ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2013
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ (253)

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΚΔΤΗ 24 ΜΑΙΟΤ 2013
ΩΡΑ

: 11.00-13.30

Δπηηξεπόκελε δηάξθεηα γξαπηνύ 2,5 ώξεο (150 ιεπηά)

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε (Α, Β, Γ) θαη δεθαέμη (16)
ζειίδεο.

ΟΓΗΓΙΔ:
1. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.

2. ΟΛΔ οι απανηήζειρ να δοθούν ζηο εξεηαζηικό δοκίμιο ηο
οποίο ππέπει να επιζηπαθεί.
3. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο.
4. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή άιινπ δηνξζσηηθνύ πιηθνύ.
5. Γίδεηαη ηππνιόγην (ζει.16)
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ΜΔΡΟ Α΄ - Αποηελείηαι από 12 επωηήζειρ.
Η κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (4) μονάδερ.
1. Ο ζπκππθλσηήο είλαη ην κέξνο ηνπ ςπθηηθνύ ζπζηήκαηνο, όπνπ ην
ςπθηηθό ξεπζηό :
α. Απνβάιιεη ζεξκόηεηα θαη πγξνπνηείηαη.
β. Απνξξνθά ζεξκόηεηα θαη αηκνπνηείηαη.
γ. Μεηώλεη ηελ πίεζε ηνπ.
δ. Απνβάιιεη ζεξκόηεηα θαη αηκνπνηείηαη.
Να γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
................................................................................................................................
2. Πνην από ηα πην θάησ ςπθηηθά ξεπζηά είλαη δενηξνπηθό κείγκα;
Α. R404 A
Β. R410 A
Γ. R407C
Γ. R134a
Να γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
……………………………………………………………………………………………

3. Να νλνκάζεηε ηελ πην θάησ ζπζθεπή

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
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4. Όηαλ απμεζεί ην θνξηίν ζεξκόηεηαο εκπνξηθνύ ςπγείνπ ε ζεξκνζηαηηθή
εθηνλσηηθή βαιβίδα :
α. Αιιάδεη ηε ξύζκηζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ζην ζπκππθλσηή
β. Κιείλεη γηα λα εηζέιζεη ιηγόηεξε πνζόηεηα ςπθηηθνύ ξεπζηνύ ζηνλ
αηκνπνηεηή
γ. Παξακέλεη ζηαζεξή ζηε ζέζε πνπ ήηαλ ξπζκηζκέλε
δ. Αλνίγεη γηα λα εηζέιζεη κεγαιύηεξε πνζόηεηα ςπθηηθνύ ξεπζηνύ ζηνλ
αηκνπνηεηή
Να γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
………………………………………………………………………………………..

5.

Πνηόο είλαη ν ζθνπόο ηεο βαιβίδαο αληηζηξνθήο ηνπ θύθινπ ζε ζπζθεπή
θιηκαηηζκνύ δηαηξεκέλνπ ηύπνπ;
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

6. O δηαθόπηεο ππεξθόξησζεο ζην ειεθηξηθό θύθισκα νηθηαθνύ ςπγείνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα :
α. Να θηλεί ηνλ αλεκηζηήξα ηνπ αηκνπνηεηή
β. Να ζβήλεη ηελ ιάκπα κέζα ζην ςπγείν
γ. Να απνζπλδέεη ην βνεζεηηθό ηύιηγκα ηνπ θηλεηήξα ηνπ ζπκπηεζηή
δ. Να δηαθόπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκπηεζηή
Από ηηο πην πάλσ απαληήζεηο λα γξάςεηε ηελ νξζή.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
7. ε έλα νηθηαθό ςπγείν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηξηρνεηδή ζσιήλα γηα εθηνλσηηθό
κεραληζκό, κεηά ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή, νη πηέζεηο
ςειήο θαη ρακειήο πιεπξάο:
α) Δμηζώλνληαη
β) Παξακέλνπλ ζηαζεξέο
γ) Αλεβαίλεη ζηνλ ζπκππθλσηή θαη θαηεβαίλεη ζηνλ αηκνπνηεηή.
Να γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………….
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8. Να αληηζηνηρίζεηε ηα κεγέζε ηεο ζηήιεο Α κε ηηο κνλάδεο ηεο ζηήιεο Β.
ΣΗΛΗ Α
ΣΗΛΗ Β
1. Κελό
α. bar
2. Iζρύο
β. mm Hg
3. Θεξκνθξαζία
γ. kW
4. Πίεζε
δ. °C
............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
9. ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 35 °C ην ςπθηηθό αέξην ζην ζπκππθλσηή
εκπνξηθνύ ςπγείνπ πγξνπνηείηαη ζε ζεξκνθξαζία
α) 10 ° C
β) 20 ° C
γ) 35 ° C
δ) 50 ° C
Να γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….....
10. Πνηα από ηηο πην θάησ κνλάδεο κέηξεζεο, είλαη ε κνλάδα κέηξεζεο πίεζεο;
α)
β)
γ)
δ)

