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Πεξίιεςε 
 

Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο είλαη ζπλδεδεκέλνο µε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξέκαηνο. Όιεο νη νηθηαθέο 

ζπζθεπέο ιεηηνπξγνχλ µε ειεθηξηθφ ξεχκα κέζσ ειεθηξηθψλ ,ειεθηξνληθψλ θαη κεραληθψλ 

δηαηάμεσλ θαη ζηνηρείσλ. θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηαλφεζε ιεηηνπξγηάο 

ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηα κεραληθά κέξε ησλ 

ζπζθεπψλ απηψλ , έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγηάο ηνπο.Μέζσηεο 

πεξηγξαθήο ιεηηνπξγηάο ησλ ιεπθψλ ζπζθεπψλ πνπ ζπλαληνχκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο ,φπσο θαη 

κέζα απφ δηαγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ θαη ζεσξεηηθέο κειέηεο πάλσ ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο, φπνπ νπζηαζηηθά αλαιχνπκε  ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απηψλ ησλ θαηαζθεπψλ,ην 

νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπο .ην πξψην θεθάιαην αλαιχνπκε ηα 

κηθξνθχκαηα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ φπνην παξάγνληαη θαη ηηο ρξήζεηο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο .ην 

δεχηεξν θεθάιαην ζπλερίδνπκε κε ηελ αλάιπζε ιεηηνπξγηάο ελφο απινχ θνχξλνπ κηθξνθπκάησλ 

θαζψο θαη ηελ ρξήζε ησλ  δνκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ .ηελ ζπλέρεηα ζην ηξίην θεθάιαην πεξλάκε ζηελ 

ζεξκνδπλακηθή θαη ηνλ ςπθηηθφ θχθινφπνπ αλαιχνπκε ηελ ρξήζε ηεο  κεραληθήο ζπκπίεζεο 

ςπθηηθψλ ξεπζηψλ, απνξξφθεζεο θαη πξνζξφθεζεο φπνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζπλέρεηα ηνπ 

επφκελνπ θεθαιαίνπ φπνπ ζα αζρνιεζνχκε κε ηα δνκηθά πιηθά ηνπ νηθηαθνχ ςπγείνπ θαη ην βαζηθφ 

ςπθηηθφ θχθισκα θαζψο θαη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο κε απψηεξν ζθνπφ ζην πέκπην θαη ηειεπηαίν 

θεθαιαίν λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε κέζσ ζρεκαηηθψλ θαη δηαγξακκάησλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

νηθηαθνχ ςπγείνπ. 

 

 

 

Summary 
 

Modern life is connected with the use of electric stream. All appliances run by electricity through 

electric, electronic and mechanical devices and data. The purpose of this thesis is comprehension of 

functional electronic and electrical circuits and their connection with the mechanical parts of these 

devices, and finally the ultimate aim is the complete understanding of their operation. Through the 

description of function of white goodsthat we encounter in our everyday life, such as through diagrams 

of electronic and electrical devices and theoretical studies of the operation; where we basically analyze 

the theoretical background of these structures, which are necessary for the construction and operation 

.In the first chapter, we analyze the microwaves, and the methods that we produce them and their uses 

in everyday life .In the second chapter we continue with the analysis of functions of a simple 

microwave oven and the uses of it .In the third chapter of structural elements follow-up by 

thermodynamics and cooling cycle in which we analyze the use of refrigerants mechanical 

compression, absorption and adsorption which is essential for the continuation of the forth chapter, 

where we will deal with the building materials of domestic refrigerator, and the main refrigerant 

circuit and their operating principle with the ultimate end the fifth and last chapter that we can 

understand through schematic diagrams and the operation of the domestic refrigerator. 
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1.1 Mηθξνθύκαηα   

 

 
 
Σα κηθξνθχκαηα νπζηαζηηθά είλαη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία .Οη ζπρλφηεηεο ( κήθε 

θχκαηνο ) ηνπο θαηαλέκνληαη πεξηνρή απφ 300 MHz ( ι = 1 m) έσο 300 GHz ( ι = 1 mm). 

Όζνλ αθνξά ηα κήθε θχκαηνο σο πξνο ηελ ρσξηθή δηάζηαζε απηψλ , αληηιακβάλεηαη θαλείο 

φηη ηα κηθξνθχκαηα δελ έρνπλ δηαζηάζεηο ηηο ηάμεσο ησλ κm , φπσο ζα ήηαλ αλακελφκελν απφ 

ην παξαπιαλεηηθφ πξφζεκα « κίθξν » ζην φλνκά ηνπο . Γηα ηελ αθξίβεηα ζχκθσλα κε ην 

θάζκα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο , νη θνχξλνη κηθξνθπκάησλ ιεηηνπξγνχλ ζε 

ζπρλφηεηεο πεξίπνπ 2,45 GHz , δειαδή ι(κήθνο θχκαηνο) = 12,23 cm. Σα κηθξνθχκαηα 

παξάγνληαη ζε έλα κάγλεηξν απφ ην νπνίν θαη δηαλέκνληαη κέζσ ελφο νδεγνχ θπκάησλ ζην 

ζάιακν καγεηξέκαηνο. Απηφ ην θπβνεηδή ζάιακν ν νπνίνο έρεη κεηαιιηθά ηνηρψκαηα  θαη έηζη 

δξα ζαλ θισβφο Φάξαληετ. Η κπξνζηηλή πφξηα ,είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ γπαιί θαη 

θαιχπηεηαη απφ κεηαιιηθά πιέγκαηα φπσο θαη ε θνηιφηεηα φπνπ βξίζθεηε ε ιάκπα. Οη ηξχπεο 

ζηα πιέγκαηα είλαη κηθξέο ζε ζχγθξηζε κε ηα κήθε θχκαηνο ησλ κηθξνθπκάησλ , σο εθ 

ηνχηνπ, ηα πιέγκαηα ελεξγνχλ αθξηβψο φπσο κεηαιιηθέο πιάθεο .ηηο κηθξνθπκαηηθέο 

ζπρλφηεηεο, ην κήθνο θχκαηνο ελφο ζήκαηνο είλαη ζπγθξίζηκν ή αθφκε θαη κηθξφηεξν απφ ηηο 

θπζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζπζθεπήο. Σν κεγάιν πξφβιεκα ζηηο ζπρλφηεηεο ησλ. κηθξνθπκάησλ 

είλαη ην κέγεζνο ηνπ κήθνπο θχκαηνο ηνπ ζήκαηνο. Σν κήθνο θχκαηνο ζε έλα ζήκα ρακειήο 

ζπρλφηεηαο είλαη πνιχ κεγάιν ζπγθξηλφκελν κε ηηο θπζηθέο δηαζηάζεηο κηαο ζπζθεπήο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην κήθνο θχκαηνο κηαο γξακκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα 50 Hz είλαη 6.000 

kmελψ γηα έλα ζήκα ζπρλφηεηαο 1 ΜHz ην κήθνο θχκαηνο είλαη 300 mθαη ην κήθνο θχκαηνο 

ελφο ζήκαηνο 10 GHz είλαη 3 cm. Έηζη, δχν γεηηνληθά ζεκεία δνθηκήο κπνξεί λα έρνπλ 

ζεκαληηθή δηαθνξά θάζεσο. Παξφκνηα, επεηδή έλα πξνο ηα εκπξφο θηλνχκελν θχκα κπνξεί λα 

αλαθιαζηεί κεξηθψο εμαηηίαο κηαο θαθήο πξνζαξκνγήο ζην θχθισκα, έλα ζεκείν δνθηκήο ζην 

θχθισκα είλαη ε ππέξζεζε ηνπ πξνο ηα εκπξφο θαη ηνπ αλαθιψκελνπ θχκαηνο. Απηά ηα δχν 

θχκαηα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαηά κία ζεκαληηθή γσλία θάζεσο θαη θαηά ηε δηεχζπλζε ηεο 

δηάδνζήο ηνπο. H πεπεξαζκέλε δηαθνξά θάζεσο κεηαμχ ηνπ εηζεξρφκελνπ θχκαηνο θαη ηνπ 

αλαθιψκελνπ θχκαηνο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ελφο ζηάζηκνπ θχκαηνο. Δπίζεο, 

άιια θαηλφκελα πςειήο ζπρλφηεηαο φπσο νη απψιεηεο ιφγσ αθηηλνβνιίαο, νη δηειεθηξηθέο 

απψιεηεο θαη νη παξαζηηηθέο ρσξεηηθφηεηεο θαζηζηνχλ ην ζρεδηαζκφ ησλ κηθξνθπκαηηθψλ 

θπθισκάησλ δχζθνιν. Έηζη δελ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απιά θαιψδηα θαη ρακειήο 

ζπρλφηεηαο ζηνηρεία, φπσο αληηζηάζεηο, ππθλσηέο θαη πελία, επεηδή απηά ηα ζηνηρεία έρνπλ 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο πνπ νδεγεί ζε πηζαλή αζηνρία ηνπο. Η 

θαηαζθεπή δηθηχσλ πςειψλ ζπρλνηήησλ είλαη πνιχ επαίζζεηε ζην ζρήκα θαη ζηηο αζπλέρεηεο 

ησλ αγσγψλ. Οη πεξηζζφηεξνη θνχξλνη κηθξνθπκάησλ, καγεηξεχνπλ ην θαγεηφ ζε έλα 

πεξηζηξεθφκελν δίζθν, εληφο ,ελφο νξζνγψληνπ θιεηζηνχ ζαιάκνπ, αιιά κεξηθά ζρέδηα 
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πεξηιακβάλνπλ έλα πεξηζηξεθφκελν θάηνπηξν, πνπ ελεξγεί σο αλαδεπηήξαο. Σα κηθξνθχκαηα 

απνξξνθψληαη πνιχ απνηειεζκαηηθά, δεδνκέλνπ φηη ηα ειεθηξηθά πεδίααπφ ηα θχκαηα 

αιιεινεπηδξνχλ πνιχ έληνλα κε ηα ζρεδφλειεχζεξα ειεθηξφληα ηνπ κεηάιινπ. Η 

ζπκπεξηθνξά ησλ ειεθηξνλίσλ απηή πεξηγξάθεηαη σο αλαγθαζηηθή ηαιάλησζε κε απφζβεζε. 

Απηά ηα ειεθηξφληα επηηαρχλνληαη εθ λένπ αθηηλνβνιψληαο ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα κε ηελ 

ίδηα ζπρλφηεηα θαη θαηά θάζε, σο εθ ηνχηνπ, ηα κηθξνθχκαηα είλαη απνιχησο 

αληαλαθιψκελα. Η δηάδνζε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, γηα παξάδεηγκα, ζην θελφ 

πεξηγξάθεηαη απφ µηα ζρέζε πνπ µπνξεί λα έρεη ηε µνξθή θπκαηηθήο εμίζσζεο : 

 

(1.1) 

 

 

ε µηα αληίζηνηρε εμίζσζε ππαθνχεη θαη ην µαγλεηηθφ πεδίν. πγθξίλνληαο ηελ παξαπάλσ 

εμίζσζε(1.1) , µε ηελ απιή θπκαηηθή εμίζσζε (1.2), 
 

 

(1.2) 

 

 
ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ ΗΜ θχκαηνο ζην θελφ είλαη ε: 
 

 

(1.3) 

 

 

φπνπ νη ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο δηαπεξαηφηεηαο (εₒ) θαη ε καγλεηηθήο δηαπεξαηφηεηαο (µₒ) 

αλαθέξνληαη ζην θελφ. Μέζα ζε έλα δηειεθηξηθφ πιηθφ, ε ειεθηξηθή δηαπεξαηφηεηα (ε) θαη ε 

καγλεηηθή δηαπεξαηφηεηα(µ) έρνπλ άιιεο ηηκέο απφ απηέο ζην θελφ. 

 

Ο δείθηεο δηάζιαζεο είλαη: 

 

(1.4) 

 

 

πλδπάδνληαο ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο µε ηε δηειεθηξηθή ζηαζεξάθₑ=ε/εₒ θαη ηε ζρεηηθή 

µαγλεηηθή δηαπεξαηφηεηα , ζα εθθξάζνπκε ην δείθηε δηάζιαζεο σο : 
 

 
(1.5) 

 
Μαθξνζθνπηθά (δείθηεο δηάζιαζεο) ,απηή ε ζπκπεξηθνξά  πεξηγξάθεηαη απφ ηελ δηειεθηξηθή 

ζηαζεξά θₑ (κηθξνζθνπηθή ηδηφηεηα, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην θπζηθφκέγεζνο εµπέδεζε) πνπ 

είλαη ην ηεηξάγσλν ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο. 



 3 

 

 
(1.6) 

 

 

Ο δείθηεο δηάζιαζεο πνιιψλ κεηάιισλ δίλεη αλαθιαζηηθφηεηα θνληά ζην 100% ζε ρακειέο 

ζπρλφηεηεο. Σν βάζνο δηείζδπζεο ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ ηνπ κήθνπο θχκαηνο ι 

δίλεηαη απφ:    

 

δ=ι/4πn 
(1.7)  

 

 

 

1.2 Παξαγσγή κηθξνθπκάησλ κε κάγλεηξνλ. 

 
Σα πην ηζρπξά κηθξνθχκαηα παξάγνληαη απφ ζπζθεπέο ζηεξεήο θαηάζηαζεο, φπσο απηά φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θηλεηά ηειέθσλα, ηα νπνία είλαη πνιχ  αδχλακα γηα ην καγείξεκα . Αλη 

'απηνχ δέζκεο ειεθηξνλίσλ ζε ζσιήλεο θελνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά 

πεδία επηλνεζήθαλ γηα λα επηηπγράλνπλ θπξηέο ηξνρηέο ( ν ιεπηνκεξήο κεραληζκφο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ). Οη πεξηζζφηεξνη θνχξλνη κηθξνθπκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ κάγλεηξνλ . 

Γηα πξψηε θνξά εθεπξέζεθε ην 1921 θαη έληνλα βειηησκέλν γχξσ ζην 1940 , ην κάγλεηξνλ 

επηηξέπεη είηε ζπλερή είηε δηαθεθνκκέλε παξαγσγή κηθξνθπκάησλ, κε ηζρχ πνπ θηάλεη κέρξη 

θαη κεγαβάη θαη ζπρλφηεηεο κεηαμχ 1 θαη 40 GHz. Η βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη 

πεξίπνπ 80 % θαη ε δηάξθεηα δσήο πεξίπνπ 5000 ψξεο. Μηα θπιηλδξηθή θάζνδνο βξίζθεηαη 

ζηνλ άμνλα , αξθεηά ρηιηνζηά απφ κία θνίιε θπθιηθή άλνδν (ρήκα 2).  

 

 
 
 Μέζα ζηελ άλνδν ππάξρεη έλαο αξηζκφο απφ θνηιφηεηεο ζρεδηαζκέλεο γηα λα έρνπλ απήρεζε 

ζε 2,45 GHz . Μηα ηάζε αξθεηψλ kV εθαξκφδεηαη κεηαμχ ησλ ειεθηξφδησλ θαη ηνπ 

καγλεηηθνχ πεδίνπ φπνπ εθαξκφδεηαη παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα , έηζη ψζηε ηα ειεθηξηθά θαη 

καγλεηηθά πεδία λα είλαη θάζεηα κεηαμχ ηνπο. Σα ειεθηξφληα εθηηλάζζνληαη απφ ηελ θάζνδν 

επηηαρπλφκελα αθηηληθά εμαξρήο αιιά ιφγνπ ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ,μεθηλνχλ λα αθνινπζνχλ 

θπθιηθή ηξνρηά. Αλ ην καγλεηηθφ πεδίν είλαη αξθεηά δπλαηφ ,ηα ειεθηξφληα δελ κπνξνχλελα 

θηάζνπλ ηελ άλνδν αιιά ζρεκαηίδνπλ έλαλ πεξηζηξεθφκελν θνξηηζκέλν ρψξν.Οη 

ζπληνληζκέλεο θνηιφηεηεο ηεο αλφδνπ αληηδξνχλε κε ηα ειεθηξφληα είηεεπηηαρχλνληαο ηα,είηε 
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επηβξαδχλνληαο ηα. Απηφ νδεγεί ζε δέζκεο ειεθηξνλίσλ, νη νπνίεο θηλνχληαη γχξσ απφ ηελ 

θάζνδν , ζε ζπρλφηεηεο  κηθξνθπκάησλ , ηα νπνία δηαδνρηθά νδεγνχληαη ζε 

απηνζπληεξνχκελε ηαιάλησζε ηεο ζπληνληζκέλεο θνηιφηεηαο . Μέξνο ηεο ηζρχο ησλ 

κηθξνθπκάησλ εμάγεηε κέζσ κηαο ζχδεπμεο ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο. Σν κάγλεηξνλ ζηνπο 

νηθηαθνχο θνχξλνπο κηθξνθπκάησλ εθπέκπεη κηθξνθχκαηα ζηα 2.45GHz. 

 

 

1.3 πλδένληαο ην κάγλεηξν κε ηνλ ζάιακν καγεηξέκαηνο 

(θπκαηνδεγόο) 
 

Οη θπκαηνδεγνί κεηαθέξνπλ ηα κηθξνθχκαηα απφ ην κάγλεηξν ζην ζάιακν θνχξλνπ. Δίλαη 

ζπλήζσο κεηαιιηθνί αγσγνί νξζνγψληαο δηαηνκήο. Σν απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο 

ιεηηνπξγίαο εληφο νξίσλ ησλ αγσγψλ νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία θαη θαηαλνκή ειεθηξηθψλ θαη 

καγλεηηθψλ πεδίσλ ζηνλ ρψξν ,ηα νπνία ζε θάζε κηα απφ ηηο δπν δηαζηάζεηο θαη θάζεηα ζηνλ 

άμνλα νκνηάδνπλ κε ζηάζηκα θχκαηα .πλεπψο ππάξρεη ην κέγηζην κήθνο θχκαηνο ιmax,ην 

νπνίν κπνξεί λα δηαδνζεί απφ ηνλ θπκαηνδεγφ .Γηα κηα δεδνκέλε θαηεχζπλζε θάζεηα ζηνλ 

άμνλα ν εζσηεξηθφο αγσγφο είλαη κφλν ιmax/2. Δπνκέλσο , έλαο θπκαηνδεγφο γεκάηνο κε 

αέξα ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζηα 2,45GHz (ι=12,5cm) ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα 

εζσηεξηθή δηάζηαζε κεγαιχηεξεο ησλ 6.1cm . πλήζσο ν θπκαηνδεγφο έρεη κηθξφηεξν 

κέγεζνο θαηά ηελ θάζεηε θαηεχζπλζε. Η πιήξσζε ηνπ θπκαηνδεγνχ κε δηειεθηξηθφ 

κεηαηνπίδεη ηελ ζπρλφηεηα απνθνπήο θαη ην κήθνο θχκαηνο . Δπεηδή κφλν κία εζσηεξηθή 

δηάζηαζε είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κήθνο θχκαηνο απνθνπήο ηα κηθξνθχκαηα αθήλνληαο ηνλ 

θπκαηνδεγφ είλαη πνισκέλα . Καζψο ηα θχκαηα αληαλαθιψληαη ζηνλ ζάιακν καγεηξέκαηνο ν 

βαζκφο πφισζεο κεηψλεηαη. 

 

1.4 Ο ζάιακνο ςεζίκαηνο: γηαηί νη θνύξλνη κηθξνθπκάησλ ρξεζηκνπνηνύλ 

πεξηζηξεθόκελν δίζθν; 
 

Μφιηο ηα κηθξνθχκαηα έρνπλ ζπδεπρζεί ζηνλ ζάιακν καγεηξέκαηνο , αληηθαηνπηξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά απφ ηα κεηαιιηθά ηνηρψκαηα. Σα θχκαηα αληερνχλ ζηηο θνηιφηεηεο θαη 

δεκηνπξγνχλε ζηάζηκα θχκαηα . Η αλάιπζε απηψλ ησλ ζηάζηκσλ θπκάησλ απινπνηείηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη ην κήθνο θχκαηνο ησλ κηθξνθπκάησλ είλαη πεξίπνπ ίδην κε ηηο γξακκηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ ζαιάκνπ . Έλαο ηδαληθφο θνχξλνο κηθξνθπκάησλ κπνξεί λα καγεηξεχεη φια ηα 

ηξφθηκα νκνηφκνξθα ,αιιά νη θφκβνη θαη νη θνηιίεο ησλ ζηαζεξψλ θπκάησλ ζα κπνξνχζαλ λα 

θάςνπλ ην θαγεηφ ζε θάπνηα ζεκεία  θαη ζε θάπνηα αιιά λα παξακέλεη δξνζεξφ (εηθφλα 3). 

 
Δηθόλα 3. Οπηηθνπνίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο   νξηδφληηαο δνκήο ζε έλα θνχξλν κηθξνθπκάησλ ,  ρξεζηκνπνηψληαο 

θάκεξα ππέξπζξεο ζεξκηθήο απεηθφληζεο . Μηα γπάιηλε πιάθα κε κηα ιεπηή ζηξψζε λεξνχ ηνπνζεηνχληαη ζε 

χςνο 8 cm θαη ζεξκαίλνληαη γηα 15s ζε έλα θνχξλν κηθξνθπκάησλ ζηα 800W ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ 

πεξηζηξεθφκελνπ δίζθνπ. 
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Η νκνηνγέλεηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ πεδίνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζεσξεηηθά απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζπξκψλ πνπ κπνξεί λα δηεγεξζνχλ κέζα ζε έλα ζηελφ εχξνο ζπρλνηήησλ θνληά ζηελ 

ζπρλφηεηα ηνπ κάγλεηξνπ. Τπάξρεη κηα ζαθήο δνκή ηεο θαηαλνκήο, ε νπνία ζα νδεγνχζε ζε 

άληζε ζέξκαλζε ησλ ηξνθίκσλ. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηελ χπαξμε ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ 

δίζθνπ: ε πεξηζηξνθή κεηαθηλεί  ην θαγεηφ κέζα θαη έμσ απφ ηα ζεξκά ζεκεία. Μεξηθνί 

θνχξλνη έρνπλ κηα ιεηηνπξγία αλαδεπηήξα, δειαδή έλα πεξηζηξεθφκελν αλαθιαζηήξα ζηελ 

θνξπθή γηα λα παξέρεηε κηα πην νκνηνγελήο δηαλνκή ηνπ πεδίνπ, θαη ππάξρνπλ έξεπλεο πψο 

γεσκεηξηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ησλ ηνηρσκάησλ κπνξνχλε λα βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε.  

