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1.Ανάλυση της Σεχνολογικής Ενότητας: Εργαλεία και Μηχανές 

 
Γενικά Μηχανή ή μηχάνημα ονομάζεται οποιοδήποτε εργαλείο ή μέσον που 

μπορεί να διευκολύνει την ανθρώπινη εργασία ή που μπορεί να αυξήσει τη 

δύναμή της. Επίσης οποιαδήποτε συσκευή που χρησιμοποιείται για τη 

παραγωγή έργου, είτε μεταδίδοντας είτε μετατρέποντας άλλη μορφή ενέργειας 

(δύναμης) σε παραγωγή έργου. Ακόμη μπορεί να εννοείται και κάθε ευφυής 

επινόηση. Μεταφορικά σημαίνει ραδιουργία, σκευωρία αλλά και 

χαρακτηρισμό πλήθους υπηρεσιών π.χ. «Κρατική μηχανή» ή «αμυντικός 

μηχανισμός». 

 

Με την πάροδο των χρόνων οι μηχανές βελτιώθηκαν και τελειοποιήθηκαν. Ο 

τροχός του νερού έγινε στρόβιλος. Σα σύγχρονα μηχανήματα κάνουν 

εξειδικευμένες εργασίες μεγάλης ακρίβειας 

 

ε κάθε μηχανή η ενέργεια που αποδίδεται στην έξοδο της είναι πάντα 

μικρότερη από την ενέργεια που προσφέρεται στην είσοδο λόγω των τριβών. 

Σο πηλίκο τους αποτελεί τον βαθμό απόδοσης της μηχανής και είναι πάντα 

μικρότερος της μονάδας. 

 

την αρχαιότητα οι αρχαίοι Έλληνες διέκριναν δύο είδη μηχανών: τις απλές και 

τις σύνθετες. τις απλές ανήκαν οι μοχλοί, η σφήνα, ο κοχλίας, το 

πολύσπαστο, κ.ά. τις σύνθετες ανήκαν οι υδραυλικές μηχανές, οι 

βιομηχανικές (μύλοι άλεσης και σύνθλιψης), οι υψωτικές ή ανυψωτικές, οι 

πολεμικές και οι μηχανές θεάτρου. 

 

Κατά τη μηχανολογία, ως μηχανή νοείται ένα σύνολο μηχανικών μερών και 

μηχανισμών ικανών να μετατρέψουν μια ενέργεια τροφοδότησης σε μία 

διαφορετικού ή ίδιου τύπου αλλά με διαφορετικές παραμέτρους τελική 

ενέργεια, προκειμένου να την χορηγήσουν σε άλλες μηχανές ή να την 

χρησιμοποιήσουν άμεσα για να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες 

διαδικασίες παραγωγής έργου. 

 

Γενικά οι μηχανές διαιρούνται σε: 

1. Μηχανές κίνησης ή κινητήριες μηχανές: που παράγουν μηχανικό έργο.  

2. Μηχανές ενεργειακές: που απορροφούν μηχανική ενέργεια, δηλαδή 

κινούνται από έναν κινητήρα και εκτελούν ένα έργο επιδρώντας πάνω στην 

ύλη, με τρόπο τέτοιο ώστε να αλλάξει η μορφή ή η θέση ή η ενέργεια (σε αυτή 

την κατηγορία ανήκουν οι βιομηχανικές μηχανές, οι αγροτικές κ.λ.π.) 
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3. Μηχανές μετάδοσης: που μεταδίδουν έναν συγκεκριμένο τύπο ενέργειας 

διαφοροποιώντας μόνο τα χαρακτηριστικά της.  

 

Κινητήρια μηχανή ονομάζεται γενικά κάθε μηχανή που παράγει κινητήριο 

ωφέλιμο μηχανικό έργο. Σέτοιες μηχανές είναι των σιδηροδρόμων, των 

πλοίων, των αυτοκινήτων, αεροπλάνων, διαφόρων αντλιών καθώς και οι 

μηχανές γεννητριών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Η διάταξη της 

σύγχρονης γενικά μηχανής είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται τελικά η κίνηση 

του λεγόμενου άξονα της μηχανής από τον οποίο και παραλαμβάνεται το 

κινητήριο ή ωφέλιμο έργο. Όλες οι κινητήριες μηχανές κατά την λειτουργία 

τους παραλαμβάνουν κατά κανόνα ενέργεια κάποιας μορφής π.χ. θερμική, 

ηλεκτρική ή υδραυλική κλπ. και την μετατρέπουν (ορθότερα μέρος αυτής) σε 

μηχανική ενέργεια ή κινητήριο έργο. Ανάλογα της μορφής της ενέργειας που 

παραλαμβάνουν οι κινητήριες μηχανές διακρίνονται σε: 

1. Θερμικές μηχανές ή θερμοκινητήρες: ονομάζονται οι μηχανές οι οποίες 

μετατρέπουν την θερμότητα που παράγεται από την χημική ενέργεια της 

καύσης, σε μηχανικό έργο. 

Ανάλογα με τον τρόπο πραγματοποίησης της καύσης χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: στις μηχανές εσωτερικής καύσεως (Μ.Ε.Κ.) και στις μηχανές 

εξωτερικής καύσεως ή ατμομηχανές. 