Btu
bar
kJ
kW

……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….....
11. O ειεθηξνκαγλεηηθόο ζπκπιέθηεο ζε ζπζθεπή θιηκαηηζκνύ απηνθηλήηνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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12. Η ππεξζέξκαλζε ηεο Γήο νθείιεηαη
α) ηελ ηξύπα ηνπ Όδνληνο
β) ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ
γ) ην ιηώζηκν ησλ πάγσλ
δ) ηελ όμηλε βξνρή
Να γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε
………………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………….
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ΜΔΡΟ Β΄- Αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (8) μονάδερ
13. Πνην θάησ θαίλεηαη ην ςπθηηθό καλόκεηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην
ςπθηηθό ξεπζηό R 410 A. Παξαηεξώληαο ηηο θιίκαθεο ηνπ καλνκέηξνπ λα
ζεκεηώζεηε:
(α) ηελ πίεζε αηκνπνίεζεο ζε ζεξκνθξαζία 5 º C.
………………………………………………………………………………………
(β) ηε ζεξκνθξαζία ζπκπύθλσζεο ζε πίεζε 380 psi
………………………………………………………………………………………..
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14 . Μεηαμύ ησλ αθξνδεθηώλ ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ελόο εξκεηηθνύ
ζπκπηεζηή νηθηαθνύ ςπγείνπ έρνπλ κεηξεζεί νη αθόινπζεο σκηθέο
αληηζηάζεηο:
ΑΒ = 8 Ω

ΒΓ= 10 Ω

Α
◦

ΑΓ= 2 Ω
Β ◦

◦Γ

(α) Να ζρεδηάζεηε πην θάησ ην ειεθηξηθό θύθισκα ηνπ ζπκπηεζηή θαη λα
δείμεηε ηα ζεκεία C, R, S.
(β) Να ζεκεηώζεηε ζην θύθισκα ηηο αληίζηνηρεο σκηθέο αληηζηάζεηο θαη λα
δώζεηε ηε ζσζηή νλνκαζία ησλ πεξηειίμεσλ.
(γ) Να δείμεηε πσο ζπλδέεηαη ζην θύθισκα ν ππθλσηήο εθθίλεζεο.
(δ) Να δείμεηε πσο ζπλδέεηαη ην θύθισκα ζηελ ειεθηξηθή παξνρή.
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15. ηα πην θάησ ζρήκαηα θαίλνληαη ηα ςπθηηθά θπθιώκαηα ζπζθεπήο
θιηκαηηζκνύ δηαηξεκέλνπ ηύπνπ..
α) Να δείμεηε κε ηόμα, ηελ ξνή ηνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ, ζην αληίζηνηρν θύθισκα,
θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ην θαινθαίξη θαη ην ρεηκώλα.

β) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα (Q) πνπ απνξξνθoύλ 2 Kg θξένλ R22 γηα λα
αηκνπνηεζνύλ.
(Δηδηθή ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα αηκνπνίεζεο ηνπ R22 L= 218 kJ/kg )
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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16. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην ςπθηηθό θύθισκα εκπνξηθνύ ςπγείνπ.

α) Να νλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηεο ζπζθεπήο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
β) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο πνπ εμππεξεηεί ην εμάξηεκα 8.
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
γ) Γηα ηα εμαξηήκαηα κε αξηζκό 3 θαη 7 λα αλαθέξεηε ζε πνηα πιεπξά πίεζεο
(ςειήο ή ρακειήο) ηνπ ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη ην θάζε έλα.

3.

………………………………………………………………………….

7.

