
 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ 2017 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. Να φαπακσηπίςεσε σιρ οπξσάςειρ οξτ ακξλξτθξύμ, γπάυξμσαρ ςσξ 

σεσπάδιό ςαρ δίολα ςσξ γπάμμα οξτ αμσιςσξιφεί ςε κάθε οπόσαςη ση 

λένη Σωστό, αμ η οπόσαςη είμαι ςψςσή ή ση λένη Λάθξς, αμ η 

οπόσαςη είμαι λαμθαςμέμη. 

 

α. ύμυψμα με ση Θεπμξδτμαμική, η θεπμόσησα είμαι σξ μέγεθξρ 

οξτ εκυπάζει ση μέςη κιμησική εμέπγεια σψμ μξπίψμ εμόρ 

ςώμασξρ. 

β. Η τοόχτνη ςτμοτκμώμασξρ είμαι εοιθτμησή διόσι εοιδπά θεσικά 

ςσξ ςτμσελεςσή ςτμοεπιυξπάρ μιαρ χτκσικήρ εγκασάςσαςηρ. 

γ. ε μια χτκσική διάσανη η αοξππιοσόμεμη θεπμική ιςφύρ ιςξύσαι 

με σημ χτκσική ιςφύ. 

δ. Αμ τοάπφει τγπαςία ςσξ χτκσικό ςύςσημα, είμαι οξλύ οιθαμό μα 

έφξτμε δημιξτπγία οάγξτ ςσξ εκσξμψσικό μέςξ. 

ε.  Όςξ θεπμόσεπξρ είμαι ξ αέπαρ, σόςξ λιγόσεπη οξςόσησα τγπαςίαρ 

μοξπεί μα ςτγκπασήςει ςση μάζα σξτ. 

Μξμάδες 15 

 

Α2. Να γπάχεσε ςσξ σεσπάδιό ςαρ σξτρ απιθμξύρ 1, 2, 3, 4, 5 αοό ση 

ςσήλη Α και δίολα έμα αοό σα γπάμμασα α, β, γ, δ, ε, στ σηρ ςσήληρ 

Β, οξτ δίμει ση ςψςσή αμσιςσξίφιςη. ημειώμεσαι όσι έμα γπάμμα αοό 

ση ςσήλη Β θα οεπιςςέχει. 

 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β  

1. Ειδική υγρασία qw α.       ξC 

2. Λόγξς υγρασίας W β.       % 

3. Σχετική υγρασία φ γ.       kg υδρατμξύ / kg νηρξύ αέρα  

4. Θερμξκρασία νηρξύ 

βξλβξύ ΤDB 

δ.       kg υδρατμξύ / kg νηρξύ αέρα 

5. Ειδικός όγκξς τξυ αέρα 

μ 

ε.        N/m2  

 στ.     m3 / kg νηρξύ αέρα  



 

 

 

Μξμάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Να αμαυέπεσε, ξμξμαςσικά, σιρ γεμικέρ κασηγξπίερ ςσιρ ξοξίερ 

κασασάςςξμσαι ξι ςτμοτκμψσέρ αμάλξγα με σξ οεπιβάλλξμ οπξρ σξ 

ξοξίξ αοξππίοσεσαι η θεπμόσησά σξτρ.  

Μξμάδες 9 

 

Β2. Πξιερ ιδιόσησερ οπέοει μα έφει έμα καλό λιοαμσικό ςε έμα χτκσικό 

ςύςσημα και για οξιξτρ λόγξτρ. 

Μξμάδες 16 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Να αμαυέπεσε, ξμξμαςσικά, σιρ κασηγξπίερ ςσιρ ξοξίερ φψπίζξμσαι ξι 

ςτμοιεςσέρ αμάλξγα με σξμ σπόοξ λεισξτπγίαρ σξτρ. 

Μξμάδες 10 

Γ2. σξ οαπακάσψ διάγπαμμα αοεικξμίζεσαι χύνη σξτ αέπα με 

αυύγπαμςη (οπαγμασική μεσαβξλή). 

 
 

Σι οαπιςσάμξτμ σα ςημεία Α, Γ και Δ σξτ διαγπάμμασξρ; 

 

Μξμάδες 15 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. ε έμα ςτμοιεςσή, η αοόλτση οίεςη κασάθλιχηρ είμαι Pκασ = 10 

bar και η αοόλτση οίεςη αμαππόυηςηρ είμαι Pαμ = 2 bar. Να βπεθεί 



 

 

ξ λόγξρ ςτμοίεςηρ CR (μξμ. 4). Πξια θα είμαι η έμδεινη εμόρ 

μαμξμέσπξτ ςσημ είςξδξ και οξια ςσημ ένξδξ σξτ ςτμοιεςσή (μξμ. 6).  

Για σιρ αμάγκερ σηρ άςκηςηρ δίμεσαι όσι η ασμξςυαιπική οίεςη είμαι  

Pασμ = 1 bar. 

