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Завдання для виконання лабораторних занять з дисципліни “Експлуатація та 

ремонт електрообладнання та засобів автоматизації в АПК” охоплює весь 

перелік завдань що передбачені навчальним планом. 

        Поданий матеріал розкриває зміст та допомагає більш самостійно зробити 

необхідні розрахунки, що подекуди ілюстровані доцільними схемами та 

рисунками, що доповнюються таблицями.  

Теми пов'язані та логічно доповнюють аудиторний курс дисципліни  

“Експлуатація та ремонт електрообладнання та засобів автоматизації в АПК” і 

можуть бути рекомендовані для студентів електротехнічних спеціальностей 

вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації денної та заочної 

форми навчання спеціальності “Монтаж, експлуатація та ремонт 

електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”, а також для 

викладачів електротехнічних дисциплін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторна робота №1 
Тема: Ознайомлення із будовою стенда з обслуговування електрообладнання і засобів 

автоматизації. 

• Мета заняття: Вивчити призначення, будову та принцип дії універсального стенда 

УВССЕ. 

Матеріально-технічне оснащення: універсальний випробувальний стенд сільського 

електрика УВССЕ; комплект з'єднувальних провідників; панель з апаратами керування та 

захисту, які підлягають випробуванню; трифазний асинхронний електродвигун; 

люмінесцентна лампа, дросель, стартер; напівпровідникові прилади: діоди, транзистори, 

тиристори; підручник, паспорт, інструкційна карта. 

В результаті виконання практичного заняття студент 

Повинен знати: призначення стенда, область застосування стенда в конкретних умовах, 

сільськогосподарського виробництва, принцип роботи стенда, технічний опис і особливості 

експлуатації стенда, міри безпеки при роботі на ньому, порядок і послідовність роботи на 

стендах по принципових електричних схемах. 

Повинен вміти: працювати на універсальному випробувальному стенді сільського 

електрика. 

Послідовність виконання роботи: 

1. Вивчити по методичних вказівках технічний опис і особливості експлуатації стенда, 

міри безпеки при роботі на ньому. 

2. Вивчити порядок і послідовність роботи на стенді, принципово-електричні схеми. 

3. Виконати приєднання вказаного виду електрообладнання до стенду (рис 1.1). 
 

 

 

 

 

 
 
 
Настроювання та перевірка спрацювання 
електротеплових струмових реле 

 

 

 

 

 

 

 

Сушіння ізоляції обмотки статора 

асинхронних електродвигунів 

 

 
Перевірка стана контактів комутаційних 
апаратів за падінням напруги  
 

 

 

 

 

 

 

 

ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ ПЕТЛІ «ФАЗА-

НУЛЬ» 
 

 

 

 

 

Перевірка напруги втягування та відпускання 

електромагнітних пускачів контакторів реле 

 

 

 

 

 

 

Заряджання акумуляторної батареї 



 
Рисунок 1.1. Схеми приєднання окремих видів електрообладнання до універсального 
стенду сільського електрика з метою їх перевірки настроювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вимірування опору ізоляції обмотки статора 

електродвигуна 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка справності напівпровідникових 

приладів 



Призначенням, будова і принцип роботи стенда з обслуговування електрообладнання і засобів 

автоматизації___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Виконати за вказівкою викладача, приєднання окремого виду електрообладнання до стенду згідно 

(рис 1.1), дати детальний 

опис___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Лабораторна робота №2 
Тема: Вивчення пристроїв, що забезпечують електробезпеку сільських електроустановок 

Мета заняття: 1. Ознайомитись з призначенням, вивчити будову і принцип роботи схеми 

захисно-вимикаючого пристрою ЗОУП-25У2. 

Оснащення робочого місця : Пристрій ЗОУП-25У2, вимірювальний прилад, покажчик напруги, 

набір інструмента електромонтера. 

В результаті виконання практичного заняття студент 

Повинен знати:призначення, будову і принцип роботи захисно-вимикаючого пристрою ЗОУП-

25У2 (рис. 2.1); операції технічного обслуговування ЗОУП-25У2; вимоги безпеки при 

експлуатації ЗОУП-25У2. 

      Повинен вміти: операції ТО, ПР і КР захисно-вимикаючого пристрою ЗОУП-25У2 

Послідовність виконання роботи: 

       1.Вивчити призначення пристроїв що забезпечують електробезпеку сільських електроустановок. 

2. Виконати операції з технічного обслуговування ЗОУП-25У2. 

3. Виміряти параметри спрацювання ЗОУП-25У2. Дані вимірювань порівняти з паспортними 

даними ЗОУП-25У2. 

Призначенням, виробничих напрямок, структура підприємства, структура енергетичної 

служби,матеріально-технічна база енергетичної служби, організація експлуатації та експлуатація 

електрообладнання на  

підприємстві__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



 

                                                       

Лабораторна робота №3 
Тема: Випробування електрообладнання РП після ремонту  

( масляного вимикача, роз’єднувача ). 

Мета заняття: 1. Ознайомитись з призначенням, вивчити будову і принцип роботи з 

випробування РП після ремонту. 

Оснащення робочого місця : Масляний вимикач,роз’єднувач, вимірювальний прилад, 

покажчик напруги, набір інструмента електромонтера. 

В результаті виконання практичного заняття студент 

Повинен знати:призначення, будову і принцип роботи РП; операції технічного обслуговування 

та випробування РП; вимоги безпеки при експлуатації РП. 

      Повинен вміти: операції ТО, ПР і КР розподільчих пристроїв, масляного вимикача, 

роз’єднувача, короткозамикача, віддільника, вимикача навантаження. 

Послідовність виконання роботи: 

       1.Вивчити призначення розподільчих пристроїв, масляного вимикача, роз’єднувача, 

короткозамикача, віддільника, вимикача навантаження. 

2.Виконати (по можливості) операції ТО, ПР і КР розподільчих пристроїв, масляного вимикача, 

роз’єднувача, короткозамикача, віддільника, вимикача навантаження. 

 

Основні вимоги до розподільчих пристроїв_________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________       

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Огляди розподільчих пристроїв   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Технічне обслуговування масляних вимикачів, роз’єднувачів, відокремлювачів і 

короткозамикачів._________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Поточних ремонт масляного вимикача, роз’єднувача, короткозамикача, віддільника, вимикача 

навантаження._____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Капітальний ремонт масляного вмикача, розєднувача, короткозамикача, віддільника, вимикача 

навантаження._____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___ 

Висновки_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 Оцінка__________Дата__________Викладач______________ 



 

 

 

 

                                     Лабораторна робота №4 (екскурсійне заняття) 
Тема: Перевірка та випробування силових трансформаторів перед введенням в             

експлуатацію. 

Мета заняття: Ознайомитись з методикою перевірки та випробування силових 

трансформаторів перед введенням в експлуатацію. 

Оснащення робочого місця : силовий трансформатор, мегомметр. 

В результаті виконання практичного заняття студент 

Повинен знати: методику перевірки та випробування силових трансформаторів перед 

введенням в експлуатацію, здійснювати огляд та поточний ремонт трансформатора 

Повинен вміти: виконувати перевірку та випробування силових трансформаторів перед 

введенням в експлуатацію. 

Послідовність виконання роботи: 

1. Вивчити методику перевірки та випробування силових трансформаторів перед 

введенням в експлуатацію. 

2. Виконати (по можливості) перевірку та випробування силових трансформаторів перед 

введенням в експлуатацію 

Випробування силових трансформаторів перед введенням в 

експлуатацію_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Огляди 

трансформаторів__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Поточний 

ремонт___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Висновки_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Оцінка_____________________Дата___________Викладач__________________ 

 

 

 

                                Лабораторна робота №5 (екскурсійне заняття) 
Тема: Випробування трансформаторних олив. 

Мета заняття: Ознайомитись з методикою випробування трансформаторних 

олив. 

Оснащення робочого місця : трансформаторне масло.. 

В результаті виконання практичного заняття студент 

Повинен знати: методику випробування, очищення, сушіння та регенерація 

трансформаторного масла. 

Повинен вміти: виконувати випробування, очищення, сушіння та регенерація 

трансформаторного масла. 

Послідовність виконання роботи: 

 

 

 

 

1.Вивчити методику випробування трансформаторного масла. 

2.Виконати (по можливості) перевірку випробування трансформаторного масла. 

Експлуатація трансформаторного 

масла____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



 

_____________________ 

Очищення,сушіння і регенерація 

масла____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
                                    
Описати схему регенерації масла без заливання з 
трансформатора___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____ 
 
Висновки_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 
Рисунок 4. Схема регенерації масла без зливання йош з трансформатора: І - трансфор- матор; 2 
- підігрівник; 3 - адсорбер; 4 - фільтр-прес; 5 - насос; 6—засувки 



 

 

 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
                Оцінка_____________________Дата___________Викладач__________________ 
 
 

 

Лабораторна робота №6 (екскурсійне заняття) 
Тема: Випробування трансформаторів після ремонту. 

Мета заняття: Ознайомитись з методикою перевірки та випробування силових 

трансформаторів після ремонту. 

Оснащення робочого місця : силовий трансформатор, мегомметр. 

В результаті виконання практичного заняття студент 

Повинен знати: методику випробування силових трансформаторів після ремонту, . 

Повинен вміти: виконувати перевірку та випробування силових трансформаторів перед 

введенням в експлуатацію. 

Послідовність виконання роботи: 

1. Вивчити методику перевірки та випробування силових трансформаторів після 

ремонту. 

2. Виконати (по можливості) випробування силових трансформаторів після ремонту. 

Хімічний аналіз і випробування 

масла____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___ 
Вимірювання стану опору обмоток постійному 
струму___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________



 

 

 

 

Рисунок 5 » Схеми вимірювання опору постійному струму обмотки трансформатора методом 

амперметра-вольтметра: а-для малих 

опорів; б-для великих опорів. 

