ВСТУП
Програму та тестові завдання для вступників до коледжу на спеціальність 141
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" розроблено з урахуванням
чинного Державного стандарту професійно-технічної освіти.
У кожному варіанті фахового екзамену

пропонується 40 тестових завдань

відкритої форми з короткою відповіддю.
Правильне розв’язання кожного із завдань оцінюється один бал.
Сума балів, нарахованих за правильно виконані абітурієнтом завдання,
переводиться в оцінку за 5-бальною системою оцінювання досягнень абітурієнтів за
спеціальною шкалою.
Критерії оцінки знань студентів при виконанні тестів з фахових випробовувань
спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
Оцінка «відмінно» ставиться якщо студент:
- при опрацюванні тесту набрав не менше 90%-100% правильних варіантів,тобто не
менше 36-40 правильних відповідей.
Оцінка «добре» ставиться студенту, якщо:
- при опрацюванні тесту набрав не менше 80%-90% правильних варіантів,тобто не
менше правильних 32-36 відповідей.
Оцінка «задовільно» ставиться студенту, якщо:
- при опрацюванні тесту набрав не менше 60%-80% правильних варіантів,тобто не
менше 24-32 правильних відповідей.
Оцінка «незадовільно» ставиться студенту, якщо:
- при опрацюванні тесту набрав менше 60% правильних варіантів,тобто
менше 24 правильних відповідей.
Таблиця відповідності результатів фахових випробовувань за 200-бальною
шкалою
спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
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Виправлення і закреслення в оформленні відповідей на завдання, якщо вони
зроблено акуратно, не є підставою для зниження оцінки.
Тривалість фахового вступного екзамену – 60 хв.

Програма фахового вступного випробовування
Фахове вступне випробовування для вступників на основі кваліфікаційного
рівня «кваліфікованого робітника» проводиться на основі робітничої професії:
7241.1 “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування”;
Програма випробування включає в себе такі дисципліни:
 монтаж електрообладнання;
 технічне обслуговування та ремонт електрообладнання;
 контрольно-вимірювальні прилади;
 електричні машини;
 електропостачання підприемств;
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«Монтаж електрообладнання»
Організація робочого місця і охорона праці при виконанні електромонтажних
робіт. Технічна документація для ведення електромонтажних робіт, робочий та
контрольно-вимірювальний інструмент при виконанні електромонтажних робіт.
Монтажні матеріали, види і деталі.
Проводи та кабелі напругою понад 1000 В. Електроізоляційні матеріали.
Конструкційні матеріали та вироби.
Основні операції технологічного процесу при виконанні електромонтажних
робіт.
Матеріал, інструмент і пристрої для розміткових робіт.
Вибір інструменту та механізмів для пробивних і кріпильних робіт залежно
від конструкційного матеріалу. Виконання пробивних робіт ручним і механізованим
інструментом. Забивання дюбелів і закладення кріпильних деталей.
Способи оброблення та з’єднання проводів і кабелів. Особливості з’єднання
алюмінієвих жил. Напайка наконечників. Опресування та пайка мідних і алюмінієвих
жил. Вимоги до контактів. Норми омічного опору контактів.
Кінцеве забиття кабелів. Типи забиття кабелю в сталевих воронках. Монтаж
кабельних кінцевих воронок. Послідовність операцій при монтажі кабельних
кінцевих воронок.
Ізолювання з’єднань, відгалужень і кінців жил. Ізолювання однопроводових
відкритих з’єднань у коробках, у муфтах наконечників.
Схеми з’єднань проводів і кабелів. Схеми зовнішніх і внутрішніх з’єднань.
Правила виконання схем. Позначення елементів і їх виводів. Позначення нумерації
проводів, джгутів і кабелів. Таблиця з’єднань, її призначення, правила заповнення.
Приклади схем з’єднання. Електричні схеми підключення, загальні схеми і схеми
розташування, їх призначення і застосування. Правила прокладання проводів у
приміщеннях, під землею та підвісних тросах.
Перевірка і маркування електричних кіл. Прилади і пристрої для контролю
справності ізоляції і цілісності електричних кіл.
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Перевірка цілісності жил проводів і кабелів, обмоток електричних машин і
трансформаторів, кіл електроапаратів.
Перевірка якості монтажу та складання протоколу випробувань.
Вимоги безпеки праці при виконанні електромонтажних робіт.
«Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання»
Правила влаштування електроустановок (ПУЕ). Класифікація електроустановок
за напругою (до і більше 1000 В). Класифікація приміщень за ступенем небезпеки
ураження електричним струмом. Фактори, що визначають ступінь небезпечності
приміщення.
Класифікація машин та апаратів за ступенем їх захисту від дії несприятливих
факторів.
Відповідність електроустаткування, що застосовується в електрообладнанні,
вимогам держстандартів або технічним умовам. Відповідність конструкції, виду,
виконання, способу встановлення та класу ізоляції застосованих машин, апаратів,
приладів, кабелів, проводів та іншого електрообладнання номінальній напрузі мережі
чи установки, умовам навколишнього середовища і вимогам ПУЕ.
Дотримання безпеки в електроустановках: застосування відповідної ізоляції,
захисних огороджень, блокування апаратів, автоматичного відключення, заземлення
корпусів електроустаткування і елементів електроустановок, попереджувальних
написів і сигналізації, захисних засобів. Передача електроустановок в експлуатацію;
проведення приймально-здавальних випробувань.
Конкретні вимоги ПУЕ до електроустановок, які обслуговують електромонтери
з обслуговування та ремонту електрообладнання.
Правила технічної експлуатації (ПТЕ) та техніки безпеки при експлуатації
електроустановок споживачів (ПБЕЕС).
Завдання персоналу, відповідальність і нагляд за виконанням правил.
Державний і енергетичний нагляди.
Підготовка персоналу. Порядок призначення на самостійну або переведення на
іншу роботу, що пов’язана з обслуговуванням електроустановок.
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Періодична перевірка знань персоналу з ПТЕ та ПБЕЕС. Класифікаційні групи
з техніки безпеки і порядок їх присвоєння.
Класифікація захисних засобів та вимоги до них. Визначення захисних засобів,
основні та допоміжні захисні засоби.
Ізолювальні