 

 
1.5 Η ζέξκαλζε ηξνθίκσλ ζε θνύξλν κηθξνθπκάησλ/ 

Απνξξόθεζε κηθξνθπκάησλ από ην λεξό 

 
Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα κπνξνχλ λα απνξξνθεζνχλ απφ ηελ χιε κε πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αλάινγα κε ην κήθνο θχκαηνο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο χιεο (αέξην, 

πγξφ, ζηεξεφ). Σα ειεχζεξα άηνκα αιιά θαη ησλ κνξίσλ ζπλήζσο απνξξνθνχλ ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία (UV) κε δηέγεξζε ησλ ειεθηξνλίσλ ελψ ζηελ ππέξπζξε, ε δηέγεξζε κνξηαθψλ 

δνλήζεσλ ή/θαη ε πεξηζηξνθή θπξηαξρνχλ. Διεχζεξεο θαη αλελφριεηεο πεξηζηξνθέο δελ 

κπνξεί λα ζπκβνχλ ζε πγξά ιφγσ ηεο νη αιιειεπηδξάζεηο κε γεηηνληθά κφξηα, αιιά ηα ζηεξεά 

θαη ηα πγξά κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ ηα κηθξνθχκαηα ιφγσ ηεο πφισζεο πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ην εμσηεξηθφ ηαιαληεπφκελν ειεθηξηθφ πεδίν. ε έλα θνχξλν κηθξνθπκάησλ, ην 

ειεθηξηθά δηπνιηθφ κφξηα λεξνχ απνξξνθνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηαο ησλ 

κηθξνθπκάησλ. ε ρακειήο ζπρλφηεηαο ειεθηξηθά πεδία ηα δίπνια αθνινπζνχλ εχθνια ηηο 

αιιαγέο ζην πεδίν θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο αιιάδεη ζε ζπρλφηεηεο ε αδξάλεηα ησλ κνξίσλ 

θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηα γεηηνληθά θάλνπλ ηελ αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ
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πην δχζθνιε θαη ηα δίπνια πζηεξνχλ πίζσ απφ ην πεδίν. Σέινο, ζε πνιχ πςειέο ζπρλφηεηεο 

(1-10 THz) ηα κφξηα δελ κπνξνχλ πιένλ λα αληαπνθξηζνχλ πξνο ην ειεθηξηθφ πεδίν. ηελ 

ζπρλφηεηα ηεο ηάμεο GHz ελφο θνχξλνπ κηθξνθπκάησλ, ζηελ θάζε πζηέξεζεο ησλ δίπνισλ, 

πίζσ απφ ην ειεθηξηθφ πεδίν απνξξνθνχλ δχλακε απφ απηφ. Απηφ είλαη γλσζηφ σο 

δηειεθηξηθή απψιεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ δηπνιηθή ραιάξσζε. Πνζνηηθά, ε κέζε ηζρχο 

κηθξνθπκάησλ απνξξνθάηε απφ έλα δηειεθηξηθφ θαη κπνξεί λα γξαθηεί σο 

(1.8) 
 
φπνπ V είλαη ν φγθνο ηνπ δηειεθηξηθνχ θαη E ην ηεηξάγσλν ηνπ κέζνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ 

εληφο απηνχ ηνπ ηφκνπ. Σν ε2 είλαη ην θαληαζηηθφ κέξνο ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο ε = ε1 + 

iε2. Γηα θαζαξφ πγξφ λεξφ, νη αιιαγέο ηνπ ε1(σ) θαη ε2(σ) εκθαλίδεηαη ζρεκαηηθά ζην ζρήκα 

4, γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. 

Οη ελ ιφγσ θακπχιεο ζεσξνχληαη ηππηθέο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ηα είδε ησλ ηξνθίκσλ πνπ 

πεξηέρνπλ λεξφ . Με ηελ πξψηε καηηά , είλαη ζαθέο φηη ην ε 1 φζν θαη ην ε 2  εμαξηψληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζεξκνθξαζία. γηα ζηαζεξή ζεξκνθξαζία, αο πνχκε 20̊ C, ε ε1 μεθηλά απφ 

ηελ ζηαηηθή ηηκή πεξίπνπ ησλ 80̊ C, ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη ελψ βξίζθεηε ζην εχξνο ησλ GHz 

θαη ηειηθά θζάλεη ζε κηα ηηκή πεξίπνπ 1,78 ησλ νπηηθψλ ζπρλνηήησλ (ε νπνία ζα καο δψζεη 

ηελ ηηκή ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ λεξνχ ζην νξαηφ n≈1.33 ) . Σαπηφρξνλα, ην ε2 δείρλεη λα 

γίλεηαη  κέγηζην πεξίπνπ ζηα 20 GHz. Γηα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη νη δχν 

ζπλαξηήζεηο κεηψλνληαη ζε κέγεζνο θαη ζηξέθνληαη ζε πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο. πλεπψο έλα 

θνκκάηη ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ηξνθίκσλ εμαξηάηαη απφ ηελ αξρηθή ηνπο 

ζεξκνθξαζία. Γεδνκέλνπ φηη ηα ηξφθηκα ζπλήζσο ζεξκαίλνληαη απφ ηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ, αο πνχκε ζε 100◦C,ε εηθφλα 4 δείρλεη φηη, επηιέγνληαο κηα ζπρλφηεηα κεηαμχ 10 θαη 

100 GHz ζα παξαρζεί ε βέιηηζηε απνξξφθεζε ηζρχνο ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε (1.8). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε ζπρλφηεηα επηιέγεηε κε βάζε ηα δηαθνξεηηθά θπζηθά θξηηήξηα ηα νπνία 

επηθξαηνχλ.  

 

 

1.6 Βάζε δηείζδπζεο ησλ κηθξνθπκάησλ ζε λεξό θαη αιιειεπίδξαζε ηνπο κε 

άιαο :  αλάιπζε ηεο ζπρλόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

 
Υξεζηκνπνηψληαο ε = n² κπνξεί θαλείο λα ππνινγίζεη ην θαληαζηηθφ κέξνο ηνπ δείθηε 

δηάζιαζεο θαη απφ απηφ ,ην ζπληειεζηήο απνξξνθήζεσο α, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ην βάζνο 

δηείζδπζεο δ ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ (Δμίζσζε (1.7)) κε α = 1 / δ . Σν ζρήκα 5, καο  

δείρλεη κηα  αθαηέξγαζηε επηζθφπεζε ηνπ ζπληειεζηή απνξξφθεζεο ηνπ λεξνχ ζηελ πεξηνρή 

ησλ κηθξνθπκάησλ ,ζε κνξθή ελφο δηπινχ ινγαξηζκηθνχ δηαγξάκκαηνο , απφ (0,1 GHz) πξνο 

ηελ πεξηνρή UV (1016 Hz). Πξνθαλψο ην λεξφ παξνπζηάδεη κηα πνιχ έληνλε αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή απνξξφθεζεο κε ζπρλφηεηεο πνπ εθηείλνληαη ζηελ πεξηνρή IR. Απηφ κπνξεί λα 

νδεγήζεη αθφκε θαη ζε έλα ζπληειεζηή απνξξφθεζεο, α > 103 cm-1, πνπ αληηζηνηρεί ζε βάζε 

δηείζδπζεο, δ κηθξφηεξν απφ 10 κm. Μεηαμχ ηεο δφλεζεο δηέγεξζεο ζην IR θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ δηεγέξζεσλ ζην UV, ππάξρεη ην γλσζηφ ειάρηζηνα = 10-3 cm-1 ζην νξαηφ, 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε βάζνο δηείζδπζεο δ πάλσ απφ 10 m γηα θαζαξφ λεξφ, δειαδή ε πςειή 

κεηάδνζε ζην λεξφ βηψλεηε  θαζεκεξηλά. Σν ζρήκα 5 εμεγεί επίζεο γηαηί νη θνχξλνη 

κηθξνθπκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζπρλφηεηα πεξίπνπ 2,45 GHz θαη φρη20-1000 GHz, φπσο 

κπνξεί λα έρεηε ίδεη δεη απφ ηελ εηθφλα 4. Με ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο , ν ζπληειεζηήο 

απνξξφθεζεο,α απμάλεη ηαρέσο, δει. ην βάζνο δηείζδπζεο δ = 1 / α κεηψλεηαη γξήγνξα. Σν  
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θαγεηφ ζην θνχξλν κηθξνθπκάησλ έρεη ηππηθέο δηαζηάζεηο ηεο ηάμεσοησλεθαηνζηψλ, θαη σο 

εθ ηνχηνπ, ην βάζνο δηείζδπζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε απηφ ην εχξνο. Με ζπρλφηεηα 20 GHz, 

ην βάζνο δηείζδπζεο ζα ήηαλ πνιχ κηθξφηεξν, δειαδή ε ελέξγεηα ζα απνξξνθνχηαλ απφ  έλα 

ιεπηφ επηθαλεηαθφ ζηξψκα ησλ ηξνθίκσλ (ςήζηκν ησλ ηξνθίκσλ), ελψ ην εζσηεξηθφ ζα  

παξάκελε θξχν. Η επηινγή ρακειφηεξεο ζπρλφηεηαο έρεη σο απνηειέζκαηα ηελ απνξξφθεζε 

ησλ κηθξνθπκάησλ παληνχ ζηελ ηξνθή. Χζηφζν αλακθηζβήηεηα ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ 

θαζνξίδεη ην ξπζκφ ζέξκαλζεο ελφο ηξνθίκνπ είλαη ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε λεξφ θαη ηνλ ηχπν 

ηνπηξνθίκνπ απηνχ, απηφ ηζρχεη θαη γηα ην θαζαξφ λεξφ. Χζηφζν, ην άιαο πνπ πξνζηίζεληαη 

ζε πνιιά ηξφθηκα κπνξεί λα επηηξέςεη έλα πξφζζεην κεραληζκφ ζέξκαλζεο.ε δηάιπκα, ηα 

θνξηηζκέλα ηφληα Na+ θαη Cl− (κε ή ρσξίο πεξηβάιινληα ζχλλεθα ηφλησλ) αληηδξνχλ κε ην 

ελαιιαζζφκελν ειεθηξηθφ πεδίν. Απηφ νδεγεί ζε κηθξνζθνπηθέο θηλήζεηο ησλ ηφλησλ, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ  ζπγθξνχζεηο κε ηα γεηηνληθά θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

απειεπζεξψλεηε ελεξγεία, παξάγνληαο ζεξκφηεηα. Απηή ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα θαλεί απφ 

ηηο θακπχιεο ηεο ε2(σ) Δπνκέλσο, είλαη δπλαηφλ λα ζεξκαίλνληαη ηα αικπξά ηξφθηκα 

γξεγνξφηεξα απφ ην θαζαξφ λεξφ (βιέπε εηθφλα 6). 

 

 

 

1.7 Πηζαλόηεηα αθηηλνβνιίαο ρώξνπ από θνύξλν κηθξνθπκάησλ. 
 

Τπάξρνπλ πνιχ απζηεξνί θαλνληζκνί  γχξν απφ ηα κηθξνθχκαηα  θαη πνπ δηέπνπλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ε αθηηλνβνιία επηηξέπεηαη λα εθπέκπεηαη απφ ηνπο θνχξλνπο κηθξνθπκάησλ: 

δηφηη ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο θίλδπλνο γηα ηελ πγεία θαη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία άιισλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Δπεηδή έλαο θνχξλνο κηθξνθπκάησλ είλαη έλαο 

θισβφο Φάξαληετ  ιίγε αθηηλνβνιία αλακέλεηαη λα δξαπεηεχζεη. Σν πην θξίζηκν κέξνο είλαη ε 

πφξηα, ε νπνία είλαη εμνπιηζκέλε κε ηηο επηπιένλ ιεγφκελεο ι / 4 παγίδεο αθηηλνβνιίαο. ε 

θάζε ρψξα ππάξρνπλ επίζεκα ζεζκηθά φξγαλα, Γεξκαλία, γηα παξάδεηγκα, είλαη ε fuer 

Bundesamt Strahlenschutz (BfS), ε νπνία ειέγρεη ηελ αζθάιεηαησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Σν 

επίπεδν αθηηλνβνιίαο θνληά ζηελ επηθάλεηα ησλ πεξηζζνηέξσλ θιηβάλσλ αλέξρεηαη ζε 

πεξίπνπ ζην 1% ηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ ησλ 5 mW cm̄ ². Όζν απνκαθξχλεζηε απφ ην 

θνχξλν κηθξνθπκάησλ ,ηφζν ε έληαζε κεηψλεηαη δξαζηηθά, ηφζν ψζηε ε ζπλήζεο δφζε 

αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη λα βξίζθεηαη πνιχ θάησ απφ ην 1/1000 ηεο κέγηζηεο 

επηηξεπφκελεο ηηκήο. Γεδνκέλνπ φηη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηηο αθηηλνβνιίαο θάλεη δηαθπγή απφ 

ην θνχξλν κηθξνθπκάησλ, είλαη επίζεο δπλαηφ ηα κηθξνθχκαηα λα εηζέξρνληαη ζην θιεηζηφ 

θνχξλν κηθξνθπκάησλ. Απηφ κπνξεί λα απνδεηρζεί βάδνληαο έλα θηλεηφ ηειέθσλν κέζα ζην 

θνχξλν (απελεξγνπνηεκέλν) θαη θαιψληαο. Οη πεξηζζφηεξνη θνχξλνη έρνπλ έλα θνπκπί «off» 

πνπ ηαπηφρξνλα ζβήλεη ην κάγλεηξν θαη αλνίγεη ηελ πφξηα. Παξφια απηά είλαη αδχλαησλ λα 

μεθχγεη νπνηαδήπνηε παξαηεηακέλε αθηηλνβνιία φηαλ απηφ ζπκβαίλεη. Υξεζηκνπνηψληαο 

θαλείο ηελ εμίζσζε :  

 

Q = φE/(dE/dt) 
(1.9) 

 
(Όπνπ ην Q είλαη κέηξν ησλ απσιεηψλ ελέξγεηαο θαη , σο εθ ηνχηνπ , ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ 

πιάηνπο σ. Σν Q δίλεη ηελ αλαινγία ηεο ελέξγεηαο πνπ απνζεθεχεηαη ζην αληερείν θαη ηελ 

ελεξγεηαθή απψιεηα αλά θχθιν.) κπνξεί εχθνια λα εθηηκήζεη ηνπο ρξφλνπο απνζχλζεζεο ησλ 

πεδίσλ, ηα νπνία εμαξηψληαη απφ ηνλ παξάγνληα πνηφηεηαο ηνπ ζαιάκνπ : 
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E(t)=E(0)exp(-σt/Q) 
(1.10) 

 
Γηα έλα άδεην θνχξλν (Q = 104) ην πεδίν έρεη απνζπληεζεί ζε ιηγφηεξν απφ ην 1/1000 ηνπ 

κεηά απφ έλα ρξφλν πεξίπνπ 4,5 κs, αλ ππάξρεη θαγεηφ ζην θνχξλν, κεηψλνληαο ην Q ζε 

πεξίπνπ102, ν ρξφλνο αιιάδεη θαηά 45 ns κφλν . Πξνθαλψο,θαλείο δελ κπνξεί λα αλνίμεη κηα 

πφξηα ηφζν γξήγνξα. 

 

 

 
Δηθόλα 7. To κηθξνθπκαηηθφ θάζκα θαη νη εθαξκνγέο ηνπ απφ ππφ-GHz ζπρλφηεηεο κέρξη θαη εθαηνληάδεο GHz. 
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2.1 Οξζή ιεηηνπξγία Φνύξλνπ Μηθξνθπκάησλ 

 
Αθνχ ζπλδέζεηε ην θνχξλν ζαο ζε κηα ηππηθή νηθηαθή πξίδα , παηήζηε ην θνπκπί έλαξμεο ή 

γπξίζηε ην ρξνλνδηαθφπηε. ηε ζπλέρεηα νη δηαθφπηεο (Πξσηεχσλ ,δεπηεξεχσλ ,ρξνλφκεηξν) 

θιείλνπλ θχθισκα. Σειηθά ε ηζρχο εηζφδνπ ζα εθαξκνζηεί ζηνλ θηλεηήξα ηνπ 

πεξηζηξεθφκελνπ πηάηνπ , ζηνλ θηλεηήξα ηνπ ρξνλνκέηξνπ , ζηνλ θηλεηήξα ηνπ αλεκηζηήξα , 

ζηελ ιάκπα ηνπ θνχξλνπ θαη ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή πςειήο ηάζεο . Μηα πςειή ηάζε 2100 

VAC δεκηνπξγείηαη ζην δεχηεξν άθξν ηνπ Μεηαζρεκαηηζηή πςειήο ηάζεο. Καη ε ηάζε 

δηπιαζηάδεηαη απφ Ππθλσηή πςειήο ηάζεο θαη ηελ Γίνδν πςειήο ηάζεο . Η ηάζε DC 4KV 

εθαξκφδεηαη ζην λήκα ηνπ κάγλεηξνπ , ηφηε ην κάγλεηξν αξρίζεη λα παξάγεη κηθξνθχκαηα . 

Απηά ηα κηθξνθχκαηα δηαδίδνληαη  ζηνλ ζάιακν ηνπ θνχξλνπ κέζσ ελφο θπκαηνδεγνχ  . 
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2.2 Γηάγξακκα νξζήο ιεηηνπξγίαο θνύξλνπ κηθξνθπκάησλ : 
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2.3 Κπθιώκαηα ηξνθνδνζίαο 

 
Σν θχθισκα δηπιαζηαζκνχ ηάζεο κηζνχ θχκαηνο απνηειείηαη απφ ην δεπηεξεχνλ ηχιηγκα ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή πςειήο ηάζεο, ηελ δίνδν ( αλνξζσηήο ) , θαη ηνλ ππθλσηή πςειήο ηάζεο. Η 

δίνδνο  επηηξέπεη ην ελαιιαζζφκελν ξεχκα ( AC ) λα ξέεη κφλν πξνο κία θαηεχζπλζε κφλν θαη 

ην αλνξζψλεη κεηαβάιινληαο ην ζε ζπλερέο ξεχκα κεηαζρεκαηηζηή ( DC ) . Ο ππθλσηήο είλαη 

ζε ζέζε λα ππνζεθεχζεη ελέξγεηα ζην έλα κηζφ ηνπ θχθινπ AC θαη ηελ απνδεζκεχεη θαηά ηνλ 

άιιν κηζφ θχθιν.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ θχθινπ ιεηηνπξγίαο , ην δεπηεξεχνλ ηχιηγκα ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή πξνκεζεχεη κε 2000Volts ηνλ ηξέρσλ ππθλσηή φπνπ ξέεη κέζσ ηεο δίνδν θαη 

επηζηξέθεη ζην κεηαζρεκαηηζηή γηα έλα πιήξεο θχθισκα . Απηφ ην ήκηζπ ηνπ θχθινπ ηεο AC 

θνξηίδεη ηνλ ππθλσηή κε πεξίπνπ 2000Volt.  

 

Καηά δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ θχθινπ ιεηηνπξγίαο , ην ξεχκα ξέεη πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε , πξνκεζεχνληαο θαη πάιη ην θχθισκα κε 2000Volt. Απηφ επηηξέπεη ηελ 

απνθφξηηζε ηνπ ππθλσηή ησλ 2000Volt, πξνζζέηνληαο ηα ζηελ θνξπθή  ησλ 2000Volt  πνπ  

παξάγνληαη  απφ ην δεπηεξεχνλ ηχιηγκα , δεκηνπξγψληαο έηζη κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ηάμεο ησλ 4000Volt αξλεηηθνχ ζπλερνχο ξεχκαηνο. 

Η αξλεηηθή ηάζε 4000VDC πξνθαιεί ην κάγλεηξν λα άγε ην ξεχκα απηφ θαη λα πξνθαιεί 

ειεθηξνκαγλεηηθή θπκάησζε ησλ 2450 MHz. Σν πξψην κηζφ ηνπ θχθινπ θαη ην δεχηεξν κηζφ 

θχθιν απνηεινχλ έλα πιήξεθχθιν, επαλαιακβάλνληαο ηελ ζπρλφηεηα ηζρχνο εηζφδνπ αλά 

δεπηεξφιεπην . 

 

 

2.4 Τν Μάγλεηξν 

 
Σν κάγλεηξν είλαη ε πεγή ελέξγεηαο γηα ην θνχξλν κηθξνθπκάησλ. Σν κάγλεηξν είλαη έλαο 

ζσιήλαο θελνχ εηδηθήο θαηαζθεπήο . Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα δίνδνο κε πξνζζήθε ελφο 

καγλεηηθνχ πεδίνπ. Απνηειείηαη απφ έλα κηθξφ , πεξηηχιηγκα ζεξκαληηθνχ ζηνηρείνπ ( λήκα ) 

απφ βνιθξάκην πνπ εθπέκπεη εχθνια ειεθηξφληα φηαλ ζεξκαίλεηαη . Απηφ ην ζηνηρείν 

ρξεζηκεχεη σο θάζνδνο (αξλεηηθφ ζηνηρείν) εληφο ηνπ ζσιήλα . Η άλνδνο ( ζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ζσιήλα ) απνηειείηαη απφ παρηά ηνηρψκαηα ράιθηλνπ θπιίλδξνπ κε θαηαθφξπθα ειάζκαηα 

πνπ εθηείλνληαη πξνο ηα κέζα ηα νπνία πεξηβάιινπλ , αιιά δελ αγγίδνπλ ηελ θάζνδν . Γηα λα 

νινθιεξσζεί ην κάγλεηξν θαη λα ιεηηνπξγήζεη δηαθνξεηηθά απφ άιινπο ζσιήλεο θελνχ, δχν 

κφληκνη θαη ηζρπξνί καγλήηεο ηνπνζεηνχληαη πάλσ απφ θάζε άθξν ηνπ ζσιήλα.Γηα λα 

δεκηνπξγήζεηε κηα ξνή ειεθηξνλίσλ απφ ηελ θάζνδν ζηελ άλνδν , ε θάζνδνο ζα πξέπεη λα 

ζεξκαίλεηαη θαζψο ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη θαη κηα δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ δχν. Απηφ 
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επηηπγράλεηαη κε ηελ ζέξκαλζε ηεο θαζφδνπ κε 3 , 4 έσο 3,5 VAC (απφ ηελ πεξηέιημε λήκαηνο  

ηνπ κεηαζρεκαηηζηή   πςειήο ηάζεο )   θαη εθαξκφδνληαο έλα αξλεηηθφ ξεχκα 4000 VDC ( 

απφ ην θχθισκα δηπιαζηαζκνχ ηάζεο ) πξνο ηελ θάζνδν. Αξρηθά ηα ειεθηξφληα ζα ηαμηδεχνπλ 

ζε κηα επζεία γξακκή απφ ηελ θάζνδν πξνο ηελ άλνδν. Χζηφζν, κε ηελ πξνζζήθε ελφο 

κφληκνπ καγλήηε πνπ πεξηβάιιεη ηελ άλνδν δεκηνπξγψληαο έλα καγλεηηθφ πεδίν , ηα 

ειεθηξφληα ηαμηδεχνπλ ζε κηα ηξνρηαθή  δηαδξνκή  κεηαμχθαζφδνπ θαη άλνδνχ . Καζψο ηα 

ειεθηξφληα πξνζεγγίδνπλ ηελ άλνδν , ε ηξνρηαθή ηνπο δηαδξνκή απνηειεί παξειζφλ , 

δηαδέρνληαο ηελ, κηθξέο θνηιφηεηεο ζπληνληζκνχ πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο αλφδνπ . Σν 

πέξαζκα ησλ ειεθηξνλίσλ πξνθαιεί ζηα ηξέρσλ απηά ειεθηξφληα ηαιάλησζε ζηηο θνηιφηεηεο  

ζπληνληζκνχ, ηεο πνιχ πςειήο ζπρλφηεηαο ησλ 2450 MHz. Απηή ε ελέξγεηα ησλ RF ( 

Ραδηνζπρλνηήησλ ) ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη πξνο ηελ θεξαία. 

