ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (253)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2012
ΩΡΑ

: 11.00-13.30

Επιτρεπόµενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από τρία µέρη (Α, Β, Γ) και δεκαέξι (16)
σελίδες.

Ο∆ΗΓΙΕΣ:
1. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικο δοκίµιο το
οποίο πρέπει να επιστραφεί.
3. Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής.
4. ∆εν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή άλλου διορθωτικού υλικού.
5. ∆ίνεται τυπολόγιο (σελ.16)
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Αποτελείται από 12 ερωτήσεις.
Η κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε (4) µονάδες.
1.

Το ψηλότερο δείκτη καταστροφής του όζοντος έχουν τα:
α. CFCs
β. HCFCs
γ. HFCs
δ. Αµµωνία
Να γράψετε την σωστή απάντηση.

................................................................................................................................
2. Να ονοµάσετε το εξάρτηµα του ψυκτικού κύκλου, στο οποίο το ψυκτικό
ρευστό µετατρέπεται από µείγµα υγρού και αερίου σε αέριο.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. Να συµπληρώσετε την πιο κάτω πρόταση.
Ο εικονιζόµενος συµπιεστής είναι.................................................. τύπου:

4. Να γράψετε δύο µέτρα προστασίας που είναι απαραίτητα κατά τον έλεγχο
πίεσης αντοχής ψυκτικού συστήµατος.
............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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5. Να αντιστοιχίσετε τις ενδείξεις του τηλεχειριστηρίου στη στήλη Α µε τις
λειτουργίες της συσκευής κλιµατισµού της στήλης Β

ΣΤΗΛΗ Α
1.
2.
3.
4.

ΣΤΗΛΗ Β

MODE
FAN
TIMER
SWING

α.
β.
γ.
δ.

Ρύθµιση οριζόντιου πτερυγίου
Επιλογή λειτουργίας
Ταχύτητα ανεµιστήρα
Χρονοδιακόπτης

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

6. Σε συσκευή κλιµατισµού διαιρεµένου τύπου που εργάζεται το καλοκαίρι για
ψύξη, παρουσιάζεται πάγος πάνω στη γραµµή υγρού (λεπτή σωλήνα).
Να αναφέρετε την πιθανή βλάβη.
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................

7. Να συµπληρώσετε την πιο κάτω πρόταση.
Κατα την ανάκτηση ψυκτικού ρευστού οι κανονισµοί ασφαλείας επιβάλλουν να
γέµίζουν οι φιάλες µέχρι το .............% του όγκου τους.
8. Να γράψετε ποιο από τα πιο κάτω στοιχεία που περιέχεται στα ψυκτικά
ρευστά καταστρέφει το όζον.
Φθόριο

Χλώριο

Άνθρακας

Υδρογόνο

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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9. Να αναγνωρίσετε και να ονοµάσετε τα πιο κάτω ψυκτικά εργαλεία
και εξαρτήµατα.

α. .....................................

γ. ....................................

β. ........................................

δ. .....................................
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10. Nα αναφέρετε δύο φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου που
χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις συστηµάτων κλιµατισµού.

α)......................................................................................................................
β)......................................................................................................................

11. Να αναφέρετε το ρόλο του φίλτρου στο αερόψυκτο οικιακό ψυγείο.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
12. Να αντιστοιχίσετε τα µεγέθη της στήλης Α µε τις µονάδες της στήλης Β.
ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1. Ενθαλπία

α. Bar

2. Ψυκτική Iσχύς

β. KJ/kg

3. Θερµοκρασία

γ. kW

4. Πίεση

δ. °C

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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ΜΕΡΟΣ Β΄- Αποτελείται από 4 ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε (8) µονάδες
13. Στο Σχήµα 1 φαίνεται το ψυκτικό µανόµετρο που χρησιµοποιείται για το
ψυκτικό ρευστό R 410 A. Παρατηρώντας τις κλίµακες του µανοµέτρου να
σηµειώσετε:
(α) την πίεση συµπύκνωσης σε θερµοκρασία 55 º C.
………………………………………………………………………………………
(β) τη θερµοκρασία ατµοποίησης σε πίεση 100 psi
………………………………………………………………………………………..

Σχήµα 1.
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14 . Μεταξύ των ακροδεκτών του ηλεκτρικού κυκλώµατος ενός ερµητικού
συµπιεστή οικιακού ψυγείου έχουν µετρηθεί οι ακόλουθες ωµικές
αντιστάσεις:
ΑΒ = 6 Ω

ΒΓ= 8 Ω

Α
◦

ΑΓ= 2 Ω
Β ◦

◦Γ

(α) Να σχεδιάσετε πιο κάτω το ηλεκτρικό κύκλωµα του συµπιεστή και να
δείξετε τα σηµεία C, R, S.