кліщі,

показники

напруги,

ізолювальні

штанги,

струмовимірювальні кліщі, ізолювальні драбини, гумові діелектричні рукавиці,
переносне заземлення, попереджувальні плакати тощо; їх будова і призначення.
Загальні

правила

користування

захисними

засобами,

контроль

та

випробовування захисних засобів.
Технічні заходи стосовно безпеки робіт із частковим або повним зняттям
напруги.
Проведення відключень в установках напругою до 1000 В і вище.
Використання попереджувальних плакатів і загороджень при виконанні робіт.
Приклади плакатів залежно від виду виконуваних робіт.
Перевірка відсутності напруги: способи перевірки залежно від

величини

напруги. Стаціонарні пристрої, що сигналізують про відключений стан апаратів.
Вимоги безпеки при використанні мегомметрів та вимірювальних штанг.
Захист від залишкових розрядів при випробовуванні об’єктів великої ємності
(кабелів, конденсаторів тощо).
Заземлення електроустановок. Призначення заземлювачів і заземлювальних
пристроїв. Частини електроустановки, що підлягають заземленню. Вимоги до
заземлювальних пристроїв. Діаграма розтікання струму, замикання на землю та
розподіл потенціалу на поверхні землі. Напруга доторкання і крокова напруга. Опір
заземлювачів і заземлювальних пристроїв.
Електроустановки

з

ізольованою

та

глухозаземленою

нейтраллю.

