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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Технологія виробництва електричних машин» 

вивчає складання та розбирання електричних машин, виготовлення й укладання 

обмоток, типи ізоляційних матеріалів і обмоткових проводів, випробування 

електричних машин змінного та постійного струмів. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Технологія виробництва 

електричних машин» є формування знань щодо основних питань технології 

виготовлення електричних машин. 

Методичні вказівки мають на меті допомогти студенту денної та заочної 

форм навчання самостійно вивчити теоретичний і практичний матеріал, 

передбачений навчальною програмою, але який не розглядається на аудиторних 

заняттях. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  

знати: основні технологічні процеси виготовлення окремих деталей і 

вузлів електричних машин різних типів; основні технологічні процеси 

складання електричних машин різних типів; технологічне оснащення сучасного 

виробництва електричних машин; 

уміти: застосовувати надбані знання для виготовлення та ремонту 

електричних машин; вибирати необхідні технологічні процеси; застосовувати 

необхідні електротехнічні та конструкційні матеріали. 

Навчальна дисципліна базується на попередніх навчальних курсах 

«Теоретичні основи електротехніки», «Основи метрології та електричних 

вимірювань», «Електротехнічні матеріали», «Електричні машини». Матеріали 

навчальної дисципліни «Технологія виробництва електричних машин» 

використовуються під час дипломного проектування. 

Для самоконтролю знань студентів надаються питання до кожного 

розділу. Під час самостійного опрацювання розділів навчального курсу 

студенти використовують літературні джерела з наведеного списку. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Модуль 1 

1 Тема 1 Загальні питання технології виробництва 
електричних машин 

4 8 

2 Тема 2 Матеріали, що застосовуються в 
електромашинобудуванні 

2 6 

3 Тема 3 Отримання заготовок 2 8 

4 Тема 4 Технологія збирання осердь магнітопроводів 2 8 

 Разом за змістовим модулем 1 10 30 

Модуль 2 

5 Тема 5 Технологія виготовлення колекторів і контактних 
кілець 

2 6 

6 Тема 6 Технологія виготовлення обмоток 4 22 

7 Тема 7 Технологія виробництва трансформаторів 2 4 

 Разом за змістовим модулем 2 8 32 

 Усього годин: 18 62 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

2.1 Тема № 1 Загальні питання технології виробництва електричних 

машин 

1. Основні положення єдиної системи конструкторської та технологічної 

документації. 

2. Засоби технологічного оснащення. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке виробничий і технологічний процеси? 

2. Яка структура технологічного процесу? 

3. Яка особливість технології електромашинобудування? 

4. Які розрізняють типи виробництва? 

5. Яка структура електромашинобудівного підприємства? 

6. З яких підрозділів складається відділ головного конструктора? 

7. З яких підрозділів складається відділ головного технолога? 

8. Що таке єдина система конструкторської документації? 

9. Які існують види виробів? 

10. Що таке проектна та робоча документація? 

11. Які види документів належать до конструкторської документації? 

12. Які стадії розробки встановлені для конструкторської документації? 

13. Що таке єдина система технологічної документації? 

14. Як поділяють технологічні документи залежно від призначення? 

15. Які документи спеціального призначення належать до основних 

технологічних документів? 

16. Дайте характеристику видам технологічних процесів. 

17. Які види технічного контролю встановлює ДСТУ за етапом процесу 

виробництва та за повнотою охоплення контролем? 

18. Яке значення мають стандартизація та уніфікація для виробництва 

електричних машин? 
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19. Як позначається виконання електричних машин за ступенем захисту від 

зовнішніх впливів? 

20. Як позначається виконання електричних машин за способом охолодження? 

21. Як позначається виконання електричних машин за способом монтажу? 

22. Як позначаються кліматичні виконання електричних машин? 

23. Що належить до складу засобів технологічного оснащення? 

24. Що таке припуск на обробку? 

25. Що таке взаємозамінюваність виробів? 

26. Що таке посадка і якою вона може бути для сполучених деталей? 

27. Що таке допуск і як він позначається на кресленнях? 

28. Що таке квалітет? 

29. Наведіть приклади умовного позначення допусків форми та розташування 

геометричних елементів. 

30. Як указується на кресленнях шорсткість поверхні? 

31. Які види баз встановлює ДСТУ за призначенням? 

32. Якими основними положеннями слід керуватися під час вибору баз? 

33. У якій послідовності необхідно читати креслення деталі? 

 
Література: [1, с. 12–122; 3, с. 4–30; 4, с. 6–31; 5, с. 9–23; 8, с.6–63]. 

