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ВСТУП 

 
Виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Монтаж і 

налагоджування електричних машин і апаратів» є важливою частиною 

вивчення всього курсу, сприяє закріпленню студентами теоретичного 

матеріалу, розвиває навички практичної роботи, знайомить з методами 

налагодження та експлуатації електрообладнання. Теми лабораторних робіт 

відповідають основним розділам навчального курсу «Монтаж і налагоджування 

електричних машин і апаратів».  

Послідовність виконання кожної лабораторної роботи визначається її 

змістом і вказана за окремими роботами. Перед початком виконання 

лабораторної роботи студенти ознайомлюються з правилами техніки безпеки, 

про що робиться відповідний запис у журналі. 

Під час виконання лабораторних робіт необхідно ознайомитися з 

методами роботи, конструкцією та технічними характеристиками 

електрообладнання, використовуваного в даній роботі. Тільки після перевірки 

знань та основних положень студента допускають до виконання роботи; 

ознайомитися зі стендом, приладами та пристроями, які будуть використані в 

роботі; скласти електричну схему для виконання роботи та перевірити 

правильність виконаних з’єднань. Умикати установку чи подавати напругу на 

складену схему можна тільки з дозволу викладача; після проведення роботи та 

перевірки викладачем отриманих результатів вимкнути установку, схему 

розібрати та привести робоче місце в порядок; оформити звіт з виконаної 

роботи. Схеми, графіки, таблиці мають бути акуратно накреслені. Звіт з 

виконаної роботи кожний студент складає окремо та подає викладачеві до 

початку наступної роботи. Студентів, які не підготували звітів, до наступної 

роботи не допускають. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен: знати: основні типи та конструкції електричних машин та апаратів; 

основні характеристики електричних машин; використання електричних машин 

та апаратів; уміти: виконувати монтаж і налагодження електричних машин 

різної потужності; виконувати монтаж і налагодження пускорегулюючої 

апаратури; виконувати монтаж заземлюючих пристроїв. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Організація робочого місця монтажника, підготовка дротів до 

монтажу 

Мета: набуття вмінь і навичок роботи з паяльником та іншими 

інструментами електромонтажника, окінцювання дротів та зв’язування джгутів. 

 

Короткі теоретичні відомості 
 

Робоче місце монтажника має бути організоване так, щоб забезпечити всі 

умови для продуктивної та високоякісної роботи. Це забезпечується зручною 

конструкцією робочого стола, раціональним розміщенням інструменту, 

деталей, матеріалів і правильним освітленням робочого місця (рис. 1.1). 

Поверхня столу має бути достатньою для розміщення приладу, що 

монтується, необхідних деталей та інструменту. Стіл повинен бути оснащений 

висувними шухлядами для зберігання інструменту, деталей і матеріалів. У 

шухлядах потрібно мати гнізда для інструменту, каси для деталей та кріплення. 

Інструмент розкладають по шухлядах у строгому порядку, окремо 

вимірювальний, монтажний, складальний, слюсарний. Правильне укладання 

інструменту забезпечує швидке його знаходження та зберігання. 

На столі під час роботи повинен знаходитися тільки той інструмент, який 

необхідний для виконання чергових операцій. Його розташовують з правого 

боку, окрім пінцета, який зручно тримати зліва, а каси з деталями – з лівого 

боку. За відсутності спеціальних кас резистори та конденсатори закріплюють на 

смугах картону. Під прилад, що монтується, для запобігання пошкодженню 

його поверхні та столу слід підкласти шматок фланелі. 

Наприкінці робочого дня обов’язково проводиться прибирання робочого 

місця. 

Для зниження втоми монтажника та підвищення якості монтажу робоче 

місце повинно мати добре освітлення (краще – денне). При штучному 



6 
 

освітленні краще використовувати розсіяне світло, що не дає різких тіней. 

Пропонується використовувати матову лампочку потужністю не більш ніж  

60 Вт, розташовану на відстані 0,5–0,75 м від поверхні, що освітлюється. 

Найбільш зручним є джерело світла з відбивачем, установленим на поворотній 

розсувній арматурі. 

 

 

Рисунок 1.1 – Робоче місце монтажника 

 

Для монтажних робіт, як правило, використовують електричні паяльники, 

тому на робочому місці монтажника встановлюють розетку для вмикання 

паяльника. На всіх промислових підприємствах для забезпечення безпеки 

застосовують низьковольтні паяльники напругою 18–36 В, при цьому 

використовують один знижувальний трансформатор з підведенням напруги до 

всіх робочих місць чи стільки трансформаторів, скільки робочих місць. 

Вторинні обмотки трансформаторів слід секціонувати, щоб при коливаннях 

напруги мережі монтажник міг підбирати напругу для нормального нагрівання 

паяльника. При цьому на робочому місці встановлюють колону з декількома 

штепсельними гніздами. Застосовувати автотрансформатори замість 

знижувальних трансформаторів неприпустимо. Для паяльника застосовують 

підставку з гніздами, у яких розміщують невелику кількість припою та 

каніфолі. 

Залежно від характеру монтажних робіт, застосовують той чи інший набір 

інструменту. 
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Монтажник, що працює в умовах поточного виробництва, виконує 

невелику кількість операцій. Він повинен мати такий інструмент: 

– паяльник (електричний); 

– кусачки (бокорізи); 

– плоскогубці;  

– викрутку; 

– пінцет; 

– монтажний ніж. 

Монтажник-універсал виконує монтажні, складальні, а іноді слюсарні 

роботи (при виготовленні макетів). Він використовує широкий асортимент 

інструменту: 

– паяльник 60–80 Вт; 

– паяльник 200 Вт; 

– кусачки бокові; 

– кусачки торцеві; 

– плоскогубці двох розмірів; 

– круглогубці двох розмірів; 

– пінцети двох розмірів; 

– викрутки декількох розмірів; 

– набір торцевих ключів; 

– набір гайкових бокових ключів; 

– набір напилків різних профілів; 

– набір надфілів; 

– дриль ручний; 

– набір свердел від 3 до 8 мм; 

– набір плашок; 

– набір мітчиків 2–6 мм; 

– вороток для мітчиків; 

– ніж монтажний; 

– ножівку; 

– ножиці звичайні; 

– ножиці по металу; 

– молоток слюсарний; 

– молоток часовий; 

– молоток дерев'яний; 

– лещата ручні; 

– лещата настільні; 

– керн; 

– шабер; 

– рисувалку; 

– лінійку; 

– косинець; 

– циркуль; 

– штангенциркуль; 

– мікрометр. 

Окрім названого інструменту, у практиці монтажу застосовують 

різноманітні спеціальні пристрої, що поліпшують якість монтажних робіт і 
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підвищують продуктивність праці. До них належать, наприклад, пристрої для 

зачищення ізоляції на кінцях провідників (електроніж), електротиглі з 

розплавленим припоєм для швидкого залужування кінців проводів, оправки та 

гачки для правки та укладання монтажних проводів; шаблони та голки для 

зшивання джгутів та ін. 

Першим етапом монтажу електричного обладнання є підготовка 

провідників до монтажу. Монтаж, як правило, виконують мідним дротом.  

Дроти та кабелі вибирають насамперед за тривалим струмом, який 

відповідає струму навантаження від приєднувальних до дротів або кабелів 

електроспоживачів. 

Струм навантаження від електроспоживача можна приблизно визначити 

за величиною струму на 1 кВт потужності електроприймача: 

– для трифазних двигунів: 

                                                                   Нав НавI 2 Р  ;                                            (1.1) 

– для трифазного симетричного навантаження від підігрівача та ламп 

розжарювання: 

                                                                    Нав НавI 1.5 Р  ;                                          (1.2) 

– для однофазного навантаження від підігрівача та ламп 

розжарювання: 

                                                                    Нав НавI 4.5 Р  ;                                                        (1.3) 

де НавI  – струм навантаження, А; НавР  – потужність навантаження, кВт. 

Дроти та кабелі вибираються за відомим струмом навантаження за 

таблицями тривало допустимого струму навантаження. При цьому вибір 

роблять з марок кабелів, допустимих для даного способу прокладки в даних 

умовах зовнішнього середовища. 

З’єднання проводів з апаратурою виконують паянням чи за допомогою 

затискачів. Перед з’єднанням дріт має бути окінцеваним. Для цього, по-перше, 

необхідно зачистити ізоляцію. Це роблять ножем чи спеціальним інструментом. 

Щоб не пошкодити жили, ніж потрібно тримати з нахилом, як при заточуванні 
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олівця. Зовнішню полівініхлоридну ізоляцію можна знімати електричним 

випалом. Внутрішню ізоляцію потрібно розплести, скрутити та відкусити 

кусачками.  

Окінцювання екранованих дротів здійснюють так. Екрануюче обплетення 

зсувають з кінця на 10–25 мм, у обплетенні роблять отвір, через який витягують 

дріт, підкладають ізоляційний матеріал та знову насувають обплетення, вільний 

кінець якого витягують та зверху накладають нитковий бандаж. 

Якщо виведення заземляювального кінця виконують одиничним гнучким 

дротом, кінець екранувального обплетення обрізають на відстані 10–25 мм, під 

обплетення підкладають два-три шари ізоляційного теплостійкого матеріалу і 

на кінець обплетення намотують декілька витків гнучкого неізольованого дроту 

перерізом 0,2 – 0,5 мм2. Дріт пропаюють по всій поверхні витків. 

Якщо дріт з’єднують з апаратурою паянням, то кінець дроту необхідно 

залудити, попередньо зачистивши жилу жорсткого дроту монтажним ножем. 

Жила гнучкого проводу має бути скручена в стрижень. 

Техніка паяння 

Найважливіший момент при монтажі електронної схеми незалежно від 

особливостей схеми і використовуваних компонентів – це паяння. Усього лише 

один погано припаяний контакт - і вся схема буде працювати неправильно або 

нестійко. Процес же пошуку та усунення несправності може виявитися дуже 

тривалим через необхідність перепаювання всіх з'єднань. Усього цього легко 

уникнути – просто не треба шкодувати часу, щоб усе паяння виконувалось 

акуратно та дотримуватися наступних правил. 

1. Усі провідники, що мають бути спаяні, потрібно ретельно оглянути, 

щоб переконатися, що на них немає мастил, забруднень або залишків ізоляції. 

Сторонні частинки повинні ретельно віддалятися, поки поверхня не стане 

чистою та блискучою. 

2. Провідники мают бути міцно скручені один з одним, щоб отримати так 

зване механічне з'єднання. Переконайтеся в міцності «механічного з'єднання», 

обережно смикаючи виводи компонентів. Якщо вони нерухомі, значить, це 
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з'єднання існує. 

3. Увімкніть паяльник і дайте йому прогрітися до потрібної температури. 

Не намагайтеся користуватися паяльником, перш ніж він прогріється. 

4. Коли паяльник нагріється до потрібної температури, прикладіть його 

до з'єднання, а не до припою. Це, напевно, найважливіший момент, і якщо його 

виконати невірно, то вийде дефектний спай з «холодним» паянням. «Холодне» 

паяння - це результат того, що припій наноситься на місце з'єднання, перш ніж 

виводи компонентів або провідників не будуть добре прогріті жалом паяльника. 

Тільки після того, як з'єднання буде прогріто паяльником, на нього поміщається 

крапля припою, яка може вільно розтектися по провідниках. Якщо з'єднання 

нагріється до тієї ж температури, що і паяльник, то припій розплавиться та 

заповнить усі порожнини в «скрутні» дротів. Обов'язково використовуйте 

невелику краплю припою, оскільки дуже велика його кількість також викличе 

«холодне» паяння. Це пов'язано з тим, що дуже велике навішування припою 

повністю не розплавиться. 

5. Коли припій розтечеться по з'єднанню, що спаюється, приберіть 

паяльник та почекайте 10–20 с, поки припій застигне. Дуже важливо, щоб 

провідники, що цього часу спаюються, не рухалися, оскільки це може 

призвести до розтріскування припою та порушення контакту. Коли мине  

10–20 с, обережно посмикайте виводи, щоб переконатися, що у зробленому 

з'єднанні відсутня механічна рухливість. Тепер уважно огляньте з'єднання: чи 

немає в ньому ознак «холодного» паяння – таких, як тьмяна поверхня або 

шматочки припою, що не розплавилися. Добре з'єднання, що припаяно, має 

бути рівним і блискучим. Якщо все гаразд, можете приступати до паяння 

наступного з'єднання. 

Деякі компоненти (напівпровідникові прилади) можуть бути пошкоджені 

через перегрів навіть малопотужним паяльником, якщо їх нагрівати дуже 

сильно. Таким чином, при паянні важливо діяти швидко, щоб уникнути нагріву 

компонентів вище за допустиму температуру. 

Один з інструментів, який дуже зручний при виконанні паяння - це 
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тепловідвід, тобто пристрій, який відводить і поглинає тепло від чутливих 

компонентів та розсіює його в повітрі. Для цього можна використовувати 

пінцет. 

Якщо тепловідвід буде встановлений дуже близько до місця паяння, то 

він відбере дуже багато тепла, що призведе до «холодного» паяння. 

Під час паяння проводів і деталей електронної апаратури використовують 

припої та флюси. 

Припій – це сплав металів, призначений для з'єднання деталей і вузлів 

паянням. Він має володіти належною текучістю в розплавленому стані, добре 

змочувати поверхні матеріалів, що сполучаються, а в твердому стані мати 

необхідну механічну міцність, стійкість до дії зовнішнього середовища, 

необхідний коефіцієнт теплового розширення та ін. 

Припій вибирають залежно від виду металів, що сполучаються, або 

сплавів, розміру деталей, необхідної механічної міцності та стійкості до корозії. 

Для паяння товстих дротів використовують припої з температурою плавлення 

більш високою, ніж для паяння тонких дротів. У деяких випадках необхідно 

враховувати електропровідність припою. 

Припої розділяють на м'які з температурою плавлення tпл  400 °С і тверді 

з tпл  500 °С. До м'яких припоїв переважно належать олов'яно-свинцеве зі 

вмістом олова від 18 до 90 %, а також сплави олова з кадмієм, цинком, 

алюмінієм, вісмутом та ін. Тверді припої вирізняються більш високою міцністю 

при розтягуванні. До них належать головним чином мідно-цинкові (ПМЦ) і 

срібні (ПСр) припої. 

У радіотехнічній промисловості та практиці радіоаматорства найбільш 

широко використовуються олов'яно-свинцеві припої. Їх розділяють на 

бесурм’яністі, що містять не більш ніж 0,05 % сурми, малосурм’янисті, що 

містять 0,05...0,5 % сурми, та сурм’янисті, що містять 0,5...6 % сурми (ГОСТ 

21930-76). Малосурм’янисті припої рекомендуються для паяння цинкових і 

оцинкованих деталей, сурм’янисті – переважно для паяння сталевих деталей. 