Вимірювання коефіцієнта 

трансформації_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 6. Схема вимірювання коефіцієнта трансформації трифазного силового 

трансформатора Вимірювання опору ізоляції доступних стяжних болтів, ярмових 

балок____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Вимірювання характеристик 

ізоляції___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________



 

 

 

 
 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________Висновки________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Оцінка_______________Дата_____________________Викладач_____________ 

 
 
 
 
 
 

Лабораторна робота №7  
Тема: Визначення пошкоджень кабельної лінії. 
Мета роботи: Вивчити методи визначення пошкоджень в кабельних лініях. Оснащення 

робочого місця: ділянка кабельної лінії; мегомметр; універсальний випробувальний стенд 
сільського електрика УВССЕ; комплект з'єднувальних провідників; комплект інструментів; 
підручники, інструкційна карта. 
Після виконання завдання студент повинен Знати: 

1. Що таке кабельна лінія ? 
2. Що таке траса кабельної лінії ? 
3. Що входить в обсяг експлуатації кабельних ліній ? 
4. Профілактичні випробування КЛ. 
5. Способи визначення місць пошкодження кабельних ліній ? 
6. Методи визначення місць пошкодження кабельних ліній? 
Вміти: 
1. Визначати характер пошкодження кабельної лінії за допомогою омметра і мегомметра. 
2. Визначати опір ізоляції і давати оцінку про придатність кабельної лінії до експлуатації. 
3. Вимілювати опір петлі  «фаза-нуль» 
4. Дотримуватися правил техніки безпеки. 
Послідовність виконання роботи: 
1. Визначити характер ушкодження кабельної лінії за допомогою мегомметра і омметра. 

Для вимірів можна використовувати кабель, прикладений у землі або по конструкції будинку 
із двома виводами в лабораторію. Кабель повинен мати заздалегідь задані ушкодження 
(краще, коли ці ушкодження можна міняти за допомогою перемикача), рис. 7.1. 

 

 
Рисунок 7. Схема вимірювання опору ізоляції обмоток трансформатора. Випробовування 

головної ізоляції підвищеною 

напругою_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 



 

 

 

1.1. Порядок визначення ушкоджень. 
1.1.1. За допомогою рубильників (автоматів) від’єднати кабель від мережі й від 

плакати «Не включати, працюють люди», потім перевірити відсутність напруги на жилах 
відключеного кабелю із двох сторін. 
      1.1.2 Керуючись схемою (рис. 7.1), за завданням викладача  ____________ 
 ________________________________________________ ________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

визначити характер ушкодження кабелю: 
а) перевірити відсутність замикання всіх жил кабелю на 

землю________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

б) перевірити відсутність замикання всіх жил кабелю між собою (при наявності 

короткого замикання визначають перехідний 

опір)__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________в)

 щоб виявити обрив жил, необхідно встановити закоротку на три фази й нульовий 

провід із протилежної сторони кабелю й виконати продзвонку. При виявленні обриву 

переконатися, що немає на місці обриву замикання на землю (продзвонити щодо землі). 

Результати вимірів і виводи по вимірах занести в табл. 7,1. 
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2. Виконати випробування кабельної лінії напругою до 1000 В по програмі відповідно 

до ПТЭ й ПТБ після капітального ремонту (п. 6.1; 6.3.2; 6.11). 

2.1. _________________________________________________________________________ Від

ключити ділянку кабелю від мережі й від навантаження, повісити заборонні плакати на 

рукоятки відключених апаратів__________________________________________________ 

Перевірити відсутність напруги з обох сторін на всіх жилах кабелю й накласти закоротку з 
боку живлення, перевіривши відсутність напруги (схема рис. 7.2)______________________ 

2.3.3а допомогою омметра визначити цілісність жил (рис. 7.2) аналогічно пункту 
1.1.2.6.___________________________________________________________________________
________________________ 

Висновок_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

2.4. Мегомметром до 2500 В виміряти опір ізоляції жил кабелю протягом 1 хв, строго 
виконавши пункт «2» техніки безпеки. 

Вимір виконати між кожною фазою й двома іншими, з'єднаними з нульовим проводом і 
землею, як показано на рис. 7.3. 

 

Рисунок 7.2. Визначення Рисунок 7.3. Вимір між кожною фазою й двома цілісності жил 
кабелю іншими, з'єднаними з нульовим проводом і землею 

Примітка. 1. Якщо нульове провід має заземлення на кінцевих вирвах (воронках), то 
перевірку ізоляції виконувати тільки стосовно нульового проводу й двом іншим фазам, 
з'єднаним з ним. 

3. Якщо опір ізоляції буде менше норми, то роз’єднати жили й перевірити ізоляцію 
роздільно між жилами й між жилами й нульовим проведенням. Результати вимірів занести 
в таб. 7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 7.1. Результати вимірів обривів жил кабелю 
 
 
Позначення жил кабелю Види ушкоджень 

Фаза А  
 

 

Фаза С  

Нульовий «0»  
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Висновок_________________________________________________________________________
________ 

Обсяг експлуатації кабельних ліній входить

Таблиця 7.2. Перевірити ізоляцію роздільно між жилами й між жилами й нульовим 
проводом. 

№ 

П.ГІ. 

Жили кабелю, на яких 

виконують вимір і заземлені 

Результат виміру, 

МОм 

Припустимий опір 

ізоляції згідно Г1ТЭ й 

ПТБ. МОм 
1 Фаза А — (В+С +0+3)  0,5 

2 Фаза В — (А+С+0 +3)  0,5 

3 Фаза 3 — (А+В+0+3)  0,5 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

 

Профілактичні випробування 

КЛ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Способи визначення місць пошкоджень кабельних 

ліній_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________Висновки____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________ 

 

Оцінка______________Дата______________Викладач________ 

 

 

Лабораторна робота №8 

Тема: Дослідження автоматичних вимикачів. 

Мета роботи: Освоїти методику пусконалагоджувальних випробувань автоматичних 

вимикачів на дослідному стенді. 

Оснащення робочого місця : універсальний випробувальний стенд сільського електрика 

УВССЕ; комплект з'єднувальних провідників; автоматичний вимикач, який 

- підлягає випробуванню; комплект інструментів; підручники, паспорт, інструкційна карта. 

Після виконання завдання студент повинен 

Знати: будову і принцип дії апаратури захисту; несправності захисної апаратури, причини 

цих несправностей і способи їх усунення; склад роботи по ТО і поточному ремонті апаратури 

захисту; методику випробування і налагодження апаратури захисту; правила техніки безпеки 

прк виконанні робіт по технічному обслуговуванню і ремонту електрообладнання і засобів 

автоматики. 

Вміти: виявляти несправності апаратури захисту І усувати ці несправності; проводити 

роботи по технічному обслуговуванню і ремонту захисної апаратури; проводити 

випробування і налагодження захисної апаратури; дотримуватися правил техніки безпеки. 

Послідовність виконання роботи: 

1. Ознайомитися з робочим місцем і випробуваним апаратом. 

2. Записати паспортні дані випробуваного автоматичного вимикача (таблиця 8.1). 

3. Виконати пусконалагоджувальні випробування автоматичного вимикача, відповідно до 
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технологічної карти (див. д/р 8). 

4. Заповнити акт випробувань автоматичного вимикача (таблиця 8.2). 

5. Скласти перелік операцій, виконуваних при технічному обслуговуванні й 

поточному ремонті автоматичних вимикачів. . 

 

1. У таблицю 8.1 занести паспортні дані випробуваного автоматичного вимикача. 
Таблиця 8.1 - Паспортні дані автоматичного вимика _______ ча. 
 
 

 

 

Тип 

       

 

     U н ав, В 

 

 

 І н Ав, А 

 

 

Ін..є, расц,А 

   

 

                 

Ін.у.тюр.,А      -! 
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         2.Зробити пусконалагоджувальні випробування автоматичного вимикача, відповідно 
до технологічної карти (див, л/р).        3.Результати випробувань занести в акт 
пусконалагоджувальних робіт (таблиця 
№8.2). 

Таблиця 8.2 - Акт випробувань і регулювання автоматичного вимикача 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 На підставі аналізу результатів випробувань і регулювання (таблиця 8.2) дати 
остаточний висновок про придатність автоматичного вимикача до роботи. 
Технічне обслуговування автоматичних вимикачів
 ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Поточний ремонт автоматичних 
вимикачів________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_Висновки________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Номер 

позиції 
Вид операцій 

Зафіксований стан 

або значення 

 

 

висновок  

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

3 

 

4 

4 
ЗОВНІШНІЙ ОГЛЯД 

 

 

 

1.1 

Перевірка цілісності основи й кришки   

 

 

 

 

1.2 

Перевірка механічної системи вимикача   

 

 

 

1.3 

Стан дугогасильних камер   

 

1.4 

 

 

1 

Перевірка стану контактів: 

- товщина металокерамічного шару 

контактів; 

  

ВИМІР ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ 

 

- між рухомими й нерухливими 

контактами; 

- опір ізоляції між фазами  
  

ВИПРОБУВАННЯ ВИМИКА? ЧА ПІД СТРУМОМ 

 

 

Значення часу спрацьовування 

теплового розчіплювана при кратності 

струму І т.р 

  

 
Перевірка роботи теплового 

розчіплювана після регулювання 

Іт.р 1,5 2,0 5.

0 
4,0 5,0 

 
      

 
Перевірка роботи електромагнітного 

розщі плювача 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_ 

                                                  Лабараторна робота №9 
 Тема: Дослідження магнітних пускачів. 

Мета роботи: Освоїти методику й придбати практичні навички по виконанню 

пусконалагоджувальних випробувань магнітних пускачів. 