 

2.2 Тема № 2 Матеріали, що застосовуються в електромашинобудуванні 

1. Термічна обробка металів. 

2. Властивості сплавів.  

3. Конструкційні пластмаси 

Питання для самоперевірки 

1. Які матеріали належать до активних матеріалів в електричних машинах і яку 

роль вони виконують? 

2. Які матеріали належать до ізоляційних матеріалів в електричних машинах і 

яку роль вони виконують? 

3. Призначення та роль конструкційних матеріалів в електричних машинах. 
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4. Якими параметрами характеризується магнітне поле в будь-якій його точці? 

5. Якими основними магнітними параметрами оцінюють магнітні властивості 

матеріалів? 

6. З яких втрат складаються повні втрати в сталі? 

7. Яке застосування мають магнітом'які та магнітотверді матеріали? 

8. На які класи поділяють тонколистову електротехнічну сталь за структурним 

станом і видом прокатки? 

9. Як поділяють марки сталі за змістом кремнію? 

10. Застосування електротехнічних сталей у різних вузлах електричних машин. 

11. Призначення та роль провідникових матеріалів в електричних машинах. 

12. Якими технічно цінними властивостями володіє мідь як провідниковий 

матеріал? 

13. Яке застосування має алюміній в електричних машинах? 

14. Призначення й основні властивості колекторної міді. 

15. Якими властивостями повинні володіти щітки, що застосовуються в 

електричних машинах? 

16. Як підрозділяються щітки залежно від матеріалів, які застосовують для їх 

виготовлення? 

17. На які групи можна розділити всі конструкційні матеріали? 

18. Галузі застосування чавуну в електромашинобудуванні. 

19. Галузі застосування сталевого лиття в електричних машинах. 

20. Яке застосування мають інструментальні вуглецеві сталі? 

21. Яке призначення має термічна обробка металів? 

22. Як виконуються операції гартування та відпалу сталі? 

23. Яка сталь називається легованою? 

24. Застосування ливарних алюмінієвих сплавів в електромашинобудуванні. 

25. Які сплави на основі міді застосовують в електромашинобудуванні? 

 

Література: [1, с. 124–180; 4, с. 33–51; 5, с.24–32]. 

 



9 

2.3 Тема № 3 Отримання заготовок 

1. Отримання заготовок методами лиття, пресування та кування. 

2. Вирізування заготовок і деталей.  

3. Механічна обробка деталей. 

Питання для самоперевірки 

1. За якими напрямами може йти розробка процесу виготовлення деталі? 

2. Які можуть бути основні види заготовок залежно від призначення деталей? 

3. Що необхідно враховувати під час вибору технологічних методів і процесів 

отримання заготовок? 

4. Які основні операції містить технологічний процес отримання виливки з 

металу? 

5. Отримання литих заготовок способом лиття в піщано-глинисті форми. 

6. Які існують найбільш поширені спеціальні види лиття? 

7. Як отримують виливки способом лиття в кокіль? 

8. Як отримують виливки відцентровим литтям? 

9. Отримання виливок способом лиття під тиском. 

10. Як відливають ребристий корпус асинхронного двигуна? 

11. Як працює машина для лиття під тиском? 

12. Як за допомогою алюмінієвого лиття скріплюють осердя статора та ротора в 

машинах малої потужності? 

13. Отримання деталей з пластмас методом лиття під тиском. 

14. Отримання виливок способом лиття в оболонкові форми. 

15. Отримання фасонних виливок з металевих сплавів методом лиття по 

виплавлюваних моделях. 

16. Що таке відцентровий спосіб заливки? 

17. Як виконують заливання ручним способом? 

18. Як отримують заготовки з металокераміки? 

19. Як отримують заготовки обробкою металів тиском? 

20. У чому полягає метод пресування та метод волочіння? 

21. У чому полягає спосіб кування? 
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22. У чому полягає технологічний процес зварювання? 

23. Які можуть бути зварні шви залежно від положення в просторі? 

24. На які види поділяються зварні з'єднання за взаємним розташуванням 

елементів, що з'єднуються? 

25. Які можуть бути джерела живлення зварювальної дуги? 

26. Що являє собою дугове зварювання в середовищі захисних газів? 

27. Що являє собою контактне зварювання? 

28. Які операції містить технологічний процес виготовлення зварних з'єднань? 

29. У чому полягає газове різання за копір-щитами? 

30. У чому полягає підготовка кромок під зварювання? 

31. Яким способом знімають внутрішні напруги в зварних конструкціях? 

32. У чому полягає зовнішній контрольний огляд зварних швів? 

33. Які основні операції містить технологічний процес виготовлення заготовки 

циліндричної станини машини постійного струму? 

