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ΘΔΜΑ Α 

Α1 

α-Λ, β-Σ, γ-Λ, δ-Σ , ε-Σ 

Α2 

1- γ 

2 - δ 

3 - α 

4 - β 

5 - στ 

ΘΔΜΑ Β 

Β1 

Θεξκνθξαζία πγξνύ βνιβνύ είλαη ε ζεξκνθξαζία πνπ δείρλεη ελα θνηλό 

πδξαξγπξηθό ζεξκόκεηξν, όηαλ ν ζάιακνο βνιβόο πδξαξγύξνπ πνπ 

πεξηηπιίγεηαη απν έλα πγξό βακβαθεξό θνκκάηη ύθαζκα,ην νπνίν 

βξίζθεηαη ππν ηελ επίδξαζε ξεύκαηνο αέξα.Η ξνή ηνπ αέξα εμαζθαιίδεη 

εμάηκηζε ηνπ λεξνύ ζην βακβαθεξό ύθαζκα,ελώ παξάιιεια  ε έλδεημε 

πνπ θέξεη ην  πεξηηπιηγκέλν ζεξκόκεηξν είλαη ρακειόηεξε από εθείλε 

ηνπ θνηλνύ μεξνύ ζεξκόκεηξνπ θαηα ηνπ πνζό αλάινγν κε ην 

πεξηερόκελν ηνπ αέξα ζε πγξαζία. 

Σπκβνιίδεηαη TDB OC         ζει.276-277 

 

 



 

 

 

Β2 

Υπόςπθην πγξό νλνκάδνπκε ην πγξό πνπ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία 

ρακειόηεξε απν ηελ ζεξκνθξαζία αηκνπνίεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πίεζε ηνπ.           ζει.107 

Υπέξζεξκνο αηκόο νλνκάδεηαη ν αηκόο πνπ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία 

πςειόηεξε απν ηε ζεξκνθξαζία αηκνπνηήζεο      ζει. 107 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1 

Οξίδεηαη σο ην πειίθν ηεο σθέιηκεο ηζρύνο ηεο κεραλήο πξόο ηελ 

θαηαλαιηζθόκελε ηζρύ. 
ή

COP
 




  

Σε αληίζεζε κε ην βαζκό απόδνζεο ζεξκηθήο κεραλήο παίξλεη ηηκέο απν 

0 έσο i , ν ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο παίξλεη ηηκέο κεγαιύηεξεο απν i 

Γ2 

1) Ο πάγνο δεκηνπξγεί ζεξκηθή κόλσζε θαη εκπνδίδεη ηε κεηάδνζε 

ζεξκόηεηαο από ηνλ αέξα πξνο ηελ θξύα κεηαιιηθή επηθάλεηα.Οζν 

απμάλεηαη ην ζηξώκα ηνπ πάγνπ, ηόζν ρεηξνηεξεύεη ε θαηάζηαζε.Άξα 

ινηπόλ πέθηεη ε ςπθηηθή απόδνζε ηεο εγθαηάζηαζεο.        

2) Από ην ζρεκαηηζκό κεγάισλ πνζνηήησλ πάγνπ πξνθαινύληαη 

κεραληθέο β΄΄αβεο θαη παξακνξθώζεηο ησλ ζσιήλσλ ηεο εγθαηάζηαζεο.  

ζει 149 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1 

Να κελ είλαη δειεηεξηώδεο ή ηνμηθέο 

Να κελ εθξήγλπηαη 



 

 

Να κελ είλαη δηαβξσηηθό 

Να κελ αλαθιέγεηαη εύθνια 

Να αληρλεύεηαη εύθνια ώζηε λα εληνπίδνληαη νη ηπρόλ δηαξξνέο 

                                                                   ζει.179 

Γ2 

Θεξκνθξαζία μεξνύ ζεξκνκέηξνπ    Απμάλεηαη 

Θεξκνθξαζία πγξνύ ζεξκνκέηξνπ    Απμάλεηαη 

Θεξκνθξαζία πγξνπνίεζεο ζεκείν δξόζνλ    Σηαζεξή 

Σρεηηθή πγξαζία                                    Ειαηηώλεηαη 

Λόγνο πγξαζίαο                                    Σηαζεξόο 

                                                            ζει.295,296 

 Eπιμέλεια :  ΣΟΓΚΟΤΡΖ - ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ 