Оснащення робочого місця : універсальний випробувальний стенд сільського електрика 

УВССЕ; комплект з'єднувальних провідників; магнітний пускач, який підлягає 

випробуванню; комплект інструментів; підручники, паспорт, інструкційна карта. 

Після виконання завдання студент повинен 

Знати: будову і принципи дії апаратури захисту; несправності захисної апаратури, причини 

цих несправностей і способи їх усунення; склад роботи по ТО і поточному ремонті апаратури 

захисту; методику випробування і налагодження апаратури захисту; правила техніки безпеки 

при виконанні робіт по технічному обслуговуванню і ремонту електрообладнання і засобів 

автоматики. 

Вміти: виявляти несправності апаратури захисту і усувати ці несправності; проводити 

роботи по технічному обслуговуванню і ремонту захисної апаратури; проводити 

випробування і налагодження захисної апаратури; дотримуватися правил техніки безпеки. 

Послідовність виконання роботи: 

1 - Ознайомитися з робочим місцем, записати паспортні дані устаткування й випробуваний 

апарат (таблиця 9.1), використовуваних у роботі. 

2. Провести пусконалагоджувальні випробування магнітного пускача по пунктах 

технологічної карти (див. л/р 9). 

3. Заповнити акт пусконалагоджувальних випробувань магнітного пускача (таблиця 9.2). 

4. Скласти перелік операцій, виконуваних при технічному обслуговуванні й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточному ремонті магнітних пускачів. 

    Тип   U ип В  І нп,А   U нп, В Інк, А 

     

1. У таблицю 9.1 записати паспортні дані випробуваного магнітного пускача. 
Таблиця 9.1 - Паспортні дані магнітного пускача 
  



продовження таблиці 9.2 
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 ____ Таблиця 9.2 - Акт випробувань магнітного пускача 
 
 

Вид операцій 
Зафіксований стан або 

обмірюване значення 

параметра 

Висновок 

1 І 
2
 3 4 

ЗОВНІШНІЙ ОГЛЯД 

1.1 
Наявність нагару, слідів 

окислювань, перегріву. 
  

1.2 
Товщина 

металокерамічного шару 

головних контактів. 

  

2 
Стан пружин головних і 

блокувальних контактів. 
  

3 Стан дугогасильних камер.   

4 Стан магнітної системи   

5 Цілісність 

короткозамкненого витка 
  

6 Стан котушки пускача.   

РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЧАСТИНИ 

7.1 
Розгин головних 

контактів. 
  

72 Розчин блок - контактів.   

8.1 Провал головних 

контактів. 
  

8.2 Провал блок - контактів   

ПЕРЕВІРКА ІЗОЛЯЦІЇ СТРУМОВЕДУЧИХ ЧАСТИН 

9 Р-вим 
СІ - С2   
СІ -СЗ   

С2-СЗ   
ПЕРЕВІРКА Й НАСТРОЮВАННЯ МАГНІТНОГО ПУСКАЧА ПІД 

СТРУМОМ 
10.1 

Натискання пружин 

головних контактів 
  

10.2 Натискання поворотних 

пружин блок-контактів 
  

10.3 Натискання контактної 

пружини блок-контактів 
  

11.5 Напруга втягування.   

11.6 Напруга відпускання.   

119 

1 

 

Спадання напруг на 

контактах 

 

 і 
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Технічне ослуговування магнітних 

пускачів_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Поточний ремонт магнітних 

пускачів_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________Висновки________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________                 

                                    

Оцінка_____________Дата_________Викладач_______ 

 

 

 

 

Лабораторна робота №10 
Тема: Дослідження теплових реле. 

Мета роботи: Освоїти методику перевірки й регулювання теплових реле на стенді  

для обслуговування електроустаткування УВССЕ. 

Оснащення робочого місця : універсальний випробувальний стенд сільського електрика 

УВССЕ; комплект з'єднувальних провідників; теплове реле, яке підлягає випробуванню; 

комплект інструментів; підручники, паспорт, інструкційна карта. 

Після виконання завдання студент повинен 

Знати: будову і принцип дії апаратури захисту; несправності захисної апаратури, причини 

цих несправностей і способи їх усунення; склад роботи по ТО і поточному ремонті апаратури 

захисту; методику випробування і налагодження апаратури захисту; правила техніки безпеки 

при виконанні робіт по технічному обслуговуванню 

і ремонту електрообладнання і засобів автоматики. 

Вміти: виявляти несправності апаратури захисту і усувати ці несправності; проводити роботи 

по технічному обслуговуванню і ремонту захисної апаратури: 
проводити випробування і налагодження захисної апаратури; дотримуватися правил техніки 
безпеки. 

Послідовність виконання роботи: 
1. Ознайомитися з робочим місцем, записати паспортні дані устаткування й випробуваний 

апарат (таблиця 10.1), використовуваних у роботі. 
2. Провести пусконалагоджувальні випробування теплового реле по пунктах технологічної 

карти (див. л/р 10). 
3. Заповнити акт пусконалагоджувальних випробувань теплового реле (таблиця 11.2). 
4. Скласти перелік операцій, виконуваних при технічному обслуговуванні й поточному ремонті 

теплового реле. 
1. У таблицю 10.1 записати паспортні дані дослідного теплового реле. 
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Опір котушки пускача   
 постійному струму   



продовження таблиці 9.2 

24 

 

 

Таблиця 10.1 - Паспортні дані теплового реле. 

      2.Виконати операції по регулюванню теплового реле , відповідно до технологічної карти 
(див. л/р 10). 

3. Результати випробувань занести в акт приймально-здавальних випробувань (Таблиця 
10.2). 

 
 

 

            Тип   U ип В  І нп,А   U нп, В Інк, А 

     

Таблиця 10.2 - Акт випробувань і регулювання теплового реле. 

  
 

Н
о
м

ер
 

п
о
зи

ц
і 

1
 

Вид операції Зафіксований 

стан або значення 

параметра 

Висновок 

1 2 3 4 
1.1 Наявність механічних ушкоджень, 

слідів підгоряння на корпусі реле. 

  

1.2 Наявність нагару, слідів 

окислювання, перегріву контактів 

реле 

  

1.3 Наявність нагару в місцях 

приєднання нагрівальних елементів. 

  

1.4 Стан нагрівального елемента   
1.5 Стан біметалічної пластинки   

2 - Робота важеля повернення реле   
3 Відстань між нагрівальними 

елементами й біметалічними 

пластинками. 

  

4 Захисна характеристика реле 2ІН 2.5І

н 

ЗІн 3,5І

Н 

 

т    

5 Час спрацьовування теплового реле 

при струмі навантаження, рівному 

1.5 Іну 

  

6 Положення приводу 

регулювального ексцентрика після 

остаточного регулювання 

  

4. На підставі аналізу результатів випробувань і регулювання (таблиця 10.2) дати 

остаточний висновок про придатність теплового реле до роботи. 

Технічне обслуговування теплового 

реле___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Лабораторна робота №11 
Тема: Дослідження УВТЗ-1М. 

Мета роботи: Освоїти метод і придбати практичні навички по випробуванню й 

настроюванню температурного захисту. 

Оснащення робочого місця : універсальний випробувальний стенд сільського електрика 

УВССЕ; комплект з'єднувальних провідників; пристрій вмонтованого температурного захисту 

УВТЗ-1М, який підлягає випробуванню;комплект інструментів: підручники, паспорт. 

Інструкційна карта. 

Після виконання завдання студент повинен 

Знати: будову і принцип дії апарату УВТЗ-1М; несправності пристрою УВТЗ- 1М, 

причини цих несправностей і способи їх усунення; склад роботи по ТО і поточному ремонті 

пристрою УВТЗ-1М; методику випробування і налагодження пристрою УВТЗ-1М; правила 

техніки безпеки при виконанні робіт по технічному обслуговуванню і ремонту пристрою 

УВТЗ-1М. 

Вміти: виявляти несправності пристрою УВТЗ-1М і усувати ці несправності; проводити 

роботи по технічному обслуговуванню і ремонту пристрою УВТЗ-1М; проводити 

випробування і налагодження пристрою УВТЗ-1М; дотримуватися правил техніки безпеки. 

Послідовність виконання роботи 

1. Ознайомитися з робочим місцем і випробуваним пристрою УВТЗ-1М, записати паспортні дані 

(таблиця 11.1). 

2. Виконати пусконалагоджувальні випробування пристрою УВТЗ-1М, відповідно до 

технологічної карти (див. л/р 11). 

3. Заповнити акт випробувань пристрою УВТЗ-1М (таблиця №11.2). 

4. Скласти перелік операцій, виконуваних при технічному обслуговуванні й поточному ремонті 

пристрою УВТЗ-1М. 

 Вказівки по виконанню роботи. 

1. У таблицю №11.1 записати паспортні дані випробуваного УВТЗ і параметри позистора. 

 

Таблиця №11.1 - Паспортні дані пристрої убудованого температурного захисту. 

Тип 
Тип 

позисторара 
Твкл,°С R25, Ом R5, Ом R+5, °С tраб, °C. tmax, °C. 

        

 

 

2. Зробити перевірку пристрою убудованого температурного захисту, відповідно до 

технологічної карти (див. л/р 11). 

3. Результати перевірки занести в акт випробувань (Таблиця №11.2). 

 

 

 

 

 

Таблиця № 11.2 Акт випробувань і настроювання УВТЗ 

Вид операції Зафіксований стан або значення 

параметра 

Висновок 

1 2 3 

ЗОВНІШНІЙ ОГЛЯД 
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1.1 Наявність механічних ушкоджень 

корпуса і його частин. 
  

1.2 Наявність нагару слідів 

окислювання, перегріву вхідних 

контактів і контактів проміжного 

реле. 