(β) Ποιά η πιθανή βλάβη στην περιέλιξη ΑΒ , όταν η ένδειξη του πολυµέτρου
αντι 6 Ω,είναι άπειρο .
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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15. Στο Σχήµα 2 φαίνονται τα εξαρτήµατα µιας συσκευής κλιµατισµού
διαιρεµένου τύπου µε βαλβίδα αντιστροφής του κύκλου.
(α) Να ονοµάσετε τα αριθµηµένα µέρη (1-8).
1. ......................................

2. ........................................

3. .....................................

4. ........................................

5. .....................................

6. ........................................ .

7. ......................................

8. ..........................................

(β) Να συνδέσετε τα εξαρτήµατα ώστε η συσκευή να λειτουργεί στη θέση
ψύξης για το καλοκαίρι, δείχνοντας µε βέλη την πορεία του ψυκτικού
ρευστού.

4
1
6

2

8

7

1
5
3

Σχήµα 2.
γ) Να υπολογίσετε τη θερµότητα (Q) που απορροφούν 1.5 Kg φρέον R410A
για να ατµοποιηθούν.
(Ειδική λανθάνουσα θερµότητα ατµοποίησης του R410A L: 218 kJ/kg )
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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16.

Στο Σχήµα 3 φαίνεται ο βασικός ψυκτικός κύκλος οικιακού ψυγείου.

Σχήµα 3.
(α) Να ονοµάσετε τα αριθµηµένα εξαρτήµατα της συσκευής
1.
3.
5.
6.
10.
12.
15.
(β) Να σηµειώσετε την κατάσταση του ψυκτικού ρευστού (υγρό ή αέριο)στα πιο
κάτω σηµεία
2.
4.
7.
9.
11.
14.
16.
(γ) Να αναφέρεται αν αποβάλλεται ή απορροφάται θερµότητα στις πιο κάτω
αριθµηµένες θέσεις.
8.
13.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Αποτελείται από 2 ερωτήσεις
Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε (10) µονάδες
17.

α. Με τη βοήθεια απλού σχεδιαγράµµατος να δείξετε τη σωστή
συνδεσµολογία των πιο κάτω ψυκτικών εξαρτηµάτων ενός
εµπορικού ψυγείου.
1.
2.
3.
4.

Συµπιεστής
∆οχείο υγρού
∆ιαχωριστής λαδιού
Συµπυκνωτής

β. Ποιος είναι ο σκοπός που εξυπηρετεί το δοχείου υγρού;
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
γ. Ποια είναι η χρησιµότητα του διαχωριστή λαδιού;
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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18. Ψάρια µάζας 200 Κg και θερµοκρασίας 20 °C ψύχονται στους -20 °C σε 15
ώρες.
Να υπολογίσετε:
(α) Την αισθητή θερµότητα που αποβάλλεται από τους 20°C µέχρι τη
θερµοκρασία πήξης.
(β) Τη λανθάνουσα θερµότητα που αποβάλλεται για την πήξη του
ψαριού.
(γ) Την αισθητή θερµότητα που αποβάλλεται για την πήξη µέχρι
τους -20°C.
(δ) Το ολικό θερµικό φορτίο που αφαιρείται.
(ε) Τη Ψυκτική Ισχύ της συσκευής που απαιτείται για την αφαίρεση
του ολικού θερµικού φορτίου στις 15 ώρες λειτουργίας της.
∆ίνονται :
• Η θερµοκρασία πήξης του ψαριού είναι -1°C
• Ειδική αισθητή θερµότητα του ψαριού πάνω από το σηµείο πήξης
c= 3,3 KJ/Kg/°C
• Ειδική αισθητή θερµότητα τoυ ψαριού κάτω από το σηµείο πήξης
c= 1,68 KJ/Kg/°C
• Λανθάνουσα θερµότητα πήξης του ψαριού λ=210 KJ/Kg
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ΠΡΟΧΕΙΡΟ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΩΜ
Ένταση του ρεύµατος
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
Ηλεκτρική ενέργεια
Ηλεκτρική ισχύς
Πυκνότητα – µάζα – όγκος
Πυκνότητα υλικού

Θερµοδυναµική
Θερµικό φορτίο (kJ)

Θερµικό φορτίο (kJ)

Θερµικό φορτίο (kJ)

Ψυκτική ισχύς (kW)
Ειδική αισθητή θερµότητα υλικού
(
)
Ειδική λανθάνουσα θερµότητα
τήξης/πήξης (
)
∆ιαφορά θερµοκρασίας ( )
Χρόνος (sec)
Ειδική λανθάνουσα θερµότητα
ατµοποίησης/υγροποίησης (

)
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