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ВСТУП
Необхідність підготовки студентів зі спеціальності «Електричні машини та
апарати» для різних підприємств, особливо електромашинобудування, потребує
розширення їх знань в області експлуатації, ремонту електроустаткування, а також його проектування і розрахунку з застосуванням прикладних пакетів
комп’ютерних програм і нових інформаційних технологій.
У зв'язку, з цим згідно з обсягом та змістом навчальної програми, розширюється база виробничо-технологічної практики, яка сприяє підвищенню рівню студентів та дає можливість використовувати їм свої знання для подальшого навчання та роботи на промислових підприємствах за спеціальністю.
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Виробнича технологічна практика проводиться відповідно до «Положення
про проведення практики студентів в вищих навчальних закладів України» і є важливою складовою частиною спеціальної підготовки висококваліфікованих фахівців в умовах ринкової економіки.
Термін проходження виробничо- технологічнологічної практика визначається навчальним планом університету і проводиться у 8 – му семестрі тривалістю
3 – 4 тижні.
Під час проходження виробничо-технологічної практики студенти знайомляться з технологічними процесами виготовлення необхідних деталей, вузлів та
складальних конструкцій електричних машин в механічних, штампувальних, ливарних, заготовчих, зварювально-заготовчих, обмотково-ізоляційних, складальних, випускових цехах (дільницях). Ознайомлення з розробкою технології виготовлення, проектування та конструювання електричних машин, а також їх вузлів і
деталей відбувається у проектно-конструкторських та технологічних відділах підприємства з використанням інформаційних комп’ютерних програм. Для розрахунку параметрів електричних машин та характеристик студенти під час проходження практики також знайомляться з основними сучасними методами розрахунку, що використовуються промисловим підприємством.
Основними базами виробничо-технологічної практики студентів кафедри
електричних машин є провідні електромашинобудівні підприємства м. Харкова,
які застосовують сучасну техніку, новітню технологію і прогресивні методи організації праці та керування виробництвом: ДП завод «Електроважмаш», ПАТ
«Електромашина», ТОВ «СКБ Укрелектромаш», ДП «Харківське агрегатно6

конструкторське бюро», ВАТ “Електромотор», м. Полтава та інші згідно з вибором проходження практики студента.
Програма практики містить мету та задачі виробничої практики, вказівки
щодо змісту, терміну і порядку її проходження, форми контролю та підсумкового
звіту.
Загальне керівництво практикою виконує керівник від університету, призначений від професорсько-викладацького складу профілюючої кафедри.
Керівником практики від підприємства (бази практики) призначаються керівники на місцях безпосереднього проходження практики (відділ, цех, виробнича
дільниця).
Керівник практики від університету кафедри здійснює такі заходи:
– контролює підготовленість бази практики та здійснює необхідні роботи з
улаштуванням студентів на місцях проходження практики;
– проводить інструктаж про порядок проходження практики та техніки безпеки;
– оформлює направлення на практику та програму практики;
– знайомить студентів з порядком звітності про проходження практики;
– контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки при
переході на іншу дільницю цеха;
– контролює виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку і організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики;
– проводить консультації і надає допомогу щодо якісного виконання програми практики, індивідуального завдання та інше;
– рецензує та підписує письмові звіти студентів;
– у складі комісії з викладачів кафедри електричних машин приймає заліки з
практики.
Керівник практики від підприємства (бази практики):
– забезпечує проведення інструктажа з охорони праці, техніки безпеки та навколишнього середовища;
– організовує екскурсії на території підприємства (цех, дільниці, відділи) згідно з його структурою;

7

– надає студентам –практикантам можливість ознайомлення з роботою лабораторій, майстерень, технічною, конструкторською та технологічною документацією, необхідними для виконання програми практики;
– забезпечує загальну дисципліну студентів-практикантів згідно трудового
розпорядку підприємства;
– по закінченні терміну практики перевіряє і підписує звіт кожного студента і
дає характеристику його якості.
Студенти – практиканти зобов’язані:
– своєчасно прибути на базу практику;
– одержати від керівника практики університету всі необхідні документи і
консультації щодо проходження виробничо-технологічної практики;
– у повному обсязі виконувати всі завдання, що передбачені програмою
практики, і вказівки її керівників;
– вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і
навколишнього середовища;
– нести відповідальність за дисципліну під час проходження практики;
– своєчасно підготувати звіт про проходження виробничо-технологічної
практики та скласти диференційований залік.
Виробнича технологічна практика проводиться в 8 – му семестрі, її тривалість 3 – 4 тижні ( в залежності від плану навчального процесу).
Виробничо - технологічну практику студентів проводять в механічних, штампувальних,

