
Τίτλος Μαθήματος Τεχνολογία Ψύξης με Συμπίεση ΙΙ – Εργαστήριο Ψύξης ΙΙ 

Κωδικός 
Μαθήματος 

REFRIG 0301 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό, Θεωρητικό / Εργαστηριακό  

Επίπεδο 5Β 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

2o Έτος, Α’ Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Πλούταρχος Ευλογημένος 

Κώστας Γέριμος 

ECTS 8 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

2 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

5 

Στόχος Μαθήματος 
 

Οι σπουδαστές με τη διδασκαλία του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει τις 

απαραίτητες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για 

την ολοκληρωμένη εγκατάσταση οικιακών και βιομηχανικών, την συντήρηση 

και τον έλεγχο λειτουργίας τους, καθώς και την αποκατάσταση των βλαβών 

τους.  

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα Στο τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

• Εκτελούν όλες τις διεργασίες για την συναρμολόγηση και 

εγκατάσταση των κύριων και βοηθητικών συσκευών και εξαρτημάτων 

που απαιτούνται για λειτουργία ενός ψυκτικού συστήματος, 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, συσκευές και όργανα. 

• Διεξάγουν στοιχειώδης υπολογισμούς για τις ψυκτικές ανάγκες του 

χώρου κατά την εγκατάσταση καινούργιας ψυκτικής μονάδας, καθώς 

και για την ομαλή λειτουργία της, χρησιμοποιώντας κατάλληλους 

πίνακες και διαγράμματα. 

• Αναγνωρίζουν τυχόν βλάβες σε μία ψυκτική εγκατάσταση 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα ελέγχου, μέτρησης και 

εξοπλισμό εργαστηρίου. 

• Επιλέγουν τρόπους επίλυσης βλαβών και συντήρησης σε μια ψυκτική 

μονάδα. 



Εφαρμόζουν τεχνική ορολογία στην αγγλική γλώσσα. 

Προαπαιτούμενα REFRIG 0201 

REFRIG 0204 

Συναπαιτούμενα REFRIG 0302 

REFRIG 0303 

 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 

Ενότητα 1 
 
28 περίοδοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητα 2 
 
40 περίοδοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρία: 

 
➢ Βασική θερμοδυναμική.  

 

• Κύκλος ψύξης. Κύρια και βοηθητικά μέρη ψυκτικής συσκευής. 
 

• Διάγραμμα Mollier.  
 

• Απεικόνιση ψυκτικού κύκλου στο διάγραμμα Mollier - αναγκαίες 
παράμετροι λειτουργίας (θερμοκρασία ατμοποίησης, υπερθέρμανση, 
θερμοκρασία συμπύκνωσης, υπόψυξη). Ερμηνεία διαγράμματος – 
εντοπισμός θερμοδυναμικής κατάστασης-.   

 

• Χρήση διαγράμματος Mollier για τον εντοπισμό και αναγνώριση 
δυσλειτουργιών του ψυκτικού συστήματος -πίεση συμπύκνωσης, 
πίεση ατμοποίησης, κυκλοφορία ρευστού, μη συμπυκνούμενα αέρια, 
θερμοκρασία ατμοποιητή. 

 
 

Εργαστήριο 

➢ Βασικές διεργασίες 

• Σύνδεση εξαρτημάτων - βαλβίδων. Χρήση εργαλείων – δυναμόκλειδα, 
ροπή σύσφιξης περικοχλίων-. 

• Επεξεργασία σωλήνων διακίνησης ρευστών διαφόρων διαστάσεων. 
Σκληρή κόλληση χαλκοσωλήνων. 

• Έλεγχος πίεσης συστήματος ψύξης  με άζωτο. Έλεγχος αντοχής και 
στεγανότητας συστήματος ψύξης. Χρήση μανομέτρων. 

• Χρήση της αντλίας κενού. Δημιουργία κενού σε ψυκτικό σύστημα. 

• Διαδικασία πλήρους ανάκτησης φθοριούχων αερίων από ψυκτικά 
συστήματα και αποθήκευση τους σε κατάλληλους κυλίνδρους.  

• Φόρτωση ψυκτικού συστήματος με χρήση ψυκτικών μανομέτρων. 

• Χρήση ηλεκτρονικής ζυγαριάς και ασφαλής διαδικασία συμπλήρωσης 
των κυλίνδρων ανάκτησης. 

