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ΤΑΞΗ: 3
η
 ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ – Β΄ ΟΜΑ∆Α) 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ II 

 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ A 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα καθεµιάς από τις παρακάτω 

προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 

α. Η συνηθισµένη κατανάλωση νερού σε έναν εξατµιστικό συµπυκνωτή είναι 

156 . 

β. Στους εξατµιστές µε κέλυφος και σωλήνες, µέσα στο κέλυφος κυκλοφορεί 
το ψυχόµενο υγρό. 

γ. Οι εξατµιστές γυµνών σωλήνων κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνες, 

που έχουν τη µορφή σερπαντίνας σε µία ή περισσότερες παράλληλες 
στρώσεις. 

δ. Ένα ψυκτικό συγκρότηµα µε τη σωστή ποσότητα ψυκτικού µέσου, εν 
λειτουργία, διατηρεί µια υπερθέρµανση 6°C. 

ε. Για να επιλέξουµε τον κατάλληλο συµπυκνωτή για µια ψυκτική 
εγκατάσταση πρέπει να γνωρίζουµε το είδος του ψυκτικού µέσου που θα 
χρησιµοποιηθεί στην εγκατάσταση αυτή. 

Μονάδες 10 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1, 2, 3 και 4 από τη Στήλη Α και 

δίπλα ένα από τα γράµµατα α, β, γ, δ, και ε από τη Στήλη Β που δίνει τη 
σωστή απάντηση. 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Επιστροφή υγρού α. Εκτονωτική βαλβίδα 

2. Υπόψυξη β. Συµπιεστής  

3. Υπερθέρµανση  γ. Υδρόψυκτος συµπυκνωτής 

4. Θερµοστατικός βολβός δ. Εξατµιστής 

5.  Πύργος ψύξης  ε. Συµπυκνωτής  

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Η βαλβίδα ααφαλείας, τα µανόµετρα και οι κρουνοί αποτελούν εξαρτήµατα 
στο υδραυλικό δίκτυο διασύνδεσης του πύργου ψύξης µε τον συµπυκνωτή. 
Ποιός είναι ο ρόλος του κάθε εξαρτήµατος; 

Μονάδες 11 

Β2. Μια εκτονωτική βαλβίδα µε πλωτήρα στην πλευρά υψηλής πίεσης 

τοποθετείται µακριά από τον εξατµιστή. Ποιά προβλήµατα δηµιουργούνται και 
πως αντιµετωπίζονται; 

Μονάδες 12 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Πότε εµφανίζεται το φαινόµενο ατµοποίησης υγρού ψυκτικού στην έξοδο του 
συµπυκνωτή και ποιές είναι οι επιπτώσεις αυτού του φαινοµένου; 

Μονάδες 12 

Γ2. Να περιγράψετε τη µέθοδο απόψυξης ενός εξατµιστή µε παράκαµψη θερµού 
αερίου (απαιτείται σχήµα). 

Μονάδες 13 
 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Το νερό συµπλήρωσης σε έναν πύργο ψύξης είναι 0,98 
3

m

h
.  

α) Να βρείτε την παροχή του νερού στον πύργο ψύξης. 

β) Να υπολογίσετε την ψυκτική ικανότητα της εγκατάστασης. 

Μονάδες 12 

∆2. Στο συµπυκνωτή µιας εγκατάστασης κλιµατισµού η πίεση είναι 15 bar. Η 
πτώση πίεσης στο συµπυκνωτή λόγω τριβών είναι 0,4 bar. Επειδή η 

εκτονωτική βαλβίδα βρίσκεται ψηλότερα από τον συµπυκνωτή έχουµε µια 
επιπλέον πτώση πίεσης 0,6 bar. Να υπολογίσετε την πίεση που θα έχουµε στην 
είσοδο της βαλβίδας. 

Μονάδες 9 

∆3. Ένα ελαιουργείο ψύχει λάδι από τους 35°C στους 15°C. Η ποσότητα λαδιού 

που πρέπει να ψύχεται είναι 720 
kg

h
. Η θερµοχωρητικότητα του λαδιού είναι 

2000 
*

o

J

kg C
. Να βρείτε την ικανότητα του εξατµιστή της ψυκτικής 

εγκατάστασης. 

Μονάδες 11 


