
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ,  

ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ ІЗ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Що таке життєвий цикл електричної машини ? Наведіть його схему. 

Які конструкційні матеріали використовуються при виготовлені електричних 

машин ? Наведіть конкретні приклади деталей. 

Що таке заготованка ? Назвіть основні види заготованок. 

Назвіть та поясніть основні напрямки прогресу в електромашинобудуванні. 

Наведіть загальну класифікацію матеріалів, що використовуються при 

виробництві електричних машин. 

Перелічите фактори, що враховуються при виборі вихідної заготованки. 

Дайте визначення виробничому процесу та наведіть його класифікацію за 

призначенням. 

Дайте характеристику алюмінію та його сплавам, наведіть приклади їх 

використання в електричних машинах. 

Приведіть класифікацію заготовок за видом матеріалу та ступенем точності. 

Назвіть фази (стадії) основного виробничого процесу. 

Наведіть класифікацію конструкційних матеріалів. 

Назвіть мету вибору вихідної заготованки для деталі. У чому складається суть 

вибору? 

Дайте визначення технологічному процесу. Як він пов’язаний з виробничим 

процесом ? 

Чим відрізняється сталь від чавуну? Які деталі електричних машин 

виготовляють з чавуну ? 

Наведіть класифікацію заготованок за способом виробництва. 

Які технологічні процеси використовуються при виробництві електричних 

машин ? 

Назвіть та поясніть основні властивості матеріалів. 

Дайте характеристику процесу термічної обробки сталі та наведіть приклади 

застосування. 

Наведіть етапи виробничого процесу електричної машини. 

Наведіть та поясніть технологічні властивості металів та сплавів. 

Порівняйте способи різання листового металу. 

В чому відмінність технологічних процесів, що використовуються при 

виробництві ЕМ, від технологічних процесів машинобудування ? 

Наведіть властивості та класифікацію магнітних матеріалів. 

Дайте характеристику технології лиття під тиском. 

Розшифруйте поняття "Технологія". Які задачі вирішує інженер-технолог ? 

Дайте характеристику міді та її сплавам, наведіть приклади їх використання в 

електричних машинах. 

Дайте характеристику лиття в кокілі. 



Наведіть типи виробництва, та дайте їх кратку характеристику. 

Дайте характеристику пластмасі, наведіть приклади її використання в 

електричних машинах. 

Дайте характеристику лиття в піщані форми. 

Чим відрізняються види виробництва від типів виробництва ? 

Поясніть відмінність ізотропної електротехнічної сталі від анізотропної. 

Наведіть приклади використання цих типів сталі в електричних машинах. 

Дайте характеристику відцентрованого лиття. 

Перелічте структурні частини виробів. Дайте визначення деталі. 

Порівняйте технологічні та фізичні властивості чавуну і сплаву алюмінію. 

Перелічте технологічні вимоги до конструкції деталей з пластмаси. 

Наведіть загальні параметри, що характеризують вироби (електричні машини). 

Для чого використовують постійні магніти в ЕМ? Наведіть їх класифікацію. 

Дайте характеристику процесу фрезерування. Для обробки яких деталей ЕМ він 

застосовується ? 

Що таке точність виготовлення деталі ? По яким параметрам вона оцінюється ? 

Чому листи осердь в магнітопроводі ізолюють один від одного ? На що впливає 

зміст кремнію в електротехнічній сталі? 

Назвіть технології, що можна застосувати для виготовлення листів 

магнітопроводів ЕМ. Порівняйте їх. 

Дайте визначення поверхневого шару деталі та наведіть його структуру. 

Які типи припою ви знаєте ? Де він використовується при виробництві 

електричних машин ? 

Дайте загальну характеристику технології одержання виливків з металу. 

Що таке якість поверхневого шару деталі ? Якими характеристиками 

(параметрами) вона оцінюється і як впливає на експлуатаційні властивості ? 

Для чого необхідні електротехнічні щітки? Наведіть їх класифікацію. 

Дайте визначення процесу шліфування. Наведіть приклади використання при 

виробництві електричних машин. 

Наведіть зміст та послідовність етапів виготовлення деталі. 

Де в електричних машинах в якості провідникового матеріалу застосовується 

мідь і алюміній? Обґрунтуйте свою відповідь. 

Наведіть недоліки і переваги листового штампування. 

Що таке шорсткість поверхні та як вона визначається ? За якими параметрами 

вона оцінюється ? 

За якими фізичними і технологічними параметрами оцінюється придатність 

металу (сплаву) для його лиття. 

Дайте визначення процесу зварювання металів. Наведіть класифікацію процесів 

зварювання. 

Назвіть фактори, що впливають на точність обробки деталей. 

Для чого і де використовуються ізоляційні матеріали в ЕМ? Наведіть їх 

класифікацію. 



Назвіть методи обробки заготованок різанням та поясніть їх. 

Що таке припуск на обробку та від чого він залежить ? Що таке напуск ? 

Яка мідь використовується для виробництва колекторних пластин? Поясніть 

свою точку зору. 

Поясніть суть обробки металів тиском та перелічте способи обробки тиском. 

Що таке «база» ? Наведіть їх класифікацію. 

Чому мідь є основним провідниковим матеріалом ? 

Наведіть види механічної обробки металів та поясніть їх. 

Що таке технологічна підготовка виробництва ? Які роботи виконуються при її 

проведенні ? 

З якого матеріалу можна виготовити вбудований вентилятор електричної 

машини ? Які технологічні процеси при цьому використовуються ? 

Наведіть електрофізичні та електрохімічні методи обробки металів. 

Що таке технічна підготовка виробництва ? Яка її мета ? 

Для чого застосовуються лаки і компаунди при виробництві електричних 

машин ? 

Наведіть сучасні технології машинобудування та поясніть, як їх можна 

застосувати при виробництві електричних машин. 

Що таке посадка ? Назвіть типи посадок та приклади використання в 

електричних машинах. 

Назвіть та поясніть експлуатаційні властивості матеріалів. 

Перелічте методи формоутворення деталей з пластмаси. Які з них 

найпоширеніші ? 

Назвіть способи установки деталей при обробці в верстатах. 

Який прокат чорних металів використовується при виробництві електричних 

машин ? 

Наведіть класифікацію видів з’єднань деталей. 

Якими характеристиками (параметрами) оцінюється якість поверхневого шару 

деталі ? 

З якого металу виготовляють вали електричних машин ? Аргументуйте свою 

відповідь. 

Порівняйте методи одержання заготованок. 

Перелічте та поясніть фізико-хімічні характеристики якості поверхневого шару 

деталі. 

Наведіть класифікацію поверхонь деталі за призначенням та формою. 

Наведіть основні операції складання вузлів машин. 

Перелічте та поясніть геометричні характеристики якості поверхневого шару 

деталі. 

Перелічте нероз’ємні з’єднання деталей електричних машин. 

Дайте характеристику електродуговому зварюванню. 

Дайте визначення технологічному процесу. Наведіть його структуру. 

Чому станина машини постійного струму виготовляється з чавуна або сталі ? 



Перелічте основні операції листового штампування. 

Які роботи входять до складу конструкторської підготовки виробництва ? 

Які властивості металів змінюються в процесі виготовлення деталі ? 

Що таке шпонкове з'єднання ? Наведіть приклади його застосування при 

виробництві електричних машин. 


