
Перелік питань та завдань,  

що містяться в екзаменаційних білетах  

із дисципліни 

НАДІЙНІСТЬ ТА ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ  

ПРИСТРОЇВ 

 

1.Особливості експлуатації  синхронних генераторів в стані фізичного зносу. 

2. Організація робіт з діагностування електрообладнання. 

3. Створення програми планово-попереджувальних ремонтів (ППР). 

Переваги та недоліки використання ППР. Сучасна оцінка використання ППР. 

4. Підшипникові струми. Чому вони з’являються, чим небезпечні, як можна 

їх обмежити? 

5. Надійність електрообладнання промислового виробництва. Показники 

надійності (вірогідність безвідмовної роботи, вірогідність відмови, частота 

відмов, інтенсивність відмов). 

6. Складання таблиць для проведення діагностики електрообладнання в 

режимі on-line. 

7. Способи компенсації реактивної потужності в енергосистемах.  

8. Надійність електрообладнання промислового виробництва. Як 

встановлюють середнє напрацювання на відмову?  

9. Де і навіщо використовують систему автоматичного включення резерву 

(АВР) системах електропостачання. Оцініть вплив системи АВР на надійність 

роботи електрообладнання. 

10. Особливості експлуатації електрообладнання при підвищеній 

температурі, при перенапрузі, в агресивних середах. 

11. Синхронні компенсатори. Конструкція, призначення. Для яких 

установок їх використовують? 

12. Післяремонтні випробування трансформаторів. Наведіть алгоритм 

визначення номінальних параметрів трансформаторів на станціях і підстанціях. 

13. Параметри, які встановлюють гарантійний строк роботи 

електрообладнання. 

14. Причини відказів електрообладнання. Типичні дефекти електричних 

машин. 

15. Регулювання реактивної потужності в електричних мережах. Як 

підвисити перевантажувальну здатність синхронного генератора? 

16. Показники надійності роботи електрообладнання. Періоди роботи 

технічних виробів. 

17. Надійність ізоляції обмоток електричних машин. Механічні  та 

термомеханічні фактори, що впливають на надійність ізоляції.  

18. Структурна надійність електромеханічної системи. Розрахунок 

надійності при послідовному з’єднанні елементів. 



19. Структурна надійність електромеханічної системи. Розрахунок 

надійності при паралельному з’єднанні елементів. 

20. Коливання ротора синхронного генератора. Чим вони небезпечні і як їх 

заспокоїти? 

21. Заходи, які забезпечують надійність роботи електрообладнання. 

Діагностування стану електрообладнання в режимі on-line. 

22. Післяремонтні випробування трансформаторів. Як і навіщо проводять 

дослід неробочого ходу трансформатора? Пояснить, навіщо використовують 

приведений трансформатор. 

23. Статична і динамічна стійкість паралельної роботи синхронних 

генераторів. 

24. Проблеми, вплив на надійність роботи і засоби обмеження самозапуску 

асинхронних двигунів промислових підприємств та власних потреб 

електростанцій. 

25. Діагностика, як засіб встановлення строку експлуатації 

електрообладнання. 

26. Неруйнуючі методи контролю і діагностування (вібро-діагностика, 

звукова діагностика, магнітна і теплова діагностика). 

27. Щільність розподілу напрацювання до відмови електроустаткування. 

Види відмов і основні причини відмов машин постійного струму. 

28. Основні направлення і задачі технічної діагностики. 

29. Встановлення зони безіскрової роботи двигуна постійного струму. 

30. Статична і динамічна стійкість паралельної роботи синхронних 

генераторів. Засоби підвищення перевантажувальної здатності синхронних 

генераторів. 

31. Контроле- та ремонтоздатність електрообладнання. 

32. Діагностика електродвигунів змінного струму на основі спектрального 

аналізу струму статора. 

33. Опишіть недоліки самозапуску асинхронних двигунів на блоках 

електростанцій і як обмежити самозапуск? Як самозапуск впливає на надійність 

роботи сусіднього електрообладнання? 

34. Типові дефекти електрообладнання (на прикладі турбогенератора). 

35. Проблеми короткого замикання в електрообладнанні. Особливості 

проведення досліду лабораторного короткого замикання трансформатора. 

Навіщо його проводять? 

36. Небезпека «хитань» ротора турбогенератора. Способи заспокоєння 

хитань. 

37. Постановка задач технічної діагностики. Показники надійності 

електричних машин. 

38. Характерні періоди працездатності електричних машин, головні причини 

їх відмов. 



39. Способи оцінки надійності синхронних генераторів малої і середньої 

потужності 

40. Періоди роботи електротехнічних установок. Вірогідність безвідмовної 

роботи електроустаткування. Закон Вейбулла. 

41. Перевірка працездатності та встановлення остаточного ресурсу роботи 

електрообладнання. 

42. Види дефектів електрообладнання. Експлуатаційна надійність 

синхронних генераторів. 

43. Діагностика асинхронних двигунів по спектру струму статора. 

44. Характерні пошкодження і порушення в роботі підшипникових вузлів 

великих синхронних машин.  

45. Встановлення датчиків вібраційного контролю на турбогенераторах 

ТЕС. 

46. Як захистити синхронний турбогенератор від підшипникових струмів? 

Опишіть причину їх появи.  

47. Перевірка працездатності та встановлення остаточного ресурсу 

електрообладнання. 

48. Діагностика іскріння на колекторі машин постійного струму. Причини 

появи іскріння. 


