ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2013
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
Μάζεκα

: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΩΝ (303)

Ηκεξνκελία

: ΣΔΣΑΡΣΗ 28 ΜΑΙΟΤ 2013
ΛΥΣΕΙΣ

ΜΔΡΟ Α:
1. α) ωζηό
β) Λάζνο
2. α) Λάζνο
β) ωζηό
3. Φξάμηκν ζην ζωιήλα αλαξξόθεζεο, Γεκάηε ζαθνύια.
4. α. Με Μέγθεξ (Megger).
5. β. Με Ακπεξόκεηξν ηύπνπ ηζηκπίδαο.
6. 1 –
2–
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4–

β
α
δ
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7. Η ζπληήξεζε ξνπηίλαο πνπ γίλεηαη θάζε εβδνκάδα ζηηο εθεδξηθέο
γελλήηξηεο ηωλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδωλ πεξηιακβάλεη ηα πην θάηω:
α) Έιεγρν θαπζίκωλ.
β) Έιεγρν ιαδηνύ θαη λεξνύ κεραλήο γελλήηξηαο.
γ) Έιεγρνο Μπαηαξίαο (πγξά θαη γξαζάξηζκα πόιωλ).
δ) Ξεθίλεκα ηεο γελλήηξηαο γηα 10 ιεπηά.
8. α) πλδεζκνινγία Σξηγώλνπ
β) πλδεζκνινγία Αζηέξνο.
9. α) Δπαθή θαλνληθά θιεηζηή
β) Ωζηηθόο δηαθόπηεο δηαθνπήο

Σελίδα 1 από 4

10. Οη 5 ελαέξηεο γξακκέο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ζηύινπο ηεο ΑΗΚ κέζα ζηνπο
δξόκνπο θαηνηθεκέλωλ πεξηνρώλ είλαη: Οη ηξεηο θάζεηο L1, L2 θαη L3, Ν ν
νπδέηεξνο θαη S/L ε θάζε γηα ηνλ νδηθό θωηηζκό.
11. Ηιεθηξηθέο, Μεραληθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο.
12. Η αιιαγή θνξάο πεξηζηξνθήο ελόο ηξηθαζηθνύ θηλεηήξα επηηπγράλεηαη κε
ηελ αληηκεηάζεζε νπνηνλδήπνηε δύν από ηηο ηξεηο θάζεηο.

ΜΔΡΟ Β:
13.
Α

Β

Γ

No of phases
Power

Squirrel cage
Induction motor
3
25 HP

Δπαγωγηθόο θηλεηήξαο
βξαρπθπθιωκέλνπ δξνκέα
Σξείο θάζεηο
Ιζρύο 25 άινγα

Frequency

50 Hz

πρλόηεηα 50 Hz

Power Factor

0.85

πληειεζηήο ηζρύνο

Voltage

380 V ΑC

Δλαιιαζζόκελε Σάζε
380 Volt

RPM

1500

1500 ηξνθέο αλά ιεπηό

Efficiency

90%

Απόδνζε 90 %

Type of Motor

14. α) i) κέρξη 3 HP κπνξνύλ λα ηεζνύλ ζε ιεηηνπξγία κε εθθηλεηή απ'
επζείαο ζύλδεζεο (D.O.L.)
ii) κε ηζρύ πάλω από 3ΗΡ πξέπεη λα εθνδηάδνληαη κε εηδηθνύο
εθθηλεηέο έηζη, ώζηε ην ξεύκα εθθίλεζεο λα είλαη ιηγόηεξν από 1,5
θνξά ηνπ ξεύκαηνο πιήξνπο θνξηίνπ.
β) Σν ξεύκα εθθίλεζεο ηωλ ηξηθαζηθώλ θηλεηήξωλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη
όπωο πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί γηα λα κε πξνθαιείηαη πηώζε ηάζεο
ηνπ δηθηύνπ.
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15. α)

i.

εξγάδεηαη κε κία θάζε

ii.

πνιύ κεγάιν θνξηίν

iii. βιάβε ζηνλ ξόηνξα θαη ζηάηνξα
iv. θζαξκέλα ξνπιεκάλ
v. παξνπζία μέλωλ πιηθώλ όπωο ζθόλε
vi. ιαλζαζκέλε βάζε θηλεηήξα
β) i.