34. Як виконується операція вальцювання заготовки в циліндр на 

листозгинальній машині? 

35. Які основні операції містить технологічний процес зварювання корпусу 

статора великої електричної машини? 

36. Які основні операції містить технологічний процес зварювання корпусу з 

ребрами? 

37. Яка послідовність накладення швів під час приварювання ребер до корпусу? 

 

Література: [1, с. 181–240; 3, с. 31–105; 4, с. 52–64; 8, с. 64–123]. 

 

2.4 Тема № 4 Технологія збирання осердь магнітопроводів 

1. Технологія штампування.  

2. Підготовка листів електротехнічної сталі до штампування.  

3. Кріплення осердь на валах і в статорах. 

Питання для самоперевірки 

1. Які основні вимоги висуваються до осердя магнітопроводів? 
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2. Що таке розмір паза в штампі та в просвіті? 

3. Які основні технологічні операції містить виготовлення шихтованого осердя? 

4. Які причини появи задирок на листах під час штампування і як їх 

попереджати та ліквідувати? 

5. Яка мета і технологія термообробки й оксидування листів осердя? 

6. Що являє собою технологічний процес складання осердя статора? 

7. Що являє собою технологічний процес складання осердя ротора? 

8. Яка необхідність повороту половини пакета осердя на 180 °? 

9. Які способи застосовують для скріплення листів осердя статора? 

10. Якими способами скріплюють листи осердя ротора? 

11. Як виконують посадку осердя ротора на скошену шпонку? 

12. Як працює автоматична лінія штампування та складання осердя? 

13. Як виконують складання осердя якоря (ротора) на вал? 

14. Яка послідовність операцій складання якоря? 

15. Як розрахувати натяг і вибрати посадку стопорній втулці, що замикає 

осердя якоря (ротора)? 

16. Яка конструктивна необхідність кріплення осердя ротора на сталевій 

втулці? 

17. Як виконують складання та кріплення осердя статора в корпус? 

18. Які види перетинів дистанційних розпірок застосовують у зібраних осердях, 

у яких місцях їх встановлюють? 

19. Яка технологія збирання та кріплення осердя статора на шпильках? 

20. Що таке шарова та гвинтова шихтовка сегментів осердя статора? 

21. Які види калібрів застосовують під час шихтовки осердь статорів? 

22. З якою метою та як проводять випробування активної сталі? 

23. Яка послідовність розгону та кріплення клинів під час складання осердя 

статора? 

24. Яка технологія збирання та кріплення осердя якоря із сегментів? 

25. Якими способами виробляють кріплення осердя якоря до остову? 
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26. Яка технологія збирання та кріплення осердь полюсів машин постійного 

струму? 

27. Як визначити напруження розтягу в заклепках (стяжних болтах) осердь 

головних полюсів? 

28. Як розрахувати діаметри болтів кріплення головних полюсів машини 

постійного струму? 

29. Які конструкції полюсів роторів можуть застосовуватися в синхронних 

машинах? 

30. Способи кріплення кінцевих щік полюсів синхронних машин. 

31. Які способи кріплення полюсів роторів можуть застосовуватися в 

синхронних машинах? 

32. Які параметри враховують під час вибору хвостовика для кріплення полюса 

ротора синхронної машини? 

33. Які види виконань магнітопроводів роторів застосовують у синхронних 

машинах? 

34. Яка послідовність складання осердя полюса гідрогенератора? 

 

Література: [1, с. 393–468; 3, с. 106–124; 4, с. 180–208; 8, с. 124–139]. 

 

2.5 Тема № 5 Технологія виготовлення колекторів і контактних кілець 

1. Технологія виготовлення ізоляційних манжетів і циліндрів.  

2. Технологія виготовлення колекторів на пластмасі. 

Питання для самоперевірки 

1. Які експлуатаційні вимоги висуваються до колекторів? 

2. На які основні типи можна розділити колектори за конструкцією та 

технологією виготовлення? 

3. Перерахуйте основні операції під час виготовлення колектора зі сталевою 

втулкою. 

4. Дайте характеристику колекторної міді для виготовлення колекторних 

пластин. 
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5. Які основні операції виконують під час виготовлення колекторних пластин? 

6. Дайте характеристику матеріалів, що застосовуються як ізоляційні прокладки 

між колекторними пластинами. 

7. Які операції містить технологія виготовлення ізоляційних манжет і 

циліндрів? 

8. Яка мета калібрування колекторних пластин, і як вона проводиться? 

9. Як виконується складання мідних пластин та ізоляційних прокладок у 

кільце? 

10. Як виконується опресовування комплекту пластин? 

