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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτή η πτυχιακή εργασία αποτελείται από δύο εργαστηριακές ασκήσεις η µία 
εκπαιδευτική µονάδα είναι η ACT/82 η οποία αποτελεί το κλιµατισµό ενός 
αυτοκινήτου ενώ η άλλη είναι η T 50 8D.PC η οποία είναι µια αντλία θερµότητας. 

Οι δύο αυτές εργαστηριακές µονάδες αποτελούνται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος 
παρέχει θεωρητικές γνώσεις , οι οποίες είναι απαραίτητες για την περαιτέρω ανάλυση 
της µεθόδου λειτουργίας των συστηµάτων αυτών. Παραθέτονται στοιχεία που έχουν 
συγκεντρωθεί τόσο από την ελληνική , όσο και από την ξένη βιβλιογραφία και τα 
οποία συνοδεύονται από ικανό αριθµό αντιπροσωπευτικών σχεδίων , διαγραµµάτων 
και φωτογραφιών για υποβοήθηση της µελέτης. 

Το δεύτερο τµήµα είναι καθαρά πειραµατικό. Με βάση τις προηγούµενες 
πληροφορίες ο αναγνώστης είναι σε θέση να παρακολουθήσει µια σειρά ασκήσεων 
που έχουν σαν σκοπό τη µελέτη της συσκευής στην πράξη και την σύγκριση των 
αποτελεσµάτων µε την θεωρία . Κάθε άσκηση συνοδεύεται από τους απαραίτητους 
πίνακες και τα συνοδευτικά διαγράµµατα . 

Για την εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας χρησιµοποιήθηκε εργαστηριακή 
συσκευή του εργαστηρίου θέρµανσης , ψύξης και κλιµατισµού του τµήµατος 
Μηχανολογίας Α.Τ.Ε.Ι Πειραιά. 
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 INTRODUCTION   

This project consists of two laboratory exercises;  ACT/82 educational unit concerns a 
cars  air condition system while T 50 8D.PC a heating pump.  

Both of these laboratory units consist of two parts. The first part provides the 
theoretical knowledge necessary for the further understanding of these systems. Cited 
below are elements gathered both from the Greek as well as foreign bibliography 
accompanied by a great deal of representative graphs, diagrams and photographs 
assisting the study.  

The second part is solely experimental. Based on the information provided earlier the 
reader is able to understand a series of equations which aim to study the device in 
practice and compare it to in theorem results. Every one of these equations is 
accompanied by charts and necessary graphs.  

In the implementation of this project were put in use laboratory devices of heating, 
cooling and air conditioning provided by the Department of Mechanical Engineering 
of A.T.E.I. of Pireus.               
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1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΨΥΞΗΣ 

Ο απλούστερος τρόπος παραγωγής ψύξης είναι η εξάτµιση ή ατµοποίηση ενός πτητικού 
µέσου. Τα πτητικά µέσα έχουν την ιδιότητα να εµφανίζουν γρήγορη (έντονη) αύξηση της 
πίεσης ατµών µε τη θερµοκρασία και εποµένως µπορεί να έχουν υψηλή πίεση ατµών ακόµα 
και σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος. Με την εξάτµισή τους απορροφάται θερµότητα από τον 
περιβάλλοντα χώρο, µε τελικό αποτέλεσµα την ψύξη του. Τα πτητικά µέσα, που 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ψύξης, ονοµάζονται ψυκτικά µέσα. Ένα ψυκτικό µέσο, 
εκτελώντας ένα πλήρη κύκλο στη βασική ψυκτική διάταξη, υφίσταται τις ακόλουθες 
διεργασίες όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα: 

 

Σχήµα 1: Βασική ψυκτική διάταξη. 1 

 • Συµπίεση: 

 – Μετά την έξοδό του από τον ατµοποιητή, το ψυκτικό µέσο σε κατάσταση ξηρού 
κορεσµένου ατµού χαµηλής πίεσης εισέρχεται στο µηχανικό συµπιεστή (σηµείο 1).Στο 
µηχανικό συµπιεστή ο ατµός συµπιέζεται, µε αποτέλεσµα την αύξηση της πίεσης και της 
θερµοκρασίας του. 

 – Μετά τη συµπίεση ο ατµός εξέρχεται από το συµπιεστή ως υπέρθερµος, σε υψηλή πίεση 
και θερµοκρασία (σηµείο 2). 

 – Κατά τη συµπίεση του ατµού ψυκτικού µέσου στο συµπιεστή, προσδίδεται σε αυτό 
µηχανικό έργο Wc από εξωτερική πηγή.  

• Συµπύκνωση: 

– Ο ατµός κατάστασης 2 (έξοδος από συµπιεστή) εισάγεται στο συµπυκνωτή.  

– Στο συµπυκνωτή ξεκινά η αποβολή θερµότητας από τον ατµό προς το µέσο απορρόφησης 
θερµότητας (συνήθως αέρας περιβάλλοντος ή νερό). Καθώς ο ατµός αποβάλλει θερµότητα, η 
θερµοκρασία του µειώνεται. Κάποια στιγµή η θερµοκρασία του ατµού θα γίνει ίση µε τη 
θερµοκρασία εξάτµισης (και συµπύκνωσης), για την πίεση υπό την οποία βρίσκεται ο ατµός. 

                                                           
1
 Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός ΙΙ Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Δημήτρης Κτσαπρακάκης. 
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Πρακτικά, για τη θερµοκρασία αυτή, η πίεση του αερίου ψυκτικού µέσου ισούται µε την 
πίεση ατµών αυτού.  

Στο σηµείο αυτό (σηµείο 3) αρχίζει η συµπύκνωση του ατµού, δηλαδή η υγροποίησή του, η 
οποία ολοκληρώνεται στο σηµείο 4, οπότε όλο το ψυκτικό µέσο (στην ιδανική περίπτωση) 
έχει µετατραπεί σε υγρό (κορεσµένο). 

– Πρακτικά ο συµπυκνωτής είναι εναλλάκτης θερµότητας, αερόψυκτος ή υδρόψυκτος.  

– Κατά τη συµπύκνωση του αερίου ψυκτικού µέσου στο συµπυκνωτή, αποβάλλεται 
θερµότητα προς το περιβάλλον Qc.  

– Θεωρητικά η ψύξη (συµπύκνωση) 2→3→4 είναι ισοβαρής µεταβολή, µε σταθερή πίεση 
συµπύκνωσης , την πίεση εξόδου του ψυκτικού µέσου από το συµπιεστή. 

 – Το ψυκτικό υγρό εξέρχεται από το συµπυκνωτή σε κατάσταση υψηλής πίεσης και 
µειωµένης θερµοκρασίας. 

• Εκτόνωση:  

– Προκειµένου να µπορέσει να ατµοποιηθεί το ψυκτικό µέσο µετά την έξοδό του από τη 
συµπυκνωτή, θα πρέπει η πίεσή του να µειωθεί, µέχρι να φθάσει την πίεση που επικρατεί 
µέσα στον εξατµιστή.  

– Για το σκοπό αυτό εισάγεται στη διάταξη εκτονώσεως ή στραγγαλισµού στο σηµείο 4, από 
την οποία εξάγεται µετά την εκτόνωσή του (σηµείο 5), σε κατάσταση διµερούς φάσης 
(υπερτερεί η υγρή φάση), χαµηλής πίεσης και θερµοκρασίας. 

 – Κατά την εκτόνωση του ψυκτικού µέσου δεν επιτελείται καµία συναλλαγή ενέργειας από ή 
προς το περιβάλλον.  

• Ατµοποίηση:  

– Το ψυκτικό µέσο εισάγεται στον ατµοποιητή σε κατάσταση χαµηλής πίεσης και 
θερµοκρασίας (σηµείο 5).  

– Εκεί το ψυκτικό µέσο απορροφά θερµότητα από το περιβάλλον του ατµοποιητή, 
παράγοντας ψύξη, ατµοποιείται και εξέρχεται από αυτόν σε κατάσταση ψυχρού κορεσµένου 
ατµού χαµηλής πίεσης (σηµείο 1).  

– Η θερµότητα που αναρροφάται από το ψυκτικό µέσο στον ατµοποιητή είναι η θερµότητα 
ατµοποίησης Qe. Η θερµότητα αυτή είναι η ωφέλιµη θερµότητα ψύξης. – Θεωρητικά η 
θέρµανση του ψυκτικού µέσου 5→1 είναι ισοβαρής µεταβολή µε πίεση p, η οποία είναι η 
πίεση µε την οποία εξέρχεται το ψυκτικό µέσο από τη διάταξη στραγγαλισµού, που εξαρτάται 
από τη σταθερή θερµοκρασία, υπό την οποία γίνεται η ατµοποίηση.  

– Το ψυκτικό µέσο κατάστασης 1 είναι έτοιµο, για να εισέλθει και πάλι στο συµπιεστή για 
την επανάληψη της διαδικασίας. Η ανωτέρω περιγραφόµενη κυκλική διαδικασία ονοµάζεται 
κύκλος ψύξης. Ο κύκλος ψύξης στη µορφή που αναλύθηκε είναι ο βασικός κύκλος ψύξης. 
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Σχήµα 2:Παρουσιάζονται οι µεταβολές σε ένα βασικό κύκλο ψύξης. 

 

Σύµφωνα µε το σχήµα 2 παρουσιάζονται οι µεταβολές σε ένα βασικό κύκλο ψύξης . 

• Μεταβολή 1=>2 παριστάνει τη συµπίεση από το συµπιεστή και αποτελεί µια 
ισεντροπική µεταβολή (ds=0). Η µηχανική ισχύς που θεωρητικά καταναλώνεται από 
το συµπιεστή είναι ίση µε Wth =m(h2-h1) (1) , µε h2 και h1 η ενθλπία στις θέσεις 1,2 
αντίστοιχα και m η παροχή µάζας του ψυκτικού µέσου που κυκλοφορεί στην 
ψυκτική διάταξη. 

• Μεταβολή 2=>3=>4 παριστάνει τη ψύξη του ψυκτικού µέσου στο συµπικνωτή µέχρι 
την πλήρη υγροποίηση του. Η µεταβολή γίνεται µε σταθερή πίεση (dp=0) 
συµπύκνωσης ισοβαρής µεταβολή. Η αποβαλλόµενη θερµική ισχύς στο περιβάλλον 
θεωρητικά είναι ίση µε Qth = m(h2-h4) (2). 

• Μεταβολή 4=>5 παριστάνει τον ισενθαλπικό στραγγαλισµό (dh=0). Η θεωρητική 
καταναλισκόµενη µηχανική ισχύς Wth=m(h5-h4) (3). 

• Μεταβολή 5=>1 παριστάνει την πλήρη ατµοποίηση του ψυκτικού µέσου θεωρητικά 
η µεταβολή γίνεται υπό σταθερή πίεση (dp=0). Η αναρροφούµενη θερµική ισχύς από 
το περιβάλλον του ατµοποιητή δηλαδή η ψυκτική ισχύς της εγκατάστασης είναι ίση 
µε Q=m(h1-h5) (4).  

 

 

 

                                                           
2
 Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός ΙΙ Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Δημήτρης Κτσαπρακάκης. 
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ 

 

2.1 Συµπιεστής 

Ο συµπιεστής είναι το σηµαντικότερο µηχάνηµα σε µια ψυκτική διάταξη που 
λειτουργεί σύµφωνα µε τον ψυκτικό κύκλο συµπίεσης ψυκτικού ρευστού και είναι 
επιφορτισµένος µε τη δηµιουργία µιας διαρκούς διαφοράς πίεσης µεταξύ της γραµµής 
αναρρόφησης και της γραµµής κατάθλιψης. ∆εν είναι υπερβολή να πούµε πως ο 
συµπιεστής είναι η “καρδιά” µιας ψυκτικής εγκατάστασης.Οι συµπιεστές είναι 
ογκοµετρικά µηχανήµατα και υπάρχει κατηγοριοποίησή τους ανάλογα µε τους 
τύπους, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και τα µεγέθη τους. Βασική διαφοροποίηση 
είναι ανάλογα µε τον τρόπο κίνησής τους και τη δυνατότητα επέµβασής στο 
εσωτερικό τους. 
Οπότε ανάλογα µε τη δυνατότητα επέµβασης στο εσωτερικό τους διακρίνουµε τους 
παρακάτω τύπους συµπιεστών: 

• ανοικτού τύπου. 
• ηµιερµητικού τύπου. 
• κλειστού τύπου ή ερµητικούς. 

 
Ανάλογα µε την αρχή λειτουργία τους και την κίνησή τους οι συµπιεστές 
διακρίνονται σε: 

• παλινδροµικούς ή εµβολοφόρους. 
• περιστροφικούς. 
• φυγοκεντρικούς. 
• σπειροειδείς. 
• ελικοειδείς ή κοχλιωτούς. 
• παλµικούς. 

 
Στη συνέχεια θα δούµε αναλυτικά τις παραπάνω κατηγορίες συµπιεστών . 
 
2.2. Τύποι συµπιεστών ανάλογα µε τη δυνατότητα επέµβασης στο εσωτερικό 
τους. 
 
2.2.1. Συµπιεστές ανοικτού τύπου (open type compressors). 
 
Οι συµπιεστές ανοικτού τύπου έχουν σχετικά απλή τεχνολογία και χρησιµοποιήθηκαν 
ιδιαίτερα παλαιότερα σε όλες σχεδόν τις εφαρµογές ψύξης. Σήµερα, η χρήση τους 
περιορίζεται εξαιτίας των µειονεκτηµάτων που παρουσιάζουν σε σχέση µε άλλα είδη 
συµπιεστών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιτρέψει τη χρήση τους σε 
συγκεκριµένες εφαρµογές αντιµετωπίζοντας µε επιτυχία τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν, όπως σε εφαρµογές κλιµατισµού και ψύξης αυτοκινήτων και πλοίων.  
 
Βασικό χαρακτηριστικό των συµπιεστών ανοικτού τύπου είναι πως ο άξονας του 
συµπιεστή κινείται µε τη βοήθεια ενός συστήµατος ιµάντων και τροχαλιών ή 
εύκαµπτων συνδέσµων (κόπλερ) από ένα ηλεκτροκινητήρα που βρίσκεται έξω από 
το σώµα του συµπιεστή. Ο ηλεκτροκινητήρας και ο συµπιεστής τοποθετούνται σε 
κοινή µεταλλική βάση, στην οποία στερεώνονται µε κοχλιωτές συνδέσεις και 
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Υπάρχει η δυνατότητα αποσυναρµολόγησης για 
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συντήρηση ή επισκευή. Στο σηµείο που ο άξονας του συµπιεστή προεκτείνεται έξω 
από το περίβληµά του, για να συνδεθεί µε τον ηλεκτροκινητήρα, υπάρχει ένα 
στεγανωτικό παρέµβυσµα (τσιµούχα στεγανοποίησης), ώστε να παρεµποδίζεται το 
ψυκτικό µέσο να διαφεύγει στο περιβάλλον. 
 
Κύρια πλεονεκτήµατα των συµπιεστών αυτού του τύπου είναι η ευκολία 
αποσυναρµολόγησης, που κάνει εύκολη τη συντήρηση και την επισκευή. Επίσης, το 
γεγονός πως το σύνολο σχεδόν των εξαρτηµάτων τους είναι προσιτά για έλεγχο και 
επιτήρηση.  
 
