තෘතියික හා වෘත්තීය අධ්යාපන කකොමිෂන් සභාව
ශිතකරණ හා වායු සමිකරණ ශිල්පි - මාතික වෘත්තීය තිකතිකජ - 4 වන ජට්ටජ
Model Paper
________________________________________________________________________________________
1 කකොටස
01. කසල්සියස් අංශක 10 0 පැරන්හයිඩ් අංශක කීයද ?

i.-12.2

ii.-50

iii.14

iv. 50

02. R-22 ශීතකාරකකයහි රසායනික සූත්රය වන්කන් මින් ුමජ්දද ?

i. C CL2F2

ii. CHCLF2

iii. C CLF3

iv. CHCL3

03. ජාණ පීඩනය 30 PSI නම් නිරකේ්දෂ පීඩනය PSI වලින් කකොපජණද ?

i.15.3

ii.14.7

iii.47

iv. 44.7

04. පදාර්ථ අංශුන්කේ සීජාකාරී චලිතය්ද ඇති අවස්ථාව මින් ුමජ්දද ?

i. ඝන

ii.ද්රව

iii.වායු

iv. නිරකේ්දෂ ශුනය

05. ස්ථිර වායු ස්කන්දයක උෂ්ණත්වය නියතව ඇති විට එජ වායුකේ නිරකේ්දෂ පීඩනය පරිජාවට ප්රතිකම ජව සජාුපපාතික වව

කසොයා ගන්නා මද්කද්,
i. කවොයිල්

ii.චාල්ස්

iii.කේලුසැ්ද

iv. ඕම්.

06. R-22 ශීතකාරකය භාවිතකයන් ඉවත් කිරීජට නියමිත වර්ෂය වන්කන්,

i. 2030

ii.2016

iii. 2020

iv. 2035

07. R-410A ශීතකාරකය සෑදී ඇත්කත් ුමජණ ශීතකාරක මිශ්ර ීමකජන්ද?

i. R-12 / R-22

ii.R-134a / R-600a

iii. R-32 / R-125

iv. R-125 / R-143a

08. ඇකජ නියා ශීතකාරක පද්ධ්තිවම නම කයොදා ඇති කම හය වුපකේ,

i. යකඩ

ii.තඹ

iii. ඇලුමිනියම්

iv. පිත්තම

iii. Tub in tube

iv. Fin and tube

09. මම සිසිමන ද්රීමකාරකය්ද කනොවන්කන්,

i. Shell and tube

ii. Shell and coil

10. VRV පද්ධ්තියක කයදියහැකි නම වම උපරිජ දිග වන්කන්,

i. මීටර් 1000

ii.මීටර් 750

iii.මීටර් 500

iv. මීටර් 250

11. තුෂාර අංකය යුපකවන් අදහස් වන්කන් ,

i. මමය අයිස් වවට පත්වන උෂ්ණත්වයයි
ii. කතත් වල්ව උෂ්ණත්වයයි
iii.වායුකග ලීය මම වාෂ්ප ඝනීභවනයවන උෂ්ණත්වයයි
iv.වියලි වල්ව උෂ්ණත්වයයි
12.

13.

14.

15.

පීඩනය වාර් 1්ද කිකම පැස්කල් වලින් කකොපජණද
I. 10
II. 101.325
III. 760

IV. 29.92

රසදිය මි.මි. 1්ද සජාන වන්කන්,
I. 100 Torr
II. 15 Torr

III. 3 Torr

IV. 1 Torr

මමකේ ද්රවාංක අගය පැරන්හයිඩ් අංශක වලින්,
I. 1000F
II. 320F
III. 2120F

IV. 4600F

CF3CH2F කමස හකන්වන්කන් ුමජන ශීතකාරකයද
I. R-12
II. R-22
III. R-134a

IV. R-410a

16.

ඕම් 5, ඕම් 10 සහ ඕම් 20 ප්රතිකර ධ්ක තුන්ද සජාන්තරගතව සම්වන්ධ් කම විට මැකවන සජක ප්රතිකර ධ්ය
වන්කන්,
I. ඕම් 2.8
II. ඕම් 5
III. ඕම් 35
IV. ඕම් 10

17. කවොට් 460 ක මවය්ද ඇති ශීතකරණය්ද කව ල්ට් 230 විකලි සැපයුජකට සම්වන්ධ් කම විට එය මවා ගන්නා ධ්ාරාව වන්කන්,

(කජහි සම්පීඪක කජොටරකේ මව සාධ්කය 0.8 කමස සමකන්න)

I. 2.5 A

II. 0.2 A

III. 0.5 A

IV. 1.0 A

18.

මජකරො පැරඩ් 35 සහ මජකරො පැරඩ් 15 ධ්ාරිත්රක කදක්ද කශ්රේණිගතගතව සම්වන්ධ් කම විට මැකවන සජක
ධ්ාරිතා අගය වන්කන්,
I. මජකරො පැරඩ් 35 II. මජකරො පැරඩ් 15 III. මජකරො පැරඩ් 50 IV. මජකරො පැරඩ් 10.5

19.

මිහිතමය උණුතිම්ීමජට වඩාත් වැඩි වශකයන් දායකත්වය ද්දවන ශීතකාරකය වන්කන්,
I. R-134a
II. R-717
III. R-600a
IV. R-290

20. පහත ද්දවා ඇත්කත් කතකමා වර්ගකේ විකලි කජ ටරයක සම්වන්ධ්ක අග්ර සහ වවා සම්වන්ධ්කර සැපයුජ මවාදී ඇති ආකාරයයි.