11. Як виконується розточування хвоста? 

12. Перерахуйте основні операції загального складання колектора. 

13. З якою метою проводиться операція динамічного формування колектора? 

14. Як класифікують колектори на пластмасі залежно від технології 

виготовлення робочої поверхні? 

15. Які пресувальні матеріали застосовують для виготовлення корпусів 

колекторів? 

16. Назвіть основні операції під час ручного складання пакету пластин для 

колектора на пластмасі. 

17. Перерахуйте основні операції під час механізованого складання пакету 

пластин для колектора на пластмасі. 

18. Перерахуйте основні операції під час виготовлення колектора з кільцем, 

зібраним з окремих колекторних та ізоляційних пластин. 

19. Перерахуйте основні операції під час виготовлення колектора з кільцем, 

зібраним з окремих колекторних пластин і пластмасової міжламельної ізоляції. 

20. Перерахуйте основні операції під час виготовлення колектора гнучкої смуги 

в кільце з подальшою прошивкою та відгинанням виступів.  

21. Перерахуйте основні операції під час виготовлення гачкового колектора, 

пакет пластин якого виготовлений з цільної заготовки.  

22. Перерахуйте основні операції під час виготовлення гачкового колектора, 

пакет пластин якого виготовлений з окремих пластин. 
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23. Як працюють прокатний стан і протяжний верстат для отримання 

необхідного профілю колекторних пластин?  

24. Перерахуйте основні операції під час виготовлення колектора 

штампуванням у мідній смузі виступів з подальшим вигинанням в кільце та 

вигинанням виступів.  

25. Які переваги має спеціалізоване виробництво колекторів?  

26. Які основні експлуатаційні вимоги висуваються до контактних кілець? 

27. Як можна розділити контактні кільця за конструкцією та технологією 

виготовлення? 

28. Перерахуйте основні операції під час виготовлення контактних кілець 

способом холодного пресування на втулку. 

29. Перерахуйте основні операції під час виготовлення контактних кілець 

способом гарячого пресування на втулку. 

30. Перерахуйте основні операції під час виготовлення контактних кілець на 

пластмасі. 

 

Література: [1, с. 470–543; 3, с. 125–158; 4, с. 281–292; 8, с. 140–171]. 

 

2.6 Тема № 6 Технологія виготовлення обмоток 

1. Типи схем обмоток.  

2. Правила складання схем.  

3. Схеми обмоток однофазних і двофазних двигунів.  

4. Вирівнювальні з’єднання.  

5. Капсулювання обмотки статора.  

6. Випробування ізоляції обмоток.  

7. Виготовлення обмоток турбогенераторів.  

8. Паяння та зварювання колектора.  

9. Технологія виготовлення котушок полюсів гідрогенераторів.  

10. Технологія просочення та компаундування обмоток. 
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Питання для самоперевірки 

1. Які вимоги висуваються до складання схем обмоток машин змінного 

струму? 

2. Перерахуйте типи схем обмоток, які найбільш часто зустрічаються і вкажіть 

особливості їх побудови. 

3. Які дані машини необхідно мати для складання схеми обмотки? 

4. Правила побудови зірки векторів пазових ЕРС обмотки. 

5. Назвіть типи одношарових обмоток. 

6. Дайте характеристику двоплощинним і триплощинним концентричним 

обмоткам. 

7. Особливості застосування синусних обмоток. 

8. Дайте характеристику схемам обмоток багатошвидкісних асинхронних 

двигунів. 

9. Назвіть способи включення асинхронних двигунів з пусковою обмоткою. 

10. Намалюйте схеми включення асинхронних конденсаторних двигунів. 

11. Намалюйте схеми включення в однофазну мережу трифазних двигунів з 

трьома виводами. 

12. Намалюйте схеми включення в однофазну мережу трифазних двигунів з 

шістьма виводами. 

13. Призначення та способи виконання заспокійливої обмотки явнополюсного 

ротора синхронної машини. 

14. Дайте характеристику основним типам якірних обмоток колекторних 

машин. 

15. Призначення та способи виконання вирівнювальних з’єднань обмоток 

якорів. 

16. Основні вимоги до виконання з’єднань обмоток полюсів машин постійного 

струму. 

17. З яких матеріалів складається ізоляція паза із всипною одношаровою 

обмоткою статора асинхронного двигуна? 
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18. З яких матеріалів складається ізоляція паза із всипною двошаровою 

обмоткою статора асинхронного двигуна? 

19. Яка процедура виконання технологічної операції підготовки статора до 

вкладання обмотки? 

20. Як працює пазоізолюючий станок? 