Οι συµπιεστές ανοικτού τύπου έχουν όµως και µειονεκτήµατα, µε κυριότερο εξ' 
αυτών τη δυσκολία στεγανοποίησης του στροφαλοφόρου άξονά τους στο σηµείο 
εξόδου από το κύριο σώµα του συµπιεστή. Επίσης, βασικό σηµείο είναι η απαίτηση 
ακριβής ευθυγράµµισης των αξόνων συµπιεστή και ηλεκτροκινητήρα όταν 
χρησιµοποιείται εύκαµπτος σύνδεσµος, η σωστή τοποθέτηση στο ίδιο επίπεδο των 
τροχαλιών και των ιµάντων και η προσεκτική ρύθµιση της τάσης του ιµάντα. 
Επιπλέον, λόγω της ανοικτής οροθέτησης καταλαµβάνουν µεγαλύτερο όγκο και 
έχουν σηµαντικό βάρος. Ένα ακόµη χαρακτηριστικό πρόβληµα είναι ο θόρυβος που 
δηµιουργείται από τη λειτουργία τους και τέλος, το κόστος τους είναι µεγαλύτερο. 
 
2.2.2. Συµπιεστές ηµιερµητικού τύπου (semi-hermetic compressors). 
 
Η βασική διαφοροποίηση µε τους συµπιεστές του προηγούµενου τύπου είναι πως ο 
ηλεκτροκινητήρας τοποθετείται εντός του περιβλήµατος του συµπιεστή σε ειδικό 
χώρο. Ηλεκτροκινητήρας και συµπιεστής έχουν κοινό άξονα ή οι δύο άξονες είναι 
µόνιµα συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε κοινό τµήµα. Το περίβληµα του συµπιεστή που 
συνήθως είναι χυτό είναι ενιαίο και συµπαγές, κατασκευασµένο όµως µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση. Η στήριξη γίνεται κοχλιωτά σε µεταλλική 
βάση. 
 
Οι ηµιερµητικοί συµπιεστές είναι συνήθως αερόψυκτοι και φέρουν πτερύγια ή 
µεταλλικά ελάσµατα στο εξωτερικό µέρους του χυτού περιβλήµατος για την 
καλύτερη ψύξη τους. Η λίπανση των κινούµενων µεταλλικών µερών γίνεται µέσω 
αντλίας ελαίου για τους µεγαλύτερης ισχύος συµπιεστές, ενώ για τα µικρότερα 
µεγέθη υπάρχει σύστηµα έγχυσης µικρής ποσότητας λιπαντικού µέσου, από ένα 
δοχείο αποθήκευσης. 
 
Βασικό πλεονέκτηµα αυτού του τύπου συµπιεστών είναι πως δεν υπάρχει το 
πρόβληµα της στεγανοποίησης του άξονα, όπως στους συµπιεστές ανοικτού τύπου, 
καθώς και εκλείπουν οι απαιτήσεις ευθυγράµµισης αξόνων. Επίσης, τα εξαρτήµατα 
του συµπιεστή είναι προσιτά για έλεγχο, συντήρηση και επισκευή και σε σχέση µε 
τους ανοικτού τύπου είναι λιγότερο ογκώδεις µε µικρότερο κόστος. Χρήση τους 
γίνεται ευρέως σε µικρού και µεσαίου µεγέθους επαγγελµατικές και βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις ψύξης. 
 
2.2.3. Συµπιεστές κλειστού-ερµητικού τύπου (hermetic compressors). 
 
Οι συµπιεστές αυτού του τύπου έχουν τόσο το µηχανικό µέρος του συµπιεστή όσο 
και τον ηλεκτροκινητήρα σε ένα κοινό µεταλλικό κέλυφος, το οποίο κλείνεται 
ερµητικά. ∆ηλαδή δεν υπάρχει πρόσβασή στο συγκρότηµα συµπιεστής-
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ηλεκτροκινητήρας µε άµεση συνέπεια να µην υπάρχει η δυνατότητα συντήρησης 
χωρίς το κέλυφος να κοπεί. Ο άξονας του συµπιεστή και του ηλεκτροκινητήρα είναι 
κοινός ή µόνιµα συνδεδεµένος. 
 
Το ψυκτικό ρευστό σε κατάσταση ατµού εισέρχεται στο συµπιεστή από τη γραµµή 
αναρρόφησης και καταλαµβάνει όλο το χώρο του κελύφους. Το κέλυφος εποµένως 
πρέπει να αντέχει την πίεση λειτουργίας της χαµηλής πλευράς. Η ψύξη του 
συµπιεστή γίνεται µε την αναρρόφηση του ψυκτικού αερίου. Η λίπανση 
επιτυγχάνεται µέσω αντλίας. Ο κατακόρυφος άξονας συµπιεστή-ηλεκτροκινητήρα 
περιστρέφεται σε δύο έδρανα. 
 
Η συντήρησή τους γίνεται από εξειδικευµένους τεχνικούς, συχνά όµως το κόστος 
συντήρησης υπερβαίνει το κόστος αντικατάστασης. Το κόστος προµήθειας είναι 
µικρότερο από κάθε άλλο είδος συµπιεστή. Επίσης, το βάρος και ο όγκος τους είναι 
το ελάχιστο δυνατό. Η πιθανότητα διαρροών είναι σχεδόν µηδενική, η λειτουργία 
σχεδόν αθόρυβη και οι κραδασµοί ελάχιστοι. Χρήση τους γίνεται σε οικιακά ψυγεία 
και σε επαγγελµατικές-βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µικρού µεγέθους. 
 
2.3. Τύποι συµπιεστών ανάλογα µε την αρχή λειτουργίας τους. 
 
2.3.1. Παλινδροµικοί ή εµβολοφόροι συµπιεστές (reciprocating compressors). 
 
Είναι ένας ιδιαίτερα κοινός τύπος συµπιεστή, που παρουσιάζει απλότητα κατασκευής 
και σχετικά χαµηλό κόστος κτήσης. Παρουσιάζουν µεγάλους όγκους συµπίεσης και 
αποδίδουν ικανοποιητικά και στις περιπτώσεις µεγάλων πιέσεων κατάθλιψης. 
Κυκλοφορούν συµπιεστές τέτοιου τύπου µε ηλεκτρική ισχύ από 0,1 ως 100 ΗΡ. 
Χρησιµοποιούνται σε εγκαταστάσεις µικρού ή µεσαίου µεγέθους. Στους 
παλινδροµικούς συµπιεστές ένα ή περισσότερα έµβολα κινούνται στο εσωτερικό ενός 
κυλίνδρου, όπως περίπου στον κινητήρα ενός αυτοκινήτου. Η κίνηση αυτή επιτρέπει 
την αναρρόφηση και τη συµπίεση του ψυκτικού ρευστού, το οποίο σε αέρια φάση 
εισέρχεται στο συµπιεστή. 

 
            Εικόνα 1 : Εµβολοφόρος συµπιεστής στη φάση αναρρόφησης (α) και 
κατάθλιψης (β). 3 

                                                           
3 Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού Συγγραφέας Μπαλάρας Κωνσταντίνος 2013 σελ.21  
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Κύρια εξαρτήµατα ενός εµβολοφόρου συµπιεστή είναι τα παρακάτω: 
 

• ο στροφαλοφόρος άξονας. 
• ο διωστήρας (µπιέλα). 
• το έµβολο (πιστόνι) και τα ελατήριά του. 
• ο κύλινδρος. 
• οι βαλβίδες αναρρόφησης και κατάθλιψης  
• η κεφαλή. 
• τα παρεµβύσµατα στεγανοποίησης (φλάντζες). 
• οι σιγαστήρες. 
• το περίβληµα. 
• οι εξωτερικές βαλβίδες ελέγχου 

Ο στροφαλοφόρος άξονας που κινείται από τον ηλεκτροκινητήρα µέσω του 
µηχανισµού µε τους διωστήρες µεταφέρει την περιστροφική κινητική του ενέργεια σε 
ευθύγραµµη κινητική στα έµβολα που εκτελούν µια παλινδροµική κίνηση. Ως υλικό 
κατασκευής είναι ο χάλυβας σφυρήλατος χρωµιούχος ή νικελούχος ή ο χυτοσίδηρος. 
Ειδικά σε µέρη που καταπονούνται ιδιαίτερα υπάρχει επιφανειακή βαφή. 
 
Υπάρχουν διάφορα υλικά κατασκευής, χαρακτηριστικά αναφέρουµε τα: περµανίτης, 
αµίαντος, ελαστικά ειδικών εφαρµογών, ειδικό πλαστικοποιηµένο χαρτί, µόλυβδος, 
χαλκός και αλουµίνιο. Το περίβληµα του συµπιεστή καλύπτει το σύνολο των 
εξαρτηµάτων. Τοποθετείται πάνω σε ειδική αντικραδασµική βάση µε ελατήρια ή 
άλλο σύστηµα και απαιτείται να αντέχει στις πιέσεις λειτουργίας. Επίσης, τα 
εξαρτήµατα του συµπιεστή στερεώνονται κατάλληλα πάνω στο περίβληµα µέσω 
ελατηρίων και µηχανισµό συγκράτησης. 
 
Βασικά µεγέθη για την περιγραφή στον κύκλο λειτουργίας ενός παλινδροµικού 
συµπιεστή είναι τα παρακάτω: 
Κυβισµός λέγεται ο συνολικός όγκος των κυλίνδρων και ισχύει: 
κυβισµός = (π * D2 * L * n)/ 4 όπου: 
 
D = διάµετρος κυλίνδρου σε mm. 
L = διαδροµή εµβόλου σε mm. 
n = αριθµός κυλίνδρων. 
π = 3,14 
 
Για να γνωρίζουµε την ποσότητα του ψυκτικού που αναρροφάται από το συµπιεστή, 
πολλαπλασιάζουµε τον κυβισµό µε την ταχύτητα περιστροφής σε στροφές ανά λεπτό 
και έτσι ορίζεται η παροχή εκτόπισης: 
 
κυβισµός * Ν = (π * D2 * L * n *Ν)/ 4 = 0.785 * D2 * L * n *Ν 
όπου: 
Ν = αριθµός των στροφών ανά λεπτό του στροφαλοφόρου άξονα του συµπιεστή σε 
RPM (revolutions per minute). 
Κάτω νεκρό σηµείο, είναι το κατώτερο σηµείο του κυλίνδρου που µπορεί να φτάσει 
το έµβολο στη φάση αναρρόφησης. 
 
Άνω νεκρό σηµείο, είναι το ανώτερο σηµείο του κυλίνδρου που µπορεί να φτάσει το 
έµβολο στη φάση συµπίεσης. 
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∆ιάκενο ή επιζήµιος χώρος, ο χώρος που παραµένει ελεύθερος στον κύλινδρο 
ανάµεσα στην εσωτερική κεφαλή του κυλίνδρου και την κεφαλή του εµβόλου, όταν 
το έµβολο βρίσκεται στο άνω νεκρό σηµείο. 
 
Σχέση συµπίεσης = απόλυτη πίεση κατάθλιψης  / απόλυτη πίεση αναρρόφησης. 
 
Το έµβολο αρχίζει τη διαδροµή του από ένα σηµείο, το κάτω νεκρό σηµείο, που ο 
ελεύθερος όγκος του κυλίνδρου είναι 100% και η πίεση έχει µια σταθερή τιµή. Ενώ 
το έµβολο προχωράει µέσα στον κύλινδρο, ο ελεύθερος όγκος µειώνεται και η πίεση 
αυξάνεται, έως ότου επιτευχθεί η πίεση κατάθλιψης σε ένα δεύτερο σηµείο. Στο 
σηµείο αυτό, ανοίγει η βαλβίδα κατάθλιψης του συµπιεστή και το ψυκτικό ωθείται 
εκτός του συµπιεστή. Η διεργασία αυτή γίνεται σε σταθερή πίεση, όµως το έµβολο 
µετακινείται και φτάνει στο επόµενο σηµείο που αντιπροσωπεύει το άνω νεκρό 
σηµείο. Υπάρχει ένα διάκενο στο οποίο το έµβολο δε µπορεί να φτάσει και παραµένει 
εκεί µια µικρή ποσότητα ψυκτικού, που το έµβολο δεν καταφέρνει να ωθήσει προς τα 
έξω. Στη συνέχεια το έµβολο κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση και η βαλβίδα 
κατάθλιψης ξανακλείνει, µε την εκτόνωση του ψυκτικού που παρέµεινε. Αυτή η 
διεργασία είναι µια απώλεια της ψυκτικής ικανότητας του συµπιεστή, για το λόγο 
αυτό το διάκενο κατασκευαστικά πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν µικρότερο. 
Στη συνέχεια, ανοίγει η βαλβίδα αναρρόφησης και το έµβολο συνεχίζει να κινείται 
προς τα πίσω µέσα στον κύλινδρο. Εισέρχεται εκ νέου ψυκτικό µέχρι το έµβολο να 
φτάσει στο κάτω νεκρό σηµείο. Και έτσι ολοκληρώνεται ο κύκλος. Βέβαια, στην 
πράξη ο παραπάνω κύκλος υφίσταται αλλαγές στα µεγέθη των πιέσεων, 
συγκεκριµένα η πίεση κατάθλιψης είναι µεγαλύτερη από τη θεωρητική τιµή και η 
πίεση αναρρόφησης µικρότερη, λόγω του στροβιλισµού των αερίων και των πτώσεων 
πίεσης που σηµειώνονται στις βαλβίδες. 
 
 
2.3.2. Περιστροφικοί συµπιεστές (rotary vane compressors). 
 
Οι περιστροφικοί συµπιεστές λέγονται και διαφραγµατικού τύπου και η αρχή 
λειτουργίας τους είναι η περιστροφή ενός ρότορα στο εσωτερικό ενός κυλίνδρου, 
σταθερού ή κινούµενου, σε ολόκληρη την επιφάνεια του κυλίνδρου, µε τρόπο που ο 
ρότορας να βρίσκεται πάντα εφαπτόµενος σε ένα σηµείο του κυλίνδρου. Βρίσκουν 
εφαρµογές σε ψυκτικές εγκαταστάσεις µικρού µεγέθους, όπως τα οικιακά ψυγεία, τα 
κλιµατιστικά δωµατίου και είναι απλής κατασκευής.     

 
Εικόνα 2: Περιστροφικός συµπιεστή µε έκκεντρο τύµπανο.4 

                                                           
4
  Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Συγγραφέας Μπαλάρας Κωνσταντίνος 2013 σελ.23  
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Εµφανίζουν δύο βασικούς τύπους: 

• µε έκκεντρο τύµπανο και σταθερό στεγανοποιητικό πτερύγιο.  
 

• µε περιστρεφόµενο στροφέα και κινητό στεγανοποιητικό πτερύγιο. 
 
   
Βασικά τµήµατα ενός συµπιεστή µε έκκεντρο τύµπανο είναι το σταθερό εξωτερικό 
σώµα, το περιστρεφόµενο τύµπανο, ο άξονας του συµπιεστή µε το έκκεντρο τύµπανο 
και στο σύστηµα στεγανοποίησης του τυµπάνου µε το σταθερό πτερύγιο. Το 
εξωτερικό σώµα έχει κυλινδρική µορφή και πάνω του έχουν προσαρµοσθεί οι 
σωληνώσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης. Το περιστρεφόµενο τύµπανο δηµιουργεί 
τις διαδοχικές φάσεις κατάθλιψης και αναρρόφησης µε την περιστροφική του κίνηση, 
που χωρίζονται µεταξύ τους και στεγανοποιούνται µε το στεγανωτικό πτερύγιο. 
Μεταξύ αυτού και του εξωτερικού σώµατος παρεµβάλλεται πάντα ένα λεπτό στρώµα 
ψυκτελαίου, για να αποφεύγονται οι τριβές και κατά συνέπεια οι φθορές. Ο άξονας 
φέρει το έκκεντρο τύµπανο, που µε την έκκεντρη περιστροφή του πραγµατοποιείται η 
συνεχής και ταυτόχρονη λειτουργία κατάθλιψης και αναρρόφησης. Το σύστηµα 
στεγανοποίησης του στροφείου µε το πτερύγιο διαχωρίζει στεγανά το χώρο 
αναρρόφησης από το χώρο κατάθλιψης κάτω από την πίεση ενός ελατηρίου. 
 
