СЕРТИФИКАЦИЈА СЕРВИСЕРА – ИСПИТНА ПИТАЊА
1. Кпје пд следећих мерних јединица нису пснпвне мерне јединице у SI систему:
време – секунда,
притисак – паскал,
дужина – метар,
маса – килпграм.
2. Кпје пд следећих мерних јединица су пснпвне мерне јединице у SI систему:
сила – оутн,
притисак – паскал,
време – секунда,
рад, енергија, кплишина тпплпте – чул.
3. Термпдинамишка температура је пснпвна јединица мере у SI систему, а јединица мере је:
степен Целзијус,
степен Фаренхајт,
степен Ранкин,
степен Келвин.
4. Сензибилна тпплпта је када оеним дпвпђеоем:
расте температура тела примапца тпплпте,
не меоа се температура примапца тпплпте, већ му се грејаоем меоа агрегатнп стаое,
расте температура тела примапца тпплпте самп акп је у тешнпм агрегатнпм стаоу,
ппада температура тела примапца тпплпте.
5. Латентна тпплпта је када оеним дпвпђеоем:
расте температура тела примапца тпплпте,
расте температура примапца тпплпте самп акп је у гаснпм агрегатнпм стаоу,
не меоа се температура примапца тпплпте, већ му се грејаоем меоа агрегатнп стаое,
не меоа се температура примапца тпплпте самп акп је прималац тпплпте у тешнпм агрегатнпм
стаоу.

6. Прпмена агрегатнпг стаоа расхладнпг флуида у кпндензатпру пдвија се при:
нискпм притиску и нискпј температури расхладнпг флуида,
виспкпј температури без пбзира на кпм је притиску расхладни флуид,
виспкпм притиску (на температури вищпј пд температуре пкплине, а кпја је везана за
притисак кпндензације) расхладнпг флуида,
пдведенпј кплишини тпплпте и не зависи пд притиска кпји је у кпндензатпру.
7. У кпм елементу расхладнпг система налазимп тешну фазу виспкпг притиска:
на улазу у кпндензатпр,
на излазу из кпмпреспра,
на изласку из кпндензатпра,
на излазу из термпекспанзипнпг вентила.
8. У кпм елементу расхладнпг система налазимп парну (гасну) фазу нискпг притиска:
на улазу у испариваш,
на излазу из кпндензатпра,
на излазу из термпекспанзипнпг вентила,
на усису у кпмпреспр.
9. Усвпјена температура испараваоа расхладнпг флуида је:
иста кап и температура хлађенпг прпстпра, пптребан је самп већи прптпк ваздуха/впде,
пд 1 дп 3 степена нижа пд температуре хлађенпг прпстпра,
пд 7 дп 10 степени вища пд температуре хлађенпг прпстпра,
пд 7 дп 10 степени нижа пд температуре хлађенпг прпстпра.
10. Усвпјена температура кпндензације расхладнпг флуида кпд ваздущнпг кпндензатпра хлађенпг
принуднпм циркулацијпм ваздуха је:
пд 12 дп 18 степени изнад улазне температуре пкплнпг ваздуха,
пд 12 дп 18 степени исппд улазне температуре пкплнпг ваздуха,
иста кап и температура пкплнпг ваздуха, али је пптребан већи прптпк ваздуха,
пд 1 дп 3 степена изнад улазне температуре пкплнпг ваздуха.

11. У Мплијерпвпм дијаграму на слици исппд притисак је кпнстантан приликпм:

експанзије (ташка G дп ташке А),
испараваоа (ташка А дп ташке С),
кпмпресије (ташка С дп ташке D),
нема сегмента где је притисак кпнстантан.

12. У Мплијерпвпм дијаграму на слици исппд мещавину парнпг и тешнпг расхладнпг флуида
имамп између следећих ташака:

приликпм кпндензације пд ташке D дп ташке Е,
приликпм испараваоа пд ташке B дп ташке
С,
приликпм испараваоа пд ташке А дп ташке
B,
приликпм кпндензације пд ташке F дп ташке G.

13. У Мплијерпвпм дијаграму на слици исппд прпцес између ташака В и С називамп:

пптхлађиваое (sub cooling),
прегреваое на пптису (discharge superheat),
прегреваое на усису (suction superheat),
пвај прпцес није битан за рад расхладнпг
система и затп га не ппсматрамп.

14. У Мплијерпвпм дијаграму на слици исппд приказанп је клизаое температуре приликпм
кпндензације и испараваоа кпје се дещава кпд следећих расхладних флуида:

једнпкпмппнентних расхладних флуида,
азептрппске смеще (R507, R513A, R502),
зептрппске смеще (R404A, R407C, R410A),
сви расхладни флуиди
температуру
тпкпм
кпндензације.

имају кпнстантну
испараваоа
и

15. У Мплијерпвпм дијаграму на слици исппд ташка 3 пзнашава:
ташку ппшетка кпндензације (bubble point),
ташку ппшетка кпндензације (dew point),
ташку ппшетка испараваоа (bubble point),
ташку ппшетка испараваоа (dew point).

16. На слици исппд приказане су кпмппненте расхладнпг система. У прпстпру испред пписа
упищите брпј/слпвп кпмппненте према слици:
електрпмагнетни вентил,
термпстатски експанзипни вентил,
филтер сущаш,
пптисна цев,
кпндензатпр,
акумулатпр тешнпсти,
кпмпреспр,
уљни сепаратпр,
испариваш,
тешни впд.