21. Як виконується укладання обмотки ручним способом? 

22. Які шаблони застосовують для намотування котушок? 

23. Як виконується укладання обмотки методом суміщеного намотування? 

24. Як виконується укладання обмоток на агрегатних станках? 

25. Як виконується укладання обмоток на автоматичних лініях? 

26. Способи просочення обмоток. 

27. Які конструктивні особливості має пазова ізоляція обмотки високовольтної 

машини? 

28. Яка необхідність просочення й опресування пазових сторін котушок? 

29. Як виконується ізолювання вивідних кінців й лобових частин котушок? 

30. Методи та способи виконання стиків гільзової та стрічкової ізоляції. 

31. Як виконують накатування гільзи, її опресування та випікання? 

32. Як виконують випробування електричної міцності ізоляції високовольтних 

котушок перед укладанням у пази статора? 

33. Яка послідовність основних технологічних операцій під час укладання 

високовольтних котушок? 

34. Перерахуйте роботи, які виконують під час підготовки статора до укладання 

високовольтної обмотки. 

35. Як виконують випробування електричної міцності ізоляції високовольтних 

котушок після укладання в пази статора? 

36. Яка технологія виконання з’єднань котушок та збирання схеми 

високовольтної обмотки? 

37. Які конструктивні особливості мають шаблонні обмотки із прямокутного 

проводу? 

38. У чому полягає підготовка осердя статора до укладання обмотки? 
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39. Яка послідовність заповнення напіввідкритих пазів? 

40. Які способи кріплення пазових і лобових частин обмотки? 

41. Призначення та способи установки бандажних кілець. 

42. Які типи ізоляції застосовують для обмоток статорів високовольтних 

електричних машин? 

43. Перерахуйте основні операції під час нанесення стрічкової та гільзової 

корпусної ізоляції. 

44. Які основні технологічні операції містить виготовлення стрижня 

турбогенератора з безпосереднім водяним охолодженням? 

45. Які контрольні операції містить перевірка суцільних і порожнистих 

провідників для виготовлення стрижнів обмотки турбогенератора? 

46. Які технологічні операції містить виконання транспозиції провідників 

стрижнів турбогенераторів? 

47. Як виконується формування стрижнів турбогенераторів? 

48. Як виконується накладення корпусної ізоляції на стрижень 

турбогенератора? 

49. Як виконується механічне пресування та випікання стрижнів 

турбогенератора? 

50. Як проводяться випробування на гідравлічне випробування і герметичність? 

51. Які основні операції містить підготовка статора турбогенератора до 

укладання обмотки? 

52. Як встановлюють бандажні кільця на лобові частини обмотки 

турбогенератора? 

53. Як транспортують стрижень всередину розточування статора 

турбогенератора для укладання? 

54. Як виконується укладання стрижня обмотки статора турбогенератора? 

55. Як виконується паяння головок стрижнів обмотки статора турбогенератора? 

56. Як виконується заклиновування пазів статора турбогенератора? 

57. Які основні операції містить технологічний процес виготовлення 

стрижневих обмоток роторів асинхронних двигунів? 
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58. Які технологічні операції містить оздоблення якоря МПТ? 

59. Які типи обмоток полюсів застосовуються в електричних машинах? 

60. Яке конструктивне виконання мають обмотки полюсів з круглого та 

прямокутного обмотувального проводу? 

61. Які основні технологічні операції містить виготовлення котушок полюсів 

гідрогенераторів? 

62. Чим спричинена необхідність застосування шин спеціального профілю для 

намотування котушок полюсів великих гідрогенераторів? 

63. Як виробляють рихтування та пресування котушок полюсів 

гідрогенераторів? 

64. Як проводиться паяння та зварювання вивідних кінців та сполучних шин 

котушок полюсів гідрогенераторів? 

65. Які основні технологічні операції містить виготовлення котушки 

компенсаційної обмотки? 

66. Як проводиться намотування котушки компенсаційної обмотки з шинної 

міді? 

67. Дайте характеристику рухомим і нерухомим з'єднанням деталей. 

68. Які існують способи стопоріння нарізних кріпильних деталей? 

69. Як визначити максимальне зусилля запресовування під час складанні під 

пресом? 

70. Що таке поперечне (теплове) збирання? 

71. Дайте характеристику з'єднанням паянням. 

72. Як поділяються електроізоляційні лаки за призначенням? 

73. Як поділяються лаки за способом сушіння? 

74. Яке призначення має просочення та компаундування обмоток? 

75. Які основні складові містить просочувальний лак? 

76. Які вимоги пред'являються до розчинників лаків? 

77. Які основні вимоги висуваються до просочувальних лаків? 