 
 

 
Εικόνα 3: Περιστροφικός συµπιεστής µε κινητά στεγανοποιητικά πτερύγια.5 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, µε την παύση λειτουργίας του συµπιεστή το έλαιο 
ψύξης στραγγίζει από τα τοιχώµατα και παύει να υφίσταται ο στεγανοποιητικός 
διαχωρισµός µεταξύ κατάθλιψης και αναρρόφησης και ενδέχεται να περάσει ψυκτικό 

                                                                                                                                                                      

 
5
  Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Συγγραφέας Μπαλάρας Κωνσταντίνος 2013 σελ.26  
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ρευστό από την κατάθλιψη στην αναρρόφηση και από εκεί στον ατµοποιητή . Το 
πρόβληµα λύνεται µε την τοποθέτηση µιας βαλβίδας αντεπιστροφής στη γραµµή 
αναρρόφησης.   
Οι περιστροφικοί συµπιεστές σε σχέση µε τους παλινδροµικούς εµφανίζουν τα 
πλεονεκτήµατα της αθόρυβης λειτουργίας, της καλύτερης απόδοσης σε µικρούς 
λόγους συµπίεσης, τις µικρότερες διαστάσεις και τις µειωµένες φθορές λόγω των 
λιγότερων κινούµενων µερών. Βασικό τους µειονέκτηµα, το υψηλό κόστος κτήσης, η 
δυσκολία επισκευής και η ακαταλληλότητά τους για µεγάλους λόγους συµπίεσης. 
 
 
2.3.3. Φυγοκεντρικοί συµπιεστές (centrifugal compressors).   
 
Οι φυγοκεντρικοί συµπιεστές κατασκευάζονται για να αναπτύξουν µεγάλες και πολύ 
µεγάλες ψυκτικές ισχύς. Στην κατασκευή τους είναι απλοί. Αποτελούνται από ένα 
κέλυφος, που είναι ακίνητο και την περιστρεφόµενη φτερωτή. Η φτερωτή κινείται 
από έναν ηλεκτροκινητήρα µέσω ενός συστήµατος µετατροπής των στροφών µε 
ελικοειδείς οδοντωτούς τροχούς. Η υψηλή ταχύτητα περιστροφής της φτερωτής µέσω 
των πτερυγίων της µεταδίδουν στο ψυκτικό υψηλή κινητική ενέργεια, ωθώντας το σε 
ένα στενό άνοιγµα κατάθλιψης, αυξάνοντας την πίεση. 
 

 
Εικόνα 4 :Φυγοκεντρικός συµπιεστής. 6 

 
Τα εξωτερικά εξαρτήµατα του συµπιεστή είναι κατασκευασµένα από χάλυβα ή 
ανθεκτικό χυτοσίδηρο. Οι φτερωτές από κράµα αλουµινίου. Το συγκρότηµα 
ζυγοσταθµίζεται δυναµικά και δοκιµάζεται σε ταχύτητες µεγαλύτερες από τη 
λειτουργία. Οι ταχύτητες περιστροφής µπορεί να είναι πολύ µεγάλες.   
Οι φυγοκεντρικοί συµπιεστές µπορεί να κατασκευαστούν µε πολλές φτερωτές στον 
άξονα περιστροφής (πολυβάθµιοι). Με τον τρόπο αυτό το ψυκτικό ρευστό διέρχεται 
διαδοχικά από τις φτερωτές πριν εκτονωθεί από το άνοιγµα κατάθλιψης. Οι βαθµίδες 
είναι όσες και οι φτερωτές.    

                                                           
6
  Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Συγγραφέας Μπαλάρας Κωνσταντίνος 2013 σελ.30  

 



15 

 

Στις ψυκτικές εγκαταστάσεις µε φυγοκεντρικούς συµπιεστές τοποθετείται ένας 
ειδικός εξοικονοµητής που επιτρέπει υψηλότερες αποδόσεις του ψυκτικού κύκλου. 
Κατά το πέρασµα του ψυκτικού από το συµπυκνωτή στον ατµοποιητης, ένα µέρος 
του εξατµίζεται ψύχοντας το υπόλοιπο υγρό. Το αέριο που εξατµίζεται, προσάγεται 
στη φτερωτή της δεύτερης βαθµίδας, όπου αναµιγνύεται µε το θερµό αέριο που 
προέρχεται από τη φτερωτή της πρώτης βαθµίδας ψύχοντας το. Το αέριο λοιπόν 
συµπιέζεται από τη φτερωτή της δεύτερης βαθµίδας και αποστέλλεται στο 
συµπυκνωτή. Ο εξοικονοµητής λοιπόν µειώνει το έργο του συµπιεστή, γιατί ένα 
µέρος του ψυκτικού ρευστού περνάει απευθείας στη φτερωτή της δεύτερης βαθµίδας 
και ψύχει το θερµό ψυκτικό της πρώτης βαθµίδας. Επίσης, αυξάνει το ψυκτικό 
αποτέλεσµα, γιατί µετατοπίζει το σηµείο έναρξης της εξάτµισης του ψυκτικού προς 
τα αριστερά στο διάγραµµα πίεσης-ενθαλπίας. Η αύξηση της απόδοσης είναι περίπου 
στο οκτώ µε δέκα τοις εκατό.   
Χαρακτηριστικό επίσης είναι πως η φάση συµπίεσης δε µπορεί να ξεκινήσει στην 
περιοχή υπέρθερµου ατµού, δηλαδή η υπερθέρµανση δεν είναι δυνατή. Αυτό 
οφείλεται στον ειδικό τύπο ατµοποιητή που χρησιµοποιείται, που δεν επιτρέπει την 
υπερθέρµανση του ψυκτικού ατµού.   
Οι φυγοκεντρικοί συµπιεστές κατασκευάζονται σε ανοικτού τύπου και ερµητικού 
τύπου. Ο εξωτερικός κινητήρας των πρώτων είναι ηλεκτρικός ή ατµοστρόβιλος, ενώ 
οι δεύτεροι χρησιµοποιούν ηλεκτρικούς κινητήρες απευθείας συνδεδεµένους µε τη 
φτερωτή, οι οποίοι ψύχονται από το ψυκτικό υγρό που ατµοποιείται. Οι ηλεκτρικοί 
κινητήρες είναι συνήθως επαγωγικού τύπου και επειδή κατά την εκκίνηση 
απορροφούν πολύ υψηλά ρεύµατα σε σχέση µε την ονοµαστική τους τιµή, οι 
περιελίξεις τους µπορούν να συνδεθούν µε εξωτερικούς εκκινητές µε σύνδεση 
αστέρα-τριγώνου.   
Ο έλεγχος της ισχύος των φυγοκεντρικών συµπιεστών γίνεται µε κινούµενα οδηγά 
πτερύγια εισόδου, που ανοίγουν και κλείνουν µέσω σερβοκινητήρα και είναι 
τοποθετηµένα πριν από την πρώτη βαθµίδα. Η µεταβολή της γωνίας των πτερυγίων 
µεταβάλλει την ποσότητα του αναρροφούµενου αερίου. Το ελάχιστο µερικό φορτίο 
καθορίζεται από την ποσότητα του αερίου που διαφεύγει µέσα από τα τελείως 
κλειστά οδηγά πτερύγια εισόδου.  
 Σήµερα, η βιοµηχανία προτιµά συµπιεστές ερµητικού τύπου ειδικά στις 
εγκαταστάσεις κλιµατισµού και ακόµη όταν υπάρχουν οι συνθήκες για την ψύξη 
νερού και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του συµπιεστή. Βασικά 
στοιχεία για αυτή την προτίµηση είναι η προσαρµοσµένη κατασκευή τους, η ψύξη 
από το ψυκτικό που επιτρέπει αύξηση του φορτίου, η σύνδεση µε εξωτερικούς 
εκκινητές και οι µικρότερες καταναλώσεις συγκριτικά µε τους ανοικτού. Επίσης, οι 
διαστάσεις και το βάρος είναι µειωµένα, η λειτουργία έχει µειωµένο θόρυβο και 
υπάρχει µεγαλύτερη ασφάλεια. ∆εν απαιτείται τόση συντήρηση όσο στα ανοικτά, 
γιατί δεν υπάρχει µετάδοση κίνησης, δεν έχει τόσα συστήµατα λίπανσης, έχει 
λιγότερα κουζινέτα, δεν έχει στυπιοθλίπτη στεγανότητας. Τέλος, σηµαντικό είναι πως 
τόσο το κόστος κτήσης όσο και το συνολικό κόστος της εγκατάστασης είναι 
µικρότερο.   
Σε σχέση µε τα άλλα είδη συµπιεστών και ειδικά µε τους παλινδροµικούς, οι 
φυγοκεντρικοί εµφανίζουν το πλεονέκτηµα της µειωµένης συντήρησης λόγω των 
λιγότερων κινούµενων µερών και των απλούστερων συστηµάτων λίπανσης και της 
ευκολίας προσαρµογής στο ψυκτικό φορτίο. Όµως δε µπορούν να κατασκευαστούν 
για ισχύ κάτω από 700 kW και η ψυκτική εγκατάσταση πρέπει να λιπαίνεται σωστά 
και να υπάρχει σοβαρή πρόβλεψη για τους κραδασµούς. 
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2.3.4. Κοχλιωτοί συµπιεστές (screw compressors).   
Της κοχλιωτούς συµπιεστές υπάρχουν δύο ρότορες που φέρουν κοχλιωτές 
διαµορφώσεις και είναι συζευγµένοι ο της µε τον άλλο. Το ψυκτικό ρευστό 
αναρροφάται και συµπιέζεται µέσα της αυλακώσεις των δύο αυτών συζευγµένων 
ατµοποιητων .   
 

 
Εικόνα 5: Κοχλιωτός συµπιεστής. 7 

 
Η αναρρόφηση γίνεται από το ένα από τα δύο άκρα του ζεύγους, στην πλευρά που 
αρχίζει η κίνηση, εκεί όπου οι λοβοί των ρότορων παρουσιάζουν ελεύθερες διατοµές 
πριν αρχίσει η αµοιβαία διείσδυση. Η συµπίεση γίνεται λόγω της προοδευτικής 
εισαγωγής των λοβών του της στο άλλον, η οποία προκαλεί τη µείωση του όγκου που 
καταλαµβάνει το ψυκτικό. Η συµπίεση ολοκληρώνεται στο αντίθετο άκρο του 
σώµατος, αφού το ψυκτικό φτάσει στην αναγκαία πίεση και συναντήσει το άνοιγµα 
εκτόνωσης. Όταν οι ρότορες περιστρέφονται, το αέριο ρέει από το άνοιγµα 
αναρρόφησης και γεµίζει της χώρους ανάµεσα της λοβούς και τα κανάλια. Αυτοί οι 
χώροι αυξάνονται σε µήκος κατά την περιστροφή, ενώ το σηµείο εισαγωγής ανάµεσα 
της λοβούς προχωρά της το άνοιγµα εκτόνωσης. Όταν ο χώρος ανάµεσα της λοβούς 
γεµίσει από το αναρροφούµενο αέριο σε όλο το µήκος του ρότορα, το άνοιγµα 
αναρρόφησης κλείνει και τελειώνει η φάση αναρρόφησης µε µια καθορισµένη 
ποσότητα ψυκτικού παγιδευµένη στο συµπιεστή. Με τη συνέχιση της περιστροφής 
µειώνεται ο χώρος ανάµεσα της λοβούς, οπότε το ψυκτικό συµπιέζεται και η πίεση 
αυξάνεται. Σε µια καθορισµένη θέση των ρότορων, το συµπιεσµένο ψυκτικό φθάνει 
                                                           
7
 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Συγγραφέας Μπαλάρας Κωνσταντίνος 2013 σελ.32  
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το άνοιγµα εκτόνωσης και αρχίζει η φάση εκτόνωσης, που συνεχίζεται έως ότου ο 
χώρος ανάµεσα της λοβούς εκτονωθεί πλήρως.  Υπάρχουν και της κατασκευαστικές 
διαµορφώσεις κοχλιωτών συµπιεστών, της αυτή του µονού κοχλία. Στην περίπτωση 
αυτή υπάρχει της µόνο κυλινδρικός ρότορας, µε ελικοειδές σπείρωµα, µε το οποίο 
συµπλέκονται δύο ίδιοι οδοντωτοί τροχοί τοποθετηµένοι αντιδιαµετρικά και στο ίδιο 
επίπεδο που κινείται ο άξονας του ρότορα. Ρότορας και οδοντωτοί τροχοί είναι 
τοποθετηµένοι µέσα σε µια ειδική ελαιολεκάνη. Ο τζόγος των γραναζιών µε το 
ρότορα είναι περιορισµένος. Ο ρότορας διατηρείται σε περιστροφή από έναν 
εξωτερικό ηλεκτροκινητήρα και µεταδίδει την περιστροφική του κίνηση της δύο 
οδοντωτούς τροχούς.   
 
 2.3.5. Ελικοειδείς ή σπειροειδείς συµπιεστές (scroll compressors). 
 
Η αρχή λειτουργία των συµπιεστών αυτού του τύπου είναι αρκετά απλή και 
επινοήθηκε ήδη από το 1905. Οι συµπιεστές αυτοί αποτελούνται από δύο οριζόντιες 
πλάκες που φέρουν από µία τρισδιάστατη σπείρα προσαρµοσµένη η µία µέσα στην 
άλλη. Η πλάκα άνωθεν είναι σταθερή, ενώ η δεύτερη περιστρέφεται έκκεντρα µέσα 
στη σταθερή µε πολύ µικρές ανοχές. Οι δύο σπείρες όταν συµπλέκονται παράγουν 
µια σειρά από θύλακες αερίου µε τη µορφή δρεπάνης ανάµεσα στα δύο στοιχεία. 
Κατά τη διάρκεια της συµπίεσης οι θύλακες ανάµεσα στα σπιράλ ωθούνται αργά της 
το κέντρο των δύο σπιράλ και ταυτόχρονα ο όγκος της µειώνεται. Όταν ο θύλακας 
φτάσει στο κέντρο του σπιράλ το αέριο, που εντωµεταξύ έχει φτάσει σε µια υψηλή 
πίεση, εκτονώνεται της το εξωτερικό από ένα κεντρικό άνοιγµα.  

 
Εικόνα 6: Σπειροειδής συµπιεστής. 8 

                                                           
8
  Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Συγγραφέας Μπαλάρας Κωνσταντίνος 2013 σελ.33 
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Οι συµπιεστές αυτού του τύπου είναι ερµητικά κλειστοί µε τρία µόνο κινούµενα 
µέρη. Τα πτερύγια των σπειρών είναι από χυτοσίδηρο για µείωση των θερµικών 
φορτίων και αύξηση του συντελεστή απόδοσης. Ο κοινός άξονας κινητήρα συµπιεστή 
είναι κατακόρυφος. Ο κινητήρας ψύχεται από το ψυκτικό αέριο που αναρροφάται. 
Της, υπάρχει φυγοκεντρική αντλία λαδιού, δοχείο ελαίου και φίλτρο στο κάτω µέρος 
του συµπιεστή. Φέρουν επίπεδα έδρανα ολίσθησης που µεταδίδουν λιγότερο θόρυβο 
µεταξύ του κινούµενου και του σταθερού µέρους και οι δονήσεις από το σύστηµα 
µετάδοσης της σπείρες είναι πολύ µικρές.   
∆εδοµένων των χαρακτηριστικών των σπειροειδών συµπιεστών, η συµπίεση αρχίσει 
πάντα σε συνθήκες απουσίας φορτίου, ακόµα κι αν οι πιέσεις στην εγκατάσταση δεν 
είναι ισορροπηµένες.   
 
