
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО  ВИНОСЯТЬСЯ  НА  ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

по темі "Експлуатація електричних машин" 

1. Об'єм і норми приймально-здавальних випробувань при введенні в експлуатацію електричних машин. 

2. Пуск електричних машин. 

3. Контроль навантаження і температура обміну електричних машин. 

4. Влагообмен між ізоляцією електричних машин і довкіллям. 

5. Способи сушки ізоляції обмоток електричних машин. 

6. Експлуатація токособирательных пристроїв електричних машин. 

7. Робота електричних машин при неномінальних режимах. 

8. Несправності, що виникають в процесі експлуатації електричних машин, і їх усунення. 

9. Технічне обслуговування електричних машин, що знаходяться в експлуатації. 

10. Вплив умов експлуатації на термін служби електродвигунів. 

11. Підвищення експлуатаційної надійності. 

12. Техніка безпеки при експлуатації електричних машин. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

по темі "Експлуатація трансформаторів" 

1. Контроль за навантаженням трансформатора. 

2. Підготовка трансформаторів до включення. 

3. Експлуатація трансформаторного масла. 

4. Огляди трансформаторів. 

5. Об'єм випробувань трансформаторів. 

6. Приймально-здавальні і профілактичні випробування трансформаторів. 

7. Паралельна робота трансформаторів. 

8. Поточний ремонт трансформаторів. 

9. Контроль за навантаженням трансформатора. 

10. Сушка трансформаторів. 

11. Зовнішні огляди трансформаторів. 

12. Ізоляція трансформаторів і її експлуатація. 

13. Порядок включення, відключення і регулювання напруги. 

14. Основні несправності трансформаторів. 

15. Техніка безпеки при випробуванні силових трансформаторів. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

по темі "Експлуатація кабельних ліній (КЛ)" 

1. Визначення КЛ. 

2. Класифікація КЛ. 

3. Основні елементи КЛ. 

4. Об'єм експлуатації КЛ. 

5. Критерії виборів дротів КЛ. 

6. Дотримання режимів експлуатації КЛ. 

7. Блукаючі струми. 

8. Випробування КЛ. 

9. Визначення місць ушкодження КЛ. 

10. Ремонт КЛ. 

11. Техніка безпеки при експлуатації КЛ. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

по темі"Експлуатація повітряних ліній (ВЛ)" 
1. Призначення ВЛ. 

2. Основні елементи ВЛ. 

3. Чинники, що впливають на ВЛ в процесі експлуатації. 

4. Умови нормальної експлуатації ВЛ. 

5. Критерії виборів дротів ВЛ. 

6. Вимоги до матеріалів дротів і тросів. 

7. Класифікація опор. 

8. Коротка характеристика дерев'яних опор. 

9. Експлуатація дерев'яних опор в районах із забрудненою атмосферою. 

10. Перевірка стану дерев'яних опор. 

11. Коротка характеристика залізобетонних опор. 

12. Коротка характеристика сталевих опор. 

13. Прийом ВЛ в експлуатацію. 

14. Огляд ВЛ. 



15. Профілактичні виміри і перевірки на лініях. 

16. Перевірка стріл провисання і габаритних розмірів ВЛ. 

17. Ремонт ВЛ. 

18. Ремонт дерев'яних опор. 

19. Ремонт залізобетонних опор. 

20. Ремонт дротів. 

21. Техніка безпеки при експлуатації ВЛ. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

по темі "Основи електротехнології". 
 

1. Класифікація електротехнологічних процесів. 

2. Класифікація електротермічних процесів. 

3. Вогнетривкі матеріали. 

4. Матеріали для нагрівальних елементів. 

5. Конструкційні матеріали, вживані в электропечестроении. 

6. Визначення теплових втрат через плоску стінку (одношарову і багатошарову) 

7. Визначення теплових втрат через циліндричну стінку (одношарову і багатошарову) 

8. Визначення теплопередачі. Види теплопередачі. 

9. Температурне поле, ізотермічні поверхні, лінії, градієнт температури. 

10. Щільність теплового потоку. Закон Фур'є. Коефіцієнт теплопровідності. 

11. Диференціальне рівняння теплопровідності в декартових координатах. 

12. Електротехнічна аналогія процесів теплообміну. 

13. Види конвекції. Основне завдання і основний метод теорії конвективного теплообміну.  

14. Теплообмін випромінюванням. Основні визначення. 

15. Щільність потоків що падає, ефективного і результуючого випромінювань. 

16. Закон Планка. 

17. Закон зміщення Вина. 

18. Закон Стефана-Больцмана. 

19. Радіаційний теплообмін між двома тілами. 

20. Методи інтенсифікації тепловідводу. 

21. Електрична дуга як один з видів розрядів в газі. 

22. Дуга постійного струму : будова розрядного проміжку, розподіл потенціалу в стовпі дуги. 

23. Умова стійкого горіння дуги постійного струму. Способи регулювання електричних параметрів дуги. 

24. Дугові сталеплавильні печі. Призначення і технологічний процес. 

