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ΘΕΜΑ A 

A1. Να χαρακτηρίσετε  τις προτάσεις που ακολουθούν , 
γράφοντας  στο τετράδιό σας , δίπλα στο γράμμα  που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό , αν η 
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος , αν η πρόταση 
είναι λανθασμένη .  

α. Στις ψυκτικές εγκαταστάσεις, η απόδοση (ικανότητα) 
των αερόψυκτων συμπυκνωτών αυξάνεται  με την 
αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος . 

β.  Οι πύργοι ψύξης χρησιμοποιούνται για να 
απορροφούν τη θερμότητα του νερού ψύξης από τους 
υδρόψυκτους συμπυκνωτές . 

γ. Η διαφορά θερμοκρασίας του νερού, μεταξύ εισόδου 
και εξόδου στον πύργο ψύξης, ονομάζεται περιοχή 
ψύξης . 

δ. Η θερμοεκτονωτική βαλβίδα πρέπει να εγκαθίσταται 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εισαγωγή του 
εξατμιστή . 

ε. Η πιο συνηθισμένη χρήση των πλακοειδών 
εξατμιστών είναι στα μεγάλα επαγγελματικά ψυγεία . 

 Μονάδες 15 

Α2. Να δικαιολογήσετε γιατί στις ψυκτικές εγκαταστάσεις με 
τριχοειδή σωλήνα ως εκτονωτική διάταξη μπορεί να 
εγκατασταθεί πιο μικρός ηλεκτροκινητήρας, απ ’ ό,τι θα 
χρειαζόταν με οποιαδήποτε άλλη εκτονωτική διάταξη .  

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ B 

B1. Για ποιους λόγους καταναλώνεται νερό κατά τη 
λειτουργία των εξατμιστικών συμπυκνωτών ; 

Μονάδες 15 

Β2. Η θερμοκρασία του ψυκτικού στην έξοδο του εξατμιστή 
είναι -5 οC. Αν η υπερθέρμανση είναι 15 οC, να 
υπολογίσετε τη θερμοκρασία εξάτμισης του ψυκτικού 
μέσου στον εξατμιστή .  

Μονάδες 10 

 
ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να αναφέρετε, χωρίς επεξηγήσεις, τις πιο συνηθισμένες 
εφαρμογές των εξατμιστών ψύξης υγρών . 

Μονάδες 12 

Γ2. Σε εξατμιστή φυσικής κυκλοφορίας αέρα, η μέση 
διαφορά θερμοκρασίας ατμοποίησης και θερμοκρασίας 
αέρα είναι ∆θ=10 οC. Η απόδοση (ικανότητα) του 

εξατμιστή είναι 
.
Q=120 W. Αν ο συντελεστής Κ του 

εξατμιστή είναι 6 W/m2⋅οC, να υπολογίσετε την συνολική 
επιφάνεια συναλλαγής του εξατμιστή .  

  Μονάδες 13 

 
ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Η παροχή νερού στον πύργο ψύξης μιας υδρόψυκτης 

εγκατάστασης κλιματισμού είναι Π

.
V =46 m3/h. Να υπολο-

γίσετε την ικανότητα της ψυκτικής εγκατάστασης , αν ο 
πύργος ψύξης λειτουργεί στις τυπικές συνθήκες 
λειτουργίας . 

Μονάδες 10 
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∆2. Σε ένα συμπυκνωτή εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα, 

ικανότητας Σ
.
Q =6800 W, η παροχή του αέρα είναι 

.
V=2000 m3/h. Να υπολογίσετε τη θερμοκρασία εξόδου 
του αέρα από το στοιχείο του συμπυκνωτή, αν στην 
είσοδό του ο αέρας έχει θερμοκρασία 30 οC.  

  Μονάδες 15 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο 

στυλό ανεξίτηλης μελάνης.  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή. 
6. Να μη χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ. 
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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