78. На які основні групи поділяються лаки за хімічним складом лакової основи? 

79. Яке призначення мають компаунди? 
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80. На які основні групи поділяються компаунди за своїм призначенням? 

81. Які основні вимоги висуваються до компаунду? 

82. Які основні марки компаундів застосовуються в електричних машинах? 

83. Які основні операції містить технологічний процес просочення обмотки? 

84. Які способи просочення обмотувальних вузлів застосовують сьогодні на 

виробництві? 

85. Яке призначення має операція сушіння обмотувального вузла перед 

просоченням? 

86. Як залежить опір ізоляції обмоток від часу сушіння перед просоченням? 

87. Які основні операції містить технологічний процес просочення зануренням? 

88. Які способи сушіння обмотки після просочення застосовують у 

промисловості? 

89. Чим визначається тривалість сушіння обмотки після просочення? 

90. Як впливає в'язкість лаку на час та якість просочення? 

91. Як та чим перевіряється в'язкість лаку? 

92. Як проводиться просочення обмоток у вакуумі та під тиском на конвеєрних 

просочувально-сушильних установках типу АВБ? 

93. Як проводиться просочення в автоклаві зі статорами на підвісці? 

94. Які основні вузли містить установка для просочення у вакуумі та під 

тиском? 

95. Як працює установка для просочення у вакуумі якорів постійного струму? 

96. Як виконується просочення обмоток статорів струменевим способом? 

97. Як працює просочувальна установка роторного типу УПС-4 для просочення 

статорів? 

98. Як виконується просочення якорів струменевим способом? 

99. Які переваги та недоліки має струменевий спосіб просочення? 

100. Як виконують контроль якості просочення? 

 

Література: [2, с. 43–103, 293–204, 323–362; 3, с. 159–185; 4, с. 222–280, 

292–324, 325–337, 343–351; 8, с. 172–256]. 
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2.7 Тема № 7 Технологія виробництва трансформаторів 

1. Будова магнітопроводів трансформаторів.  

2. Ізоляція обмоток трансформаторів.  

3. Технологічна обробка обмоток. 

Питання для самоперевірки 

1. Призначення магнітопроводу в трансформаторі. 

2. Назвіть типи магнітопроводів та основні елементи. 

3. З яких матеріалів виготовляються магнітопроводи? 

4. Для чого необхідне опресування стрижнів і ярм магнітопроводу та способи їх 

опресування? 

5. З яких основних технологічних процесів складається виготовлення 

магнітопроводів? 

6. Назвіть основні властивості електротехнічної сталі. 

7. Що характеризує коефіцієнт збільшення втрат у магнітопроводі? 

8. Для чого необхідне ізолювання електротехнічної сталі під час виготовлення 

магнітопроводів? 

9. Які способи ізолювання електротехнічної сталі існують? 

10. Які основні технічні вимоги висуваються до пластин магнітопроводу? 

11. Чому обмежується величина задирок у пластинах для виготовлення 

трансформаторів? 

12. Яким способом можна отримати необхідну товщину лакової плівки пластин 

магнітопроводу? 

13. Яке обладнання застосовується у разі поздовжнього та поперечного різання 

рулонної електротехнічної сталі під час виготовлення пластин? 

14. Від яких чинників залежить продуктивність машинного агрегату? 

15. Для чого потрібен відновлювальний відпал пластин магнітопроводу? 

16. Як та на якому обладнанні здійснюється відновлювальний відпал пластин 

магнітопроводу? 

17. За якими ознаками та якими методами визначається якість пластин 

магнітопроводу? 
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18. Які правила з техніки безпеки повинні виконуватись під час виготовлення 

пластин магнітопроводів? 

19. Які основні вимоги висувають до збирання магнітопроводу? 

20. На які основні процеси можна розбити технологію збирання 

магнітопроводу? 

21. Яке обладнання та прилади застосовують під час збирання магнітопроводів? 

22. Яким видам випробувань піддається зібраний магнітопровід? 

23. Які заходи безпеки передбачаються під час збирання та випробуваннях 

магнітопроводу? 

24. Які технічні вимоги висуваються до електроізоляційних матеріалів, які 

застосовуються в трансформаторобудуванні? 

25. Які електроізоляційні матеріали застосовуються під час виготовлення 

трансформаторів? 

26. Назвіть основне обладнання й інструменти, які застосовуються під час 

виготовлення ізоляції трансформатора. 

27. Які основні вимоги висуваються до виготовлення ізоляційних деталей і 

вузлів трансформатора? 

28. З яких технологічних процесів складається виготовлення ізоляційних 

деталей і вузлів трансформатора? 

