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3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ /
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
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ΘΕΜΑ Β
Β1.

Ανακύκλωση ενός ψυκτικού µέσου είναι η διαδικασία µε την οποία το ψυκτικό
µέσο που συλλέγεται από ένα ψυκτικό σύστηµα γίνεται, µε τη βοήθεια ειδικής
συσκευής καθαρό και έτοιµο να χρησιµοποιηθεί και πάλι. Η διαδικασία γίνεται
στο χώρο της ψυκτικής εγκατάστασης ή στο ψυκτικό εργαστήριο.
Περιλαµβάνει τη διέλευση του ψυκτικού µέσου µέσα από ένα διαχωριστή
λαδιού και την απλή ή πολλαπλή διέλευσή του µέσω φίλτρων – ξηραντήρων µε
σκοπό να µειωθεί η υγρασία, τα οξέα και τα στερεά σωµατίδια που περιέχονται
στο ψυκτικό ρευστό.

Β2.

Ανάλογα µε τη θερµοκρασία που έχουµε στον ψυχόµενο χώρο, οι εφαρµογές
της ψύξης κατατάσσονται στην πράξη σε τρεις κατηγορίες:
• Τις εφαρµογές υψηλών θερµοκρασιών
• Τις εφαρµογές µέσων θερµοκρασιών
• Τις εφαρµογές χαµηλών θερµοκρασιών
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ΘΕΜΑ Γ
Οι πιο συνηθισµένες µέθοδοι αποπάγωσης είναι:
• Με ηλεκτρικές αντιστάσεις
• Με αναµονή
• Με καταιονισµό νερού
• Με µεταγωγή θερµού ατµού
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Γ1.

Γ2.

Λανθάνουσα θερµότητα τήξης ενός σώµατος είναι το ποσό της θερµότητας
που χρειάζεται να απορροφήσει 1 kg ενός στερεού σώµατος, που βρίσκεται σε
θερµοκρασία τήξης, για να µετατραπεί εξ ολοκλήρου σε υγρό της ίδιας
θερµοκρασίας.
Λανθάνουσα θερµότητα πήξης ενός σώµατος είναι το ποσό της θερµότητας
που χρειάζεται να αποβάλλει 1 kg ενός υγρού σώµατος, που βρίσκεται σε
θερµοκρασία πήξης, για να γίνει εξ ολοκλήρου στερεό της ίδιας θερµοκρασίας.

ΘΕΜΑ ∆
∆1.

Η χρησιµότητα του κύκλου Καρνό είναι ότι µας καθορίζει το βέλτιστο βαθµό
απόδοσης, στον οποίο µπορεί να φτάσει µια θερµική µηχανή που λειτουργεί
ανάµεσα σε δύο καθορισµένες θερµοκρασίες (υψηλή και χαµηλή).
Ο βαθµός απόδοσης η µιας µηχανής που λειτουργεί µε τον κύκλο Καρνό
ισούται µε: η = 1-T2/T1

∆2.

Η µέση ταχύτητα του αέρα σε ένα συνήθη κατοικηµένο εσωτερικό χώρο µε
άτοµα που κάθονται δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,15 m/sec το Χειµώνα και τα
0,25 m/sec το Καλοκαίρι, ώστε να αποφεύγονται συνθήκες τοπικής δυσφορίας
λόγω ανεπιθύµητων ρευµάτων.
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