• Εσωτερικής καύσεως ονομάζονται οι μηχανές που ως μέσο για την 

παραγωγή έργου (εργαζόμενο μέσο) χρησιμοποιούν τον αέρα και κατά 

κάποιο τρόπο το ίδιο το καύσιμο, δηλαδή καυσαέρια π.χ εμβολοφόρος 

κινητήρας αυτοκινήτου, αεροστρόβιλος αεροπλάνου.  

• Εξωτερικής καύσεως ονομάζονται οι μηχανές όπου η καύση δεν λαμβάνει 

μέρος στο χώρο παραγωγής έργου αλλά έξω από αυτόν και στις οποίες το 

μέσο παραγωγής έργου δεν είναι το καυσαέριο αλλά κάποιο άλλο στοιχείο 

όπως π.χ. νερό. ε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι ατμοστρόβιλοι, οι 

ατμομηχανές. Ανάλογα με τον τρόπο μετατροπής της θερμικής ενέργειας σε 

μηχανικό έργο οι θερμικές μηχανές διακρίνονται σε εμβολοφόρους ή 

παλινδρομικές (ισχύουν τόσο για τις ΜΕΚ όσο και για τις εξωτερικής καύσεως) 

και σε περιστροφικές ή στροβίλους (στις ΜΕΚ ονομάζονται αεριοστρόβιλοι και 

στις εξωτερικής καύσεως ατμοστρόβιλοι ). 

Ειδικότερα όμως στις εμβολοφόρους - παλινδρομικές ΜΕΚ η έναυση στον 

κύλινδρο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη βοήθεια εξωτερικού μέσου 

(π.χ. σπινθήρα), είτε αυτόματα, λόγω μεγάλης θέρμανσης του καυσίμου. Έτσι 

στη πρώτη περίπτωση υπάγονται οι "κινητήρες Όττο" (που διακρίνονται σε 

αεριομηχανές και σε βενζινομηχανές) και στη δεύτερη οι μηχανές Ντήζελ, ή 

πετρελαιομηχανές.τη κατηγορία αυτή ανήκουν οι ατμομηχανές, οι 

ατμοστρόβιλοι, οι αεριοστρόβιλοι, οι βενζινοκινητήρες ή βενζινομηχανές, οι 

αεριομηχανές, οι πετρελαιομηχανές ή κινητήρες Diesel κ.ά.  
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2. Τδραυλικές μηχανές: μετατρέπουν την κινητική ενέργεια ενός υγρού σε 

κίνηση, κυρίως του νερού σε ενέργεια μηχανική και αντίστροφα. 

την πρώτη περίπτωση έχουμε τις κινητήριες υδραυλικές μηχανές (υδραυλικές 

τουρμπίνες, υδραυλικούς τροχούς, κινητήρες με στήλη νερού), στη δεύτερη 

περίπτωση έχουμε τις ενεργειακές υδραυλικές μηχανές (αντλίες με πιστόνι, 

αντλίες περιστροφής). 

Ανάμεσα στις υδραυλικές μηχανές μετάδοσης συγκαταλέγονται οι πρέσες, οι 

στριφτές και οι υδραυλικοί γρύλοι, μεταξύ των μετασχηματιστών οι εγχυτήρες 

και οι υδραυλικοί δριοί. τη κατηγορία αυτή οι μηχανές καταναλίσκουν 

υδραυλική ενέργεια. 

 

3. Ηλεκτρικές μηχανές ή ηλεκτροκινητήρες: μετατρέπουν την μηχανική ενέργεια 

σε ηλεκτρική (γεννήτριες) ή αντίστροφα (κινητήρες) ή μετατρέπουν ηλεκτρική 

ενέργεια με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ηλεκτρική διαφορετικών 

χαρακτηριστικών. 

Η αρχή λειτουργίας βασίζεται πάνω στην παραγωγή ηλεκτροκινητικών 

δυνάμεων για ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Γι’ αυτό το σκοπό μετατρέπεται 

στο ένα μέρος της μηχανής, που ονομάζεται επαγώγιμο, η μαγνητική ροή 

που παράγεται από ένα άλλο μέρος που παίρνει το όνομα επαγωγέας. Η 

μετατροπή της ροής επιτυγχάνεται μέσω μιας περιστροφικής κίνησης μεταξύ 

του επαγώγιμου και του επαγωγέα. Σο σταθερό τμήμα της μηχανής 

ονομάζεται στάτορας, το κινητό ρότορας. Οι λειτουργίες του επαγώγιμου ή 

του επαγωγέα μπορούν να αποδοθούν ανάλογα με τις περιπτώσεις είτε στον 

στάτορα, είτε στον ρότορα. 

 

 

Εργαλειομηχανές είναι εκείνες οι μηχανές που προορίζονται για την 

επεξεργασία των υλικών και την κατασκευή εξαρτημάτων άλλων μηχανών ή 

γενικότερα μηχανολογικών σχεδίων. υχνά είναι αυτόματες και μπορούν να 

καθοδηγούνται από διάτρητα δελτία ή από μαγνητικές κορδέλες ή να 

λειτουργούν με υπολογιστές για την πραγματοποίηση ενός ολοκληρωμένου 

κύκλου του κομματιού σύμφωνα με το σχέδιο που δημιούργησε ο ίδιος ο 

υπολογιστής. 
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2.Ιστορική εξέλιξη του Χυγείου 
 

        

     Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι ακατάλληλες για την διατήρηση των 

τροφών, ενώ οι χαμηλές είναι πολύ πιο κατάλληλες και αυτό είναι γνωστό από 

παλιά . ε κάποιες περιοχές τα χιόνια και οι πάγοι υπήρχαν αρκετούς μήνες το 

χρόνο κάνοντας ευκολότερη τη σχετική συντήρηση .  