29. Якими методами здійснюється контроль за якістю виготовлення ізоляції? 

30. Які типи обмоток застосовуються в трансформаторобудуванні? 

31. Назвіть основні переваги та недоліки безперервних, циліндричних, 

дискових і гвинтових типів обмоток? 

32. Які марки обмотувальних проводів застосовують для виготовлення 

обмоток? 

33. Які типи намотувальних верстатів і які засоби застосовують для 

виготовлення обмоток? 

34. Для чого потрібний натягувальний пристрій під час намотування обмоток? 

35. Які методи намотування застосовують під час виготовлення різних типів 

обмоток? 

36. Назвіть основні особливості намотування безперервних обмоток 

трансформатора. 
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37. Назвіть основні особливості під час намотування обмоток з декількох 

паралельних проводів. 

38. Як виконуються регулювальні відгалуження під час намотування обмоток? 

39. Перерахуйте особливості виготовлення обмоток на напруги 110-330 кВ. 

40. Які основні відмінності переплетених (петльових) обмоток від 

безперервних? 

41. Які характерні особливості виготовлення дискових обмоток? 

42. Призначення ємнісних кілець в обмотках. 

43. Опишіть технологію виготовлення ємнісних кілець. 

44. Для чого потрібні екрануючі витки в обмотках і в яких обмотках вони 

встановлюються? 

45. Які особливості виготовлення гвинтових обмоток? 

46. Що таке транспозиція паралельних провідників в обмотці та її призначення? 

47. Які типи транспозицій застосовують під час виготовлення обмоток? 

48. Назвіть особливості виготовлення двошарових і багатошарових 

циліндричних обмоток з проводів прямокутного та круглого перерізів? 

49. Для чого і якими методами виконують пресування обмоток? 

50. Яке обладнання та пристосування застосовують під час обпресування 

обмоток? 

51. Яке призначення технологічного процесу сушіння обмоток? 

52. За яких температур здійснюють сушку обмоток? 

53. Опишіть будову вакуум-сушильних шаф для сушіння обмоток. 

54. Поясніть призначення вакууму під час сушіння обмоток. 

55. Яким перевіркам і випробуванням піддають виготовлені обмотки? 

56. Які заходи з техніки безпеки передбачаються під час виготовлення 

обмоток? 

57. Які протипожежні заходи передбачаються на обмотувально-ізоляційному 

виробництві? 

 

Література: [4, с. 381–499; 6, с. 14–130]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

ЗАВДАННЯ 1 

1. Пояснити, чим відрізняються приймальні випробування від приймально-

здавальних випробувань. 

2. Як можна визначити опір ізоляції обмотки електричної машини? 

3. Пояснити, як можна виконати перевірку габаритних і приєднувальних 

розмірів електричної машини. 

4. Як визначити втрати потужності в обмотках статора та ротора під час 

виконання досліду короткого замикання для асинхронного двигуна? 

5. Пояснити, які існують способи установки шарикопідшипників на вал в 

електричних машинах. 

6. Які існують способи кріплення осердя ротора на валу? 

7. Як виконується статичне балансування ротора? 

8. Пояснити, які типи короткозамкнених обмоток ротора використовуються в 

асинхронних двигунах і чому. 

9. Пояснити, як працює напівавтоматичне обладнання для заливки обмотки 

ротора під високим тиском. 

10. Яка послідовність операцій під час заливки ротора під низьким тиском? 

11. Пояснити, як визначають активний опір обмотки будь-якої електричної 

машини у разі постійного струму. 

12. Як виконати заміри опору ізоляції, якщо електрична машина має декілька 

обмоток з окремими виводами? 

13. Пояснити, чому під час визначення електричної міцності ізоляції необхідно 

подавати випробувальну напругу поступово. 

14. Дати пояснення, як поділяються електроізоляційні лаки за призначенням. 

15. Які складові просочувального лаку? 

16. Які вимоги висувають до просочувальних лаків? 

17. Дати пояснення, що таке компаунди і на які основні групи вони 

підрозділяються за хімічним складом лакової основи. 
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18. Як залежить опір ізоляції обмотки від часу сушки після просочування і 

чому? 

19. Як впливає в’язкість лаку на час і якість просочування? 

20. Які переваги та недоліки має крапельний метод просочення? [9] 

 

ЗАВДАННЯ 2 

1. Пояснити, які функції виконують обмотки полюсів машини постійного 

струму. 

2. Яка послідовність основних технологічних операцій під час виготовлення 

котушок полюсів ізольованим проводом для машин постійного струму 

середньої потужності? 