Чотирипровідні мережі змінного струму. Нульовий провід. Установлення плавких
вставок запобіжників.
Системи заземлення трансформаторних підстанцій та опор високовольтних
ліній. Заземлювальні пристрої контурного типу. Розрахунок опору заземлювального
контуру. Вимірювання опору заземлювальних пристроїв. Вимірювальні прилади.
Огляд заземлювальних пристроїв під час виконання капітальних ремонтів. Вимоги
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безпеки праці при виконанні конкретних робіт з професії в обсязі ІІІ кваліфікаційної
групи.
Апарати автоматичного керування і захисту. Галузь застосування, особливості
конструкції основних типів апаратів. Швидкодіючі автомати.
Тиристорні контактори, типи конструкцій, галузь застосування.
Електромагнітні пускачі, призначення та галузь застосування. Основні типи і
серії пускачів.
Електричні реле, призначення та класифікація за принципом дії. Основні
параметри, приклади будови і застосування.
Монтаж апаратів напругою до 1000 В. Прийом апаратів, підготовка їх до
монтажу. Правила взаємного розташування різних апаратів на панелях. Розмітка та
обробка панелей.
Монтаж апаратів ручного керування. Правила монтажу рубильників, пакетних
вимикачів, ключів кнопок керування та ін. Регулювання контактного натискання та
одночасності замикання контактів. Монтаж і регулювання ручних приводів.
Монтаж контролерів і командоконтролерів. Перевірка і регулювання роботи
контактів.
Монтаж апаратів автоматичного керування і захисту. Регулювання контактів
(натискання, провалу, одночасності замикання). Особливості монтажу універсальних
автоматів. Регулювання послідовності замикання головних, попередніх і розривних
контактів. Перевірка і регулювання розчіплювачів.
Монтаж контакторів. Регулювання початкового і кінцевого натягу, провалу і
розводки, а також одночасності замикання контактів. Регулювання магнітної системи
(ходу якоря, щільності прилягання частин магнітопроводу). Особливості монтажу
магнітних пускачів. Монтаж теплових реле. Особливості монтажу реле керування і
захисту.
Ознайомлення із схемами пуску, реверсування і гальмування машин змінного і
постійного струмів.
Монтаж

вторинних

кіл.

Післяустановочне

змонтованої апаратури.
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випробовування

проводки

Визначення технічного стану апаратів без розбирання. Основні види
несправностей пускорегулювальної апаратури.
Перевірка та підтягнення кріплень, зачищення контактів, їх заміна та заміна
дугогасильних пристроїв.
Ремонт і регулювання

контактів та механічних деталей контакторів.

Послідовність ремонтних операцій при заміні контактів.
Заміна ізоляційних деталей. Послідовність операцій при ремонті дугогасильних
пристроїв. Матеріали ремонту.
Заміна котушок контакторів. Дефекти рухомої системи контакторів та їх
усунення. Ремонт металевих кожухів. Послідовність операцій при ремонті магнітних
пускачів. Заміна контактів, теплових елементів, котушок, магнітопроводів.
Перевірка і регулювання відремонтованих контакторів і магнітних пускачів.
Послідовність перевірки. Послідовність операцій при ремонті установочних
автоматів і повітряних автоматичних вимикачів.
Послідовність операцій при ремонті контактної системи і механізму фіксації
рубильників. Матеріали та інструмент для ремонту. Способи контролю над якістю
контактних з’єднань.
Послідовність робіт при ремонті реостатів, контактних частин, ізолювальних
деталей і механізмів керування, складання схеми з’єднань. Ремонт елементів опору,
контактів і комутивних пристроїв мастилонаповнювальних реостатів. Регулювання
відремонтованого реостата.
Ремонт проміжних реле. Ліквідація пошкодження контактної системи,
магнітопроводу, котушки.
Ремонт теплових реле. Заміна пошкоджених контактів, нагрівального елементу.
Призначення джерел оперативного струму.
Вимоги

безпеки

праці

при

технічному

обслуговуванні

пускорегулювальної апаратури.
«Контрольно-вимірювальні прилади»

7

та

ремонті

Класифікація універсальних електровимірювальних приладів. Загальні технічні
вимоги до електровимірювальних приладів. Схеми вмикання для різних вимірювань.
Особливості монтажу електровимірювальних приладів.
Поняття про вимірювальні перетворювачі, їх класифікація, схеми вмикання.
Відомості

про

цифрові

вимірювальні

прилади

та

аналого-цифрові

перетворювачі. Можливі несправності електровимірювальних приладів, методи їх
усунення. Мостові методи вимірювань. Схеми мостів для різних вимірювань.
Розширення меж вимірювання. Трансформатори струму і напруги, їх
призначення, конструкція, схеми вмикання та правила експлуатації і обслуговування.
Призначення та методи перевірки приладів. Вимірювання потужності та енергії.
Схеми включення ватметрів та лічильників.
Вимірювання потужності у три та чотирипровідній трифазних мережах
змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання індуктивності
та ємності. Частотоміри.
Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних
приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики та
чутливість.
Безпека праці при обслуговуванні електровимірювальних приладів.
«Електричні машини»
Основні типи електричних машин, їх конструкція та характеристики,
обертовість електричних машин, схеми з’єднання обмоток. Загальні відомості про
генератори постійного та змінного струмів. Особливості монтажу електричних
машин, перевірка правильності установлення машин, перевірка валів. Монтаж
апаратів управління.
Схеми управління електродвигунами. Технічне обслуговування електродвигунів

(асинхронні

з

фазним

ротором

потужністю

понад

500

кВт,

вибухонебезпечного виконання потужністю до 50 кВт, короткозамкнені потужністю
до

1000

кВт).