     Κάποιοι, με πρώτους τους Κινέζους στα 1000 π.Φ. , σκέφτηκαν ότι θα ήταν 

βολικό να αποθηκεύσουν το χειμωνιάτικο χιόνι και να το χρησιμοποιούν μέχρι 

το καλοκαίρι για να βοηθάει στη συντήρηση των τροφίμων τους .  

     Οι Αιγύπτιοι τον 5ο αιώνα π.Φ. έφτιαχναν πάγο τις κρύες νύχτες σε πήλινα 

σκεύη γεμάτα νερό . Σα σκεύη αυτά τοποθετούνταν πάνω σε άχυρο και κάτω 

από ανέφελους ουρανούς και σε ξηρό κλίμα, λόγω της γρήγορης εξάτμισης, 

σχηματίζεται πάγος παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος 

δεν πέφτει κάτω από το σημείο πήξης του νερού ( 0 βαθμοί Κελσίου ) .  

     ύντομα οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι για να πετύχουν τη διατήρηση του 

χιονιού ή του πάγου θα έπρεπε να τα απομονώσουν όσο ήταν δυνατό από τη 

ζέστη του περιβάλλοντος . Κατασκεύασαν λοιπόν δωμάτια, συνήθως ξύλινα, 

μέσα στα οποία φύλαγαν το χιόνι μαζί με τα τρόφιμα . Αυτά τα δωμάτια τα 

περιέβαλαν με άλλα μεγαλύτερα που κατασκεύαζαν εξωτερικά αφήνοντας 

ένα κενό περίπου μισού μέτρου ανάμεσά τους . Σο κενό γέμιζε με άχυρο ή 

πριονίδι δημιουργώντας μια καλύτερη μόνωση . τα δωμάτια αυτά υπήρχαν 

δύο πόρτες φτιαγμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε εύκολα ο εξωτερικός αέρας 

να περνάει στο εσωτερικό . Για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της 

κατασκευής την τοποθετούσαν σε προστατευμένο χώρο, όπως μέσα σε 

σπηλιά ή υπόγειο ή έστω σε μέρος που να μην αντιμετωπίζει έντονα τη ζέστη . 

Η ποιότητα της κατασκευής και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν 

καθόριζαν για πόσο καιρό θα υπήρχε αποθηκευμένο χιόνι ή πάγος . 

Παρόμοιες κατασκευές έφτασαν να χρησιμοποιούνται μέχρι και τις αρχές του 

20ου αιώνα σε κάποιες Βόρειες πολιτείες  των Η.Π.Α. . Πάγος από τις βόρειες 

λίμνες πριονίζονταν σε μεγάλα κομμάτια το χειμώνα και αποθηκεύονταν σε 

υπέργειες ή υπόγειες παγοαποθήκες, για να χρησιμοποιηθεί το καλοκαίρι . 

Μάλιστα ο πάγος αυτός μπορούσε να μεταφερθεί με ατμόπλοια ακόμα και 

στους τροπικούς θερμομονωμένος με πριονίδι .  

       Σο 18ο αιώνα μ.Φ. οι Άγγλοι υπηρέτες τύλιγαν μέσα σε πανιά κομμάτια 

πάγο και τα έθαβαν στο χώμα για να διατηρηθούν μέχρι το καλοκαίρι . Ήδη, 

όμως, από τον 17ο αιώνα μ.Φ. είχε γίνει αντιληπτό ότι η φυσική ψύξη, παρά τα 

τεχνάσματα συντήρησης του χιονιού ή του πάγου δεν ήταν πολύ αποδοτική . 

Σο πρόβλημα ήταν ακόμη πιο έντονο σε χώρες όπου λόγω των κλιματικών 

συνθηκών το χιόνι ή το πολύ κρύο ήταν κάτι άγνωστο . Για να  

λυθεί το πρόβλημα οι προσπάθειες στράφηκαν στην τεχνητή ψύξη .  
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      Ο κοτσέζος William Cullen ( Γουίλιαμ Κάλεν ) πειραματιζόταν το 1749 στο 

Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης με την εξάτμιση υγρών στο κενό . Σεκμηριωμένες 

έρευνες έχουμε και στις αρχές του 18ου αιώνα , όταν ο Michael Faraday ( 

Μίκαελ Υαραντέϋ ) πειραματιζόταν με την εξάτμιση αμμωνίας για την 

παραγωγή ψύξης .  

     Σο 1805 άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα πειραματικά μηχανήματα 

τεχνητής ψύξης με τη συμπίεση αιθέρα .  

        Σο 1830 κατασκευάζονται ψυκτικά συστήματα που κάνουν χρήση του 

ψυκτικού αποτελέσματος που προκύπτει από τη διαστολή του πεπιεσμένου 

αέρα ή του διοξειδίου του άνθρακα . Σο πρώτο ψυκτικό μηχάνημα 

κατασκευάστηκε το 1834 στη Υλώριδα των Ηνωμένων Πολιτειών  από τον 

Δόκτορα John Goorie ( Σζον Γκόρι ) και σκοπός του ήταν να ανακουφίσει 

τους ασθενείς από τον κίτρινο πυρετό . Η μηχανή του Γκόρι περιλάμβανε 

συμπιεστή αέρα που στη συνέχεια ψύχονταν με την κυκλοφορία νερού . Η 

επανεκτόνωση του αέρα στο εσωτερικό του κινητήριου κυλίνδρου 

προκαλούσε ταπείνωση της θερμοκρασίας σε τέτοιο βαθμό ώστε να 

δημιουργείται ψύξη για την παραγωγή πάγου ή για άλλες ψυκτικές εφαρμογές 

. Μετά την εκτόνωση του ο αέρας οδηγούνταν πάλι στον κινητήριο κύλινδρο 

για συμπίεση και ανακυκλοφορία . Η μηχανή του Γκόρι ήταν παρόμοια με 

αυτή που προτάθηκε αλλά ποτέ δεν κατασκευάστηκε από τον Oliver Evans ( 

Όλιβερ Έβανς ) το 1805 .  

