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Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ε_3.ΣΨΕλ3Ε(α)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
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Α2.

1-γ
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5 - στ

ΘΕΜΑ Β

Οι συµπιεστές, µε βάση τον τρόπο λειτουργίας τους διακρίνονται σε:






Β2.

Εµβολοφόροι ή παλινδροµικοί.
Φυγοκεντρικοί.
Συµπιεστές τύπου τυµπάνου ή περιστροφικοί.
Κοχλιόµορφοι.
Σπειροειδείς.

ÈÅ

Β1.

Οι ψυχροµετρικοί όροι της υγρασίας του αέρα είναι οι εξής:
•
•
•
•
•

Λόγος υγρασίας.
Ειδική υγρασία.
Λόγος υγρασίας κορεσµού.
Βαθµός κορεσµού.
Σχετική υγρασία του αέρα.
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ΘΕΜΑ Γ





Θερµοκρασία του αέρα.
Υγρασία του αέρα.
Ταχύτητα του αέρα.
Θερµοκρασία των εσωτερικών επιφανειών του χώρου.
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Φυσικές παράµετροι:
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Γ1.

(Προσοχή! Ζητούνται δύο από τις παραπάνω φυσικές παραµέτρους)
Εξωτερικές παράµετροι:

 Είδος και επίπεδο δραστηριότητας του ατόµου
 Είδος και θερµική αντίσταση του ρουχισµού του ατόµου
Γ2.

Ονοµάζουµε ανοικτό σύστηµα εκείνο το οποίο συναλλάσσει ποσότητα ύλης µε
το περιβάλλον, όπως ο στρόβιλος µιας εγκατάστασης ατµού.
Ονοµάζουµε κλειστό σύστηµα, το σύστηµα εκείνο το οποίο δε συναλλάσσει
ποσότητα ύλης µε το περιβάλλον, όπως ένα σύστηµα κυλίνδρου – εµβόλου.

ΘΕΜΑ ∆
∆1.

Ένα καλό λιπαντικό θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
•
•
•
•

∆2.

Θερµική σταθερότητα.
Χηµική σταθερότητα.
Χαµηλό σηµείο πήξης.
Χαµηλό ιξώδες.

Πλεονεκτήµατα αποπάγωσης µε µεταγωγή θερµού ατµού:

ÈÅ

 Κατά τη διάρκεια της αποπάγωσης δε χρειάζεται να σταµατήσει η
λειτουργία του ανεµιστήρα του εξατµιστή.
 Η θέρµανση γίνεται από το εσωτερικό του σωλήνα, οπότε δεν υπάρχει
κίνδυνος να µεταφερθεί θερµότητα στο θάλαµο, κατά τη διάρκεια της
αποπάγωσης.
 Είναι µια σύντοµη µέθοδος αποπάγωσης (συνήθως αρκούν 5 έως 10 min).
Μειονέκτηµα αποπάγωσης µε µεταγωγή θερµού ατµού:
 Καθώς ο υπέρθερµος ατµός περνά µέσα από τις σωληνώσεις του εξατµιστή
ψύχεται και ένα µέρος του υγροποιείται. Έτσι, είναι πιθανό να έχουµε
επιστροφή υγρού ψυκτικού στο συµπιεστή, πράγµα ανεπιθύµητο.
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