Флюс – ця речовина або склад, призначений для розчинення та видалення 
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оксидів з поверхні деталей, що спаюються. Він повинен надійно захищати 

поверхні деталей та припою від окислення в процесі паянняйки. Вибір флюсу 

залежить від металів, що сполучаються паянням, або сплавів і вживаного 

припою, а також від виду монтажно-складальних робіт. Температура плавлення 

флюсу має бути нижча за температуру плавлення припою. Флюси розділяють 

на активні (кислотні), безкислотні, активовані, антикорозійні. 

Активні флюси інтенсивно розчиняють оксидні плівки на поверхні 

металу, що забезпечує високу механічну міцність з'єднання. Такі флюси 

використовують, коли можна повністю видалити їх залишки з поверхні деталей, 

що сполучаються, та місця паяння. Для монтажу електро- та радіоапаратури 

активні флюси застосовувати не можна. Безкіслотні флюси – виготовляють на 

основі каніфолі, яка при паянні очищає поверхню від оксидів і захищає її від 

окислення. Їх широко використовують при монтажі радіоапаратури. Видалення 

цих флюсів після паяння необов'язкове. Активовані флюси виготовляють на 

основі каніфолі з додаванням активізаторів. Вони придатні для з'єднання 

металів і сплавів, що погано піддаються паянню (сталь, нікель, ніхром та ін.). 

Антикорозійні флюси не викликають корозії після паяння. Деякі з них можна не 

видаляти з місця паяння. 

Для паяння мідними та латунними припоями, які вирізняються високою 

температурою плавлення, як флюс використовують головним чином буру 

(Na2В4О7) та суміші її з борною кислотою (Н3ВО3), борним ангідридом (В2О3) і 

деякими іншими солями. 

Залужування проводять так: розігрітий до температури плавлення 

припою паяльник опускають у каніфоль і наносять її на кінець проводу. Потім, 

попередньо опустивши паяльник у каніфоль, підносять його до припою, який 

потрапляє на грані паяльника. Торкаючись цими  гранями кінця дроту, 

прогрівають його. Припій має покрити кінець дроту тонким шаром. 

Після залужування кінцю дроту надають форми, зручної для механічного 

закріплення на пелюстках чи контактних стояках.  
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Якщо з’єднання дроту з апаратурою здійснюється за допомогою плоского 

затискача, то дріт має бути окінцеваний у вигляді стрижня, при цьому жилу 

гнучкого дроту скручують і залужують. Окінцевання дроту для гвинтового 

затискача має бути зроблене у вигляді кільця для жорсткого дроту. Кільце 

також залужують. 

Два та більше ізольовані дроти, які прокладені в одній трасі паралельно, 

мають бути зв’язані у джгут. Джгути з невеликою кількістю проводів в’яжуть 

нитками (рис. 2.2) 

 

 

Рисунок 2.2 – Джгут, перев’язаний нитками 

 

На початку і в кінці в’язки накладають бандажі з двох-п'яти витків і 

в’яжуть кінцеві вузли. 

Опис монтажного обладнання 
 

 Під час виконання лабораторної роботи знадобиться наступний 

монтажний інструмент: 

– ніж монтажний; 

– кусачки бокові; 

– паяльник 60–80 Вт; 

– паяльник 200 Вт; 

– нитка. 

Порядок виконання роботи 
 

1. Ознайомитися з інструментом, що є на монтажному столі. 

2. Зачистити кінці жорсткого, гнучкого та екранованого дроту. 

3. Залудити кінці дроту. 

4. Окінцювати жорсткий і гнучкий дроти у вигляді стрижня. 
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5. Окінцювати кінці жорсткого та гнучкого дротів у вигляді кільця. 

6. Окінцювати екранований дріт двома методами, накласти бандажі з 

ниток і дроту. 

7. Зв’язати чотири дроти у джгут. 

Зміст звіту 
 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки з роботи. 
 

Контрольні питання 
 

1. Із чого складається місце монтажника? 

2. Які види робіт виконує монтажник? 

3. Перелічити інструмент, яким користується монтажник під час 

роботи. 

4. Як виконують з’єднання дротів? 

5. Як потрібно залужувати кінці дроту? 

Література: [1, 4, 7, 9, 10]. 

 

Лабораторна робота № 2 
 

Тема. Вивчення принципу дії електровимірювальних приладів, що 

використовують для монтажу та налагоджування електротехнічного 

обладнання 

Мета: набуття вмінь і навичок роботи з електровимірювальними 

приладами. 

 
Короткі теоретичні відомості 

 
Мета вимірювань – установлення числового значення величини, що 

характеризує властивості фізичного об’єкта. 
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Вимірювання – отримання числового еквівалента (значення) величини, що 

характеризує властивості фізичного об’єкта (предмета, процесу, явища). 

Метрологічна характеристика – це властивість засобу вимірювання 

впливати на результат вимірювання або його похибку. До основних 

метрологічних характеристик належать діапазон вимірювання та різні складові 

похибки засобу вимірювання.  

Показання засобу вимірювання – це число, відмітка або сигнал на 

відліковому пристрої, які відповідають значенню фізичної, величини на момент 

відліку. Різниця показань приладу в одній і тій же самій точці діапазону 

вимірювання з плавним підходом «зліва» до цієї точки називається варіацією 

показання. Під діапазоном показань розуміють область значень шкали приладу, 

яка обмежена кінцевим чи початковим значеннями шкали. Слід відрізняти 

діапазон показання від діапазону вимірювання, під яким беруть область значень 

величини, у межах якої нормовані допустимі межі похибки засобу 

вимірювання. 

У загальному випадку метод вимірювання – це  захід або сукупність 

заходів порівняння вимірювальної фізичної величини з її одиницею  відповідно 

до реалізованого принципу вимірювання. До основних методів вимірювання 

належать: метод безпосереднього оцінювання, метод порівняння з мірою, 

диференціальний або різницевий, нульовий, контактний і безконтактний . 

Метод вимірювання, у якому вимірювальну величину порівнюють з 

величиною, яка відтворюється мірою, називається методом порівняння з мірою. 

Нульовим називається метод порівняння з мірою, у якому результуючий ефект 

дії вимірювальної величини та міри на засіб вимірювання зводять до нуля. 

Якщо вимірювальна величина порівнюється з її однорідною, яка має відоме 

значення, котре незначно відрізняється від значення вимірювальної величини, 

при якому вимірюється різниця між цими двома значеннями, то такий метод 

називається диференціальним. 

Чутливий елемент приладу може мати або не мати контакту з об’єктом 

вимірювання. У першому випадку метод вимірювання називається 
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контактним, а в другому – безконтактним.  

Різниця між показаннями засобу вимірювання та істинним (дійсним) 

значенням вимірювальної фізичної величини називається абсолютною 

похибкою засобу вимірювання. Оскільки істинне значення, як правило, 

невідоме, то на практиці використовують її дійсне значення. Для робочого 

засобу вимірювання за дійсне значення беруть показання зразкового засобу, для 

зразкового  значення фізичної величини, котре одержане з допомогою еталону. 

Зразковий прилад має значно меншу похибку, якою при вставленні 

нерідко нехтують. Тому для визначення абсолютної похибки приладу 

користуються формулою 

зnn XXX   (2.1) 

де nX – похибка приладу, що перевіряють; зX  – значення величини, яке 

одержане з допомогою зразкового засобу вимірювання (або еталоном), котре 

беруть за дійсне значення;  Хп – показання приладу, що перевіряє. 

Основною метрологічною характеристикою кожного приладу є клас 

точності – узагальнювальна характеристика, яка виражається межами основної 

та додаткових похибок приладу, а також іншими характеристиками, які 

визначають його точність. Найбільше значення похибки приладу, яке 

встановлене нормативно-технічною документацією та при якому він придатний 

до використання, називається межею його допустимої похибки. У разі пе-

ревищення цієї встановленої межі похибки прилад визнається непридатним до 

використання.  

Під час монтажу, налагоджування та ремонту електроустановок та 

електрообладнання електровимірювальні прилади слугують для визначення 

стану окремих видів електрообладнання та правильності з’єднання елементів 

електрообладнання. Незамінними приладами у таких випадках є: 

– мегомметр; 

– омметр; 

– комбіновані вимірювальні прилади; 
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– кліщі електровимірювальні; 

– електронно-променевий осцилограф; 

– щуп або пробник. 

Мегомметр – пристрій, який застосовується для вимірювання опору 

ізоляції електроустаткування, проводів і кабелів постійному струму. 

Мегомметр складається з генератора постійного струму та 

вимірювального приладу, що міститься в одному корпусі. 

Омметр працює на основі вбудованого елемента живлення та слугує для 

вимірювання порівняно невеликих опорів в омах. Він може застосовуватися для 

перевірки цілості електричних кіл. 

Технічні дані мегомметра та омметра наведені в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 1.1 – Технічні дані мегомметра та омметра 

Найменування приладу 
Діапазон вимірювань Вихідна напруга, 

В кОм Мом 

Модифікація мегомметра:    

М4100/1 0…200 0…20 100 ± 10 

М4100/2 0…500 0…50 250 ± 25 

М4100/3 0…1000 0…100 500 ± 50 

М4100/4 0…1000 0…200 1000 ± 100 

Омметр М57 0…5000 Ом 4,5 

 

Схема вимірювання мегомметром опору ізоляції електродвигуна 

зображена на рис. 2.1, а. У даному випадку застосовано мегомметр М4100/4. На 

корпусі мегомметра зображена схема приєднання дротів при вимірюванні в 

мегомах і кілоомах. У разі вимірювання в кілоомах між двома лівими 

затискачами ставиться перемичка, що входить до комплекту дротів, один дріт 

приєднується до цієї перемички, а другий – до правого затискача, а інші кінці 

дротів приєднуються до об’єкта, що вимірюється. 
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Для вимірювання в мегомах дроти приєднуються до двох лівих 

затискачів. 

У даному випадку вимірювання проводиться в кілоомах, електродвигун 

від’єднано від мережі. Його можна не від’єднувати, а тільки відключити 

вимикач. Звичайно зручніше виміряти опір ізоляції двигуна з боку вмикаючого 

пристрою через кабель живлення двигуна. Але в цьому випадку прилад урахує і 

опір ізоляції кабелю, а виміряний опір ізоляції буде менш ніж опір ізоляції 

двигуна. Якщо він не нижче за допустиме (500 кОм), то кабель можна не 

від’єднувати, а якщо нижче, то електродвигун потрібно перевірити окремо. 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 2.1 – Схема застосування мегомметра М4100/4: 

а – вимірювання опору ізоляції двигуна відносно його корпусу; 

б – визначення кінців жил кабелю 

 

За допомогою мегомметра можна перевірити цілісність кожної фазної 

обмотки двигуна та місця їхнього з’єднання, вимірявши опір між початками 

фаз, якщо обмотки двигуна з’єднані  в зірку. При з’єднанні трикутником кінці 

та початки обмоток потрібно роз’єднати. 

Оскільки на виході мегомметра при вимірюванні висока напруга, то під 

час цього часу не можна торкатися  неізольованих частин об’єкта вимірювання 

та дротів приладу. 
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Коло, що виміряється, може заряджатися від мегомметра під час 

вимірювання, тому після вимірювання його потрібно розрядити за 

допомогою провідника занулення (заземлення) електроустановки, 

дотримуючись обережності. 

На рис. 2.1, б зображено визначення кінців жили кабелю у разі 

відсутності забарвлення за допомогою мегомметра. Дальній кінець жили 

кабелю та один затискач приладу приєднуються до заземлених частин 

конструкцій, а за допомогою дроту від іншого затискача приладу проводиться 

пошук другого кінця жили кабелю. 

Слід зазначити ще деякі особливості при роботі з мегомметром. 

Мегомметр виробляє високу напругу, та якщо в установці, де 

проводиться вимірювання, є елементи, які можуть бути пошкоджені цією 

напругою, наприклад, конденсатори, напівпровідникові прилади, то вони 

повинні бути від’єднані або короткозамкнені дротом. 

Не припускається користуватися приладом, забрудненим і покритим 

вологою, оскільки це може спотворити показники вимірювань. 

Перед вимірюванням прилад повинен бути перевірений з’єднанням кінців 

його дротів при обертанні рукоятки, при цьому стрілка приладу повинна 

продемонструвати «нуль», а при роз’єднанні дротів – «безмежність». 

Щоб прилад дав потрібне значення напруги, його рукоятку потрібно 

обертати з частотою не меншого, ніж указано на щиті зі шкалою. 

Під час вимірюванні в розгалуженому колі прилад може спочатку 

продемонструвати малий опір ізоляції, поки коло не зарядиться від напруги, що 

виробляється ними, оскільки ізоляція кола має ємність.  

Комбіновані вимірювальні прилади. Більшість елементів електронних 

схем легко перевірити та налагодити за допомогою декількох простих 

електронних вимірювальних приладів. Один з необхідних приладів – це 

мультиметр. Усі вони призначені для вимірювання напруги постійного та 

змінного струмів, величини струму та опору постійному струму. Деякі прилади 

призначені для вимірювань ємності, параметрів транзисторів, температури 
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тощо. 

Точність мультиметрів визначається якістю та похибкою масштабних 

резисторів, які застосовуються для вибору різних діапазонів. Відмінності у 

вартості між дешевими аматорськими приладами, професійними 

мультиметрами та лабораторними вимірювальними приладами  значною мірою 

визначаються різницею в ціні між стандартними та прецизійними 

компонентами. Багато недорогих мультиметрів забезпечують точність 

вимірювань від 2 до 10 %. Професійні прилади мають точність від 1,5 до 2 % на 

постійному струмі та від 3 до 5 % – на змінному. Більшість вимірювань, які 

доведеться проводити при роботі зі схемами, не вимагають такої точності, якою 

не міг би забезпечити недорогий мультиметр. 

При роботі з мультиметром  потрібно завжди уважно вибирати межу 

вимірювань. Наприклад, якщо схема працює від 9 В батареї, то можна не 

сумніватися в тому, що робота на 10 В межі вимірювання безпечна. Проте якщо 

максимальна напруга або струм у колі  наперед не відомий, то потрібно 

починати вимірювання з найбільшої межі вимірювань мультиметра. 

Побачивши значення приладу, ви отримаєте уявлення про величину, що 

вимірюється, та зможете вибрати правильну межу вимірювань. 

Коли мультиметр установлений у режим вимірювання струму (в амперах, 

міліамперах або мікроамперах), будьте дуже уважні при ввімкненні щупів у 

схему, оскільки при вимірюванні струму прилад являє собою майже 

короткозамкнене коло.  

У таблицях 2.2–2.4 наведені технічні дані ряду комбінованих 

вимірювальних приладів 

 

Таблиця 2.2 – Технічні дані цифрового мультиметра DT 890В+ 

Діапазон вимірювань:  

 струм постійний 2 мА – 20 А 

 струм змінний 20 мА – 20 А 
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 напруга постійна 200 мВ – 1000 В 

 напруга змінна 2 В –750 В 

 опір 200 Ом – 200 Мом 

 ємність 2000 пФ – 20 мкФ 

 

Кліщі електровимірювальні. Даний прилад призначений для вимірювань 

сили струму в провіднику без його роз’єднання, а також напруги та опору. 