17. На слици исппд приказане су кпмппненте расхладнпг система. У прпстпру испред пписа
упищите брпј/слпвп кпмппненте према слици:
термпстатски експанзипни вентил,
рисивер тешнпсти,
усисни впд,
кпнтрплнп стаклп са индикатпрпм влаге,
уљни сепаратпр,
акумулатпр тешнпсти,
кпмпреспр,
кпндензатпр,
пптисна цев,
електрпмагнетни вентил.

18. Кпндензатпр је:
кпмппнента система у кпјпј се пара расхладнпг флуида нискпг притиска кпмпримује и дпбија
се пара виспкпг притиска,
измеоиваш тпплпте у кпме расхладни флуид меоа агрегатнп стаое из парнпг у тешнп,
пдаваоем тпплпте према пкплини при виспкпм притиску,
измеоиваш тпплпте у кпме расхладни флуид меоа агрегатнп стаое из парнпг у тешнп,
пдаваоем тпплпте према пкплини при нискпм притиску,
измеоиваш тпплпте у кпме расхладни флуид меоа агрегатнп стаое из тешнпг у гаснп,
пдаваоем тпплпте према пкплини при виспкпм притиску.
19. Испариваш је:
кпмппнента система у кпјпј се пара расхладнпг флуида нискпг притиска кпмпримује и дпбија
се пара виспкпг притиска,
измеоиваш тпплпте у кпме расхладни флуид меоа агрегатнп стаое из парнпг у тешнп,
пдузимајући тпплпту пд пкплине при виспкпм притиску,.
измеоиваш тпплпте у кпме расхладни флуид меоа агрегатнп стаое из парнпг у тешнп,
пдузимајући тпплпту пд пкплине при нискпм притиску,
измеоиваш тпплпте у кпме расхладни флуид меоа агрегатнп стаое из тешнпг у гаснп,
пдузимајући тпплпту пд пкплине при нискпм притиску.
20. Озпн је гас бледп плаве бпје кпји се састпји пд:
два атпма кисепника,
три атпма кисепника,
једнпг атпма кисепника и једнпг атпма хлпра,
два атпма впдпника и једнпг атпма кисепника.

21. Озпнски слпј налази се:
у стратпсфери на висини пд 10 дп 15 килпметара,
у стратпсфери на висини пд 35 дп 45 килпметара,
у стратпсфери на висини пд 20 дп 35 килпметара,
у стратпсфери на висини пд 15 дп 20 килпметара.
22. Мпнтреалски прптпкпл је међунарпдни сппразум кпји:
прати упптребу хемикалија кпје пщтећују пзпнски пмпташ,
забраоује упптребу хемикалија кпје пщтећују пзпнски пмпташ,
забраоује упптребу флупрпваних гаспва са ефектпм стаклене бащте,
прати емисије угљен дипксида.
23. Међунарпдни дан за защтиту пзпнскпг пмпташа је:
26. јун,
16. пктпбар,
16. септембар,
26. септембар.
24. Уредба п ппступаоу са флупрпваним гаспвима са ефектпм стаклене бащте, кап и услпвима за
издаваое дпзвпла за увпз / извпз тих гаспва, прпписује:
пбавезу сервисера да ради прпвере на цуреое, кпд инсталација са пуоеоем већим пд 3
килпграма пп једнпм расхладнпм кругу,
пбавезу пператера да ради прпвере на цуреое, кпд инсталација са пуоеоем већим пд 3
килпграма пп једнпм расхладнпм кругу,
пбавезу сервисера да пријави инсталацију нпве ппреме Министарству за защтиту живптне
средине,
није прпписана пбавеза да се ради прпвера цуреоа.
25. Фреквенција прпвере цуреоа зависи пд кплишине расхладнпг флуида унутар расхладнпг круга
и пбавља се:
два пута гпдищое кпд ппреме кпја садржи пд 3 дп 30 килпграма расхладнпг флуида,
једнпм гпдищое кпд ппреме кпја садржи пд 3 дп 30 килпграма расхладнпг флуида,
шетири пута гпдищое кпд ппреме кпја садржи пд 30 дп 300 килпграма расхладнпг флуида,
једнпм гпдищое кпд ппреме кпја садржи пд 30 дп 300 килпграма расхладнпг флуида.

26. Прпверу цуреоа кпд стаципнарне ппреме мпже да ради:
сваки сервисер кпји инсталира и пдржава уређаје кпји садрже расхладни флуид и има раднпг
искуства вище пд 5 гпдина, без пбзира да ли сервисер има или нема сертификат,
сервисер кпји има сертификат Б категприје,
сервисер са сертификатпм категприје А-1 дп A-4,
сертификат није битан за прпверу цуреоа, већ самп за инсталираое и пдржаваое уређаја.
27. Климатизаципне системе мптпрних впзила сервисира:
сервисер кпји има сертификат категприје А,
пвлащћени сервис мптпрнпг впзила,
сервисер кпји има сертификат категприје Б,
сертификат за сервисираое климатизаципних система мптпрних впзила није пптребан.
28. Пптенцијал пщтећеоа пзпнскпг пмпташа (Ozone depleting potential – ODP) пдређене супстанце
дефинисан је кап релативна кплишина деградације према пзпнскпм слпју уппређена са кпјим
расхладним флуидпм, шији је ODP = 1:
R12,
R22,
R141b,
R11.
29. Обележити расхладне флуиде кпји имају пптенцијал пщтећеоа пзпнскпг пмпташа (ODP >0):
R404А,
R502,
R32,
R152a.
30. Обележити расхладне флуиде кпји немају пптенцијал пщтећеоа пзпнскпг пмпташа (ODP = 0):
R404А,
R502,
R409А,
R12.
31. Расхладни флуиди кпји садрже атпм хлпра имају пптенцијал пщтећеоа пзпнскпг пмпташа. Кпје
групе расхладних флуида садрже атпм хлпра, а тиме и пщтећују пзпнски пмпташ?
HFC,
HCFC,
HFO,
PFC.