  

1.3 Стан котушки проміжного реле   

1.4 Перевірка стану з’єднувальних 

проводів УВТЗ із позистором 
  

ПЕРЕВІРКА УВТЗ ПІД СТРУМОМ 

 

2. Зняти залежність опору позистора 

у функції температури 

 

t,°С      

 

R,Ом      

3. Визначте коефіцієнта повернення 

U1=0,7Uн U2=1,1Uн U3=1,1Uн 

 

R
c
  

R
о

т
п
  

К
в

о
з
  

R
c
  

R
о

т
п
  

К
в

о
з
  

R
c
  

R
  

К
в

о
з
  

         

4. Перевірка чіткості спрацювання 
і УВТЗ при обриві й короткому і 
замиканні в ланцюзі позистора: 
 

  

- коротке замикання 
  

 

 

Експлуатація УВТЗ-1М  _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___ 

Технічне обслуговування УВТЗ-1М _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Характерні несправності й методи їхнього усунення _______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Висновки ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Оцінка ________  Дата _________ Викладач ____________ 
 
 

 

Лабораторна робота №12 
Тема роботи: Перевірка асинхронних двигунів перед введенням в експлуатацію. 

Мета роботи: Вивчити й практично виконати об'єм операцій по перевірці 

електродвигуна перед введенням в експлуатацію й випробувань асинхронного електродвигуна 

при введенні в експлуатацію після монтажу або тривалої перерви. 

Оснащення робочого місця: асинхронний електродвигун, мегомметр на 1000 В, міст 

постійного струму — 1 шт., струмовимірювальні кліщі Ц-91 або Ц-4501, вимірник М 372 — 1 

шт., центрувальна скоба — 1 шт., покажчик напруги й заборонний плакат. 

Після виконання завдання студент повинен 

Знати: як прийняти в експлуатацію електричний двигун; операції підготовки до пуску 

електродвигуна; пуск асинхронного електродвигуна; правила техніки безпеки при виконанні 

підготовки  та пуску асинхронного електродвигуна. 

Вміти: практично підготовити електродвигун до експлуатації; робити операції, 

підготовки до пуску електродвигуна; виконувати пуск асинхронного електродвигуна; 

дотримуватися правил техніки безпеки. 

Послідовність виконання роботи: 

1. Виконати операції перевірки двигуна перед введенням в експлуатацію. 

2. Підготувати електродвигуна до пуска. 

3. Випробування електродвигуна перед введенням в експлуатацію. 

3.1 Виміряти опір ізоляції обмоток. 

3.2 Виміряти опір обмоток постійному струму. 

3.3 Пробний пуск двигуна. 

3.4 Перевірка електродвигуна на холостому ходу. 

3.5 Перевірка роботи електродвигуна під навантаженням. 

4. Зробити висновки і аналізу.  

Перевірка електродвигуна перед уведенням в експлуатацію. Результати перевірок і 

вимірів занести в таблицю 12.1. 

1. Перевірити відповідність параметрів електродвигуна: 

1.1 Частота обертання електродвигуна відповідно до частоти обертання робочої машини 

(генератора) за паспортним даними. 

1.2 З’єднання обмоток «дновідцо до напруги мережі У/Д — 380/220 В, У/А — 660/3 80 В (((див. 

л/р!2. рис. 1а... їв) 

 1.3     Потужність електродвигуна відповідно до потужності робочої    

           машини (у цьому випадку генератора). 
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1.4 Виконання електродвигуна відповідно до навколишнього середовища. 

2. Очистити електродвигун від пилу й бруду, видалити консерваційне змащення. 

3. Перевірити надійність з’єднання проводів^‘ що підводять живлення, з вивідними обмотками 

електродвигуна. 

Таблиця 12.1. Результати вимірювань. 

Об'єкт 

дослідження 

Обмірювана величина, мм Розрахункова величина, мм Припустима 

величина, мм 
аі В1 а в2 а3 В3 34 В4 аі-аз а2.а4 В,-Вз В2-В4 

Ел. двигун — 

робоча 

машина ( 

напівмуфта) 

            

не більше 0,2 .. 

0,5 для 

пружних і 

пружинних 

муфт <0,04 

жорстких муфт. 

4. Якщо ж електродвигун зберігався більше двох років, то необхідно замінити змащення. 

 

5. Перевірити співвісність валів електродвигуна й робочої машини, тобто центрування за 

допомогою центрувальної скоби (див. л/р12, рис. 2.). 

Висновок____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Провернути вал рукою або важелем, переконатися в тім, що обертові частини електродвигуна 

не зачіпають нерухливі. 

7. Установити захисні пристосування (кожух), що запобігають доступ до обертових частин 

електродвигуна. 

8. Перевірити надійність контакту занулення електродвигуна, використовуючи при цьому 

прилад М 372 (див. л/р 12, рис. 3.).\ 

      Rк.вим = ______________ Ом         Rк.доп ≤ 0,1 Ом 
Висновок 
Таблиця 12.2. Перевірка електродвигуна перед введенням в експлуатацію 

Паспортні дані 
електродвигуна 

U
м

ер
еж

і, 
В

 З'єднан. 
обмоток 
Y або ∆ 

Частота обертан Співвісність Допуст. 
відхил. 
у залеж 

від 
типу 

МУФТИ 

Контакт 
занулення 

nдв, хв -  nген  хв- 

Найбільша 
похибка вимір 

Rвим,Ом Rдоп,Ом 

∆а, мм ∆в, мм 

         0,1 

 

 Зробити аналіз і висновки про відповідність параметрів електродвигуна й можливості 
його пуску в експлуатацію. 
 При невідповідності параметрів указати причини й способи їхнього усунення. 
__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Виміряти опір ізоляції обмоток мегомметром, попередньо перевіривши його справність. 
 Вимір виконують: 
   9.1 Між вивідними кінцями обмоток (див. л/р12,рис. 5); С1 - С2; С1-С3; С2-С3. 
   9.2 Між обмотками й корпусом, Сі+ С2 + С3 — К (рис 6). Якщо опір ізоляції менше норми, 
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необхідно їх роз’єднати і перевірити кожну обмотку окремо. 
 Результати вимірів занести в таблицю 12.3, зрівняти із припустимими значеннями й 
зробити висновок.  
 Таблиця 12.3. Результати вимірів. 

Об'єкт виміру 

Обмірювана величина опору ізоляції в (МОм) Припустимий 
опір ізоляції 

згідно ПУЕ-86 
при 

t=10...30°С. 
Rдоп. МОм 

Висновок 

R(С1-Са) R(С1-C3) R(C2-C3) 
R(C1+C2+ 

С2)-К 
 

Обмотки статора     
0,5 ПУЕ-86, 

роз. 1-8. 
 

 
10. Виміряти опір обмоток постійному струму. Ціль виміру – визначення якості пайок обмоток на 

лобових частинах. Виміряти мостом постійного струму. Перемикач поставити на оми (див. 
л/р12, рис. 8.). 
 Результати виміру занести в таблицю 12.4., зрівняти із припустимим значенням зробити 
висновок. 
 

 
 Таблиця 12.4. Результати вимірів. 

Об’єкт виміру 

Величина вимірюваного опору 
на виводах обмоток Rизм,Ом 

Розрахункова 
величина 

Допустим а 
величина 

відхилення 
 

Висновок 

с,-с4 С3- С6 С2-С3 ∆R, Ом γизм, % 

Обмотки статора      
2%ПУЭ-86, 

Розд. І-8 
 

 
∆R— різниця між найбільшою і найменшою величиною при вимірах; 

 

γизм = 
∆R

R
∗ 100  — найбільше відхилення, %. 

 
 Примітка. Якщо зміну опору порівнювати з паспортними даними, то γизм буде мати два 
значення «+%» і «—%» (γизм порівнювати із припустимим значенням +2%). 

11. Пробний пуск двигуна. 

Висновок ____________________________________________________________ 

12. Перевірка електродвигуна на холостому ходу. Виміряти струм холостого ходу. 

Виміряти струм холостого ходу 

 Іх.х _________ А 

 

Висновок ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

13. Перевірка роботи електродвигуна під навантаженням. 

І нагр__________ А,   Іном____________ А. 

Висновок ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Таблиця 12.5 Результати вимірів. 

Тип 

електродви 

гуна 

Іх.х 

А 

Іном. 

А 

Інав. 

А 
Опір ізоляції 

γизм, 

% γдоп, 

% 

Зауваження по роботі 

електропривода (вібрація, шум 

у підшипниках і ін.)    Rизм, 

МОм 

Rдоп, 

МОм 
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Оцінка Дата 

         

 

Приймання в експлуатацію електричних двигунів _____________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___Підготовка до пуску та пуск асинхронних електродвигунів __________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Пробний пуск і перевірка електродвигуна на холостому ходу і під навантаженням 

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Висновки ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
 

Оцінка _________ Дата ______________ Викладач _______________ 

 

 

Лабораторна робота №13 
Тема: Висушування ізоляції обмоток електродвигунів. 

Мета роботи: Освоїти
1
 методику й придбати практичні навички по виконанню сушіння 

обмоток електродвигунів і безперервному контролю опору ізоляції в процесі сушіння. 

Оснащення робочого місця : універсальний випробувальний стенд сільського електрика 

УВССЕ; мегомметр на 500 В; асинхронний електродвигунів; мегомметр МІ 101; комплект 

інструментів; підручники, інструкційна карта. 

Після виконання завдання студент повинен 

Знати: призначенням, конструктивні особливості і принцип роботи електродвигунів; 

технологію сушки обмоток електродвигуна; способи сушки обмоток електродвигуна; правила 

техніки безпеки при виконанні робіт по висушуванню ізоляції обмоток електродвигунів. 