…………………………………………………………………………
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ΜΔΡΟ Γ΄ - Αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (10) μονάδερ

17. Γηα ηα πην θάησ ζπκπηώκαηα λα αλαθέξεηε κηα πηζαλή βιάβε/αηηία ε νπνία
κπνξεί λα ηα πξνθαιεί:
α) Ο ζπκπηεζηήο ζπζθεπήο θιηκαηηζκνύ βνπίδεη αζπλήζηζηα ( κνπγθξίδεη )
ρσξίο ηειηθά λα εθθηλεί.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
β), Η ζεξκνθξαζία ζην ζάιακν ηνπ ςπγείνπ είλαη ζρεηηθά ςειή ρσξίο λα
ππάξρεη δηαξξνή αεξίνπ .
.................................................................................................................
.................................................................................................................
γ) ε ζπζθεπή θιηκαηηζκνύ παγώλεη ε ιεπηή ζσιήλα
..................................................................................................................
..................................................................................................................
δ) Ο ζπκπηεζηήο νηθηαθνύ ςπγείνπ μεθηλά αιιά ζηακαηά κέζσ ηνπ δηαθόπηε
ππεξθόξησζεο.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
ε) Αεξόςπθην νηθηαθό ςπγείν ιεηηνπξγεί αξθεηό ρξόλν ρσξίο δηαθνπή.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
δ) ε ζπζθεπή θιηκαηηζκνύ παγώλεη ε ζσιήλα επηζηξνθήο (ρνληξή
ζσιήλα).
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
ε) ε ζπζθεπή θιηκαηηζκνύ πνπ ελεξγνπνηήζεθε ε ιεηηνπξγία «θξύν»
αλ θαη ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα ςπθηηθνύ ξεπζηνύ, εμαθνινπζεί
λα βγάδεη δεζηό αέξα.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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ζ) Σα νξηδόληηα πηεξύγηα ζε ζπζθεπή θιηκαηηζκνύ δελ θηλνύληαη πάλσθάησ.
......................................................................................................................
......................................................................................................................

η) Αλ θαη ην ηειερεηξηζηήξην ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ε ζπζθεπή δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο εληνιέο.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
θ) Από ζπζθεπή θιηκαηηζκνύ πνπ ιεηηνπξγεί ην θαινθαίξη γηα ςύμε ζηάδεη
λεξό ζην δσκάηην.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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18. ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη έλα νηθηαθό ςπγείν, έλα ζεη καλνκέηξσλ θαη
κία αληιία θελνύ.

8

9

10

α) Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε 1-10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
β) Να αλαθέξεηε ζε πνηεο ππνδνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο καλνκέηξσλ πξέπεη
λα ελσζνύλ ε αληιία θελνύ θαη ην ςπγείν γηα λα δεκηνπξγήζνπκε θελό
αέξνο.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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γ) Να αλαθέξεηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη ε αθαίξεζε ηνπ
αέξα από ην ςπθηηθό ζύζηεκα πξηλ από ην γέκηζκα ηνπ κε ξεπζηό.
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
δ) Καηά ηε ιεηηνπξγία ελόο νηθηαθνύ ςπγείνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ςπθηηθό
ξεπζηό R134a ε έλδεημε ρακειήο πίεζεο είλαη :
i) 5 bar ii) 7 bar iii) 0,3 bar
Να γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε
…………………………………………………………………………………….
ε) Γηαηί επηβάιιεηαη ε πεξηζπιινγή ηνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ R134a κε ηε
κεραλή αλάθηεζεο όηαλ κεηά από βιάβε πξέπεη λα γίλεη αιιαγή ηνπ
ζπκπηεζηή;
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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ΠΡΟΥΔΙΡΟ
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ΠΡΟΥΔΙΡΟ
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ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ
ΝΟΜΟ ΣΟΤ ΩΜ
Ένηαζη ηος πεύμαηορ
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΥΤ
Ηλεκηπική ενέπγεια
Ηλεκηπική ιζσύρ
Πσκνότητα – μάζα – όγκος
Πςκνόηηηα ςλικού
Θερμοδσναμική
Θεπμικό θοπηίο (kJ)
Θεπμικό θοπηίο (kJ)
Θεπμικό θοπηίο (kJ)
Ψςκηική ιζσύρ (kW)
Ειδική αιζθηηή θεπμόηηηα ςλικού
(
)
Ειδική λανθάνοςζα θεπμόηηηα
ηήξηρ/πήξηρ (
)
Διαθοπά θεπμοκπαζίαρ ( )
Χπόνορ (sec)
Ειδική λανθάνοςζα θεπμόηηηα
αημοποίηζηρ/ςγποποίηζηρ (

)
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