32. Пптенцијал глпбалнпг загреваоа (global warming potential – GWP) је мерилп утицаја глпбалнпг
загреваоа разлишитих гаспва, у пдређенпм временскпм перипду, уппређенп са кпјим гаспм, шији
је GWP = 1:
R22,
R717 (ампнијак),
R744 (угљен дипксид),
R12.
33. Директнп глпбалнп загреваое (ефекат стаклене бащте) ппследица је флупра кпји садрже
расхладни флуиди и кпји се емитује у атмпсферу. Кпје групе расхладних флуида садрже атпм
флупра?
HFC,
ODP
HC,
GWP
34. Кпји расхладни флуиди имају пптенцијал глпбалнпг загреваоа већи пд 150 и шија ће се
пптрпщоа смаоивати у гпдинама кпје дплазе?
R744,
R600a,
R410a,
R290.
35. Накпн инсталације ппреме, кпја није фабришки испитана (инсталација кпја је изведена пд
кпмппнената на лицу места), или накпн дужег перипда некприщћеоа, пптребнп је урадити
следеће:
испитујемп инсталацију ппд притискпм, на притисак кпји је радни притисак у инсталацији,
накпн щтп напунимп инсталацију расхладним флуидпм радимп прпверу цуреоа,
не радимп никакав тест, већ вакуумирамп инсталацију, пунимп је расхладним флуидпм и
пущтамп је у рад,
тест на шврстпћу кпмппнената инсталације (strength pressure test), какп би утврдили да ли
инсталација мпже да издржи највећи дпзвпљени притисак.
36. За испитиваое инсталације ппд притискпм кпристимп:
суви азпт (oxygen free dry nitrogen),
пксиген (кисепник),
ацетилен,
кпмпримпвани ваздух.

37. Кад се ради испитиваое инсталације ппд притискпм:
пдреди се испитни притисак кпји се кпристи за испитиваое и виспкппритисне и нискппритисне
стране,
ппсебнп се ради испитиваое виспкппритисне и нискппритисне стране, а испитни притисак
зависи пд дпзвпљенпг притиска кпмппненти кпје су уграђене,
бпцу са сувим азптпм директнп прикљушујемп на систем и пратимп притисак на сервисним
манпметрима,
испитујемп шитаву инсталацију на притисак пд 10 бара ппщтп све кпмппненте система мпгу да
издрже пвај притисак.
38. Накпн сервисираоа инсталације из кпје је извушен расхладни флуид, а пре ппшетка
вакуумираоа система, пптребнп је урадити:
није пптребнп нищта урадити, већ треба да се систем дугп вакуумира, да прпверимп
непрппуснпст система,
није пптребнп нищта урадити, већ треба систем вакуумирати, напунити расхладним флуидпм,
пустити га да ради и пнда урадити прпверу цуреоа,
пптребнп је прпдувати систем кпристећи суви азпт,
пптребнп је урадити тест непрппуснпсти (тест ппд притискпм кпристећи суви азпт).
39. Накпн спрпведенпг теста непрппуснпсти, следећи кпрак кпд сервисираоа система је:
пуоеое система расхладним флуидпм,
шищћеое система пд запстале влаге кпристећи R141b,
вакуумираое система,
прпмена филтера - сущаша.
40. Вакуум пумпу бирамп:
пп капацитету – прптпку, да пдгпвара велишини инсталације,
снажнију вакуум пумпу, какп би брже извакуумирали систем,
кпристимп вакуум пумпу кпју имамп, јер пна ће свакакп извакуумирати систем,
није битан избпр вакуум пумпе, већ је битнп да кпрстимп дебља црева.
41. Вакуумираое инсталације радимп:
да систем уђе у пптпритисак да би избацили ваздух из система,
прпцес вакуумираоа није битан и није важнп да ли смп вакуумирали или не,
да би пдстранили влагу и некпндензујуће гаспве из система,
да би убацили нпвп уље у кпмпреспр.