2.3.6. Παλµικοί ή διαφραγµατικοί συµπιεστές (diaphragm compressors). 
 
 
Της διαφραγµατικούς συµπιεστές η συµπίεση του ψυκτικού πραγµατοποιείται από 
της παλµικές κινήσεις διαφραγµάτων που διαχωρίζουν στεγανά το ψυκτικό µε ένα 
δεύτερο υδραυλικό έλαιο. Βασική της χρησιµότητα είναι σε συστήµατα που 
απαιτείται ελάχιστη ή µηδαµινή διαρροή εργαζόµενων ρευστών.   
Ο τρόπος λειτουργίας του διαφραγµατικού συµπιεστή µοιάζει αρκετά µε τον 
αντίστοιχο των παλινδροµικών. Η βασική διαφορά της είναι στη µέθοδο συµπίεσης 
και στεγανότητας. Ενώ της εµβολοφόρους συµπιεστές η συµπίεση του ψυκτικού 
ατµού πραγµατοποιείται από το κινούµενο έµβολο, της διαφραγµατικούς η συµπίεση 
γίνεται µε της παλµικές κινήσεις των διαφραγµάτων και του έργου του δεύτερου 
υδραυλικού ελαίου, το οποίο της συµπιέζεται από ένα έµβολο. Η διεργασία έχει το 
πλεονέκτηµα της έλλειψης διαρροής αερίου από το σύστηµα στεγάνωσης του 
συµπιεστή.   
 
Τα βασικά εξαρτήµατα της συµπιεστή αυτού του τύπου είναι: 
  

• ο ηλεκτροκινητήρας. 
• το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης, που συνήθως είναι ιµάντες 
• το βολάν ή η τροχαλία του συµπιεστή.  
• ο στροφαλοφόρος άξονας. 
• το σύστηµα εµβόλου-διωστήρα και ανάλογα µε την κατασκευαστική 

σχεδίαση σταυρός, αποστάτης ή κύλινδρος. 
• το υδραυλικό έµβολο και ο υδραυλικός κύλινδρος.  
• τα διαφράγµατα. 
• η κεφαλή του ψυκτικού αερίου.  
• το σύστηµα ψύξης του υδραυλικού ελαίου µε αντλία, δοχείο, φίλτρο και 

βοηθητική αντλία. 
• εξαρτήµατα ελέγχου και επιτήρησης, της µειωτής πίεσης.  
• το κέλυφος και η βάση στήριξης.   
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.  

Εικόνα 7: ∆ιαφραγµατικός συµπιεστής. 9 

Ο ηλεκτροκινητήρας µέσω των ιµάντων µεταδίδει την κίνηση στο βολάν και εν 
συνέχεια στο στροφαλοφόρο άξονα. Με το σύστηµα εµβόλου-διωστήρα η 
περιστροφική κίνηση του στροφαλοφόρου µετατρέπεται σε ευθύγραµµη στο έµβολο 
που βρίσκεται µέσα σε κατάλληλο κύλινδρο. Με κατάλληλη σύνδεση µέσω σταυρού,  
πείρων συγκράτησης και αποστάτη το έµβολο συνδέεται µε το υδραυλικό έµβολο. 
Αυτό µε τη σειρά του µε την κίνησή του στον υδραυλικό κύλινδρο συµπιέζει το 
υδραυλικό έλαιο δηµιουργώντας παλµούς που µεταδίδονται από τα διαφράγµατα στο 
ψυκτικό αέριο. Η κεφαλή του υδραυλικού ελαίου είναι βιδωµένη πάνω στην κεφαλή 
του ψυκτικού αερίου. Στη δεύτερη υπάρχουν οι βαλβίδες αναρρόφησης και 
κατάθλιψης και όλα τα παραπάνω βρίσκονται εντός της κεφαλής του συµπιεστή. Οι 
βαλβίδες είναι συνήθως αυτόµατης λειτουργίας µέσω πρεσσοστατών ανάλογα µε της 
διαφορές πίεσης εντός της κεφαλής ψυκτικού αερίου και των γραµµών αναρρόφησης 
και κατάθλιψης της ψυκτικής διάταξης. Το υδραυλικό κύκλωµα του συµπιεστή 
περιλαµβάνει το δοχείο συγκέντρωσης, της σωληνώσεις κυκλοφορίας, το φίλτρο, την 
αντλία και τη βοηθητική αντλία. Το κύριο υδραυλικό σύστηµα µε τη βοήθεια της 
κύριας αντλίας λιπαίνει τα µηχανικά µέρη, ενώ η βοηθητική αντλία συντηρεί ένα 
δευτερεύον υδραυλικό κύκλωµα που ανακυκλοφορεί της ποσότητες υδραυλικού 
ελαίου που διαρρέουν από τον υδραυλικό κύλινδρο και έµβολο, µε τη βοήθεια των 
διατάξεων ελέγχου, της ο µειωτής πίεσης, ελατήρια συγκράτησης, βαλβίδες εισόδου-
εξόδου από την υδραυλική κεφαλή. Ο µειωτής πίεσης και η βαλβίδα ελέγχου 
εκτελούν σηµαντική λειτουργία και καθορίζουν πότε θα εισαχθεί το έλαιο από το 
βοηθητικό κύκλωµα στην κεφαλή και πότε θα εξέλθει. Το παραπάνω σύστηµα είναι 
βασικό γιατί εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του υδραυλικού εµβόλου και της 
πλήρους συµπίεσης των διαφραγµάτων, ειδάλλως θα είχαµε µια σηµαντική µείωση 
της απόδοσης.    

                                                           
9
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3.ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο συµπυκνωτής είναι ένα από τα βασικότερα εξαρτήµατα οποιασδήποτε ψυκτικής 
εγκατάστασης, όπου εισερχόµενο το υπέρθερµο ψυκτικό αέριο υψηλής 
θερµοκρασίας και πίεσης εντός του αποβάλλει θερµότητα προς το µέσο 
συµπύκνωσης (νερό, αέρας ή και τα δύο) και συµπυκνώνεται. Μπορούµε να πούµε 
ότι ο συµπυκνωτής είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας, όπου εναλλάσσεται 
θερµότητα, µεταξύ ψυκτικού αερίου και µέσου συµπύκνωσης. Η επιφάνεια του 
συµπυκνωτή θα πρέπει να είναι κατά 25% µεγαλύτερη από την επιφάνεια του 
εξατµιστή για να µπορέσει να αποβληθεί όλη η απορροφηθείσα θερµότητα από το 
ψυκτικό ρευστό κατά τον κύκλο ψύξης. ∆ιότι το ψυκτικό ρευστό κατά το κύκλο 
ψύξης απορροφά θερµότητα:  

• Εντός του ατµοποιήτη. 
• Εντός του συµπιεστή.   

• Εντός της γραµµής αναρρόφησης. 

 

3.2 ΕΙ∆Η ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ 

 

Οι συµπυκνωτές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ως προς το χρησιµοποιούµενο 
µέσο συµπύκνωσης του ψυκτικού αερίου.  

• Στους Αερόψυκτους  
• Στους Υδρόψυκτους  

3.2.1 Αερόψυκτοι Συµπυκνωτές 

Αερόψυκτοι λέγονται οι συµπυκνωτές εκείνοι οι οποίοι χρησιµοποιούν σαν µέσο 
συµπύκνωσης τον ατµοσφαιρικό αέρα του περιβάλλοντος.  

Η κυκλοφορία του αέρα ψύξης στους αερόψυκτους συµπυκνωτές γίνεται κατά δύο 
τρόπους:  

• Με φυσική κυκλοφορία όπου ο αέρας ψύξης κυκλοφορεί ελεύθερα λόγω 
της βαρύτητας τους.  

• Με βεβιασµένη κυκλοφορία όπου ο αέρας κυκλοφορεί µέσω ανεµιστήρα. 
Ο αριθµός  των σειρών των σωλήνων ενός αερόψυκτου συµπυκνωτή 
µπορεί να είναι από µία (1) έως των (8).  

 Στις πρώτες σειρές των σωλήνων ενός αερόψυκτου συµπυκνωτή ο αέρας            
απορροφά µεγαλύτερο ποσό θερµότητας από το ψυκτικό αέριο σε σύγκριση µε τις 
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τελευταίες σωληνώσεις όπου απορροφά λιγότερο ποσό θερµότητας επειδή η 
θερµοκρασία του έχει ήδη ανυψωθεί κατά τη διαδροµή του. 

3.2.2  Υδρόψυκτοι Συµπυκνωτές  

Υδρόψυκτοι καλούνται οι συµπυκνωτές οι οποίοι χρησιµοποιούν σα µέσο 
συµπύκνωσης του ψυκτικού αερίου, το νερό.  

Ειδικές εφαρµογές µε αυξηµένα ποσοστά εξοικονόµησης ενέργειας είναι η χρήση 
του νερού από γεωθερµικά πηγάδια, λίµνες, ποτάµια, θάλασσα  όπου η θερµοκρασία 
του νερού είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου το αποτέλεσµα είναι η 
σηµαντική αύξηση του COP.  

Το χρησιµοποιούµενο νερό για τη συµπύκνωση του θερµού αερίου µέσα στο 
συµπυκνωτή µπορεί να χρησιµοποιείται είτε µια µόνο φορά και στη συνέχεια να 
πηγαίνει προς την αποχέτευση είτε να χρησιµοποιείται και πάλι αφού προηγουµένως 
ψυχθεί στον πύργο ψύξης.  

Η λειτουργία του υδρόψυκτου συµπυκνωτή είναι όµοια µε εκείνη του αερόψυκτου, 
δηλαδή στις πρώτες σωληνώσεις αποβάλλεται η θερµότητα υπερθέρµανσης, στη 
συνέχεια αρχίζει η συµπύκνωση και τέλος το ψυκτικό υγρό γίνεται υπόψυκτο στις 
τελευταίες σωληνώσεις του. 
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4 Εκτονωτικές ∆ιατάξεις 

Οι εκτονωτικές ή στραγγαλιστικές διατάξεις ή εκτονωτικές βαλβίδες (expansion valves) 
σκοπό έχουν: 

1. Να ρυθµίζουν την απαραίτητη και αναγκαία ποσότητα του υγρού ψυκτικού µέσου, 
που ρέει προς τον εξατµιστή µε ελεγχόµενο τρόπο. 

2. Να αλλάζουν τα θερµοδυναµικά χαρακτηριστικά του ψυκτικού µέσου έτσι ώστε από 
ψυκτικό υγρό υψηλής πίεσης στην έξοδο του συµπυκνωτή να µε τατρέπεται σε 
ψυκτικό υγρό σταθερής χαµηλής πίεσης. 

Με τη λειτουργία τους αυτή, οι εκτονωτικές βαλβίδες διασφαλίζουν: 

• Την άριστη και αποδοτική µεταφορά θερµότητας στο ψυκτικό υγρό στον εξατµιστή. 
• Την τροφοδότηση του συµπιεστή µε αέριο ψυκτικό µέσο κατάλληλης πίεσης -

θερµοκρασίας και την αποφυγή υπερφορτίσεων. 

Εξετάζοντας τη λειτουργία του εξατµιστή, συµπεραίνει κανείς ότι η πιο αποδοτική λειτουργία 
του συµβαίνει όταν το υγρό ψυκτικό µέσο στην είσοδο του µετατρέπεται πλήρως σε αέριο 
ψυκτικό µέσο στη περιοχή αναρρόφησης του συµπιεστή. Όπως είναι γνωστό, η ύπαρξη υγρού 
στην αναρρόφηση του συµπιεστή µπορεί να επιφέρει σηµαντικές ζηµιές στην εγκατάσταση 
και πρέπει να αποφεύγεται µε κάθε τρόπο.Η λειτουργία τους βασίζεται στην αλλαγή της 
τιµής µια ιδιότητας του ψυκτικού µέσου, που µπορεί να είναι η θερµοκρασία του, η πίεση 
του, η παροχή του και συνδυασµός δύο ή περισσότερων από τα πιο πάνω χαρακτηριστικά 
µεγέθη. 

Χειροκίνητες εκτονωτικές βαλβίδες, χρησιµοποιούνται ακόµη και σήµερα, σε ειδικές 
εφαρµογές. Στις σύγχρονες ψυκτικές εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται οι εξής τύποι 
αυτόµατων εκτονωτικών βαλβίδων: 

1. Ο τριχοειδής σωλήνας. 
2. Η εκτονωτική βαλβίδα µε πλωτήρα ελέγχου στην πλευρά της υψηλής πίεσης. 
3.  Η εκτονωτική βαλβίδα µε πλωτήρα ελέγχου στην πλευρά της χαµηλής πίεσης. 
4. Η θερµοεκτονωτική βαλβίδα, που είναι γνωστή επίσης µε τις ονοµασίες βαλβίδα 

σταθερής υπερθέρµανσης  και σταθερή εκτονωτική βαλβίδα. 
5. Η πρεσσοστατική βαλβίδα ή βαλβίδα σταθερής πίεσης. 
6. Η ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα. 

 

Σχήµα 3:Χειροκίνητη εκτονωτική βαλβίδα. 10 

                                                           
10

 Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός ΙΙ Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Δημήτρης Κτσαπρακάκης. 
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5 ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΕΣ 

5.1 Γενικά για τους ατµοποιητές. 

Ο ατµοποιήτης ή ψυκτικό στοιχείο είναι εκείνο το βασικό εξάρτηµα κάθε ψυκτικής 
εγκατάστασης µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα η ατµοποίηση του ψυκτικού υγρού 
(ψυκτικό µέσο). 

Λόγω των ποικίλων απαιτήσεων στις εφαρµογές της ψύξης και προς αντιµετώπιση 
τους οι ατµοποιητές κατασκευάζονται και λειτουργούν κατά διάφορους τρόπους.  

Έτσι τους ατµοποιήτες τους κατατάσσουµε στις εξής βασικές κατηγορίες:  

1. Αναλόγως του χρησιµοποιούµενου εκτονωτικού µέσου (βαλβίδας) σε: 

 • Στοιχεία ξηρής εκτόνωσης και σε  

• Στοιχεία υπερχειλιστικά (υγρής εκτόνωσης) 

 2. Αναλόγως της κατασκευαστικής µορφής της εσωτερικής τους επιφάνειας σε: 

 • Στοιχεία µε γυµνούς σωλήνες, 

 • Στοιχεία µε πρόσθετα µεταλλικά πτερύγια 

• Στοιχεία τύπου πλάκας 

 3. Αναλόγως του χρησιµοποιούµενου µέσου ψύξης, χώρου και προϊόντων, σε: 

 • Στοιχεία αέρα (φυσικής ή βιασµένης κυκλοφορίας) 

5.1.1  Στοιχεία Ξηρής Εκτόνωσης  

 • Στοιχεία βυθιζόµενου ή εµβαπτιζόµενου τύπου 

Ονοµάζουµε ατµοποιητές ξηρής εκτόνωσης εκείνους που λειτουργούν µε τις 
παρακάτω εκτονωτικές βαλβίδες: θερµοεκτονωτική, αυτόµατη  εκτονωτική και 
τριχοειδή σωλήνα.  

