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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό την παροχή τεχνικών γνώσεων για τη δοµή, τη
λειτουργία, τις βλάβες και τις εργαστηριακές ασκήσεις ψύξης και κλιµατισµού, µε
τρόπο που να ανταποκρίνεται στα Προγράµµατα Σπουδών του Υπουργείου
Παιδείας και στις απαιτήσεις των Τεχνικών ψύξης και κλιµατισµού.
Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η περιγραφική λειτουργία των Ψυκτικών
και Κλιµατιστικών Εγκαταστάσεων (βασικών µηχανηµάτων, συσκευών, οργάνων
και εξαρτηµάτων), χρησιµοποιείται µεγάλος αριθµός αντιπροσωπευτικών
φωτογραφιών, των έργων που κατασκευάστηκαν την τετραετία: 2002-2006, από
καθηγητές και µαθητές, οι οποίοι συνέβαλαν τα µέγιστα, για να µπορούµε σήµερα
να διαθέτουµε άρτια εξοπλισµένα εργαστήρια ψυκτικών εγκαταστάσεων και
κλιµατισµού.
Σηµειωτέον ότι, ένα µεγάλο µέρος αυτών των έργων, προέκυψε από άχρηστα,
πεταµένα και αδιάθετα υλικά, εξαρτήµατα, όργανα και µηχανήµατα, τα οποία
επισκευάσαµε, καθαρίσαµε, βάψαµε, συντηρήσαµε και τα προσαρµόσαµε στις
αντίστοιχες ψυκτικές ή κλιµατιστικές εγκαταστάσεις, µε σηµαντικά οφέλη, όπως
π.χ. οικονοµικά για το Σχολείο µας, γνωστικά, ηθικά, παιδαγωγικά και διδακτικά
για όλους εµάς (καθηγητές και µαθητές).
Το πρώτο µέρος αυτού του βιβλίου, αναφέρεται σε κατασκευές έργων που
αφορούν το εργαστήριο ψύξης, το δεύτερο µέρος αναφέρεται σε κατασκευές
έργων που αφορούν το εργαστήριο κλιµατισµού, στο τρίτο µέρος περιγράφονται
συνήθεις βλάβες-πιθανά αίτια επί των ψυκτικών, κλιµατιστικών εγκαταστάσεων,
το τέταρτο µέρος αναφέρεται σε κανόνες ασφαλείας ενάντια στα ατυχήµατα, ενώ
στο πέµmο µέρος παρατίθενται ενδεικτικά θέµατα παιδαγωγικού και διδακτικού
περιεχοµένου, για εµπλουτισµό των γνώσεων καθηγητών-µαθητών, αλλά και για
ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας-επικοινωνίας, µε τελικό στόχο την
ψυχοσωµατική και πνευµατική ανάmυξη των µαθητών.
Τα έργα που περιέχονται στο παρόν βιβλίο, είναι αποτέλεσµα επίπονης
µακροχρόνιας έρευνας, µελέτης και εργασίας, µε κόπο, µόχθο και πολύ χρόνο, µε
απώτερο σκοπό την εύρυθµη λειτουργία των εργαστηρίων ψύξης και κλιµατισµού.
Με την ιδιότητα του υπεύθυνου των εργαστηρίων ψύξης και κλιµατισµού, αλλά
και έχοντας την αποκλειστική ευθύνη δηµιουργίας αυτών των εργαστηρίων,
θεωρώ καθήκον µου να ευχαριστήσω το Σ.Ε.Κ Καλαµάτας / Μηχανολογικό τοµέα:
(∆/ντρια κ. Μπουρελάκου Σταυρούλα, Υ/∆ντή κ. ΓιαwακόπουλοΗλία, Τοµεάρχη
Μηνανολόγων κ. Γεωργόπουλο Ιωάννη), το 40 Τ.Ε.Ε. Καλαµάτας (∆/VΤΉ κ.
Τζούµη ∆ηµήτριο), την ενιαία Σχολική Επιτροπή (∆/VΤΉ κ. Βασιλόπουλο Κων/νο),
τους συµµετέχοντες µόνιµους καθηγητές Καραγιώργη ΙωάVVΗ (Μηχανοτεχνίτη),
Μακαριάδη Λάζαρο (Ψυκτικό), Σουρίλα ∆ηµήτριο (Μηχανολόγο)), τον Ωροµίσθιο
ψυκτικό Λεµπέση Ευάγγελο, αλλά και όλους τους µαθητές οι οποίοι συνέβαλαν ο
καθένας µε τις δυνάµεις του, στον άρτιο εξοπλισµό των εργαστηρίων ψύξης και
κλιµατισµού, για τη διδασκαλία των µαθηµάτων: «Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι και 11»
και «Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού Ι και 11».
Πιστεύω πως η εργασία αυτή θα φανεί χρήσιµη τόσο στους µαθητές - γεγονός
που θα µου δώσει µεγάλη χαρά - όσο και σ' αυτούς που ασχολούνται στην πράξη
µε την ψύξη και τον κλιµατισµό, µε την ελπίδα και την ευχή για εκπλήρωση των
ονείρων τους και ικανοποιητική επαγγελµατική αποκατάσταση.
Καλαµάτα, lούνιος 2006
Ο Συγγραφέας Χρήστος Νεοκλής Κανελλόπουλος
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