Основою приладу є рознімнийй магнітопровід з обмоткою, яка є вторинною 

обмоткою трансформатора струму, а первиною обмоткою є провід з 

вимірюваним струмом.  

 

Таблиця 2.3 –  Технічні дані цифрового мультиметра DT 9808 

Діапазон вимірювань: Величина 

 струм постійний 20 мкА–20 А 

 струм змінний 20 мА–20 А 

 напруга постійна 200 мВ–1000 В 

 напруга змінна 20 В–750 В 

 опір 200 Ом–200 МОм 

 частота 2 К–20 К 

 ємність 2 нФ–20 мкФ 
 

Таблиця 2.4 –  Технічні дані цифрового мультиметра DT 832 

Діапазон вимірювань: Величина 

 струм постійний 2000 мкА–10 А 

 напруга постійна 200 мВ–1000 В 

 напруга змінна 200 В –750 В 

 опір 200 Ом–2000 кОм 
 

Для вимірювання сили струму магнітопровід розмикається та надівається 

на провід, потім змикається і проводиться вимірювання. 

Таблиця 2.5 –  Технічні дані кліщів електровимірювальних 266  

Діапазон вимірювань: Величина 

 струм змінний 750 А 
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 напруга постійна 1000 В 

 напруга змінна 750 В 

 опір 200 Ом–2000 Мом 

 

Прилад працює на змінному та постійному струмах у широкому діапазоні 

вимірювальних величин. Завдяки використанню спеціальних щупів прилад мо-

же працювати  як вольтметр. Отже, він є універсальним вимірювальним 

пристроєм. Струмовимірювальні кліщі можуть застосовуватися для швидкого 

вимірювання струму в місцях, де доступні окремі виводи фаз. Однако вони не 

можуть вимірювати струм у багатожильних силових кабелях, де в один кабель 

укладають проводники всіх трьох фаз. При використанні струмовимірювальних 

кліщів необхідно стежити за тим, щоб вони затискались без найменшого 

повітряного зазора, інакше показання можуть бути далекими від істинних 

значень. 

Застосовуються електровимірювальні кліщі різних типів.  

Електронно-променевий осцилограф. Прилад набув значного поширення. 

Він відображає досліджуваний електричний сиґнал на екрані, надає інформацію 

про частоту та тривалість імпульсів і їх форму. Осцилограф можна 

використовувати для вимірювання напруги (змінної та постійнної). 

Щуп, пробник. Для перевірки кіл також може застосовуватися щуп або 

пробник, що складається з корпусу, до  якого поміщаються батарея та лампа. 

Для торкання точок кіл прилад має штир і дріт. 

Приєднавши проводок щупа до потрібної точки кола і торкаючись 

штирем інших її точок, можна перевірити цілість ділянок кола. 

Слід пам’ятати, що вимірювання опорів в електроустановках потрібно 

проводити, зробивши необхідні відключення напруги, перевіривши її 

відсутність перед приєднанням до приладу. 

Правила для перевірки працездатності електронних компонентів 

Перевірка діодів і випрямлячів. 

Діод – це напівпровідниковий елемент, що проводить струм тільки в 
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одному напрямку. 

Прямий опір діодів і випрямлячів перевіряється підключенням 

позитивного та негативного полюсів мультиметра (рис. 2.2), заздалегідь 

установленого на режим перевірки діодів, відповідно до позитивного (анода) і 

неґативного (катода) виводів. Виміряний опір повинен складати від 500 до  

600 Ом  для звичайних кремнієвих діодів і від 200 до 300 Ом – для германієвих 

діодів, а для діодних мостів (германієвих або кремнієвих) через їх великий 

розмір опір нижче, ніж у відповідних звичайних діодів. Високовольтні діоди 

складаються з декількох діодів, сполучених послідовно, тому при вимірюванні 

їх опір виявляється вищим. Описаний прийом придатний для швидкого 

визначення працездатності діода. 

Щоб перевірити діод на коротке замикання або витік, потрібно 

перемкнути мультиметр на більш омну  шкалу та поміняти місцями його 

виводи. Низький опір укаже на коротке замикання або підвищений витік діода. 

У германієвих діодів зворотний опір складає від 100 кОм до 1 Мом. Кремнієві 

діоди мають більш високий зворотний опір, який може досягати 1000 Мом. 

 

 

Рисунок 2.2 – Перевірка діода мультиметром 
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Проте деякі діоди можуть мати і більш низький зворотний опір, але 

нормально працювати в деяких схемах. У діодних мостів, які мають pn-

переходи великої площі, струми витоку більше.  

Стабілітрони. Щоб швидко визначити обрив, коротке замикання або 

підвищений витік стабілітрона, підключіть мультиметр у прямому напрямку, як 

для звичайного діода. Проте така перевірка, хоча вона і корисна, не дає 

головної інформації про стабілітрон, а саме – чи стабілізує він напругу на 

заданому рівні. Перевірка стабілізуючої функції стабілітрона проводиться за 

допомогою регульованого джерела живлення, забезпеченого вимірювальним 

приладом, який дозволяє виміряти напругу та струм. 

Приєднайте до виходу джерела живлення випробовуваний стабілітрон 

послідовно з резистором, що обмежує струм, і поволі збільшуйте вихідну 

напругу, поки через стабілітрон не потече заданий струм (рис. 2.3). Тепер 

підключіть вольтметр паралельно стабілітрону, щоб виміряти напругу 

стабілізації. Змінюйте струм через стабілітрон у  той і в інший бік від заданого 

значення. Якщо стабілітрон працює нормально, то напруга повинна залишатися 

постійною. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема перевірки стабілітрона 

 

Перевірка тиристорів і семісторів. 

Вольтметр постійного 
струму

Струмообмежувальний 
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Стабілітрон

Реґулятор напруги

Реґулятор струму

Реґульоване джерело 
живлення постійного струму

+ -
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Тиристор – це діод з додатковим електродом керування. Тиристор 

починає проводити струм тільки тоді, коли зсунутий у прямому напрямку,  і 

при цьому на електрод керування подається відкриваючий імпульс. Тому 

тиристор можна перевірити так же, як і звичайний діод, використовуючи 

мультиметр з функцією перевірки діодів або звичайний омметр. 

Позитивний щуп вимірювального приладу підключають до анода 

тиристора, а негативний – до катода (рис. 2.4). Прилад повинен 

продемонструвати «безмежно» високий опір. Для відмикання тиристора 

використовують перемичку, якою електрод керування тиристора сполучають з 

позитивним щупом, не відключаючи при цьому вимірювальний прилад. 

Продемонстрований на вимірювальному приладі опір тиристора повинен різко 

знизитися. 

Після від’єднання перемички тиристор продовжує проводити або 

повертається у закритий стан. Це залежить від властивостей тиристора та 

вимірювального приладу. Якщо тиристор володіє малим струмом утримання, то 

омметр зможе утримати його у відкритому стані. Якщо ж струм утримання 

тиристора високий, то при від’єднанні перемички він закриється. 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема перевірки тиристора 
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Деякі потужні тиристори можуть мати внутрішній резистор, увімкнутий 

між катодом і електродом керування. Цей резистор запобігає відмиканню 

тиристора невеликими перешкодами. Інженер, що не знає про існування цього 

резистора, може помилково вважати його за витік між катодом і електродом 

керування. Величину його опору можна виміряти омметром. 

Семістор конструктивно складається з двох тиристорів, увімкнених  

паралельно в протилежних напрямках; тому процес перевірки семістора схожий 

на перевірку тиристора. Позитивний щуп вимірювального приладу 

підключається до виводу МТ2, а негативний щуп – до виводу МТ1, рис. 2.5. 

При від’єднаному електроді керівника омметр повинен продемонструвати 

«безмежний» опір. Потім, як і при перевірці тиристора, електрод керування 

сполучають перемичкою з виводом МТ2 (подається позитивний відмикльний 

імпульс). Опір семістора, продемонстрованого на вимірювальному приладі, 

повинен різко знизитися. Це означає, що один з пари тиристорів справний. 

Потім щупи омметра змінюють місцями. Знову, якщо електрод керування 

від’єднаний, омметр повинен демонструвати «безмежний» опір. Електрод 

керування сполучають перемичкою з виводом МТ2 (подається негативний 

відмикальний імпульс). Опір семістора «падає», що означає справність другого 

тиристора.  

 

Рисунок 2.5 – Схема перевірки семістора 
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Перевірка біполярних транзисторів 

Біполярні транзистори складаються з трьох шарів напівпровідникового 

матеріалу і можуть бути або р-п-р або п-р-п-типу. Кожний транзистор можна 

зобразити у вигляді двох діодів, увімкнених назустріч один одному з виводом 

від точки з’єднання, як зображено на рис. 2.6. Еквівалентом бази р-п-р-

транзистора виступають сполучені разом катоди двох діодів. Якщо ж 

транзистор п-р-п-типу, то еквівалентом бази виступають сполучені разом 

аноди. Два виводи діодів, що залишилися, являють собою емітер і колектор. 

Оба р-п-переходи транзистора перевіряють окремо, як два незалежні діоди. 

Якщо обидва діоди справні, то і транзистор справний. 

Функцію мультиметра для перевірки діодів можна використовувати для 

перевірки транзисторів. Візьмемо для перевірки транзистор р-п-р-типу. 

«Неґативний щуп» (чорний) мультиметра сполучаємо з виводом бази 

транзистора. «Позитивний щуп» (червоний) прикладаємо спочатку до емітера, а 

потім до колектора. При цьому обидва переходи будуть при перевірці «зсунуті 

в прямому напрямку». Мультиметр повинен демонструвати низький опір в обох 

переходах. Потім замість «неґативного щупа» підключаємо до бази 

«позитивний щуп». Процедура повторюється. Обидва р-п-переходи при 

перевірці «зсунуті в зворотному напрямку». Мультиметр демонструє високий 

опір обох переходів. Процедура перевірки п-р-п-транзистора ідентична. Різниця 

тільки в тому, що, коли до бази прикладається «неґативний щуп», мультиметр 

демонструє високий опір, а коли «позитивний» – низький. 

 

 

Рисунок 2.6 – Транзистор зображений двома діодами 
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Якщо використовувати мультиметр, у якого відсутній режим перевірки 

діодів, транзистор перевіряється в режимі вимірювання опору – «Ом» («Ω»). 

Процес перевірки такий самий, як і при перевірці діода. Важливо зазначити, що 

показання від декількох сотень до декількох тисяч Ом при прямому зсуві не є 

обов’язковою ознакою несправності транзистора. Це всього лише ознака того, 

що напруги внутрішнього джерела живлення вимірювального приладу не 

вистачає для повного «зсуву» р-п-переходу. Показання «безмежного» опору 

при зворотному «зсуві» того ж транзистора свідчить про те, що елемент 

справний. Ураховувати потрібно тільки різницю двох показань, а не їхні дійсні 

значення. 

Несправний же транзистор, якщо обидва р-п-переходи мають однаковий 

опір в обох напрямках. Так само, як і діоди, р-п-переходи несправного 

транзистора можуть мати дуже високими опорами в обох напрямках 

(внутрішній обрив) або нульовим опором в обох напрямках (внутрішній 

пробій). Іноді несправний р-п-переход має невеликим опором, рівним в обох 

напрямках.  

Більшість мультиметрів мають можливість виміряти коефіцієнт 

підсилення транзистора за струму hFE. Виводи транзистора вставляють у 

спеціальні розніми, позначені Е (Е), Б (В) і К (С) відповідно. На базу 

транзистора подається струм відомої величини і вимірюється відповідний 

струм колектора. Як відомо, коефіцієнт підсилення за струмом дорівнює 

відношенню струму колектора до струму бази. Незважаючи на зручність і 

швидкість такого способу перевірки транзистора, варто мати, на увазі, що деякі 

мультиметри виміряють hFE з низькою точністю. Перевірте технічні 

характеристики мультиметра, перш ніж довіряти виміряному значенню 

коефіцієнта підсилення за струмом. 

Деякі тестери володіють корисною функцією внутрішньосхемної 

перевірки hFE. При цьому не виникає потреби від’єднувати подозрілий 

транзистор від кола схеми, а перевіряти його безпосередньо на платі. 

Перевірка польових транзисторів 
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Польові транзистори перевіряти складніше, ніж біполярні. Перед 

перевіркою польового транзистора потрібно встановити, є він транзистором з 

керованим р-п-переходом, або це МОП-транзистор Після цього необхідно 

з’ясувати, чи є транзистор р-канальним або п-канальним. (Слід пам’ятати, що 

МОП-транзистори – це дуже великий клас транзисторів зі своїми 

особливостями. Найчастіше зустрічаються  МОП-транзистори з індукованим 

каналом і МОП-транзистори зі вбудованим каналом). 

Польовий транзистор з керованим р-п-переходом можна перевірити 

звичайним омметром. 

Еквівалентну схему заміщення польового транзистора з керованим р-п-

переходом зображено на рис. 2.7. Вона являє собою два діоди, послідовно 

сполучені між стоком і витоком. Полярність діодів протилежна. Із середньої 

точки між ними виведено затвор. Для п-канального транзистора затвор 

підключений до анодів діодів, а для р-канального – до катодів. Ізолювальний 

шар оксиду кремнію подано високоомним резистором, увімкненим між стоком 

і витоком паралельно діодам. 

 

 

Рисунок 2.7 –  Польовий транзистор з керованим р-п-переходом, що зображено 

у вигляді двох діодів і резистора 

 

Таким чином, транзистор можна перевірити за допомогою омметра, 

вимірявши опори р-n-переходів між затвором і стоком і між затвором і 
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витоком. Якщо транзистор справний, обидва переходи повинні поводитися як 

звичайні діоди, володіючи високим опором в одному напрямку і низьким – в 

іншому. Потім виміряють опір між стоком і витоком. Омметр повинен 

продемонструвати  деяке значення опору, залежне від параметрів транзистора. 

Перевірка омметром МОП-транзистора навіть при найбільшому збігу 

обставин являє собою надзвичайно складну задачу. Це пов’язано з тим, що 

затвор ізольований від каналу тонким шаром оксиду кремнію. Цим 

забезпечується дуже високий вхідний опір МОП-транзистора, але робить його 

вразливим навіть для невеликої статичної напруги, що виявилась на виводах 

транзистора. Фактично МОП-транзистор легко можна вивести з ладу легким 

дотиком. Через це МОП-транзистор упаковують так, щоб усі його виводи були 

електрично сполучені, що запобігає виникненню статичних напруг між його 

електродами. 

МОП-транзистори потрібно перевіряти низьковольтним омметром з 

граничною обережністю, установивши найвищу межу шкали вимірювань. 

Справний МОП-транзистор зі вбудованим каналом володіє деякою провідністю 

між витоком і стоком. Проте між затвором і стоком, а також між затвором і 

витоком, опір гранично високий. У справному МОП-транзисторі з індукованим 

каналом провідність між виводами в будь-якому їх поєднанні практично 

відсутня. 