 

 

2.5 Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο θπθιώκαηνο 
 

Ο κεηαζρεκαηηζηήο ρακειήο ηάζεο παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ηάζε ζηνλ κηθξνειεγθηή φηαλ ην 

θαιψδην ηξνθνδνζίαο είλαη ζπλδεδεκέλν. Όηαλ ε πφξηα είλαη θιεηζηή , ν θχξηνο δηαθφπηεο 

είλαη αλνηθηφο , ε δεπηεξεχνλ δηαθφπηεο είλαη ON θαη ν δηαθφπηεο νζφλεο αλνίγεη ( Δπαθή 

COM θαη NO ) . 

 

1)Καηά ηελ επηινγή ρξόλνπ καγεηξέκαηνο θαη ηζρύο 
Ο ειεγθηήο απνκλεκνλεχεη ηε ιεηηνπξγία πνπ έρεηε νξίζεη . Ο ρξφλνο επηινγήο εκθαλίδεηαη 

ζην παξάζπξν ελδείμεσλ (εθηφο αληί απηνχ εάλ ππάξρεη ρξνλνδηαθφπηεο) . Κάζε ελδεηθηηθή 

ιπρλία αλάβεη γηα λα δείμεη φηη ην ζηάδην έρεη νξηζηεί . 

 

2)Όηαλ αγγίδεηε ην πιήθηξν ηεο έλαξμεο 

٠ Σν πελίν ηνπ ξειέ ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ ειεγθηή ηνπ θπθιψκαηνο.       

٠Η ηζρχο παξέρεηαη ζην κεηαζρεκαηηζηή πςειήο ηάζεο κέζσ ηεο αζθάιεηαο, ηνπ πξσηεχσλ 

δηαθφπηε θαη ηνπ δεχηεξνπ ξειέ . 

٠Σφηε αξρίδεη ε πεξηζηξνθή ηνπ δίζθνπ εζσηεξηθά ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θνχξλνπ κηθξνθπκάησλ. 

 
٠Ο θηλεηήξαο ηνπ αλεκηζηήξα ελεξγνπνηείηε δίλνληαο πεξηζηξνθή ζε απηφλ θαη δξνζίδνληαο 

ην κάγλεηξν. Ο αέξαο θαηεπζχλεηαη επίζεο ζην θνχξλν κε ζηφρν λα εμαηκίζεη ηνλ αηκφ κέζσ 

ηεο άλσ πιάθαο. 

٠Σν καγείξεκα μεθηλά ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε .  
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٠3,3 βνιη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο  παξάγνληαη απφ ηελ πεξηέιημε λήκαηνο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή πςειήο ηάζεο . Απηά ηα 3,3 βνιη εθαξκφδνληαη ζην κάγλεηξν γηα ηε 

ζέξκαλζε ηνπ λήκαηνο ηνπ κέζσ δχν πελίσλ παξεκπφδηζεο ηνπ ζνξχβνπ, ηζνθ . 

٠Μηα πςειή ηάζε πεξίπνπ ησλ 2100 βνιη AC παξάγεηαη ζην δεπηεξεχνλ θχθισκα ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή πςειήο ηάζεο ,πνπ απμάλεηαη κε ηελ δξάζε ηεο δηφδνπ πςειήο ηάζεο θαη ηεο 

θφξηηζε κέζσ   ηνπ   ππθλσηή   πςειήο   ηάζεο . 

Η αξλεηηθή ηάζε ησλ 4000VDC εθαξκφδεηαη ζην λήκα ηνπ κάγλεηξνπ . 

 

3)Όηαλ ν θνύξλνο νξίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν εθηόο ηνπ ΜΑΧ (κέγηζηνπ). 

٠Ο ειεγθηήο ειέγρεη ηνλ ρξφλν αλνίγκαηνο / θιεηζίκαηνο , ηνπ δεχηεξνπ ξειέ απφ ην 

εθαξκνδφκελν ζήκα, κε απνηέιεζκα λα κεηαβάιιεηαη ε κέζε απφδνζε ηνπ θνχξλνπ 

κηθξνθπκάησλ, δειαδή ην επίπεδν δχλακεο / ηζρχο ησλ κηθξνθπκάησλ. 

٠Έλαο πιήξεο θχθινο ηνπ δεχηεξνπ ξειέ είλαη 22 δεπηεξφιεπηα. 

 

4)Όηαλ ε πόξηα αλνίγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καγεηξέκαηνο 

٠Σφζν ν θχξηνο δηαθφπηεο θαη ην δεπηεξεχνλ ξειέ , δηαθφπηεη ηελ πξσηεχσλ πεξηέιημε ηάζεο 

ηνπ κεηαζρεκαηηζηή πςειήο ηάζεο. 

٠Σν άλνηγκα-θιείζηκν ηνπ δεχηεξνπ ξειέ ζπλδέεηαη ειεθηξηθά κε ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν 

ηνπ δεπηεξεχνληνο δηαθφπηε. 

٠Όηαλ αλνίγεη ε πφξηα, ν δεπηεξεχσλ δηαθφπηεο αλνίγεη θαη φηαλ ε πφξηα είλαη θιεηζηή, ν 

δεπηεξεχσλ δηαθφπηεο είλαη θιεηζηφο. 

٠Ο ρξφλνο καγεηξέκαηνο ζηακαηά ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε. 

٠Σν ξειέ ζηακαηά λα ιεηηνπξγεί. 

 
٠Καζψο ε πφξηα αλνίγεη, εάλ ε επαθή ηνπ πξσηνγελνχο δηαθφπηε θαη ην 2

ν
 ξειέ ή / θαη ν 

δεπηεξεχσλ δηαθφπηεο απνηχρεη λα αλνίμεη, ε αζθάιεηα αλνίγεη ιφγσ ηνπ κεγάινπ ξεχκαηνο 

θαη ηεο ππέξηαζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δηαθφπηε νζφλεο, ν νπνίνο κε 

ηε ζεηξά ηνπ ζηακαηά ηελ ηαιάλησζε ηνπ κάγλεηξνπ. 
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2.7 Ηιεθηξηθό ρεδηάγξακκα 
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2.8 Σππσκέλν Κύθισκα 
Πιεπξά Ά 

 

 

 
 



 19 

 

Πιεπξά ΄Β 
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2.9 Γηάγξακκα Σππσκέλνπ Κπθιώκαηνο. 
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2.10 Γηαζθόξπηζε 

 

 

 



 22 

3.1 Βαζηθή Θεξκνδπλακηθή 

 
Έλα ζεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα είλαη κηα πεξηνρή ζην ρψξν, έλα ηκήκα ηεο θπζηθήο 

χιεο, πάλσ ζην νπνίν ζπγθεληξψλνπκε ηελ πξνζνρή καο γηα λα ην κειεηήζνπκε 

(ζηελ πεξίπησζή καο, ην ςπθηηθφ κέζν). Κάζε ζεκείν ή πεξηνρή έμσ απφ απηφ ην 

ζχζηεκα νλνκάδεηαη πεξηβάιινλ. Σν ζεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα ρσξίδεηαη ζηελ πξάμε 

απφ ην πεξηβάιινλ κε ηνηρψκαηα χιεο (ηα ηνηρψκαηα ησλ ζσιελψζεσλ θ.ιπ.) θαη 

ζηε ζεσξία κε ππνζεηηθέο γξακκέο. Η χιε ζηελ πξάμε (π.ρ. ζσιελψζεηο) θαη νη 

γξακκέο ζηε ζεσξία πνπ ρσξίδνπλ ην ζεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα απφ ην πεξηβάιινλ 

νλνκάδνληαη φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπο είλαη απαξαίηεηνο γηα 

λα πξνζδηνξίζνπκε επαθξηβψο ην ζεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα πνπ ζέινπκε λα 

κειεηήζνπκε. Σα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζηαζεξά θαη 

αθίλεηα σο πξνο ην πεξηβάιινλ. Μπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ αλάινγα κε ηηο 

κεηαβνιέο πνπ πθίζηαηαη ην ζεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα.  

 

 

Σα ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ κεγάιεο 

θαηεγνξίεο:  

 
Έλα ζεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα νλνκάδεηαη: 

٠Κιεηζηόαλ ηα φξηά ηνπ επηηξέπνπλ ηε ζπλαιιαγή ζεξκφηεηαο ή θαη έξγνπ κε ην 

πεξηβάιινλ  αιιά  δελ  επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή κάδαο (π.ρ. ςπθηηθφ κέζν). Σν 

ζχζηεκα, δειαδή, δηαηεξεί ζηαζεξή ηε κάδα ηνπ, ηελ πνζφηεηα ηεο χιεο (π.ρ. 

ςπθηηθφ κέζν) πνπ πεξηέρεη. Σν θιεηζηφ ζχζηεκα ρσξίδεηαη ζε αδηαβαηηθφ θαη ζε 

απνκνλσκέλν ή κνλσκέλν. 

٠Αδηαβαηηθό νλνκάδεηαη ην θιεηζηφ ζχζηεκα αλ ηα φξηά ηνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ 

αληαιιαγή ζεξκφηεηαο κε ην πεξηβάιινλ, αιιά κπνξεί φκσο λα ηνπ δίλεηαη ελέξγεηα 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (π.ρ. ζεξκφηεηα κέζσ κεραληθνχ έξγνπ πνπ πξνζθέξεη ν 

ζπκπηεζηήο). 

٠Απνκνλσκέλν ή κνλσκέλν νλνκάδεηαη ην θιεηζηφ ζχζηεκα αλ ηα φξηά ηνπ δελ 

επηηξέπνπλ ηε ζπλαιιαγή ζεξκφηεηαο ή θαη έξγνπ κε ην πεξηβάιινλ αιιά νχηε θαη 

ηελ αληαιιαγή κάδαο. Γειαδή δελ αληαιιάζζεη χιε θαη ελέξγεηα κε ην πεξηβάιινλ.  

 

٠ Έλα ζεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα νλνκάδεηαη αλνηθηό φηαλ ηα φξηά ηνπ επηηξέπνπλ ηε 

ζπλαιιαγή ζεξκφηεηαο ή θαη έξγνπ κε ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηελ αληαιιαγή κάδαο. 

Γειαδή αληαιιάζζεη χιε θαη ελέξγεηα κε ην πεξηβάιινλ. Αληηζηξεπηή 

κεηαβνιήελφο ζπζηήκαηνο (δειαδή χιεο κε πξνζδηνξηζκέλα ζαθή φξηα) ιέγεηαη 

φηαλ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κεηαβνιήο ην ζχζηεκα 

κπνξεί λα επαλέιζεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε κε ηαπηφρξνλε επαλαθνξά ηνπ 

πεξηβάιινληνο νκνίσο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. Δηδηθφηεξα ζηε ζεξκνδπλακηθή, 

αληηζηξεπηή θαιείηαη ε κεηαβνιή θαηά ηελ νπνία ην ζχζηεκα κεηαβαίλνληαο απφ ηελ 

αξρηθή ζε άιιε θαηάζηαζε ή πεξλψληαο απφ δηαδνρηθέο θαηαζηάζεηο 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο, ηνχηνεπαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. Η 

αληηζηξεπηή κεηαβνιή κπνξεί λα ζεκεησζεί ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζηάδην αιιαγήο 

θαηάζηαζεο. Πξνυπφζεζε γη’ απηφ είλαη λα ζεσξήζνπκε φηη ε κεηαβνιή γίλεηαη πνιχ 

αξγά θαη θάζε βήκα ηεο είλαη απεηξνζηά κηθξφ.Αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο δελ 

ππάξρνπλ ζηε θχζε. Πξφθεηηαη γηα ηδαληθέο ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο, γηα λα 

κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε επθνιφηεξα ηα θαηλφκελα ησλ κεηαβνιψλ . Δθηφο απφ ηηο 

ελεξγεηαθέο απψιεηεο, πνπ πάληα έρνπκε ζηα πξαγκαηηθά θαηλφκελα, ν δεχηεξνο 
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λφκνο ηεο ζεξκνδπλακηθήο, πνπ ζπλεπάγεηαη απζηεξά ε αχμεζε ηεο εληξνπίαο θάζε 

ζπζηήκαηνο, απνθιείεη ηελ χπαξμε αληηζηξεπηψλ κεηαβνιψλ. Παξά ηαχηα, επεηδή 

ζηε ζεξκνδπλακηθή ε αληηζηξεπηή κεηαβνιή απνηειεί ζεκειηψδε έλλνηα πνπ 

απνηειεί ην κεραληθφ αλάινγν ηεο θίλεζεο ρσξίο ηξηβή, κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε 

ηηο πξαγκαηηθέο κεηαβνιέο κε αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο νξίδνληαο κηα «πξφηππε 

θαηάζηαζε» κε εζσηεξηθή ελέξγεηα κεδέλ, φπνπ κε απηήλ ππνινγίδεηαη ε εζσηεξηθή 

ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε. Δπ’ απηνχ βαζίδεηαη ζην 

πξψην ζεξκνδπλακηθφ αμίσκα θαη θαη’ επέθηαζε ε εηδηθή ζεξκφηεηα, ν νξηζκφο ηεο 

ελζαιπίαο θ.ιπ.   

 

 

3.2 Βαζηθόο ζεσξεηηθόο ςπθηηθόο θύθινο 

 
Ο ςπθηηθφο θχθινο είλαη έλαο ζεξκνδπλακηθφο θχθινο πνπ παξηζηάλεη ζε έλα 

δηάγξακκα ηηο κεηαβνιέο πνπ γίλνληαη ζην ςπθηηθφ κέζνλ απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ζπκπηέδεηαη ζηνλ ζπκπηεζηή κέρξη λα επηζηξέςεη ζε απηφλ, έρνληαο θαηαθέξεη λα 

ςχμεη ηνλ ρψξν πνπ βξίζθεηαη ν εμαηκηζηήο.Όιε ε δηαδηθαζία ηνπ ςπθηηθνχ θχθινπ 

γίλεηαη γηα λα θηάζεη ην ςπθηηθφ κέζν ζε πγξή κνξθή ζηνλ εμαηκηζηή, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα κεηαηξαπεί ζε αέξην κε ηελ εμάηκηζε θαη έηζη λα απνξξνθήζεη ηε 

ζεξκφηεηα ηνπ ρψξνπ ή ησλ πξντφλησλ ηνπ ςπγείνπ. Όηαλ έρεη γίλεη αέξην, κεηά ηνλ 

εμαηκηζηή, πξέπεη πάιη λα μαλαγίλεη πγξφ ψζηε λα μαλαέξζεη ζηνλ εμαηκηζηή θαη λα 

θάλεη ηελ ίδηα κεηαηξνπή ζε αέξην. Φεχγνληαο απφ ηνλ εμαηκηζηή ην αέξην πξέπεη λα 

νδεγεζεί ζηα ππφινηπα εμαξηήκαηα ψζηε λα κεηαηξαπεί ζε πγξφ. Ο ζπκπηεζηήο 

ζπκπηέδεη ην αέξην πνπ έξρεηαη ζε απηφλ απφ ηελ αλαξξφθεζε ζε ρακειή πίεζε θαη 

ζεξκνθξαζία. Μέζσ ηεο θαηάζιηςεο ην αέξην ζε πςειήζεξκνθξαζία θαη πίεζε 

πεγαίλεη ζηνλ ζπκππθλσηή. Δθεί ςχρεηαη ζπλερψο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ κεηψλεηαη 

κέρξη ηε ζεξκνθξαζία ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πίεζε ηνπ ζπκππθλσηή. Η 

πγξνπνίεζε ηνπ ςπθηηθνχ αεξίνπζπλερίδεηαη κέρξη λα γίλεη φιν πγξφ. Σν πγξφ 

ςπθηηθφ σζείηαη ζην εθηνλσηηθφκέζν φπνπ ζηελ έμνδφ ηνπ ε πίεζή ηνπ έρεη κεησζεί 

κέρξη ηελ πίεζε πνπζέινπκε λα έρεη ζηνλ εμαηκηζηή. Φηάλνληαο ζηνλ εμαηκηζηή ην 

ςπθηηθφ έρεηαξρίζεη λα εμαηκίδεηαη θαη ε πίεζε πνπ έρεη είλαη κηθξή θαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπεπίζεο κηθξή, φζε ε ζεξκνθξαζία εμάηκηζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πίεζε πνπεπηθξαηεί ζηνλ εμαηκηζηή. Πξηλ ηελ έμνδν απφ ηνλ εμαηκηζηή ε 

εμάηκηζεηειεηψλεη θαη αξρίδεη ε ππεξζέξκαλζε ηνπ αεξίνπ πιένλ ςπθηηθνχ. ε απηή 

ηελθαηάζηαζε θηάλεη ζην ζπκπηεζηή γηα λα αξρίζεη μαλά ε ίδηα δηαδηθαζία.

 

 

 

 

 

 

3.3 Πεξηγξαθή βαζηθνύ ζεσξεηηθνύ ςπθηηθνύ θύθινπ κεραληθήο 

ζπκπίεζεο αηκώλ
 

Ο βαζηθφο ζεσξεηηθφο θχθινο ςχμεο κεραληθήο ζπκπίεζεο αηκψλ κάο δίλεη ηελ 

απφιπηε έλλνηα ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ θπθισκάησλ        ζε        ηδαληθέο  

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ρσξίο παξεκβνιέο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Έηζη, ζε 

απηφλ: 

• Η ζπκπχθλσζε θαη ε αηκνπνίεζε είλαη ηζφζιηπηεο δηαδηθαζίεο (ρσξίο ηξηβέο) θαη  

ιακβάλνπλ ρψξα ρσξίο ππφςπμε θαη ππεξζέξκαλζε. Η ζπκπίεζε είλαη αλαζηξέςηκε 

αδηαβαηηθή δηαδηθαζία θαη θαη’ επέθηαζε ηζνηξνπηθή, ελψ ε εθηφλσζε είλαη άεξγνο 

αδηαβαηηθή θαη θαη’ επέθηαζε ηζελζαιπηθή δηαδηθαζία. 
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Δηθόλα 1: ρεκαηηθή απεηθόληζε κηαο ηππηθήο δηάηαμεο κεραληθήο ζπκπίεζεο αηκώλ πνπ 

πεξηέρεη αηκνπνηεηή, ζπκπηεζηή, ζπκππθλσηή θαη ηξηρνεηδή ζσιήλα 

 

• Ο θιάδνο πςειήο πίεζεο (ππ) είλαη απηφο κε ην θφθθηλν-καχξν ρξψκα πνπ πεξηέρεη 

ην ζπκππθλσηή (αξηζηεξή πιεπξά ζην ζρήκα). 

• Ο θιάδνο ρακειήο πίεζεο (ρπ) είλαη απηφο κε ην καπξνγαιαλφ ρξψκα πνπ πεξηέρεη 

ηνλ αηκνπνηεηή ( δεμηά  ζην  ζρήκα) . 

 

• Ο θιάδνο πγξνχ ςπθηηθνχ κέζνπ μεθηλά νπζηαζηηθά απφ ηα κέζα ηνπ ζπκππθλσηή 

ελψ εθηείλεηαη θαη κεηά ηελ εθηνλσηηθή βαιβίδα θαη έσο ηα κέζα ηνπ αηκνπνηεηή. 

ην ζρήκα απεηθνλίδεηαη φπνπ εκθαλίδεηαη έληνλν καχξν ρξψκα. 

• Ο θιάδνο αηκψδνπο θάζεο μεθηλά νπζηαζηηθά απφ ηα κέζα ηνπ αηκνπνηεηή 

(εκθάληζε γαιάδηνπ ρξψκαηνο) ελψ εθηείλεηαη θαη κεηά ηελ θαηάζιηςε ηνπ 

ζπκπηεζηή θαη έσο ηα κέζα ηνπ ζπκππθλσηή .

Αλαιπηηθά :  

 

4:εκείν απφιπηεο πγξνπνίεζεο.  

4 έσο 4η: Τπφςπμε ζπκππθλσηή. 

4η: Έμνδνο ζπκππθλσηή. 

4 έσο 4΄΄: Yπφςπμε θπθιψκαηνο. 

4΄΄: Σειεπηαίν ζεκείν ππφςπμεο. 1 έσο 1΄: Τπεξζέξκαλζε εμαηκηζηή. 

1: εκείν απφιπηεο εμάηκηζεο.  

1 έσο 1΄΄: Τπεξζέξκαλζε θπθιψκαηνο. 

1΄ : Έμνδνο εμαηκηζηή. 

1΄΄ : Σειεπηαίν ζεκείν ππεξζέξκαλζεο. 

