ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2016
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
ΜΑΘΗΜΑ

: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ (253)

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΔΣΑΡΣΗ 25 ΜΑΙΟΤ 2016
ΩΡΑ

: 8.00-10.30
Δπηηξεπόκελε δηάξθεηα γξαπηνύ 2,5 ώξεο (150 ιεπηά)

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε (Α, Β, Γ) θαη δώδεθα (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. ε ζπζθεπή θιηκαηηζκνύ δεκηνπξγείηαη πάγνο ζηε ιεπηή ζσιήλα.
Να αλαθέξεηε ηελ αηηία πνπ ην πξνθαιεί:
………………………………………………………………………………
2. Έλα ςπθηηθό ζύζηεκα ζην νπνίν ππάξρεη δηαξξνή, είλαη παξάλνκν λα
γεκίδεηαη κε ςπθηηθό ξεπζηό ρσξίο πξώηα λα:
α)
β)
γ)
δ)

γίλεη αιιαγή ηνπ ζπκπηεζηή.
βξεζεί θαη επηδηνξζσζεί ε απώιεηα .
κεηξεζεί ε πνζόηεηα ηνπ ξεπζηνύ κε δπγαξηά.
γίλεη θελό 500 microns.

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 αηκνπνηεηήο 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)……………………………….

β) …………………………..

γ)………………………………

δ)………………………………

6.

Να αλαθέξεηε έλα ιόγν γηα ηνλ νπνίν επηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία θελνύ
ζε ςπθηηθό ζύζηεκα πξηλ από ην γέκηζκα ηνπ κε ςπθηηθό ξεπζηό.
…………………………………………………………………………………….

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 πην θάησ πξόηαζε κε κηα από ηηο επηινγέο:
Με ηελ βνήζεηα ηνπ δείθηε ξνήο ( sight glass)…………………………
..........................................................................................................................

α)
β)
γ)
δ)

ειέγρνπκε αλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα ςπθηηθνύ ξεπζηνύ.
εμεηάδνπκε ην βαζκό απόδνζεο ηνπ ζπκππθλσηή.
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. Η πην πξαθηηθή κέζνδνο ειέγρνπ πηζαλώλ δηαξξνώλ ελόο ςπθηηθνύ
ζπζηήκαηνο, είλαη ε πξνζεθηηθή εθαξκνγή πίεζεο ζην ζύζηεκα κε:
α.
β.
γ.
δ.

μεξό πδξνγόλν
μεξό νμπγόλν
μεξό άδσην
ην ίδην ςπθηηθό κέζν πνπ πεξηέρεη ην ζύζηεκα

Από ηηο πην πάλσ απαληήζεηο λα γξάςεηε ηελ νξζή.
…………………………………………………………………………………
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12. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ ηεο ζηήιε Α κε ηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο ζπζθεπήο θιηκαηηζκνύ ηεο ζηήιεο Β.
ΣΗΛΗ Α

ΣΗΛΗ Β

1. TIMER

α. Ρύζκηζε νξηδόληηνπ πηεξπγίνπ

2. FAN

β. Δπηινγή ιεηηνπξγίαο

3. MODE

γ. Σαρύηεηα αλεκηζηήξα

4. SWING

δ. Υξνλνδηαθόπηεο
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ΜΔΡΟ Β΄- Αποηελείηαι από 4 επωηήζειρ
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (8) μονάδερ
13 . Μεηαμύ ησλ αθξνδεθηώλ Α,Β&Γ ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ελόο
εξκεηηθνύ ζπκπηεζηή νηθηαθνύ ςπγείνπ έρνπλ κεηξεζεί νη αθόινπζεο
σκηθέο αληηζηάζεηο:
ΑΒ = 12 Χ

ΒΓ= 32 Χ

ΑΓ= 20 Χ

Β

Γ

Α

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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14. ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα ςπθηηθά εμαξηήκαηα ζπζθεπήο
θιηκαηηζκνύ δηαηξεκέλνπ ηύπνπ.
α) Να θαηνλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε ηεο ζπζθεπήο 1- 8.
1. -------------------------------------------

2. -------------------------------------------------

3. ------------------------------------------

4. -------------------------------------------------

5. ------------------------------------------

6. -------------------------------------------------

7. ------------------------------------------

8. -------------------------------------------------

β) Να ζπλδέζεηε ηα πην θάησ εμαξηήκαηα κεηαμύ ηνπο θαη λα δείμεηε κε ηόμα
ηελ ξνή ηνπ ςπθηηθνύ ξεπζηνύ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ην
θαινθαίξη γηα ςύμε.
γ) Πόηε ελεξγνπνηείηαη ην ςπθηηθό εμάξηεκα Νν. 4;
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….