Τα στοιχεία ξερής εκτόνωσης χρησιµοποιούνται ευρέως στην εµπορική ψύξη.  Η 
επιτρεπόµενη πτώση πίεσης πρέπει να είναι τέτοιου µεγέθους ώστε να µη µειώνεται 
η ταχύτητα του ψυκτικού κάτω του ορίου κατά το οποίον να συσσωρεύεται το 
ψυκτέλαιο εντός του ατµοποιητή  και να µειώνει τη ψυκτική του ικανότητα λόγω 
ατελούς εξάτµισης του υγρού. 
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5.1.2  Στοιχεία Υπερχειλιστικά ή Υγρής Εκτόνωσης  

Υπερχειλιστικά ή υγρής εκτόνωσης στοιχεία καλούµε εκείνα τα οποία χρησιµοποιούν 
ως εκτονωτικά µέσα τις βαλβίδες επιπλεύσεως χαµηλής και υψηλής πλευράς.  Τα 
στοιχεία υγρής εκτονώσεως είναι πάντοτε γεµάτα µε ψυκτικό υγρό ανεξάρτητα από 
το εκάστοτε φορτίο του ψυκτικού θαλάµου η δε στάθµη του ελέγχεται από ένα 
πλωτήρα (όπως έχουµε αναφέρει προγενέστερα) 

5.1.3  Στοιχεία Με Γυµνές Σωληνώσεις  

Τα στοιχεία µε γυµνές σωληνώσεις είναι ένα µεταλλικό συγκρότηµα αποτελούµενο 
από χάλκινους σωλήνες διαφόρων διαµέτρων εάν κυκλοφορεί εντός του Freon ή από 
χαλυβδοσωλήνες, εάν κυκλοφορεί αµµωνία, διότι όπως γνωρίζουµε η αµµωνία 
διαβρώνει το χαλκό. 

 

5.1.4  Στοιχεία Με Πτερύγια  

Επειδή οι ατµοποιητές  ξηράς εκτόνωσης, οι οποίοι σήµερα κυριαρχούν στην 
εµπορική ψύξη, είχαν µικρή απόδοση µε τους γυµνούς σωλήνες σκέφθηκαν να τους 
αυξήσουν την ενεργό επιφάνεια τους , βέβαια χωρίς να αυξήσουν το µήκος και την 
διάµετρο των σωληνώσεων, επειδή θα ήταν οικονοµικά ασύµφοροι. Έτσι 
τοποθετώντας επάνω στους γυµνούς σωλήνες του στοιχείου µεταλλικά πτερύγια, 
αυξάνεται η επιφάνεια µε αποτέλεσµα η ψυκτική ικανότητα τους να βελτιώνεται 
αισθητά.  

Οι ατµοποιητές  µε πτερύγια µπορεί να χρησιµοποιηθούν και για θερµοκρασία κάτω 
των 0ο C  λόγω των λειτουργούντων αυτοµάτων συστηµάτων αποψύξεως.  

5.1.5  Στοιχεία Τύπου Πλάκας  

Τα στοιχεία αυτού του τύπου παρουσιάζονται σε δύο µορφές:  

 α) στα στοιχεία εύτηκτης πλάκας και  

 β) στα στοιχεία πλάκας.  

Τα στοιχεία εύτηκτης πλάκας αποτελούνται από τον κυρίως σωλήνα εντός του οποίου 
κυκλοφορεί το ψυκτικό υγρό και από τα µεταλλικά φύλλα τα οποία κατάλληλα 
διαµορφωµένα συγκολλούνται για να αποτελέσουν ένα στεγανό διαµέρισµα. Τα 
στοιχεία ευτήκτου πλάκας χρησιµοποιήθηκαν ευρέως σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 
χαµηλών θερµοκρασιών και ειδικότερα σε αυτοκίνητα ψυγεία και αυτοκίνητα 
συντηρήσεως και µεταφοράς παγωτών. Τα στοιχεία τύπου πλάκας αποτελούνται από 
δύο φύλλα αλουµινίου τα οποία έχουν κατάλληλα πρεσαριστεί και στη συνέχεια 
συγκολληθεί.  Τα στοιχεία τύπου πλάκας έχουν χαµηλό κόστος και ευκολία στον 
καθαρισµό τους (εξωτερικά) χρησιµοποιούνται στα οικιακά ψυγεία. 
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5.1.6  Στοιχεία Φυσικής  Κυκλοφορίας Αέρα  

 Τα στοιχεία φυσικής κυκλοφορίας χρησιµοποιούνται σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 
όπου δεν απαιτείται υψηλή ταχύτητα αέρα και υψηλή αφύγρανση των ψυχωµένων 
προϊόντων.  

Τέτοιες ψυκτικές εγκαταστάσεις είναι:  

1. τα οικιακά ψυγεία 

2. τα διάφορα ψυγεία-βιτρίνες όπου η θερµοκρασία είναι κάτω των 32οC και 3. οι 
µεγάλες αποθήκες συντηρήσεως και αποθηκεύσεως τροφίµων τα οποία δεν 
χρειάζονται µεγάλη αφύγρανση.  

Η κυκλοφορία του αέρα στα στοιχεία επηρεάζεται άµεσα από την θερµοκρασιακή 
διαφορά µεταξύ στοιχείων και χώρου ψύξεως, δηλαδή όσο µεγαλύτερη είναι η 
διαφορά θερµοκρασίας, τόσο µεγαλύτερο θα είναι και το ποσόν του κυκλοφορούντος 
αέρα πάνω από το στοιχεία.  Όµως η κυκλοφορία του αέρα εξαρτάται και από το 
µέγεθος το σχήµα και τη θέση τοποθέτησης του στοιχείου. 

 

5.1.7  Στοιχεία Βεβιασµένης Κυκλοφορίας Αέρα  

Τα στοιχεία βεβιασµένης κυκλοφορίας του αέρα εργάζονται µε εκτονωτικές βαλβίδες 
(όχι µε πλωτήρες) και αποτελούνται από σειρές χάλκινων σωληνώσεων επί των 
οποίων είναι τοποθετηµένα τα πτερύγια για την αύξηση της επιφάνειας µεταφοράς 
της θερµότητας. 

5.1.8  Στοιχεία Βυθιζόµενου ή Εµβαπτισµένου Τύπου  

 Στους ατµοποιητές εµβαπτισµένου τύπου το µέσο µεταφοράς της θερµότητας προς 
τον ατµοποιητή είναι υγρό.  Είτε νερό είτε άλµη.  Τα στοιχεία αυτού του τύπου 
επειδή χρησιµοποιούν σα µέσο µεταφοράς της θερµότητας προς το στοιχείο υγρό, 
έχουν το πλεονέκτηµα ότι η απόδοση τους είναι κατά 50 έως 100 φορές µεγαλύτερη 
της απόδοσης  των στοιχείων µ ε αέρα.  Τα περισσότερα χρησιµοποιούµενα στοιχεία 
βυθιζόµενου τύπου είναι τα κάτωθι:  

1. Σπειροειδείς ατµοποιητές  

2. ατµοποιητές σωλήνων εντός κελύφους (chillers) 

3. ατµοποιητές τύπου δεξαµενής 
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6. 1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΕΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  

Εργαστηριακή συσκευή ACT/82 κλιµατισµός αυτοκινήτου 

Περιγραφή 

Η εργαστηριακή συσκευή είναι ένα σύστηµα κλιµατισµού αυτοκινήτου που 
συνοδεύεται από διάγραµµα αξοµοίωσης λειτουργίας και ηλεκτρικό πίνακα. 

Ο συµπιεστής είναι ανοικτού τύπου και παίρνει κίνηση από ένα ηλεκτροκινητήρα που 
διαθέτει ρυθµιστή στροφών έτσι ώστε να µπορούµε να ρυθµίζουµε στον επιθυµητό 
αριθµό τις στροφές στον άξονα του κινητήρα. 

Η θερµοκρασία ρυθµίζεται από θερµοστάτη ο οποίος ελέγχει τον ηλεκτροµαγνητικό 
συµπλέκτη .Το σύστηµα λειτουργεί µε R134a και απαρτίζεται από τον συµπυκνωτή, 
τον ατµοποιητή βεβιασµένης κυκλοφορίας , την θερµοεκτονωτική βαλβίδα και τον 
αφυγραντή φίλτρο. 

Η ψυκτική τράπεζα περιλαµβάνει όργανα µέτρησης πίεσης και θερµόµετρα τα οποία 
επιτρέπουν  : 

• Την µέτρηση πιέσεων και θερµοκρασιών για ολόκληρο τον θερµοδυναµικό 
κύκλο. 

• Την σχεδίαση του ψυκτικού κύκλου σε διάγραµµα Mollier. 

• Τον υπολογισµό της ολικής απόδοσης. 
• Την παρακολούθηση των µεταβολών του ψυκτικού κύκλου µε τις µεταβολές 

των στροφών στον άξονα του ηλεκτροκινητήρα. 
• Την παρακολούθηση των µεταβολών του ψυκτικού κύκλου µε τις µεταβολές 

της ισχύος των κινητήρων των ανεµιστήρων του ατµοποιητή και του 
συµπυκνωτή. 

 

Η ψυκτική ικανότητα του ατµοποιητή δίνεται από τη σχέση : 

Qξ = Μαέρα (hεισ – hεξ)                                                                                                   (5) 

Βοηθητικές σχέσεις :     Mαέρα �
Παροχή αέρα

Ειδικός όγκος
�� hr⁄                                                         	6� 

Παροχή αέρα Qa=υ *Α (m3/h)                                                                                     (7) 

  υ : µέση ταχύτητα αέρα που περνά από την διατοµή των στοιχείων του ατµοποιητή      

  Α : εµβαδόν επιφάνειας εξόδου. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις  

1. Κυκλική διατοµή : � � 
��

�
  (D η διατοµή του ατµοποιητή )                        (8) 

2. Ορθογωνική διατοµή : A=α * β (α= µήκος , β= πλάτος του ατµοποιητή )     (9) 
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Άρα τα στοιχεία που χρειαζόµαστε για τον υπολογισµό της αρχικής κύριας 
σχέσης είναι τα ακόλουθα : 

- Ενθαλπία εισόδου αέρα στον ατµοποιητή 
- Ενθαλπία εξόδου αέρα από τον ατµοποιητή 
- Ειδικός όγκος αέρα στην έξοδο του ατµοποιητή 
- Μέση ταχύτητα αέρα που εισέρχεται από την διατοµή  
- Τη διατοµή  

Τα στοιχεία αυτά λαµβάνονται από πειραµατικές µετρήσεις, σύµφωνα µε τις 
διεργασίες που επεξηγούνται αµέσως παρακάτω. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ACT/82 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Λειτουργία του συστήµατος για χρονικό διάστηµα 15 – 20 min. 
2. Χρήση θερµοµέτρων-ψυχροµέτρων υγρού και ξηρού βολβού . Μετρήσεις 

στην είσοδο και στην έξοδο του ατµοποιητή. Λαµβάνονται συνολικά 4 
µετρήσεις για κάθε ταχύτητα ( 100% , 80%, 60%, 50% ) 

3. Χρήση ψυχοµετρικού χάρτη: Με βάση τις θερµοκρασίες θερµού και ξηρού 
βολβού βρίσκονται: 

a. ο ειδικός όγκος του αέρα στην έξοδο 
b. η ενθαλπία εισόδου του αέρα στον ατµοποιητή 
c. η ενθαλπία εξόδου του αέρα από τον ατµοποιητή .  

 
4. Είσοδος ατµοποιητή : Με τη twb και tdb µε χρήση ψυχροµετρικού χάρτη 

εύρεση ενθαλπίας αέρα η οποία αντιστοιχεί στην ενθαλπία εισόδου .                                              
Έξοδος ατµοποιητή : Με βάση τη twb’ και tdb’ µε χρήση ψυχοµετρικού χάρτη 
εύρεση ειδικού όγκου u και ενθαλπίας αέρα η οποία αντιστοιχεί στην 
ενθαλπία εξόδου.     

5. Μέτρηση της επιφάνειας εξόδου του αέρα από τον ατµοποιητή . Η επιφάνεια 
εξόδου υπολογίζεται µε βάση την διατοµή της επιφάνειας εξόδου του 
ανεµιστήρα. Από τον κατασκευαστή µας δίνεται ότι το εµβαδόν της 
επιφάνειας εξόδου του ανεµιστήρα στον ατµοποιητή δίνεται από τον 
κατασκευαστή : A=0.088 m2 

6. Εύρεση ταχύτητας αέρα που διέρχεται από τον ατµοποιητή. Χρησιµοποιείται 
ανεµόµετρο το οποίο τοποθετείται αµέσως µπροστά από την επιφάνεια 
εξόδου. Χωρίζουµε την επιφάνεια του ατµοποιητή που καλύπτεται από τον 
ανεµιστήρα νοητά σε ίσα τετράγωνα πλευράς 15 εκατοστών περίπου και 
λαµβάνονται µετρήσεις . Στο τέλος υπολογίζουµε τη µέση ταχύτητα του αέρα. 

7. Υπολογισµός της παροχής αέρα : Q=υ*Α.                                                    (10) 
8. Υπολογισµός της µάζας βάσει της παρακάτω σχέσης Μ=Q/v .                    (11) 
9. Λύση κύριας σχέσης Qεξ=M*(h εισ – hεξ).                                                       (12) 
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Παρακάτω ακολουθούν οι συγκεντρωτικοί πίνακες που συνοψίζουν τα δεδοµένα των 
µετρήσεων και τα αποτελέσµατα των υπολογισµών σε κάθε περίπτωση.  

ΜΕΓΕΘΗ 
ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 100% 80% 60% 50% 
Tdb ΕΙΣΟ∆ΟΥ         

(  C ) 20.00 18.50 17.30 17.00 
        

Twb ΕΙΣΟ∆ΟΥ         
(  C ) 17.00 15.00 14.70 14.50 

        
Tdb ΕjΟ∆ΟΥ         

(  C ) 2.50 1.80 1.20 1.10 
        

Twb ΕjΟ∆ΟΥ         
(  C ) 2.50 1.70 1.10 1.00 

        
ΤΙΜΕΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ         
( m / min )         

U1 340 145 35 36 
U2 312 169 52 28 
U3 288 173 39 32 
U4 283 150 34 24 

        
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ         

h1(kj/kg) 48.5 42.7 42.4 42 
h2(kj/kg) 14.4 12.4 11.2 10.8 

        
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ         

v(m3/kg) 0.787 0.784 0.78 0.781 
        

ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΑΕΡΑ         

U ( m / min ) 306 160 40 30 
        

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ         
ΜΑΖΑ ΑΕΡΑ         

Ma(Kg/h) 205.3 107.75 27 20.28 
        

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ         
Qa(m3/h) 161.56 84.48 21.12 15.84 

        
Ψ.Ι. ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ         

(Kj / h) 7000.73 3264.8 842.4 632.7 
Πίνακας 1:Υπολογισµός ψυκτικής ικανότητας ατµοποιητή. 
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∆ιάγραµµα 1:Ψυχοµετρικός χάρτης για 100% ισχύ ανεµιστήρα.  
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∆ιάγραµµα 2: Ψυχοµετρικός χάρτης για 80% ισχύ ανεµιστήρα. 
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∆ιάγραµµα 3: Ψυχοµετρικός χάρτης για 60% ισχύ ανεµιστήρα. 
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∆ιάγραµµα 4: Ψυχοµετρικός χάρτης για 50% ισχύ ανεµιστήρα. 
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ΑΣΚΗΣΗ 2η 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η σχέση που µας δίνει την µάζα του ψυκτικού υγρού που κυκλοφορεί στο κύκλωµα 
είναι η εξής: 

                                         �� �
������ή ����ό���� ���������ή

������ό ����έ�� ��
�

!"/$

!%/$
� ��/&           (13) 

Η ψυκτική ικανότητα του ατµοποιητή δίνεται από προηγούµενο πείραµα. Το ψυκτικό 
αποτέλεσµα δίνεται από τη βοηθητική σχέση: 

Ψυκτικό αποτέλεσµα = h1-h4 , (kj/kg)                                                    

Όπου h1 η ενθαλπία που αντιστοιχεί στη θερµοκρασία συµπύκνωσης και h4 η 
ενθαλπία που αντιστοιχεί στη θερµοκρασία ατµοποίησης. 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

1. Εκκίνηση και λειτουργία του συστήµατος για 15-20 min. 
2. Λήψη µετρήσεων θερµοκρασίας ατµοποίησης και συµπύκνωσης. 
3. Χρήση χάρτη θερµοδυναµικών χαρακτηριστικών ψυκτικού ρευστού. Με βάση 

τις προηγούµενες θερµοκρασίες βρίσκουµε τις τιµές της ενθαλπίας που 
αντιστοιχούν. 