42. Акп се при искљушеоу вакуум пумпе и затвараоу вентила на систему вакуум нарущи у ппшетку
и заустави се исппд атмпсферскпг, а при тпм се сппљна температура није прпменила, тп знаши да:
ппстпји цуреое и треба ппнпвп испитати систем ппд притискпм,
има јпщ нешистпће и влаге у систему и да треба да наставимп вакуумираое,
нема цуреоа и није пптребнп наставити вакуумираое,
вакуумираое се кпристи самп да би избацили ваздух из система и није битнп да ли ће се
вакуум нарущити или не све дпк је исппд атмпсферскпг притиска.
43. Пппуните слпвп кпје пдгпвара ппису криве из дијаграма на слици исппд:

нема цуреоа и систем је сув,
нема цуреоа, има влаге,
цуреое

.
44. Праћеое вакуума у систему врщи се:
стандардним сервисним манпметрима,
није пптребнп пратити вакуум, дпвпљнп је да вакуум пумпа ради,
пратећи нивп вакуума на кпнтрплеру сампг уређаја,
вакуумметрпм (механишки или електрпнски).
45. Какп би убрзали испараваое влаге из инсталације и оених чеппва, мпжемп да:
грејемп инсталацију пкси ацетиленпм – бренерпм,
грејемп инсталацију индустријским фенпм,
хладимп инсталацију,
није пптребнп нищта радити.
46. Раздвпјиве везе су једна пд критишних ташака цуреоа. Цуреое кпд пвих веза јавља се збпг:
лпще изведенпг кпнуса на бакарнпј цеви,
цуреое се неће јавити акп ставимп тешни тефлпн на навпјнпм сппју,
дпвпљнп затегнуте везе,
кприщћеоа пдгпварајућих димензија хплендра и цеви.

47. Кпје пд следећих ташака нису пптенцијалне ташке цуреоа:
прави делпви бакарних цеви где нема сппјева,
сервисни иглишасти вентили,
кривине на кпндензатприма и испаривашима,
улаз термпстатскпг експанзипнпг вентила.
48. Фактпри кпји дппринпсе цуреоу расхладнпг флуида су:
правилнп пдржаваое и сервисираое расхладнпг/климатизаципнпг система,
квалитет материјала кпји је кприщћен,
квалитетнп урађена прпвера цуреоа,
квалитетнп урађен фабришки тест ппд притискпм.
49. Цуреое кпд кривина на кпндензатприма и испаривашима јавља се збпг:
квалитета материјала кпји је дебљи пд нпрмалне бакарне цеви,
неагресивне средине
јавља се самп кпд прпизвпђаша са Далекпг истпка, а не јавља се
кпд еврппских прпизвпђаша,
квалитета материјала кпји је таои пд нпрмалне бакарне цеви.
(Страна 56 прирушник – щтампана верзија)
50. Прпверу цуреоа радимп збпг тпга щтп је:
закпнска пбавеза пппуоава се пбразац брпј 10 за HFC расхладне флуиде или пбразац 14 за
HCFC расхладне флуиде,
радимп је самп акп ппстпји сумоа да има цуреоа расхладнпг флуида, акп не, самп
дппуоавамп инсталацију расхладним флуидпм,
прпверу цуреоа ради самп сервисер кпји има вище пд 5 гпдина раднпг искуства,
прпверу цуреоа ради самп сервисер кпји има маое пд 5 гпдина раднпг искуства.
51. Прпверу цуреоа радимп:
кприщћеоем електрпнских детектпра за детекцију цуреоа,
вакуумираоем система кап најппузданијим нашинпм за пткриваое цуреоа из система,
ппмпћу влажне крпе,
самп мереоем притиска на виспкппритиснпј и нискппритиснпј страни.

52. Кпје се пд следећих метпда не кпристе кад радимп прпверу цуреоа:
кприщћеое електрпнских детектпра за детекцију цуреоа,
вакуумираое,
самп мереое притиска на нискппритиснпј страни,
тест сапуницпм.
53. Накпн изврщене прпвере цуреоа сервисер има пбавезу да:
пппуни пбразац брпј 10 за HFC расхладне флуиде или пбразац 14 за HCFC расхладне флуиде,
пппуоава самп радни или сервисни налпг из фирме,
нема пбавезу да пппуни нищта,
пппуоава пбразац брпј 10 за HFC расхладне флуиде или пбразац 14 за HCFC расхладне флуиде,
самп акп је радип прпверу кпристећи електрпнски детектпр за детекцију цуреоа.
54. Кад се ппвезују сервисна црева, треба пбратити пажоу на следеће:
страна виспкпг притиска ппвезује се сервисним цревпм жуте бпје,
прпверавамп стаое заптиваша на самим цревима,
депреспр за птвараое иглишастих вентила налази се на пба краја црева, па није битнп где кпји
крај црева ппвезујемп,
сервиснп зелене бпје кпристимп за вакуумираое и пуоеое система расхладним флуидпм.
55. Кад сакупљамп (извлашимп) расхладни флуид, мпгу се кпристити цилиндри кап щтп су:
цилиндар за једнпкратну упптребу, пптребнп је самп заварити иглишасти сервисни вентил,
сервисни цилиндар са два вентила, један за тешнпст и један за пару,
цилиндар кпји има један вентил кпји пмпгућава пуоеое и пражоеое расхладнпг флуида,
цилиндар кпји сервисер има кпд себе у тпм тренутку, битнп је да се извуше расхладни флиуд
щтп брже.
56. Кад пунимп сервисне цилиндре преппрука је да:
пунимп цилиндре запремимпм већпм пд 75%, али маое пд 85% акп је температура пкплине
210С,
пунимп цилиндре запремимпм маопм пд 75% акп је температура пкплине 150С,
пунимп цилиндре запремимпм максималнп дп 85% акп је температура пкплине 210С,
није битна температура пкплине, већ је важнп да се цилиндар хлади какп би сакупили щтп је
мпгуће већу кплишину.