 

Η ππεξζέξκαλζε μεθηλά κέζα ζηνλ αηκνπνηεηή ζηε ζέζε 1. ε απηή ηε ζέζε ην ςπθηηθφ 

καο κέζν βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε μεξνχ θνξεζκέλνπ αηκνχ, αθξηβψο πάλσ ζηε δεμηά 

πιεπξά ηεο θακπάλαο. Μέρξη ηφηε έρεη παξαιάβεη ηελ αηζζεηή ζεξκφηεηα αηκνπνηήζεσο 

ππφ ζηαζεξή πίεζε θαη ζεξκνθξαζία έσο φηνπ λα θνξεζηεί. Απφ απηφ ην ζεκείν θαη κεηά 

ινηπφλ ν μεξφο θνξεζκέλνο αηκφο ζπλερίδεη λα παξαιακβάλεη ζεξκφηεηα κέζα ζηνλ 
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αηκνπνηεηή απφ ηνλ ςπρφκελν ρψξν κεηαπίπηνληαο ζε ππέξζεξκν αηκφ θαηαζηάζεσο -

1΄κε ηελ νπνία εμέξρεηαη ηνπ αηκνπνηεηή. Η δηαδξνκή 1~1΄, επεηδή αθξηβψο είλαη κέζα 

ζηνλ αηκνπνηεηή, ππνινγίδεηαη σο πξφζζεηε αλνηγκέλε ςπθηηθή ηζρχο πνπ ηζνχηαη κε ην 

επζχγξακκν ηκήκα (h1’ − h1) ηνπ P-s Γηαγξάκκαηνο 2, θαη ζαλ κνβ εκβαδφλ (S1,1,1, 

S1’S1) ηνπ T-s Γηαγξάκκαηνο 1. Μεηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηνλ αηκνπνηεηή σο ππέξζεξκνο 

αηκφο (ζέζε 1΄), νδεγείηαη ζην ζπκπηεζηή δηακέζνπ ηνπ ζσιελσηνχ ηκήκαηνο 1΄~1΄΄πνπ 

ιακβάλεη εμσηεξηθή ζεξκφηεηα πεξηβάιινληνο, κεηαπίπηνληαο ζε αθφκα πην ππέξζεξκν 

ξεπζηφ (αηκφο) απ’ φηη ήηαλ φηαλ βγήθε απφ ηνλ αηκνπνηεηή. Απηή ε ζεξκφηεηα δελ 

είλαη σθέιηκε γηαηί δελ πξνέξρεηαη απφ ηνλ αηκνπνηεηή καο θαη ηνλ ςπρφκελν ρψξν. Γη’ 

απηφ θαη ζην P-s δηάγξακκα ε δηαθνξά (h1’’− h1’) δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηελ σθέιηκε 

αλνηγκέλε ςπθηηθή ηζρχ qς , θάηη πνπ θαίλεηαη θαιχηεξα ζην T-s δηάγξακκα κε ην 

θαηνγάιαλν ρξψκα θαη εκβαδφλ (S1΄, 1΄, 1΄΄, S1΄΄ S1’), ζε ζρήκα θάλλαβνπ πνπ 

βξίζθεηαη έμσ απφ ην σθέιηκν εκβαδφλ. Ο ππέξζεξκνο ινηπφλ αηκφο θαηαζηάζεσο 1΄΄ 

νδεγείηαη ζην ζπκπηεζηή έρνληαο παξαιάβεη δχν πξφζζεηα πνζά ππεξζέξκαλζεο. Έλα 

ρξήζηκν θαη έλα πεξηηηφ. Αθνχ αλαθεξφκαζηε ζηνλ ζεσξεηηθφ θχθιν κεραληθήο 

ζπκπίεζεο αηκψλ ςπθηηθνχ κέζνπ κε ππφςπμε θαη ππεξζέξκαλζε, φπσο είλαη ινγηθφ 

ζεσξνχκε φηη ε ζπκπίεζε γίλεηαη ηζεληξνπηθά, δειαδή αδηαβαηηθά θαη ρσξίο απψιεηεο. 

Έηζη, ν ππέξζεξκνο αηκφο θαηαζηάζεσο 1΄΄ ζπκπηέδεηαη ηζεληξνπηθά αλεβάδνληαο ηελ 

πίεζε θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζηα πςειφηεξα επίπεδα πνπ ζπλαληάκε ζηνλ θχθιν 

(θαηάζηαζε S2’’is ). Απφ εθείλν ην ζεκείν μεθηλά ε ζπκπχθλσζή ηνπ (αλαξξφθεζε 

ζπκππθλσηή) κέρξη ην ζεκείν πιήξνπο πγξνπνίεζεο (Βι.ρήκα, ζέζε 4) πνπ είλαη κέζα 

ζηε ζπζθεπή. Απφ απηφ ην ζεκείν μεθηλά ε ππφςπμε ηνπ κέζνπ πνπ ζπλερίδεηαη θαη 

κεηά ηελ έμνδν απφ ηε ζπζθεπή (ρήκα, ζεκείν 4η), αιιά θαη κέζα ζην ζσιελσηφ πνπ 

ζπλδέεη ην ζπκππθλσηή κε ηελ εθηνλσηηθή βαιβίδα έσο ην ηειηθφ ζεκείν ππφςπμεο 

(ζέζε 4΄) θαη ηελ είζνδν ζηελ εθηνλσηηθή βαιβίδα. 

Σν ππφςπθην πγξφ ςπθηηθφ κέζν εθηνλψλεηαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη ην ζεκείν 5΄ πνπ 

βξίζθεηαη αξηζηεξφηεξα απφ ην ζεκείν 5 ηνπ θιαζηθνχ θχθινπ, φπσο έρνπκε δεη, 

πξνζζέηνληαο ηελ επηζπκεηή ςπθηηθή ηζρχ, πνπ είλαη θαη ν απψηεξνο ζθνπφο καο. Έηζη 

νινθιεξψλεηαη ν θχθινο κέζα ζηνλ αηκνπνηεηή απ’ φπνπ μεθίλεζε. Αλ ηψξα 

ζεσξήζνπκε φηη ε ππεξζέξκαλζε μεθηλά αθξηβψο ζηελ έμνδν ηνπ αηκνπνηεηή θαη 

εμειίζζεηαη κέζα ζην ζσιελσηφ ηκήκα πνπ αθνινπζεί, ηφηε πξνθχπηνπλ ηα δχν 

παξαθάησ δηαγξάκκαηα (πνπ ζπλαληνχκε πνιιέο θνξέο ζηελ πξάμε) θαη κε ηα νπνία ζα 

πξνρσξήζνπκε θαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ ζεσξεηηθνχ ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο. 

 

3.4 Τπόςπμε θπθιώκαηνονλνκάδνπκε ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο απφ ηελ 

πγξνπνίεζε έσο ην ηέινο ηεο γξακκήο θαηάζιηςεο πγξνχ (ζπλήζσο απφ 3~8C°).  

 

3.5 Τπεξζέξκαλζε θπθιώκαηνονλνκάδνπκε ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο απφ ηελ 
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εμάηκηζε έσο ην ηέινο ηεο γξακκήο αλαξξφθεζεο(ζπλήζσο κέρξη 10 C°). 

 

3.6 Τπεξζέξκαλζε 
ηνλ βαζηθφ ζεσξεηηθφ θχθιν πνπ κέρξη ηψξα εμεηάζακε ππνζέζακε φηη ν αηκφο ζηελ 

έμνδν ηνπ εμαηκηζηή είλαη μεξφο θνξεζκέλνο (ζεκείν-1) θαη ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε 

αλαξξνθάηαη απφ ην ζπκπηεζηή. Γειαδή θαη ε ηειεπηαία ζηαγφλα ςπθηηθνχ ξεπζηνχ έρεη 

εμαηκηζηεί αθξηβψο ζηε ρακειή ζεξκνθξαζία εμάηκηζεο ηνπ θχθινπ ΣΦ. ηελ πξάμε 

φκσοθξνληίδνπκε λ’ απάγνληαη θαη κηθξά θνξηία αηζζεηήο ζεξκφηεηαο θνληά ζην ηέινο 

ηνπεμαηκηζηή, ψζηε λα δεκηνπξγνχκε κηα κηθξή άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηελ νπνία 

νλνκάδνπκε ππεξζέξκαλζε θαη ε νπνία καο βεβαηψλεη γηα ηελ πιήξε εμάηκηζε ηνπ 

ςπθηηθνχξεπζηνχ. Καη απηφ δηφηη δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ παξαζχξνληαη 

επηθίλδπλεο θαη αλεπηζχκεηεο ζηαγφλεο ςπθηηθνχ κέζνπ ηθαλέο λα βιάςνπλ ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπκπηεζηή. Οη αηκνί ινηπφλ ηνπ ςπθηηθνχ καο κέζνπ πξηλ αλαξξνθεζνχλ 

απφ ην ζπκπηεζηή έρνπλ ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία εμαηκίζεσο ΣΦ 

πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πίεζε θαη αθνινπζνχλ ςπθηηθφ θχθιν κε 

ππεξζέξκαλζε. 

 

3.7 Τπόςπμε 
ηνλ βαζηθφ ςπθηηθφ καο θχθιν ζεσξήζακε φηη ην ζπκπχθλσκα πνπ εηζέξρεηαη ζηελ 

εθηνλσηηθή δηάηαμε (ζεκείν 4) είλαη ζε θαηάζηαζε θνξεζκέλνπ πγξνχ, δειαδή θαη ε 

ηειεπηαία πνζφηεηα αηκνχ ηνπ ςπθηηθνχ ξεπζηνχ έρεη πγξνπνηεζεί αθξηβψο ζηε 

ζεξκνθξαζία ζπκπχθλσζεο Σ. ηελ πξάμε φκσο ζπλήζσο ην ζπκπχθλσκα κεηά ηελ 

έμνδφ ηνπ απφ ην ζηνηρείν ζπκππθλψζεσο θαη πξηλ απφ ηελ είζνδφ ηνπ ζηε 

ζηξαγγαιηζηηθή δηάηαμε ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία θαηψηεξε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζπκππθλψζεσο Σ, απνξξίπηνληαο επηπιένλ ζεξκφηεηα πξνο ην ζεξκνδνρείν 

(πεξηβάιινλ). Η φιε κεηαβνιή ραξαθηεξίδεηαη σο ππφςπμε ηνπ ζπκππθλψκαηνο, γηαηί 

ην πγξφ βξίζθεηαη κελ ππφ πίεζε ζπκππθλψζεσο P, φρη φκσο θαη ζε ζεξκνθξαζία Σ, 

ζπλεπψο δελ είλαη πιένλ ζε θαηάζηαζε θνξεζκνχ θαη επί ηεο αξηζηεξήο παξεηάο ηεο 

θακπχιεο ηνπ δηαγξάκκαηνο ζεξκνθξαζίαο εληξνπίαο (T-s), αιιά αθφκα αξηζηεξφηεξα 

απηήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή    ππφςπθηνπ πγξνχ.  

 

3.8 Βαζηθόο Θεσξεηηθόο Κύθινο Αλαιπηηθά  
Ο βαζηθφο ζεσξεηηθφο θχθινο παξαθάησ μεθηλά απφ ηελ έμνδν μεξνχ θνξεζκέλνπ 

αηκνχ θαηαζηάζεσο 1 (ζεξκνθξαζίαο ΣΦ , πίεζεο PΦ ) απφ ηνλ αηκνπνηεηή, ν νπνίνο 

αλαξξνθάηαη έπεηηα απ’ ην ζπκπηεζηή. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη γίλεηαη αλαζηξέςηκε 

ηζεληξνπηθή ζπκπίεζε , ην ππέξζεξκν ςπθηηθφ κέζν θαηαζηάζεσο 2is ζηελ έμνδφ ηνπ 

απφ ην ζπκπηεζηή έρεη πίεζε ίζε κε ηελ πίεζε ζπκππθλψζεσο P, εηδηθή εληξνπία ίδηα κε 

απηήλ ηεο θαηαζηάζεσο 1 ζηελ είζνδν ηνπ ζπκπηεζηή θαη ζεξκνθξαζία Σ2is, ηελ 

πςειφηεξε ηνπ θχθινπ. Σν ζεκείν-2is βξίζθεηαη κε ηνκή ηεο δηά ηνπ ζεκείνπ-1 

ηζεληξνπηθήο θακπχιεο κε ηελ ηζφζιηπηε P=ζηαζ. ηελ ππέξζεξκε απηή θαηάζηαζε νη 

αηκνί ςπθηηθνχ κέζνπ εηζέξρνληαη ζην ζπκππθλσηή, φπνπ ςχρνληαη ηζφζιηπηα κέρξη ην 

ζεκείν-3 θαη ηελ μεξή θνξεζκέλε θαηάζηαζε 3 (ζεξκνθξαζίαο Σ, πίεζεο P), επάλσ 

ζηελ νξηαθή θακπχιε μεξνχ θνξεζκέλνπ αηκνχ .ηε ζπλέρεηα νη αηκνί ζπκππθλψλνληαη 

ηζφζιηπηα, κε ζπλερή απνβνιή ζεξκφηεηαο κέρξη ηελ πγξή θεθνξεζκέλε θαηάζηαζε 4, ε 

νπνία βξίζθεηαη αθξηβψο επί ηεο νξηαθήο γξακκήο θεθνξεζκέλνπ πγξνχ  ( x = 0 )  .  Δλ  

ζπλερεία  ην  
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Γηάγξακκα 1: Βαζηθόο ςπθηηθόο θύθινο κεραληθήο ζπκπίεζεο αηκώλ ζε Γηάγξακκα ζεξκνθξαζίαο-

εηδηθήο εληξνπίαο (T-s) 

 

θεθνξεζκέλν ζπκπχθλσκα ξέεη δηακέζνπ ηεο ζηξαγγαιηζηηθήο δηάηαμεο (ζπλήζσο 

εθηνλσηηθήο βαιβίδαο) θαη εμέξρεηαη σο δηθαζηθφ κείγκα θαηαζηάζεσο 5, ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζηε ρακειή πίεζε αηκνπνηήζεσο PΦ θαη ζηε 

ζεξκνθξαζία αηκνπνηήζεσο ΣΦ. Η κεηαβνιή 4~5 είλαη σο γλσζηψλ κε αλαζηξέςηκε 

ιφγσ ηνπ ζηξαγγαιηζκνχ θαη σο άεξγε, αδηαβαηηθή εθηφλσζε είλαη θαη ηζελζαιπηθή. 

Δπνκέλσο, ζην δηάγξακκα T-s ε κεηαβνιή 4~5 ζπκπίπηεη κε ηελ ηζελζαιπηθή πνπ 

δηέξρεηαη απφ ην ζεκείν-4. Σν ζεκείν-5 ινηπφλ πξνθχπηεη σο ηνκή ηεο ηζελζαιπηθήο δηά 

ηνπ ζεκείνπ-4 θακπχιεο κε ηελ ηζφζιηπηε PΦ=ζηαζ. Ο ςπθηηθφο  

καο θχθινο νινθιεξψλεηαη ζηελ θαηάζηαζε 1 απ’ φπνπ μεθίλεζε κε  

 

ην ςπθηηθφ κέζν λα παξαιακβάλεη απφ ηνλ ςπρφκελν ρψξν , ηζφζιηπηα θαη 

ηζνζεξκνθξαζηαθά ( PΦ , ΣΦ ) , ηελ πνζνχκελε ζεξκφηεηα αηκνπνηήζεσο. Σν κεγάιν 

πιενλέθηεκα ηνπ ζεξκνδπλακηθνχ δηαγξάκκαηνο T-s είλαη φηη ηα εκβαδά θάησ απ’ ηηο 

θακπχιεο ηνπ θχθινπ απεηθνλίδνπλ ηηο αλνηγκέλεο αλά kg ςπθηηθνχ κέζνπ 

ζπλαιιαζζφκελεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο κεηαμχ ζπζηήκαηνο ( θπθινθνξνχκελνπ 

ςπθηηθνχ κέζνπ ) θαη πεξηβάιινληνο (πνπ είλαη ηα δχν ζεξκνδνρεία ΣΦ, Σ θαη ν 

ζπκπηεζηήο πνπ παξέρεη εμσηεξηθά ην απαξαίηεην ηερληθφ έξγν). Η ζπλαιιαγή ελέξγεηαο 

ιακβάλεη ρψξα είηε κε κνξθή ζεξκφηεηαο (qΦ, q) είηε κε κνξθή ηερληθνχ έξγνπ (wth). 

Έηζη δηαθξίλνπκε: 

• Σελ αλνηγκέλε αλά kg ςπθηηθνχ κέζνπ ζεξκφηεηα αηκνπνηήζεσο qς (ςπθηηθή 

ηθαλφηεηα) ηνπ αηκνπνηεηή θαη φιεο ηεο δηάηαμήο καο, ζε κνλάδεο kJ/kg, απφ ην 

εκβαδφλ (S5,5,1,S1,S5). 

• Σν αλνηγκέλν αλά kg ςπθηηθνχ κέζνπ ζεσξεηηθφ κεραληθφ ηερληθφ έξγν (wth) πνπ 

πξνζδίδεη ζηνλ θχθιν ν ζπκπηεζηήο (έξγν ζπκπίεζεο), ζε κνλάδεο kJ/kg, απφ ην εκβαδφλ 

(S4,4,3,2is,1,5,S5,S4). 
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• Σελ αλνηγκέλε αλά kg ςπθηηθνχ κέζνπ ζεξκφηεηα ζπκππθλψζεσο qζε κνλάδεο kJ/kg, 

απφ ην ζπλνιηθφ εκβαδφ (S4,4,3,2is,S1, S4), πνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ δχν παξαπάλσ. 

Η αλνηγκέλε αλά kg ςπθηηθνχ κέζνπ ζεξκφηεηα αηκνπνίεζεο qς (ςπθηηθή ηθαλφηεηα) 

ηνπ αηκνπνηεηή θαη φιεο ηεο δηάηαμήο καο, ζε κνλάδεο kJ/kg, απφ ην εκβαδφλ 

(S5,5,1,S1,S5). Μηα ηππηθή ςπθηηθή δηάηαμε κεραληθήο ζπκπίεζεο αηκψλ κεηαθέξεη 

(αληιεί) ζεξκφηεηα απφ ην « ςπρξνδνρείν ( ςπρφκελν ρψξν – αηκνπνηεηή ) » ζην 

«ζεξκνδνρείν ( ζπκππθλσηή –εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ)» κέζσ ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ, 

θαηαλαιψλνληαο κεραληθή ελέξγεηα. Σν πνζφ ζεξκφηεηαο αλά κνλάδα κάδαο (kg) 

ςπθηηθνχ κέζνπ πνπ αθαηξείηαη απφ ηνλ ςπρφκελν ρψξν ην ιέκε ςπθηηθή ηθαλφηεηα ή 

αλνηγκέλε ςπθηηθή ηζρχο (αλά παξνρή ςπθηηθήο κάδαο) θαη ζπκβνιίδεηαη κε qς, ελψ 

παξίζηαηαη κε εκβαδφλ ζην δηάγξακκα T-s θαη εθθξάδεηαη ζπλήζσο ζε κνλάδεο kJ/kg. 

Σν ςπθηηθφ κέζν εηζέξρεηαη ζηνλ αηκνπνηεηή κε αξρηθή ελζαιπία h5 ελψ εμέξρεηαη κε 

απμεκέλε ηειηθή ελζαιπία h1, επεηδή απνξξφθεζε ζεξκφηεηα απφ ην ςπρφκελν 

πεξηβάιινλ. Η ςπθηηθή ηθαλφηεηα είλαη επνκέλσο ε δηαθνξά απηψλ ησλ ελζαιπηψλ. 

Γειαδή ηζρχεη: 

 

qς= Qς/m = Qς/m (kJ/kg) 
(2.1) 

 

*Σα κεγέζε κε Κόθθηλν ρξώκα είλαη αλά κνλάδα ρξόλνπ 

 
Σε ζεξκφηεηα αηκνπνηήζεσο Qς (ζπλνιηθφ ςπθηηθφ απνηέιεζκα). Η παξαπάλσ 

αλνηγκέλε ζεξκφηεηα αηκνπνηήζεσο qς εθθξάδεη ηελ πνζφηεηα ζεξκφηεηαο πνπ απάγεη 

θάζε kg ςπθηηθνχ κέζνπ απφ ηνλ αηκνπνηεηή, επνκέλσο αλ ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ηε 

ζπλνιηθή ζεξκφηεηα Qς. πνπ απάγεη ην ςπθηηθφ κέζν, ηφηε αξθεί λα πνιιαπιαζηάζνπκε 

ηελ ςπθηηθή ηθαλφηεηα qςκε ηελ πνζφηεηα ηεο κάδαο m (kg). Γειαδή ηζρχεη: 

 

Qς= m ∙qς= m ∙ (h1–h5)(kJ) 
(2.2) 

 
Σελ ςπθηηθή ηζρχο Qς (απνξξνθψκελε ςπθηηθή ηζρχο) Δθείλν φκσο πνπ έρεη γηα καο 

πξαθηηθή ζεκαζία, καο ελδηαθέξεη θαη θπξίσο ραξαθηεξίδεη κηα ςπθηηθή εγθαηάζηαζε 

είλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν απνξξνθά ζεξκφηεηα απφ ην «ςπρξνδνρείν (ςπρφκελνο 

ρψξνο-αηκνπνηεηήο)» ε κάδα ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ πνπ θπθινθνξεί ζηελ εγθαηάζηαζε, 

ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ (δειαδή ε παξνρή κάδαο). Η παξνρή κάδαοm (kg/s)ηνπ 

ςπθηηθνχ κέζνπ ηεο εγθαηάζηαζεο απνξξνθά, επνκέλσο, νξηζκέλε ζεξκφηεηα ζηε 

κνλάδα ηνπρξφλνπ, πνπ νλνκάδνπκε ςπθηηθή ηζρχ Qςηεο εγθαηάζηαζήο καο, θαη 

ζπλήζσο εθθξάδεηαη ζε kJ/s=kW ελψ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

  Qς= m ∙ (h1-h5) (kW) 
(2.3) 

 
Σν αλνηγκέλν αλά kg ςπθηηθνχ κέζνπ ζεσξεηηθφ κεραληθφ ηερληθφ έξγν (wth) πνπ 

πξνζδίδεη ζηνλ θχθιν ν ζπκπηεζηήο (έξγν ζπκπίεζεο), ζε κνλάδεο kJ/kg, απφ ην 

εκβαδφλ(S4,4,3,2is,1,5,S5,S4). Σν ζεσξεηηθφ ηερληθφ κεραληθφ έξγν πνπ ρξεηάδεηαη ν 

ςπθηηθφο καοθχθινο γηα λα ιεηηνπξγήζεη δίδεηαη ζηε θάζε ηεο αδηαβαηηθήο θαη θαη’ 

επέθηαζε ηζεληξνπηθήο ζπκπίεζεο 1~2is, θαηά ηελ νπνία απμάλεη ε ελζαιπία ηνπ κέζνπ 

απ’ ηελ αξρηθήθαηάζηαζε h1 ζηελ ηειηθή h2is. Η ελζαιπηθή δηαθνξά (h2is-h1) απνηειεί 

ην αλνηγκέλναλά κνλάδα κάδαο (kg) ζεσξεηηθφ κεραληθφ ηερληθφ έξγν wth είηε ηελ 
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αλνηγκέλεαλά παξνρήκάδαο ζεσξεηηθή κεραληθή ηζρχο Pth, παξίζηαηαη κε εκβαδφλ ζην 

δηάγξακκα T-s θαη εθθξάδεηαη ζπλήζσο ζε κνλάδεο kJ/kg θαη δίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

wth= h2is-h1ή wth=Wth /m = Pth /m = Wth /m(kJ/kg)  
(2.4) 

 
Σν ζεσξεηηθφ κεραληθφ ηερληθφ έξγν Wth (ζπλνιηθφ έξγν ζπκπίεζεο). Σν παξαπάλσ 

αλνηγκέλν ζεσξεηηθφ κεραληθφ ηερληθφ έξγν εθθξάδεη ηελ πνζφηεηα ηερληθνχ έξγνπ πνπ 

πξνζδίδεη εμσηεξηθά ν ζπκπηεζηήο ζε θάζε kg ςπθηηθνχ, επνκέλσο αλ ζέινπκε λα 

ππνινγίζνπκε ην ζπλνιηθφ ζεσξεηηθφ κεραληθφ ηερληθφ έξγν πνπ πξνζδίδεηαη ζην 

ςπθηηθφ κέζν, ηφηε αξθεί λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην αλνηγκέλν ηερληθφ έξγν (wth) κε ηελ 

πνζφηεηα ηεο κάδαο (kg). Γειαδή ηζρχεη: 

 

Wth = m ∙ wthήWth = m ∙ (h2is-h1) (kJ) 
(2.5) 

 

 

Η ζεσξεηηθή κεραληθή ηζρχο ηνπ ζπκπηεζηή Pth (Wth). Δθείλν φκσο πνπ έρεη γηα καο 

πξαθηηθή ζεκαζία, καο ελδηαθέξεη θαη θπξίσο ραξαθηεξίδεη κηα ςπθηηθή δηάηαμε είλαη ε 

ηζρχο ηνπ ζπκπηεζηή. Η παξνρή κάδαο m (kg/s) ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ ηεο εγθαηάζηαζεο 

απνξξνθά, επνκέλσο, νξηζκέλε πνζφηεηα εμσηεξηθά πξνζδηδφκελνπ ηερληθνχ έξγνπ ζηε 

κνλάδα ηνπ ρξφλνπ, πνπ ζπλήζσο εθθξάδεηαη ζε kJ/s=kW θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

Pth =m∙ (h2is-h1) (kW) 
(2.6) 

 

 

Σελ αλνηγκέλε αλά kg ςπθηηθνχ κέζνπ ζεξκφηεηα ζπκππθλψζεσο qζε κνλάδεο kJ/kg, 

απφ ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ (S4,4,3,2is,S1,S4). Δίλαη ην άζξνηζκα ηνπ αλνηγκέλνπ αλά kg 

ςπθηηθνχ κέζνπ ζεσξεηηθνχ κεραληθνχ ηερληθνχ έξγνπ wth(έξγν ζπκπίεζεο) θαη ηεο 

αλνηγκέλεο αλά kg ςπθηηθνχ κέζνπ ζεξκφηεηα αηκνπνίεζεο qς (ςπθηηθή ηθαλφηεηα). 