       Σο 1843 ο Αμερικανός Jakob Perkins ( Σζέϊκομπ Πέρκινς ) απέκτησε 

Βρετανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ένα σύστημα πτητικού υγρού κλειστού 

κύκλου που χρησιμοποιούσε συμπιεστή . Σο ψυκτικό υγρό είχε την ιδιότητα να 

βράζει και να εξαερώνεται σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός . 

Κατασκευάστηκε τουλάχιστον μια πετυχημένη μηχανή πάγου αλλά 

παραδόξως δεν προώθησε δραστήρια την εφεύρεσή του .  

  Σο 1850 ο Υερδινάρδοος Καρέ στην Γαλλία δημιούργησε έναν δεύτερο 

τύπο ψυκτικής μηχανής. 

  Σο 1850 ένας άλλος Αμερικανός ο Alexander Tuing (Αλέξανδρος Σουΐγκ) 

από το Κλήβελαντ καταθέτει την πρώτη του ευρεσιτεχνία  και το 1856 

παρήγαγε τον πρώτο πάγο του εμπορίου με μηχανή συμπίεσης ατμού . 

Αργότερα τα σπίτια και τα καταστήματα χρησιμοποιούσαν Ice Boxes που 

ήταν κάτι σαν ντουλάπες αποθήκευσης πάγου .  

      Ση δεκαετία του 1850 ο Υερδινάνδοος Καρέ δημιουργεί στην Γαλλία έναν 

δεύτερο τύπο ψυκτικής μηχανής  όπου το ψυκτικό μέσο, συνήθως κάποιος 

ατμός, όπως στις μηχανές συμπίεσης ατμού, προκαλεί την επιθυμητή ψύξη . 

Ο ίδιος ατμός απορροφάται πάλι από το υγρό και έτσι ολοκληρώνεται ο 

κύκλος . Οι πρώτες μηχανές του Καρέ χρησιμοποιούσαν σαν ψυκτικό μέσο 

νερό και σαν απορροφητικό μέσο θειικό οξύ .  

      Σο 1859 αντικαθιστάτε το θειικό οξύ σαν απορροφητικό μέσο από διάλυμα 

αμμωνίας σε νερό .Σο πρώτο λειτουργικό ψυγείο κατασκευάστηκε  
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στο Μόναχο το 1873 από τον Carl Von Linde . Σο ψυγείο του Von Linde ήταν 

ένα μηχανικό οικιακό ψυγείο στο οποίο μια αντλία ατμού παρείχε ενέργεια για 

τη συνεχή συμπίεση και εξάτμιση ενός ψυκτικού .  Αρχικά για την ψύξη 

χρησιμοποιήθηκε μεθυλικός αιθέρας και από το 1876 αμμωνία . Η επιτυχία 

αυτού του ψυγείου ήταν τέτοια ώστε το 1895 ο Von Linde είχε πουλήσει 12.000 

τέτοιες συσκευές .  

      Σα μηχανικά συστήματα τεχνητής ψύξης αρχίζουν να αναπτύσσονται από 

τις αρχές του 19ου αιώνα . Αιτία αυτού του γεγονότος είναι οι ανάγκες των 

παραγωγών κρέατος στις Η.Π.Α., στη Νότια Αμερική, στην Αυστραλία και τη 

Νέα Ζηλανδία . Φωρίς τις μηχανές αυτές η μεταφορά των προϊόντων τους στις 

αγορές της Ευρώπης ήταν σχεδόν αδύνατη .  

Σο 1861 ο T.S. Mort ιδρύει στο Ντάρλινγκ Φάρμπουρ του ύδνεϊ της 

Αυστραλίας το πρώτο εργοστάσιο ψύξης του κρέατος . Ο ίδιος αργότερα 

ίδρυσε στη Νότια Ουαλία την εταιρεία φρέσκων Σροφών και Καταψύξεως . Η 

εταιρεία αυτή είχε δικό της σφαγείο, συγκρότημα ψύξης και αποθήκη 

κατεψυγμένων . Η λειτουργία του ψυκτικού συστήματος της εταιρείας 

στηρίζονταν στην συμπίεση της αμμωνίας . Από το 1870 τα πλοία μετέφεραν 

κατεψυγμένο βοδινό κρέας σε μεμονωμένα αμπάρια όπου υπήρχε πάγος 

ανακατεμένος με αλάτι . Η μέθοδος αυτή όμως είχε το μειονέκτημα ότι 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μικρά ταξίδια από τις Η.Π.Α. στην Ευρώπη .  

        Σο 1877 το πλοίο Υριγκορίφικ εφοδιασμένο με σύστημα μηχανικής 

τεχνητής ψύξης μεταφέρει κατεψυγμένο βοδινό κρέας στη διαδρομή από το 

Μπουένος Άϋρες  στη Ρουάν . Σο πείραμα όμως απέτυχε γιατί το κρέας 

χάλασε στη διαδρομή .  