 

Опис монтажного обладнання 
 

Під час виконання лабораторної роботи знадобиться наступний 

монтажний інструмент: 

– ніж монтажний; 

– кусачки бокові; 

– плоскогубці; 

– викрутка. 
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Порядок виконання роботи 
 

1. За допомогою мегомметра визначити опір ізоляції 

електроустаткування, проводів і кабелів. 

2. Застосовуючи мультиметр, визначити: опір резисторів; перевірити 

діоди, транзистори, тиристори на працездатність; виміряти величину ємності 

та виміряти величину постійного й змінного струмів та напруги. 

3. Вивчити принцип дії кліщів електровимірювальних. 

 

Зміст звіту 
 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки з роботи. 

 

Контрольні питання 
 

1. Що таке вимірювання? 

2. Мета вимірювання електричних величин. 

3. Які застосовуються прилади для вимірювання електричних 

вимірювань? 

4. Розкрити принцип роботи мегомметра. 

5. Які величини можна вимірювати за допомогою цифрового 

мультиметра. 

Література: [1, 4, 7, 9, 10]. 

  

Лабораторна робота  № 3 

 

Тема. Монтаж з’єднувачів проводів та апаратних затискачів 

Мета: ознайомитись з одним зі способів з’єднання проводів ліній 

електропередачі методом скручування та монтажем апаратних затискачів 
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обладнання підстанцій. 

 
 

Короткі  теоретичні відомості 
 

3’єднання проводів ліній електропередачі повинні мати механічну 

міцність, яка дорівнює міцності проводу, а електричний опір з’єднаних не 

повинен бути більшим за цілий відрізок проводу довжиною, яка дорівнює 

довжині з’єднувача. 

ПУЕ припускають, що механічна міцність з’єднань повинна бути не менш 

ніж 90% опору цілого проводу на розрив, а збільшення опору з’єднання – до 1,2 

опору цілого проводу такої самої довжини. 

Якість монтажу з’єднання оцінюється за коефіцієнтом дефектності: 

3

Ц

R
K 1.2

R
  , (3.1) 

де 3R  – перехідний опір контактного з’єднання проводу (Ом); ЦR – опір цілого 

проводу довжиною, яка дорівнює довжині з’єднувача. 

Для зрощування проводів використовуються такі з’єднувачі: 

− затискачі сполучні овальні типу СОАС (рис. 3.1) призначені для 

з’єднання алюмінієвих дротів діаметром від 5,1 до 17,5 мм і сталеалюмінієвих 

дротів діаметром від 4,5 до 19,6 мм (окрім дротів з оксиленим сталевим 

осердям), вмонтовуваних скручуванням. Перед монтажем кінці дротів 

очищають від бруду і окислів згідно з інструкцією із з’єднання дротів і вводять 

до сполучного затискача назустріч один одному внапуск. Для забезпечення 

надійного з’єднання дротів необхідно зробити 4–4,5 оберта в пристрої МІ-189А 

для дротів перерізом до 35 мм2 в пристрої МИ-230А для дротів перетином до 

185 мм2. Для з’єднання дротів АЖС70/39 необхідно зробити 5,5 оберта в 

пристосуванні МІ-230А. 
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а – СОАС; б – СОА 

Рисунок 3.1 – Овальні з’єднувачі дротів:  

 

– затискачі сполучні овальні СОМ (рис. 3.2) призначені для з’єднання 

мідних дротів методом місцевого обтискання. Монтаж здійснюється за 

допомогою кліщів МІ-19А; 

 

 

Рисунок 3.2 – Овальні з’єднувачі дротів СОМ 

 

– затискачі сполучні пресовані типу САС, (рис 3.3) призначені для 

з’єднання сталеалюмінієвих дротів перерізом 185 мм2 і вище. Корпус затискачів 

виготовляється з труб спеціального профілю. Осердя призначене для з’єднання 

сталевих частин дротів, має профіль перерізу аналогічний до  профілю корпусу. 

Корпус сполучного затискача та осердя вмонтовується опресовуваними 

матрицями на гідравлічних пресах; 

– затискачі сполучні пресовані типу САСУС, (рис. 3.3) призначені 

для з’єднання сталеалюмінієвих дротів підвищеної міцності. З’єднання сталевої 

частини дроту проводитися методом врозпліт. Опресовування осердя затискача 
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проводиться спочатку шестигранною, потім круглою –  матрицею, а 

опресування корпуса затискача – круглою матрицею; 

– затискачі сполучні типу САП, (рис. 3.3) призначені для з’єднання 

порожнистих алюмінієвих дротів при монтажі ошиновки підстанцій. Перед 

опресуванням цих затискачів з метою запобігання зминанню в кінці 

порожниних дротів уставляються вкладиші; 

 

 

Рисунок 3.3 – Овальні з’єднувачі дротів САС, САУС, САП  

 

– затискачі сполучні типу СВС, (рис. 3.4) призначені для з’єднання 

сталевих канатів перерізом від 50 до 300 мм2. Затискачі сполучні типу СВС 

являють собою сталеву круглу трубку. Кінці дротів у таких затискачах 

з’єднуються методом врозпліт, після чого проводиться опресування 

шестигранними матрицями. 

–  

 

Рисунок 3.4 – Овальні з’єднувачі дротів СВС 

 

З’єднувачі болтові (рис. 3.5) призначені для з’єднання струмопровідних 

жил перерізом від 25 до 240 мм2. Кріплення з’єднувача на жилі здійснюється 

методом загвинчування болтів зі спеціальною головкою, яка зривається, 

досягнувши заданого зусилля, забезпечуючи надійне з’єднання, що встановлено 



35 
 

за ГОСТ 17441-84 («З’єднання контактні електричні»). З’єднувачі болтові 

виготовляються з високоміцного корозійностійкого алюмінієвого сплаву. 

З’єднувачі мають внутрішню конструктивну перегородку, що визначає глибину 

заходу жили  та слугує масляним стопором для жил кабелів з просякнутою 

маслом паперової ізоляцією. 

З’єднувач одного типорозміру використовують на декілька перерізів жил 

кабелю. 

 

 

Рисунок 3.5 – З’єднувач болтовий 

 

Затискачі апаратні пресовані типу (рис. 3.6) призначені для приєднання 

одного алюмінієвого або сталеалюмінієвих дротів до виводів апаратів при 

монтажі розподільних пристроїв. 

 

 

Рисунок 3.6 – Затискачі апаратні пресовані типу А4А 

 

Контактні пресувальні затискачі (апаратні та відгалужувальні) монтують 

у такій послідовності: на кінець проводу на позначці накладають бандаж і зайва 
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частка проводу відрізається. Провід і внутрішню частину обробляють під 

контакт. Затискач насувається на провід і виконується його опресування в 

напрямку від затискача до проводу. 

Затискачі проводів з’єднуються безпосередньо з виводами апаратів. Це 

з’єднання виконують боком затискача, плескованим  міддю, до мідних 

контактів виводів апарата. 

 

Опис монтажного обладнання 
 

 Під час виконання лабораторної роботи знадобиться наступний 

монтажний інструмент: 

– сталевий йорж; 

– кардощітка; 

– молоток; 

– лещата; 

– омметр. 

 

Порядок виконання роботи 
 

1. Підготовка проводу та з’єднувача до монтажу. 

Перед монтажем овального з’єднувача необхідно обробити та очистити 

контактні поверхні кінців проводів і з’єднувача. Внутрішню поверхню 

з’єднувача та проводу очистити від бруду ганчіркою, змоченою в бензині, а 

потім – сталевим йоржем і кардощіткою змастить тонким шаром технічного 

вазеліну. Після цього кінці проводів заводять у з’єднувач внакладку так, щоб 

вони виступали зі з’єднувача на 20…25 мм. 

2. Монтаж овального з’єднувача скрученням. 

Скручення з’єднувача та проводів виконують за допомогою молотка та 

лещат. Один кінець з’єднувача зі введеними в нього проводами закріплять у 
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нерухомому затискачі пристрою, другий кінець кладуть на ковадло. Після цього 

за допомогою молотка виконують скручення з’єднувача. 

Скручений з’єднувач звільняють з лещат. 

3. Виміряти перехідний опір з’єднувача за допомогою омметра та опір 

проводу довжиною, яка дорівнює довжині з’єднувача. 

4. Визначити коефіцієнт дефектності: 

.2.1
R

R
K

Ц

3   

5. Виміряти перехідний опір болтового з’єднання за допомогою омметра 

та визначити коефіцієнт дефектності. 

 

Зміст звіту 
 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Розрахунок параметрів. 

5. Висновки з роботи. 

 

Контрольні питання 
 

1. Які вимоги ставлять до з’єднань проводів ліній електропередачі? 

2. Які бувають з’єднання проводів? 

3. Які є типи з’єднувачів? 

4. Як підготовляються проводи та з’єднувач до монтажу? 

5. Чим визначають якість контакту? 

6. Які є типи апаратних затискачів?  

Література: [1, 4, 7, 9, 10]. 
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Лабораторна робота № 4 
 
Тема. Монтаж кінцевих муфт зовнішньої установки марки КНтп для 

кабелів з паперовою ізоляцією та напругою 6, 10 кВ, частотою 50 Гц 

Мета: набуття вмінь і навичок з монтажу кінцевих муфт зовнішньої 

установки марки КНтп для кабелів з паперовою ізоляцією. 

 

Короткі теоретичні відомості 
 
Перед приєднанням кабелів до електричних машин і апаратів, повітряних 

ліній електропередачі або з’єднанням кабелів між собою кінці кабелів 

обробляються. Наприклад, для броньованого кабелю на певній ділянці кінця 

кабелю знімаються захисні покриви, броня, захисні оболонки, загальна ізоляція 

(поясна) жил і жили кабелю розділяються в потрібному ступені. 

Не можна відразу приєднувати або сполучати жили кабелю, оскільки 

через деякий час стан їхньої ізоляції погіршується і відбувається пробій кабелю 

в місці розбіжності жил або в місці їхнього торкання один до одної або з 

корпусом електроустаткування. Відразу ж починає погіршуватися стан 

паперової ізоляції загальної і окремих жил кабелів через стікання 

просочувальних мас і механічне пошкодження ізоляції. 

Стан будь-якої ізоляції погіршується  через вплив вологи і хімічних 

домішок у повітрі, від потрапляння бризок і крапель вологи, дощу та снігу. 

Тому оброблені кінці кабелю відразу ж уміщують у спеціальні пристрої – 

кінцеві закладення, кінцеві муфти для приєднання кабелів або в кабельні 

сполучні муфти для з’єднання кабелів. Для цього наперед готуються потрібні 

види закладень або муфт, матеріали, уживані в них, необхідні інструменти та 

пристрою. 

Усі інструменти очищаються від бруду й протираються ганчіркою, 

змоченою в бензині. Руки працюючого мають бути чистими та періодично 

витиратися чистою ганчіркою. 

Основні терміни і визначення 



39 
 

Кінцеве кабельне закладення – пристрій, призначений для приєднання 

кабелів до електричних машин і апаратів внутрішньої установки. 

Кабельна муфта – пристрій, призначений для з’єднання, відгалуження 

кабелів і для приєднання їх до електричних апаратів або повітряних ліній 

електропередачі. 

Сполучна кабельна муфта – пристрій, призначений для з’єднання кабелів. 

Кінцеві муфти зовнішньої установки марки КНтп застосовують для 

кабелів з паперовою ізоляцією та напругою 6, 10 кВ частотою 50Гц. 

Вибір типорозмірів муфт залежить від перерізу жил кабелю, наведеного в 

таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Типорозмір муфт марки КНтп  

Типорозмір муфт Перетин жил кабелю, мм2 

КНтп 10–35/50 35, 50 

КНтп 10–70/120 70, 95, 120 

КНтп 10–150/240 150, 185, 240 

 

Монтаж муфт має виконуватися з дотриманням загальних правил техніки 

безпеки й протипожежної безпеки згідно з «Правилами техніки безпеки і 

протипожежної безпеки при експлуатації електроустановок споживачами»; 

«Технічною документацією на муфти для силових кабелів з паперовою і 

пластмасовою ізоляцією до 35 кВ» і переліку правил та інструкцій, діючих на 

підприємстві, що застосовує дані кінцеві муфти. 

Усі операції потрібно виконувати  відповідно до інструкції, не 

припускаючи змін у технології монтажу.  

Перед початком монтажу: 

 – перевірити за відомістю комплектації наявність деталей у комплекті, 

відповідність комплекту перерізу кабелю, що сполучається; 

 – підготувати робоче місце та необхідні інструменти і пристрої; 

 – перевірити паперову ізоляцію на вогкість. 
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Монтаж муфти на кабелі зі зволоженою ізоляцією категорично 

забороняється! 

Процес монтажу повинен бути безперервним до повного його закінчення. 

У процесі монтажу дотримуватись чистоти рук та інструменту й виконувати всі 

заходи, щоб запобігти потраплянню пилу і вологи до муфти. Поверхні 

металевих оболонок, бронестрічок або шланга кабелю, призначені для контакту 

з герметиком, повинні бути знежирені, зачищені (оболонка та бронестрічка – до 

металевого блиску) напилком або шкуркою і ще раз знежирені. 

Усадку термоусаджувальних виробів проводити переважно гасовим 

пальником. Припускає застосування паяльної лампи.  

Для усадки пальник відрегулювати так, щоб полум’я йоо було синє, 

розмите, із жовтим прошарком. Загострене синє полум’я не припускається.  

При усадці термоусаджувальних рукавичок, трубок і манжет пальник 

тримати у напрямку усадки виробів, рівномірно переміщаючи пальник по колу 

кабелю. Перш ніж продовжити усадку уздовж кабелю, трубка повинна 

рівномірно усісти по всьому колу. 

Поверхні усаджених трубок або рукавичок повинні бути гладкими, без 

зморшок і здуття. 

Стрічку клею-розплаву  намотувати на прогріті до 70–80°С поверхні 

(стрічка клею-розплаву  при дотику прилипає). Намотування виконувати в один 

шар з 50 % перекриттям без натягу. Для запобігання розкручування кінець 

стрічки клею-розплаву при накладенні останнього витка підплавити полум’ям 

пальника.  

При намотуванні стрічки герметика «В-10» необхідно витягати не менш 

ніж на 30 % за шириною. При такому витяганні стрічки після намотування 

герметика перетворюється на моноліт, герметично сполучений з елементами 

муфти. Нанесення герметика «В-10» при температурі нижче ніж 0 °С 

проводиться після нагріву його до плюс 20 °С полум’ям  пальника. 

