
       ΜΕΚ  Ι                        

                                   Απαντήσεις   για  το 
                      διαγώνισμα  στο  σύστημα  ψύξεως                                Α 

 

Όνομα :  ……………………………………………………………………. 

 
1.    Ποιος  είναι  ο  σκοπός  του  συστήματος  ψύξης ;                                                    184-185 

 

    Το  σύστημα  ψύξεως   έχει  σκοπό   να   απάγει  την  πλεονάζουσα  ποσότητα  θερμότητας   

    και   να  κρατά  την  θερμοκρασία  του    κινητήρα  σταθερά  στη  θερμοκρασία    μέγιστης  

    απόδοσης ,  που  έχει  καθοριστεί  από  τον  κατασκευαστή  . 

 

2.    Τι  είναι  ο  θερμοστάτης ;                                 194 

 

   Είναι μια μηχανική  βαλβίδα διπλής ενέργειας   που  ενεργοποιείται  από  τη  θερμοκρασία   

   του  ψυκτικού  υγρού , του    κινητήρα : 

 

       ανοίγει  όταν   το   ψυκτικό  υγρό  φθάσει  στην  ορισμένη  θερμοκρασία λειτουργίας του  

       κλείνει  κατά  την  ψυχρή  εκκίνηση,  ώστε  η  θερμοκρασία  του  κινητήρα  να  ανέβει  

          γρήγορα  στην  ορισμένη  θερμοκρασία  και  να  παραμείνει  σταθερή  στην  τιμή  αυτή   

 

3.    Περιγράψτε  τη  λειτουργία  του  συστήματος  ψύξεως   με τον θερμοστάτη   κλειστό .                                               

                                                                                                                      σχ.   4.117          194        

 

   Το  ψυκτικό  υγρό κατά  τη  λειτουργία  του  συστήματος  ψύξεως  με τον θερμοστάτη 

   κλειστό    ρέει  ως  εξής :  

 

              αντλία    υδροχιώνια    μέσα  από  την  παράκαμψη  bypass    αντλία 

 
4.   Ποια  χαρακτηριστικά  πρέπει  να  έχει  ένα  καλό  αντιψυκτικό  υγρό ;                   187- 188 

 

      να   έχει   χαμηλό  σημείο   πήξης 

      να   έχει   υψηλό    σημείο   βρασμού 

      να   έχει   αντιδιαβρωτικές  ικανότητες 

  

5.   Πώς  παίρνει  κίνηση  η  αντλία  νερού   και     τι  τύπος  αντλίας  είναι ;                    195 

 

   Παίρνει  κίνηση  από  το  στροφαλοφόρο  άξονα , με  τη  βοήθεια  ιμάντα . 

   Είναι  αντλία  φυγοκεντρικού  τύπου .    

 

 
 



   ΜΕΚ  Ι                       Απαντήσεις   για  το         

                        διαγώνισμα  στο  σύστημα  ψύξεως                              Β 

Όνομα :  ……………………………………………………………………. 

 
1.   Πως  ταξινομούνται  τα  συστήματα  ψύξης ;                                                                      185 

 

   1.   στα  υδρόψυκτα    συστήματα   ψύξης   και 

   2.   στα  αερόψυκτα           >>              >> 

 

2.  Ποια  είναι  τα  κύρια  μέρη  του  συστήματος  ψύξης ;                  σχ. 4.109           186 

 

   1.   ψυγείο  

   2.  δοχείο  διαστολής  με  την  τάπα  πλήρωσης  και  τις  βαλβίδες  της     

   3.   ηλεκτρικός  ανεμιστήρας  ψυγείου   με  τη  φούσκα  του  

   4.   κολάρα : ζεστό  και  κρύο 

   5.  αντλία  νερού 

   6.  υδροχιτώνια 

   7.  θερμοστάτης 

   8.  φούσκα  ενδεικτικής  λυχνίας   και   φούσκα  θερμόμετρου 

 

3.   Ποια  είναι  η  λειτουργία  του  θερμοστάτη ;                                                                       194 

  

  Κλειστός :   διακόπτει  τη ροή προς το ψυγείο   και    ανοίγει  την  παράκαμψη προς την   

                       αντλία 

   Ανοικτός :  ανοίγει  τη ροή προς το ψυγείο        και    διακόπτει την ροή μέσω  παράκαμψης 

 

4.  Περιγράψτε  τη  λειτουργία  του  συστήματος  ψύξεως   με τον θερμοστάτη   ανοικτό .  

                                                                                                                   σχ.   4.117           194        

 

   Το  ψυκτικό  υγρό κατά  τη  λειτουργία  του  συστήματος  ψύξεως  με τον θερμοστάτη 

   ανοικτό    ρέει  ως  εξής :    

 

     ψυγείο ( κρύος  υδροθάλαμος )    κρύο  κολάρο     αντλία    υδροχιτώνια     

       μέσα  από  το  θερμοστάτη    ζεστό  κολάρο     ψυγείο  ( ζεστός  υδροθάλαμος ) 

 

5.   Πότε  και  πώς  ενεργοποιείται  ο  ανεμιστήρας  ηλεκτρικού  τύπου ;                               193 

  

   Ενεργοποιείται  όταν  το  ρεύμα  αέρα ,  που  περνά  από  τις  ψύκτρες  του  ψυγείου , δεν  είναι  

   αρκετό  για  την  ψύξη  του  νερού .  
 

   Ο  ανεμιστήρας  παίρνει  κίνηση  από  ηλεκτροκινητήρα ( μοτέρ ),  μέσω  ενός  θερμοστατικού   

   διακόπτη  ( φούσκα  ανεμιστήρα ) ,  που  είναι  τοποθετημένος  στον  κρύο  υδροθάλαμο  του  

   ψυγείου . 


