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ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 
 
ΤΣΗΜΑ ΨΤΞΗ 
Σα βαςικά μζρθ ενόσ ψυγείου είναι: 
· υμπιεςτισ 
· Θερμοςτάτθσ (ελζγχου ψφξθσ) 
· Εξατμιςτισ 
· υμπυκνωτισ 
· ωλινα απορρόφθςθσ 
· τεγνωτιρασ 
·  
· Καυτόσ ςωλινασ 
 
ΠΩ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ ΣΟ ΕΡΜΗΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ  
Σο πλικοσ των μερϊν που ςυνδζονται μεταξφ τουσ για να ολοκλθρϊςουν ζνα 
ςυςτιματα ψφξθσ για οικιακζσ ςυςκευζσ είναι ερμθτικά ςφραγιςμζνα από το 
περιβάλλον. 
Ένα θλεκτρικό μοτζρ ςτο εςωτερικό του ςυμπιεςτι ςτθν πραγματικότθτα λειτουργεί 
ςτθν ατμόςφαιρα του ψυκτικοφ αερίου. 
Η μόνθ αναφορά του μοτζρ με το περιβάλλον είναι το καλϊδιο τροφοδοςίασ με 
ρεφμα. ωλινεσ μικρϊν διαμζτρων φτιαγμζνεσ από χάλυβα ι χαλκό και ςε μερικζσ 

περιπτϊςεισ αλουμίνιο, μεταφζρουν το ψυκτικό υγρό μζςα ςτο κλειςτό 
κφκλωμα μζςω των διαφόρων μερϊν του ςυςτιματοσ. 
Αυτόσ ο τφποσ ψφξθσ αναφζρεται ωσ ςφςτθμα ςυμπίεςθσ ατμοφ. 
Ο ςκοπόσ του ερμθτικοφ κυκλϊματοσ ςε ζνα ψυγείο είναι να δθμιουργιςει μια 
κρφα επιφάνεια μζςα ςτθν κοιλότθτα που κα απορροφιςει τθ κερμότθτα. Η 
κερμότθτα από τα τρόφιμα κυκλοφορεί επάνω ςε αυτιν τθν κρφα επιφάνεια 
λόγω τθσ αρχισ τθσ μεταφοράσ κερμότθτασ. Μερικά ψυγεία κυκλοφοροφν τον 
αζρα και μεταφζρουν αυτιν τθν κερμότθτα με ζναν ανεμιςτιρα (NO-FROST), ενϊ 
άλλα ςτθρίηονται ςτθν απλι φυςικι μεταφορά. Αυτι θ κρφα επιφάνεια που 
τοποκετείται ςτο εςωτερικό τθσ ςυςκευισ, καλείται μερικζσ φορζσ εξατμιςτιρασ. 
Ο εξατμιςτιρασ είναι ζνα από τα πολλά μζρθ του ερμθτικοφ κυκλϊματοσ. Για να 
μειωκεί θ πικανότθτα ςυμπφκνωςθσ που διαμορφϊνεται ςτο εξωτερικό τθσ 
ςυςκευισ ςτισ περιοχζσ με υψθλά ποςοςτά υγραςίασ, ζνασ ςωλινασ ψυκτικϊν 
ουςιϊν (Καυτόσ ωλινασ), μζροσ του κυκλϊματοσ ψφξθσ, επεκτείνεται από τθν 
κορυφι και κατεβαίνει ςτο εςωτερικό τθσ ςυςκευισ. Όταν λειτουργεί ο 
ςυμπιεςτισ, το ηεςτό ψυκτικό υγρό περνά μζςα από τον καυτό ςωλινα, 
κερμαίνοντασ το μπροςτινό εξωτερικό τθσ ςυςκευισ, αποτρζποντασ τθ 
διαμόρφωςθ ςυμπφκνωςθσ. Αυτόσ ο ςωλινασ είναι μζροσ τθσ πλευράσ υψθλισ πίεςθσ του ςυςτιματοσ και 
βρίςκεται πριν το πάνελ του ςυμπυκνωτι. 