Перед усадкою термоусаджувальних елементів видалити з них паперове 

маркування. 
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Опис монтажного обладнання 
 Під час виконання лабораторної роботи знадобиться такий монтажний 

інструмент: 

– бронерізка; 

– зубила розміром 25х200 і 

35х400; 

– ножівка по металу; 

– ніж монтерський складний; 

– ніж для зняття алюмінієвої 

оболонки; 

– кусачки; 

– плоскогубці універсальні; 

– викрутка завдовжки 100 мм; 

– молоток слюсарний; 

– молоток дерев’яний; 

– набір напилків; 

– ключі гайкові; 

– ключі розвідні; 

– метр сталевий; 

– рулетка сталева; 

– термометр зі шкалою до 300°С; 

– штангенциркуль; 

– розбортовка; 

– шаблони для згинання жил; 

– ванна для парафіну; 

– відро металеве на 10 л; 

– воронка для заливання маси в 

муфту; 

– каструля з кришкою для 

розігрівання кабельної маси; 

– ніж для зняття пластмасової 

оболонки; 

– ножиці; 

– кліщі для зняття гумової та 

пластмасової ізоляції жил 

кабелю; 

– кисті малярні; 

– килим гумовий з рифленою 

поверхнею; 

– ківш для розігрівання 

припою; 

– паяльна лампа або 

пропановий пальник з 

балоном і шлангом; 

– ложка металева; 

– лоток для інструменту; 

– мішалки для розмішування 

припою, епоксидного 

компаунда і кабельної маси; 

– захисні окуляри; 

– рукавички гумові (медичні) – 

2 пари; 

– рукавиці брезентові; 

– підставка для монтажу муфт; 

– підігрівач заливної маси 

(електричний, газовий або 

жаровня); 

– щітка сталева; 

– аптечка медична. 



42 
 

Порядок виконання роботи 
 

1. Ознайомитися з інструментом, що є на монтажному столі. 

2. Розпрямити кінець кабелю на довжині 1000–1500 мм. Поверх 

бронестрічок кабелю накласти бандаж з 2–3х витків дроту на відстані, 

визначуваній за місцем приєднання, але не менш ніж 1000 мм від кінця кабелю. 

У разі захисного покриву типу ШВ виконати кільцевий надріз по шлангу 

кабелю. 

3. Видалити: бронестрічки з кінця кабелю до бандажа, шланг до 

кільцевого надрізу. Очистити ганчір’ям, змоченим бензином, бронестрічки на 

довжині не менш ніж 50 мм, оболонку – на довжині не менш ніж 250 мм від 

бандажа або зрізу шланга у бік кінця кабелю. На відстані 200 мм від зрізу 

бронестрічок або шланга виконати на оболонці кільцевий надріз на половину 

товщини оболонки і на відстані 35 мм від нього – другий кільцевий надріз. 

4. Вилудити ділянки оболонки та  бронестрічок для приєднання дроту 

заземлення. Розпускати кінець дроту заземлення на довжині не менш ніж  

100 мм і закріпити його бандажем з 2–3х витків дроту на поверхнях 

бронестрічок, що лудили, і оболонки. Провести припаювання дроту заземлення 

до бронестрічки та оболонки. 

5. Надіти на кінець кабелю трубку-екран. Видалити оболонку з кінця 

кабелю до другого кільцевого надрізу по оболонці. 

6. Розвести жили кабелю за шаблоном або вручну через палець. Радіус 

вигину жил не менше 10-кратної висоти сектора або діаметра жили за 

ізоляцією. Закріпити кінці фазної ізоляції бандажем зі стрічки ПВХ. 

Припускається зняття кольорових стрічок за фазною ізоляцією кабелю. 

7. Надіти на кожну жилу масловідштовхувальну трубку до упора в 

«корінець» оброблення кабелю. Усадити кожну трубку, починаючи з «корінця», 

у напрямку кінця жили. Зняти поясок оболонки (35 мм). На  

напівпровідниковий шар паперу поясної ізоляції на відстані 5 мм від оболонки 

накласти бандаж. Зняти напівпровідниковий шар від краю поясної ізоляції до 
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бандажа. Бандаж видалити. 

8. Із герметика «В-10» (колір зелений) зробити конусний вкладиш і 

ретельно заштовхати його в «корінець» обробленого кабелю (після ущільнення 

відстань від краю герметика до зрізу оболонки не повинна перевищувати  

70 мм). Потім зробити три бічні вкладиші, установити кожний з них в проміжку 

між жилами і ретельно ущільнити. Герметиком «В-10» виконати підмотку 

поверх вкладишів і поясної ізоляції із заходом на оболонку на 20 мм. Потім від 

краю попередньої підмотки обмотати оболонку на довжині  40 мм (не більше) 

стрічкою клею-розплаву (колір голубий). 

 

Таблиця 4.2 – Витрати герметика «В-10» 

Витрати герметика «В-10» 
Переріз,  

мм2 
Довжина,  

см 
Кількість, 

шт. 

– на вкладиші в корінці муфти 
35–240 7 

10 
3 
1 

– для герметизації «корінця» муфти 
35–50 
70–120 
150–240 

100 
125 
175 

1 
1 
1 

 

9. Насувати трубку-екран на підмотку в «корінці» оброблення кабелю. 

Трубку-екран  розташувати на підмотці. Нижній кінець її повинен заходити не 

менш, ніж на 30 мм на чисту поверхню оболонки кабелю. Усадити трубку-

екран, починаючи зверху. Після усадки трубка-екран повинна мати вигляд 

конуса з розтрубом угору. 

10. Знежирити ділянки оболонки та бронестрічки (з припаяним дротом 

заземлення) і підмотати їх стрічкою герметика «С» так, щоб герметик 

перекривав місце паяння на 10 мм. 

 

Таблиця 4.3 – Витрати герметика «С» 

Витрати герметика «С» на 
герметизацію оболонки та 

заземлення 

Переріз, мм2 Довжина, 
см 

Кількість, 
шт 

35–50 
70–120 
150–240 

50 
75 
100 

1 
1 
1 
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11. Надіти трубку для герметизації за оболонкою та заземлення на 

підмотку клею-розплаву. Усадити, починаючи зверху, а потім переміщаючи 

пальник униз. 

12. Поверх усадженої трубки намотати стрічку клею-розплаву на всю 

довжину корпусу рукавички, відступивши 10 мм від «корінця» кабелю. 

13. Надіти на кінець обробленого кабелю рукавичку до упора в 

ізольований «корінець» оброблення кабелю. Усадити рукавичку від „корінця” 

вниз по кабелю, а потім по жилах угору. 

14. Намотати стрічку клею-розплаву (колір голубий) на «пальці» 

рукавички з напусканням на 20 мм на трубку по жилі. 

15. Надіти на кожну жилу кабелю трекингстійку трубку для ізолювання 

жили до упора в основу «пальців» рукавички. Усадити кожну трубку, 

починаючи з основи «пальців» рукавички. 

16. На відстані 300 мм від початку пальців рукавички обмотати кожну 

жилу двома-трьома  шарами стрічкою клею-розплаву  на відстані 30 мм. Таке ж 

намотування провести на кожній жилі на відстані 60 мм від першого 

намотування. На місця намотування клею-розплаву одягнути юбкиі-ізолятора  

(по дві на кожну жилу) і усадити шийки спідниць. Під час усадки стежити, щоб 

юбки розташовувалися симетрично відносно жил кабелю. 

17. Після охолодження юбок зняти з кожної жили фазну ізоляцію на 

довжині рівної трубчастої частини наконечника. Зачистити поверхні оголених 

ділянок жил і провести окінцювання жил наконечниками під опресовування або 

з гвинтами з головками, що зриваються. Знежирити на кожній жилі циліндрову 

частину наконечника і трубку по жилі на довжині 50–60 мм. Надіти на кожну 

жилу манжету для герметизації наконечника та усадити її. 

18. Монтаж муфти закінчений. Дати муфті охолонути, перш ніж 

піддати її будь-якій механічній дії. 

19. Підключаючи кабель зі змонтованою кінцевою муфтою, згинати 

жили можна тільки на відстані не менш ніж 100 мм від початку пальців 
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рукавички. Радіус вигину жили при цьому повинен дорівнювати не менш  ніж 

10 діаметрам жили. 

 
Зміст звіту 

 
1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки з роботи. 

 
Контрольні питання 

 
1. Дати визначення основних термінів і визначень: кінцеве кабельне 

закладення, кабельна муфта, сполучна кабельна муфта.  

2. Навести порядок виконання робіт з монтажу кінцевої муфти. 

3. Який інструмент застосовується для монтажу кінцевої муфти? 

4. Для чого застосовується герметик під час монтажу муфти? 

5. Які існують типорозміри муфт та як їх застосовують? 

Література: [1, 7, 9, 10]. 

 

Лабораторна робота  № 5 

 

Тема. Визначення характеристик трансформаторів напруги 

Мета: ознайомитись зі способами перевірки трансформаторів напруги. 

 

Короткі теоретичні відомості 
 

Трансформатором називається статичний електромагнітний апарат, в 

якому змінний струм однієї напруги перетвориться на змінний струм іншої 

напруги (частота при цьому залишається незмінною). Процес подібного 

перетворення енергії називають трансформацією. Слід зазначити, що всякий 

трансформатор є апаратом оборотним і може слугувати як для підвищення, так 
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і для пониження напруги. Якщо трансформатор призначений для підвищення 

напруги, то він називається підвищувальним, а якщо для пониження, то 

понижувальний. 

За кількістю фаз розрізняють трансформатори однофазні і багатофазні 

(звичайно трифазні). Трансформатори містять первинні та вторинні обмотки. 

Первинною обмоткою називається та обмотка, до якої електрична енергія 

підводиться, а вторинною обмоткою називається та обмотка, від якої 

електрична енергія відводиться. Обмоткою вищої напруги (ВН) називається 

обмотка, що приєднана до мережі з більшим значенням напруги, а обмотка, що 

ввімкнута до мережі з меншою напругою, називається обмоткою низької 

напруги (НН). 

Згідно з ДУСТ 401-41 трансформатори великих потужностей 

комплектуються щитом, на якому зазначається: 1) найменування міністерства; 

2) найменування та адреса заводу-виробника ; 3) позначення типу; 4) ДУСТ 

401-41; 5) заводський номер; 6) рік випуску; 7) кількість фаз; 8) частота в 

герцах; 9) вид установки (внутрішнє чи зовнішня); 10) номінальна потужність в 

кВА; 11) схема та група з'єднання обмоток; 12) напруги  номінальні та напруги 

відгалужених обмоток у В або кВ та номінальні струми в А; 13) напруги 

короткого замикання в %; 14) спосіб охолоджування; 15) повна вага 

трансформатора в кг або т; 16) вага масла в кг або т**; 17) вага виймальної 

частини в кг або т; 18) положення перемикача, позначені на його приводі. 

Дослід неробочого ходу трансформатора. Неробочим ходом 

трансформатора називається такий режим його роботи, коли до затисків 

первинної обмотки підводиться номінальна напруга з номінальною частотою, а 

вторинна обмотка розімкнена. Під дією прикладеної напруги по первинній 

обмотці буде проходити струм неробочого ходу Іх, який створить змінний 

магнітний потік Ф в сердечнику трансформатора і потік розсіяння Ф, 

первинної обмотки. Потік Ф, що зчіплюється з обома обмотками, індукує в 

первинній обмотці ЕРС самоіндукції: 

 mfE 11 44,4 , (5.1) 
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а у вторинній обмотці ЕРС взаємоіндукції: 

 mfE 22 44,4 , (5.2) 

де 1E  – ЕРС, що індукована в первинній обмотці, В; 2E  – ЕРС, що індукована у 

вторинній обмотці, В; 1 2,   – числа витків первинної та вторинної обмоток;  

f  –  частота змінного струму, Гц; m  –  амплітуда магнітного потоку, Вб.  

Розділивши одне рівняння на інше, отримаємо коефіцієнт трансформації 

ЕРС або просто коефіцієнт трансформації трансформатора: 

 

2

1

2

1






E

E
k  (5.3) 

Оскільки струм холостого ходу Іх складає тільки від 10 до 2,2 % від 

номінального струму, то падінням напруги в первинній обмотці 

трансформатора незначне, тому ним можна знехтувати, тоді ЕРС, що 

індукована в первинній обмотці, буде приблизно рівна напрузі 11 UE  , а 

xUE 22  . В цьому випадку: 

 

2

1

2

1

2

1

U

U

E

E
k 




 (5.4) 

Згідно ДУСТ 401-41 коефіцієнтом трансформації трансформатора 

називається відношення номінальних напруг, тобто відношення напруг на 

затискачах обмоток трансформатора при холостому ході. Звичайно береться 

співвідношення вищої напруги до низької. 

Слід зазначити, що при визначенні коефіцієнта трансформації 

необов'язково встановлювати номінальну напругу на затискачах первинної 

обмотки. Згідно з ДУСТ 3484-55 напруга, що підводиться, не повинна 

перевищувати номінальну напругу трансформатора, але і не повинна бути 

надмірно малою. Вона може бути від одного до декількох десятків відсотків 

номінальної напруги. Причому, менші значення відносяться до 

трансформаторів більшої потужності, а великі значення до трансформаторів 

меншої потужності. 

Потужність неробочого ходу трансформатора витрачається на втрати в 
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сталі сердечника трансформатора (магнітні втрати) та втрати в міді первинної 

обмотки (електричні втрати): 

 
2

1 x1стмстx IrPРPP   (5.5) 

де стP  – втрати опір в сталі сердечника трансформатора, Вт;  

2
1 x1м IrР   – втрати в міді первинній обмотці, Вт; 1r  –  активний опір первинної 

обмотки, Ом. 

Оскільки при неробочому ході трансформатора втрати 
2

x1 Ir  в міді 

первинної обмотки дуже малі в порівнянно з потужністю неробочого ходу xP , 

то ними можна знехтувати і вважати, що потужність холостого ходу 

витрачається на втрати в сталі, що складаються з втрат на гістерезис гP  та втрат 

на вихрові струми свP . : 

 свгстx PРPP .  (5.6) 

Коефіцієнт потужності при неробочому ході трансформатора рівний: 
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  (5.7) 

Отже, дослід неробочого ходу трансформатора дає можливість визначити 

коефіцієнт трансформації k  та втрати 
ст

P  в сталі сердечника трансформатора. 

Дослід короткого замикання називається такий режим роботи, коли до 

затисків первинної обмотки підводиться номінальна напруга при номінальній 

частоті, а вторинна обмотка замкнена на коротко. За допомогою досліду 

короткого замикання трансформатора можна визначити опори обмоток, 

напругу короткого замикання та втрати в міді обмоток трансформатора.  

Якщо дослід короткого замикання здійснюється не при номінальному 

струмі, а трохи меншому (але не менш ніж 1/4 номінального струму 

трансформатора), то втрати короткого замикання та напругу короткого 

замикання приводять до номінального струму трансформатора за формулами: 
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де 


KP , 


KU1  – втрати та напруга короткого замикання, що заміряні при 

проведенні досліду; I   – струм, при якому здійснювався дослід. 

Оскільки напруга короткого замикання складає (5,5-10,5%) від 

номінальної напруги, то магнітний потік малий ( K1U ) і втрати в сталі, 

пропорційні квадрату потоку (магнітної індукції), є незначні і ними можна 

знехтувати. В цьому випадку можна вважати, що потужність короткого 

замикання (або просто втрати короткого замикання) витрачається на втрати в 

міді обмоток трансформатора: 

 
2

11 KKK IrР  , (5.9) 

звідки 
2

1

1

K

K
K

I

P
r   

де 2
2

1 rkrrK   –  активний опір короткого замикання трансформатора;  

1r  – активний опір первинної обмотки; k  – коефіцієнт трансформації;  

2r  – активний опір вторинної обмотки.  

