
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ,  

ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ ІЗ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Технологія виготовлення магнітної системи асинхронних двигунів. 

2. Загальна характеристика газового та електродугового зварювання 

3. Комбіновані штампи сумісної дії. 

4. Технологічні операції при виготовленні осердя статора та ротора 

5. Просочення обмоток електричних машин. 

6. Зварювання станини машини постійного струму. 

7. Технологія виготовлення обмотки статора та вкладання її в пази. 

8. Аналіз та види штампів. Технологія штампування магнітопровода МПС. 

9. Технологія пайки півників колекторних пластин та збирання пластин в 

кільце.  

10. Штамповка листів статора та ротора, складання листів в осердя 

11. Технологія виготовлення ізоляційних прокладок і колекторних манжет. 

12. Технологія банда жування лобових частин. Випробування обмотки. 

Просочення та сушіння обмотки статора 

13. Особливості виготовлення колектора тягових двигунів. 

14. Технологія заливки ротора під високим тиском 

15. Технологія пайки м'якими і твердими припоями. 

16. Технологія виготовлення короткозамкненого та фазного ротора. 

17. Особливості конструкції комбінованого штампа та його переваги в 

порівнянні з штампами поєднаної дії. 

18. Технологія складання асинхронних двигунів. 

19. Послідовність складання колекторів на міканіті. 

20. Технологія виготовлення синхронних явнополюсних машин. 

21. Основна характеристика розвитку енергетики в Україні. 

22. Конструкція та технологічний процес виготовлення тягового синхронного 

генератора. 

23. Аналіз і характеристика стану технології електромашинобудування. 

24. Технологія виготовлення синхронних неявно полюсних машин. 

25. Основні елементи і види штампів для листового штампування 

26. Технологічні операції при ручному укладанні обмотки статора. 

Поворотний стіл. 

27. Порівняльна характеристика комбінованого штампа послідовної дії з 

штампом поєднаної дії. 

28. Бандажування, просочування, сушіння обмотки статора асинхронного 

двигуна. 

29. Порізка, правка, шліфування та калібрування колекторних пластин. 

30. Пресування та з’єднання сердечника статора скобами. 

31. Опресовування кільця колекторних пластин. 



32. Класифікація просочувальних лаків і методів сушіння 

33. Технологія виготовлення колектора зі сталевим корпусом. 

34. Технологічний процес просочення і попереднього сушіння обмотки 

35. Калібрування колекторних пластин та збирання колектора. 

36. Послідовність технологічних операцій при виготовленні всипних обмоток 

та підготвка статора до укладання обмотки. 

37. Механічна обробка та загальне складання колектора. 

38. Виготовлення та ізолювання котушок обмотки збудження явнополюсной 

синхронної машини 

39. Традиційні та альтернативні джерела електроенергії. 

40. Типи короткозамкнених обмоток та особливості їх виготовлення 

 