Вміти: виявляти і усувати несправності електродвигунів; проводити сушку обмоток 

електродвигуна — конвективним (втратами в сталі статора) способом; проводити сушку 

обмоток електродвигуна - струмовим способом; проводити сушку обмоток електродвигуна - 

індукційним (втратами в сталі статора) способом; дотримуватися правил техніки безпеки. 

Послідовність виконання роботи: 
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1. Ознайомитися з робочим місцем, записати паспортні дані випробуваного апарата таблиця 1. 

2. Провести, сушіння обмоток електродвигуна по пунктах технологічної карти ((див. л/р14, 

таблиця 2 ). 

3. Заповнити акт випробувань електродвигуна (таблиця 13.2 ). 

4. Скласти перелік операцій, виконуваних при технічному обслуговуванні  

Методика виконання 

1. У таблицю 13.1 записати паспортні дані електродвигуна 

Таблиця 13.1 - Паспортні дані електродвигуна 

Тип 
Заводський 

номер 
Рн, кВт Uн, В Ін, А nн, об/хв - cos φ к.п.д Клас ізоляції 

         

 

2. Виконати операції по сушінню обмоток електродвигуна й контролю опору-ізоляції, відповідно 

до технологічної карти (див. л/р14, таблиця 2). 

3. Результати випробувань занести в акт приймально-здавальних випробувань (таблиця 13.2). 

 

Таблиця 13.2 - Акт випробувань електродвигуна 

Вид операції 
Зафіксований стан або вимірюване 

значення параметра 
Висновок 

ЗОВНІШНІЙ ОГЛЯД 

Цілісність   

1.1 Корпуса   

1.2 Захисної кришки   

1.3 Затискної колодки   

2. Наявність кріпильних 

болтів 

  

2.1 Затягування кріпильних 

болтів 

  

3. Перевірка ізоляції 

вивідних кінців 

  

3. Відсутність тріщин   

3.2 Відсутність поривів 

ізоляції 

  

3.3 Відсутність слідів 

обвуглювання 

  

4. Перевірка контактних 

з’єднань контактів 

  

4.1 Відсутність слідів 

окислювання 

  

4.2 Відсутність слідів 

підгоряння 

  

4.3 Послаблення з’єднання 

контактів 

  

ВИМІР ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ 
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5. Визначення величини 

опору ізоляції обмоток 
C1 – N = C1 – C2 = 

 

C2 – N = C2 – C3 =  

C3 – N = C1 – C3 =  

СУШІННЯ ОБМОТОК 

6. Установка необхідної 

величини струму 

   

7. Установка необхідного 

значення напруги 

  

8. Вимір температури 

обмоток 

Т, °С       

9. Вимір опору обмоток 
Rиз, 

МОм 

      

 

 

4. На підставі аналізу результатів технічного обслуговування й випробувань дати висновок 

про придатність електродвигуна до експлуатації. 

Способи сушіння ізоляції обмоток електричних машин _____________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Висновки ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Оцінка ___________  Дата _____________ Викладач _______________ 
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Лабораторна робота № 14 
 

 Тема роботи: Дефекація асинхронних електродвигунів 

 Мета роботи: Придбати навички розбирання, дефектації, зборки й випробувань 

асинхронного електродвигуна після поточного ремонту. 

 Оснащення робочого місця: асинхронний електродвигун, підключений до мережі, 

знімач для зняття напівмуфти, знімач для зняття підшипників, монтажна труба для насадки 

підшипників, ванна з маслом для нагрівання підшипника перед його посад який на місце, 

набір ключів, мегомметр на 1000 В, скляний папір, хлопчато-бумажна стрічка, паяльник, 

припій, каніфоле, надфіль, стрілочний індикатор для перевірки підшипників, 

струмовимірювальні кліщі Ц-91 або Ц-4501,' покажчик напруги й заборонний плакат. 

Після виконання завдання студент повинен 

Знати: організаційні й технічні заходи при виконані поточного ремонту; операції, що 

виконуються при дефектації деталей електродвигуна; правила техніки безпеки при виконанні 

контрольних випробувань асинхронного електродвигуна. 

Вміти: виконувати організаційні й технічні заходи при виконані поточного ремонту; 

робити операції, що виконуються при дефектації деталей електродвигуна; визначати 

несправності асинхронного електродвигуна; виконувати випробування, асинхронного 

електродвигуна після ремонту; дотримуватися правил техніки безпеки. 

Послідовність виконання роботи: 

1. Виконання обсягу операцій по передрозбірних роботах. 

2. Проведення розбирання електродвигуна, дефектації статора й ротора. 

3. Виконання зборки електродвигуна. 

4. Проведення випробування й перевірки роботи електродвигуна. 

5. Проведення випробування й перевірки роботи електродвигуна після поточного ремонту 

відповідно до вимог ПТЗ й ПТБ. 

Методика виконання 

1. Роботи, що виконуються перед розбиранням електродвигуна. 

1.1 Очистити корпус електродвигуна від пилу й бруду. 

1.2 Зняти коробку виводів, від’єднати електродвигун від живильних проводів мережі, роз'єднати з 

робочою машиною, від’єднати заземлювальну шину й нульовий провід. 

2. Зняти електродвигун з фундаменту (рами) і промаркировать прокладки. 

Розбирання електродвигуна (інструмент і пристосування, див. л/р 14, рис. 2). 

2.1 Зняти за допомогою гвинтового знімача шків, напівмуфту або зірочку з вала 

електродвигуна й витягти шпонку. 

2.2 В електродвигуні закритого виконання зняти захисний кожух вентилятора, попередньо 

відвернувши болти, шо кріплять, потім відвернути стопорний гвинт і зняти вентилятор за 

допомогою гвинтового знімача. 

2.3 Зняти кришки підшипників, попередньо викрутити болти і гайки. 

2.4 Викрутити болти, що кріплять підшипникові щити. 

2.5 Вивести підшипниковий щит з розточення статора з боку приводу. При розбиранні 

електродвигунів єдиної серії А и АО, цю операцію рекомендується виконувати за допомогою 

важеля, уведеного в просвіт між вушками й торцем станини. Допускається знімання 

підшипникових щитів за допомогою легких ударів молотка через прокладку з дерева або 

м'якого металу. 

В електродвигунах старих серій залежно від конструкції рекомендується виводити щит за 

допомогою віджимних болтів, що вгвинчують у спеціальні отвори в щиті або за допомогою 

знімача. При зніманні щита необхідно його притримувати щоб уникнути удару ротора об 

сталь статора. 

2.6 Зняти другий підшипниковий щит. Витягнути ротор зі статора й укласти його на 

спеціальні дерев’яні полозки. У дрібних електродвигунів ротор виймають разом з 

підшипниковим щитом (кришкою). 

2.7 Очистити статор і ротор від пилу стисненим повітрям (тиском 2...З атм.) чи сухим 
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обтиральним матеріалом. 

Примітка. При розбиранні використати наочне зображення - плакат, Де зображене 

послідовне розбирання електродвигуна. 

4. Дефектація деталей електродвигуна. Дані за результатами дефектації занести в таблицю 

14.1. 

Таблиця 14.1. Дефектація деталей електродвигуна. 

№ 

п.п. Можливі зноси й ушкодження, 

вказівки по вибракуванню 

Способизнаход

ження  

Виявлені 

несправності 
Спосіб ремонту 

ОБМОТКИ СТАТОРА 

1. Незначні ушкодження 

ізоляційного покриття лобових 

частин обмотки 

Огляд  Нанесення лака на 

ушкоджені ділянки 

2 Значні механічні ушкодження 

ізоляції лобових частин обмотки; 

почорніння й обвуглювання 

обмотки або окремих її частин 

Огляд  Потрібен 

капітальний ремонт 

3 Обрив або ослаблення бандажів 

лобових частин обмотки 

Огляд  Заміна оймДйжів 

4 Механічні ушкодження окремих 

ділянок ізоляції вивідних проводів 

обмотки статора 

Огляд  Ізолювання місць 

ушкоджень 

5 Тріщини або ушкодження ізоляції 

по всій довжині вивідних проводів 

обмотки статора 

Огляд  Заміна вивідного 

проводу 

6 Виткові замикання в обмотках Неоднакові 

опори окремих 

фаз, 

вимірюване 

мостом 

постійного 

струму (рис. 3 

Показання 

прибору СМ-1) 

R(С1-С4)= 

Ом RС2-С5)= 

Oм R(Сз-С6)=
 

Ом 

Висновок: 

при нерівності > 2%, 

перевірити контактні 

з'єднання на лобових 

частинах. Якщо 

контактні з'єднання 

в нормі, ТО 

необхідно 

7 Опір ізоляції обмоток нижче 

норми (R из < 0,5 Мом) 

Виміряти опір 

ізоляції 

мегометром на 

1000 В (рис.4) 

на протязі 1 хв. 

R(C1-C2)=  

R(C1-Сз)= 

R(C2-C3)= 

R(C1-K)= 

R(C1-K)= 

R(C1-K)= 

R доп >0.5 

МОм при t 

=10..30°С 

Висновок: 

Якщо після 

просушки не 

зміниться, тобто 1 

Киз< 0,5 Мом 

потрібен 

капітальний ремонт' 

(перемотування); 
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8 Зволоженість ізоляції обмоток Визначають 

мегомметром Ф 

4402/1 на 1000 

В шляхом 

вимірювання 

коефіцієнта 

абсорбції (рис. 

