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ΘΔΜΑ Β
Β1.
Θεξκνθξαζία πγξνύ βνιβνύ είλαη ε ζεξκνθξαζία πνπ έρεη έλα θνηλό
πδξαξγπξηθό ζεξκόκεηξν όηαλ ν βνιβόο πδξαξγύξνπ ηνπ πεξηηπιίγεηαη από
έλα πγξό βακβαθεξό θνκκάηη ύθαζκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ππό ηελ επίδξαζε
ξεύκαηνο.
Σπκβνιίδεηαη κε ΤWB
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Β2.
 Υπόςπθην πγξό = Τν πγξό πνπ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε
από ηε ζεξκνθξαζία αηκνπνίεζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πίεζή ηνπ.
 Υπέξζεξκνο αηκόο = Ο αηκόο πνπ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία
κεγαιύηεξε από ηε ζεξκνθξαζία αηκνπνίεζήο ηνπ.

ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
Ο ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο κηαο ςπθηηθήο κεραλήο νξίδεηαη σο ν ιόγνο ηεο
σθέιηκεο ηζρύνο πξνο ηελ θαηαλαιηζθόκελε ηζρύ, δειαδή
COP = Ψπθηηθή ηζρύο / Ιζρύ ζπκπηεζηή
Η δηαθνξά ηνπ από ην βαζκό απόδνζεο κηαο ζεξκηθήο κεραλήο είλαη όηη ν
ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα παίξλεη ηηκέο θαη κεγαιύηεξεο από 1,
ελώ ν βαζκόο απόδνζεο ζεξκηθήο κεραλήο παίξλεη ηηκέο από 0 σο 1.

Γ2.
Η παξνπζία πάγνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ αηκνπνηεηή δεκηνπξγεί ηα εμήο
πξνβιήκαηα:
 Θεξκηθή κόλσζε, ε νπνία εκπνδίδεη ηε κεηάδνζε ζεξκόηεηαο από ηνλ
αέξα πξνο ηελ θξύα κεηαιιηθή επηθάλεηα θαη κεηώλεη κε απηόλ ηνλ
ηξόπν ηελ ςπθηηθή απόδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο
 Μεραληθέο βιάβεο θαη παξακνξθώζεηο ζσιήλσλ θαη πηεξπγίσλ από ην
ζρεκαηηζκό κεγάισλ πνζνηήησλ πάγνπ.
ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
(Πξνζνρή! Από ηηο παξαθάησ απαληήζεηο ζε απηό ην ζέκα δεηνύληαη κόλν
πέληε)
Έλα θαιό ςπθηηθό ξεπζηό ζα πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο ηδηόηεηεο:
 Να κελ είλαη δειεηεξηώδεο
 Να κελ εθξήγλπηαη
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Να κελ είλαη δηαβξσηηθό
Να κελ αλαθιέγεηαη εύθνια
Να αληρλεύεηαη εύθνια
Να έρεη ρακειή ζεξκνθξαζία βξαζκνύ
Να είλαη ζηαζεξήο ρεκηθήο ζύζηαζεο
Να κελ θαηαζηξέθεη ηηο ιηπαληηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ ιαδηνύ ιίπαλζεο
Να έρεη πςειή ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα αηκνπνίεζεο
Να έρεη κηθξό εηδηθό όγθν

Γ2.

Σηαζεξά παξακέλνπλ:
 Λόγνο πγξαζίαο
 Θεξκνθξαζία πγξνπνίεζεο – ζεκείν δξόζνπ
Μεηαβάιινληαη:
 Θεξκνθξαζία μεξνύ βνιβνύ
 Θεξκνθξαζία πγξνύ βνιβνύ
 Σρεηηθή πγξαζία
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