        Σην ίδια χρονιά το πλοίο Παραγκουάϊ εφοδιασμένο με σύστημα τεχνητής 

ψύξης συμπίεσης της αμμωνίας μεταφέρει με επιτυχία κατεψυγμένο πρόβειο 

κρέας από το Μπουένος Άιρες στη Φάβρη .  

        Σο 1880 το πείραμα επαναλαμβάνεται και το πλοίο τρατλέβεν που 

μεταφέρει από την Αυστραλία στο Λονδίνο κατεψυγμένο κρέας . Μάλιστα το 

κρέας ήταν σε τόσο καλή κατάσταση ώστε δεν μπορούσε να το ξεχωρίσει 

κανείς από το φρεσκοσφαγμένο αγγλικό κρέας .  

        Ο ηλεκτρισμός και η δημόσια παροχή ηλεκτρικής ενέργειας βοήθησαν 

στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής ψύξης που χρησιμοποιούσαν ασφαλείς 

ηλεκτρικούς κινητήρες . Λίγο μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι πρώτες 

οικιακές συσκευές αυτού του τύπου κάνουν την εμφάνισή τους . Σο πρώτο 

ψυγείο που λειτούργησε με ηλεκτρική ενέργεια ήταν το Domerle και πουλήθηκε 

στο ικάγο το 1913 . Από το 1930 μονάδες “βαθιάς ψύξης” για οικιακή χρήση 

κατακτούν όλο και περισσότερα σπίτια . Ο 20ος αιώνας φέρνει τις συσκευές 

τεχνητής ψύξης σε κάθε σπίτι καθώς έχουν προσιτή τιμή  και λειτουργούν 

αποδοτικότατα ακόμα και τις περιόδους που ο χειμώνας δίνει τις ψυχρότερες 

μέρες του . 
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3.Περιγραφη του Χυγείου 
 

Η λειτουργία του Χυγείου 

 

       Σο μυστικό της 

λειτουργίας του ψυγείου 

είναι η χρησιμοποίηση 

του ψυκτικού υγρού για 

την απορρόφηση της 

θερμότητας των τροφών 

. Σο ψυκτικό υγρό όταν 

βρεθεί σε κατάλληλες 

συνθήκες αλλάζει την 

φυσική του κατάσταση 

από υγρό σε αέριο και 

αντίστροφα . Σο υγρό 

απορροφώντας τη θερμότητα των τροφίμων στο εσωτερικό του ψυγείου 

βράζει και γίνεται αέριο . Σο υγρό γίνεται αέριο στον εξάτμιση που βρίσκεται 

μέσα στην κατάψυξη δημιουργώντας εκεί αρκτικές θερμοκρασίες . Σο αέριο 

συμπιέζεται οπότε αποβάλλει την θερμότητα που απορρόφησε και 

ξαναγίνεται υγρό . Η συμπίεση του αερίου γίνεται στον συμπιεστή   ( 

κομπρεσέρ ) που βρίσκεται έξω από την κατάψυξη και εκεί η θερμοκρασία του, 

λόγω της συμπίεσης, ανεβαίνει πάνω από τη θερμοκρασία δωματίου . Από 

εκεί μεταφέρεται στον συμπυκνωτή, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με ψυκτικά 

πτερύγια και αποβάλλεται  ένα μέρος από την θερμότητά του αερίου . Γύρω 

στη θερμοκρασία του δωματίου το αέριο συμπυκνώνεται και γίνεται πάλι υγρό 

. Ακόμα και αν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από την 

θερμοκρασία συμπύκνωσης του αερίου,  το αέριο υγροποιείται γιατί βρίσκεται 

σε πίεση .  αν υγρό στέλνεται πίσω στην κατάψυξη έτοιμο να απορροφήσει 

θερμότητα μέσα από την κατάψυξη και να ξαναγίνει αέριο . Έτσι όμως η 

θερμοκρασία στην κατάψυξη πέφτει ακόμη περισσότερο . Σο ψυκτικό υγρό 

καθώς φεύγει από τον συμπυκνωτή κινείται σε ένα σωλήνα και φθάνει σε μια 

ειδική βαλβίδα η οποία εμποδίζει την κυκλοφορία τόσο όσο χρειάζεται για να 

διατηρείται η πίεση στον συμπυκνωτή . Όταν το υγρό περνάει την βαλβίδα η 

πίεση πέφτει και το υγρό δεν μπορεί να παραμείνει υγρό γιατί στη νέα πίεση 

έχει ξεπεράσει την θερμοκρασία του βρασμού του και εξαερώνεται . Κάθε 

μετατροπή του υγρού σε αέριο απαιτεί θερμότητα και γι’ αυτό το υγρό 

καταναλώνει την θερμότητά του και ψύχεται κάτω από το μηδέν . Ο ζεστός 

αέρας στο εσωτερικό του ψυγείου ανεβαίνει επάνω και ο κρύος αέρας 

κατεβαίνει . Ο κύκλος της ψύξης επαναλαμβάνεται μόνο όταν ο ψυχρός 

αέρας μέσα στο ψυγείο αρχίσει να θερμαίνεται και έτσι δικαιολογείται η 

παρουσία  
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θερμοστάτη στο ψυγείο . Ο Θερμοστάτης είναι ένας διακόπτης ο οποίος  

όταν το κύκλωμα ψύξης πρέπει να λειτουργεί αφήνει το ρεύμα να περάσει και 

έτσι τίθεται σε λειτουργία το κομπρεσέρ . Με τον τρόπο αυτό ρυθμίζεται τόσο 

η επιθυμητή θερμοκρασία στην καμπίνα συντήρησης των τροφίμων όσο και 

η λειτουργία του ψυγείου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας που είναι ένα 

πολύ σημαντικό ζητούμενο για την εποχή μας . την  εικόνα της επόμενης 

σελίδας φαίνεται ο τρόπος που λειτουργεί ο συμπιεστής ( κομπρεσέρ ) και ο 

ρόλος του στη λειτουργία του ψυγείου. 