4) 

Кабс= R60/ Rl5= 

____________ 

Кабс доп≥1,3 

(суха 

ізоляція) 

Висновок : 

____________ 

Сушіння з 

наступним 

визначенням Кабс 

9 Ослаблення пазових клинів Огляд, 

перевірка 

кріплення 

пазових клинів 

 Заміна клинів 

10 Корозія активної сталі статора Огляд  Зачищення й 

нанесення лаку 

І1 Обгорання контактних болтів 

клемної колодки 

Огляд  Заміна болтів 

12 Обгорання поверхні клемної 

колодки 

(допускається ≤ 10%) 

Огляд  Заміна колодки 

13 Тріщини на поверхні коробки або 

кришки 

Огляд  Заміна коробки або 

кришки 

14 Злам лап або тріщини на корпусі Огляд  Потрібний 

капітальний ремонт 

15 Забоїни на різьбі в отворах під 

болти й гвинти 

Огляд  Калібрування 

різьблення мітчиком 

РЕМОНТ РОТОРА 

16 Злам вентиляційних лопаток, 

тріщини на короткозамикаючих 

кільцях 

Огляд  Потрібен : 

капітальний ремонт 

17 Корозія активної сталі, вм'ятини 

на 

поверхні 

Огляд  Зачищення й 

нанесення лаку 
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18 Підшипники - тріщини, корозія, 

викрашування металу, вибоїни, 

відшарування металу, глибокі 

подряпини, кольори мінливості. 

Огляд 

Перевірка на 

обертання. 

Справний 

підшипник 

повинен 

обертатися 

легко, без 

замітного 

пригальмовува 

ння й заїдання. 

 Заміна 

підшипника 

19 Збільшення радіального зазору 

підшипника 

Вимір 

радіального 

зазору 

підшипника без 

знімання з вала 

пристосування 

м КН-6178, 

індикатора 

стрілочного 

типу. Знятий 

підшипник 

перевіряється, 

як показано на 

Результати 

виміру 

зрівняти з 

даними 

таблиці 4. 

(підручник 

Тарана В. П. 

Вимірюваний  

Допустимий 

Висновок 

Заміна підшипника. 

Зробити заміну 

підшипника 

ПОДШИПНИКОВІ ЩИТИ (КРИШКИ) 

20 Відколи, тріщини Огляд  Заміна 

21 Забоїни на посадкових місцях під 

корпус статора 

Огляд  Заміна 

22 Ушкодження ущільнювальних кілець 

(ел. дв. А 02-сг; 4А-сг) 

Огляд  Заміна 

23 Ушкодження або зношування 

манжетних ущільнень вала (зл. дв. 

А02-сх. 4А-схЛ 

Огляд  Заміна 

ущільнень 

 

4. Збірка електродвигуна. 
4.1 Переконатися в цілості підшипникових щитів, кришок підшипників і лопаток вентилятора 

шляхом легкого постукування молотком. 
4.2 Перевірити стан посадкових поверхонь, вала, вентилятора, підшипникових щитів. На 

посадкових поверхнях не повинно бути тріщин, глибоких подряпин і задирів. 
4.3 Перевірити стан кріпильних деталей (болтів, шпильок, гайок й ін.) і замінити деталі, що 

прийшли в непридатність. 
4.4 Установити ротор у розточення статора. 
4.5 Установити підшипникові щити й закріпити їх болтами. При цьому треба стежити, щоб болти 

внутрішніх кришок підшипника потрапили в отвори щитів. 
4.6 Заповнити підшипникові камери консистентним змащенням (консталин, графітова УТВ) на 

2/3 їхнього обсягу, попередньо пропустивши змащення через мазевий фільтр. 
4.7 Установити й закріпити зовнішні кришки підшипників. 
4.8 Перевірити рукою пегкість обертання ротора. Якщо ротор обертається із заїданням, 

необхідно усунути перекіс підшипників у щиті легкими ударами молотка в торець вала через 
дерев'яну прокладку. 

4.9 В електродвигуна закритого виконання надягти й закріпити вентилятор й установити 
захисний кожух. Провернути вал двигуна вручну й переконатися у відсутності зачіпань 
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вентилятора об кожух. 

4.10 Напрессовать шків, напівмуфту або зірочку на вал електродвигуна за допомогою 

гвинтового пристосування. 

5. Випробування й перевірка роботи електродвигуна після поточного ремонту. 

5.1 Виміряти опір ізоляції обмоток електродвигуна щодо корпуса й один одного (див. л/р 14, 

рис. 4 ). Результати вимірів занести в таблицю 14.2. Зробити висновок. 

5.2 Приєднати електродвигун до мережі й перевірити роботу електродвигуна на холостому ходу, 

при цьому заміряти струм холостого хоДу кожної обмотки. Він повинен бути однаковий “ 

Таблиця 14.2 Таблиця вимірів. 

Тип і потужність ел 
ектродвигуна 

U
м

ер
еж

і,В
 

Зєдн. 
обм. 
Y/Δ 

Опір ізоляції 

Іо А, 
А 

Іо Б, 
А 

ІоС, 
А 

Іном 
А 

Іо/Ін 
% 

Іо/Ін 
% 

(рис5) 

Інагр, 
А 
пункт 
5.5 

R60, 

МОм 

RДОП, 

МОм 

   

«1» при t= 
10..30°С (ПТЭ и 

ПТБ); «4» 
согласно 

рекомендации 
ГОСНИТИ 

       

Зробити висновок по ізоляції електродвигуна, по симетрії струмів, по відношенню 

Іо/Іном і струму навантаження (Інагр) стосовно номінального струму. 

(Навантаження задає викладач реостатом генератора).  

Висновок ___________________________________________________________ 

5.3 Встановити електродвигун на робоче місце й приєднати заземлюючі й живильні проводи. 

Зробити запуск електродвигуна вхолосту без приєднання до робочої машини, 

переконатися в правильності напрямку його обертання, відсутності вібрації або сторонніх 

шумів. 

5.4 З'єднати електродвигун з робочою машиною, звертаючи особливу увагу на співвісність валів 

електродвигуна й приводною машиною. 
1
 

5.5 Зробити запуск електродвигуна разом з робочою машиною й заміряти струм навантаження 

струмовимірювальними кліщами або амперметрами. Результати занести в таблицю 14,2. 

Дефектація та підготовка електродвигуна до ремонту ____________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________ 

Висновки _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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Оцінка______________ Дата _____________Викладач________________ 
 
 
 

Лабораторна робота №15 

Тема: Контрольні випробування асинхронного електродвигуна після ремонту. 

Мета роботи: Освоїти методику контрольних випробувань асинхронного 

електродвигуна після ремонту. 

Оснащення робочого місця : універсальний випробувальний стенд сільського електрика 

УВССЕ: мегомметр на 1000 Я- асинхронний електродвигунів; мегомметр МІ 101; комплект 

інструментів; підручники, інструкційна карта: міст ММВ. 

Після виконання завдання студент повинен 

Знати: 

1. Призначенням, конструктивні особливості і принцип роботи електродвигунів. 

2. Обсяг контрольних випробувань асинхронного електродвигуна після ремонту. 

3. Правила техніки безпеки при виконанні контрольних випробувань асинхронного 

електродвигуна. 

Вміти: 

3. Виявляти і усувати несправності електродвигунів. 

4. Проводити контрольні випробування асинхронного електродвигуна після 

ремонту. 

5. Дотримуватися правил техніки безпеки. 

Послідовність виконання роботи: 

1. Ознайомитися з робочим місцем і дослідним обладнанням. 

2. Зробити зовнішній огляд елеклродвигуна. 

3. Визначити виводи обмоток електродвигуна. 

4. Виміряти опір обмоток електродвигуна. 
5. Визначити «початки» і «кінці» обмоток електродвигуна. 

6. Вимірювати опір обмоток постійному струму. 

7. Зробити пробний пуск двигуна. 

8. Перевірити роботу електродвигуна на холостому ходу . 

9. Заповнити акт контрольних випробуваньелектродвигуна.  

Методика виконання 

1. У таблицю  15.1 записати паспортні дані електродвигуна. 
Таблиця 15.1 - Паспортні дані електродвигуна 

Тип 
Заводський 

номер 
Рн, 

кВт 

Uн, 

В 

Ін, 

А 

nн, 

об/хв 

Cos, 

φ 
к.п.д Клас ізоляції 

         

2. Виконати операції по примально-здавальних випробуваннях електродвигуна, 

відповідно до технологічної карти (див. л/р 15,таблиця №3). 

3. Результати пусконалагоджувальних робіт занести в акт приймально здавальних випробувань 

(таблиця №15.2). 
Таблиця №15.2 - Акт приймально-здавальних випробувань електродвигуна. 

Вид операції . 
Зафіксований стан або 

значення параметра 
Висновок 

ЗОВНШШІЙ ОГЛЯД 

1 Перевірка відповідності паспортних даних 
електродвигуна 

  

2.1 Наявність всіх деталей   
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2.2 Наявність механічних ушкоджень корпуса, 
вивідної коробки, пристроїв охолодження. 

  

2.3 
Наявність ушкоджень проводів, що 
підводять   

2.4 
Наявність заїдань, ударів при обертанні вала 
від руки   

2.5 

Перевірка кріплення: 
- болтів і гайок цяткування двигуна 

  

- болтів і гайок кріплення підшипникових 
щитів:   

болтового з'єднання кріплення 
вентилятора   

3. Перевірка справності заземлення   

4. 

4.1 

Перевірка ізоляції вивідних контактів; 
Наявність цілісності ізоляційного покриття 
вивідних кінців, відшарувань підгорянь 

  

5. 
5.1 

Перевірка контактних з'єднань. Наявність 
підгорянь, окислювань контактів, 
послаблень у клем ній коробці. 

  

6. 
6.1 

Перевірка стану щита керування. Стан 
корпуса щита 

  

6.2 Цілісність ПЗА   

6.3 
Наявність підгорянь, окислювань контактів 
ПЗА 

  

6.4 Надійність кріплення провідників до ПЗА   

6.5 Перевірка ходу приводів кнопкових постів   

6.6 Перевірка справності заземлення щита   

ПЕРЕВІРКА ІЗОЛЯЦІЇ СТРУМОВЕДУЧИХ ЧАСТИН. 