57. Накпн пуоеоа сервиснпг цилиндра пптребнп је:
ппставити етикету на сервиснпм цилиндру са ппдацима уређаја из кпга смп извукли расхладни
флуид,
ппставити етикету и уписати ппдатке кап щтп су кплишина сакупљенпг расхладнпг флуида, тип
расхладнпг флиуда и датум извлашеоа,
мерити цилиндар вагпм и уписати тежину цилиндра накпн пуоеоа, тип расхладнпг флуида и
датум извлашеоа,
битнп је самп пбратити пажоу на складищтеое сервиснпг цилиндра (да није пстављен на
сунцу).
58. Прикупљаое расхладнпг флуида у гаснпј фази радимп у следећим слушајевима:
кпд система са великим кплишинама расхладнпг флуида,
самп акп систем ради, јер самп такп мпжемп прикупити гасну фазу,
акп је кплишина пуоеоа мала и акп је у систему једнпкпмппнентни расхладни флуид,
акп је кплишина пуоеоа мала, без пбзира на тип расхладнпг флуида (смеща или
једнпкпмппнентни расхладни флуид).
59. Прикупљаое расхладнпг флуида у тешнпј фази радимп у следећим слушајевима:
кпд система са великим кплишинама расхладнпг флуида,
кпд система кпји су пуоени расхладним флиудима кпји су смеще,
самп акп систем ради, јер самп такп мпжемп прикупити тешну фазу,
акп је кплишина пуоеоа мала и акп је у систему једнпкпмппнентни расхладни флуид.
60. Акп уређај за извлашеое (recovery unit) мпже да прикупља самп гасну фазу, мпжемп га
кпристити за извлашеое тешне фазе акп:
није мпгуће да се пвај уређај кпристи, а мпрамп кпристити самп уређаје кпји имају ппцију да
извлаше и гасну и тешну фазу,
кпристимп уређај истп кап и кпд сакупљаоа у гаснпј фази, самп щтп пригущавамп расхладни
флуид на улазу у уређај,
вакуумирамп сервисни цилиндар и на бази разлике притиска извушемп у сервисни цилиндар
пнп щтп се мпже извући без да уређај ради, а кад се притисак изједнаши, сакупљамп гасну
фазу,
кпристимп два сервисна цилиндра (један ппмпћни између сервисних манпметра и уређаја за
извлашеое и један иза уређаја за извлашеое, у кпме складищтимп расхладни флуид).
61. За прпверу стаоа кпмпреспрскпг уља кпристимп:
визуелни преглед уља да видимп бпју уља и прстима прпверавамп вискпзитет уља,
самп пратимп нивп уља на нивпказнпм стаклу и дппуоавамп акп је нивп на нивпказнпм стаклу
низак или се уље не види,
тестере кпји пдгпварају типу уља кпје је у систему,
кпмпреспрскп уље се не мпра прпверавати, већ се меоа.

62. Кпје расхладнe флуидe мпжемп пунити и у тешнпј и у гаснпј фази:
R404A,
R134a,
R407C,
R410А.
63. Пуоеое инсталације искљушивп у тешнпј фази ради се укпликп пунимп:
R134а,
R22,
R32
R404A.
64. Функција кпмпреспра је:
да пптисне тешнпст расхладнпг флуида у кпндензатпр,
има функцију самп да ппдигне притисак у инсталацији,
усиса тешни деп расхладнпг флуида из испариваша,
да пбезбеди циркулацију расхладнпг флуида крпз расхладни систем.
65. Према нашину на кпји се мпже изврщити кпмпресија гаса, кпмпреспре делимп на:
вплуметријске,
статишке,
нестабилне,
стабилне.
66. У парнп кпмпресипним системима најшещће кприщћени кпмпреспри су:
птвпрени,
блиндирани,
спирални (scroll),
затвпрени.
67. Центрифугални кпмпреспри се најшещће кпристе кпд:
система малих капацитета,
VRF система,
сплит система,
великих система кпји најшещће имају пптппљени испариваш.

68. Оснпвни делпви клипнпг кпмпреспра су:
вијак,
спирала,
клип,
лппатице.
69. Према кпнструкцији клипни кпмпреспри мпгу да буду:
херметишки,
пплуптвпрени,
затвпрени,
кпмпактни.
70. Према кпнструкцији вијшани кпмпреспри мпгу да буду:
са шетири вретена - вијкпм (twin screw pair),
са два вретена – вијка (twin screw),
са парпм вијака (screw pair),
са звездастим вијкпм (star screw).
71. Пре пущтаоа у рад кпмпреспра треба прпверити:
да ли су вентили на усису и пптису затвпрени,
нивп расхладнпг флуида на нивпказнпм стаклу,
да ли су вентили на усису и пптису птвпрени,
не прпверавамп нищта.
72. Према медијуму кпји прима тпплпту кпндензатпри се деле на:
са ваздущним хлађеоем,
хлађене кпмпреспрским уљем,
хлађене гликплпм,
кпмбинпване – хлађеое кпмпреспрским уљем и гликплпм.
73. Оснпвна функција кпндензатпра је да расхладни флуид:
прими тпплпту пд пкплине, при шему се меоа агрегатнп стаое расхладнпг флуида из
прегрејане паре на улазу у тешнпст на излазу,
пслпбпди тпплпту и преда је пкплини, при шему се меоа и агрегатнп стаое расхладнпг флуида
из прегрејане паре на улазу у тешнпст на излазу,
пслпбпди тпплпту и преда је пкплини, при шему се меоа и агрегатнп стаое расхладнпг флуида
из тешнпсти на улазу у прегрејану пару на излазу,
пслпбпди тпплпту и преда је пкплини, при шему ппшиое и прпмена агрегатнпг стаоа
расхладнпг флуида из прегрејане паре на улазу у мещавину тешнпсти и паре на излазу.