Повний опір короткого замикання трансформатора: 
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1 .            (5.10) 

Знаючи Kr  та Kz , можна знайти індуктивний опір короткого замикання 

трансформатора: 

                                               
22

KKK rzx  ,                                                    (5.11) 

де 2
2

1 xkxxK  ; 1x  – індуктивний опір розсіяння первинної обмотки;  

2x  – індуктивний опір розсіяння вторинної обмотки.  

Коефіцієнт потужності при досліді короткого замикання: 
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 .                        (5.12) 

Якщо дослід короткого замикання трансформатора проводиться в 

холодному стані, то згідно з ДУСТ 3484-65 опори короткого замикання 

трансформатора необхідно привести до номінальної температури H  обмотки. 
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Звичайно цю температуру приймають рівній 75° (ДУСТ 401-41). Отже, 

активний опір короткого замикання будет: 

                                                  1krr KK H
 ,                                               (5.13) 

де 
235

235
1







Hk ,   – температура обмоток при досліді короткого 

замикання. Повний опір короткого замикання трансформатора: 

                                            
22

KKK xrz
HH

  ,                                    (5.14) 

оскільки можна вважати, що Kx  від температури не залежить. 

Номінальна напруга короткого замикання: 

 HKK IzU
H 1 .                                              (5.15) 

Звичайно напруга короткого замикання KU  виражається у відсотках від 

номінальної напруги тієї обмотки, з боку якої проводилися вимірювання при 

досліді короткого замикання: 

                                    %100%100
1

1

1 H

HK

H

K
K

U

Ir

U

U
u H .

                            
(5.16) 

Активна та реактивна складові напруги короткого замикання 

визначаються за формулами: 
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де KK PkP 11  – втрати короткого замикання трансформатора при 

номінальній температурі обмоток, Вт; K1P  – втрати короткого замикання 

трансформатора при температурі, при якій здійснювався дослід, Вт;  

HS  – номінальна  повна потужність трансформатора, ВА. 

Зовнішня характеристика однофазного трансформатора представляє 

собою залежність напруги U2 на затискачах вторинної обмотки від струму І2 

вторинного ланцюга при незміній номінальній напрузі U1Н на затискачах 
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первинної обмотки, при незмінній номінальній частоті f  і при незмінному 

коефіцієнті потужності 2cos  навантаження:  

 22 IfU   при constUU H  11 , constf   і const2cos . 

Зняття зовнішньої характеристики для активно-індуктивного 

навантаження ( 8,0cos 2  ) здійснювався так само, як і для чисто активного 

навантаження, але відрізняються від останньої тільки тим, що під час досліду 

коефіцієнт потужності 2cos  підтримується постійним і визначається за 

формулою: 

                                                  
22

2
2cos

IU

P
 .                                          (5.19) 

На підставі отриманих даних досліду будуємо зовнішні характеристики. 

За допомогою зовнішньої характеристики можна визначити процентну зміну 

напруги за формулою: 

                                               100%
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 ,                                  (5.20) 

де x2U  – напруга на затискачах вторинної обмотки трансформатора при 

неробочому ході; 2U  –  напруга на затискачах вторинної обмотки при 

навантаженні. 

Коефіцієнт корисної дії трансформатора можна визначити за формулою: 

                                                       %100
1

2

P

P
 ,                                        (5.21) 

де 1P  – потужність, що підводиться до трансформатора; 2P  – потужність, що 

віддається трансформатором. 

Щоб визначити коефіцієнт корисної дії (ККД) за даним методом, 

необхідно здійснити два досліди: дослід неробочого ходу та дослід короткого 

замикання. При досліді холостого ходу визначаємо втрати xст PP   в сталі 

сердечника трансформатора для номінальної напруги H1U , які залишаються 

постійними при всіх навантаженнях трансформатора. При досліді короткого 

замикання визначаємо втрати xP  в обмотках трансформатора для номінального 
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навантаження. Ці втрати змінюються пропорційно квадрату струму або те ж 

саме, квадрату навантаження трансформатора за умови, що напругу 2U  на 

затискачах вторинної обмотки при зміні навантаження практично можно 

вважати постійною ( constU 2  ). Згідно ДУСТ 401-41 ККД при номінальному 

навантаженні визначається непрямим методом за формулою 
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(5.22) 

де 22 cosHH SP   – номінальна активна потужність, що віддається 

трансформатором; HS  – номінальна повна потужність трансформатора.  

Коефіцієнт корисної дії для будь-якого навантаження визначається за 

формулою: 
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, (5.23) 

де 22 cos HSP   – потужність, що віддається трансформатором;  

HI

I

2

2  – коефіцієнт завантаження трансформатора. 

 

Опис монтажного обладнання 
 

 Під час виконання лабораторної роботи знадобиться наступний 

монтажний інструмент: 

– паяльник 60–80 Вт; 

– пінцет; 

– кусачки; 

– плоскогубці. 

 

Порядок виконання роботи 
 

1. Ознайомитися з паспортними параметрами та будовою 

трансформатора і записати дані з його щита і дані вимірювальних приладів, 
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необхідних для виконання роботи. У випадку коли відсутня схема підключення 

трансформатора, необхідно визначити первинні та вторинні обмотки 

трансформатора. 

2. Зібрати схему зображену на рис. 5.1, для визначення коефіцієнта 

трансформації трансформатора. В цій схемі PV1 – вольтметр, що виміряє 

напругу на затискачах первинної обмотки; PV2 – вольтметр, що виміряє 

напругу на затискачах вторинної обмотки.  

Дослід провадиться так. Увімкнувши 1QF , записуємо значення 

вольтметрів PV1 і PV2 в табл. 5.1.  

 

Таблиця 5.1 

№ 

п/п 

Заміряно Розраховано Примітки 

1U , В xU 2 , В 
xU

U
k

2

1  
 

     

 

QF1

PV1
PV2

TV1

 

Рисунок 5.1 – Схема для визначення коефіцієнта трансформації однофазного 

трансформатора 

 

Виміряти напруги 2U  та xU 2  на затискачах обмоток трансформатора. 

Визначити коефіцієнт трансформації трансформатора. 

3. Зібрати схему рис. 5.2 для досліду неробочого ходу 

трансформатора. Із схеми видно, що до первинного ланцюга ввімкнуто 

амперметр РА1 для вимірювання струму неробочого ходу Іх, вольтметр PV1 для 
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вимірювання напруги 1U  на затискачах первинної обмотки, ватметр W для 

вимірювання втрат неробочого ходу Рх. 

 

 

Рисунок 5.2 – Схема досліду неробочого ходу однофазного трансформатора 

 

Необхідно використати амперметр і ватметр для струмів   H10 15 % I . 

Оскільки при неробочому ході трансформатора коефіцієнт потужності xcos  

невеликий, то для вимірювання втрат неробочого ходу рекомендується 

застосовувати спеціальний ватметр, який призначений для вимірювання 

потужності при малих значеннях коефіцієнта потужності. Значення виміряних 

величин занести до табл. 5.2. 

 

Таблиця 5.2 

№ 

п/п 

Заміряно Розраховано Примітки 

1U , В XI , А XP , Вт 
x1

x

x
IU

P
cos    

      

 

4. Зібрати схему (рис. 5.3) для досліду короткого замикання 

трансформатора. Підвести до первинної обмотки трансформатора таку знижену 

напругу KU1 , щоб HK II 11  . Виміряти KI1 , KU1 , KP1 . Обчислити Kr , Kz , Kx , 

Kcos , Ku , au , pu . Якщо дослід короткого замикання трансформатора 

проводився в холодному стані, то необхідно заміряти температуру 
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навколишнього середовища   і привести величини: Kr , Kz , Ku , au , та KP  до 

номінальної температури обмоток трансформатора. 

В схемі амперметр і ватметр повинні бути вибрані на номінальний струм 

первинної обмотки, а вольтметр береться для напруги, рівної (5-11%) 

номінальної. Дослід короткого замикання може здійснитися або в холодному 

стані трансформатора, коли температура його обмоток практично не 

відрізняється від температури навколишнього середовища, або при 

температурі, відповідній нормальним умовам роботи трансформатора.  

 

 

Рисунок 5.3 – Схема досліду короткого замикання однофазного 

трансформатора 

 

Значення виміряних величин занести до табл. 5.3. 

 

Таблиця 5.3 

№ 

п/п 

Заміряно Розраховано 

K1U , 

В 

K1I , 

А 

K1P , 

Вт 

 , 

град 

Kz , 

Ом 

Kr , 

Ом 

Kx , 

Ом 
Xcos  

HKz  , 

Ом 

HKr  , 

Ом 

Ku , 

% 

au , 

% 

pu , 

% 

KP , 

Вт 

               

 

5. Зібрати схему за рис. 5.4. Зняти зовнішню характеристику 

трансформатора для чисто активного навантаження ( 1cos 2  ). Підтримувати 

незмінним 1U . Виміряти 1U , 1I , 1P , 2U , 2I  та 2P . Обчислити %U , 1cos  та   
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для всіх вимірювань. Побудувати зовнішню характеристику  22 IfU  .  

Зняти зовнішню характеристику для активно-індуктивного навантаження. 

Підтримувати незмінними 1U , та 2cos . 

Провести ті ж вимірювання та обчислення, як і для чисто активного 

навантаження. Побудувати зовнішню характеристику  22 IfU  . 

Зняття зовнішньої характеристики для активного навантаження ( 1cos 2  ) 

проводиться таким чином. Включивши первинну обмотку під номінальну 

напругу при номінальній частоті при розімкненій вторинній обмотці (вимикачі 

QF2 і QF3 розімкнені), записуємо свідчення приладів в табл. 5.4. Потім 

вмикаємо QF2 (при цьому QF3 повинен бути розімкнений) і поступово 

збільшуємо навантаження (зменшенням опору реостата в зовнішньому ланцюгу 

або включенням ламп розжарювання) від нуля до номінальної або небагато 

більше номінальною. Під час досліду напруга на затискачах первинної обмотки 

повинна бути незмінною. При кожній зміні навантаження записуємо значення 

приладів до табл. 5.4 

 

 

Рисунок 5.4 – Схема для зняття зовнішньої характеристики однофазного 

трансформатора 

 

Таблиця 5.4 

№ 
п/п 

Заміряно Розраховано 

 
1U , 

В 

1I , 

А 

1P , 

Вт 

2U , 

В 

2I , 

А 

2P , 

Вт 
1cos  2cos    
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6. Визначити коефіцієнт корисної дії за методом неробочого ходу та 

короткого замикання для 1cos 2   та 8,0cos 2  . 

7. Задаючись різними значеннями коефіцієнта завантаження, 

визначити для кожного навантаження коефіцієнт корисної дії трансформатора. 

На підставі отриманих даних побудувати криву  2Pf . Побудувати криві 

 2Pf  для 1cos 2   та 8,0cos 2  . 

 

Зміст звіту 
 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки з роботи. 

 
Контрольні питання 

 
1. Як класифікують трансформатори? 

2. Для яких потреб застосовують трансформатори напруги та струму? 

3. Чим відрізняється режим роботи трансформаторів струму та 

напруги? 

4. Які є конструктивні різновиди трансформаторів струму? 

5. Чому для трансформаторів струму небезпечними є режим роботи 

при розімкнутій вторинній обмотці і як треба вимикати прилади, що живляться 

від вторинної обмотки трансформатора струму? 

Література: [1, 4, 7, 9, 10]. 

 

Лабораторна робота № 6 

 

Тема. Методи монтажу елементів електричної та електронної 

апаратури 

Мета: набуття вмінь та навичок монтажу елементів електричної та 
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електронної апаратури. 

Короткі теоретичні відомості 
 

Багато споживачів електричної енергії потребують живлення від джерел 

постійного струму. До них відносяться апаратура радіоелектроніки та 

автоматики, двигуни постійного струму в промисловості та на транспорті, 

технологічні процеси в промисловості. 

Перетворення змінного струму в постійний здійснюється у випрямлячах 

з використанням напівпровідникових елементів. 

Основними частинами випрямляча є: 

– трансформатор, що перетворює величину напруги мереж; 

– вентильна група, що перетворює змінний струм в постійний; 

– згладжувальний фільтр для зменшення пульсацій випрямленого 

струму. 

Окрім того, випрямляч може мати пристрої для стабілізації та 

регулювання випрямленої напруги. 

За кількістю фаз первинних обмоток трансформатора випрямлячі 

можуть бути однофазні та багатофазні, рис. 6.1. 

Монтаж електрообладнання поділяється на механічний та електричний. 

До механічного монтажу відноситься виготовлення панелей, слюсарні роботи з 

установки електричних апаратів, роботи з виготовлення конструктивних 

елементів. Електричний монтаж полягає у прокладанні проводів, їх з’єднанні з 

апаратами, в’язці джгутів, маркування електричних елементів та ін. 

При механічному монтажі найбільш простим є встановлення електричних 

апаратів, електронних елементів (наприклад, тиристорів на радіаторах) за 

допомогою різьбових з’єднань на панелі чи монтажній платі. При цьому 

використовують гвинти, болти, гайки та ін. Гвинти затягують викруткою, 

розмір якої має відповідати розміру головки гвинта. Затягування болтів та 

гайок слід виконувати накидними чи торцевими гайковими ключами. При 

встановлені електронних елементів у корпуси і на платі використовують 
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саморізи (шурупи) по металу. 

 

а 

 

б 

 

в 

 

 

 

Рисунок 6.1 — Схеми випрямлячів: 

а) однофазна мостова; б) трифазна 

нульова; в) трифазна мостова. 

cbaa iiii 222 ,,,  – струми в обмотках 

трансформатора; Hавi  – струм на 

навантаженні; HавR  – опір 

навантаження; А – загальний анод;  

К – зальний катод 

Важкі елементи (наприклад трансформатори), а також елементи, які 

підлягають механічній дії (тумблери, потенціометри) встановлюють, перш за 

все, за допомогою власних тримачів. При необхідності додатково закріплюють 

корпуси елементів на платі за допомогою склеювання, додаткових хомутів, 

скоб та інших тримачів. 

У сучасному електроприводі з тиристорними та транзисторними 

перетворювачами основними конструктивними елементами є друковані плати. 
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На них розміщують всі радіоелементи, що входять до складу системи 

управління перетворювачем. На друкованих платах всі навісні елементи 

встановлюють тільки з одного боку паралельно чи перпендикулярно один до 

одного. Виходи елементів зачищають і, якщо потрібно лудять, потім формують 

так, щоб форма виводу відповідала способу установки. Формування виводів 

виконують монтажним інструментом таким чином, щоб унеможливити 

механічні навантаження на місті кріплення виводів к корпусу. При формовці 

виводів неприпустимо їхнє механічне пошкодження, порушення захисного 

покриття, скручування відносно осі корпусів, розтріскування скляних 

ізоляторів. Ручне формування та встановлення елементів на друковану плату 

роблять так, щоб у процесі контролю було видно маркування номіналів на 

корпусах елементів. 