8. Вимір опору ізоляції обмоток  С 1-N С 2-N С 3- 
N 

 

Rиз, 
МОм 

   

 

 С1-С2 С2-СЗ С1- 

C3 
Rиз, 
МОм 

   

9. Опір ізоляції ланцюгів керування  А-
N 

А-В А-C 
 

В- 

C 
 

Rиз. 
МОм 

    

ДОСЛІДЖЕННЯ СХЕМИ ПІД СТРУМОМ 
ПІД СТРУМОМ 11.4 Вимір опору обмоток постійному струму  Обмотки фаз  

А В С 

Rиз, 

МOм 
   

11.5 Опір обмоток електродвигуна постійному 
струму; 
- ппи •Ч'РЛГНЯННІ Т* «ТЮКУ» 

Y 
обмотки  

1 2 3 

Rиз, 

МOм 
   

- при з'єднанні в «трикутник» 
А 

обмотки  
   1 2 3 
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Rиз, 

МOм 
   

12.1 Пробний пуск електродвигуна  

12.2 Перевірка роботи схеми в цілому  

5.3 На підставі аналізу результатів випробувань (таблиця і 5.2) дати остаточний 

висновок про працездатність електродвигуна. 

Обсяг приймально-здавальних 

випробувань____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

При зовнішньому огляді перевіряють_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________ 

Перевірка схеми з'єднання обмоток_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________ 

Вимірювання опору обмоток постійному струму______________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

При вимірюванні опору ізоляції____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Випробування електричної міцності ізоляції обмоток підвищеною напругою промислової 

частоти________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Пробний пуск і перевірка електродвигуна на холостому ході і під навантаженням 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________ 

Висновки_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________ 

 

Оцінка__________ Дата___________Викладач______________ 

 
 
 
 

Лабораторна робота №16 
Тема: Випробування світлотехнічного обладнання. 

Мета роботи: Освоїти методику дефектанії. технічного обслуговування й випробування 

світлотехнічного встаткування. 

Оснащення робочого місця : універсальний випробувальний стенд сільського електрика 

УВССЕ; мегомметр на 500 В: світильник; газорозрядна лампа; дросель: стартер; комплект 

з'єднувальних провідників, комплект інструментів; підручники, інструкційна карта. 

Після виконання завдання студент повинен 

Знати: 

2. Вивчити обсяг робіт, виконуваних при експлуатації світлотехнічного обладнання. 

3. Операції, виконувані при технічному обслуговуванні й поточному ремонті 

світлотехнічного обладнання. 

5. Правила техніки безпеки при виконанні робіт по випробовуванню, 

технічному обслуговуванню і ремонту світлотехнічного обладнання. 

Вміти: 

1. Виявляти і усувати несправності світлотехнічного обладнання . 

2. Проводити роботи по технічному обслуговуванню і ремонту світлотехнічного обладнання. 

3. Проводити випробування і налагодження світлотехнічного обладнання.. 

4. Дотримуватися правил техніки безпеки. 
5. Послідовність виконання роботи: 

6. 6.Ознайомитися з робочим місцем і світлотехнічним обладнанням. 

7. Виконати пусконалагоджувальні випробування світлотехнічного обладнання, відповідно до 

технологічної карти (таблиця №8). 

8. Заповнити акт випробувань світлотехнічного обладнання (таблиця №9). 

9. Скласти перелік операцій, виконуваних при технічному обслуговуванні й поточному ремонті 

світлотехнічного обладнання. 

Вказівки по виконанню роботи. 

4. У таблицю №16.1 занести паспортні дані випробуваного освітлювального 

встаткування. 
Таблиця №16.1 - Паспортні дані освітлювального встаткування 

Найменування 

пристрою (тип) 
Uн, В Pн, Вт F, лм Iн, А 

Nл, 

шт. 
Соs α 

Маса, 

кг 
Світлорозподіл 

Газорозрядна         

Дросель         

Світильник         

Стартер        

 

5. Провести дефекацію технічного обслуговування й випробування освітлювальної 

установка відповідно до технологічної карти (див. л/р16.таблиця №8). 

6. Результати занести о акт дсфектації и випробувань  (таблиця №16.2). 

Таблиця №9 - Акт дефекації й випробування освітлювальної установки 
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Номе
р 

Вид операції Зафіксований стан або 
значення параметра 

Висновок 

ЗОВНІШНІМ ОГЛЯД 

1. Перевірка стану електричних з’єднань   

2. 
Перевірка надійності кріплення   

3. Перевірка стану провідників   

ВИМІР ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ 

4. Опір ізоляції 
Фаза Rвим, Мом  

корпус   

ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПІД СТРУМОМ 

5. 
Перевірка цілісності люмінесцентної 

лампи 

  

6. Перевірка цілісності дроселя   

7. Перевірка цілісності стартера   

 

На підставі аналізу результатів таблиці №16.2 дати висновок про працездатність 

освітлювальної установки і її елементів. 

Який обсяг технічного обслуговування світлотехнічного обладнання____________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________ 

Операції поточного ремонту світлотехнічного обладнання_____________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________ 

Основні несправності пристроїв з газорозрядними лампами та їх усунення_______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________ 

Основні несправності світильників і опромінювачів___________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

___________ 

Висновки_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Оцінка__________ Дата______________Викладач______________ 

Лабораторна робота №17 

Тема; Вимірювання опору петлі фаза—нуль. 

Мета роботи: Освоїти методику вимірювання опору фаза — нуль за допомогою 

представлених методів. 

Оснащення робочого місця : універсальний випробувальний стенд сільського електрика 

УВССЕ; вимірювальний стенд; амперметр; вольтметр; електродвигун; комплект з'єднувальних 

провідників; комплект інструментів; підручники, інструкційна карта. 

Після виконання завдання студент повинен Знати: 

2.5. Мету перевірки і область застосування опору фаза — нуль. 

2.6. Методики випробування опору фаза — нуль. 

2.7. Правила техніки безпеки при виконанні робіт з випробування опору фаза 

– нуль. 

Вміти: 

1. Проводити випробування опору фаза —- нуль за різними методами. 

2. Дотримуватися правил техніки безпеки. 
Послідовність виконання роботи: 

1. Ознайомитися з робочим місцем і випробовувальними стендами. 

2. Виконати випробування за допомогою запропонованого методу. 

3. Заповнити таблицю №1 вимірювань та таблицю №2 розрахунку. 

4. Зробити висновок за даними вимірювань та розрахунку. 
Вказівки но виконанню роботи. 

6. За вказівкою викладача провести вимірювання за запропонованим методом. 

 

Рисунок. 17.1. Схема вимірювання опору петлі (фаза трансформатора, фазне проведення, 
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заземлюючий провід) методом Юженергочермета. 

2. Результати вимірювань занести в таблицю 17.1. 
Таблиця 17.1. Результати вимірювань опору петлі фаза — нуль. 

Об’єкт 
вимірювання 

 

Вимірювання 

U, В UR, В ІR, А UX,В IX, А 

 
     

 
3.Результати розрахунків занести в таблицю 17.2, згідно приведених там формул. 

Таблиця 17.1. Результати розрахунків опору петлі фаза — нуль. 

Об’єкт 

вимірювання 

Розрахунки 

Висновок ΔU1 = 

U-UR, В 

ΔU2 = 

U-UX, В 
rП =

ΔU1

IR
 XП =

ΔU2

IX
 ZП = √rП

2 + xП
2   ІК.З =

220

ZП
 

        

 

Метод опору петлі «фаза – нуль»___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________ 

Метод амперметра — вольтметра__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________ 

Методу Юженергочермета________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________ 

Висновки_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________
 

Оцінка ___________ Дата _____________ Викладач______________
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Лабораторна робота №18  

      Тема: Визначення несправностей в елементах схем автоматизації виробничих 

                 процесів сільського господарства. 

Мета роботи: Одержати практичні-навики по виявленню несправностей окремих елементів 

схем автоматики. 
Оснащення робочого місця: мультиметр DТ9208А; конденсатори; фоторезистори та 

резистори; котушки реле; діоди, транзистори і тиристори; комплект з'єднувальних 
провілників: комплект інструментів; підручники; інструкційна карта. 

Після виконання завдання студент повинен  

Знати: 

1. Як визначати справність або несправність діода, транзистора, тиристора, конденсатора, 

резистора, фоторезистора, котушки реле. 

2. Як визначати причину виходу із роботи діода, транзистора, тиристора, конденсатора, 

резистора, фоторезистора, котушки реле. 
3. Правила техніки безпеки при виконанні робіт під час випробування 

 Вміти; 
- Визначити справність або несправність діода, транзистора, тиристора, конденсатора, 
резистора, фоторезистора, котушки реле. 

- Визначати причину виходу із роботи діода, транзистора, тиристора, конденсатора, 

резистора, фоторезистора, котушки реле. 

- Дотримуватися правил техніки безпеки. 

Послідовність виконання роботи: 

1. Ознайомитися з робочим місцем і випробовуваним приладом 

2. Виконати випробування за допомогою запропонованого методу. 

3. Заповнити таблицю № 18.1 вимірювань. 

4. Зробити висновок за даними вимірювань. 

Вказівки по виконанню роботи. 

5. Перевірка справності діода за допомогою омметра (мультиметр ОТ9208А). 

6. Перевірка транзисторів за допомогою омметра (тестера). 

7. Перевірка справності тиристорів, 

8. Перевірка фоторезистора. 

5. Перевірка котушок магнітних пускачів і реле на обрив. 

9. Перевірка конденсатора. 