4
3
8
8

7

1

2
5

7

6

ΔΩΜΑΣΙΟ

ΤΠΑΙΘΡΟ
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15. 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 R404Α ζε ζεξκνθξαζία -30 º C.
……………………………………………………………………………………
ii. ηε ζεξκνθξαζία αηκνπνίεζεο γηα ην R134a ζε πίεζε 10 psi
……………………………………………………………………………………
γ) Από ηα ςπθηηθά ξεπζηά πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ καλόκεηξν
λα ζεκεηώζεηε δύν (2) αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
……………………………………………………………………………………
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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16. Πην θάησ θαίλεηαη ην ειεθηξηθό θύθισκα δίπνξηνπ αεξόςπθηνπ ςπγείνπ
απηόκαηεο απόςπμεο κε ρξνλνδηαθόπηε θαη ειεθηξηθή αληίζηαζε.

5

6

3

7

1
8
4
10
2

9

α. Να νλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα
1. …………………………………..
6. …………………………………..
2. …………………………………..
7. ………………………………….
3. …………………………………..
8. ………………………………….
4. …………………………………..
9. ………………………………….
5. …………………………………..
10. ………………………………….
β. Να αλαθέξεηε πόηε ελεξγνπνηνύληαη ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα πνπ
αλαγξάθνληαη πην θάησ :
5…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9.………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
10.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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ΜΔΡΟ Γ΄ - Αποηελείηαι από 2 επωηήζειρ
Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (10) μονάδερ
17. Φάξηα κάδαο 200 Κg θαη ζεξκνθξαζίαο 14 °C ςύρνληαη ζηνπο -22 °C ζε
10 ώξεο.
Να ππνινγίζεηε:
(α) Σελ αηζζεηή ζεξκόηεηα πνπ απνβάιιεηαη από ηνπο 14C κέρξη ηε
ζεξκνθξαζία πήμεο.
(β) Σε ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα πνπ απνβάιιεηαη γηα ηελ πήμε ησλ
ςαξηώλ.
(γ) Σελ αηζζεηή ζεξκόηεηα πνπ απνβάιιεηαη γηα ηελ ςύμε κέρξη
ηνπο -22C.
(δ) Σν νιηθό ζεξκηθό θνξηίν πνπ αθαηξείηαη.
(ε) Σε ςπθηηθή ηζρύ ηεο ζπζθεπήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αθαίξεζε
ηνπ νιηθνύ ζεξκηθνύ θνξηίνπ ζηηο 10 ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
Γίλνληαη :





Η ζεξκνθξαζία πήμεο ηνπ ςαξηνύ είλαη -1°C
Δηδηθή αηζζεηή ζεξκόηεηα ηνπ ςαξηνύ πάλσ από ην ζεκείν
πήμεο
c= 3,3 KJ/Kg/°C
Δηδηθή αηζζεηή ζεξκόηεηα ηoπ ςαξηνύ θάησ από ην ζεκείν
πήμεο
c= 1,68 KJ/Kg/°C
Λαλζάλνπζα ζεξκόηεηα πήμεο ηνπ ςαξηνύ ι=210 KJ/Kg

Page 10 of 13

18. α. Να νλνκάζεηε ηα αξηζκεκέλα κέξε ηεο πην θάησ ςπθηηθήο δηάηαμεο.
1. ………………………………………………………….
2. …………………………………………………………
3. ……………………………………………………..
4. ……………………………………………………..
5. …………………………………………………….

β. Να ζπλδέζεηε ηα πην θάησ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάθηεζε
ςπθηηθνύ ξεπζηνύ από ηελ εμσηεξηθή κνλάδα ζπζθεπήο
θιηκαηηζκνύ.
3
1

2

IN

OUT
4

ΣΕΧΝΙΚΗ
ΧΟΛΗ
5

γ. Να γξάςεηε ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν αλάθηεζε,
............................................................................................................
............................................................................................................
……………………………………………………………………………
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ΠΡΟΥΔΙΡΟ
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ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ
ΝΟΜΟ ΣΟΤ ΩΜ
Ζνταςη του ρεφματοσ
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΧΤ
Ηλεκτρική ενζργεια
Ηλεκτρική ιςχφσ
Πυκνότητα – μάζα – όγκος

Πυκνότητα υλικοφ

Θερμοδυναμικθ

Θερμικό φορτίο (kJ)

Θερμικό φορτίο (kJ)

Θερμικό φορτίο (kJ)

Ψυκτική ιςχφσ (kW)

Ειδική αιςθητή θερμότητα υλικοφ (
)
Ειδική λανθάνουςα θερμότητα τήξησ/πήξησ
(
)
Διαφορά θερμοκραςίασ ( )
Χρόνοσ (sec)
Ειδική λανθάνουςα θερμότητα
ατμοποίηςησ/υγροποίηςησ (

)
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