Установку компонентів на перфорованій монтажній платі можна 

виконати одним з двох основних способів, причому в обох випадках виводи 

компонентів вставляються в отвори плати, а все паяння робляться на її 

протилежній стороні. Найбільш поширений горизонтальний монтаж 

компонентів. При цьому компоненти розташовуються уздовж поверхні платні, 

а їх виводи вставляються в отвори з кроком, відповідним довжині компонентів. 

Цей метод рекомендується радіоаматорам початківців, оскільки він полегшує 

візуальний контроль схеми. Проте він вимагає більше місця, ніж інший метод - 

так званий вертикальний монтаж. 

При вертикальному монтажі кожний компонент встановлюється 

перпендикулярно поверхні перфорованої плати. Хоча при цьому виводи також 

вставляються в отвори плати, відстані між цими отворами менше, ніж при 

горизонтальному монтажі. Оскільки при такому методі монтажу 

використовується простір над платою, сама плата може бути набагато менших 

розмірів. Такий спосіб для більшості випадків є неправильним, так як верхня 

частина резистора гріється більше ніж нижня, що викликає утворення термо-

ЕРС. 

Якщо вибраний вертикальний монтаж, то необхідно ізолювати вивід, 



61 
 

який проходить уздовж компоненту від його верхнього кінця до монтажної 

платні. Це можна зробити за допомогою поліхлорвінілової трубки. Трубка 

надягається на вивод компонента до його припаювання. Вона буде надійним 

захистом для незаізольованого виводу від місця його кріплення на корпусі 

компоненту до входу в плату. 

Види елементів встановлюють в отвори друкованої плати. У кожному 

отворі можна розміщувати вивід тільки одного елемента. Усі елементи мають 

щільно прилягати своїми корпусами до друкованого провідника, не відривав 

його від плати з натисканні на корпус елемента. Способи встановлення на 

друковану плату деяких елементів показані на рис. 6.2 

 

 

Рисунок 6.2 – Способи встановлення елементів на друкованій платі 

 

Відстань від корпусу елемента до осі загнутого виводу має бути не 

менше за 2 мм, а до місця пайки – не менше за 2,5 мм. Відстань між корпусами 

елемента та краєм друкованої плати має бути не менш за 1мм, а між виводами 

елемента та краєм – не менше за 2мм. 

При встановленні елементів з діаметром виводів від 0,3 до 0,8 мм слід 

підгинати їх вздовж друкованого провідника. Виводи елементів діаметром 

більше за 0,8 мм підгинати не потрібно. 

Закріплення елементів на платі виконують пайкою, яку проводять 

короткочасним (на 2–3 с) доторканням паяльники з припоєм до контактного 

майданчика і кінця виводу. 

Після пайки виводи елементів зайвої довжини відкушують кусачками. 

Висота виводу над поверхнею плати має бути 0,5–2,0 мм. При відкушуванні 

виводів неприпустимо механічне пошкодження паяного з’єднання. Пайку 

виводів елементів дозволяється виконувати з двох боків друкованої плати. 
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При необхідності підпайки до контакту декількох елементів на друковану 

плату попередньо встановлюють контактні штирі чи пелюстки. Те ж саме 

роблять для встановлення елементів, які потрібно підбирати при 

налагоджуванні схеми. Перед пайкою монтажні проводи та виводи елементів 

мають бути закришені на пелюстках, при цьому вивід укладають вздовж 

пелюстки чи обгинають пелюстку і затискають плоскогубцями. Закріплені на 

пелюстках виводи припаюють так, щоб з-під припою було видно контури 

закріплених виводів. 

Для електричних з’єднань між друкованими платами на них 

встановлюють штепсельні роз’єми. Проводи до роз’ємів припаюють. Як 

правило, до роз’ємів припаюють гнучкі проводи, окінцевання яких 

здійснюється у вигляді стрижня. Довжина жили проводу має бути на 1–2 мм 

більше за довжину контакту роз’єму. При необхідності підпайки двох проводів 

до одного контакту сумарний діаметр проводів має бути меншим за внутрішній 

діаметр контакту. Для зручної пайки всіх контактів її проводять зліва направо, 

знизу вверх. Перед пайкою на кожен провід одягають поліхлорвінілову трубку, 

яку після пайки зсувають до упору. Довжина трубки обирається на 10 –15 мм 

більше, ніж довжина хвостової частиш: контакту. 

Правила монтажу. 

Під час збирання електронних схем цілком необхідно слідувати деяким 

корисним правилам. Одне з найголовніших правил полягає в тому, що не 

можна приступати до збірки схеми, поки всі компоненти, з'єднувачі та корпуса 

не знаходяться під руками. Якщо приступити до збірки, коли декількох 

компонентів ще немає, то порушиться порядок збірки схеми, внаслідок чого 

з'являється вірогідність пропустити важливий етап роботи. 

Якщо відчуєте невелику утомленість, припиніть роботу та зробіть 

перерву на 10-15 хв., поки не відпочинете. Не плануйте термін закінчення 

роботи над схемою. Відчувши, що не встигаєте, ви почнете поспішати або 

будете продовжувати роботу в стані стомлення. В результаті можуть виникнути 

помилки в монтажі, неправильна полярність або «холоднє» паяння - все, чого 
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можна було б уникнути. 

Щоб успішно зібрати електронну схему, велику або маленьку, просту або 

складну, необхідно правильно виконувати кожний етап роботи. Перш ніж 

почати, необхідно організувати зручне робоче місце, що забезпечує акуратне 

виконання роботи під час роботи інструмент та інше обладнання завжди 

повинно бути під руками. Якщо створені всі потрібні умови та є інструмент, то 

вся решта достатньо просто, проте за умови виконання правил збірки схем.  

 

Опис монтажного обладнання 
 

 Під час виконання лабораторної роботи знадобиться наступний 

монтажний інструмент: 

– паяльник 60–80 Вт; 

– пінцет; 

– кусачки; 

– плоскогубці. 

 

Порядок виконання роботи 
 

1. Розрахувати та вибрати елементи для випрямляча, рис. 6.1. 

2. Розрахувати та вибрати елементи для фільтру. 

3. Розрахувати та вибрати трансформатор. 

4. Установити та закріпити елементи на монтажній платі. 

5. Провести пайку випрямляча 

6. За допомогою осцилографа розібратися з принципом дії 

випрямляча. 

 

Зміст звіту 
 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 
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3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки по роботі. 

 

Контрольні питання 
 

1. Які існують види монтажу електрообладнання? 

2. Яким чином установлюють трансформатори, тумблери, 

потенціометри? 

3. Як установлюються деталі на друкованій платі? 

4. Чому дорівнює висота виводу над поверхнею плати? 

5. Для чого використовують друковану плату? 

6. Які існують схеми випрямлячів та для чого вони 

використовуються? 

Література: [1, 4, 7, 9, 10]. 

 

 

Лабораторна робота № 7 

 

Тема. Дослідження правильності виконання з’єднань обмоток 

електричних двигунів. 

Мета: набути вміння визначати правильність виконання внутрішніх 

з’єднань обмоток статора трифазного асинхронного двигуна та обмоток якоря 

та збудження двигуна постійного струму послідовного збудження. 

 

Короткі теоретичні відомості 
 

Усі двигуни після ремонту повинні мати такі ж позначення виводів 

обмоток, як і нові. Маркірування обмоток статора трифазних асинхронних 

двигунів наведено у табл. 7.1 
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Таблиця 7.1 – Маркірування виводів обмоток статора трифазних 

асинхронних двигунів 

Схема 

з’єднання 

обмоток 

Кількість 

виводів 
Назва виводу 

Позначення виводу 

початок кінець 

Відкрита 

схема 
6 

Перша фаза 

Друга фаза 

Третя фаза 

С1 

С2 

С3 

С4 

С5 

С6 

З’єднання 

зіркою 
3 чи 4 

Перша фаза 

Друга фаза 

Третя фаза 

Нульова точка 

С1 

С2 

С3 

0 

 

З’єднання 

трикутником 
3 

Перший вивід 

Другий вивід 

Третій вивід 

С1 

С2 

С3 

 

Позначення виводів обмоток нанесені гравіруванням на спеціальних 

бирках, які щільно закріплені на проводах обмоток чи витиснені на ввідній 

колодці поруч з виводами. 

У малих електричних двигунах застосовують позначення виводів 

різнокольоровими проводами, кольори яких наведені у табл. 7.3. 

Після проведення ремонту обмоток двигуна їх потрібно маркірувати 

відповідно до табл. 7.1, 7.2, 7.3. При цьому початки та кінці обмоток можуть 

бути визначені індукційним методом. Спочатку визначають виводи кожної 

обмотки за допомогою мегомметра, мосту чи універсального вимірювального 

приладу. Для перевірки правильності з’єднань виводів використовують 

джерело постійного струму (акумулятор чи лабораторний блок живлення) та 

мілівольтметр. Схеми перевірки виводів обмотки статора трифазного 

асинхронного двигуна наведено на рис. 7.1. 

Маркірування обмоток двигунів постійного струму наведене у табл.7.2. 

До однієї з обмоток за допомогою кнопки SВ короткочасно підключають 

джерело постійного струму GВ, а до іншої обмотки вмикають вольтметр PV. 

Якщо у момент подачі напруги на першу обмотку за допомогою кнопки SВ 
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стрілка вольтметра відхиляється вправо (у бік додатних значень напруги), то 

„+” джерела живлення і „—” вольтметра з’єднані з однойменними виводами 

обмоток (П1 та П2 на рис. 7.1, а). Такий же дослід здійснюють і для третьої 

обмотки.  

 

Таблиця 7.2 – Маркірування виводів обмоток двигунів постійного струму 

Обмотки 

Я
ко

р
я 

Д
од

ат
ко

ви
х

 

п
о

лю
сі

в 

К
о

м
п

ен
са

ц
ій

н
а 

П
ос

лі
д

о
вн

ог
о

 

зб
уд

ж
ен

н
я 

Н
ез

ал
еж

н
о

го
 

зб
уд

ж
ен

н
я 

П
ар

ал
ел

ьн
о

го
 

зб
уд

ж
ен

н
я 

Початок Я1 Д1 К1 С1 Н1 Ш1 

Кінець Я2 Д2 К2 С2 Н2 Ш2 

 

За результатами дослідів маркірують печатки П1, П2, П3 та кінці К1, К2, 

К3 обмоток статора, відповідно до вимог табл. 7.1. Для перевірки правильності 

визначення початків та кінців обмоток збирають схему, наведену на рис, 7.1, б. 

Дві обмотки вмикають послідовно і короткочасно підключають до джерела 

постійного струму. До третьої обмотки підключають вольтметр. При з’єднанні 

перших двох обмоток однойменними виводами у момент натискання кнопку SВ 

стрілка вольтметра не відхиляється. Якщо стрілка відхиляється, то перші дві 

обмотки з’єднані різнойменними виводами. 

 

Таблиця 7.3 – Колір проводів для трифазних асинхронних двигунів 

Схема 

з’єднання 

обмотки 

Кількість 

виводів 

Назва 

виводу 

Колір виводу 

Початок Кінець 

Відкрита схема 6 Перша фаза 

Друга фаза 

Жовтий 

Зелений 

Жовтий з чорним 

Зелений з 
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Третя фаза Червоний чорним 

Червоний з 

чорним 

З’єднання 

зіркою 

3 чи 4 Перша фаза 

Друга фаза 

Третя фаза 

Нульова 

точка 

Жовтий 

Зелений 

Червоний 

Чорний 

– 

З’єднання 

трикутником 

3 Перший 

вивід 

Другий 

вивід 

Третій вивід 

Жовтий 

Зелений 

Червоний 

 

PV

SB

П1 П2

К1 К2

6В
+

-
+

-
V

SB

П2 П3

К2
К3

6В
+
-
П1

К1

ба  

Рисунок 7.1 – Схеми перевірки виводів обмотки статора трифазного 

асинхронного двигуна 

 

Індукційний метод, застосовують також для перевірки відповідності 

полярності вмикання паралельної та послідовної обмоток збудження двигуна 

постійного струму змішаного збудження. Для цього збирають схему наведену 

на рис. 7.2. 
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Якщо „+” джерела живлення GB та „+” вольтметра; РV з’єднані з 

однойменними виводами незалежної LM1 та послідовної LМ2 обмоток 

збудження, то у момент натискання на кнопку SВ стрілка вольтметра 

відхиляється вправо, а при відпусканні кнопки – вліво. Підключення обмотки 

LM1 до мережі сдід виконувати з тією ж полярністю, що і до джерела GB (Н1 

до „+”, Н2 до „—”). Обмотку LМ2 виводом С1 підключають до виводу якоря 

Я2, а на вивід Я1 подають „+” мережі живлення. 

 

 

Рисунок 7.2 – Схема перевірки відповідності полярності вмикання паралельної 

та послідовної обмоток збудження двигуна постійного струму змішаного 

збудження 

 

Опис монтажного обладнання 
 

 Під час виконання лабораторної роботи знадобиться наступний 

монтажний інструмент: 

– паяльник 60 – 80 Вт; 

– пінцет; 

– кусачки; 

– плоскогубці. 

 

Порядок виконання роботи 
 

1 Для асинхронного двигуна визначити початки та кінці фазних 

обмоток статора за допомогою індукційного методу, зібрати схеми, наведені на 
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рис. 7.1, а, б. У якості джерела постійного струму використовувати 

лабораторний блок живлення. 

2 Перевірити відповідність полярності вмикання незалежної та 

послідовної обмоток збудження двигуна постійного струму послідовного 

збудження, використовуючи схему рис. 7.2.  

 

Зміст звіту 
 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки по роботи. 

 

Контрольні питання 
 

1. Яким чином маркіруються виводи обмоток змінного та постійного 

струму? 

2. Навести та пояснити схеми перевірки виводів обмотки статора 

трифазного асинхронного двигуна. 

3. У яких двигунах застосовують позначення виводів 

різнокольоровими проводами? 

4. Навести та пояснити схему перевірки відповідності полярності 

вмикання паралельної та послідовної обмоток збудження двигуна постійного 

струму змішаного збудження? 

5. Для чого виконують маркіруванння виводів обмоток двигунів? 

Література: [1, 4, 7, 9, 10]. 
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Лабораторна робота № 8 

 

Тема. Налагоджувальні роботи для двигунів постійного і змінного 

струму. 

Мета: здобути вміння визначати кількість пар полюсів асинхронного 

двигуна, напрям обертання двигуна постійного струму, а також здобути 

навички встановлення щіток двигуна на геометричну нейтраль. 

 

Короткі теоретичні відомості 
 

Після ремонту двигунів постійного струму щітки мають бути встановлені 

на нейтралі, що забезпечить найменшу реакцію якоря та поменшить комутацію. 