3. Пояснити, як виконується намотка котушок на полюси зібраних осердь 

машин постійного струму. 

4. Пояснити, для чого необхідно виконувати відпалювання котушок із шинної 

міді, що намотана на ребро, і чому використовується мідь спеціального 

профілю? 

5. Які основні технологічні операції виконуються під час виготовлення 

котушки компенсаційної обмотки машини постійного струму? 

6. Пояснити схеми обмотки якоря машин постійного струму, які застосовують, і 

для чого їх виконують двохшаровими. 

7. Як виконується формування голівки, розводу лобових частин і формування 

одновиткових котушок обмотки якоря машин постійного струму? 

8. Яким способом закріплена обмотка якоря в пазу та лобових частинах машин 

постійного струму? 

9. Які технологічні операції передбачає остання обробка складеного якоря 

машини постійного струму? 

10. Пояснити, як виконується заготівля та з’єднання алюмінієвих стрижнів 

обмотки ротора асинхронного двигуна. 

11. Пояснити, яка послідовність технологічних операцій під час виготовлення 

обмотки статора роздільним способом. 
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12. Пояснити, як готується осердя статора для укладання обмотки в пази. 

13. Пояснити, переваги та недоліки термореактивної ізоляції порівняно з 

термопластичною під час виготовлення обмоток електричних машин. 

14. Яка послідовність технологічних операцій під час виготовлення та 

вкладання всипних обмоток статора асинхронного двигуна? 

15. Пояснити, яке обладнання й інструмент використовується під час укладки 

обмотки статора ручним способом. 

16. Дайте характеристику обмотки якоря машин постійного струму. 

17. Дати загальний аналіз вимогам, які висуваються для обмоткового й 

ізоляційного виробництва. 

18. Проаналізуйте, у яких випадках використовують стрічкову та гільзову 

ізоляцію пазів осердя статора асинхронного двигуна. 

19. Поясніть, які вимоги висувають до колектора машини постійного струму в 

процесі його виготовлення й експлуатації. 

20. Які технологічні операції передбачає обробка якоря? [9] 

 

ЗАВДАННЯ 3 

1. Розробити технологічний процес виготовлення осердя статора асинхронного 

двигуна серії АИР80L2. 

2. Розробити технологічний процес виготовлення осердя ротора асинхронного 

двигуна серії АИР80L2. 

3. Розробити технологічний процес виготовлення обмотки статора 

асинхронного двигуна серії АИР80L2. 

4. Розробити технологічний процес укладання обмотки статора в пази 

асинхронного двигуна серії АИР80L2 роздільним способом. 

5. Розробити технологічний процес укладання обмотки статора в пази 

асинхронного двигуна серії АИР80L2 сумісним способом. 

6. Розробити технологічний процес укладання обмотки статора в пази 

асинхронного двигуна серії АИР80L2 вручну. 
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7. Розробити технологічний процес просочення обмотки статора асинхронного 

двигуна серії АИР112В4 крапельним методом та підібрати матеріал й 

обладнання для його реалізації. 

8. Розробити технологічний процес просочення обмотки статора асинхронного 

двигуна серії АИР112В4 методом занурювання та підібрати матеріал для 

просочення й обладнання для його реалізації. 

9. Розробити технологічний процес просочення обмотки статора асинхронного 

двигуна серії АИР112В4 під вакуумом і тиском та підібрати матеріал для 

просочення й обладнання для його реалізації. 

10. Розробити технологічний процес виготовлення короткозамкненої обмотки 

ротора асинхронного двигуна серії АИР112В4 статичним методом. 

11. Розробити технологічний процес виготовлення короткозамкненої обмотки 

ротора асинхронного двигуна серії АИР112В4 під низьким тиском. 

12. Розробити технологічний процес виготовлення короткозамкненої обмотки 

ротора асинхронного двигуна серії АИР112В4 під високим тиском. 

13. Розробити технологічний процес виготовлення вала асинхронного двигуна 

серії АИР112В4 та підібрати обладнання для його реалізації. 

14. Розробити технологічний процес складання та кріплення осердя головного 

полюса до станини в машині постійного струму. 

15. Розробити технологію загального складання колектора. 

16. Розробка технології виготовлення колектора на пластмасі, підібрати 

матеріал і обладнання для реалізації процесу виготовлення колектора. 

17. Розробити технологічний процес компаундування обмотки статора 

синхронного двигуна. 

18. Розробити технологічний процес контролю і випробування електричної 

міцності ізоляції обмоток асинхронного двигуна. 

19. Розробити загальний технологічний процес складання асинхронної машини. 

20. Розробити загальний технологічний процес складання машини постійного 

струму. [9] 
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