Σο κατωτζρω διάγραμμα παρουςιάηει τα μζρθ που αποτελοφν ζνα ερμθτικό κφκλωμα ψφξθσ και τθν 
κατεφκυνςθ τθσ ροισ του ψυκτικοφ υγροφ. 
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ΣΟ ΕΡΜΗΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ 

Όταν ο αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ (κερμοςτάτθσ) κερμαίνεται άνω του κακοριςμζνου ςθμείου, ζνα ςφνολο 
θλεκτρικϊν επαφϊν κλείνει και το θλεκτρικό μοτζρ ςτον ςυμπιεςτι ξεκινά να λειτουργεί. 
Ο ςυμπιεςτισ αντλεί το ατμοποιθμζνο ψυκτικό υγρό ςτον ςυμπυκνωτι (είναι θ ορατι μαφρθ ςχάρα που 
μπορεί να ζχετε παρατθριςει ςτο οπίςκιο τμιμα μερικϊν ψυγείων). 
το τζλοσ του ςυμπυκνωτι το ψυκτικό υγρό ςυναντά υψθλι αντίςταςθ ςτθ ροι του ςτον τριχοειδι ςωλινα 
που είναι ζνασ ςωλινασ πολφ μικρισ διαμζτρου μεταξφ 180 και 360 εκ. ςε μικοσ. Λόγω τθσ άντλθςθσ που 
πραγματοποιεί ο ςυμπιεςτισ ςτο ςυμπυκνωτι από τθ μία πλευρά και τθν αντίςταςθ ςτθ ροι από τθν άλλθ, θ 
πίεςθ του ψυκτικοφ υγροφ μζςα ςτθ ςωλινωςθ του ςυμπυκνωτι γίνεται πολφ υψθλι, από 8,9 ζωσ 20 
ατμόςφαιρεσ. Αυτι θ υψθλι πίεςθ και θ φυςικι ψφξθ του αζρα που περιβάλλει το ςυμπυκνωτι αναγκάηουν 
το ατμοποιθμζνο ψυκτικό υγρό να μετατραπεί ξανά ςε υγρό. Αυτι θ διαδικαςία αλλαγισ τθσ κατάςταςθσ 
είναι γνωςτι ωσ ςυμπφκνωςθ, όταν αλλάηει δθλαδι ο ατμόσ ςε υγρό. Ο ςυμπυκνωτισ, θ ςωλινωςι του και 
τα κυκλϊματά του είναι αυτό που είναι γνωςτό ωσ θ «πλευρά υψθλισ πίεςθσ» του ψυγείου. Ενϊ ο 
ςυμπιεςτισ αντλεί το ψυκτικό υγρό ςτο ςυμπυκνωτι, αντλεί επίςθσ το ψυκτικό υγρό από τθ πλευρά χαμθλισ 
πίεςθσ. Αυτό είναι το ςυςτατικό μζςα ςτο ψυγείο που απορροφά τθ κερμότθτα, αποκαλοφμενο ωσ 
εξατμιςτιρασ, ψυκτικζσ ςπείρεσ, το κουτί του ψυκτιρα, ι πανελ υγραςίασ ανάλογα με το ςχζδιο. Η ποςότθτα 
που αντλείται ζξω είναι περιςςότερθ ότι ο τριχοειδισ ςωλινασ αφινει μζςα, ζτςι θ πίεςθ ςε αυτιν τθν 
πλευρά του ςυμπιεςτι γίνεται χαμθλι, χαρακτθριςτικά από 0 ζωσ 8,5 ατμόςφαιρα. Η επίδραςθ ςτο ψυκτικό 
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υγρό που ειςάγεται ςτον εξατμιςτιρα από τον τριχοειδι ςωλινα είναι ακριβϊσ θ αντίκετθ απ’ ότι ςτο 
ςυμπυκνωτι. Έτςι αλλάηει μορφι από υγρό ςε ατμό. 