ливарних,

заготовчих,

зварювально-заготовчих,

обмотково-

ізоляційних, складальних, випускових цехах (дільницях), а також у інформаційних, проектно-конструкторських та технологічних відділах підприємства.
2. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ
Мета практики – є ознайомлення з електромашинобудівним підприємством, номенклатурою виробів, структурою виробничих цехів та підрозділів, системою технологічної підготовки виробництва для поглиблення і закріплення теоретичних знань студентів в галузі електротехніки, матеріалознавства, конструювання, розрахунку і технології виготовлення електричних машин.
Задачі практики :
– ознайомлення зі структурою та номенклатурою виробничого підприємства,
методами організації праці;
8

– вивчення загальних технологічних процесів машинобудування (лиття, зварювання, штампування, механічної обробки, пайки та інше) і спеціальних технологічних процесів виготовлення електричних машин;
– набуття навичок читання креслень і складання технологічних карт;
– вивчення властивостей активних, конструкційних, ізоляційних матеріалів;
– ознайомитись з практичними навичками що до виготовлення деталей та
складання машини в цілому;
– вивчення питань охорони праці та навколишнього середовища.
В результаті проходження виробничо-технологічної практики студенти повинні знати:
– принципову структуру сучасного електромашинобудівного підприємства,
структуру його управління, функції та взаємозв’язок його цехів і відділів;
– властивості конструкційних, активних і ізоляційних електротехнічних матеріалів;
– принципи розробки конструкторсько-технологічної документації на виготовлення деталей і складання одиниць електричних машин;
уміти:
– користуватися конструкторською та технологічною документацією;
– користуватися маршрутними та операційними технологічними картами;
– набути навики у кресленні деталей, вузлів електричних машин з викорис-

танням програм інформаційних технологій.
3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ
При проходженні виробничо - технологічної практики студенти повинні вивчити:
– основи організації і структуру підприємства;
– основні правила техніки безпеки і протипожежної безпеки;
– функції окремих цехів і відділів підприємства і їх взаємозв’язок;
– номенклатуру машин, що випускає підприємство;
– властивості матеріалів, що застосовуються для виготовлення електричних

машин;
– ознайомитись з технічною та конструкторсько-технологічною документа-

цію на виготовлення електричних машин;
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– ознайомитись з комп’ютерним програмним забезпеченням при проектуван-

ні, конструюванні та розрахунку параметрів електричних машин.
– підібрати матеріал, щодо виконання індивідуального завдання, яке перед-

бачено керівником від університету.
4. ЗМІСТ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ
Звіт про виробничо-технологічну практику складається студентом на пiдставi
календарного графіка та записів у робочому щоденнику по кожному розділу
вiдповiдно до iндивiдуальногo завдання i переліку питань.
КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
проходження виробничо-технологічної практики
Кількість
тижнів
3
4
титижні жні

Найменування заходів

Термін
проведення практики

Кількість
днів
1. Оформлення студентів на практику, одержання пропусків, проведення інструктажу з техніки безпеки, пожежної безпеки.

1

1

2. Вивчення питань та ознайомлення з документацією, що перелічені
в розділі „Зміст практики”, і виконання індивідуального завдання

10

15

3. Екскурсії на підприємстві – бази практики

3

3

4. Оформлення та подання звіту і щоденника з практики на кафедру.

3

5

5. Складання заліку (захист звіту) з практики

1

1

Визначається до
початку
проведення практики

ПРИМІТКА. Додаткові питання щодо задач та змісту проходження практики знаходяться у
додатку А.