4. Η ψυκτική ικανότητα του ατµοποιητή δίνεται από το πείραµα εύρεση 
ψυκτικής ικανότητας ατµοποιητή. Άρα η µάζα του ψυκτικού που κυκλοφορεί 
είναι :         

 

�� �
'(

&) * &�
�

7000.73

406 * 249
� 44.59 �� &⁄  
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ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΧΥΣ Η/Κ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ 

          

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 100%       

          

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ         

Τ1 ( C ) 11 
  

    

Τ2 ( C ) 44       

          

ΠΙΕΣΗ         

PL (bar) 2.6       

PH (bar) 8.5       

          

ΕΝΘΑΛΠΙΕΣ         

h1 (kj / kg) 406       

h4 (kj / kg) 249       

          

ΣΤΡΟΦΕΣ         

n (RPM) 733       

          

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ         

          

Mr ( kg / h) 44.59        
Πίνακας 2:Υπολογισµός βάρους ψυκτικού υγρού της µονάδας. 
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 Άσκηση 3η 

Mελέτη συµπιεστή ως προς το έργο, την ισχύ και το βαθµό απόδοσης 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η µελέτη του συµπιεστή του κυκλώµατος που εξετάζεται απαιτεί την εξαγωγή τριών 
βασικών µεγεθών λειτουργίας : του έργου συµπιεστή , του βαθµού απόδοσης και της 
ισχύος του συµπιεστή. Τα µεγέθη αυτά υπολογίζονται ως εξής :  

 

Έργο συµπίεσης : Χρησιµοποιείτε η σχέση 

W=hεξ – hεισ (Kj/Kg) 

Όπου hεξ και hεις οι ενθαλπίες εξόδου και εισόδου του ψυκτικού ρευστού στην έξοδο 
και είσοδο του συµπιεστή αντίστοιχα .  Οι ενθαλπίες υπολογίζονται από τον πίνακα 
χαρακτηριστικών του ψυκτικού ρευστού µε βάση τις µετρούµενες θερµοκρασίες 

1) Ο ογκοµετρικός βαθµός απόδοσης βρίσκεται από το ειδικό διάγραµµα σχέσης 
συµπίεσης/βαθµού απόδοσης . Γίνεται φανερό ότι για να επιτευχθεί αυτό  
χρειάζεται να γνωρίζουµε την σχέση συµπίεσης του συµπιεστή. 

Η σχέση συµπίεσης δίνεται από την σχέση 

CR= Pκατάθλ/Pαναρ , όπου Pκατάθ KAI Pαναρ οι πιέσεις κατάθλιψης και αναρρόφησης του 
συµπιεστή . 

2) Με βάση το ήδη γνωστό έργο συµπίεσης και την ήδη γνωστή µάζα του 
ψυκτικού υγρού που κυκλοφορεί στο κύκλωµα βρίσκουµε την ιπποδύναµη 
του συµπιεστή σύµφωνα µε τον τύπο Lc=W*mR(Kj/h) 
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ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1) Εκκίνηση   συστήµατος – λειτουργίας για 15-20 min 
2) Μέτρηση θερµοκρασιών στην αναρρόφηση και κατάθλιψη 
3) Χρήση θερµοδυναµικού πίνακα χαρακτηριστικών ψυκτικού R134. Mε 

βάση τις δύο θερµοκρασίες παίρνουµε τις τιµές της  ενθαλπίας εισόδου 
(αναρρόφησης) και εξόδου (κατάθλιψης) 

4) Εύρεση έργου συµπιεστή 

W=hεξ-hεις 

5) Παίρνουµε από τα µανόµετρα τις τιµές της πίεσης στην αναρρόφηση και 
την κατάθλιψη του συµπιεστή : 
Μετατρέπουµε τις τιµές της πίεσης σε απόλυτες πιέσεις : 

Pαναρρ= Pαναρρ +1 

Pκαταθ= Pκαταθ +1 

 

6) Χρησιµοποιώντας τον τύπο βρίσκουµε την σχέση συµπίεσης : 

CR=Pκαταθ/Pαναρρ 

7) Χρησιµοποιώντας το διάγραµµα και την τιµή της σχέσης συµπίεσης 
βρίσκουµε τον βαθµό απόδοσης του συµπιεστή. 

8) Με βάση τον σχετικό τύπο βρίσκουµε την ιπποδύναµη του συµπιεστή, 
χρησιµοποιώντας προηγούµενα δεδοµένα. 

9) Lc=W*mR 
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΟΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

 

 

Είναι γνωστό ότι η ογκοµετρική απόδοση του συµπιεστή δίνεται από την αναλογία 
ανάµεσα στον ωφέλιµο όγκο Vu και τον όγκο Vg που δηµιουργείται από το πιστόνι 
κατά το χρόνο του. 

 

3 �
45

4%
�

��

4%
 

O ωφέλιµος όγκος εξαρτάται από το διάκενο και από τη σχέση συµπίεσης. Είναι ο 
βαθµός απόδοσης σύµφωνα µε το διάκενο και τη σχέση συµπίεσης ποικίλλει. Η 
ογκοµετρική απόδοση επηρεάζεται πρακτικά από τη διαστολή την οποία υφίσταται το 
αέριο κατά την εισαγωγή του, όταν έρχεται σε επαφή µε τα θερµά τοιχώµατα. Από το 
ποσοστό του αερίου που διαρρέει από τα ελατήρια, ο όγκος που παρήχθη σε µια ώρα 
υπολογίζεται σύµφωνα µε το διανυθέν διάστηµα του πιστονιού µε την παρακάτω 
σχέση:  

                                                    Vg � c 9 n 9 60 9 10<=  m
?

h@                                       	14�                                                                        

Στη περίπτωση αυτή της άσκησης ισχύει: 

4� � 142.6 9 733 9
110

155
9 60 9 10<= � 4.45 �? &⁄  

C= ροπή σκέψης  

 η=733RPM 

L=110 mm 

 R=155 mm 

4% � 4.45 �? &⁄ �
4.45 �? &⁄

0.058 �? ��⁄
� 76.72 �� &⁄  

Ο ειδικός όγκος του αερίου σε κανονικές συνθήκες είναι 0.058 m2/kg, µε πίεση 
εισαγωγής 3.6 bar και θερµοκρασία 11 οC. 

Άρα ο ογκοµετρικός βαθµός απόδοσης του συµπιεστή είναι: 

3 �
45

4%
�

��

4%
�

44.59

76.72
9 100 � 58.12% 
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ΜΕΓΕΘΗ ΤΙΜΕΣ 

    

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ   

    

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ   

Τ1 ( C ) 11 

T2 ( C ) 44 

    

ΠΙΕΣΕΙΣ   

PH (bar) 8.5 

PL (bar) 2.6 

    

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   

    

ΕΝΘΑΛΠΙΕΣ   

h1 (kj / kg) 406 

h2 (kj / kg) 423 

η (%) 58.12 

    

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

    

PH / PL 2.64 

W (kj/kg) 17 

LC (kj / h) 758.03 
Πίνακας 3:Μελέτη συµπιεστή ψυκτικής µονάδας. 
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 ΑΣΚΗΣΗ 4η 

ΕΥΡΕΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ 

Η εύρεση της ικανότητας του συµπυκνωτή απαιτεί την χρήση της σχέσης : 

Qc=MR(h3-h4 ), όπου  

mR= Η µάζα του ψυκτικού υγρού που κυκλοφορεί στο κύκλωµα  

h3 = η ενθαλπία του ψυκτικού υγρού στην είσοδο του συµπυκνωτή  

h4= η ενθαλπία του ψυκτικού υγρού στην έξοδο του συµπυκνωτή 

Οι τιµές της ενθαλπίας βρίσκονται µε την χρήση του θερµοδυναµικού πίνακα 
χαρακτηριστικών του ψυκτικού ρευστού R134a , αφού µετρήθηκαν οι θερµοκρασίες 
συµπύκνωσης και ατµοποίησης στην είσοδο και έξοδο του συµπυκνωτή . 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α  ACT/82 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1)  Εκκίνηση – λειτουργία συστήµατος για 15-20min. 
2) Λήψη θερµοκρασιών στην είσοδο και στην έξοδο του συµπυκνωτή. 
3) Χρήση πίνακα θερµοδυναµικών χαρακτηριστικών του ψυκτικού ρευστού 

R134, για την εύρεση των ενθαλπιών εισόδου στον συµπυκνωτή 
(υπέρθερµο αέριο) και εξόδου από τον συµπυκνωτή . 

4) ∆Η = hεισ-hεξ  
5) Η ικανότητα του συµπυκνωτή δίνετε τέλος αντικαθιστώντας τα δεδοµένα 

στην σχέση.  
Qc=mr*∆Η (Κj/Kg) 

Η µέθοδος υπολογισµού και η πορεία εργασίας είναι όµοια και στις τρείς 
καταστάσεις λειτουργίας της συσκευής . Ακολουθούν οι συγκεντρωτικοί 
πίνακες. 
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ΜΕΓΕΘΗ ΤΙΜΕΣ 

    

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ   

    

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ   

Τ3 ( C ) 37.8 

T4 ( C ) 36 

    

ΠΙΕΣΕΙΣ   

PH (bar) 8.5 

PL (bar) 2.6 

    

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   

    

ΕΝΘΑΛΠΙΕΣ 

h3 (kj / kg) 414 

h4 (kj / kg) 249 

  

ΣΤΡΟΦΕΣ Η/Κ 

η (RPM) 733 

  

ΙΣΧΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ 100% 

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  

Qσ ( kj / h) 7357 
Πίνακας 4:Υπολογισµός ικανότητας συµπυκνωτή. 
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ΑΣΚΗΣΗ 5η 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΞΗΣ – ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΩΣ 
ΨΥΚΤΙΚΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Υπόψυξη ψυκτικού υγρού ονοµάζεται η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της 
θερµοκρασίας συµπυκνώσεως του ψυκτικού και της θερµοκρασίας του 
ψυκτικού αµέσως µετά τον συµπυκνωτή. 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1) Εκκίνηση –λειτουργία συστήµατος για 15min 
2) Μέτρηση της πίεσης της κατάθλιψης Py και της θερµοκρασίας 

Τ4 στην έξοδο του συµπυκνωτή. 
3) Χρησιµοποιώντας τους πίνακες θερµοκρασίας – πίεσης του 

ψυκτικού , βρίσκουµε την αντίστοιχη θερµοκρασία 
συµπυκνώσεως Τ2 για την µετρούµενη πίεση στην κατάθλιψη . 

4) Αφαιρώντας την θερµοκρασία που µετρήθηκε στην έξοδο του 
συµπυκνωτή από την θερµοκρασία συµπυκνώσεως , βρείτε την 
υπόψυξη. 
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ΑΣΚΗΣΗ 6η 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΨΥΚΤΙΚΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Υπερθέρµανση ονοµάζεται η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της θερµοκρασίας 
ατµοποίησης του ψυκτικού και της θερµοκρασίας που επικρατεί στην έξοδο του 
ατµοποιητή . 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1) Εκκίνηση –λειτουργία συστήµατος για 15min 
2) Μέτρηση πίεσης στην αναρρόφηση Px και θερµοκρασίας 

αναρρόφησης 15cm περίπου από την είσοδο του συµπιεστή. 
3) Με την βοήθεια πίνακα στην θερµοκρασία – πίεση του ρευστού , 

βρίσκουµε την θερµοκρασία ατµοποίησης Τ5 
4) Βρείτε την υπερθέρµανση , αφαιρώντας την θερµοκρασία 

ατµοποίησης του ψυκτικού από την θερµοκρασία που επικρατεί 
15cm προς του συµπιεστή (Τ5-Τ6). 
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ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΨΥΞΗΣ 
    

ΜΕΓΕΘΗ ΤΙΜΕΣ 
    

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ   
    

Τ4 ( Ψ ) 36 
PH ( bar) 8.6 

    
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   

    
Τ2 ( C  ) 44 
n (RPM) 733 

ΙΣΧΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ 100% 
    

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   
    

T2 - T4 ( C ) 8 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υπόψυξη 

    
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
    

ΜΕΓΕΘΗ ΤΙΜΕΣ 
    

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
Τ6 ( C ) 6 

PL ( bar) 2.8 
    

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ   
    

Τ5 ( C ) 5 
    

n (RPM) 733 
ΙΣΧΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ 100% 

    
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

T6- T5 ( C ) 1 
    

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Πίνακας 5:Μελέτη υπόψυξης και υπερθέρµανσης. 
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ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ –
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΨΥΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σκοπός : είναι η µελέτη του ψυκτικού κύκλου της εγκατάστασης , καθώς και ο 
υπολογισµός του συντελεστή συµπεριφοράς (COP), σε διαφορετικές καταστάσεις 
λειτουργίας της εγκατάστασης . 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1) Πριν την εκκίνηση της συσκευής ελέγχουµε αν όλοι οι διακόπτες είναι 
στην θέση OFF. 

2) Ελέγχουµε αν η εγκατάσταση τροφοδοτείται από τριφασική πρίζα . 
Ανοίγουµε τον ασφαλειοδιακόπτη της τριφασικής πρίζας . 

3) Πριν την εκκίνηση της εγκατάστασης κάνουµε προηγουµένως τους 
ακόλουθους ελέγχους : 

• Έλεγχο στην στάθµη λαδιού του συµπιεστή. 

• Παρατήρηση των προκαταρκτικών ενδείξεων ασφάλειας και 
ελέγχου των συσκευών. 

• Παρατήρηση των ηλεκτρικών συνδέσεων. 
• Παρατήρηση στον ατµοποιητή και αν οι περσίδες του είναι 

ανοιχτές. 
4) Γυρίζουµε τον κλειδοδιακόπτη του ηλεκτροκινητήρα στην θέση ON και 

θέτουµε σε λειτουργία την συσκευή , αφού πρώτα σηκώσουµε τις γενικές 
ασφάλειες της συσκευής. 

5) Βεβαιωνόµαστε ότι η ισχύς του Η/Κ του ανεµιστήρα ατµοποιήτη – 
συµπυκνωτή είναι στο µέγιστο. 

6) Αφήνουµε το σύστηµα να λειτουργήσει για 15min τουλάχιστον. 
7) Καταγράφουµε τις ενδείξεις των θερµοκρασιών στα διάφορα σηµεία της 

σωληνογραµµής της εγκατάστασης , όπου υπάρχουν ειδικές υποδοχές για 
τα αισθητήρια του ψηφιακού θερµοµέτρου. Καταγράφουµε επίσης την 
ένδειξη του ψηφιακού στροφοµέτρου στον H/K του µετρητή ισχύος , 
έντασης και τάσης, καθώς και των οργάνων πιέσεων της υψηλής και 
χαµηλής πλευράς. 