Έηζη, ην πνζφ ζεξκφηεηαο (αλά κνλάδα κάδαο ςπθηηθνχ κέζνπ) πνπ απνξξίπηεηαη ζην 

«ζεξκνδνρείν( ζπκππθλσηή - εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ)» ην νλνκάδνπκε αλνηγκέλε 

ζεξκφηεηα ζπκππθλψζεσο ή αλνηγκέλε ηζρχο ζπκππθλψζεσο (αλά παξνρή ςπθηηθήο 

κάδαο) θαη ζπκβνιίδεηαη κε q, ελψ παξίζηαηαη κε εκβαδφλ ζην δηάγξακκα T-s θαη 

εθθξάδεηαη ζπλήζσο ζε κνλάδεο kJ/kg. Σν ςπθηηθφ κέζν εηζέξρεηαη ζην ζπκππθλσηή κε 

αξρηθή πςειή ελζαιπία h2is ελψ εμέξρεηαη κε κεησκέλε ηειηθή ελζαιπία h4, έρνληαο 

απνβάιεη ηε ζεξκφηεηα ζπκππθλψζεσο ζην ζεξκνδνρείν. Η ελζαιπηθή δηαθνξά (h2is - 

h4) απνηειεί ηελ αλνηγκέλεαλά κνλάδακάδαο (kg) ςπθηηθνχ κέζνπ ζεξκφηεηα 

ζπκππθλψζεσο q : 

 

qΣ = h2is - h4ή qΣ = QΣ / m = QΣ/ m (kJ/kg)  
(2.7) 
 
Σε ζεξκφηεηα ζπκππθλψζεσο Q(ζπλνιηθή ζεξκφηεηα ζπκππθλψζεσο). 

Η παξαπάλσ αλνηγκέλε ζεξκφηεηα ζπκππθλψζεσο εθθξάδεη ηελ πνζφηεηα ζεξκφηεηαο 

πνπ απνξξίπηεη θάζε kg ςπθηηθνχ κέζνπ απφ ην ζπκππθλσηή, επνκέλσο αλ ζέινπκε λα 

ππνινγίζνπκε ηε ζπλνιηθή ζεξκφηεηα πνπ απνξξίπηεη ην ςπθηηθφ κέζν, ηφηε αξθεί λα 

πνιιαπιαζηάζνπκε ηελ αλνηγκέλε ζεξκφηεηα ζπκππθλψζεσοqκε ηελ πνζφηεηα ηεο 

κάδαο (kg).Γειαδή ηζρχεη: 
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QΣ = m ∙ qΣή QΣ = m ∙ (h2is - h4) (kJ) 
(2.8) 

 

 

Ιζρχο ζπκππθλψζεσοQ(απνξξηπηφκελε ζεξκηθή ηζρχο).Δθείλν φκσο πνπ έρεη γηα καο 

πξαθηηθή ζεκαζία θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπκππθλσηή, ην κέγεζνο πνπ θπξίσο καο 

ελδηαθέξεη είλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν απνξξίπηεηαη ε ζεξκφηεηα ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ 

πνπ θπθινθνξεί ζηελ εγθαηάζηαζε πξνο ην «ζεξκνδνρείν ( ζπκππθλσηή - εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ)». Έηζη, ε παξνρή κάδαο m (kg/s)ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ 

απνξξίπηεη, επνκέλσο, πνζφηεηα ζεξκφηεηαο ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ νλνκάδεηαη θαη 

ηζρχο ζπκππθλψζεσο ηεο εγθαηάζηαζήο καο θαη ζπλήζσο εθθξάδεηαη ζε kJ/s=kW, ελψ 

δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

QΣ = m ∙ (h2is - h4) (kW) 
(2.9) 

 

ηνλ ζεσξεηηθφ βαζηθφ ςπθηηθφ θχθιν, ζηνπο νξηζκνχο ησλ αλνηγκέλσλ θαη ζπλνιηθψλ 

κεγεζψλ (ζρέζεηο 2.1 κέρξη θαη 2.9) αηχπσο ζεσξήζακε ηα κεγέζε ζεηηθά, ζαλ λα ήηαλ 

κε ηηο απφιπηεο ηηκέο ηνπο. Αλ ζέινπκε δειαδή λα αθξηβνινγήζνπκε, ε ζρέζε (2.6), πνπ 

καο δίλεη ηελ ηζρχ ηνπ ζπκπηεζηή, δελ ζα έπξεπε λα είλαηPth=Wth=m ∙ (h2is-h1)αιιά Pth= 

Wth= m ∙ (h1- h2is)θαη επεηδή h2is>h1ε ηζρχο ηνπ ζπκπηεζηή, ζα πξφθππηέ αξλεηηθή(φπσο 

πξαγκαηηθά είλαη) θαη φρη ζεηηθή, φπσο καο δίλεη ε ζρέζε (2.6). Γηεπθξηλίδνπκεινηπφλ φηη 

νη εθθξάζεηο φιεο ηεο παξαπάλσ νκάδαο ζρέζεσλ (απφ 2.1 κέρξη 2.9) δφζεθαλ ελ γλψζε 

καο έηζη, κε ζθνπφ ηελ απινπνίεζε ησλ ππνινγηζκψλ, φπσο απηή βέβαηα παξέρεηαη κε 

ρξήζε ησλ απφιπησλ (ζεηηθψλ) ηηκψλ ησλ κεγεζψλ. Έηζη, ινηπφλ, απφ εδψ θαη πέξα 

φπνπ ζπλαληνχκε ηα κεγέζεqς ,Qς,Qς,wth,Wth,Pth,Wth,q,Q,Q,απηά ζα ινγίδνληαη 

ζεηηθά ζαλ λα είλαη νη απφιπηεο ηηκέο. ε θάζε βαζηθή ζεσξεηηθή ςπθηηθή δηάηαμε, ε 

ηζρχο ηνπ ζπκππθλσηή ζα ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηεο ηζρχνο ηνπ ζπκπηεζηή θαη ηεο 

ςπθηηθήο ηζρχνο ηεο δηάηαμεο. 
 

QΣ = Qς + Wth 

 (2.11) 

 
Αλ νη ελζαιπίεο ηνπ ςπθηηθνχ καο κέζνπ δίδνληαη ζε kJ/kg, ηφηε ε ςπθηηθή ηζρχο ζα 

ππνινγίδεηαη ζε kW.Αλ ε παξνρή δίδεηαη ζε άιιεο κνλάδεο, πξέπεη λα κεηαηξέπεηαη ζε 

kg/s. Σελ ςπθηηθή ηζρχ, επεηδή αθνξά κεηαθνξά ζεξκφηεηαο, ηελ εθθξάδνπκε ζπλήζσο 

ζε κνλάδεο ζεξκηθήο ηζρχνο, δειαδή ζε kcal/h (ή Btu/h ή RT), ελψ ηελ ηζρχ ηνπ 

ζπκπηεζηή ζε kW (ή PS) 

 

 

3.9 Θεσξεηηθόο πληειεζηήο πκπεξηθνξάο (COPth) ηνπ ςπθηηθνύ 

θύθινπκεραληθήο ζπκπίεζεο αηκώλ κε ππόςπμε θαη ππεξζέξκαλζε. 

 
ηα δχν παξαπάλσ δηαγξάκκαηα ε ππεξζέξκαλζε 1~1΄ μεθηλά αθξηβψο ζηελ έμνδν ηνπ 

αηκνπνηεηή (ζέζε 1) θαη ηεξκαηίδεη ζηελ αλαξξφθεζε ηνπ ζπκπηεζηή (ζέζε 1΄). Έηζη δελ 

ζπλεηζθέξεη ζηελ αλνηγκέλε ςπθηηθή ηζρχ θάηη πνπ θαηαγξάθεηαη θαη ζηα δχν 

δηαγξάκκαηα. Η ηζεληξνπηθή ζπκπίεζε ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ ησλ ζεκείσλ 1΄~2 ΄is, ελψ 

φζνλ αθνξά ηελ ππφςπμε δελ δηαθέξεη κε φζα είπακε θαη εμειίζζεηαη ζηε δηαδξνκή 

4~4΄. Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε πιένλ λα ζπλνςίζνπκε ηηο δηάθνξεο ζρέζεηο πνπ 
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αθνξνχλ ηνλ ζεσξεηηθφ ςπθηηθφ θχθιν κεραληθήο ζπκπίεζεο αηκψλ, κε ππφςπμε 

ζπκππθλψκαηνο θαη ζπκπίεζε ππέξζεξκνπ αηκνχ, αλνηγκέλεο αλά kg ςπθηηθνχ κέζνπ ή 

αλνηγκέλεο αλά κνλάδα ξεχκαηνο κάδαο ςπθηηθνχ κέζνπ.  

Οη ζρέζεηο απηέο είλαη: 

Ανοιγμένη υσκτική ιστύς: 

 

qς=Qς/m=(h1-h5΄)=(h1-h4΄) 
(2.12) 

 
Ανοιγμένη θεφρητική μητανική ιστύς: 

 

wth=Pth/m=Wth/m=(h2΄is-h1΄) 
(2.13) 

 

Θεφρητικός Σσντελεστής Σσμπεριυοράς: 

 

COPth=Qς/Pth=Qς/Wth=(m∙qΦ)/(m∙wth) 

=(h1-h5΄)/(h2΄is-h1΄) = (h1-h4΄)/(h2’is-h1΄) 

(2.14) 

 

 

Δδψ ηειεηψλεη ε αλαθνξά ζηνπο ζεσξεηηθνχο θχθινπο, πνπ είλαη θχθινη κε ηδαληθέο 

κεηαβνιέο ρσξίο απψιεηεο κέζα ζε ζπκππθλσηή θαη αηκνπνηεηή θαη ηζεληξνπηθή 

ζπκπίεζε κέζα ζην ζπκπηεζηή. ηελ πξάμε δελ ζπλαληάκε πνηέ ηηο ηδαληθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ ζεσξεηηθνχ θχθινπ ςχμεο πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ, αιιά έλαλ θχθιν πνπ 

νλνκάδνπκε «πξαγκαηηθφ θχθιν ςχμεο». 

 

 

3.10 Πξαγκαηηθόο ςπθηηθόο θύθινο  

 
ηνλ πξαγκαηηθφ ςπθηηθφ θχθιν, πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πάζεο θχζεσο απψιεηεο ηνπ 

ζπκπηεζηή ηεο ςπθηηθήο εγθαηάζηαζεο. ηνλ πξαγκαηηθφ θχθιν νη ζεξκηθέο δηαδηθαζίεο 

αηκνπνίεζεο θαη ζπκπχθλσζεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηνλ αηκνπνηεηή θαη ζην 

ζπκππθλσηή αληίζηνηρα δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηζφζιηπηεο, ιφγσ ησλ ηξηβψλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηηο ζσιελψζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Μέζα ινηπφλ ζηηο δχν ζπζθεπέο 

ιακβάλεη ρψξα πηψζε πίεζεο (έζησ θαη κηθξή), θάηη πνπ ζίγνπξα δηαθνξνπνηεί ηνλ 

πξαγκαηηθφ θχθιν απφ ηηο αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ηνπ ζεσξεηηθνχ. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε θαη ηηο επηκέξνπο πηψζεηο πηέζεσλ θαηά κήθνο θαη 

ησλ ινηπψλ ζσιελψζεσλ ηνπ θπθιψκαηνο. Λφγσ θπζηθψλ απσιεηψλ κέζα ζην 

ζπκπηεζηή (π.ρ. ηξηβέο ησλ εκβφισλ, κηθξνδηαξξνέο ςπθηηθνχ κέζνπ θαη ιαδηνχ, κε 

αδηαβαηηθή δηαδηθαζία ιφγσ κηθξήο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο απφ ην ζπκπηεδφκελν ξεπζηφ 

ζηα ηνηρψκαηα ησλ θπιίλδξσλ θ.ιπ.), εζπκπίεζε δελ γίλεηαη νχηε κπνξεί λα ινγίδεηαη 

ηζεληξνπηθή. Η κε αδηαβαηηθή δηαδηθαζία ζπκπίεζεο ζπλνδεχεηαη ινηπφλ απφ αχμεζε 

ηεο εληξνπίαο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ. Η ζπλαιιαγή ελέξγεηαο ζηνλ ςπθηηθφ θχθιν 

ιακβάλεη ρψξα είηε κε κνξθή ζεξκφηεηαο (qΦ, q) είηε κε κνξθή ηερληθνχ έξγνπ (wth) . 

 

 

3.11  Πξαγκαηηθόο ςπθηηθόο θύθινο κεραληθήο ζπκπίεζεο αηκώλ 

κεππόςπμε ζπκππθλώκαηνο θαηαλαξξόθεζε ππέξζεξκνπ αηκνύ 
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Υαξαθηεξηζηηθά ςπθηηθήο δηάηαμεο κε ππφςπμε ζπκππθλψκαηνο θαη αλαξξφθεζε 

ππέξζεξκνπ αηκνχ . Σηο δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίεο ελφο 

πξαγκαηηθνχ θχθινπ ςχμεο πνπ ζπλαληάκε ζηελ πξάμε, ζε ζρέζε κε απηέο ελφο 

ηδαληθνχ ζεσξεηηθνχ ςπθηηθνχ,κπνξνχκε λα ηηο θαηαηάμνπκε ζε απηέο πνπ ζπκβαίλνπλ 

άζειά καο (θπξίσο ιφγσ κε αλαζηξεςηκφηεηαο θαη απσιεηψλ ησλ κεηαβνιψλ) θαη ζε 

απηέο πνπ επηζπκνχκε ηελ χπαξμήηνπο (πνιιέο θνξέο θαη ρσξίο λα ηηο έρνπκε 

πξνθαιέζεη εκείο), γηαηί καο απνθέξνπλ πνηθηινηξφπσο θαη γη’ απηφλ ην ιφγν είλαη 

επηζπκεηέο. Έηζη, ζηελ πξψηε θαηεγνξία κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε θπξίσο δχν 

πεξηπηψζεηο δηαθνξνπνίεζεο: 

• Οη ζεξκηθέο δηαδηθαζίεο αηκνπνηήζεσο θαη ζπκππθλψζεσο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κέζα 

ζηνλ αηκνπνηεηή θαη ζην ζπκππθλσηή αληίζηνηρα δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχληζφζιηπηεο, 

ιφγσ ησλ ηξηβψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ζσιελψζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Μέζα ινηπφλ 

ζηηο δχν ζπζθεπέο ιακβάλεη ρψξα πηψζε πίεζεο (έζησ θαη κηθξή), θάηη πνπ ζίγνπξα 

δηαθνξνπνηεί ηνλ πξαγκαηηθφ θχθιν απφ ηηο αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ηνπ ζεσξεηηθνχ. ε 

απηή ηελ θαηεγνξία κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε θαη ηηο επηκέξνπο πηψζεηο πηέζεσλ θαηά 

κήθνο θαη ησλ ινηπψλ ζσιελψζεσλ ηνπ θπθιψκαηνο.  

• Λφγσ θπζηθψλ απσιεηψλ κέζα ζην ζπκπηεζηή (π.ρ. ηξηβέο ησλ εκβφισλ, 

κηθξνδηαξξνέο ςπθηηθνχ κέζνπ θαη ιαδηνχ, κε αδηαβαηηθή δηαδηθαζία ιφγσ κηθξήο 

κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο απφ ην ζπκπηεδφκελν ξεπζηφ ζηα ηνηρψκαηα ησλ θπιίλδξσλ 

θ.ιπ.), ε ζπκπίεζε δελ γίλεηαη νχηε κπνξεί λα ινγίδεηαη σο ηζεληξνπηθή. Η κε 

αδηαβαηηθή δηαδηθαζία ζπκπίεζεο ζπλνδεχεηαη ινηπφλ απφ αχμεζε ηεο εληξνπίαο ηνπ 

κέζνπ, ην κέηξν ηεο νπνία κπνξεί εχθνια λα εθηηκεζεί κε ρξήζε ηνπ ηζεληξνπηθνχ 

βαζκνχ απφδνζεο ηνπ ζπκπηεζηή πνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

nis=h2΄is–h1΄/h2΄-h1΄ 
(2.15) 

 
Όπσο εχθνια κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ηζρχεη θαη απφ ην Γηάγξακκα 2 πνπ 

αθνινπζεί. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζηνπο ζεσξεηηθνχο θχθινπο πνπ 

αλαιχζακε κέρξη ηψξα επηιέμακε λα αξηζκνχκε ζπλερψο ηελ έμνδν ηνπ ζπκπηεζηή σο 

2isή 2’isή 2’’is(ηνλίδνληαο ηελ ηζεληξνπηθφηεηα) ζε αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθή κε 

ηζεληξνπηθή έμνδν 2 ή 2 ΄ ή 2 ΄΄ηνπ ζπκπηεζηή. ηε δεχηεξε θαηεγνξία θαηαηάζζνπκε 

ηηο δχν γλσζηέο καο κεηαβνιέο ηεο ππφςπμεο θαηηεο ππεξζέξκαλζεο πνπ αλαιχζακε 

εθηελψο παξαπάλσ. Δίλαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπλαληνχκεζε φιεο ζρεδφλ ηηο ςπθηηθέο 

δηαηάμεηο, θαη θπξίσο ζηα δχν ζσιελσηά ηκήκαηα ζηελ έμνδνζπκππθλσηή θαη 

αηκνπνηεηή αληίζηνηρα. Δίλαη επηζπκεηή ε χπαξμήο ηνπο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

εληζρχνπκε ην θαηλφκελν κε ρξήζε εζσηεξηθνχ ζεξκνελαιιάθηε γηα επηπιένλ ςπθηηθή 

ηζρχ θαη ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ ζπκπηεζηή απφ ηελ πγξαζία ησλ ςπθηηθψλ αηκψλ. 

 

 

3.12 Θεξκνδπλακηθέο κεηαβνιέο πξαγκαηηθνύ ςπθηηθνύ θύθινπ 

κεραληθήο ζπκπίεζεο αηκώλ κε ππόςπμε ζπκππθλώκαηνο θαη 

αλαξξόθεζε ππέξζεξκνπ αηκνύ ζε δηάγξακκα ζεξκνθξαζίαο-εληξνπίαο 

(T-s) θαη πίεζεο-ελζαιπίαο (P-h) 

 
ηνλ παξαθάησ ςπθηηθφ θχθιν ε ππφςπμε ηνπ ζπκππθλψκαηνο παξίζηαηαη κε ηελ 

ηζφζιηπηε κεηαβνιή 4~4΄ θαη ε ππεξζέξκαλζε κε ηελ ηζφζιηπηε κεηαβνιή 1~1΄, πνπ 

επεηδή μεθηλά κε ηελ έμνδν απφ ηνλ αηκνπνηεηή δελ ζπκκεηέρεη ζαλ επηπιένλ αλνηγκέλε 
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ςπθηηθή ηζρχ. Ο ζηξαγγαιηζκφο πηέζεσο δίλεηαη κε ηε κεηαβνιή 4΄~5΄, ελψ ε δηαδηθαζία 

ηεο ζπκπίεζεο παξηζηάλεηαη κε ηε κεηαβνιή 1΄~2΄. ην δηάγξακκα φκσο θαίλεηαη θαη ε 

ηζεληξνπηθή κεηαβνιή 1΄~2΄isπνπ ζπλαληνχζακε ζπλερψο ζε φινπο ηνπο ζεσξεηηθνχο 

θχθινποκέρξη ηψξα. Η πξαγκαηηθή κεηαβνιή ζπκπίεζεο 1΄~2΄απεηθνλίδεηαη κε ην 

επζχγξακκν ηκήκα wC=h2’−h1’,φπνπ wCήwefην αλνηγκέλν πξαγκαηηθφ κεραληθφ ηερληθφ 

έξγν ηνπζπκπηεζηή καο.Η κεηαβνιή ζπλνδεχεηαη κε αχμεζε ηεο εληξνπίαο ιφγσ ησλ 

γλσζηψλ απσιεηψλ κέζα ζην ζπκπηεζηή. Καιχηεξε απεηθφληζε απηήο ηεο αχμεζεο 

θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα  πνπ αθνινπζεί. Σν κέγεζνο απηήο ηεο κεηαβνιήο, πνπ 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ ζπκπηεζηή θαη ηηο ζπλζήθεο αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςήο 

ηνπ, θαηαδεηθλχεηαη απφ ηνλ ηζεληξνπηθφ βαζκφαπφδνζεο ηνπ ζπκπηεζηή θαη ηε ζρέζε 

(2.16). 
 

nis=h2΄is–h1΄/h2΄-h1 
(2.16) 

Γηάγξακκα 2:Πξαγκαηηθόο ςπθηηθόο θύθινο κεραληθήο ζπκπίεζεο αηκώλ κε 

ππόςπμε θαη ππεξζέξκαλζε −Γηάγξακκα πίεζεο-εηδηθήο ελζαιπίαο (P-h) 
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Γηάγξακκα 3:Πξαγκαηηθόο ςπθηηθόο θύθινο κεραληθήο ζπκπίεζεο αηκώλ κε ππόςπμε 

 θαη ππεξζέξκαλζε, δηάγξακκα ζεξκνθξαζίαο-εηδηθήο εληξνπίαο (T-s) 

 

 

 

3.13 Πξαγκαηηθόο πληειεζηήο πκπεξηθνξάο (COP) ηνπ ςπθηηθνύ 

θύθινπκεραληθήο ζπκπίεζεο αηκώλ κε ππόςπμε θαη ππεξζέξκαλζε 

 
Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε πιένλ λα ζπλνςίζνπκε ηηο δηάθνξεο ζρέζεηο πνπ δηεπνπλ ηνλ 

πξαγκαηηθφ ςπθηηθφ θχθιν κεραληθήο ζπκπίεζεο αηκψλ, κε ππφςπμε ζπκππθλψκαηνο θαη 

ζπκπίεζε ππέξζεξκνπ αηκνχ, αλνηγκέλεο αλά kg ςπθηηθνχ κέζνπ ή αλά κνλάδα παξνρήο κάδαο 

ςπθηηθνχ κέζνπ.  