 

  

    Ένα ψυγείο 

περιλαμβάνει δύο 

αποθηκευτικούς χώρους 

που τα τελευταία χρόνια 

η τεχνολογία τους θέλει 

ξεχωριστούς . 

1. Καμπίνα για την 

συντήρηση των 

τροφίμων για λίγες 

μέρες  

Για την 

εξυπηρέτηση του 

σκοπού του ο 

χώρος αυτός στο 

εσωτερικό του 

διαθέτει : α. ράφια ( 

γυάλινα ή 

μεταλλικές σχάρες ) 

που βγαίνουν 

εύκολα για  

                     να μπορούν να καθαρίζονται , 

                            β. θήκες στην πόρτα του ψυγείου για την τοποθέτηση 

μπουκαλιών 

                            γ. αυγοθήκες 

                            δ. φρουτολεκάνες 

                            ε. φωτισμό που για λόγους οικονομίας λειτουργεί μόνο όταν 

ανοίγει η πόρτα του ψυγείου 

                         στ. θερμοστάτη  
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2. Καμπίνα κατάψυξης για την συντήρηση των τροφίμων για πολλές 

ημέρες 

            Για την εξυπηρέτηση του σκοπού του ο χώρος αυτός στο εσωτερικό 

του διαθέτει : α. θερμοστάτη 

 β. συρτάρια ( διαφανή ή ημιδιαφανή ) ή ενιαίο χώρο για την τοποθέτηση των 

τροφίμων . 

      Αν ο χώρος της κατάψυξης είναι ξεχωριστός από το ψυγείο είναι 

χωρισμένος σε χώρους όπου τοποθετούνται συγκεκριμένοι τύποι τροφίμων 

για να μπορούν να συντηρούνται με καλύτερο τρόπο . 

 

Άλλα κατασκευαστικά στοιχεία του ψυγείου είναι και τα εξής : 

                 α. βαλβίδα διαστολής, είναι ένα στένωμα στο σωλήνα για να 

μειώνει την πίεση στο ψυκτικό υγρό και έτσι αυτό καθώς αφήνει την βαλβίδα  

  μπαίνει στον εξατμιστήρα .  

β. Εξατμιστήρας, είναι ο χώρος όπου εξατμίζεται το ψυκτικό υγρό και ψύχεται  

γ. υμπυκνωτής, όπου ο ατμός αποβάλλει θερμότητα και υγροποιείται . 

δ. Χυκτικό πλέγμα, που αποτελείται από μεταλλικούς σωλήνες που                       

αυξάνουν το εμβαδόν της επιφάνειας για να υπάρξει μεγαλύτερη απαγωγή 

θερμότητας από το συμπυκνωτή . 

ε. Περίβλημα, που αποτελείται από δύο στρώματα που περιβάλλουν ένα  

μονωτικό υλικό όπως υαλοβάμβακας ή συνήθως πολυστυρένιο . Με τον  

 τρόπο αυτό μειώνεται η ροή θερμότητας από τον αέρα του περιβάλλοντος 

προς το εσωτερικό του ψυγείου . 

στ.  υμπιεστής, ο οποίος είναι μια αντλία που καθοδηγείται από έναν  

ηλεκτρικό κινητήρα που ωθεί το ψυκτικό υγρό μέσα στο σύστημα των 

σωλήνων .         

Οι αποθηκευτικοί χώροι και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία του ψυγείου 

φαίνονται στην εικόνα παρακάτω. 
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ΚΑΜΠΙΝΑ 

ΚΑΣΑΨΤΞ

Η 

ΚΑΜΠΙΝΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΙΑ ΛΙΓΕ 

ΜΕΡΕ 



4.Σεχνικά χέδια 
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ΚΑΣΟΧΗ 

ΠΡΟΟΧΗ 

ΠΛΑΓΙΑ ΟΧΗ 



5.Υωτογραφίες της κατασκευής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Εκτίμιση κόστους κατασκευής 

 
ΤΛΙΚΑ ΚΟΣΟ 

1.Κατασκευή 14.40€ 
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7.Κατάλογος εργαλείων και υλικών 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

1.Δράπανο 

2.Κατσαβίδι 

3.ταυροκατσάβιδο 

4.Πριόνι 

5.Πένσα 

6.Λίμα 

7.Κοφτάκι 

8.φυρί 

 

ΤΛΙΚΑ 

1.Κόλλα 

2.Ξύλο 

3.Μπαταρία 

4.Καλώδια 

5.Βίδες 

6.Καρφιά 

7.Σρωχαλίες 

8.Λαμάκια 

9.Μοτεράκι 

 