8) Από το ροόµετρο της εγκατάστασης διαβάζουµε την παροχή του 
ψυκτικού 

9) Μετά από τις παραπάνω µετρήσεις θέτουµε τον επιλογέα ισχύος του 
ηλεκτροκινητήρα του ατµοποιητή στο 100% , 80%, 60%, 50%  της 
ισχύος του , για υψηλές και χαµηλές στροφές του συµπιεστή. Με 
συνδυασµό στην επιλογή ισχύος  των Η/Κ των ανεµιστήρων του 
ατµοποιητή και του συµπυκνωτή , παίρνουµε τιµές. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ :  

• Μετά από κάθε µεταβολή πρέπει να περιµένουµε 15 min περίπου πριν 
κάνουµε οποιεσδήποτε µετρήσεις , ώστε να σταθεροποιηθούν οι παράµετροι 
του συστήµατος. 

• Αποφεύγουµε να ρυθµίζουµε την ισχύς του Η/Κ του ανεµιστήρα στο 
ατµοποιητή να είναι κάτω από το 30% της ισχύος του, γιατί υπάρχει κίνδυνος 
παγοφραγµού. Το ίδιο ισχύει και για την ισχύ του Η/Κ του ανεµιστήρα στον 
συµπυκνωτή , ο οποίος δεν πρέπει να ρυθµίζεται κάτω από το 50% της ισχύος 
του, οπότε και υπάρχει κίνδυνος µη συµπύκνωσης. 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ACT/82 
 

Η ανίχνευση των δεδοµένων έχει γίνει σε χώρο µε θερµοκρασία tχωρ=25οC και τα 
όργανα της συσκευής ACT/82 έχουν δείξει τις παρακάτω τιµές. 

∆είκτης υψηλής πίεσης : Ph =  8.5 bar +1= 8.6bar   

∆είκτης χαµηλής πίεσης :PL= 2.6 bar +1= 3.6bar   

Έχοντας τις τιµές των θερµοκρασιών Τ1 έως Τ6 µετά από µέτρηση τους , 
χρησιµοποιώντας αυτά τα δεδοµένα ο κύκλος ψύξης µπορεί να απεικονιστεί στο 
διάγραµµα P-h. 

Στο σηµείο Τ2 η θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη από την θερµοκρασία εισόδου στον 
συµπυκνωτή , την Τ3 . Οι θερµοκρασίες αυτές είναι γνωστές από το όργανο 
θερµοµέτρου. Επίσης η Τ2 µπορεί να βρεθεί από τον τύπο Τ2=Τ1(Ρ2/P1)()1-k)/k όπου 
k η αναλογία της ειδικής θερµότητας υπό σταθερή πίεση και όγκο για το R134.   

Η καµπύλη 1-2 παριστά την ενθαλπία που χρειάζεται ο συµπιεστής για να συµπίεση 
το Freon R134 από πίεση PX σε PΥ. 

Η καµπύλη 3-4 παριστάνει την ενθαλπία που χρειάζεται το ψυκτικό µέσο για να 
συµπυκνωθεί. 

Η καµπύλη 4-5 παριστάνει την εκτόνωση του ψυκτικού µέσου. 

Η καµπύλη 5-6 παριστάνει την ενθαλπία που απορροφά το υγρό από το περιβάλλον 
για να γίνει ατµός. 

Η καµπύλη 6-1 παριστάνει την υπερθέρµανση του ατµού κατά την έξοδο του από τον 
ατµοποιήτη προς τον συµπιεστή. 
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Η αποδοτικότητα η µη της ψυκτικής διάταξης ελέγχεται από την τιµή του συντελεστή 
συµπεριφοράς . Ο θεωρητικός συντελεστής ορίζεται από την σχέση : 

CDEF$ �
θεωρητική ψυκτική ισχύς 

θεωρητικό έργο συµπιεστή
�

G	$H<$I�

GJ	$�<$K�
�

?LM<N�L

�N?<�O=
� 8.76                                                                     

 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

Ο συντελεστής συµπεριφοράς είναι η ορισµένη απόδοση ενός Kg ψυκτικού που 
µεταφέρεται από τον συµπιεστή. Γι αυτό το λόγο χρειάζεται να γνωρίζουµε πόσα Kg 
ψυκτικού µεταφέρονται από το συµπιεστή στο κύκλωµα και αυτό υπολογίστηκε στο 
προηγούµενο ερώτηµα. Έχουµε σαν δεδοµένο ότι η ενθαλπία είναι 
104.6Kj/h*44.59kj/kg=4664.1kj/h Επίσης η ενέργεια που παρέχεται στον συµπιεστή 
είναι :Wc= h2-h1=423-406=17kj/kg*44.59kj/h=758kj/h 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (COPπρ) 

Τα βαττόµετρα δείχνουν τa παρακάτω δεδοµένα : 

W1=1500 Watts, W2=100 Watts 

Wολ=1600Watts=1375.75Kcal/h=5759.99Kj/h 

Η πραγµατική απόδοση του κύκλου ψύξης είναι: 

CDEP �
4664.1

5759.99
� 0.85 

Θερµοδυναµικός βαθµός απόδοσης n=COPπ/COPc 

Ψυκτική ισχύς εγκατάστασης συµβολίζεται ως Qξ και µπορεί να υπολογιστεί όπως 
φαίνεται παρακάτω: 

Qξ=QC-Wc                                                                                                               (15*) 

Με QC να είναι η ψυκτική ικανότητα του συµπυκνωτή και WC το έργο του συµπιεστή 
παρακάτω αναλύεται η σχέση (15*) για την εύρεση της τιµής. 

Qξ=m(h2-h4)-m(h2-h1) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ACT/82 
          

ΜΕΓΕΘΗ 
ΙΣΧΥΣ Η/Κ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ 
  100% 80% 60% 50% 

ΠΙΕΣΗ ΥΨΗΛΗΣ (bar) 8.5 8.0 7.9 7.4 
ΠΙΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ (bar) 2.6 2.5 2.3 2.3 

          
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ         
Τ1 ( C ) 11 10.5 10.5 13 

          
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ         
Τ2 ( C ) 44 44.9 45.4 46.3 

          
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ 36.9 36.8 36.5 37.8 
Τ3 ( C )         

          
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ         
Τ3' ( C ) 35 34 35 36 

          
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ Ε/Β         

Τ4 ( C )         
          

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ         

Τ5 ( C ) 5 4 4 5 
          

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 
ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ         

Τ6 ( C ) 6 5 5 6 
          

ΠΑΡΟΧΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ         
Q (lt/min)         

          
ΕΝΤΑΣΗ         

I(A) 5 5 5 5 
          

ΙΣΧΥΣ         
P (KW) 1.5 + 0.1 1.5 + 0.1 1.5 + 0.1 1.5 + 0.1 
ΤΑΣΗ         

( VOLT ) 400 390 400 400 
ΣΤΡΟΦΕΣ Η/Κ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ         

n ( RPM ) 733 734 733 732 
Πίνακας 6:Αναλυτικός πίνακας µετρήσεων 
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∆ιάγραµµα 5:Κύκλος ψύξης για 100% ισχύς ανεµιστήρα ατµοποιητή. 
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∆ιάγραµµα 6 :Κύκλος ψύξης για 80% ισχύς ανεµιστήρα ατµοποιητή. 
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∆ιάγραµµα 7 :Κύκλος ψύξης για 60% ισχύς ανεµιστήρα ατµοποιητή. 
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∆ιάγραµµα 8 :Κύκλος ψύξης για 50% ισχύς ανεµιστήρα ατµοποιητή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
          

ΜΕΓΕΘΗ 
ΙΣΧΥΣ Η/Κ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ 
  100% 80% 60% 50% 

h1 ( kj / kg ) 406 404 405 408 
h2 ( kj / kg ) 423 423 424 429 
h3 ( kj / kg ) 414 412 411 413 
h4 ( kj / kg ) 249 249 247 250 
h5 ( kj / kg ) 249 249 247 250 
h6 ( kj / kg ) 398 398 398 398 

          
          
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
          

ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ          
Ψ.Ι.Ε 7000.63 6911.45 7045.22 7045.22 

          
ΠΡΣΓΜ. ΣΥΝΤΕΛ. 

ΣΥΜΠ.         
COPπ 0.85 0.78 0.7 0.63 
copc 8.8 7.8 7.9 7.0 

ΘΕΡΜ. ΒΑΘΜ. 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ         

φ = COPπ / COPc 0.09698 0.099463 0.088079 0.089392 
          

ΨΥΚΤ. ΙΚΑΝ. 
ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ         

Qξ (kj / kg ) 7000.63 6911.45 7045.22 7045.22 
          

ΨΥΚΤ. ΙΚΑΝ. 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ         

Qc (kj / kg ) 7758.66 7758.66 7892.43 7981.61 
          

ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ         
Pκαταθ. / Pαναρρ 2.38 2.57 2.97 2.54 

          
ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ         

Wc (kj /h) 758.03 847.21 847.21 936.39 
          

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ         
n( % ) 58.12 56.3 55.4 51 

Πίνακας 7:Πίνακας αποτελεσµάτων. 
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 7.  2η Εργαστηριακή  Άσκηση  

Περιγραφή της Τ50.8D PC Αντλία Θερµότητας 

 

 

 

Η ψυκτική και κλιµατιστική µονάδα έχει σχεδιαστεί για πολλές θεωρητικές και 
πρακτικές γνώσεις τόσο της ψυκτικής όσο και της κλιµατιστικής τεχνικής. Μπροστά 
από την µονάδα (πάνω δεξιά) υπάρχει ένα γενικό σχέδιο της ψυκτικής συσκευής 
που δείχνει όλα τα στοιχεία και τα εξαρτήµατα της µονάδας, καθώς και τα σηµεία 
µέτρησης που δείχνονται στα διάφορα κυκλώµατα. 

 

Συµπιεστής  

Εµβολοφόρος (R-134a). ο αριθµός των στροφών στον άξονα του συµπιεστή 
(Β) δίδεται µε ψηφιακή ένδειξη (R.P.M.). Ο συµπιεστής κινείται από έναν Η/Κ µέσο 
διάταξης τροχαλιών και ιµάντων. 

Εικόνα 8:Σχηματική απεικόνιση του ψυκτικού κυκλώματος.
8 
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Η ροπή στρέψης (ΜΤ) µετριέται στον άξονα του ηλεκτροκινητήρα µε το 
προσαρµοσµένο δυναµόµετρο σε (Ν) µε γνωστό µοχλοβραχίονα  b = O,15m. Ο 
συντελεστής ολίσθησης λαµβάνεται α = 0, 95. 

11 

Εικόνα 9:Βασικά στοιχεία του συµπιεστή. 

Επίσης επιτυγχάνεται και ρύθµιση της ταχύτητας των ανεµιστήρων του 
συµπυκνωτή και εξατµιστή. 

 

 Συµπυκνωτής Αέρος: 

Η ταχύτητα του αέρος ρυθµίζεται από έναν ροοστάτη και η διάµετρος του 
στοµίου είναι 27cm. Υπάρχουν θέσεις, για την τοποθέτηση θερµοµέτρων, για την 
µέτρηση της θερµοκρασίας του εισερχοµένου και του εξερχόµενου αέρα. 

Συµπυκνωτής νερού: 

Είναι τύπου διπλού σωλήνα µε δυνατότητα µέτρησης της θερµοκρασίας 
εισόδου και εξόδου του νερού. Παροχόµετρο και ρυθµιστική βαλβίδα νερού. 

Εξατµιστής Αέρος: 

Η διάµετρος του στοµίου είναι 27cm και η ταχύτητα του αέρος 
ρυθµιζόµενη. Στον εξατµιστή όσο και στον συµπυκνωτή η παροχή του αέρα 
(m3/h) σε σχέση µε την ταχύτητα δίδεται από τον πίνακα 2 όπου υπάρχει και στην 
ψυκτική συσκευή όπως στον συµπυκνωτή έτσι και στον εξατµιστή υπάρχουν 

                                                           
11

 Εργαστηριακός Ασκήσεις Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 
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θέσεις, για την µέτρηση της θερµοκρασίας του εισερχοµένου και εξερχόµενου 
αέρα. 

Εξατµιστής ψύξης υγρών : 

Είναι τύπου ∆ιπλού σωλήνα, µε δυνατότητα ελέγχου της θερµοκρασίας 
εισόδου-εξόδου του ψυκτικού (R-134a) Το δευτερεύον κύκλωµα περιλαµβάνει µία 
µονωµένη δεξαµενή που περιέχει αντιψυκτικό (20It) και µέσω µιας αντλίας το 
κυκλοφορεί στον εξατµιστή. Παρεµβάλλεται ένα παροχόµετρο, και ένας ρυθµιστής 
της παροχής.  Θερµικά φορτία στην δεξαµενή δίδει µια αντίσταση (2000W). Η 
θερµοκρασία στην δεξαµενή ελέγχεται από δύο θερµοστάτες. Ο ένας θερµοστάτης 
ελέγχει το ανώτατο όριο στο οποίο µπορεί να φθάσει η θερµοκρασία, και ο άλλος το 
κατώτατο όριο. 

Εκτονωτικές βαλβίδες :  

α) ρυθµιζόµενη µε το χέρι 

β) θερµοεκτονωτική µε εξωτερικό εξισωτή πίεσης. 

Τετραοδική βαλβίδα: 

Η τετράοδη βαλβίδα σκοπό έχει την αντιστροφή του ψυκτικού κύκλου 'Ετσι 
ώστε ο συµπυκνωτής να συµπεριφέρεται σαν εξατµιστής και ο εξατµιστής σαν 
συµπυκνωτής. 

∆ιαχωριστής ψυκτελαίου: 

     Ο διαχωριστής ελαίου τοποθετείται µεταξύ του συµπιεστή και του συµπυκνωτή 
και ο σκοπός του είναι να διαχωρίζει το λάδι από το ψυκτικό και να το οδηγεί πίσω 
στο στροφαλοθάλαµο του συµπιεστή. 

 Πρεσσοστάτες : Υ.Π. -Χ.Π. : 

o Μανόµετρα στην είσοδο-έξοδο Συµπιεστή 

o Μανόµετρα στην είσοδο-έξοδο Συµπυκνωτή 

o Μανόµετρα στην είσοδο-έξοδο Εξατµιστή 
o Μανόµετρα στην είσοδο-έξοδο Εκτονωτικής 

� CONTROL για την ρύθµιση της ταχύτητας του συµπιεστή. 
� CONTROL για την ρύθµιση της ταχύτητας του ανεµιστήρα του συµπυκνωτή. 
� CONTROL για την ρύθµιση της ταχύτητας του ανεµιστήρα του εξατµιστή. 
� CONTROL για την ρύθµιση της ισχύος της αντίστασης. 

• Βολτόµετρο και αµπερόµετρο που αφορούν τον 
συµπιεστή. 
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• Βολτόµετρο και αµπερόµετρο που αφορούν την 
αντίσταση. 

∆              Σ∆ 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΟΣ 

1. Ελέγχουµε όλοι οι διακόπτες να είναι σε θέση OFF . 

2. Εκκινούµε την εγκατάσταση, ρυθµίζουµε το φορτίο του συµπιεστή και τις 
ταχύτητες των ανεµιστήρων όπως αναφέρονται στη πρώτη στήλη του πίνακα και 
αφήνουµε την εγκατάσταση να λειτουργήσει για 15 min. 

3. Θέτουµε τη θερµοστατική εκτονωτική βαλβίδα στο κύκλωµα ενώ ταυτόχρονα 
αποµονώνουµε την χειροκίνητη εκτονωτική βαλβίδα, κλίνοντας τις βάνες της. 

4. Καταγράφουµε όλες τις απαιτούµενες ενδείξεις στην ανάλογη θέση του πίνακα 
µετρήσεων. 

5. Επαναλαµβάνουµε τις παραπάνω µετρήσεις µε ρύθµιση του φορτίου του 
συµπιεστή και των ταχυτήτων των ανεµιστήρων όπως αναφέρονται στη δεύτερη 
στήλη του πίνακα µετρήσεων . 

6. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θέτουµε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και 
κλείνουµε όλους τους ασφαλειοδιακόπτες. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Να υπολογιστεί η ισχύς του συµπιεστή. 

2. Να υπολογιστεί η µάζα (mR) του R134a. 

3. Να σχεδιαστεί ο κύκλος ψύξης σε διάγραµµα Mollier και να υπολογιστεί ο 
θεωρητικός συντελεστής συµπεριφοράς (COPth) και ο πραγµατικός συντελεστής 
συµπεριφοράς (CΟΡπρ), για κάθε µία από τις περιπτώσεις του πειράµατος. 
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Εικόνα 10:∆ιαγράµµατα για εύρεση πυκνότητας και παροχής αέρα. 12 

 

                                                           
12

 Εργαστηριακός Ασκήσεις Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 
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ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ                

100% 

 
 

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

50% 

 

ΣΥΜΠΙΚΝΩΤΗ

Σ ΝΕΡΟΥ 

ΘΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 

ΘΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 

ΘΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 
 50% 100% 50% 100% 100% 

                     ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΑΕΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ  (OC) 

24 24 24 24 19.4 

                     ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 
ΑΕΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ  (OC) 

32 28 27 27 26.8 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΑΕΡΑ  ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ    (OC) 

24 24 24 24 24 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ       
                     ΑΕΡΑ  ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ    (OC) 

17 19 19 21 19 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ  Τ1    (

OC) 
47.2 41.3 35 34 55.3 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ  Τ2    (

OC) 
6 4.6 6.6 6.6 9 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ  ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ  Τ3    (

OC) 
14.3 17.4 13 13 17.8 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΣΤΟΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ   Τ4    (

OC) 
19.2 20 18 18 21.3 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ  Τ5    (

OC) 
85.8 81 54.8 54.8 92.5 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΣΤΟΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ  Τ6    (

OC) 
69.3 62.7 42 42 75.5 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ Τ7    (

OC) 
47 43.5 37 37 57.6 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
ΣΤΟΝ  ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ   Τ12    (

OC) 
4.7 4 7.3 9.4 8.4 

EΝ∆ΕΙΞΗ ∆ΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ (N) 21 21 15 15 21 

EΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ    (A) 7 6.1 6.2 6 7 

ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ    (V) 160 760 75 75 160 

ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΞΟΝΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ  (rpm) 2570 2614 937 934 2523 

Πίνακας 8:Μετρήσεις πειραµατικές. 
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ΠΙΕΣΗ P (bar) 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

100% 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

100% 

ΣΥΜΠΥΚΝΩ

ΤΗ ΝΕΡΟΥ 

ΘΕΣΗ ΡΥΘΜ. 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 

ΘΕΣΗ ΡΥΘΜ. 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 

ΘΕΣΗΡΥΘΜ. 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡ

ΩΝ 

50% 100% 50% 100% 100% 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ P1 11.2 9.2 7.6 7.6 14 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ P2 2.6 2.4 2.6 2.9 3 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ P3 2.3 2.2 2.5 2.7 2.5 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ P4 2 2 2.3 2.5 2 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ P5 12.2 10.5 9.5 9 14.5 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΥΜΠΙΚΝΩΤΗ P6 12 10 8.8 8.5 14.2 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΣΥΜΠΙΚΝΩΤΗ P7 12 10 8.5 8 14.1 
Πίνακας 9:Πιέσεις σε κάθε θέση της εφαρµογής. 

 

ΕΝΘΑΛΠΙΑ (kj/kg) 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

100% 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

100% 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤ

Η ΝΕΡΟΥ 

ΘΕΣΗ ΡΥΘΜ. 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 

ΘΕΣΗ ΡΥΘΜ. 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 

ΘΕΣΗ ΡΥΘΜ. 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩ

Ν 

50% 100% 50% 100% 100% 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ h1 265 257 248 248 279 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗ h2 265 257 248 248 279 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ h3 408 411 408 409 410 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ h4 412 415 412 412 418 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ h5 464 458 435 437 467 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΥΜΠΙΚΝΩΤΗ h6 457 449 416 429 447 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΣΥΜΠΙΚΝΩΤΗ h7 267 261 255 251 282 
Πίνακας 10:Ενθαλπίες σε κάθε θέση της εφαρµογής.  
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Αναλυτικοί υπολογισµοί 

1. ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 100% ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 50% 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 
60

2 Α⋅
⋅=
π

TCN     (Watt)                                                       (15) 

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ  
ΜΤ (Nm) = F(N) * b(m)  

MT= 21N×0,15m 
MT = 3,15 Nm 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CT  
CT (Nm) = MT(Nm) . J(2,29) 

CT= 3,15Nm×2,29 
CT = 7,2135Nm 

 
B DISPLAY (rpm) =2471 
 

A (rpm) =
Q	RSG�

T	N.NL�
 =

N�U) 	RSG�

N.NL
 = 1079,04 (rpm) 

 
 

=⇒
××

×=⇒
Α⋅

⋅= N
rpm

NmWCN T 60

04.107914,32
2135,7

60

2π 814,69 Watt 

 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΖΑΣ 
Για αερόψυκτο συµπυκνωτή έχουµε: 

Qcon = m×Cp×  (T2 - T1) 
 mα = παροχή µάζας αέρα ψύξης του συµπυκνωτή (kg/h) 
Τ1 =  θερµοκρασία εισόδου του νερού του συµπυκνωτή  (oC) 
Τ2 =  θερµοκρασία εξόδου του νερού του συµπυκνωτή  (oC) 
Cpα = ειδική θερµοχωρητικότητα του αέρα ( kJ/kg×K ) 
 
 
Η θερµοκρασία εισόδου του αέρα στο  συµπυκνωτή είναι  Τ1 =24oC  και εξόδου Τ2 

=32oC συνεπώς από ειδικούς πίνακες βρίσκουµε ότι : 
Cpα ≅ 1,006 kJ/kg×K   

Πυκνότητα αέρα: ρ=1,2 kg/m3 

Από τις µετρήσεις µας έχουµε: 
Παροχή αέρα ψύξης συµπυκνωτή για 100%, 4V  = 1300m3/h 
Παροχή αέρα ψύξης συµπυκνωτή για 50%, 4V  = 650m3/h 

               Άρα:     mα = 4V ×ρ = 1300
GW

$
×1,2

X%

GW = 1560 kg/h   

 
 
 

 Qcon = mα×Cpα×  (T2 - T1) =  1560
X%

$
×1,006

XT

X%!
× (32-24) oC = 12542,4 kJ / h 

 Σηµείωση: στον υπολογισµό του Qcon στη διαφορά θερµοκρασιών δεν µας επηρεάζει 
που είναι σε (oC) καθώς είναι διαφορά οπότε είναι το ίδιο και για Kelvin.  
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Γνωρίζουµε επίσης ότι: Qcon =mR(h2-h3) άρα υπολογίζουµε την παροχή της µάζας 
ψυκτικού: 

Qcon =mR(h2-h3) => mR = 
YZ[\

$H<$]
= 

)N^�N,�
`a
b

	�^U<N=U�
`a
`c

 = 66 kg / h 

 
 
 
 

YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ COPTH - COPΠΡ 
 

• QΕV = mR ⋅ (h3 – h2) => QEV=66
X%

$
⋅ (408 – 265) 

XT

X%
�66

X%

$
⋅ 143 

XT

X%
�9438

XT

$
 

 

• Qcon = 12542,4
XT

$
  

 
 

• COPth = 
Yde 

YZ[\<Yde
�

L�?MXT/$ 

	)N^�N,�<L�?M�XT/$ 
�

L�?MXT/$ 

NOO�.O^ XT/$
� 4.719 

 

• COPπρ =  
Yde 

f
�

L�?MXT/$ 

M)�.=LJ?.= !T/$ 
�

L�?MXT/$ 

NL?N.MM�XT/$
�3.21 
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5. ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 100% ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 50% 
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΤΗΣ ΑΕΡΑΣ 

    ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 
60

2 Α⋅
⋅=
π

TCN     (Watt) 

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ  
                                      ΜΤ (Nm) = F(N) * b(m)                             (16) 

MT= 21N×0,15m 
MT = 3,15 Nm 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CT  
                                     CT (Nm) = MT(Nm) . J(2,29)                       (17) 

CT= 3,15Nm×2,29 
CT = 7,2135Nm 

 
B DISPLAY (rpm) =2471 
 

A (rpm) =
Q	RSG�

T	N.NL�
 =

N�U) 	RSG�

N.NL
 = 1079,04 (rpm) 

 
 

=⇒
××

×=⇒
Α⋅

⋅= N
rpm

NmWCN T 60

04.107914,32
2135,7

60

2π 814,69 Watt 

 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΖΑΣ 
Για υδρόψυκτο συµπυκνωτή έχουµε: 

                                     Qcon = mw×Cpw×  (T2 - T1)                                     (18) 
 mw = παροχή µάζας νερού ψύξης του συµπυκνωτή (kg/h) 
Τ1 =  θερµοκρασία εισόδου του νερού του συµπυκνωτή  (oC) 
Τ2 =  θερµοκρασία εξόδου του νερού του συµπυκνωτή  (oC) 
Cpw = ειδική θερµοχωρητικότητα του νερού ( kJ/kg×K ) 
 
 
Η θερµοκρασία εισόδου του νερού στο  συµπυκνωτή είναι  Τ1 =13,5oC  και εξόδου 
Τ2 =18,8oC συνεπώς από ειδικούς πίνακες βρίσκουµε ότι : 

Cpw ≅ 4,185 kJ/kg×K   
Πυκνότητα νερού: ρ=1000kg/m3 

Από τις µετρήσεις µας έχουµε: 
Παροχή νερού ψύξης συµπυκνωτή, 4V  = 200 lt/h =0,2 m3/h 

               Άρα:     mw = 4V ×ρ = 0.2
GW

$
×1000

X%

GW = 200 kg/h   

 Qcon = mw×Cpw×  (T2 - T1) =  200
X%

$
×4,185

XT

X%!
× (26,8-19,4) oC =  6139,8kJ / h 

 Σηµείωση: στον υπολογισµό του Qcon στη διαφορά θερµοκρασιών δεν µας επηρεάζει 
που είναι σε (oC) καθώς είναι διαφορά οπότε είναι το ίδιο και για Kelvin.  
 
Γνωρίζουµε επίσης ότι: Qcon =mR(h2-h3) άρα υπολογίζουµε την παροχή της µάζας 
ψυκτικού: 

Qcon =mR(h6-h7) => mR = 
YZ[\

$H<$]
= 

=)?L,M
`a
b

	��U<NMN�
`a
`c

 = 37,21 kg / h 
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YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ COPTH - COPΠΡ 
 

• QΕV = mR ⋅ (h3 – h2) => QEV=37,21
X%

$
⋅ (410 – 279) 

XT

X%
�37,21

X%

$
⋅ 131 

XT

X%
�4847,5 

XT

$
 

 

• Qcon = 6139,8
XT

$
  

 
 

• COPπρ = 
Yde 

YZ[\<Yde
�

�M�U,^XT/$ 

M)�.=LJ?.=XT/$ 
�

�M�U,^XT/$ 

NL?N.ML XT/$
� 1.65 

 

• COPth =  
Yde 

YZ[\<Yde
�

�M�U,^XT/$ 

	=)?L,M<�M�U,^�XT/$ 
�

�M�U,^XT/$ 

)NLN,? XT/$
� 3.75 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

100% 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

100% 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ 
ΝΕΡΟΥ 

ΘΕΣΗ ΡΥΘΜ. 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 

ΘΕΣΗ ΡΥΘΜ. 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 

ΘΕΣΗ ΡΥΘΜ. 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 

(1)50% (2)100% (3)50% (4)100% (5)100% 

Ν (Watt) 814.7 841.7 215.7 215.2 814.7 

Μα(kg/h) 1560 1560 780 780 200 

Qcon (kj/h) 12542.4 6277.4 2354 2354.1 6139.8 

 Mr (kg/h) 66 33 13.7 13.22 37.2 

 Qev (kj/h) 9438 5088 2205.7 2128.4 4847.7 

COPth 4.7 4.3 7.8 6.1 3.7 

COPπρ 3.2 1.7 2.9 2.7 1.6 

Πίνακας 11:Αποτελέσµατα εφαρµογής της εγκατάστασης. 
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∆ιάγραµµα 9: Βασικός κύκλος για την 1η περίπτωση. 
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∆ιάγραµµα 10 :Βασικός κύκλος για την 2η περίπτωση. 
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∆ιάγραµµα 11: Βασικός κύκλος για την 3η περίπτωση. 
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∆ιάγραµµα 12: Βασικός κύκλος για την 4η περίπτωση. 
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∆ιάγραµµα 13: Βασικός κύκλος για την 5η περίπτωση. 
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8.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Για την πρώτη εργαστηριακή άσκηση η οποία περιγράφει την λειτουργία του 
κλιµατισµού του αυτοκινήτου αναφέρονται παρακάτω ορισµένες παρατηρήσεις: 

• Αρχικά ο ατµοποιητής µεταφέρει µεγαλύτερα ποσά ενέργειας από το 
περιβάλλον προς το ψυκτικό µέσο όταν η ισχύς του ανεµιστήρα του είναι 
µέγιστη. 

• Οι βαθµοί απόδοσης είναι σχετικά µικροί σε µέγεθος αυτό µπορεί να 
οφείλεται στο ότι η κατασκευή αυτή είναι παλιά και στη λάθος µέτρηση 
κάποιου µεγέθους από τον παρατηρητή που πραγµατοποίησε τις µετρήσεις. 

 

Για την δεύτερη εργαστηριακή άσκηση η οποία αποτελεί µια αντλία θερµότητας 
αναφέρονται επίσης ορισµένες παρατηρήσεις: 

• Από τις µετρήσεις  συµπληρώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις η θερµοκρασία 
εξόδου του ψυκτικού ρευστού από τον ατµοποιητή είναι χαµηλότερη της 
θερµοκρασίας εισόδου του ψυκτικού στον ατµοποιητή. Κάτι τέτοιο δεν είναι 
λογικό να συµβαίνει µε πιθανή αιτία την λανθασµένη ένδειξη του 
θερµοµέτρου στην έξοδο του ατµοποιητή. Τα διαγράµµατα φυσικά 
επηρεάζονται από την θερµοκρασία αυτή και παρατηρούµε µια ιδιοµορφία 
στον σχεδιασµένο κύκλο σε αυτά. 

•  Για τους συντελεστές συµπεριφοράς παρατηρείται ότι δίνουν µικρές τιµές. 
Ωστόσο παρατηρείται ότι ο συντελεστής συµπεριφοράς βελτιώνεται όταν οι 
ανεµιστήρες δουλεύουν στο 100% και όταν µειώνεται το φορτίο του 
συµπιεστή.  

• Από τις µετρήσεις επίσης παρατηρώντας τις θερµοκρασίες εισόδου-εξόδου 
στην εκτονωτική βαλβίδα καταλαβαίνουµε πόσο απαραίτητη είναι η χρήση 
της καθώς κατεβάζει την θερµοκρασία του ψυκτικού ρευστού σε χαµηλά 
επίπεδα πριν την είσοδο του στον ατµοποιητή. 

• Τέλος παρατηρείται ότι ο θεωρητικός συντελεστής συµπεριφοράς είναι 
µεγαλύτερος από τον πειραµατικό και αυτό οφείλεται στο ότι ο θεωρητικός 
δεν λαµβάνει απώλειες θερµότητας και τριβών.  
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 Πηγές από το διαδίκτυο 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/ee_antlies_thermotitas.htm 

http://www.texnikiekpaideysi.gr/enkatastaseis-psyxes 

 

 