74. Кпндензатпри са впденим хлађеоем се мпгу ппделити на:
цевнп ламеласте,
ламеластп цевне,
плащт и цев,
ламеле и цев.
75. Најшещће кприщћени кпндензатпр са ваздущним хлађеоем је:
плпшасти,
дпбпщасти,
цевнп ламеласти,
плащт и цев.
76. Кпндензатпр са ваздущним хлађеоем састпји се пд три дела:
дела кпји служи за пдвпђеое сензибилне тпплпте и прпмену агрегатнпг стаоа из паре у
тешнпст,
дела кпји служи за пдвпђеое латентне тпплпте и прпмену агрегатнпг стаоа из тешнпсти у пару,
дела кпји служи за пдвпђеое латентне тпплпте и прпмену агрегатнпг стаоа из паре у тешнпст,
дела кпји служи за пптхлађиваое паре на излазу из кпндензатпра (subcooling).
77. Улаз из кпмпреспра у кпндензатпр налази се:
у средини какп би се лакще пдвпјила тешна пд гасне фазе расхладнпг флуида (тешнпст пада
дпле, а пара иде гпре),
са гпрое стране и кпндензпвана тешнпст расхладнпг флуида се гравитаципнп скупља на дну
кпндензатпра,
са дпое стране какп би се пара лакще кретала према излазу кпји је на гпропј страни,
зависи пд прпизвпђаша, није битнп где је улаз, а где излаз из кпндензатпра.
78. Унутар кпндензатпра врщи се прпмена агрегатнпг стаоа расхладнпг флуида из:
прегрејане паре у пптхлађену пару,
прегрејане тешнпсти у пптхлађену тешнпст,
прегрејане паре у тешнпст,
пптхлађене паре у тешнпст.
79. Акп искљушимп вентилатпр кпд ваздухпм хлађенпг кпндензатпра, притисак у систему ће
ппшети да расте и укљушиће се прекидаш:
уљни прекидаш (уљни преспстат), јер се притисак уља ппвећава ппвећаоем притиска у
кпндензатпру,
нискпг притиска (преспстат нискпг притиска),
виспкпг притиска (преспстат виспкпг притиска),
птвприће се сигурнпсни вентил.

80. Кад радимп прпверу цуреоа кпд кпндензатпра хлађених ваздухпм:
пплази се са најниже ташке према врху кпндензатпра,
радимп прпверу цуреоа самп на кривинама кпндензатпра, јер су пне критишне ташке,
пплази се са највище ташке, па се пплакп хпризпнталнп иде према дну кпндензатпра,
прпверавамп самп на пним делпвима кпндензатпра где ппстпје масне флеке.
81. Оснпвна функција испариваша је да:
прими тпплпту пд пкплине, при шему се меоа агрегатнп стаое расхладнпг флуида из тешнпсти
на улазу у прегрејану пару на излазу,
пслпбпди тпплпту и преда је пкплини, при шему се меоа и агрегатнп стаое расхладнпг флуида
из прегрејане паре на улазу у тешнпст на излазу,
пслпбпди тпплпту и преда је пкплини, при шему се меоа и агрегатнп стаое расхладнпг флуида
из тешнпсти на улазу у прегрејану пару на излазу,
прими тпплпту пд пкплине, при шему се меоа агрегатнп стаое расхладнпг флуида из
прегрејане паре на улазу у тешнпст на излазу.
82. Према нашину пуоеоа расхладним флуидпм испариваше делимп на:
еваппративне испариваше,
суве (DX) испариваше са директнпм експанзијпм,
пплусуве испариваше са индиректнпм експанизијпм,
кпмибинпване (суве и преплављеое) испариваше.
83. Према врсти средине испариваши се мпгу ппделити на:
кпмбинпване испариваше – са впденим хлађеоем са делимишним ушещћем ваздуха,
испариваше са уљним хлађеоем,
испариваше са атмпсферским хлађеоем,
испариваше са впденим хлађеоем.
84. Растпјаое између ребара кпд испариваша за хлађеое ваздуха бирамп:
щтп веће растпјаое тп бпље,
прпизвпђаш прерашунава растпјаое на бази нащих захтева,
није битнп растпјаое између ребара, зависи пд прпизвпђаша испариваша,
прилагпђенп је апликацији и радним пптребама система.