විකලි සැපයුජ වන L1, L2 සහ L3 කතකමා විකලි සැපයුජ U1, V1 සහ W1 අග්ර තුනට මවා කන් විට කජය ්රියා
කරුපකේ,
i.
ii.
iii.
iv.

ස්ටාර් ආකාරයට ්රියා කරයි.
කඩල්ටා ආකාරයට ්රියා කරයි.
පමමුව ස්ටාර් සහ කදවුපව කඩල්ටා ආකාරයට ්රියා කරයි.
පමමුව කඩල්ටා සහ කදවුපව ස්ටාර් ආකාරයට ්රියා කරයි.

2 කකොටස
___________________________________________________________________________________________
1. පහත සදහන් කද් අර්ථ ද්දවන්න,
I.
කවොයිල් නියජය
II.
වාෂ්පිකරණකේ ගුේත තාපය
III.
එ්දතරා මම සිසිමකය්ද ජගින් කස.අංශක 25 පවතින මමය කිකම ග්රෑම් 100 ්ද කස.අංශක 05 ද්දවා උෂ්ණත්වය අඩු
කර සිසිල් මමය වවට පත් කරන මදී. එහිදී මමකයන් ඉවත්වූ තාප ප්රජාණය කකොපජණද?
(මමකේ විශිෂ්ඪ තාප
ධ්ාරිතාවය 4.2 kJ/kgk)
2.
I.
II.

ආර්ද්රතාවය යුප ුමජ්දද පැහැදිලි කරන්න.
ඔව කවත සපයා ඇති ආර්ද්රතාමිතික ප්රස්ථාර (Psychometric) සටහන ඇතිකරන් පහත සදහන් ගැටලු විසදන්න.
a) වියලි වල්ව උෂ්නත්වය කස.අංශක 30 ්ද සහ කතත් වල්ව උෂ්නත්වය කස.අංශක25 ්ද වු විට සාකේස්ෂ
ආර්ද්රතාවය(Relative Humidity) කකොපජණද?
b) වියලි වල්ව උෂ්නත්වය කස.අංශක 30 ්ද සහ සාකේ්දෂ ආර්ද්රතාවය 00 ්ද වු විට තුෂාර අංකය(Dew point)
කීයද?

3.
I.
II.
III.
IV.

ශීතකරණ චරකේ (Refrigeration Cycle) දම රූප සටහන්ද ඇද ශිතකරණකේ ගජන් ජග සමුමණු කර එහි
්රියාකාරිත්වය කකටිකයන් පැහැදිලිව ලියන්න.
කවකම් වර්ගකේ (Split type) වායු සමීකරණ යන්ත්ර සවිනරන ස්ථාන අුපව වර්ග තුනක නම් ලියන්න.
අභයන්තර ්රියාකාරිත්වය අුපව සම්පීඩක (Compressors) වර්ග තුන්ද ලියන්න.
ද්රීමකාරක (Condenser) වර්ග තුනක නම් ලියන්න.

4. R134a ශීතකාරකය භාවිතා කරන යන්ත්රයක සංතෘේත ්රියාවලිකේ ශීතකරණ ්රියාවලිය සිකවන අතර එහි
ද්රීමකාරක පීඩනය
(Condenser Pressure) 1Mpa (නිරකේ්දෂ) ද වාෂ්පීකාරක පීඩනය ( Evaporator Pressure ) 0.2 Mpa (නිරකේ්දෂ) ද කේ. දි
ඇති පීඩන-තාප ප්රස්ථාරකේ (Pressure – Enthalpy Diagram) කජය ඇද ව ඇතිරින් පහත සදහන් ප්රශ්ණ වමට පිලිතුු  ලියන්න.
I.
II.
III.
IV.

ද්රීමකාරක (Condenser) උෂ්ණත්වය කකොපජණද ?
වාෂ්පීකාරක (Evaporator) උෂ්ණත්වය කකොපජණද ?
වාෂ්පීකාරකය (Evaporator) මවා ගන්නා තාප ප්රජාණය කකොපජණද ?
C.O.P. (Co-efficient of Performance) අගය කකොපජණද ?

5. පහත දැ්දකවන මකන්ම වර්ගකේ වායු සමීකරණකේ අසම්පුර්ණ විකලි පරිපථය සම්පූර්ණ කරන්න.

6.
I.
II.

CFC කාණ්ඩකේ ශීතකාරකය්ද ජගින් පරිසරයට සිකවන හානිය ුමජ්දද?
පහත ද්දවා ඇති රිකවරි යන්ත්රය සහ අකනතුත් උපකරණ සම්වන්ධ්කර දී ඇති ශීතකාරක පද්ධ්තිකයන් ශීතකාරක
රිකවරි කර ගන්නා ආකාරය ඇද කපන්වන්න.

7. පහත දැ්දකවන්කන් Direct on line (DOL) රජය යටකත් ්රියා කරන ජධ්යජ වායු සමීකරණ පද්ධ්තියක පංකා කජ ටරයක විකලි
පරිපථ රූපසටහනකි.
I.
කජහි සදහන් 1,2 සහ 3 කමස සදහන් උපකරණ ුමජ්දද සදහන් කරන්න.
II.
කජජ පරිපථකේ එ්ද අඩුපාඩුව්ද නිසා Start වහු කවන් ්රියා ආරම්භවුවත් පංකා කජ ටරය එක දිගට ්රියා කනොකරයි.
එනම් Start වහු ව අතහැරිය විට පංකා කජ ටරය නවතී. එජ කද ෂය ජගහරවා කජජ පංකා කජ ටරය එක දිගට ්රියා
කිරීජට අවශය පරිදි පරිපථය සකස් කර අදින්න.