Οη ζρέζεηο απηέο είλαη: 

Ανοιγμένη υσκτική ιστύς 

 

qς=Qς/m=(h1-h5΄)=(h1-h4΄) 
(2.17) 

 

 

Ανοιγμένη πραγματική μητανική ιστύς (ανοιγμένο πραγματικό μητανικό έργο) 

 

wC=PC/m=WC/m=(h2΄-h1΄) 
(2.18) 

 
ΟΠξαγκαηηθόο πληειεζηήο πκπεξηθνξάο, ή απιά πληειεζηήο πκπεξηθνξάο 

COP,νξίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ αλνηγκέλνπ πξαγκαηηθνχ κεραληθνχ έξγνπ wC ή wef 

(αλνηγκέλεπξαγκαηηθή κεραληθή ηζρχο), πνπ πξνζδίδεηαη ζηελ άηξαθην ηνπ κεραληθνχ 

ζπκπηεζηή,αληί ηνπ ζεσξεηηθνχ wth, θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (2.19), πνπ είλαη θαη απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο: 
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COP =Qς/PC 

=Qς/WC=Qς/Wef 

= (m∙ qς)/(m ∙ wC) 

= (h1-h5΄)/(h2΄-h1΄) 

= (h1-h4΄)/(h2΄-h1΄) 
(2.19) 

 

ην ζπληειεζηή απηφλ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη πάζεο θχζεσο απψιεηεο ηνπ ζπκπηεζηή ηεο 

ςπθηηθήο εγθαηάζηαζεο. Πξνθεηκέλνπ γηα ειεθηξνθίλεηνπο εξκεηηθά θιεηζηνχο ζπκπηεζηέο, 

ζπλήζσο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζπκπεξηθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη ε ειεθηξηθή ηζρχο Pel, 

ε νπνία πξνζδίδεηαη ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα θηλήζεσο ηνπ ζπκπηεζηή. Ο 

νξηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη θαη ηηο απψιεηεο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα.Ο ζπληειεζηήο απηφο 

θαιείηαη θαη Αθξνδεθηηθόο πληειεζηήο πκπεξηθνξάο COPel, ελψ δίδεηαη απφ ηελ 

παξαθάησ ζρέζε: 

 

COPe l = Qς / Pe l 

(2.20) 
 
Σέινο, εηδηθά γηα ηνπο ζπκπηεζηέο νξίδνληαη νη παξαθάησ ηξεηο ρξήζηκνη βαζκνί απφδνζεο, 

ελδεηθηηθνί ηεο ιεηηνπξγηθήο απφθξηζήο ηνπο.  

 
Πξαγκαηηθόο Βαζκόο Απόδνζεο Οξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο ζεσξεηηθήο ηζρχνοPth (κεηαβνιή κε 

ηζεληξνπηθή ζπκπίεζε) κε ηελ πξαγκαηηθή ηζρχ Pefηεο αηξάθηνπ ηνπ ζπκπηεζηή: 

 

εef=Pth/Pef 
(2.21) 

   

   
Ηιεθηξηθόο Βαζκόο Απόδνζεο 

Αθνξά ειεθηξνθίλεηνπο ζπκπηεζηέο θαη νξίδεηαη απφ ην ιφγν ηεο πξαγκαηηθήο Pef πξνο ηελ 

ειεθηξηθή ηζρχ Pel , ε νπνία πξνζδίδεηαη ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα: 

 

εel = Pef / Pel 
(2.22) 

 
Αθξνδεθηηθόο Βαζκόο ΑπόδνζεοΟξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο ζεσξεηηθήο ηζρχνο Pth(κεηαβνιή κε 

ηζεληξνπηθή ζπκπίεζε) κε ηελειεθηξηθή ηζρχ Pelπνπ πξνζδίδεηαη ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ 

ειεθηξνθηλεηήξα: 
 

εkl = Pth / Pel 

(2.23) 
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4.1 ΓΙΠΟΡΣΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΦΤΓΔΙΟ 

 
Δίλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνπο νηθηαθνχ ςπγείνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα ςπθηηθή ζπζθεπή ε νπνία 

δηαηεξεί ηα ηξφθηκα ζε ςχμε ή ζε θαηάςπμε.  Γηαζέηεη δχν ςπθηηθνχο ζαιάκνπο θαη δχν 

πφξηεο,κηα γηα ην ζάιακν θαηάςπμεο θαη κηα γηα ην ζάιακν ςχμεο. ην ζάιακν θαηάςπμεο ε 

ζεξκνθξαζία είλαη γχξσ ζηνπο -18 °C.  

ην ζάιακν ςχμεο ε ζεξκνθξαζία είλαη γχξσ ζηνπο 4 °C.  ' απηφ ην ζάιακν δηαηεξνχληαη 

ηξφθηκα, φπσο αλαςπθηηθά, λεξφ, γάια θαη θξέζθν θξέαο. 

 

ην θάησ κέξνπο ππάξρνπλ ζήθεο ζηηο νπνίεο δηαηεξνχληαη ιαραληθά θαη θξνχηα ζε ζπλζήθεο 

ηέηνηεο, ψζηε λα κελ αθπδαηψλνληαη. 

Γηα λα εκπνδίδεηαη ε δηαξξνή ζεξκφηεηαο απφ ηo εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πξνο ην εζσηεξηθφ ησλ 

ζαιάκσλ, νη δχν ζάιακνη πεξηβάιινληαη απφ παρχ ζηξψκα ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ, φπσο 

παινβάκβαθα ή αθξφ πνιπνπξεζάλεο.  Σα δχν κεηαιιηθά ηνηρψκαηα ησλ ζαιάκσλ θιείλνπλ 

κπξνζηά κε πιαζηηθφ πιαίζην. Η κφλσζε ηνπ ζαιάκνπ θαηάςπμεο είλαη πην παρηά απφ εθείλε 

ηνπ ζαιάκνπ ςχμεο. 

 

 

 

4.2 ΣΑ ΒΑΙΚΑ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΦΤΓΔΙΟΤ 

 
Σν νηθηαθφ ςπγείν απνηειείηαη απφ:   

٠Θάιακν ζπληήξεζεο πξντφλησλ 

٠Θάιακν θαηάςπμεο πξντφλησλ 

٠Πφξηα ή πφξηεο (κνλφπνξην ή δίπνξην) 

٠Σνλ εμαηκηζηή  

٠Σηο γξακκέο αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο 

٠Σν ζπκπηεζηή 

٠Σν ζπκππθλσηή 

٠Σνλ ηξηρνεηδή ζσιήλα θαη ην θίιηξν 

٠Σνλ ειεθηξνλφκν έληαζεο‚ (ζεξκηθφ ή θαη ειεθηξνληθφο ειεθηξνλφκνο) 

٠Σν ζχζηεκα απφςπμεο(αληηζηαζεηο)  

٠Σν ειεθηξηθφ θχθισκα θαη ην ζεξκνζηάηε 

٠Σα ςπθηηθά ξεπζηά  

φηαλ πγξνπνηεζνχλ, απνβάιινπλ ζεξκφηεηα καιφηαλ αηκνπνηεζνχλ, απνξξνθνχλ ζεξκφηεηα. 

ηελ ηερλεηή ςχμε ην ςπθηηθφ ξεπζηφ ππνβάιιεηαη δηαδνρηθά ζε αηκνπνίεζε θαη πγξνπνίεζε 

ζπλερψο, απνξξνθά ζεξκφηεηα απφ έλα ρψξν θαη ηελ απνβάιιεη ζε άιιν. 

 

Η δηαδνρηθή αηκνπνίεζε θαη πγξνπνίεζε ηνπ ςπθηηθνχ ξεπζηνχ νλνκάδεηαη ςπθηηθόο θύθινο 

 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ςπθηηθνχ θχθινπ απαηηείηαη έλα ςπθηηθφ θχθισκα.  Έλα ζηνηρεηψδεο 

ςπθηηθφ θχθισκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 

1. Σν ζπκπηεζηή 

2. Σν ζπκππθλσηή 

3. Σνλ ηξηρνεηδή ζσιήλα 

4. Σνλ αηκνπνηεηή 
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Ο ζπκπηεζηήο αληιεί ην ςπθηηθφ ξεπζηφ ζε αέξηα θαηάζηαζε θαη ζε ρακειή πίεζε απφ ηνλ 

αηκνπνηεηή θαη ην δηνρεηεχεη ζε ςειή πίεζε θαη ζεξκνθξαζία ζην ζπκππθλσηή φπνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε θνξεζκέλνπο αηκνχο, πγξνπνηείηαη θαη απνβάιιεη ζεξκφηεηα.  Σν ςπθηηθφ πγξφ 

νδεγείηαη ζηε ζπλέρεη ζε πγξή θαηάζηαζε ζηνλ ηξηρνεηδή ζσιήλα φπνπ κεηψλεηαη ε πίεζή ηνπ, 

θαη απφ εθεί ζηνλ αηκνπνηεηή φπνπ εμαεξψλεηαη ζε ρακειή πίεζε θαη απνξξνθά ζεξκφηεηα.  Ο 

αηκνπνηεηήο ςχρεηαη.  Απφ ηνλ αηκνπνηεηή αληιείηαη θαη πάιη ζαλ αέξην απφ ην ζπκπηεζηή θαη 

ν ςπθηηθφο θχθινο ζπλερίδεηαη.  

 

 

4.2.1 ΤΜΠΙΔΣΗ 

 

 
 
Ο ζπκπηεζηήο (moter)είλαη κηα αληιία πνπ πξνθαιεί απνξξφθεζε ζηελ είζνδφ ηνπ θαη 

ζπκπίεζε ζηελ έμνδφ ηνπ. Αλαξξνθά ςπθηηθφ αέξην ζε κνξθή αεξίνπ ρακειήο πίεζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο απφ ηνλ εμαηκηζηή, ην ζπκπηέδεη, θαη ην θαηαζιίβεη πξνο ην ζπκππθλσηή ζε 

κνξθή αεξίνπ πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Ο ζπκπηεζηήο αληιεί ηνλ ζεξκφ αηκφ απφ ην 

ζχζηεκα(ιφγσ ησλ ηξηβψλ απφ ηελ θίλεζε ησλ κεραληθψλ θαη ειεθηξηθψλ κεξψλ) θαη 

πξνζδίδεη ζηνλ αηκφ απηφ θαη ηε δηθή ηνπ ζεξκφηεηα .Σε ζεξκφηεηα απηή ηελ νδεγεί πξνο ην 

ζπκππθλσηή θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ απνβάιιεη πξνο ην πεξηβάιινλ κέζν ηνπ ςπθηηθνχ 

ξεπζηνχ. Ο ζπκπηεζηήο πάλσ ηνπ έρεη ηξεηο ζσιήλεο ζπλήζσο . Η κία ζσιήλα είλαη ηεο 

αλαξξφθεζεο (ε ζσιήλα κε ηελ κεγαιχηεξε δηάκεηξν) θαη ε άιιε είλαη ε ζσιήλα ηεο 

θαηάζιηςεο (ιεπηφηεξε ζσιήλα). ηελ κία απφ ηηο δχν αλαξξνθήζεηο ζπλδέεηαη βαιβίδα, γηα ην 

service ηνπ ςπθηηθνχ θπθιψκαηνο, ελψ ε άιιε ζπλδέεηαη κε ην θχθισκα. 

 

 

4.2.2 ΤΜΠΤΚΝΧΣΗ 

 
Ο ζπκππθλσηήο (condenser) είλαη κηα ζσιήλσζε κεγάινπ κήθνπο πνπ αεξίδεηαη θαιά είηε κε 

θπζηθή θπθινθνξία ηνπ αέξα είηε κε αλεκηζηήξα έηζη ψζηε λα απνβάιιεη ην ζχλνιν ηεο 

ζεξκφηεηαο κηαο ςπθηηθήο κεραλήο πξνο ην πεξηβάιινλ .Η ζεξκφηεηα πνπ θεχγεη απφ ην 

ζπκπηεζηή πξνο ηελ είζνδν ηνπ ζπκππθλσηή βξίζθεηαη ζην κέγηζην ζεκείν. Σν ςπθηηθφ κέζν, 

ζε κνξθή ππέξζεξκνπ αηκνχ, ζηε δηαδξνκή ηνπ απφ ην ηέινο ηεο ζπκπίεζεο θαη πξνο ηε είζνδφ 

ηνπ ζην ζπκππθλσηή ράλεη έλα κέξνο απφ ηε ζεξκφηεηα πνπ είρε, κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο κέρξη ην ζεκείν πνπ μεθηλά ε ζπκπχθλσζε θαη απφ αέξην γίλεηαη πγξφ, ζε 

ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη πίεζε. έ απηφ ην ζεκείν γίλεηαη αιιαγή θάζεο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ 

απφ αέξηα ζε πγξή θαηάζηαζε ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ.Σν ςπθηηθφ κέζν ζηηο 

ηειεπηαίεο ζπείξεο ηνπ ζπκππθλσηή ,ζε κνξθή πγξνχ εμαθνινπζεί λα ςχρεηαη πεξηζζφηεξν 
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(κέρξη ηε έμνδφ ηνπ απφ ην ζπκππθλσηή),απνβάιινληαο έλα αθφκα κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο ηνπ 

κεαπνηέιεζκα λα γίλεηαη ππφςπθην πγξφ θαη πίεζή ηνπ παξακέλεη πςειή. 

 
Σν ςπθηηθφ κέζν πξέπεη λα έρεη 15°C κε 22°C κεγαιχηεξε ζεξκνθξαζία απφ ην πεξηβάιινλ γηα 

ζσζηή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο αιιηψο δε βνεζά ζην λα απνβάιεη ην ςπθηηθφ κέζν ηε 

ζεξκφηεηα ζην πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπκε ζσζηή ζπκπχθλσζε ηνπ ςπθηηθνχ 

κέζνπ, θαη άξα δελ έρνπκε θαη ζσζηή ςχμε. Οη ζπκππθλσηέο δηαθξίλνληαη ζε ηξία είδε αλάινγα 

κε ηνλ ηξφπν πνπ ςχρνληαη ,θαηαηάζζνληαη  ζε αεξφςπθηνπο, πδξφςπθηνπο θαη εμαηκηζηηθνχο 

ζπκππθλσηέο νη νπνίνη ςχρνληαη κε ηαπηφρξνλε θπθινθνξία λεξνχ θαη αέξα. 

 

 

4.2.3 ΔΚΣΟΝΧΣΙΚΗ ΒΑΛΒΙΓΑ 

 
Η εθηνλσηηθή βαιβίδα είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ ειέγρεη ηελ ξνήο ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ 

,ειέγρεη ηελ παξνρή ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ απφ ην ζπκππθλσηή πξνο ηνλ εμαηκηζηή.  

 

α) Η ειεθηξνληθή εθηνλσηηθήβαιβίδα ή ζεξκνειεθηξηθή βαιβίδα ξπζκίδεη κε κεγάιε 

αθξίβεηα ηε ξνή ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ ζηνλ εμαηκηζηή , παξέρεη κηα ζηαζεξή ππεξζέξκαλζε ζηελ 

έμνδφ ηνπ θαη ζπληειεί ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζή ηνπ.Σα 

θχξηα κέξε πνπ απνηεινχλ κηα ειεθηξνληθή εθηνλσηηθή βαιβίδα είλαη: 

1) Σν ζψκα ηεο βαιβίδαο. 

2) Η θεθαιή πνπ θέξεη ην δηκεηαιιηθφ έιαζκα. 

3) Ο σζηηθφο άμνλαο ηεο βαιβίδαο , πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην δηκεηαιιηθφ έιαζκα θαη 

κεηαδίδεη ηελ θίλεζε ζηε βειφλα ηεο βαιβίδαο. 

4) Η βειφλα ηεο βαιβίδαο θαη ε έδξα ηεο. 

5) Ο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο (ζεξκίζηνξ) πνπ ζπλδέεηαη κέζσ θαισδίνπ 2 αγσγψλ κε ηελ 

θεθαιή ηεο βαιβίδαο . 

Αξρηθά , λα ππνγξακκίζνπκε φηη ην αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο (ζεξκίζηνξ) ηνπνζεηείηαη ζηελ 

γξακκή αλαξξφθεζεο , δειαδή ζην ηέινο ηνπ εμαηκηζηή. Οπφηε , κε ηελ αχμεζε ηνπ ςπθηηθνχ 

θνξηίνπ ζην ηέινο   ηνπ   εμαηκηζηή   έρνπκε   θαη αχμεζε ηεοζεξκνθξαζίαο θαη παξάιιεια 

αχμεζε ζεξκνθξαζίαο ηνπ αηζζεηεξίνπ κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζήο  
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ηνπ.Απνηέιεζκα είλαη ην ηχιηγκα ηνπ δηκεηαιιηθνχ ειάζκαηνο λα δηαξξέεηαη απφ ειεθηξηθφ 

ξεχκα κεγαιχηεξεο έληαζεο. Η κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο έληαζεο απμάλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ηπιίγκαηνο θαη επνκέλσο ηνπ δηκεηαιιηθνχ ζηνηρείνπ. Σν δηκεηαιιηθφ έιαζκα , κε ηε ζεηξά ηνπ 

, θηλεί ηνλ σζηηθφ άμνλα πξνο ηα επάλσ αλνίγνληαο πεξηζζφηεξν ηελ βαιβίδα , θαη 

ηξνθνδνηψληαο ηνλ εμαηκηζηή κε πεξηζζφηεξν ςπθηηθφ κέζν. Με ηηο αληίζεηεο ελέξγεηεο κεηψλεη 

ην ςπθηηθφ κέζν πνπ ξέεη πξνο ηνλ εμαηκηζηή. Η απινχζηεξε κνξθή βαιβίδαο εθηφλσζεο είλαη 

ν ηξηρνεηδήοζσιήλαο. 

 

 

β) ΣΡΙΥΟΔΙΓΗ ΧΛΗΝΑ 

Ο ηξηρνεηδήο ζσιήλαο, ζθνπφο ηνπ είλαη λα ξπζκίδεη ηελ πνζφηεηα ςπθηηθνχ πγξνχ πξνο ηνλ 

εμαηκηζηή  θαη λα θαηεβάδεη ηελ πίεζε πξνο ηνλ εμαηκηζηή κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ηνλ ζπλαληνχκε θπξίσο ζηελ νηθηαθή ςχμε θαη ζηα νηθηαθά θιηκαηηζηηθά είλαη 

έλαο ράιθηλνο ζσιήλαο κηθξήο δηακέηξνπ απφ 0,4mm–1,4mm,ιφγσ ηνπ ζηελψκαηφο ηνπ θαη ηνπ 

κήθνπο ηνπ, πξνθαιεί αχμεζε ηεο πίεζεο ζην ζπκππθλσηή θαη κείσζε ηεο πίεζεο ζηνλ 

αηκνπνηεηή φπσο θαη ζεξκνθξαζίαο . 

 

 
 
 Όζν απμάλνπκε ηε δηάκεηξν ή κεηψλνπκε ην κήθνο, ην ςπθηηθφ κέζν ζα πεξάζεη ζεξκφηεξν 

πξνο ηνλ εμαηκηζηή, θαη ζπλεπψο ζα αλέβεη ε πίεζε θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ .ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε κείσζεο ηεο δηακέηξνπ ή αχμεζεο ηνπ κήθνπο, ζα έρνπκε αληίζεηα απνηειέζκαηα, 

δειαδή κεγαιχηεξε πηψζε πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Ο ιφγνο πνπ ελψ ην ςπθηηθφ πγξφ έξρεηαη 

ζηε είζνδν ηεο βαιβίδαο ζε πςειή πίεζε θαη ζεξκνθξαζία βγαίλεη απφ απηφ ζε ζεξκνθξαζία 

πνιχ θάησ απφ ην 0 είλαη φηη ην πγξφ ςχρεηαη ιφγσ ηεο πηψζεο πίεζεο, θαη απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα, ε ζεξκφηεηα πνπ θεχγεη απφ απηφ λα πξνζδίδεηαη ζε κία πνζφηεηα πγξνχ θαη απηφ 
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λα αηκνπνηείηαη. Οη βαζηθέο παξάκεηξνη γηα ην θνξηίν ςπθηηθνχ πγξνχ είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ππφςπθηνπ πγξνχ θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηνλ ηξηρνεηδή ,ε ζεξκνθξαζία εθηφλσζεο θαη ε 

ζεξκνθξαζία εμάηκηζεο 

 

 

4.2.4 ΦΙΛΣΡΟ Ή ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ 

 
Σν θίιηξν ή αθπγξαληήξαο, θηιηξάξεη ην ςπθηηθφ κέζν απφ πγξαζία ή ηπρφλ 

ξηλίζκαηα, πξηλ απηά θαηαιήμνπλ ζηνλ ηξηρνεηδή θαη ηνλ βνπιψζνπλ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ξνή ςπθηηθνχ κέζνπ ζην θχθισκα άξα θαη ςχμε. Σα 

θίιηξα είλαη θπξίσο θνιιεηά θαη ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε επέκβαζεο ζην 

θχθισκα απηά αληηθαζίζηαληαη. Σα θίιηξα πεξηέρνπλ εζσηεξηθά δηάθνξα 

αθπγξαληηθά πιηθά φπσο:  Ομείδην ηνπ αζβεζηίνπ, Ομείδην ηνπ αξγηιίνπ, 

Υισξηνχρν αζβέζηην , ζηιηθά ηδέι… 

 

 

4.2.5 ΑΣΜΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Ο αηκνπνηεηήοή εμαηκηζηήο (evaporator)είλαη κηα κεγάινπ κήθνπο, κνλσκέλε ζσιήλσζε. Η 

ζεξκνθξαζία αηκνπνίεζεο ζηνλ αηκνπνηεηή εμαξηάηαη απφ ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ ζ' απηφλ.Μέζα 

ζην ζάιακν ελφο ςπγείνπ ζηε κάδα ηνπ αέξα πνπ θπθινθνξεί, πεξηέρεηαη ζεξκφηεηα απφ ηα 

δεζηά πξντφληα. Απηή ηε ζεξκφηεηα  απνξξνθά ην παγσκέλν ςπθηηθφ πγξφ πνπ θπθινθνξεί  

 

 
ζηνλ εμαηκηζηή.Η ξνή ηεο ζεξκφηεηαο γίλεηαη απφ ηελ κάδα ηνπ ζεξκνχ αέξα πξνο ην θξχν 

ςπθηηθφ πγξφ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ην ςπθηηθφ πγξφ κέζα ζηνλ εμαηκηζηή, κε ζηαζεξή 

ζεξκνθξαζία θαη πίεζε, λα αξρίζεη λα αιιάδεη ζηαδηαθά θαηάζηαζεθαη απφ ππφςπθην πγξφ λα 

γίλεηαη θνξεζκέλν πγξφ (πγξφ ζε κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαη αηκφο), θνξεζκέλνο αηκφο (αηκφο ζε 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαη πγξφ) θαη ζηελ έμνδφ ηνπ γηα ην ζπκπηεζηή λαγίλεηαη ππέξζεξκνο 

αηκφο ,ν νπνίνο επηζηξέθεη ζην ζπκπηεζηή. ηα κνλφπνξηα ςπγεία ν εμαηκηζηήο είλαη έλαο ελψ 
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ζηα δίπνξηα δχν, έλαο ζπληήξεζεο θαη έλαο θαηάςπμεο. Απηνί είλαη ηχπνπ πιάθαο αινπκηλίνπ ή 

θαη νθηνεηδνχο κνξθήο ζσιήλεο. Η ςπθηηθή ηθαλφηεηά ηνπο είλαη απφ 200 btu/h έσο 1000 btu/h. 

