ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ (253)

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΔΣΑΡΣΗ 28 ΜΑΙΟΤ 2014
ΩΡΑ

: 8.00-10.30

Δπηηξεπόκελε δηάξθεηα γξαπηνύ 2,5 ώξεο (150 ιεπηά)

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε (Α, Β, Γ) θαη δεθαηξείο (13)
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.13)
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ΜΔΡΟ Α΄ - Αποηελείηαι από 12 επωηήζειρ.
Η κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (4) μονάδερ.
1. Σν πξσηόθνιιν ηνπ Μόληξεαι αλαθέξεηαη:
α) ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο.
β) ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
γ) ζηελ πξνζηαζία ηεο ζηνηβάδαο ηνπ όδνληνο.
δ) ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.
Να γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε
………………………………………………………………………………………...
.………………………………………………………………………………………..
2. Έλα ςπθηηθό ζύζηεκα ζην νπνίν ππάξρεη δηαξξνή, είλαη παξάλνκν λα
γεκίδεηαη κε ςπθηηθό ξεπζηό ρσξίο πξώηα λα:
α)
β)
γ)
δ)

κεηξεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπζηήκαηνο.
γίλεη θελό 30mmHg.
κεηξεζεί ε πνζόηεηα ηνπ ξεπζηνύ κε δπγαξηά.
βξεζεί θαη επηδηνξζσζεί ε απώιεηα.

Να γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε
………………………………………………………………………………………...
.………………………………………………………………………………………..
3. Η ππεξζέξκαλζε ηεο Γήο νθείιεηαη :
α)
β)
γ)
δ)

ζηελ ηξύπα ηνπ Όδνληνο.
ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
ζην ιηώζηκν ησλ πάγσλ.
ζηελ όμηλε βξνρή.

Να γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε
………………………………………………………………………………………...
4. Ο ηξηρνεηδήο ζσιήλαο είλαη ην κέξνο ηνπ ςπθηηθνύ ζπζηήκαηνο, όπνπ ην
ςπθηηθό ξεπζηό :
α) απνβάιιεη ζεξκόηεηα θαη πγξνπνηείηαη.
β) απνξξνθά ζεξκόηεηα θαη αηκνπνηείηαη.
γ) κεηώλεη ηελ πίεζε ηνπ.
δ) απνβάιιεη ζεξκόηεηα θαη αηκνπνηείηαη.

.

Να γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
......................................................................................................................

.

......................................................................................................................
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5. Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα πην θάησ εξγαιεία θαη εμαξηήκαηα.

α)……………………………….

γ)………………………………

β) …………………………..

δ)………………………………

6. Να γξάςεηε πνην από ηα πην θάησ ζηνηρεία πνπ πεξηέρεηαη ζηα ςπθηηθά
ξεπζηά επζύλεηαη γηα ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Φζόξην
Άλζξαθαο
Τδξνγόλν
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
7. O ειεθηξνλόκνο εθθίλεζεο (relay) ζην ειεθηξηθό θύθισκα νηθηαθνύ ςπγείνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα :
α) λα θηλεί ηνλ αλεκηζηήξα ηνπ αηκνπνηεηή.
β) λα ζβήλεη ηελ ιάκπα κέζα ζην ςπγείν.
γ) λα απνζπλδέεη ην βνεζεηηθό ηύιηγκα ηνπ θηλεηήξα ηνπ ζπκπηεζηή.
δ) λα δηαθόπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκπηεζηή.
Από ηηο πην πάλσ απαληήζεηο λα γξάςεηε ηελ νξζή.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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8. Να αλαθέξεηε δύν πηζαλά ζεκεία δηαξξνήο ςπθηηθνύ ξεπζηνύ ζε ζπζθεπή
θιηκαηηζκνύ δηαηξεκέλνπ ηύπνπ.
.……………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………….
9. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πξόηαζε κε κηα από ηηο πην θάησ επηινγέο:
Με ηελ βνήζεηα ηνπ δείθηε ξνήο ( sight glass) .................................................
................................................................................................................................
α)
β)
γ)
δ)

εμεηάδνπκε ην βαζκό απόδνζεο ηνπ ζπκππθλσηή.
ειέγρνπκε αλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα ςπθηηθνύ ξεπζηνύ.
ειέγρνπκε αλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα ιαδηνύ.
ειέγρνπκε αλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα αδώηνπ απαιιαγκέλνπ
από νμπγόλν.

10. Να αληηζηνηρίζεηε ηα κεγέζε ηεο ζηήιεο Α κε ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ηεο
ζηήιεο Β.
ΣΗΛΗ Α

ΣΗΛΗ Β

1. Κελό

α. Bar

2. Iζρύο

β. mm Hg

3. Θεξκνθξαζία

γ. kW

4. Πίεζε

δ. °C

11. Πνηα είλαη ε εκεξνκελία απαγόξεπζεο ηεο ρξήζεο ηνπ R22 ;
α)
β)
γ)
δ)

1/1/2013
1/1/2014
1/1/2015
1/1/2020

Από ηηο πην πάλσ απαληήζεηο λα γξάςεηε ηελ νξζή.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
12. ε ηη ρξεζηκεύεη ν πξεζνζηάηεο ζην ςπθηηθό θύθισκα ηεο ζπζθεπήο
θιηκαηηζκνύ ηνπ απηνθηλήηνπ;
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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ΜΔΡΟ Β΄- Αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (8) μονάδερ
13 . Μεηαμύ ησλ αθξνδεθηώλ ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ελόο εξκεηηθνύ
ζπκπηεζηή νηθηαθνύ ςπγείνπ έρνπλ κεηξεζεί νη αθόινπζεο σκηθέο
αληηζηάζεηο:
ΑΒ = 40 Ω

ΒΓ= 22 Ω

Β
◦

ΑΓ= 62 Ω
Α ◦

◦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.