Εάν ακοφςετε προςεκτικά όταν λειτουργεί ο ςυμπιεςτισ, κα ακοφςετε πραγματικά το ψυκτικό υγρό να 
βράηει ςτον εξατμιςτιρα. Μθν μπερδεφετε τον όρο «βραςμόσ» μθν τθν ζννοια του καυτοφ όπωσ ςτο νερό, 
κακϊσ οι διάφορεσ ουςίεσ αλλάηουν κατάςταςθ από υγρι ςε αζρια μορφι  ςε διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ. 
Σο ςθμείο βραςμοφ των ψυκτικϊν υγρϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτισ οικιακζσ ςυςκευζσ είναι για -28,8oC. 
Έχουμε λοιπόν μια ςυςκευι που αλλάηει τθν κατάςταςθ του ψυκτικοφ υγροφ από ατμό ςε υγρό και ζπειτα 
ξανά ςε ατμό. Τπάρχει μια ακόμα αρχι που πρζπει να καταλάβετε που πραγματοποιείται ςτο ερμθτικό 
κφκλωμα ψφξθσ και το κάνει να λειτουργεί. 
Όταν μια ουςία αλλάηει κατάςταςθ, εκπζμπει, ι απορροφά, μια τεράςτια ποςότθτα κερμότθτασ και αυτό 
ςυμβαίνει ςτθν μοριακι κλίμακα τθσ ουςίασ. Οι επιςτιμονεσ το καλοφν αυτό λανκάνουςα κερμότθτα τθσ 
εξάτμιςθσ ι τθσ ςυμπφκνωςθσ. Αυτι είναι θ κφρια φυςικι αρχι που επιτρζπει ςτο ερμθτικό κφκλωμα του 
ψυγείου, να μεταφζρει τθ κερμότθτα από το εςωτερικό ςτο εξωτερικό τθσ ςυςκευισ. 
Μόλισ αφαιρεκεί αρκετι κερμότθτα από το εςωτερικό τθσ ςυςκευισ ο κερμοςτάτθσ δίνει εντολι ςτο 
ςυμπιεςτι να ςταματιςει. Γι λίγο ακόμα το ψυκτικό υγρό κυκλοφορεί ςτο κφκλωμα ζωσ ότου εξιςωκεί θ 
πίεςθ ςτθν υψθλι και χαμθλι πλευρά του ςυςτιματοσ.   
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΕ ΣΟ ΕΡΜΗΣΙΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ 
Εκτόσ από τον ςυμπιεςτι που ςε βάκοσ χρόνου μπορεί να φκαρεί ι ςε μια τυχαία διαρροι ψυκτικοφ υγροφ, 
που ςυμβαίνει ςπάνια και μόνο ςε περιπτϊςεισ που ζχει τρυπθκεί το κφκλωμα, υπάρχουν πολφ λίγα που 
μπορεί να πάνε ςτραβά με ζνα ερμθτικό κφκλωμα. χεδόν όλα τα προβλιματα ςυμβαίνουν αφότου ζχει 
επιςκευαςτεί το κφκλωμα, ι πειραχτεί, ι τυχαία τρυπθκεί, ι δθμιουργθκεί διαρροι λόγω ελαττϊματοσ. 
Αυτά περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίηονται ςτα ακόλουκα:   
· υγραςία ςτο κφκλωμα 
· παρουςία παγιδευμζνου αζρα  
· τρφπεσ και διαρροζσ ςτισ ενϊςεισ των υλικϊν ςυγκόλλθςθσ 
· υπερβάλλουςα ποςότθτα ψυκτικοφ υγροφ 
· ελλείπεισ ποςότθτα ψυκτικοφ υγροφ 
· βαλβίδεσ πρόςβαςθσ παρουςιάηουν διαρροι  
· μολυςμζνο ψυκτικό υγρό 
· το κφκλωμα του ψυκτικοφ λαδιοφ του μοτζρ δεν περιορίςτθκε όταν αντικαταςτάκθκε ο ςυμπιεςτισ  
· δεν εγκαταςτάκθκε νζοσ ςτεγνωτιρασ αερίου μετά από το άνοιγμα του κυκλϊματοσ. 
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