6. Перевірка цілісності резисторів. 

Таблиця 18.1. Результати вимірювань. 

Назва і марка 

елемента 

Спосіб 

перевірки і 

результати 

Виявлені 

несправності 

Причини 

несправності 

Висновок про 

придатність 

елемента 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Як перевірити справність діода, причини неполадок___________________________ 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Як перевірити справність транзистора, причини неполадок_____________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Як перевірити справність тиристора, причини неполадок______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Як визначити несправності резистора, причини неполадок_____________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Як визначити несправності конденсатора, причини неполадок__________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Як визначити несправності котушки, причини неполадок______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Як визначити несправності фото резистора, причини неполадок_________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Які технічні засоби для визначення несправностей в елементах електричних схем ви знаєте 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Висновки ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Оцінка __________ Дата ____________________ Викладач____________ 

 

 

 

 

Лабораторна робота №19 

Тема: Випробування і регулювання реле-регулятора, акумуляторної батареї та котушки 

запалювання 

Мета роботи: Оволодіти методикою й практичними навичками визначення 

несправностей в елементах автотракторного електрообладнання. 

Оснащення робочого місця: стенд КИ-968, реле-регулятор, котушка запалювання, 

акумуляторна батарея , тестер»' контрольна лампа напругою 220 В, контрольна лампа 

напругою- 12- В, акумулятор 12 В, навантажувальна вилка, ареометр, комплект 

з'єднувальних провідників, комплект інструментів, підручники, і нструкцій и а карта. 
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Після виконання завдання студент повинен 

Знати: 

2. Несправності реле-регулятор і в та способи їх усунення 

3. Несправності акумуляторних батарей та способи їх усунення 

4. Несправності котушок запалювання та способи їх усунення 

Вміти: 

1. Випробувати і регулювати реле-регулятор. 

2. Випробувати і регулювати акумуляторних батарею. 

3. Випробувати і регулювати котушку запалювання. 

Послідовність виконання роботи: 

1. Ознайомитися з робочим місцем і випробовувальними приладами. 

2. Виконати випробування за допомогою запропонованого методу. 

3. Заповнити 'таблицю №4 та таблицю №5 вимірювань. 

4. Зробити висновок за даними вимірювань. 

Вказівки по виконанню роботи. 

1. Перевірити технічний стан реле-регулятора РР362-Б за допомогою контрольної 

лампи й тестера. Результати випробувань занести в таблицю. 19.1. 

Таблиця 19.1. Результати випробувань реле-регулятора РР362-Б. 

Дослідне обладнання Межі регулювання, В Результат випробування, В Висновок 

Реле-регулятора РР-362 
1.Перевірка регульованої 
напруги  
 

   

 

2. Перевірити технічний стан котушки 

3. Перевірити технічний стан акумулятора. 

3.1 Виміряти напругу на кожній банці акумулятора навантажувальною вилкою (див. л/р19, рис, 

7), 

Результати записати в таблицю 19.2 і зробити висновок. 

 

3.2 Перевірити щільність електроліту ареометром (див. л/р 19, рис. 8). 

 

Результати записати в таблицю 19.2. 

 
 
Таблиця 19.2. Результати випробувань котушки запалювання та акумулятора. 

№ 
п.п 

Дослідне обладнання 
й види випробувань 

Спосіб визначення 
(випробування) 

Результат 
випробування. 

виміру 

Допустима 

величина 

Можлива 

несправність 

2 

Котушка запалювання 
2.1. Цілісність первинної 
обмотки 

вимір омметром  R < 1 Ом  

2.2. Цілісність вторинної 
обмотки вимір омметром  R = 1,7 кОм  

2.3» Ізоляція 
первинної обмотки 
стосовно корпуса 

напругою 220В, 
контрольною 
лампою. 

 
не повинна 
горіти  

3 

Акумулятор, 
ЗА, Напруга на кожній 
банці у вольтах 

пробником 
(навантажувальною 
вилкою) 

 ≥10,2 В  

3.2. Щільність 
електроліту Ареометром  

1,27 г/см
3
 при 

t=20°С 
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Несправності реле-регуляторів та способи їх усунення_______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________Несправності котушок запалювання та способи їх 

усунення__________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________Несправності акумуляторних батарей та способи їх 

усунення_________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Оцінка _________Дата __ ___Викладач______________ 

 

 

Лабораторна робота №20  

Тема: Визначення та усунення пошкоджень у стартері та генераторі. 

Мета роботи: Оволодіти методикою й практичними навичками визначення несправностей 

в елементах автотракторного електрообладнання. 

Оснащення робочого місця : стенд КИ-968, генератор змінного струму, стартер, тестер, 

контрольна лампа напругою 220 В, контрольна лампа напругою 12 В, акумулятор 12 В, 

навантажувальна вилка, ареометр, комплект з'єднувальних провідників, комплект 

інструментів, підручники, інструкційна карта. 

Після виконання завдання студент повинен  

Знати: 

1. Несправності стартерів та способи їх усунення 

2. Несправності генераторів та способи їх усунення  

Вміти: 

1. Визначати та усувати пошкодження у стартері. 

2. Визначати та усувати пошкодження у генераторі. 

Послідовність виконання роботи: 

1. Ознайомитися з робочим місцем і випробовувальними стендами. 

2. Виконати випробування за допомогою запропонованого методу. 

3. Заповнити таблицю №1 вимірювань та таблицю №2 розрахунку. 

4. Зробити висновок за даними вимірювань та розрахунку. 

Вказівки по виконанню роботи. 

1. Перевірити справність обмоток стартера (див. л/р20, рис. 6). 

Результати вимірювань занести в таблицю 20.1 і зробити висновок. 

Електрична схема стартера наведена на рис. 6 в. 

Пояснення до схем рис. 6. 

2. Перевірити справність генераторів (див. л/р20, рис. 7), 

Результати вимірі занести в таблицю 20.1 і зробити вивід. 
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Таблиця 20.1. Результати вимірювань. 

№ 
п.п 

Випробовуване 
встаткування, й види 

випробувань 

Спосіб перевірок і 
випробувань 

Результати 
випробувань 

(вимірів) 

Припустима 
величина 

Висновок 

1 2 3 л 
,-і 

с 
j 6 

1 
 

Стартер 
1.1 Відсутність обриву 
обмотки, що втягує, 
тягового реле (рис с б,а, 
л.р.№20) 

Продзвонити омметром 
між клемою «3» й «1» 
при вийнятих щітках 
«маса» 

 
До 1 Ом при 
обириві R = ∞ 

 

1.2. Відсутність обриву 
утримуючої обмотки (рис. 
6,а, л.р.№20) 

Омметром між клемою 
«1» і корпусом при 
вийнятих щітках «маса» 

 
До 2 Ом при 
обриві R = ∞  

1.3. Відсутність 
замикання обмоток 
збудження стартера на 
корпус (рис. 
6,6, л.р.№20) 

Контрольною лампою 
при напрузі 220 В. Щітки 
вийняти, провід від'єд-
нати із затискача «3» 

 

Лампа не 
повинна 
горіти. При 
пробої горить 

 

 

1.4. Відсутність 
замикання обмотки якоря 
на корпус 

Контрольною лампою 
при напрузі 220 В між 
колектором . і корпусом 
при вийнятих щітках 

 
Не повинна 
горіти 

 

1.5. Відсутність обриву 
ланцюга обмоток 
збудження стартера (рис. 
6,в л.р.№20) 

Омметром між клемою 
«3» і вийнятої з обойми 
щітки 

 Опір R ≈ 0.  

Г енератор змінного 
струму Г 250 в 
нерозібраному виді 
2.1. Відсутність обриву в 
обмотці збудження., 
цілісність. ланцюга 
порушення (рис., 7, 
л.р.№20) 

Омметром між клемою 

«Ш» і корпусом 
 

Д е с я т к и  

О м .  

п р и R = ∞  

о б р и в  

 

2.2.Справність випрям-
ного блоку (рис. 7, 
л.р,№20) 

Омметром пряма і 

зворотна провідність 
 

П р я м а п р о
в і д н і с т ь ,  
с о т н і  О м  
З в р о т н а  
п р о в і д н і с
т ь , с о т н і  
к О м  

 

2.3, Перевірити стан 
ізоляції обмотки 
збудження. 

    

2.4. Перевірити стан 
ізоляції обмотки статора 

    

 

Несправності стартерів та способи їх усунення ____________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________ 

Несправності генераторів та способи їх усунення___________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________ 

Висновки_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________ 
 

Оцінка _________ Дата ____________ Викладач ____________ 
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РЕЦЕНЗІЯ 

 

На методичні вказівки для проведення ЛПЗ з навчальної дисципліни 

“Експлуатація та ремонт електрообладнання та засобів автоматизації в АПК” для 

студентів ІІІ - IV курсів спеціальності 5.10010102 “Монтаж, експлуатація та 

ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі”. 

Дані методичні вказівки призначені для поліпшення навчально-виховного 

процесу, покращення засвоєння матеріалу студентами по даній дисципліні, та 

полегшити освоєння курсу ЛПЗ.  

Поданий матеріал розкриває весь перелік лабораторних робіт, що подекуди 

ілюстровані доцільними схемами та рисунками. Теми ЛПЗ  пов'язані та логічно 

доповнюють аудиторний курс дисципліни  “Експлуатація та ремонт 

електрообладнання та засобів автоматизації в АПК” і можуть бути 

рекомендовані для студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації зі спеціальності “Монтаж, експлуатація та ремонт електротехнічних 

установок в агропромисловому комплексі”, а також для викладачів 

електротехнічних дисциплін. 

 

 

 

Рецензент: 

спеціаліст вищої категорії, 

викладач комісії  

електротехнічних дисциплін. ___________________  І.В.Терновик 

 