έιεγρνο ηεο ηάζεο

ii. κείωζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ θηλεηήξα ή αληηθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα
iii. κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ηωλ ηπιηγκάηωλ. Μέηξεζε ηεο ηάζεο θαη
έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο, θαζώο θαη ηεο ηαρύηεηαο.
iv. αιιαγή ξνπιεκάλ
v. θαζάξηζκα ηνπ θηλεηήξα
vi. επζπγξάκκηζε βάζεο
16. α) Η πιήξεο νλνκαζία ηωλ πην θάηω ζπληκήζεωλ είλαη:
i) AK - Αθξαίνο Καηαλεκεηήο
ii) ΓΑΚ - Γεπηεξεύωλ Αθξαίνο Καηαλεκεηήο
iii) ΓΠ - Γεπηεξεύνπζα Πξίδα
iv) ΚΠ - Κύξηα Πξίδα
β) Ο

Κύξηνο

Καηαλεκεηήο

κηαο

ηειεθωληθήο

εγθαηάζηαζεο

ζε

θαηλνύξγηα νηθνδνκή εγθαζίζηαηαη ζε θνηλόρξεζην ρώξν ζην ηζόγεην.
γ) Οη απαηηήζεηο ηεο ΑΣΗΚ όζνλ αθνξά ηελ ειάρηζηε επηηξεπηή
δηαηνκή ζωιήλαο
i) από θαηαλεκεηή ζε ηειεθωληθό ζεκείν είλαη 20 mm
ii) από θαηαλεκεηή ζε θαηαλεκεηή είλαη 25 mm.
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ΜΔΡΟ Γ:
17 α)

Ολνκάδεηαη εθθηλεηήο Αζηέξνο - Σξηγώλνπ (Τ-Γ) δηόηη θάλεη ην μεθίλεκα
ηνπ θηλεηήξα κε ζύλδεζε ηωλ ηπιηγκάηωλ ηνπ ζε αζηέξα θαη κεηά ζε
ηξίγωλν πνπ είλαη θαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα

β).

Ο εθθηλεηήο Αζηέξνο - Σξηγώλνπ (Τ-Γ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην μεθίλεκα
ηξηθαζηθώλ θηλεηήξωλ από 3ΗΡ θαη κε ζύλδεζε ηπιηγκάηωλ ζε
ηξίγωλν.

γ)

Ο εθθηλεηήο Αζηέξνο - Σξηγώλνπ (Τ-Γ) πεξηνξίδεη ην ξεύκα εθθίλεζεο
ζην 1/3 ηνπ θαλνληθνύ ξεύκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα.

δ)

Οη απαξαίηεηνη επαθείο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εθθηλεηή Αζηέξνο Σξηγώλνπ (Τ-Γ) είλαη ηξεηο: i)

ν θύξηνο επαθέαο, ii) ν επαθέαο

Αζηέξνο θαη iii) ν επαθέαο Σξηγώλνπ
ε)

Ο ξόινο ηνπ ρξνλνδηαθόπηε ζην θύθιωκα ηνπ εθθηλεηή Αζηέξνο Σξηγώλνπ (Τ-Γ) είλαη λα αιιάδεη ηε ζπλδεζκνινγία ηωλ ηπιηγκάηωλ ηνπ
θηλεηήξα από Αζηέξα ζε Σξίγωλν ηελ θαηάιιειε ζηηγκή.

18 α) i. Μέρξη 3 ΗΡ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ξεύκα εθθίλεζεο είλαη
κηθξόηεξν θαηά ηξεηο θνξέο ηνπ ξεύκαηνο πιήξνπο θνξηίνπ.
ii. Μέρξη 5 ΗΡ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ξεύκα εθθίλεζεο είλαη
κηθξόηεξν θαηά 1,5 θνξέο ηνπ ξεύκαηνο πιήξνπο θνξηίνπ.
β) 1. Γεληθόο δηαθόπηεο (Isolator) - Υξεζηκεύεη γηα λα δηαθόπηεη ηειείωο
ηελ παξνρή θαη έηζη λα απνκνλώλεη ηνλ θηλεηήξα από ην δίθηπν
παξνρήο γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο.
2. Αζθάιεηα ή κηθξνδηαθόπηεο (M.C.B.) – Υξεζηκεύεη λα πξνζηαηεύεη
ηνλ θηλεηήξα από βξαρπθύθιωκα.
3. Ο επαθέαο (Contactor) – Υξεζηκεύεη γηα ηνλ απηνκαηηζκό ειέγρνπ
θαη πξνζηαζίαο ηνπ θηλεηήξα.
4. Θεξκηθόο δηαθόπηεο ππεξέληαζεο (O/L) – Υξεζηκεύεη γηα λα
πξνζηαηεύεη ηνλ θηλεηήξα από ππεξθόξηωζε.
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