8.Υωτογραφιίες – χόλια 
 

Σο ψυγείο είναι μια συσκευή που λειτουργεί ως μέσο αποθήκευσης με αντλία 

θερμότητας. Φρησιμοποιείται για αποθήκευση προϊόντων, κατά κύριο 

λόγο τροφίμων. Πολλά τρόφιμα διατηρούνται για περισσότερο χρονικό 

διάστημα σε ψυχρό και σκοτεινό περιβάλλον παρά έξω από αυτό. Ένα τυπικό 

οικιακό ψυγείο περιλαμβάνει δύο κύριους μη συγκοινωνούντες χώρους, 

τη συντήρηση και την κατάψυξη. Η συντήρηση έχει χαμηλή θερμοκρασία, 

αλλά δεν είναι αρκετή για να παγώσει το νερό• προορίζεται για προϊόντα που 

θα καταναλωθούν εντός μιας βδομάδας ή ενός μήνα. Η κατάψυξη έχει κατά 

κανόνα χαμηλότερη θερμοκρασία, ώστε να μετατραπεί το νερό σε πάγο, ενώ 

προορίζεται για αποθήκευση προϊόντων για μήνες. Άλλα ψυγεία έχουν 

μηχανισμό για την παραγωγή παγοκύβων ή ψύκτη, δηλαδή βρύση κρύου 

νερού. 

Εκτός από τα οικιακά ψυγεία υπάρχουν και πλοία ψυγεία και το ψυγείο του 

αυτοκινήτου.  
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9.Επίδραση του ψυγείου στην κοινωνία και το περιβάλλον 

 

ΧΤΓΕΙΑ ΠΟΤ ΑΛΛΑΖΟΤΝ ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΚΛΙΜΑ 

Σα μισά ψυγεία που κυκλοφορούν στην αγορά περιέχουν μια επικίνδυνη 

ουσία που επιβαρύνει το παγκόσμιο κλίμα. Αυτό επισημαίνει σήμερα η 

Greenpeace μετά από έρευνα αγοράς που ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα. Η 

έρευνα εντόπισε πολλά μοντέλα ψυγείων που περιέχουν την εναλλακτική 

τεχνολογία ψυκτικού που είναι φιλική προς το περιβάλλον και που έγινε 

εμπορικά διαθέσιμη χάρη στην Greenpeace. Όταν καταργήθηκαν τα 

παλαιότερα ψυκτικά (CFCs), που ευθύνονται για την τρύπα στο στρώμα του 

όζοντος, η χημική βιομηχανία προώθησε ψυκτικά με υδροφθοράνθρακες 

(HFCs) που είναι ισχυρότατα αέρια του θερμοκηπίου. Οι ρύποι αυτοί είναι 

χιλιάδες φορές πιο καταστροφικοί για το κλίμα από το διοξείδιο του άνθρακα. 

Σο Πρωτόκολλο του Κιότο, που έγινε νόμος του κράτους και από την Ελλάδα 

τον προηγούμενο μήνα, προβλέπει τον περιορισμό τους. Η Greenpeace 

εκτιμά ότι μέχρι το 2010 οι ρύποι αυτοί θα έχουν αυξηθεί κατά 150% 

παγκοσμίως σε σχέση με το 1995. 

…και η εναλλακτική λύση 
 

Σα "πράσινα" ψυγεία αντιθέτως, περιέχουν για ψυκτικό έναν 

υδρογονάνθρακα, το ισοβουτάνιο (R600a). Η ουσία αυτή δεν καταστρέφει το 

όζον, ούτε συνιστά απειλή για το κλίμα της Γης. Για την προώθηση της 

τεχνολογίας ψύξης με υδρογονάνθρακες (τεχνολογία Greenfreeze), η 

Greenpeace βραβεύτηκε το 1997 με το Βραβείο Όζοντος των Ηνωμένων 

Εθνών. ήμερα, 80 εκατομμύρια ψυγεία τύπου Greenfreeze κυκλοφορούν σε 

όλο τον κόσμο. Σα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς της Greenpeace είναι 

εντυπωσιακά: Σουλάχιστον 260 μοντέλα ψυγείων στην ελληνική αγορά 

περιέχουν το φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό. Μεταξύ αυτών βρίσκονται 

και τα 46 μοντέλα ψυγείων που κατασκευάζονται στην Ελλάδα (με εξαγωγές 

στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική). "Καταφέραμε να εμποδίσουμε τη 

χρήση ψυκτικών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος και τώρα έχουμε 

μία καινούργια επικίνδυνη "μόδα": ψυκτικά που απειλούν το κλίμα. Ευτυχώς, 

υπάρχει η εναλλακτική λύση και είναι διαθέσιμη σε όλους στην ελληνική 

αγορά, χωρίς να κοστίζει περισσότερο". τόχος της δημοσιοποίησης των 

αποτελεσμάτων της έρευνας είναι να βοηθηθούν στην επιλογή ψυγείου οι 

πολίτες που θέλουν έμπρακτα να προστατέψουν το παγκόσμιο κλίμα, καθώς 

και να ασκηθεί πίεση στους κατασκευαστές ούτως ώστε να παράγουν 

αποκλειστικά και μόνο ψυγεία Greenfreeze. Σα ψυγεία τεχνολογίας 

Greenfreeze είναι τα μόνα που πληρούν τις προϋποθέσεις για  
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το "Οικολογικό ήμα" της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σα Ηνωμένα Έθνη, 

αναγνωρίζοντας τη συμβολή της Greenpeace στην προώθηση αυτής της 

τεχνολογίας, της απένειμαν το Βραβείο Όζοντος το 1997. Αλλά η καλύτερη 

επιβράβευση για τον αγώνα της Greenpeace είναι ότι σήμερα εκατομμύρια 

ψυγεία τύπου Greenfreeze κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο. Σα ψυγεία αυτά 

κατασκευάζονται στην Ευρώπη, την Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία, την Κούβα, 

την Αυστραλία, την Κορέα και την Ιαπωνία . την παρακάτω εικόνα φαίνεται το 

“πράσινο ψυγείο” .  
 