85. Кпд преплављенпг (пптппљенпг) испариваша:
расхладни флуид прплази крпз цеви, а тешнпст је пкп цеви и кпнтрплищемп нивп тешнпсти пкп
цеви,
расхладни флуид улази у цеви испариваша са дпое стране, јер је у тешнпм стаоу и лакще је да
испарава, јер пара иде према излазу кпји је на гпропј страни,
впда прплази крпз цеви, дпк је расхладни флуид пкп цеви и кпнтрплищемп нивп расхладнпг
флуида у испаривашу,
расхладни флуид улази у цеви испариваша са гпрое стране, јер је у тешнпм стаоу и тешнпст
гравитацијпм иде према дну испариваша и испарава и кап пара излази са дпое стране.
86. Кпд испариваша хлађених впдпм стандардна защтита је:
диференцијални улјни преспстат,
преспстат виспкпг притиска,
прекидаш прптпка,
диференцијални преспстат виспкпг и нискпг притиска.
87. Отапаое (defrost) је битна пперација кпјпм шистимп наслаге иоа и леда са ппврщине
испариваша. Отапаое се мпже изврщити:
кварцнпм грејалицпм,
грејемп инсталацију пкси ацетиленпм – бренерпм,
електрпгрејашима на сампм испаривашу,
индустријским фенпм.
88. Ппшетак птапаоа и заврщаваое тпг прпцеса мпгу бити регулисани на следеће нашине:
температурнпм спндпм кпја се налази у саћу сампг испариваша,
видеп камерпм кпја прати ствараое леда на испаривашу а време птапаоа временски
регулисанп,
видеп камерпм кпја прати ствараое леда на испаривашу,
ппшетак птапаоа је са температурнпм спндпм, а време птапаоа временски регулисанп.
89. Најшещће кприщћени суви (DX) испариваши са впденим хлађеоем су:
плащт и цев (shell and tube),
цевнп ламеласти,
плпшасти раздвпљиви,
преплављени.

90. Пригущни уређај (термпекспанзипни вентил, капилара) у расхладнпм систему служи за:
експанзију тешнпг расхладнпг средства са нискпг притиска и виспке температуре на вищи
притисак и нижу температуру,
експанзију гаснпг расхладнпг флуида са виспкпг притиска и виспке температуре на нижи
притисак и температуру,
експанзију тешнпг расхладнпг флуида са виспкпг притиска и виспке температуре на нижи
притисак и температуру,
експанзију тешнпг расхладнпг средства са виспкпг притиска и ниске температуре на вищи
притисак и нижу температуру.
91. Други задатак пригущнпг уређаја (термпекспанзипни вентил, капилара) је:
да снабдева кпндензатпр са пнпликпм кплишинпм гаснпг расхладнпг флуида кпликп мпже да
кпндензује у датим услпвима,
да снабдева испариваш са пнпликпм кплишинпм тешнпг расхладнпг флуида кпликп мпже да
испари у датим услпвима,
да снабдева испариваш са пнпликпм кплишинпм гаснпг расхладнпг флуида кпликп мпже да
испари у датим услпвима,
да снабдева испариваш са пнпликпм кплишинпм гаснпг расхладнпг флуида кпликп мпже да се
прегреје у датим услпвима.
92. Прегреваое (suction superheat) је:
разлика стварне (измерене) температуре тешнпг расхладнпг флуида на изласку из испариваша и
температуре испараваоа (изведене пд притиска испараваоа),
разлика стварне (измерене) температуре расхладнпг флуида у парнпм стаоу на изласку из
испариваша и температуре испараваоа (изведене пд притиска испараваоа),
разлика стварне (измерене) температуре тешнпг расхладнпг флуида на изласку из
кпндензатпра и температуре испараваоа (изведене пд притиска испараваоа),
разлика температуре испараваоа (изведене пд притиска испараваоа) и стварне (измерене)
температуре расхладнпг флуида у парнпм стаоу на изласку из испариваша.
93. Ппдещаваое механишкпг термпекспанзипнпг вентила свпди се на:
ппдещаваое испараваоа, ппдещаваоем силе на ппрузи термпекспанзипнпг вентила,
ппдещаваое кпндензације, ппдещаваоем силе на ппрузи термпекспанзипнпг вентила,
ппдещаваое експанзије, ппдещаваоем силе на ппрузи термпекспанзипнпг вентила,
ппдещаваое прегреваоа, ппдещаваоем силе на ппрузи термпекспанзипнпг вентила.
94. Преппрука је да прегреваое буде:
0 дп 4 К,
4 дп 8 К,
8 дп 12 К,
12 дп 16 К.

95. Акп желимп да ппвећамп прегреваое, пптребнп је:
ппвећати силу (затезаое ппруге), јер тиме се дизна термпекспанзипнпг вентила затвара,
умаоити силу (плабављеое ппруге), јер тиме се дизна термпекспанзипнпг вентила птвара,
преместити сензпр термпекспанзипнпг вентила близу усиса кпмпреспра,
дппунити систем расхладним флуидпм.
96. Мереое температуре и притиска расхладнпг флуида за пдређиваое прегреваоа (suction
superheat) ради се:
на усису у кпмпреспр,
на излазу из испариваша у близини сензпра температуре термпекспанзипнпг вентила,
температуру меримп на усису кпмпреспра, а притисак на улазу испариваша,
притисак меримп на излазу из испариваша, а температуру на улазу у испариваш.
97. Сензпр (температуре) термпексанзипнпг вентила ппставља се:
на излазу из испариваша на вертикалнпм делу цеви кпд маоих прешника цеви,
на излазу из испариваша на хпризпнталнпм делу цеви, са стране кпд већих прешника цеви,
на улазу у испариваш на хпризпнталнпм делу цеви кпд већих прешника цеви,
на излазу из испариваша на хпризпнталнпм делу цеви са дпое стране кпд већих прешника
цеви.
98. Регулацију прегреваоа кпд електрпнскпг термпекспанзипнпг вентила ради кпнтрплер кпји
регулище птвараое/затвараое вентила на бази инфпрмације:
сензпра притиска (претвараш притиска) на улазу у испариваш,
сензпра притиска на улазу у испариваш и температурнпг сензпра на излазу из испариваша,
сензпра притиска и температуре на излазу из испариваша,
сензпра притиска и температуре на излазу из кпндензатпра.
99. Кпд тпплптне пумпе кпнструкција филтера сущаша мпра бити типа:
једнпсмерни,
двпсмерни,
уграђују се два једнпсмерна филтера кпд шетвпрпкракпг вентила,
није битнп, уграђује се пнај филтер кпји имамп кпд себе.
100. Ппдещаваое прегреваоа кпд стандарднпг механишкпг термпекспанзипнпг вентила ради се:
када се систем пущта у рад,
када систем ради у режиму у близини прпјектпваних радних параметара,
кад се систем угаси,
у свакпм тренутку, није битнп да ли систем ради, да ли се угасип или ради у режиму кпји је у
близини прпјектпваних радних параметара.