Μξμάδες 10 

 

Δ2. Αέπιξ απφικξύ όγκξτ V1 = 0,02 m3 βπίςκεσαι ςε κύλιμδπξ με έμβξλξ 

οξτ μοξπεί μα κιμείσαι ελεύθεπα. Αμ σξ αέπιξ θεπμαμθεί τοό ςσαθεπή 

οίεςη και αοξκσήςει σελική αοόλτση θεπμξκπαςία Σ2 = 600 Κ και 

σελικό όγκξ V2 = 0,04 m3, μα τοξλξγιςσεί η απφική αοόλτση 

θεπμξκπαςία Σ1 σξτ αεπίξτ (μξμ. 10) και μα ςφεδιαςσεί η μεσαβξλή 

ατσή ςε διάγπαμμα P-V (οίεςηρ-όγκξτ), όοξτ θα υαίμεσαι η απφική 

και σελική κασάςσαςη σξτ αεπίξτ (μξμ. 5).

Μξμάδες 16 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1.   α → Λ,     β → Σ ,     γ → Λ ,     δ → Σ ,     ε → Λ       

 

Α2.   1 → δ ,     2 → γ ,     3 → β ,     4 → α ,     5 → στ 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1.  ελίδα 159 ςφξλικξύ βιβλίξτ 

 Οι ςτμοτκμψσέρ αμάλξγα με σξ οεπιβάλλξμ οπξρ σξ ξοξίξ 

αοξππίοσεσαι η θεπμόσησά σξτρ κασασάςςξμσαι ςε σπειρ γεμικέρ 

κασηγξπίερ : 

 

 Αεπόχτκσξι ςτμοτκμψσέρ 

 Τδπόχτκσξι ςτμοτκμψσέρ και 

 Ενασμιςσικξί ςτμοτκμψσέρ. 

 

B2.   ελίδα 194 ςφξλικξύ βιβλίξτ 

 

 Έμα καλό λιοαμσικό οπέοει μα έφει σιρ ακόλξτθερ ιδιόσησερ 

ολεξμεκσήμασα : 

 



 

 

 Θεπμική ςσαθεπόσησα. Να μη δημιξτπγεί αοξθέμασα άμθπακα 

ςε εταίςθησα ςημεία ςσξ ςτμοιεςσή, όοψρ ξι βαλβίδερ σξτ ή ξι 

θτπίδερ κασάθλιχηρ. 

 Χημική ςσαθεπόσησα. Να μημ αμσιδπά φημικά με σξ χτκσικό 

μέςξ και με σα άλλα τλικά σψμ διαυόπψμ μεπώμ σξτ χτκσικξύ 

ςτςσήμασξρ. 

 Χαμηλό ςημείξ οήνηρ. Για μα μοξπεί μα οαπαμέμει τγπό ςση 

φαμηλή ολετπά σξτ ςτςσήμασξρ. 

 Χαμηλό ινώδερ. Ατσό σξτ εοισπέοει μα διασηπεί καλέρ 

λιοαμσικέρ ικαμόσησερ ςσιρ τχηλέρ θεπμξκπαςίερ και τχηλή 

πετςσόσησαςσιρ φαμηλέρ. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. ελίδα 152 ςφξλικξύ βιβλίξτ  

 

 Αμάλξγα με σξμ σπόοξ λεισξτπγίαρ σξτρ ξι ςτμοιεςσέρ φψπίζξμσαι 

ςε 5 κασηγξπίερ : σξτρ εμβξλξυόπξτρ, σξτρ υτγξκεμσπικξύρ, σξτρ 

ςτμοιεςσέρ σύοξτ στμοάμξτ, σξτρ κξφλιόμξπυξτρ και σξτρ 

ςοειπξειδείρ. 

 

Γ2. φξλικό βιβλίξ ελίδερ 297 - 298 

 

 Α : Κασάςσαςη ειςόδξτ σξτ αέπα ςσξ χτκσικό ςσξιφείξ 

 Γ : ημείξ δπόςξτ σξτ χτκσικξύ ςσξιφείξτ 

 Δ : Σξ ςημείξ ενόδξτ σξτ αέπα. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

 

Δ1.  Ο λόγξρ ςτμοίεςηρ τοξλξγίζεσαι φπηςιμξοξιώμσαρ σιρ αοόλτσερ 

οιέςειρ : 

 

 κατ

αν

P 10bar
CR =   CR =   CR = 5  

Ρ 2bar

 

 

Οι εμδείνειρ σψμ μαμξμέσπψμ είμαι ξι μαμξμεσπικέρ οιέςειρ αμαππόυηςηρ 

και κασάθλιχηρ, έσςι έφξτμε : 

 

Ρειςόδξτ = Ραμαππόυηςηρ 



 

 

Ρμαμ. αμαπ. = Ραο. – Ρασμ = 2bar – 1bar => Ρμαμ. αμαπ. = 1bar 

 

Ρενόδξτ = Ρκασάθλιχηρ 

Ρμαμ. κασ. = Ραο. – Ρασμ = 10bar – 1bar => Ρμαμ. κασ. = 9bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ2.  Η μεσαβξλή είμαι ιςόθλιοση ςσημ ξοξία ιςφύει : 
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    Σξ διάγπαμμα σηρ ιςόθλιοσηρ μεσαβξλήρ οξτ έφξτμε είμαι σξ 

οαπακάσψ :         
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