Η ΦΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΧΤΓΕΙΟΤ 
 

Μία από τις απαραίτητες συσκευές στο σημερινό κόσμο είναι το ψυγείο. 

Σο ψυγείο έχει διάφορες εφαρμογές στην οικιακή χρήση, τη συντήρηση και τη 

μεταφορά τροφίμων σε μεγάλες αποστάσεις, σε πολλές επιστήμες όπως είναι 

η Ιατρική, στην αλιεία, στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών εργασίας και 

διαβίωσης κ.λ.π. 

Σα ψυγεία της νέας γενιάς επιβραδύνουν τις χημικές και φυσικές 

διεργασίες στα τρόφιμα, διατηρώντας τα φρέσκα χωρίς να αφαιρείται η 

αρχική τους υγρασία. 

Με την τελειοποίηση της τεχνολογίας, τα τρόφιμα παραμένουν έως και 

τρεις φορές πιο φρέσκα κι έτσι ο σύγχρονος άνθρωπος εξοικονομεί χρόνο 

και χρήμα κάνοντας ευνοϊκές αγορές σε μεγαλύτερες ποσότητες και πιο 

αραιά διαστήματα . 

  Σα σύγχρονα ψυγεία σε σχέση με τα παλαιότερα είναι :  

1. πιο εξυπηρετικά και πιο πρακτικά, γιατί είναι καλύτερα σε απόδοση και δεν 

ταλαιπωρούν τους κατόχους τους με τον πάγο καθώς κάνουν μόνα τους 

απόψυξη .  

2. Πιο οικολογικά, γιατί ενώ τα παλαιότερα ψυγεία χρησιμοποιούσαν σαν 

ψυκτικό μέσο τους χλωροφθοράνθρακες που είναι υπεύθυνοι για την 

καταστροφή του όζοντος και του φαινομένου του θερμοκηπίου, τα σημερινά 

χρησιμοποιούν πιο οικολογικά μέσα . 

3. Πιο φθηνά, γιατί το χαμηλό κόστος παραγωγής έριξε τις λιανικές τιμές 

πώλησης  προς όφελος των καταναλωτών . Η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των 

κατασκευαστών βελτίωσε τις συσκευές με αποτέλεσμα την άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου των ανθρώπων . 

4. Πιο έξυπνα, γιατί μπορούν να ενημερώνουν αν κάποια τρόφιμα μέσα τους 

έχουν λήξει αλλά και θα μπορούν να δίνουν συνταγές μαγειρικής που θα 

μπορούν να υλοποιηθούν με βάση τα τρόφιμα που υπάρχουν στο εσωτερικό 

του ψυγείου .     

5. Εντασσόμενα στο νέο τύπο κατοικιών που είναι γνωστά σαν “έξυπνα 

σπίτια”, όπου ο άνθρωπος πλέον θα ρυθμίζει την καθημερινότητά του στο 

σπίτι ακόμα και από μακρινές αποστάσεις με τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών . 
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6. Μικροί καταναλωτές ενέργειας, καθώς χρειάζονται λίγη ηλεκτρική ενέργεια 

για τη λειτουργία τους .  

 

ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ  
 

       Βέβαια, παρά τα τόσα πλεονεκτήματα και τις ευκολίες που μας παρέχουν 

και θα συνεχίσουν να παρέχουν, καθώς το κλίμα γίνεται όλο και πιο θερμό, τα 

ψυγεία έχουν και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον . Επίσης όταν 

η χρήση τους δεν είναι αυτή που πρέπει, μπορούν να δημιουργήσουν 

κινδύνους . Όσο έξυπνα και αν είναι τα σύγχρονα ψυγεία, ο χρόνος 

συντήρησης των τροφίμων είναι συγκεκριμένος και δεν μπορούν να τον 

επιμηκύνουν . Σα υλικά κατασκευής του δεν είναι ανακυκλώσιμα όσο και αν τα 

τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα προόδου προς την κατεύθυνση αυτή . Σα 

καινούρια μοντέλα και η καταναλωτική ανάγκη των ανθρώπων αχρηστεύουν 

τα παλαιότερα μοντέλα και οι χώροι των σκουπιδιών γεμίζουν από παλιά 

ψυγεία που περιέχουν φρέον και πλαστικά που επιβαρύνουν αφάνταστα το 

περιβάλλον . Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, καθώς επιβαρύνουμε το 

περιβάλλον με την τρύπα του όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 

αυξάνοντας τη μέση θερμοκρασία της γης και γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη 

χρήσης του ψυγείου και των ψυκτικών μέσων .  

 

10.Βιβλιογραφία-πηγές πληροφόρησης 
 

 

 http://imarinakis.webs.com/machines.htm 

 http://stavrochoros.pblogs.gr/2009/01/psygeio-to-polyergaleio-.html 

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%

CE%BF 

 Επίσης άντλησα πληροφορίες από εργασίες που ήταν δημοσιευμένες 

στο διαδίκτυο. 
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