Матеріал, зібраний для звіту, потрібно систематизувати i обробити. Звіт має
бути акуратно оформлений як пояснювальна записка на аркушах формату А4
державною (українською) мовою з використання персонального комп’ютера. Звіт
повинен мати 50 – 70 аркушів та необхідний склад: титульний лист стандартного
зразка (додаток Б), який по закінченню виробничо-технологічної практики підписують: студент-практикант, керівник практики від підприємства (печать підприємства), керівник практики від університету; реферат з указанням кількості
iлюстрацiй, таблиць, мети виробничо-технологічної практики та краткої характеристику об’єкту; зміст з указанням сторінок розділів, підрозділів.
Основний текст звіту відображує:
10

– вступ (1 стор.);
– історію розвитку підприємства (3 – 5 стор.);

– основну структуру підприємства, а також виробничого цеха або дільниці
(на вибір студента) з описом виробничого процесу (3 – 5 стор.);
– огляд конструкцій (номенклатура) електричних машин, що випускаються підприємством де проходить практика, а також українських та закордонних підприємств (фірм), зрівняння їх основних параметрів (15 – 20 стор.)
– технічні умови на базові конструкції електричних машин (10 – 20 стор.);
– розробку технології виготовлення деяких деталей або вузлів електричних
машин (вала, корпусів, станини, щитів, вентиляторів, щіткоутримуючих апаратів;
осердь якорів, статорів, роторів і полюсів, колекторів, контактних кілець, підшипникових вузлів, короткозамкнених обмоток роторів, виробів обмотувальноізоляційних цехів, складання якорів, роторів, статорів і електричних машин в цілому) (10 – 20 стор.).
– калькуляцію економічних розрахунків вартості машин (або на матеріали)

(1 – 3 стор.);
– виконання завдання по спеціальній частині (наприклад, привести технологі-

чний процес деякої операції якогось вузла, або розрахунок параметрів по спеціальній методики підприємства та інше) (5 – 10 стор.).
– висновок (1 стор.);
– перелік джерел інформації (1 стор.).

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ
Поля на аркушах повинні мати розміри: злiва 25 мм, справа 10мм, зверху i
знизу по 20 мм.
Шрифт Times New Rumen, розмір 14 пт. Вирівнювання по ширині з відступом
абзацу 1,0 см. Переноси тексту дозволяються.
Назви розділів – жирним шрифтом з розташуванням посередині аркуша формату А4.
Формули нумеруються та оформлюються в редакторі MS Equation: звичайний
– 14 пт; великий індекс – 10 пт; малий – 8 пт; великий символ – 20 пт; малий – 14
пт. Шрифти MS Equation і Symbol. Латинські літери – курсив. Літери грецького
алфавіту, функції (sin…), математичні скорочення (max,..), одиниці вимірювання
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– кирилиця. Посилання на формули по мірі необхідності згідно з нумерацією розділу (наприклад, у рівнянні (2.4), або згідно з рівнянням (2.8)…).
Рисунки повинні мати пояснення щодо викладеного матеріалу розділу і оформлюються як окремі об’єкти від тексту зверху і знизу порожнім рядком. Позначення елементів на рисунках виконується курсивом (наприклад, 1, 2, або а, б…).
Посилання на рисунки в тексті звіту обов’язково згідно з нумерацією розділу (наприклад, на рис. 1.2 показано…). Підпис під рисунком відображує необхідну ілюстрацію і оформлюється по центру, наприклад:

1 – статор; 2 – ротор; 3 – корпус; 4 – лапи; 5 – коробка виводів ……
Рисунок 1.2 – Конструкція асинхронного двигуна
Для ілюстрації можна використовувати графіки i рисунки, виконані у відповідному графічному форматі, фотознімки з натури, iлюстрацiї, що одержані за допомогою сканованої або розмножувальної техніки.
Таблиці обов’язково мають посилання по тексту та номер відповідного розділу (наприклад, …показано у табл. 2.1). Таблиці відокремлюються від тексту зверху та знизу порожнім рядком і розташовуються по центру, назва таблиці розташовується з абзацу, наприклад:
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Таблиця 2.1 – Розрахункові дані для механічної характеристики.
P, Вт

s, в.о.

n, об/хв

M, Н·м

Висновки оформлюються як окремий розділ без позначення номеру і повинні
відображати зміст звіту проходження виробничо-технологічної практики.
Перелік джерел інформації оформлюються як окремий розділ без позначення
номеру після висновка.
По закiнченнi виробничо-технологічної практики звіт, підписаний студентом
– практикантом і керівниками від підприємства та університету разом з заповненим щоденником має бути пред'явлений комісії , що призначається кафедрою, для
отримання

диференційного

заліку.