Періодичність

оглядів

електропроводів,

контроль

нагріву

електродвигунів. Контроль за навантаженням двигунів. Контроль за опором ізоляції
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обмоток електродвигунів загального стану. Аварійна

зупинка двигуна. Причини

аварії.
Контроль над колекторами, контактними кільцями, щітками. Контроль над
величиною натиску щіток колектора, правильністю установки щіток.
Основні види неполадок в електродвигунах, їх причини.
Ремонт електричних машин. Планово-попереджувальні огляди та капітальні
ремонти. Строки їх проведення. Періодичність оглядів і ремонтів. Передремонтні
операції та виявлення дефектів.
Технологія

збирання

та

розбирання

електричних

машин:

інструмент,

обладнання, пристрої для розбирання і складання.
Поняття про ремонт обмоток

машин перемінного та постійного струмів.

Ремонт колекторів, контактних кілець, щіткового механізму. Ремонт механічної
частини електромашин. Усунення зношеності шийки вала, усунення викривлення
вала. Індикаторний метод визначення виправлення вала. Підтягування стяжних
болтів пакета сердечника ротора. Усунення обгоряння поверхні і замикання пластин
активної сталі ротора. Післяремонтне балансування ротора.
Підшипники кочення. Догляд за підшипниками. Змащування підшипників.
Зношення та пошкодження підшипників. Контроль над зазорами підшипників.
Посадка підшипників на вал і у підшипникові гнізда кришок. Інструмент і пристрої.
Підшипники ковзання. Причини пошкоджень та зношення, зношення або
викришування шару бабіту. Ознаки пошкоджень підшипників. Усунення дефектів.
Способи заливання бабіту.
Післяремонтне складання електричних машин.
Послідовність складання двигунів. Пробний пуск електродвигуна. Здавання
двигунів в експлуатацію. Безпеки праці при обслуговуванні електричних машин.
Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму.
Обертовий

момент.

характеристики.

Пуск,

Коефіцієнт

корисної

регулювання

та

дії.

Зовнішня

реверсування

регулювальна

швидкості

синхронних машин. Обертовість синхронних електричних машин.

9

й

обертання

«Електропостачання сільського господарства»
Призначення та технічні дані силових трансформаторів. Конструкції різних
видів силових трансформаторів. Системи охолодження трансформаторів. Схеми
з’єднання обмоток. Конструкції перемикальних пристроїв.
Вимірювальні трансформатори, їх будова, призначення. Схеми включення
трансформаторів. Порядок перевірки вимірювальних трансформаторів.
Монтаж силових трансформаторів. Підготовка вузлів трансформатора до
монтажу. Види робіт при ревізії вузлів трансформатора.
Установлення

трансформатора

на

фундамент.