Σν ςπθηηθφ κέζν κπαίλεη πξψηα ζην ζηνηρείν ηεο θαηάςπμεο θαη θαηφπηλ ζην ζηνηρείν ηεο 

ζπληήξεζεο. Πνιιέο θνξέο ν ηξηρνεηδήο ζσιήλαο είλαη ελζσκαησκέλνο επάλσ ζηνλ εμαηκηζηή, 

ελψ ζε παιαηφηεξα κνληέια ςπγείσλ ν εμαηκηζηήο ήηαλ εκθαλήο κέζα ζην ζάιακν. ε 

ζχγρξνλα ςπγεία, ε θαηαλνκή ηνπ αέξα κέζα ζην ζάιακν γίλεηαη κε αλεκηζηήξεο, κέζσ 

αεξνζαιάκσλ, γηα ζσζηφηεξε, πην νκνηφκνξθε θαη γξεγνξφηεξε ςχμε (NO FROST). Δπίζεο 

ιφγσ ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αέξα, απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία πάγνπ απφ ηηο επηθαζήζεηο ηεο 

πγξαζίαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα ζηα ηνηρψκαηα 

 

 

4.2.6 ΓΡΑΜΜΔ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ  

 
Δίλαη νη ζσιελψζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα ηέζζεξα βαζηθά εμαξηήκαηα ηνπ θχθινπ ςχμεο. Η 

γξακκή ηεο αλαξξφθεζεο είλαη απηή πνπ ζπλδέεη ηνλ εμαηκηζηή κε ην ζπκπηεζηή, απφ ην 

εθηνλσηηθφ κέρξη ηελ είζνδν ηνπ ζπκπηεζηή. Σν ππέξζεξκν αέξην πνπ θπθινθνξεί πξνο ην 

ζπκπηεζηή αλαξξνθάηαη απφ απηφλ θαη ζπκπηέδεηαη. πλήζσο έλα κέξνο ηνπ ηξηρνεηδή ζσιήλα 

κπαίλεη κέζα ζηελ αλαξξφθεζε θαη δνπιεχεη ζαλ ελαιιάθηεο, βειηηψλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπκπηεζηή θαζψο θαη ηνπ ζπκππθλσηή. Γεληθφηεξα βνεζάεη ζηελ θαιή, νκαιή θαη 

νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, ελψ βνεζά θαη ζηελ ππφςπμε ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ γηα 

θαιχηεξε απφδνζε ζηελ εθηφλσζε. 

 

 

4.2.7 ΑΝΣΙΡΡΟΗ ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΜΔΟΤ 
 

Με απηφ επηηπγράλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ ζπκπηεζηή απφ ηπρφλ επηζηξνθέο πγξνχ ςπθηηθνχ 

κέζνπ ζηελ αλαξξφθεζε θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πέζεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππέξζεξκνπ 

ςπθηηθνχ αεξίνπ ζηελ έμνδν ηνπ ζπκπηεζηή πξνο ην ζπκππθλσηή κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε 

ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπκππθλσηή ψζηε λα μεθηλήζεη γξεγνξφηεξα ε πγξνπνίεζε ηνπ ςπθηηθνχ 

κέζνπ ζε απηφλ. Η θαηάζιηςε είλαη ιεπηφηεξεο δηακέηξνπ απφ ηελ αλαξξφθεζε, θαη θηάλεη 

κέρξη ην θίιηξν θαη ηνλ ηξηρνεηδή ζσιήλα. 

 

 

4.2.8 ΗΛΔΚΣΡΟΝΟΜΟ ΔΝΣΑΗ Η΄ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΗΛ-

ΔΚΣΡΟΝΟΜΟ 

 
θνπφο ηνπ ειεθηξνλφκνπ έληαζεο είλαη λα εθθηλεί ην ζπκπηεζηή βάδνληαο γηα ειάρηζηα 

δεπηεξφιεπηα ηε βνεζεηηθή πεξηέιημε ζε ιεηηνπξγία γηα λα μεθηλήζεη ν ζπκπηεζηήο θαη θαηφπηλ 

λα δνπιέςεη κε ηελ θχξηα πεξηέιημε. Τπάξρεη θαη ην ζεξκηθφ πξνζηαζίαο φπνπ ιεηηνπξγεί 

απσζηηθά φηαλ ππεξζεξκαλζεί ν θηλεηήξαο. Έρεη έλα δηκεηαιιηθφ έιαζκα θαη κηα αληίζηαζε 

πνπ φηαλ ππεξζεξκαλζνχλ δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα. Υξήζε ηνπ ειεθηξνλφκνπ 

έληαζεο γίλεηαη θπξίσο ζε κνλάδεο κέρξη ¾΄΄ ηνπ ΗΡ. Απηφο έρεη έλα πελίν πνπ ηα άθξα ηνπ 

ζπλδένληαη ζε ζεηξά κε ηελ θχξηα πεξηέιημε ηνπ θηλεηήξα. Όιε ε έληαζε ηεο θχξηαο πεξηέιημεο 

ηνπ θηλεηήξα πεξλάεη κέζα απφ ηελ πεξηέιημε ηνπ ξειέ έληαζεο. Η έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο είλαη κεγάιε, έρεη έηζη ηε δχλακε λα δηεγείξεη ηηο επαθέο ηνπ ξειέ θαη λα εθθηλήζεη ηε 

βνεζεηηθή πεξηέιημε θηλεηήξα. Οη επαθέο ησλ ξειέ είλαη πάληνηε αλνηθηέο, δηεγείξνληαη θαη 

θιείλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθίλεζεο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα δίλνληαο ζηηγκηαία ξεχκα ζηε 

βνεζεηηθή πεξηέιημε. Οη επαθέο δηεγείξνληαη απφ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν πνπ δηαξξέεη ην 

πελίν ηνπ, γηα λα αζθεζεί ξνπή ζηξέςεο εθθηλψληαο ηνλ θηλεηήξα. Αθνχ μεθηλήζεη ν θηλεηήξαο, 



 43 

ε έληαζε πέθηεη, έηζη ην καγλεηηθφ πεδίν δελ είλαη ηθαλφ λα ζπγθξαηήζεη ηηο επαθέο θιεηζηέο κε 

ηε βνεζεηηθή πεξηέιημε. Η βνεζεηηθή πεξηέιημε βγαίλεη εθηφο, θαη ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί κε 

ηελ θχξηα πεξηέιημε. 

 

 

4.2.9 ΘΔΡΜΙΚΟ 

 
Σν ζεξκηθφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ςπθηηθέο κεραλέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα απφ 

ηηο ππεξβνιηθέο ππεξζεξκάλζεηο. Πξνζαξκφδεηαη επάλσ ζηνλ ειεθηξνθηλεηήξα, ζπλδέεηαη ζε 

ζεηξά κε ηε γξακκή ηξνθνδνζίαο ηνπ ξεχκαηνο, θαη δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκπηεζηή φηαλ 

απηφο ππεξζεξκαλζεί. Δζσηεξηθά έρεη έλα δηκεηαιιηθφ έιαζκα, ζε κηα θιεηζηή επαθή πνπ 

επηηξέπεη ζην ξεχκα λα πεξάζεη κέζα απφ απηήλ. Απηφ ην έιαζκα δηαζηέιιεηαη θαη αλνίγεη ην 

θχθισκα ζε πεξίπησζε πνπ ππεξζεξκαλζεί ν θηλεηήξαο. Η ππεξζέξκαλζε ηνπ θηλεηήξα κπνξεί 

λα πξνέιζεη είηε απφ δηέιεπζε κεγαιχηεξνπ ξεχκαηνο (ππεξέληαζε), είηε απφ άιιε αηηία φπσο 

παξαηεηακέλε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκπηεζηή, ππεξβνιηθά θνξηία ςπθηηθνχ πγξνχ θ.ά. 

 

 

4.2.10 ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΜΔΡΟ ΤΜΠΙΔΣΗ 

 

 
 
Οη ειεθηξνθηλεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ςχμε είλαη ζπλήζσο ειεθηξνθηλεηήξεο 

βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα ή επαγσγηθνί ειεθηξνθηλεηήξεο. Σα κέξε πνπ απνηεινχληαη απηνί νη 

θηλεηήξεο είλαη ν ζηάηεο πνπ επάλσ ηνπ βξίζθνληαη ηα ηπιίγκαηα ησλ πεξηειίμεσλ θαη ν 

δξνκέαο ή ξφηνξαο πνπ αληί γηα ηπιίγκαηα, έρεη ξάβδνπο ραιθνχ ή αινπκηλίνπ πνπ ζηα άθξα 

ηνπο ζπλδένληαη κε έλα ζηεθάλη δεκηνπξγψληαο έλαλ κεηαιιηθφ θισβφ. Ο ξφηνξαο θφβεη θάζεηα 

ηεο καγλεηηθέο γξακκέο πνπ δεκηνπξγεί ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν, ιφγσ ηηο δηέιεπζεο ηνπ 

ξεχκαηνο ζηα πελία. 

 

 

4.2.11 ΣΑ ΑΚΡΑ ΣΧΝ ΤΜΠΙΔΣΧΝ 
 
Η πιεηνλφηεηα ησλ ζπκπηεζηψλ, ζηελ ςχμε, θέξνπλ ειεθηξνθηλεηήξα κε δχν ηπιίγκαηα, έλα 

βνεζεηηθφ θαη έλα θχξην ηχιηγκα. Σν βνεζεηηθφ ηχιηγκα απνηειείηαη απφ ιεπηφ ράιθηλν ζχξκα 

κε κεγαιχηεξε σκηθή αληίζηαζε απφ ην θχξην. Σν θχξην ηχιηγκα είλαη ρνληξφηεξν απφ ην 

βνεζεηηθφ θαη έρεη κηθξφηεξε σκηθή αληίζηαζε.) Σα άθξα απηψλ ησλ ηπιηγκάησλ θαηαιήγνπλ 

πάλσ ζην θέιπθνο ηνπ ζπκπηεζηή ζε ηξία άθξα εμσηεξηθά. 
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5.1 Υαξαθηεξηζηηθά νξζήο ιεηηνπξγίαο: 

 
• Ο εμαηκηζηήξαο (βεληηιαηέξ)  ζε ιεηηνπξγία , ρσξίο ζπκπηεζηή ή αλεκηζηήξα ςχμεσο . 

• Θέζε Απφςπμεο (Πξνζαξκνζκέλε Απφςπμε) , ζπκπηεζηήο θαη αλεκηζηήξαο ςχμεο, κε 

βεληηιαηέξ θιεηζηφ(off) κεηά ηελ απφςπμε. 

• ε Λεηηνπξγία Πξνζηαζίαο ιεηηνπξγίαο ,ν αλεκηζηήξαο αλάβεη φηαλ νη πφξηεο είλαη αλνηθηέο 

γηα 3 ιεπηά . 

• Ο αλεκηζηήξαο ηνπ βηληηιαηέξ θαη ηνπ ζπκπηεζηή κπνξεί λα ηξέρεη ζπλερψο γηα 2 ψξεο ( 

Πξνζαξκνζκέλε Απφςπμε ) . 

• Γηαθνξεηηθά επίπεδα ήρνπ κπνξνχλ λα αθνπζηνχλ φηαλ ν αλεκηζηήξαο αιιάδεη ηαρχηεηα . 

• Ο ρξφλνο απφθξηζεο γηα δξαζηηθή αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη 2 έσο 10 ιεπηά. 

• Ο θχξηνο πίλαθαο ειέγρνπ(πιαθέηα) ζα αληαπνθξηζεί ζε 8 βαζκνχο ( Φαξελάηη ) κεηαβνιή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο αλά ιεπηφ , φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αληίζηαζε ηνπ αηζζεηήξα. 

 

 

5.2 Υαξαθηεξηζηηθά Αλώκαιεο ιεηηνπξγίαο ( Λαλζαζκέλεο ιεηηνπξγίαο ) 

 
• Σν βεληηιαηέξ (αλεκηζηήξαο) είλαη ελεξγφο (ΟΝ) , ν ζπκπηεζηήο είλαη θιεηζηφο (OFF) , θαη ην 

ληάκπεξ θιεηζηφ ( εθηφο απφ ηε ιεηηνπξγία πξνζηαζίαο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ) . 

• Σαρεία αιιαγή ηεο ηαρχηεηαο αλεκηζηήξα, ν αλεκηζηήξαο παίξλεη ηνπιάρηζηνλ 1 ιεπηφ γηα λα 

αιιάμεη ηελ ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο . 

• Ο ζπκπηεζηήο ιεηηνπξγεί ρσξίο ηνλ αλεκηζηήξα ςχμεο. Ο ζπκπηεζηήο θαη ν αλεκηζηήξαο ςχμεο 

πξέπεη πάληα λα ηξέρνπλ ηαπηφρξνλα. 

 

 

5.3.1 Πξνζαξκνζκέλε Απόςπμε 

 
Πξνζαξκνζκέλε απφςπμε κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κηα δηαδηθαζία απφςπμεο ζπζηήκαηνο πνπ 

πξνζαξκφδεηαη ζε έλα ςπγείν ζχκθσλα κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηελ νηθηαθή ρξήζε πνπ 

ηνπ επηβάιιεηε . ε αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα απφςπμεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ειεθηξνκεραληθά ρξνλφκεηξα κε έλα ζηαζεξφ θχθιν απφςπμεο (ψξα) , Η πξνζαξκνζκέλε 

Απφςπμε ρξεζηκνπνηεί έμππλνπο  ειεθηξνληθνχο ειέγρνπο ,γηα λα θαζνξίζεη πφηε ε απφςπμε 

είλαη απαξαίηεηε. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί  ν ζσζηφο ρξφλν απφςπμεο , ην θχξηνο πίλαθαο 

ειέγρνπ ( πιαθέηα ) αθνινπζεί θαη ππνινγίδεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο : 

• Σν ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ νη πφξηεο ηνπ ςπγείνπ ήηαλ αλνηθηέο  

απφ ηνλ ηειεπηαίν θχθιν απφςπμεο . 

• Σν ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ ν ζπκπηεζηήο έρεη ηξέμεη απφ ηνλ ηειεπηαίν θχθιν απφςπμεο . 

• Σν ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ νη αληηζηάζεηο απφςπμεο ήηαλ ελεξγέο ζηνλ ηειεπηαίν θχθιν 

απφςπμεο .  

 

5.3.2 Η πξνζαξκνζκέλε απόςπμε ρσξίδεηαη ζε 5 μερσξηζηνύο θύθινπο.  

 
Οη πξάμεηο απηέο είλαη νη εμήο: 

 

 • Λεηηνπξγία ςχμεο 

 • Λεηηνπξγία Πξν-ςχμεο  

 • Λεηηνπξγίαο απφςπμεο  

 • Πεξίνδνο αλακνλήο  



 45 

 • Θέζε αλακνλήο 

 

 

5.3.2.α)Λεηηνπξγία ςύμεο ( ζε πξνζαξκνζκέλε απόςπμε ) 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ςχμεο , ν θχξηνο πίλαθαο ειέγρνπ ππνινγίδεη ηα αλνίγκαηα 

ηεο πφξηαο θαη ν ζπκπηεζηήο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία . ν πίλαθαο ειέγρνπ κεηξάεη ην ρξφλν πνπ νη 

πφξηεο είλαη αλνηθηέο . Σν κεηψλεη ην κήθνο κεηαμχ απφςπμεο απφ 255 δεπηεξφιεπηα ( 

πνιιαπιαζηαζηηθφο ζπληειεζηήο ) γηα θάζε δεπηεξφιεπην φπνπ ε ζχξα είλαη αλνηθηή . Αλ θαη νη 

δχν πφξηεο είλαη αλνηθηέο , ην κεηψλεη ην θαηά ην δηπιάζην ηνπ πνζνχ. ν πνιιαπιαζηαζηηθφο 

παξάγνληαο κεηψλεη ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή . Δάλ νη ζχξεο δελ αλνίγνπλ , ν 

ζπκπηεζηήο κπνξεί λα είλαη ελεξγφο έσο θαη 60 ψξεο κεηαμχ ησλ απνςχμεσλ . Δάλ νη ζχξεο 

αλνίμνπλ ζπρλά ή / θαη γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο , ε ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή 

κεηαμχ απνςχμεσλ ζα είλαη κεηψλεηαη κε ειάρηζην απηφ ησλ 8 σξψλ . 

 

 

5.3.2. β) Λεηηνπξγία Πξνςύμεο ( ζε πξνζαξκνζκέλε απόςπμε ) 
 

Όηαλ ν θχξηνο πίλαθαο ειέγρνπ ( πιαθέηα ) δηαπηζηψζεη φηη ε απφςπμε είλαη απαξαίηεηε , ζα 

αλαγθάζεη ην ςπγείν ζε ζπλερή ιεηηνπξγία ςχμεο ( πξφςπμεο ) . Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο  , ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαηαςχθηε κπνξεί λα νδεγεζεί θάησ ην ζεκείν 

ξχζκηζεο . Χζηφζν , ε ζεξκνθξαζία ησλ θξέζθσλ ηξνθίκσλ ζα ξπζκίδεηαη απφ ην ληάκπεξ . Η 

πξφςπμε ζα δηαξθέζεη γηα 2 ψξεο.  

 

 
 

 

5.3.2 γ) Λεηηνπξγία Απόςπμεο ( ζε πξνζαξκνζκέλε απόςπμε ) 

 
Μεηά απφ 2 ψξεο ιεηηνπξγίαο πξφ ςπμεο , ν θχξηνο  πίλαθαο ειέγρνπ απελεξγνπνηεί ην 

ζπκπηεζηή , ηνλ αλεκηζηήξα ςχμεο θαη ηνλ εμαηκηζηήξα . Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

απφςπμεο , ν θχξηνο πίλαθαο ειέγρνπ παξαθνινπζεί ηε ζεξκνθξαζία ηνπ βηληηιαηέξ 

ρξεζηκνπνηψληαο εηζφδνπο ζέξκηζηνξ ( ζεξκνζηάηε ) . Ο ζεξκνζηάηεο ζα ηεξκαηίζεη ηε 

ιεηηνπξγία απφςπμεο ζέξκαλζεο ζε ιηγφηεξν απφ 45 ιεπηά. Ο ηππηθφο ρξφλνο απφςπμεο είλαη 

20-30 ιεπηά . Η κέγηζηε απφςπμε είλαη 45 ιεπηά κε ηηο αληηζηάζεηο γηα 5 ιεπηά ζε παξακνλήο 

.Σν ζχζηεκα απφςπμεο πξνζηαηεχεηαη απφ ζεξκνζηάηε αζθαιείαο ( δηαθφπηεο ) απφςπμεο . Ο 
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ζεξκνζηάηεο αλνίγεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ εμαηκηζηήξα απμάλεη ζε 60°C θαη θιείλεη φηαλ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ εμαηκηζηήξα ρακειψλεη πξνο 40°C. 
 

 

5.3.2. δ) Πεξίνδνο Αλακνλήο ( ζε πξνζαξκνζκέλε απόςπμε ) 

 
Μεηά ηε ιεηηνπξγία απφςπμεο φπνπ έρεη πεξαησζεί απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα ειέγρνπ , 

αλακέλεηε κηα 5 ιεπηψλ πεξίνδνο αλακνλήο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή , ν ζπκπηεζηήο , ν 

αλεκηζηήξαο ςχμεο , θαη ν αλεκηζηήξαο εμάηκηζεο ηνπ ςπγείνπ  παξακέλνπλ θιεηζηά.Σν 

ππφινηπν  ηνπ παγεηνχ ηήθεηαη απφ ηνλ εμαηκηζηήξα θαη ζα ζπλερίζεη λα ζηάδεη, κέρξη λα 

απνζηξάγγηζε , έηζη ψζηε πξηλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ςχμεο , ν εμαηκηζηήξαο λα είλαη εληειψο 

θαζαξφο απφ θάζε είδνπο πγξαζία . Μεηά απφ 5 ιεπηά ζηελ πεξίνδν αλακνλήο, ε κνλάδα 

πεγαίλεη ζηελ ζέζε αλακνλήο . 

 

 

5.3.2. ε) Θέζε Αλακνλήο( ζε πξνζαξκνζκέλε απόςπμε ) 

 
Η πεξίνδνο αλακνλήο εθ ησλ πζηέξσλ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα θξπψζεη ν εμαηκηζηήξαο πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ςπγείνπ. Απηφ απνηξέπεη ηπρφλ 

θαηάινηπα πςειήο ζεξκφηεηαο απφ ηελ εμάπισζε ηνπο ζηελ θαηάςπμε.Καηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο πεξηφδνπ, ν ζπκπηεζηήο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο θαη ν αλεκηζηήξαο ηεο ςχμεο είλαη ελεξγφο , 

αιιά ν εμαηκηζηήξαο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο , θαη ην θιείζηξν απνκφλσζεο (ληάκπεξ) είλαη 

θιεηζηφ . Η παξακνλή ζε απηή ηελ θαηάζηαζε  δηαξθεί 10 ιεπηά  . 