Диференційна

технологічну практику вноситься до диплому бакалавра.

13

оцінка

за

виробничо-

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
1. Гольдберг О.Д. Проектирование электрических машин : учебник / О.Д.
Гольдберг, Я.С. Гурин, И.С. Свириденко. – 2-е изд., перераб. – М. : Высш. Шк.,
2001. – 430 с.
2. Копылов И. П. Электрические машины : Учебник / И. П. Копылов. – 4-е
изд., испр. – М. : Высшая школа, 2004. – 607 с.
3. Брускин Д.Э. Электрические машины и микромашины / Д.Э. Брускин, А.Е.
Зорохович, В.С. Хвостов. – М. : Высш. Шк., 1990. – 528 с.
4. Лопухина Е.М. Автоматизированное проектирование электрических машин
малой мощности : / Е.М. Лопухина, Г.А. Семенчуков. // Учеб. Пособие – М. :
Высшая школа, 2002. – 511 c.
5. Мілих В.І. Проектування трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненою обмоткою ротора / В.І. Мілих // Навч. посіб. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. –
96 с.
6. Мілих В.І. Електротехніка, електромеханіка та мікропроцесорна техніка. /
В.І. Мілих, О.О. Шавьолкин // Навчальний посібник. – К.:Каравела, 2007. – 687с.
7. Копылов И.П. Проектирование электрических машин. / И.П. Копылов, Б.К.
Клоков, В.П. Морозкин, Б.Ф. Токарев. // Учебник для вузов. – В 2–х частях. – 2-е
изд. в двух кн.. доп. – М.: Знергоатомиздат, 1993. 1 кн. – 464 с, 2 кн. – 384 с.
8. Юхимчук В.Д. Технологія виробництва електричних машин / В.Д. Юхимчук
// Підручник. –Х.: Тім Пабліш Груп, 2014. – 750 с.
9. Методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов. Конструкторские проекти / Сост. В.Н. Кобелев. – Харьков: НТУ «ХПИ».
2003. – 13 с.
10. Методические указания по экономическому обоснованию дипломных
проектов. Технологические проекти / Сост. В.Н. Кобелев. – Харьков: НТУ
«ХПИ». 2003. – 16 с.
11. Охрана труда в електроустановках / Под ред. проф. Б.А. Князевского: Уч.
для вузов, 3–е изд., – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 336 с.
12. Стандарти ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП и СТВУЗ – ХПИ – 3.01 ч – 3.08.
13. Літерні позначення величин та параметрів електричних машин / В.І. Мілих
// Метод. вказівки у навч. проц..- Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – 32 с.
14

Додаток А

Додаткові питання щодо розширення задач та змісту
при проходженні виробничо-технологічної практики
1. Ознайомлення з роботою контрольних, випробувальних служб та вимірювальними засобами.
2. Складання і випробування роторів.
3. Загальну характеристику основного стандартного і нестандартного технологічного устаткування і оснастки.
4. Вивчити методику контролю і випробування електричних машин.
5. Розробити ескізи деталей і вузлів електричних машин.
6. Знати загальні характеристики і конструктивні особливості устаткування,
оснастки, різальних і вимірювальних інструментів, які використовуються у виробництві електричних машин.
7. Знати організацію робочих місць слюсаря, штампувальника, верстатника,
зварювальника, ізолювальника, складальника.
8. Розробити технологію виготовлення деяких елементів електричних машин
(вала, корпусів, станини, щитів, вентиляторів, щіткоутримуючих апаратів; осердь
якорів, статорів, роторів і полюсів, колекторів, контактних кілець, підшипникових
вузлів, короткозамкнених обмоток роторів, виробів обмотувально-ізоляційних цехів).
9. Розробити технологію складання якорів, роторів, статорів і електричних

машин в цілому.
10. Вивчити методику випробування електричних машин (методи, обсяг і норми приймально-здавальних випробувань машин постійного і змінного струму,
устаткування випробної станції) з урахуванням вимог державних стандартів.
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