Умови

включення

трансформатора без сушіння. Контрольні прогрів і підсушення трансформаторів у
мастилі. Заливання мастила у трансформатор. Уведення трансформаторів в
експлуатацію. Післяустановочне випробовування силових трансформаторів.
Призначення та класифікація розподільних пристроїв. Типи, різновиди
конструктивних виконань вимикачів, роз’єднувачів, короткозамикачів, відділювачів,
реакторів, розрядників, контролерів, ошинування розподільних пристроїв, принцип їх
роботи. Порядок проведення контрольних оглядів розподільних пристроїв різних
типів.
Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота
трансформаторів.
Характерні пошкодження високовольтних апаратів та причини їх виникнення.
Прилади для контролю.
Вимоги до виконання схем електричних з’єднань. Поняття про оперативні
перемикання. Первинні і вторинні схеми електричних з’єднань електроустановок.
Схеми електричних з’єднань підстанцій, їх розбір.
Техніка виконання операцій з комутаційною апаратурою. Організаційні та
технічні заходи при виконанні оперативних перемикань. Порядок виконання
оперативних перемикань. Приклади виконання типових перемикань.
Особливості оперативних перемикань в установках напругою до 1000 Вт.
Вимоги безпеки праці при виконанні оперативних перемикань в електроустановках.
Загальні відомості про будову підстанцій.
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Зразок варіанту фахового випробовування
Завдання 1 – 40 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА
відповідь ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь та
позначте її.
1) Яким чином поділяють внутрішні електропроводки за способом виконання?
1) кабельні і повітряні
2) захищені і не захищені
3) відкриті і сховані
4) тросові і самонесучі
2) Розшифруйте позначення провода типу СІП :
1) силовий ізольований провід
2) самоутримний ізольований провід
3) суміщений ізольований провід
4) самостійний ізольований провід
3) Під час монтажу вводів електропроводки у приміщеннях їх виконують
ізольованими проводами і кабелями з алюмінієвими або мідними жилами, площа
перерізу алюмінієвих проводів має бути не менше:
1) 6мм 2
2
2) 2,5 мм
3) 4мм 2
4) 10мм 2
4) Під час монтажу вводів електропроводки у приміщенні їх виконують
ізольованими проводами і кабелями з алюмінієвими або мідними жилами. Площа
перерізу мідних проводів залежно від навантаження має бути не менше:
1) 4мм 2
2) 6мм 2
2
3) 2,5 мм
4) 8мм 2
5) Під час використання ручних світильників в особливо небезпечних умовах
напруга живлення їх повинна бути:
1) 42 В
2) 220 В
3) 12 В
4) 36 В
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6) Затискні колодки, що передбачаються для приєднання світильників з лампами
розжарювання, розраховані на приєднання мідними і алюмінієвими проводами
поперечним перерізом:
1) 2,5 мм 2
2) 6мм 2
3) 4мм2
4) 10мм 2
7) Зовнішні проводи або кабелі, що приєднуються до електродвигунів,
встановлених на віброізолюючих основах на ділянці між нерухомою і рухомою
частинами основи повинні мати жили:
1) стальні
2) алюмінієві
3) гнучкі мідні
4) сталеалюмінієві
8) Під час прокладання декількох силових кабелів напругою до 10 кВ відстань
між ними по горизонталі складає:
1) 90 мм
2) 100 мм
3) 150 мм
4) 120 мм
9) Силові кабелі можуть прокладатись:
1) у траншеях
2) у блоках
3) у кабельних спорудах
4) всі варіанти
10) На які категорії поділяються приміщення?
1) сухі, вологі, сирі
2) орендовані і не орендовані
3) великі, середні і малі
4) міські сельські
11) Засіб вимірювань, призначений для відтворювання фізичної величини
певного розміру називається:
1) вимірювання;
2) засоби вимірювань;
3) фізична величина;
4) міра;
12) Фізична величина, якій надано числове значення, що дорівнює одиниці
називається:
1) еталон;
2) одиниця фізичної величини;
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3) зразкова міра;
4) робоча міра;
13) Різниця між виміряними та істиним значенням вимірюваної величини,
виражена в долях чи відсотках її істинного значення:
1) абсолютна похибка;
2) відносна похибка;
3) випадкова похибка;
4) особиста похибка;
14) Відношення абсолютної похибки до нормуючого значення вимірюваної
величини:
1) невідома похибка
2) відносна похибка;
3) варіація показів вимірювального приладу;
4) зведена похибка;
15) Поєднання електронних перетворювачів з аналоговими називають:
1) магнітоелектричними вимірювальними приладами;
2) електронними;
3) електромеханічними;
4) феромагнітними;
16) Фотоелектричні перетворювачі (частіше їх називають фотоелементами),
поділяються на:
1) 5
2) 6
3) 3
4) 2
17) Вентильні фотоелементи — це:
1) фотоелементи з шаром;
2) фотоелементи з запираючим шаром;
3) фотоелементи з відпираючим шаром;
4) фотоелементи з відкритим шаром;