25. Конструкція дугової сталеплавильної печі. 

26. Однофазна схема заміщення дугової сталеплавильної печі. Її электриче-ские режими. 

27. Електричні і робочі характеристики дугової сталеплавильної печі. 

28. Руднотермические печі. Технологічне призначення. 

29. Основні елементи конструкції феросплавної електропечі. 

30. Класифікація установок нагріву опором. 

31. Тепловий баланс печі опору. 

32. Фізичні основи індукційного нагріву. 

33. Індукційні плавильні печі: канальні і тиглі. 

34. Електрошлакова переплавка. 

35. Вакуумнодуговой переплавка. 

36. Плазменнодуговой нагріваючи. 

37. Електроннопроменевий нагрів. 

38. Спосіб електронагріву, здійснюваний в руднотермических електропечах. 

39. Основні техніко-економічні показники роботи дугових сталеплавиль-ных печей. 

40. Регулювання температури в електропечах опору. 

41. Способи виміру температури в електротехнологічних установках. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

по темі "Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правила пристрою 

електроустановок"  

1. Сфера застосування "Правил". 

2. Обов'язки особи, відповідальної за експлуатацію, електроустановок споживачів. 

3. Організація безпечної експлуатації електроустановок. 

4. Вимоги до працівників, що здійснюють оперативні обслуговування електроустановок. 

5. Виконання робіт в електроустановках. 

6. Організаційні заходи забезпечують безпеку робіт в електроустановках. 

7. Роботи, що виконуються по вбранню-допуску, розпорядженню і в порядку поточної експлуатації. 

8. Порядок видачі і оформлення вбрання-допуску. Склад бригади що працює по вбранню. 



9. Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт. 

10. Нагляд під час виконання робіт по вбраннях. 

11. Оформлення перерв в роботі. 

12. Переведення бригади на нове місце роботи. 

13. Закінчення робіт. Закриття вбрання-допуску. 

14. Виконання робіт, що виконуються по розпорядженнях і в порядку поточної експлуатації. 

15. Організаційні заходи, що забезпечують безпеку робіт в електроустановках за розпорядженням. 

16. Організація безпечного виконання окремих видів робіт в електроустановках в порядку технічної 

експлуатації. 

19. Відключення напруги і перевірка його відсутності. 

21. Установка заземлення. Зберігання і облік заземлення. 

22. Виробництво робіт по запобіганню аваріям. Короткочасні роботи. 

23. Обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Обходи і огляд ліній. 

24. Роботи на кабельних лініях. 

25. Роботи на комутаційних апаратах і розподільних пристроях. 

26. Роботи по обслуговуванню електродвигунів. 

27. Роботи з вимірювальними приладами і електролічильниками. 

28. Робота з переносними електричними машинами, електроінструментом. 

29. Порядок випробування електричної міцності ізоляції переносного електроінструменту. 

30. Вимоги до робіт із застосуванням переносних електричних світильників. 

31. Вимоги до устаткування електрозварювання. 

32. Порядок випробування зварювального устаткування. 

33. Організація роботи працівників, що відряджаються. 

34. Обслуговування електроустановок у вибухонебезпечних зонах. 

35. Роботи, які забороняється виконувати у вибухонебезпечних зонах. 

36. Основні і допоміжні засоби індивідуального захисту, вживані в електроустановках до і вище 1000 В. 

37. Проведення випробування устаткування. Робота з мегомметром. 

38. Порядок огляду безпечного стану електроустановок. 

39. Огляд повітряних ліній електропередач і кабельних ліній. 

40. Огляд розподільних пристроїв і електродвигунів. 

41. Перелік документації, який потрібний при експлуатації електроустановок. 

42. Сфера застосування ПУЭ 

43. Вибір перерізу провідників по нагріву і по економічній щільності струму. 

44. Вимір електричних величин. Вимоги до засобів виміру. 

45. Заземлення. Призначення і загальні технічні вимоги. 

46. Занулення. Частини електроустановок, що підлягають зануленню або заземленню. 

47. Заземлители, заземляючі і нульові захисні провідники. 

48. Особливості заземлення електроустановок, експлуатованих у вибухонебезпечних зонах. 

49. Кабельні лінії. Загальні технічні вимоги. 

50. Способи прокладення кабельних лінії. 

51. Розподільні пристрої. Загальні вимоги. Установка розподільних пристроїв. 

52. Установка силових трансформаторів. 

53. Електродвигуни. Вибір електродвигунів. Установка електродвигунів. 

54. Захист електродвигунів, напругою до 1000 В. 

55. Конденсаторні установки. Сфера застосування. Установка конденсаторів. 

56. Внутрішнє освітлення. Загальні вимоги. 

57. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах. Вибір електроустаткування. 

58. Світильники, електричні апарати і прилади, призначені для роботи у вибухонебезпечних зонах. 

59. Електропроводка і кабельні лінії ГРП, ДПС, АГЗС, ГНП, ПСБ. Випробування эл. проводки. 

60. Молниезащита, зони захисту молниеприемников. 