• Καταγραφή των παραμέτρων του ψυκτικού συστήματος (πιέσεις, 
θερμοκρασίες). Υπολογισμός υπερθέρμανσης και υπόψυξης. 
Υπολογισμός ποσότητας φθοριούχου αερίου με τη χρήση 
ηλεκτρονικής ζυγαριάς. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητα 3 
 
15 περίοδοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητα 4 
 
15 περίοδοι 

 

 

 

 

 

 

• Έλεγχος αντοχής – διαρροής συστήματος ψύξης. Άμεση και έμμεση 
μέθοδος ελέγχου διαρροής σε ψυκτικά συστήματα. 

• Μέτρα ασφαλείας στη χρήση των φθοριούχων αερίων.  

• Χρήση της ηλεκτρονικής ζυγαριάς και ασφάλεια στη διαδικασία 
συμπλήρωσης των κυλίνδρων ανάκτησης.  

• Κατάλληλη χρήση αντλίας κενού, δημιουργία κενού σε ψυκτικό 
σύστημα.  

• Έλεγχος φόρτωσης ψυκτικού συστήματος με την χρήση ψυκτικών 
μανομέτρων.  

• Άμεση και έμμεση μέθοδος ελέγχου διαρροής σε ψυκτικά συστήματα.  

      
 

➢ Εγκατάσταση 
 

• Προβλήματα κατά την εγκατάσταση του ψυκτικού συστήματος. 
 

• Διαδικασία εγκατάστασης - Επιλογή κατάλληλων θέσεων εξωτερικής 
εσωτερικής μονάδας, πρόνοια για συντήρηση, όδευση ψυκτικών 
σωλήνων, επιλογή και συνδεσμολογία ηλεκτρικών καλωδίων, 
εγκατάσταση στοιχείων ηλεκτρικών - αυτοματισμού, επικοινωνίας-
όδευση σωλήνας αποχέτευσης -.  
 

• Τελικός έλεγχος-δοκιμαστική λειτουργία, προστασία. Εκτέλεση 
μετρήσεων –τάση, ένταση, πίεση κατάθλιψης, αναρρόφησης, 
θερμοκρασίες στα σημεία του ψυκτικού κύκλου-. 

 

• Ανάλυση λαθών κατά την εγκατάσταση και αντιμετώπιση τους. 
 
 

➢ Συντήρηση – βλάβες ψυκτικού συστήματος 
 

• Διάγνωση βλάβων με τη χρήση των μανομέτρων.  
 

• Διάγνωση - ερμηνεία κυριοτέρων βλαβών βάση του ψυκτικού κύκλου 
(ψηλές πιέσεις, μη συμπυκνούμενα αέρια στο ψυκτικό κύκλωμα, 
υπερπλήρωση ψυκτικού, προβλήματα κατά την συμπύκνωση του 
ρευστού, μειωμένη μεταφορά θερμότητας στον ατμοποιητή, 
ελαττωματική λειτουργία διατάξεων ρύθμισης).  

 

• Χρήση οργάνων μέτρησης –πολύμετρο, αμπεροτσιμπίδα-για έλεγχο 
και επιδιόρθωση δυσλειτουργιών (τάση, ρεύμα, υπερφόρωση, 
ελαττωματική λειτουργία βαλβίδων ψυκτικού συστήματος, επαφών, 
ηλεκτρικών στοιχείων). 

 

• Διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της  ομαλής λειτουργίας 
ψυκτικού συστήματος. 

 

• Αντιμετώπιση κραδασμών και θορύβου. 

• Ανάλυση λαθών κατά την λειτουργία των συμπιεστών. 



 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

• Μέθοδος - Δια Ζώσης  

• Τεχνική - Διάλεξη, Συζήτηση, Επίδειξη, Πρακτική άσκηση, Εργασία 
σε ομάδες 

• Μέσα - Πίνακας, Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Προβολέας, 
Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, Επίσκεψη σε σχετικές βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. 

• Υλικά - Διαφάνειες, Μαρκαδόροι, Σχετικές πειραματικές και 
εργαστηριακές διατάξεις 
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Αξιολόγηση 
Συμμετοχή στο μάθημα  10% 

Συνεχής Αξιολόγηση (Εκπόνηση εργασιών) 20% 

Ενδιάμεση εξέταση 30% 

Τελική εξέταση 40% 
 

Γλώσσα Ελληνική 

 

 

 

 