ε) Πνηά ε πηζαλή βιάβε ζηελ πεξηέιημε ΑΒ , όηαλ ε έλδεημε ηνπ πνιπκέηξνπ
αληί 40 Ω, είλαη άπεηξν .

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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14. ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα εμαξηήκαηα κηαο ζπζθεπήο θιηκαηηζκνύ
δηαηξεκέλνπ ηύπνπ κε βαιβίδα αληηζηξνθήο ηνπ ςπθηηθνύ θύθινπ.
α) Να νλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε (1-8).
1. ......................................

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

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

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

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

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

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

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

β) Να ζπλδέζεηε ηα εμαξηήκαηα ώζηε ε ζπζθεπή λα ιεηηνπξγεί ζηε ζέζε
ζέξκαλζε γηα ην ρεηκώλα, δείρλνληαο κε βέιε ηελ πνξεία ηνπ ςπθηηθνύ
ξεπζηνύ.

4
1
6

2

8

7

1
5
3

γ) Να γξάςεηε ηη πίεζε επηθξαηεί (ςειή – ρακειή) ζηα εμαξηήκαηα 2 θαη 6 θαηά
ηελ πην πάλσ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο.
i. ην εμάξηεκα 2 …………………………………………………………………..
ii. ην εμάξηεκα 6 …………………………………………………………………..
δ) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα (Q) πνπ πξέπεη λα απνξξνθεζνύλ από 2 Kg
θξένλ R410A γηα λα αηκνπνηεζνύλ.
(Δηδηθή ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα αηκνπνίεζεο ηνπ R410A L: 218 kJ/kg )
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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15. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ν βαζηθόο ςπθηηθόο θύθινο νηθηαθνύ
ςπγείνπ.

(α) Να νλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα εμαξηήκαηα ηεο ζπζθεπήο
1.
3.
5.
6.
10.
12.
15.
(β) Να ζεκεηώζεηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ (πγξό ή αέξην)ζηα πην
θάησ ζεκεία
2.
4.
7.
9.
11.
14.
16.
(γ) Να αλαθέξεηαη αλ απνβάιιεηαη ή απνξξνθάηαη ζεξκόηεηα ζηηο πην θάησ
αξηζκεκέλεο ζέζεηο.
8.
13.
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16.

Με ηε βνήζεηα ζρεδηαγξάκκαηνο λα δείμεηε ηε ζσζηή ζπλδεζκνινγία
ησλ πην θάησ ςπθηηθώλ εμαξηεκάησλ ελόο εκπνξηθνύ ςπγείνπ.
πκπηεζηήο
Γνρείν πγξνύ
Γηαρσξηζηήο ιαδηνύ
πκππθλσηήο
Αηκνπνηεηήο
Φίιηξν
Γείθηεο ξνήο
πιιέθηεο πγξνύ (Αηκνπνηεηήο αζθαιείαο)
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ΜΔΡΟ Γ΄ - Αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (10) μονάδερ
17. Πνην θάησ θαίλεηαη ην ςπθηηθό καλόκεηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα
ςπθηηθά ξεπζηά R 404A, R134a, R22 θαη R407C.
α) Πνηα από ηα ςπθηηθά ξεπζηά πνπ θαίλνληαη ζην καλόκεηξν είλαη
κίγκαηα;
………………………………………………………………………………………
β) Παξαηεξώληαο ηηο θιίκαθεο ηνπ καλνκέηξνπ λα ζεκεηώζεηε:
i. ηελ πίεζε αηκνπνίεζεο γηα ην R407C ζε ζεξκνθξαζία 2 º C.
………………………………………………………………………………………
ii. ηε ζεξκνθξαζία αηκνπνίεζεο γηα ην R134a ζε πίεζε 5 psi
………………………………………………………………………………………
γ) ε πνηα θαηάζηαζε βξίζθεηαη ην ςπθηηθό ξεπζηό ζηηο πην πάλσ
αληηζηνηρίεο πίεζεο - ζεξκνθξαζίαο.
………………………………………………………………………………………
δ) Πνην από ηα ςπθηηθά ξεπζηά πνπ θαίλνληαη ζην καλόκεηξν
αληηθαηέζηεζε ην ςπθηηθό ξεπζηό R22
………………………………………………………………………………………..
ε) Πνην από ηα 4 ςπθηηθά ξεπζηά επηδξά αξλεηηθά ζηελ ηξύπα ηνπ
όδνληνο;
………………………………………………………………………………………..
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18. Μεηά από έιεγρν ζε ζπζθεπή θιηκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί R407C
δηαπηζηώζεθε απώιεηα αεξίνπ ζην ζεκείν ζύλδεζεο ησλ ραιθνζσιήλσλ
κε ηε βαιβίδα ηεο κνλάδαο ζπκπύθλσζεο.
Να γξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηηο 5 βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ
γηα ηελ επηδηόξζσζε ηεο βιάβεο θαη επαλαιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο.
α)…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
β)…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
γ)…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
δ)…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
ε)…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
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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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