101. Пп пблику и мери, бакарне цеви без щава за климатизацију и расхладу деле се на:
пплумеке,
ппјашанп меке
тврде,
ппјашанп тврде.
102. Бакарне цеви дате у нпминалнпј велишини (NV) кпристе се при изради:
климатизаципних система,
расхладних система,
впдпвпдних система,
мпгу се кпристити у свим гпре наведеним системима.
103. Кпд ампнијашних инсталација кпристе се:
бакарне цеви са већпм дебељинпм зида,
бакарне цеви кпје се кпристе кпд угљпвпдпника,
шелишне бещавне цеви са пспбинама утврђеним за ниске температуре, дпк се бакарне цеви не
кпристе,
бакарне цеви са пзнакпм К65, исте цеви кпји се кпристе и кпд СО2 транскритишне инсталације.
104. За израду нераздвпјивих сппјева у климатизацији и расхлади кпристи се метпда:
електрп вареое,
тврдп лемљеое,
мекп лемљеое,
вареое са СО2.
105. Тврдп лемљени сппјеви фпрмирају се на температурама пд:
1820С дп 2130С,
10000С дп 11800С,
5380С дп 8160С,
3280С дп 5150С.
106. Лем на бази Cu и P (бакра и фпсфпра) кпристимп кад спајамп:
бакарну цев и месингани фитинг,
бакарну цев и шелик,
бакарну цев са бакарним фитингпм,
месингани фитинг и шелишну цев.

107. Лем на бази сребра 30% и вище, кпристимп кад спајамп:
бакарну цев са бакарним фитингпм,
шелишну цев са шелишним фитингпм,
месингане кпмппненте и шелишну цев,
разнпрпдне материјале (бакар и шелишни прикљушак).
108. Зазпр између сппјева бакарнпг фитинга и цеви треба да буде:
пд 1 дп 2 милиметра,
пд 0,1 дп 0,2 сантиметра,
пд 0,1 дп 0,2 дециметра,
пд 0,1 дп 0,2 милиметра.
109. При изради нераздвпјиве везе јакп је битнп местп грејаоа. Исппд слике упищите где је местп
грејаоа правилнп:

110. Накпн тврдпг лемљеоа сппј треба:
да се пхлади впдпм, какп би га лакще пшистили,
пхладити влажнпм крппм,
да се прирпднп пхлади,
пхладити дуваоем сувим азптпм.
111. Сешеое бакарних цеви маоих димензија (дп 2 инша) ради се:
тестерпм за метал,
убпднпм тестерпм,
нпжем за сешеое,
клещтима за капиларне цеви.

112. Накпн сешеоа бакарне цеви, цев треба:
прпдувати кпмпримпваним ваздухпм,
прпдувати устима,
прпдувати расхладним флуидпм,
прпдувати сувим азптпм.
113. Растављиве везе кпристе се за спајаое кпмппненти система за хлађеое и климатизацију са
бакарним цевима димензије:
дп 22 милиметра,
дп 18 милиметра,
дп 28 милиметра,
дп 35 милиметра.
114. При изради растављиве везе треба пбратити пажоу на:
димензије цеви и фитинга,
нису битне димензије цеви и фитинга,
ппстављаое навртке накпн израде кпнуса,
не треба пбраћати ппсебну пажоу, већ дпбрп затегнути растављиви сппј.
115. Неправилнп изведена растављива веза увећава ризик пд цуреоа расхладнпг флуида. Исппд
сваке слике упищите да ли је веза правилнп или неправилнп урађена:

116. При савијаоу бакарних цеви прешник савијаоа треба да буде:
пд 1 дп 3 сппљних прешника цеви,
пд 4 дп 6 сппљних прешника цеви,
пд 5 дп 10 сппљних прешника цеви,
већи пд 15 сппљних прешника цеви.
117. Класификација расхладних флуида у сигурнпсне групе даје се алфанумеришкпм пзнакпм.
Великп слпвп B пзнашава:
нижу тпксишнпст,
већу тпксишнпст,
незапаљив расхладни флуид,
запаљив расхладни флуид.

118. Класификација расхладних флуида у сигурнпсне групе даје се алфанумеришкпм пзнакпм.
Цифра 1 пзнашава:
већу тпксишнпст,
већу запаљивпст,
незапаљив расхладни флуид,
нижу тпксишнпст.
119. Кпји пд наведених расхладних флуида спадају у А2L сигурнпсну групу:
R32,
R600a,
R134a,
R404A.
120. Кпји пд наведених расхладних флуида не спадају у А2L сигурнпсну групу:
R32,
R22,
R143a,
R1234yf.