Положення нейтралі визначають індуктивним методом при нерухомому якорі. 

До затискачів якоря підключають мілівольтметр РV, а на обмотку збудження 

LM подають малу напругу постійного струму від джерела живлення GВ  

(рис. 8.1). 

 

 

Рисунок 8.1 – Схема для визначення нейтралі двигуна постійного струму 

 

У момент замикання контакту К відмічають напрям відхилення стрілки 

вольтметра. На двигуні відпускають болти закріплення траверси та 

пересувають траверсу зі щітками в обидва боки. Правильним є пересування у 
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той бік, у якому відхилення стрілки вольтметра під час подачі напруги на 

обмотку збудження зменшується. При встановленні щіток на нейтраль 

замикання контакту К не приводить до відхилення стрілки вольтметра. 

Під час наладки електроприводів при відсутності маркірування виводів 

обмоток якоря та збудження двигуна постійного струму передбачуваний 

напрям обертання вала визначають таким чином. Збирають схему рис. 8.1, 

підключивши до якоря двигуна вольтметр зі шкалою 3–7 В. Не подаючи 

напруги на обмотку збудження, повільно обертають якір та відключають 

максимальну величину відхилення стрілки вольтметра. Далі подають напругу 2 

- 4 В на обмотку збудження такої полярності, щоб при обертанні якоря 

відхилення стрілки вольтметру збільшувалось. Відмічають, полярність 

підключення вольтметра до обмотки якоря та джерела живлення до обмотки 

збудження. 

Якщо при підключенні обмоток двигуна до мережі дотримуватися цієї ж 

полярності, то його вал буде обертатись у той же бік, у якому його обертали 

вручну під час досліду. 

При відсутності таблички на асинхронному двигуні його синхронну 

швидкість можна визначити, знаючи кількість пар полюсів. Для 

експериментального визначення кількості пар полюсів проводять такий дослід. 

Мілівольтметр підключають до однієї фази асинхронного двигуна і рукою 

обертають його вал. Під дією залишкового магнетизму в обмотці статора 

виникає ЕРС, що спричиняв періодичне відхилення стрілки вольтметра. 

Кількість відхилень стрілки в один бік за один оберт ротора дорівнює кількості 

пар полюсів. 

 

Опис монтажного обладнання 
 

 Під час виконання лабораторної роботи знадобиться наступний 

монтажний інструмент: 

– паяльник 60 – 80 Вт; 

– пінцет; 
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– кусачки; 

– плоскогубці. 

 

Порядок виконання роботи 
 

1. Встановити щітки двигуна постійного струму змішаного збудження 

тій нейтраль. 

2. Визначити полярність підключення обмоток якоря та збудження до 

мережі для забезпечення заданого напряму обертання вала двигуна постійного 

струму змішаного збудження. 

3. Визначивши експериментально кількість пар полюсів, розрахувати 

синхронну, швидкість асинхронного двигуна.  

 

Зміст звіту 
 

1. Титульний аркуш із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки з виконання лабораторної роботи. 

 

Контрольні питання 
 

1. Що таке нейтраль двигуна змінного та постійного струму? 

2. Навести та пояснити схему для визначення нейтралі двигуна 

постійного струму. 

3. Яким чином визначають напрям обертання вала при відсутності 

маркірування виводів обмоток якоря та збудження двигуна постійного струму? 

4. Яким чином можна визначити кількість пар полюсів у асинхронному 

та синхронному двигуні? 

5. Як визначити синхронну швидкість асинхронному та синхронному 

двигуні? 

Література: [1, 4, 7, 9, 10]. 
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Лабораторна робота № 9 

 

Тема. Робота трьохфазного двигуна в однофазній мережі. 

Мета: набути вмінь застосування трьохфазного двигуна при живлені від 

однофазної мережі. 

 
Короткі теоретичні відомості 

 
На практиці може знадобитися застосування трьохфазного двигуна в 

однофазній мережі, наприклад, при виході з ладу двигуна пральної машини або 

іншої побутової машини, коли не має заміни, а є тільки трьохфазний двигун 

Одна зі схем такого застосування показана на рис. 9.1, де до двох вершин 

трикутника підводиться напруга мережі живлення, рівної 220В, а до третьої – 

пускова ємність СП через контакт вимикача, що замикається на час пуску 

двигуна з метою створення пускового моменту, та робочої ємності СР, що 

вмикається на весь час роботи двигуна. З’єднання обмоток двигуна 

трикутником вважається за кращим ніж у зірку, в цьому випадку до фазної 

обмотки двигуна підводиться напруга мережі живлення, більше, ніж при 

з’єднанні зіркою, тому отримуємо більший момент обертання 

При напрузі живлення 220 В та частотою мережі 500 Гц робоча ємність, 

мкФ, 

HP PC  66 , 

де HP  – номінальна потужність двигуна, кВт. 

Пускова ємність, мкФ 

HPП PCC  1322 . 

Якщо двигун запускається без пускової ємності, то її можна не 

використовувати. 
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Рисунок 9.1 – Застосування трьохфазного двигуна в однофазній мережі: 

Q – вимикач неавтоматичний, який має середній контакт з само повернення,  

СП, СР – пускова та робоча ємності відповідно 

  

На рис. 9.2., приведені можливі схеми підключення трифазного двигуна 

до однофазної мережі. 

 

а)    б)   в)   г)  
Рисунок 9.2 – Схеми підключення трифазного двигуна до однофазної 

мережі 
 

Опис монтажного обладнання 
 

 Під час виконання лабораторної роботи знадобиться наступний 

монтажний інструмент: 

– паяльник 60 – 80 Вт; 

– пінцет; 

– кусачки; 

– плоскогубці; 
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– викрутка. 

 

Порядок виконання роботи 
 

1. Розрахувати пускову та робочі ємності. 

2. Встановити на монтажній панелі: трифазний двигун, ємності, 

автомат, пускач. 

3. Зібрати схему рис 8.1 для пуску трифазного двигуна від однофазної 

мережі.  

 

Зміст звіту 
 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 

2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки з виконання лабораторної роботи. 

 

Контрольні питання 
 

1. Навести можливі схеми пуску трифазного двигуна від однофазної 

мережі. 

2. Для чого застосовують ємності під час пуску трифазного двигуна від 

однофазної мережі? 

3. Як розраховуються пускова та робоча ємність? 

4. Для чого обмотки двигуна підключаються у трикутник? 

5. Як визначити синхронну швидкість в асинхронному двигуні? 

Література: [1, 4, 7, 9, 10]. 
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Лабораторна робота № 10 

 

Тема. Монтаж та механічне з’єднання електричних машин. 

Мета: здобути вміння монтажу електричних машин. 

 

Короткі теоретичні відомості 
 

Монтаж електричних машин невеликої потужності з формою виконання 

на лапах можна розділити на два етапи. На першому етапі підготовлюють 

підставу для електричної машини, на другому встановлюють їх на підготовлену 

підставу. 

В якості підстави для електричних машин можуть бути використані 

чавуні та сталеві плити, зварні металеві рами, металеві кронштейни або салаки. 

Усі ці конструкції кріплять на бетонних фундаментах, на підлозі, перекриттях, 

кронштейнах та інших за допомогою болтів або штирів. 

Сполучення валу електродвигуна з валом робочого механізму або валом 

електричних машин між собою може проводитися за допомогою ремінної і 

фрикційної передач, фланцевого з’єднання валів, зубчатої передачі і сполучних 

муфт. 

Ремінна передача. У ремінній і клинореміній передачах необхідною 

умовою правильної роботи електродвигуна з привідним механізмом є 

дотримання паралельності їх валів та збігу середніх ліній (по ширині) шківів. 

Вивіряння проводять за допомогою сталевої лінійки або шнура. 

Фрикційна передача. Її застосовують для приєднання мікроприводів. 

Вона складається з фрикційних дисків, насаджуваних на вали, що з’єднуються. 

Фланцеве з’єднання валів. Фланці виготовляють в моноліті з валом 

машин і з’єднують між собою болтами, що входять в отвори під дією легких 

ударів свинцевої кувалди. При цьому болти повинні щільно входити в отвір 

фланця. З’єднання є жорстким і забезпечує роботу валів, що сполучаються, без 

зсуву у вузлах з’єднання. Застосовується для приєднання машин з 

одноопорними валами. В цьому випадку як другу опору використовують саме 

з’єднання валів. 
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Зубчата передача. При зубчатій передачі досягають паралельності валів 

двигуна та привідної з ним в обертання машини та правильного зчеплення 

зубчатих шестерінок. Ці умови будуть дотримані тоді, коли зазор між зубами 

шестерні по всій товщині шестерні буде однаковим. Величину зазору 

перевіряють щупом. 

З’єднувальні муфти. Сполучають вали муфтами різних типів. З’єднання 

можуть бути жорсткими, напівжорстким та еластичними (гнучкими). 

Жорстке з’єднання валів. Застосовують в тих випадках, коли необхідно 

забезпечити роботу валів, що сполучаються, як єдиний вал. Для жорсткого 

з’єднання валів в якості муфт застосовують перерізно-звертуні муфти та зубчаті 

муфти. 

Перерізно-звернуті муфти складаються з двох напівмуфт, що насаджені 

на кінці з’єднувальних валів. Напівмуфти мають виступ для центрування, 

виточку що з’єднані між собою болтами, зі щільною посадкою в отворах 

напівмуфт під розвертку. 

Зубчаті муфти складаються з двох маточин, закріплених шпонками на 

кінцях з’єднаних валів. На зовнішній поверхні маточини маються зубці, що 

входять в щеплення з внутрішніми зубчатим венцем напівмуфти, надітим на 

маточину. Між собою напівмуфти з’єднані болтами. 

Напівжорстке з’єднання валів. Застосовують для з’єднання валів 

турбогенераторів з валами парових турбін. З цією метою використовують 

напівжорсткі зубчато-пружині муфти (муфти змінної жорсткості). 

Зубчато-пружина муфта складається з двох напівмуфт, насаджених на 

кінці з’єднаних валів. Дві напівмуфти з’єднанні між собою гнучкою 

хвилеподібною стрічковою пружиною (компенсатором), що охоплює зубці 

обох напівмуфт. Зовні муфта закрита кожухом. 

Еластичне з’єднання валів. Застосовують коли можливе бокове або 

кутове зміщення валів у вузлах з’єднання. Для цього використовують втулочко-

пальцеві муфти. Вона складається з двох напівмуфт, що кріпляться на конціх 

з’єднувальних валів. Еластичність з’єднання досягається за рахунок болтів-
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пальців з насадженими на них шкіряними або резиновими шайбами. Одним 

кінцем палець закручується щільно у напівмуфту, а другий вставляється в отвір 

напівмуфти з невеликим зазором. При усіх способах з’єднання валів 

електричної машини положення електродвигуна перевіряють за рівнем та 

висотою і регулюють за допомогою металевих прокладок.  

Центрування валів. Це – операція, від якої залежить надійність та 

довговічність експлуатації електричних машин. Центрівка валів включає дві 

основні операції: вивіряння осі загального валу та усунення кутових і бічних 

зсувів валів машин, що сполучаються, і механізмів. 

Вивіряння осі загального вала. Вивіряння проводять по рівню. Для цього 

вал першої машини І встановлюють горизонтально: рівень укладений на кожну 

з шийок валу у підшипників, повинен давати однакові значення по величині, 

але із зворотними знаками, До валу першої машини прицентровють вал другої 

машини ІІ, при цьому рівень, встановлений на шийку валу у підшипника, 

повинен мати ті значення, по величині і напряму, що і на шийці у підшипника. 

Перед центрівкою валів необхідно виконати наступні підготовчі роботи: 

підготовку робочого місця; перевірку шийок валів, стан напівмуфт; підготовку 

напівмуфт до посадки; нагрів напівмуфт; насадку пнапівмуфт; попередню 

перевірку збігу лінії валів; перевірку радіального биття валів та напівмуфт, а 

також напівмуфт на осьове биття. 

Центрівку валів можна проводити за допомогою однієї або двох пар 

радикально-осьових скоб; за напівмуфтами; з застосування пристрою з 

електромагнітним або стрічковим притиском методом обходу однієї точкою.  

Збірка, підгін та з’єднання муфт виконується після остаточної центрівки 

валів. 

Перед з’єднанням машин з жорсткими та напівжорсткими муфтами 

необхідно переконатися у відсутності на торцевих поверхнях подряпин, вибоїн, 

задирок та інших нерівностей. 
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Рухомі з’єднання, виконані за допомогою зубчатих муфт, перевіряють на 

можливість осьового зсуву, зазорів у щеплені таі правильності кроку чіпляння 

зубців (припускається відхилення по товщині зуба та в кроці ±0,05 мм). 

При збірці пружинних муфт перевіряють розміри пазів між зубами 

напівмуфт та можливість осьового переміщення пружин 

У еластичних муфтах перевіряють діаметр гумового або шкіряного 

набивання та отворів для них. Різниця в діаметрі припускає 2-4 мм. Зазор між 

торцями напівмуфт припускається в межах 5-8 мм.  

 

Опис монтажного обладнання 

 

 Під час виконання лабораторної роботи знадобиться наступний 

монтажний інструмент: 

– плоскогубці; 

– викрутки; 

– набір ключів 

– монтажний ніж. 

 

Порядок виконання роботи 

 

1. Підібрати необхідний матеріал для еластичного з’єднання валів 

електричних машин. 

2. Виконати еластичне з’єднання валів електричних машин. 

3. Підібрати необхідний матеріал для напівжорсткого з’єднання валів 

електричних машин. 

4. Виконати напівжорстке з’єднання валів електричних машин. 

 

Зміст звіту 

 

1. Титульна сторінка із зазначенням теми лабораторної роботи. 
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2. Мета, короткі теоретичні відомості. 

3. Опис виконання лабораторної роботи. 

4. Висновки з виконання лабораторної роботи. 

 

Контрольні питання 

 

1. Яким чином з’єднують вали електричних машин? 

2. У яких випадках використовують зубчату передачу? 

3. З якою метою необхідно виконувати центрівку валів електричних 

машин? 

4. Що таке еластичне з’єднання валів електричних машин? 

5. Із чого скалатається монтаж електричних машин? Література: [10]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Кількість лабораторних занять –12 годин (46 лабораторних занять). 

Поточний контроль на лабораторних заняттях протягом змістових 

модулів: 

− відвідування лабораторних занять – 1 бала за заняття (максимум  

4 бала); 

− виконання лабораторного завдання – 0,5 бала за виконане 

лабораторне завдання (максимум 2 бала); 

− захист лабораторної роботи – захист на оцінку «відмінно» – 4 бали 

за лабораторну роботу, захист на оцінку «добре» – 3 за лабораторну роботу, 

захист на оцінку «задовільно» – 2 бали за лабораторну роботу (максимум 16, 12 

та 8 балів). 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

Для іспиту, курсового 
проекту (роботи), 

практики 
для заліку 

90 – 100 A Відмінно 

Зараховано 

82 – 89 B 
Добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
Задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
Незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

Не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
навчальної дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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