 

 

5.4Καηάζηαζε Πξνζηαζίαο Οξζήο Λεηηνπξγίαο  

 
Η ιεηηνπξγία πξνζηαζίαο νξζήο ιεηηνπξγίαο ζα ελεξγνπνηεζεί εάλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πφξηεο 

ήηαλ αλνηρηέο γηα 3 ιεπηά . Απηφ ζα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ εμαηκηζηήξα 

θαη θιείλεη ην θιείζηξν απνκφλσζεο(ληακπεξ) . Απηή ε ιεηηνπξγία ειέγρεηαη απφ 2 ρξνλφκεηξα. 

Υξνλφκεηξν #1 παξαθνινπζεί ηνλ ρξφλν πνπ ε πφξηα  παξακέλεη αλνηρηή. Μηα κέηξεζε 3 

ιεπηψλ αλνηρηήο πφξηα αξρίδεη φηαλ αλνίγεη ε πφξηα. Δάλ πξηλ παξέιζνπλ ηα 3 ιεπηά ε πφξηα 

είλαη θιεηζηή , ε ιεηηνπξγία πξνζηαζίαο νξζήο ιεηηνπξγίαο ζα γίλεη ελεξγεί . Μφιηο ε πφξηα 

είλαη θιεηζηή , ην ρξνλφκεηξν #1 κεδελίδεηαη θαη ε ιεηηνπξγία πξνζηαζίαο νξζήο ιεηηνπξγίαο 

κπαίλεη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο . ε θαηάζηαζε αλακνλήο ,ν θαλνληθφο αλεκηζηήξαο θαη ην 

ληάκπεξ ελεξγνπνηνχληαη επαλαιακβάλεηαη θαη ην ρξνλφκεηξν #2 αξρίδεη κηα θαηακέηξεζε 3 

ιεπηψλ θιεηζηήο πφξηαο . Δάλ ηα 3 ιεπηά παξέιζνπλ ρσξίο άλνηγκα ηεο πφξηαο , ε ιεηηνπξγία 

πξνζηαζίαο νξζήο ιεηηνπξγίαο ζα απελεξγνπνηεζεί εληειψο . Δάλ κία ζχξα αλνίρζεθε θαηά ην 

#2
ν
 ρξνλφκεηξν, αξρίδεη θαηακέηξεζε θιεηζηήο πφξηαο ,ν ππνιεηπφκελνο ρξφλνο ηεο θιεηζηήο 

ζχξαο ζα  αθαηξνχληαη απφ ην ρξνλφκεηξν # 1 αλνηρηήο πφξηαο θαηακέηξεζεο . 

 

 

5.5 Λεηηνπξγίεο δηαλνκήο 

 
Σν λεξφ , ε ιεηηνπξγία ζξπκκαηηζκέλνπ πάγνπ , θαη ηα παγάθηα ειέγρνληαη απφ ηνλ θεληξηθφ 

πίλαθα ειέγρνπ . Δπέιεμε κηα ιεηηνπξγία , παηήζηε ην θαηάιιειν θνπκπί ζην δνρείν. Η 

ελδεηθηηθή ιπρλία LED ζα αλάςεη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνλ επηινγέα.Γηα λα δηαλέκεη ην 

επηιεγκέλν ζηνηρείν , παηήζηε ηνλ δηαθφπηε φπνπ  βξίζθεηαη ζπλήζσο εληφο ηεο εζνρήο ηνπ 
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δηαλνκέα .Η ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα ελεξγνπνηείηε κέζσ ηνπ δηαθφπηε θαη ζα αλνίμεη ε 

πφξηα απειεπζεξψλνληαο ηνλ πάγν . Αλ επηιερζνχλ παγάθηα  , θαη φρη ζξπκκαηηζκέλνο πάγνο ε 

ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα παξάθακςεο ζα παξαθάκςεη ηνλ ζξαπζηήξα πάγνπ . Σν πνξηάθη 

πξέπεη λα παξακείλεη αλνηθηφ γηα 5 δεπηεξφιεπηα κεηά ηελ δηαλνκή . Μεηά απφ απηή ηελ 

θαζπζηέξεζε 5 δεπηεξνιέπησλ , ε ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα ζα θιείζεη ηνλ πάγν. Ο δηαλνκέαο 

θσηφο ζα ελεξγνπνηεζεί απηφκαηα κε ην άλνηγκα ηνπ θιείζηξνπ ηεο πφξηαο. 

 

 

5.6 Γηαλνκέαο / Φσο (Λακπηήξεο, Led) 
Σν πιήθηξν κε ηελ έλδεημε Light, ελεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ην θσο ζηνλ δηαλνκέα. Όηαλ ην 

θσο απελεξγνπνηεζεί , ζα ζβήζεη ζηαδηαθά . Σν θσο ζηνλ δηαλνκέα ζα έξζεη απηφκαηα φηαλ 

ελεξγεί θάπνηα δηαδηθαζία θαη ζα εμαζζελήζεη  5 δεπηεξφιεπηα κεηά απφ ην πέξαο απηήο. Σν 

πιήθηξν Light δελ κπνξεί λα αθχξσζε ηελ δηαδηθαζία απηή . 

 

 

5.7 ύζηεκα θιεηδώκαηνο δηαλνκήο  

 
Όηαλ ην ζχζηεκα δηαλνκήο είλαη θιεηδσκέλν ,νη εληνιέο ζηνλ δηαλνκέαο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο . 

Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ δηαθφπηε ηνπ δηαλνκέα θαη ζα απνηξέςεη ηπραία δηαλνκή πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζεί απφ παηδηά ή θαηνηθίδηα δψα . Δάλ έλα πιήθηξν πηέδεηαη κε ην ζχζηεκα θιεηδσκέλν , 

απηφ ζα γίλεη αληηιεπηφ κε 3 παικνχο LED φπνπ ζπλνδεχεηαη απφ έλα ερεηηθφ ζήκα ηεο 

θιεηδαξηάο .Γηα λα θιεηδψζεηε ή λα μεθιεηδψζεηε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ δηαλνκέα θαη ηνπ 

θπξίσο πίλαθα ειέγρνπ , παηήζηε ην πιήθηξν LOCK  θαη θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 

δεπηεξφιεπηα, ε θιεηδαξηά LED ζα αλαβνζβήλεη ελψ ην Pad Lock είλαη παηεκέλν. Όηαλ ε 

επηθνηλσλία είλαη θιεηδσκέλε , ε θιεηδαξηά LED ζα αλάςεη. Η θαηάζηαζε ησλ άιισλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ επηιέγνληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο θιεηδψκαηνο ζα εκθαληζηνχλ 

ζηελ νζφλε . Δάλ γίλεηαη πξνζπάζεηα θιεηδψκαηνο ελψ κηα ιεηηνπξγία είλαη ελεξγή , ην LED ζα 

παξακείλεη κέρξη απηή λα ιήμε .Δάλ ην θιείδσκα ελεξγνπνηείηαη φηαλ ιήμεη ην ρξνλφκεηξν ηνπ 

θίιηξνπ , ε ελδεηθηηθή ιπρλία ζα αλάςεη , αιιά δελ κπνξεί λα κεδεληζηεί κέρξη ην lock λα είλαη 

απελεξγνπνηεκέλν .Η ιεηηνπξγία θιεηδψκαηνο ζα πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ξεχκαηνο . 

 

 

5.8 Φίιηξα 

 
Αξθεηά κνληέια είλαη εμνπιηζκέλα κε έλα θίιηξν λεξνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πάλσ εζσηεξηθή 

δεμηά γσλία. Σν θίιηξν είλαη ζρεδηαζκέλν λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηάζηεκα έσο 8 ψξεο ρξφλνπ 

αλνίγκαηνο ηεο βαιβίδαο θαη 1 έηνο ηνπ εκεξνινγηαθνχ ρξφλνπ .Όηαλ ην 90 % ηνπ ρξφλνπ ηνπ 

θίιηξνπ ( εμαξηάηαη απφ ην κνληέιν ) έρεη παξέιζεη ( ψξα αλνηρηήο βαιβίδαο ή ν εκεξνινγηαθφο 

ρξφλνο ,φπνην έξζεη πξψην ) , ε θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ ζα θσηίδεη ηελ ππελζχκηζε LED 

θίιηξνπ ( πνξηνθαιί ) .Όηαλ ην 100 % ηνπ ρξφλνπ ηνπ θίιηξνπ έρεη παξέιζεη , ε θχξηα πίλαθα 

ειέγρνπ ζα αλάςεη ηελ ππελζχκηζε θίιηξνπ LED (θφθθηλν) . 

 

 

5.9 Άξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο (πόξηα) 

 
Σν θιείζηκν ησλ αξζξσηψλ βξαρηφλσλ δελ είλαη ξπζκηδφκελν επάλσ ζην ληνπιάπη. Η πφξηα 

θξέζθσλ ηξνθίκσλ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηαθάησρξεζηκνπνηψληαο 
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ηνλ πείξν ξχζκηζεο άξζξσζεο (πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θάησ κεληεζέ ηεο πφξηαο ζπληήξεζεο) .Η 

πφξηα ζπληήξεζεο  θαη θαηαςχθηε είλαη εμνπιηζκέλεο κε αληηθαηαζηάζηκνπο κεληεζέδεο 

,ιάζηηρα θαη πξνζφςεηο φπνπ βνεζνχλ ζην ζσζηφ θιείζηκν ηεο πφξηαο. 

 
Αλ ε πφξηα ζπληήξεζεο ξπζκηζηεί πνιχ πςειά , ηφηε ε πξφζνςε δελ ζα κπνξεί λα θεληξάξεη , 

θαη ε πφξηα ζπληήξεζεο δελ ζα θιείλεη ζσζηά .ΗΜΑΝΣΙΚΟ : Οη θχιηλδξνη ςπγείν πξέπεη λα 

είλαη ξπζκηζκέλνη ζσζηά γηα ην ζσζηφ θιείζηκν ηεο πφξηαο. Όηαλ νη θχιηλδξνη έρνπλ ξπζκηζηεί 

ζσζηά , ε πφξηα ζα πξέπεη λα θιείλεη εχθνια, πξέπεη λα έρνπλ άλνηγκα πεξίπνπ 45 κνηξψλ 

 

 

5.10 Η Ρνή ηνπ Αέξα (Δζσηεξηθά ηνπ ςπγείνπ)  

 
Ο θαηαςχθηεο έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα φηαλ ν εμαηκηζηήξαο ιεηηνπξγεί ,ν αέξαο έιθεηαη 

ζην θάησ κέξνο ηεο ζήξαγγαο αέξα θαη κέζσ ηνπ εμαηκηζηήξα, ν θξχνο αέξαο σζείηαη ηφηε έμσ 

ζηελ θνξπθή ηνπ ςπγείνπ ζηελ ζπληήξεζε, κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ θιείζηξνπ(damper) ,ψζηε 

ηα ηξφθηκα λα δηαηεξνχληαη θξέζθα κε απιή ςχμε ηνπ αέξα. Σν ειεθηξνληθφ θιείζηξν  

 
ηνπνζεηείηαη ζηελ θνξπθή, νπίζζηα ηνπ ςπγείνπ κεηαμχ ηνπ θαηαςχθηε θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ 

ςπγείνπ . Σν θιείζηξν ειέγρεηαη απφ ηνλ θχξηα πιαθέηα ειέγρνπ θαη φηαλ είλαη αλνηθηφ , 

επηηξέπεη ηελ ςχμε ηνπ αέξα ηεο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ ηνπ ςπγείνπ κέζσ κηαο ζήξαγγαο 
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δηφδνπ αέξα απφ ηνλ θαηαςχθηε λα θηλείηαη κέζσ ηνπ θιείζηξνπ κε ηελ βνήζεηα ηνπ αλεκηζηήξα 

ςχμεο θαη ηέινο ν αέξαο  επηζηξέθεη απφ ηνλ ζάιακν λσπψλ ηξνθίκσλ ζηνλ θαηαςχθηε κέζσ 

ηνπ εμαεξηζκνχ πνπ βξίζθεηαη, ζπλήζσο, ζηα αξηζηεξά ηνπ ζπξηαξηνχ ,ησλ λσπψλ πξντφλησλ . 

 

 

5.11 Ο πκππθλσηήο 

 
Η λέα θαηεγνξία ζπκππθλσηψλ είλαη πξνζβάζηκνη απφ ην πίζσ κέξνο ηνπ ςπγείνπ θαη έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα λα είλαη αλεθηηθνί κέρξη θαη 5 εθαηνζηά ρλνχδη . Η ηδέα είλαη φηη ν θαηαλαισηήο , 

ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο , δελ ζα ρξεηάδεηαη λα θαζαξίδεη ην ζπκππθλσηή . Δάλ είλαη 

απαξαίηεην, ρξεζηκνπνηείηε κηα απιή ζθνχπα θαζαξηζκνχ. Ο αέξαο αλαξξνθάηαη απφ ηελ 

εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ ζπκππθλσηή θαη αλαξξνθάηε  έμσ απφ ηνλ αλεκηζηήξα ηνπ 

ζπκππθλσηή .Έλα δηάθξαγκα ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ ζπκππθλσηή βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο 

άκεζε ξνήο ηνπ αέξα κέζσ ηνπ ην ζπκππθλσηή . Ο αέξαο αλαξξνθάηαη απφ εκπξφο αξηζηεξά 

θαη πίζσ αξηζηεξά θαη βγαίλεη έμσ κπξνζηά δεμηά πιεπξά ηνπ ςπγείνπ . 
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5.12 ρέδην Φπγείνπ/Τιηθώλ 
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5.13 Πιαθέηα Διέγρνπ 
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Α)Κπξίσο Πιαθέηα Διέγρνπ (Πιεπξά Υακειήο Σάζεο) 
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Β)Κπξίσο Πιαθέηα Διέγρνπ (Πιεπξά 120 VAC) 
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5.14 πλδέζεηο Πιαθέηαο 
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Α) πλδέζεηο Πιαθέηαο Διέγρνπ 

(Πιεπξά Υακειήο Σάζεο) 
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πλδέζεηο Πιαθέηαο Διέγρνπ 

(Πιεπξά Υακειήο Σάζεο) 
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Β) πλδέζεηο Πιαθέηαο Διέγρνπ 

(Πιεπξά 120-VAC) 

 

 

 
 

*Όηαλ ελεξγνπνηείηε 
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ΗΜΔΙΧΗ: Η αληίζηαζε ηνπ ζεξκίζηνξ έρεη αξλεηηθό ζπληειεζηή. Καζώο απμάλεηαη ε 

ζεξκνθξαζία, ν αληίζηαζε ζεξκίζηνξ ηνπ κεηώλεηαη. 
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5.15 ρεκαηηθό 
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5.16 Γηαζθόξπηζε 
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6.0 Βαζηθέο Έλλνηεο θαη Οξνινγία 

 
Σήμε 
Όηαλ κεηαβαίλεη ην ζηεξεφ ζηελ πγξή θάζε (κε ζέξκαλζε). 

Πήμε ή ζηεξενπνίεζε 

Όηαλ πεγαίλεη ην πγξφ ζηε ζηεξεά θάζε (κε ςχμε). 

Βξαζκόο ή εμάηκηζε 

Όηαλ κεηαβαίλεη ην πγξφ ζηελ αέξηα θάζε (κε ζέξκαλζε). 

Τγξνπνίεζε 
Όηαλ κεηαβαίλεη ην ζηεξεφ ζηελ πγξή θάζε (κε ζέξκαλζε) ή φηαλ κεηαβαίλεη ην αέξην ζηελ 

πγξή θάζε (κε ςχμε). 

πκπύθλσζε  

Δίλαη ε κεηαβνιή φπνπ ην αέξην κεηαηξέπεηαη ζε πγξφ κε ςχμε. 

Δληξνπία 

Δίλαη ην κέγεζνο πνπ εθθξάδεη ηε δπλαηφηεηα ελφο ζεξκνδπλακηθνχ ζπζηήκαηνο λα παξάγεη 

έξγν, κέζσ ηεο κεηαβνιήο ηεο εζσηεξηθήο ηνπ ελέξγεηαο (αηαμία κνξίσλ),ε νπνία θαζνξίδεηαη 

απφ ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα ηνπ πνζνχ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ απνξξνθά ην ζχζηεκα απφ ην 

πεξηβάιινλ θαη ηνπ έξγνπ ησλ εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ πνπ επηδξνχλ πάλσ ζην ζχζηεκα (kJ/K).  

Δηδηθή εληξνπία 

Δίλαη ε εληξνπία αλά κνλάδα κάδαο ςπθηηθνχ κέζνπ (kJ/kg ∙ K). 

Η γξακκή θνξεζκνύ  

Δίλαη ε νξηαθή γξακκή φπνπ ην ςπθηηθφ κέζν αιιάδεη θάζε απφ ηελ θαηάζηαζε ππφςπθηνπ 

πγξνχ ζε θαηάζηαζε θνξεζκνχ θαη θαηάζηαζε ππέξζεξκνπ αηκνχ. 

Τπόςπθην πγξό 

Δίλαη ην πγξφ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηε ζεξκνθξαζία αηκνπνίεζεο. 

Κνξεζκέλν πγξό  

Δίλαη ην πγξφ πνπ βξίζθεηαη ζε πίεζε θαη ζεξκνθξαζία αηκνπνίεζεο. 

Κνξεζκέλνο αηκόο 

Δίλαη ν αηκφο πνπ βξίζθεηαη ζε πίεζε θαη ζεξκνθξαζία αηκνπνίεζεο  

θαη πεξηέρεη κείγκα πγξνχ (ζηαγνλίδηα) θαη αηκνχ. Η αλαινγία ησλ δχν θάζεσλ θαζνξίδεηαη 

απφ ην βαζκφ μεξφηεηαο. 

Ξεξόο θνξεζκέλνο αηκόο 

Δίλαη ν αηκφο πνπ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία αηκνπνίεζεο θαη είλαη 100% αηκφο (ρσξίο 

ζηαγνλίδηα πγξνχ). 

Τπέξζεξκνο αηκόο 

Δίλαη ν αηκφο πνπ βξίζθεηαη πιένλ ζε ζεξκνθξαζία πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία αηκνπνίεζεο. 

Κξίζηκν ζεκείν 
Δίλαη ην ζεκείν εθείλν ζην νπνίν ην θνξεζκέλν πγξφ κεηαηξέπεηαη απεπζείαο ζε μεξφ 

θνξεζκέλν αηκφ. 

Βαζκόο μεξόηεηαο (x) 

Δίλαη ν αξηζκφο πνπ παίξλεη ηηκέο απφ ην 0 έσο ην 1 θαη καο δείρλεη πφζνο αηκφο βξίζθεηαη 

ζην ζχλνιν ηεο κάδαο πγξνχ-αηκνχ. Π.ρ. βαζκφο μεξφηεηαο 0,2 ζεκαίλεη 20% αηκφο θαη 80% 

πγξφ. Βαζκφο μεξφηεηαο 0,7 ζεκαίλεη 70% αηκφο θαη 30% πγξφ. 

Δηδηθόο όγθνο (λ),είλαη ν φγθνο αλά κνλάδα κάδαο ςπθηηθνχ κέζνπ (m3/kg). 

Δλζαιπία (h) 

Η ελζαιπία είλαη έλα κέγεζνο πνπ καο δείρλεη ηελ πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ ππάξρεη ζηε 

κάδα κηαο νπζίαο ,αληηπξνζσπεχεη ην νιηθφ πνζφ ζεξκφηεηαο πνπ πεξηέρεη έλα ζεξκνδπλακηθφ 

ζχζηεκα. Δηδηθφηεξα απνηειεί ην άζξνηζκα ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ελφο ζψκαηνο θαη ηνπ 

γηλνκέλνπ ηεο εμσηεξηθήο πίεζεο επί ηνπ φγθνπ πνπ θαηαιακβάλεη κηα νπζία. ηε ρεκεία 
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ραξαθηεξίδεηαη σο ε ελέξγεηα πνπ πξνζθέξεηαη θαηά ηε ζέξκαλζε νπζηψλ θαη πνπ 

εγθισβίδεηαη ζηα κφξηά ηνπο, ηδίσο ζ’ εθείλα ησλ πδξαηκψλ ηνπο (kJ). 

Δηδηθή ελζαιπία 
Δίλαη ε ελζαιπία αλά κνλάδα κάδαο ςπθηηθνχ κέζνπ (kJ/kg). 

Αηζζεηή είλαη ε ζεξκόηεηα 

Δίλαη ε ζεξκφηεηα πνπ δίλνπκε ζε κία νπζία θαη ε ζεξκνθξαζία ηεο κεηαβάιιεηαη. (Γελ 

έρνπκε αιιαγή θάζεο.) 

Λαλζάλνπζα  
Δίλαη ε ζεξκφηεηα , πνπ δίλνπκε ζε κία νπζία θαηά ηελ αιιαγή ηεο θάζεο θαη ε ζεξκνθξαζία 

ηεο δελ κεηαβάιιεηαη. 

Ιζεληξνπηθή ζπκπίεζε 
Γίλεηαη ζηνλ ζπκπηεζηή θαη παίξλεη απφ ηελ αλαξξφθεζε ΑΔΡΙΟ ρακειήο πίεζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο θαη ζηελ θαηάζιηςε δίλεη ΑΔΡΙΟ πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο 

Ιζόζιηπηε ςύμε 
Παξνπζηάδεηαη ζηνλ ζπκππθλσηή. ηελ είζνδν έρνπκε ΑΔΡΙΟ πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαη 

πίεζεο θαη ζηελ έμνδν έρνπκε ΤΓΡΟ κε ίδηα πίεζε θαη ιίγν ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία. 

Ιζελζαιπηθή εθηόλσζε 

Γίλεηαη ζην εθηνλσηηθφ κέζν. ε απηφ κπαίλεη ΤΓΡΟ κε κεγάιε πίεζε θαη κεγάιε ζρεηηθά 

ζεξκνθξαζία θαη ζηελ έμνδν έρνπκε ΜΙΓΜΑ ΤΓΡΟΤ-ΑΔΡΙΟΤ ρακειήο πίεζεο θαη ρακειήο 

ζεξκνθξαζίαο.  

Ιζόζιηπηε ζέξκαλζε 

Γίλεηαη ζηνλ εμαηκηζηή θαη ζηελ είζνδν εηζέξρεηαη ΜΙΓΜΑ ΤΓΡΟΤ-ΑΔΡΙΟΤ θαη εμέξρεηαη 

ΑΔΡΙΟ πνπ πεγαίλεη ζηελ αλαξξφθεζε ηνπ ζπκπηεζηή. 

 

 

Βαζηθέο  

Μνλάδεο θαη Μεηαηξνπέο 

 
1 kcal = 4,1858 kJ = 3,9683 Btu 

 

1 kW ≈ 860 kcal/h = 1,36 PS 

 

1Kcal/h=3,9683Btu/h=0,0003305R 
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