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ΛΥΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α
1. α) Απνβάιιεη ζεξκόηεηα θαη πγξνπνηείηαη.
2.

R 407C

3.

Ηιεθηξνληθόο αληρλεπηήο δηαξξνώλ

4. δ) Αλνίγεη γηα λα εηζέιζεη κεγαιύηεξε πνζόηεηα ςπθηηθνύ ξεπζηνύ ζηνλ
αηκνπνηεηή
5. Γηα ηελ αιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο από ςύμε ζε ζέξκαλζε θαη αληίζηξνθα.
6. δ) Να δηαθόπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκπηεζηή
7. α) Δμηζώλνληαη
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9. δ) 50°C
10. β) bar
11. Να ζπλδέεη θαη λα απνζπλδέεη ηνλ ζπκπηεζηή.
12. β) ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ
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ΜΕΡΟΣ Β
13. α. 115 psi - 8 bar
β. 45 °C

Ν
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15.

α)

β) Q = m X L = 436 kJ
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πκπηεζηήο
Γηαρσξηζηήο ιαδηνύ
πκππθλσηήο
Γνρείν πγξνύ
Φίιηξν
Θεξκνζηαηηθή βαιβίδα εθηόλσζεο
Αηκνπνηεηήο
Αηκνπνηεηήο αζθαιείαο (πιιέθηεο πγξνύ)

β) Να αηκνπνηεί ηπρώλ ζηαγνλίδηα πγξνύ πνπ επηζηξέθνπλ ζηνλ
ζπκπηεζηή.
γ) 3 - Πιεπξά ςειήο πίεζεο
7 - Πιεπξά ρακειήο πίεζεο
ΜΕΡΟΣ Γ
17. α) Υαιαζκέλνο ππθλσηήο εθθίλεζεο
Υακειή ηάζε
Βξαρπθπθισκέλε πεξηέιημε
Βιάβε ζην κεραληθό κέξνο ηνπ ζπκπηεζηή
β) ηξώκα πάγνπ ζηνλ αηκνπνηεηή
Διαηησκαηηθόο ζπκπηεζηήο
Βνπισκέλν θίιηξν
Βιάβε ζην ζύζηεκα απόςπμεο
Υαιαζκέλνο αλεκηζηήξαο αηκνπνηεηή
γ) Έιιεηςε ςπθηηθνύ ξεπζηνύ
δ) Υαιαζκέλνο δηαθόπηεο ππεξθόξησζεο
Δζσηεξηθή βιάβε ζην ζπκπηεζηή
Υαιαζκέλνο ππθλσηήο ιεηηνπξγίαο
ε) Υαιαζκέλνο ζεξκνζηάηεο
Έιιεηςε ςπθηηθνύ ξεπζηνύ
Υακειή απόδνζε ζπκπηεζηή
ρεκαηηζκόο πάγνπ ζηνλ αηκνπνηεηή
δ) Αθάζαξηα θίιηξα αέξα
Τπεξβνιηθή πνζόηεηα ςπθηηθνύ ξεπζηνύ
ε) Μαγθσκέλε βαιβίδα αληηζηξνθήο ηνπ θύθινπ
Διαηησκαηηθό πελίν βαιβίδαο αληηζηξνθήο θύθινπ
Διαηησκαηηθή ειεθηξνληθή πιαθέηα
ζ) Διαηησκαηηθόο βεκαηηθόο θηλεηήξαο
Διαηησκαηηθή ειεθηξνληθή πιαθέηα
η) Διαηησκαηηθόο δέθηεο ζεκάησλ
Διαηησκαηηθή ειεθηξνληθή πιαθέηα
θ) Κιεηζηή απνρέηεπζε
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18. (α) 1…….. Οηθηαθό ςπγείν
2.......... πκπηεζηήο
3.......... Αληιία θελνύ
4.......... Γηαθόπηεο ρακειήο πίεζεο
5.......... Γηαθόπηεο ςειήο πίεζεο
6.......... Μαλόκεηξν ρακειήο πίεζεο
7.......... Μαλόκεηξν ςειήο πίεζεο
8………Τπνδνρή ζύλδεζεο ρακειήο πίεζεο
9 ……..Τπνδνρή ζπληήξεζεο.
10……..Τπνδνρή ζύλδεζεο ςειήο πίεζεο
(β) ην Νν. 8 ζπλδέεηαη ν ζπκπηεζηήο 2
ην Νν. 9 ζπλδέεηαη ε αληιία θελνύ 3
(γ) i) Γηα λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία πάγνπ ζηνλ ηξηρνεηδή ζσιήλα .
ii) Να απνθεπρζεί ε νμείδσζε κεηαιιηθώλ κεξώλ ηνπ ζπκπηεζηή
(δ) iii – 0,3 bar
(ε) Γηόηη ην ςπθηηθό ξεπζηό R 134a είλαη θζνξηνύρν αέξην θαη ζπληειεί
ζην θαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ.
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