61. Засоби і способи молниезащиты. Захист ГРП. 

62. Основні способи захисту від статичної електрики. 

63. Умови виникнення статичної електрики. Оцінка небезпеки його накопичення. 

64. Способи захисту від статичної електрики устаткування ГРП, ГНП, ДПС і ГРС. 

65. Захист персоналу від статичної електрики. 

66. Крокова напруга. Зона нульового потенціалу. Робота в зоні крокової напруги. 

67. Електротравматизм. Величина струму небезпечної і смертельної для життя людини. 

68. Фибриляция серця. Надання першої допомоги при поразці електрострумом.  

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

по темі  " Світлотехніка "  

1 Які вимоги пред'являють до джерел світла? 
2 Які основні закони теплового випромінювання? 
3 Що таке світловий потік, сила світла, освітленість, в яких одиницях вимірюються? 
4 Розкажіть про конструкцію сучасних ламп розжарювання. Лампи з биспиралью. 



5 Які електричні і светотехнические характеристики ламп розжарювання? 
6 Маркіровка ламп розжарювання. 
7 Як впливає зміна напруги на параметри ламп. 
8 Яка ВАХ спіралі ламп і чому? 
9 Що таке захисний кут? 
10 Як визначити тілесний зональний кут? 
11 Як підвищити ККД світильника? 
12 Класифікація світильників по виду КСС? 
13 З якою метою в галогенних лампах розжарювання використовується иодный цикл? 
14 Яких джерел інфрачервоного випромінювання використовуються в сільському господарстві? 
15 Дайте фізичне тлумачення залежності світловидатності лампи від температури нитки напруження. 
 
1 Пристрій люмінесцентної лампи і схеми її включення по типах ПРА. 
2 Переваги і недоліки люмінесцентних ламп. 
3 В чому призначення баластного опору в ланцюзі лампи? 
4 Яке пристрій, призначення і робота стартера? Пояснити на прикладі роботи схеми стартера запалення. 
5 Яке процентне співвідношення напруги на лампі і в мережі в сталому режимі горіння? 

6 Яким чином можна збільшити cosϕ установки з люмінесцентними лампами? 
7 В яких установках вигідно застосовувати як баластний опір лампи розжарювання і чому? 
8 Яке напруга запалення люмінесцентних ламп і від чого воно залежить? 
9 Що таке коефіцієнт спотворення? Його фізичне тлумачення. 
1 Що таке стробоскопічний ефект? 
2 Яка з двох гілок паралельної компенсованої схеми працює економічніше і чому? 
3 В чому переваги дволампової схеми? 
4 Чому при включенні другої лампи потужність збільшується удвічі, а струм майже не міняється? 
5 Чому при виході з ладу однієї з ламп Uн = 127 В, включених за послідовною схемою з двома стартерами, 

друга також не працює? 
6 Яких схем включення ламп Uн = 127 В дозволяють працювати кожній лампі в незалежному режимі? 

7 Як зміняться cosϕ і коефіцієнти пульсації, якщо в ланцюзі індуктивно-місткості баласт замінити активним? 
8 Як зміниться робота блоку з двох ламп, якщо замінити ПРА типу 1УБЕ на тип 1УБИ? 
9 Чому дволампова схема включення з розщепленою фазою при використанні двох апаратів 1УБИ і 1УБЕ 

прийнятніше за апарат 2УБК? 
10 Яке номінальна напруга стартерів при роботі послідовної схеми включення двох ламп Uн = 127 В? 
 
1 Пристрій ламп ДРТ, ДКсТВ. 
2 Схеми включення ламп ДРТ в мережу. 
3 Сфера застосування і спектр випромінювання ламп ДРТ. 
4 Причина зміни енергетичних параметрів лампи ДРТ в процесі розгорання. 
5 чи Можна використовувати лампу ДРТ для освітлення? Що для цього треба зробити і чому? 
6 Чим пояснити надійне запалення лампи ДРТ при використанні паралельного ланцюга з місткістю і кнопкою? 
7 чи Може лампа типу ДРТ працювати від мережі постійного струму? Що потрібно змінити в схемі? 
 

1 Розкажіть про трьох основних методів розрахунку електричного освітлення. 
2 Який з методів розрахунку освітлення є точнішим і чому? 
3 Що таке изолюксы? Чи мають вони відмінність для світильників з лампами розжарювання і люмінесцентними 

лампами? 
4 В чому сенс розрахунку точковим методом по кривих сили світла світильників? 
5 В чому відмінність розрахунку точковим методом для ліній, що світяться, в порівнянні з лампами 

розжарювання? 
6 Що таке норми освітленості і як їх вибирають? 
7 Що таке коефіцієнт пульсації світлового потоку? 
1 Особливості, переваги і недоліки променистого обігрівача. 
2 Відмінність світлих і темних джерел випромінювання. 
3 Конструкція світлих і темних випромінювачів. 
4 Що таке енергетична опроміненість і енергетичний ККД? 
5 Від чого залежить потужність і кількість випромінювачів в облучательной установці? 