18) Калориметри використовують:
1) для вимірювань ступеня каламутності рідин чи газів;
2) для вимірювання освітленості об'єктів фото і кінозйомки;
3) для вимірювань кількості тепла;
4)для безконтактного вимірювання високих температур нагріву;
19) Прилад для прямого вимірювання величин ємностей називається:
1) ватметри;
2) варметри;
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3) мікрофарадметри;
4) конденсатори;
20) Реактивну потужність споживачів електричної енергії вимірюють:
1) ватметри;
2) варметри;
3) електродинамічні прилади;
4) феродинамічні прилади;
21) На електростанціях природних джерел перетворюється в механічну, яка в
свою чергу за допомогою електричних машин в електричну - яких машин:
1) генератори;
2) перетворювачі
3) реактори
4) турбіни
22) Частина електричної системи, що складається з підстанцій і ліній
електропередач називається:
1) енергетичною системою
2) електричною системою
3) споживчою системою
4) районною системою
23) Яку питому провідність мають алюмінієві проводи:
1) 32 Ом*мм2
2) 36 См/м
3) 32*106 См/м
4) 36*106 См/м
24) Ізольований провід, що складається з двох або більше ізольованих гнучких
жил, які розміщенні в одній оболонці називається:
1) кабелями
2) контрольними кабелями
3) шнуром
4) витою парою
25) Із збільшенням перерізу провода умови його охолодження:
1) покращуються
2) погіршуються
3) сталі
4) залежить від матеріалу провода
26) Найбільшим струмом півгодинної тривалості називають:
1) допустимий струм
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2) тривалий струм
3) пусковий струм
4) робочий струм
27) Для захисту електродвигунів від перевантаження і КЗ застосовують:
1) запобіжники
2) автоматичні вимикачі
3) запобіжники і автоматичні вимикачі
4) теплові реле, магнітні пускачі
28) Горизонтальна відстань між сусідніми опорами називається:
1) проводом
2) стрілою провісу
3) довжиною лінії
4) габаритом лінії
29) Розподільні мережі високої напруги (6, 10, 20, 35 кВ) працюють з:
1) ізольованою нейтраллю
2) неізольованою нейтраллю
3) глухо заземленою нейтраллю
4) заземленою нейтраллю
30)При виникненні к.з.:
1) загальний опір зменшується, що призводить збільшення струму
2) загальний опір збільшується, що призведе до зменшення струму
3) загальний опір збільшується, що призведе до збільшення струму
4) спричинить вимкнення пошкодженої фази
31)Визначити повний перелік випробувань силових трансформаторів:
1) приймально-здавальні, профілактичні, типові, спеціальні
2) типові післяремонтні, приймальні, чергові, позачергові
3) бракувальні
4) чергові, позачергові
32)Всі складні або небезпечні перемикання в електроустановках напругою
понад 1000 В виконують згідно з:
1) нарядом;
2) бланком перемикань
3) відомістю випробувань
4) розпорядженням
33)Коефіцієнт зволоженості ізоляції обмотки електродвигуна визначають для:
1) визначення напруги в обмотках
2) визначення струмових характеристик електродвигуна
3) визначення електричної міцності обмоток
4) все вищеперераховане
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34)Опір ізоляції обмоток для електродвигунів з номінальною напругою до 1000
В повинен бути:
1) 0,2 МОм
2)не менше 0,5 МОм
3) не більше 0,3 МОм
4)0,4 МОм
35)Про що свідчить різниця струмів по фазах у досліді холостого ходу
асинхронних електродвигунів:
1)про відхилення числа витків по фазах або помилки, допущені при з’єднанні
обмоток після ремонту
2)про збільшений повітряний зазор або замикання листів сталі статора між
собою
3) про збільшення або зменшення напруги в мережі
4)усе вищеперераховане
36)Назвіть можливу несправність електродвигуна за такою ознакою – місцеве
нагрівання корпусу електродвигуна:
1) міжвиткове замикання в обмотці статора
2)відсутність напруги;
3) невірно промарковані вивідні кінці обмоток
4)усе вищеперелічене
37)Кінці статорних обмоток трифазного двигуна маркірують:
1) С1 С2 С3
2)Х, У Z
3) А В С
4)С4 С5 С6
38)Відстань кабелю від інженерних та інших споруд при паралельному
прокладанні з автомобільними шляхами повинна бути не менша ніж:
1) 1 м
2)2 м
3) 5 м
4)10 м
39)Як маркірують “початки” виводів обмоток електродвигунів?
1) X, Y, Z
2) С1, С2, С3
3) А, В, С
4)С4, С5, С6
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40)Які ви знаєте огляди повітряних ліній?
1) контрольні, позачергові
2) денні, нічні
3) верхові
4) усе вищеперелічене
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Таблиця правильних відповідей
Питання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Відповідь
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
2
3
2
3
3
2

Питання
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Відповідь
1
3
2
3
2
4
3
1
1
1
1
2
3
2
1
1
2
1
2
4
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