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1   МЕТА ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ 
 

Зміст розділу: 

1.1. Формування мети (для студентів); 

1.2. Що повинні знати і вміти студенти після вивчення дисципліни; 

1.3. Яким чином передбачається досягнення мети: 

- які передбачаються форми знання; 

- курсові та індивідуальні завдання; 

- самостійна робота, використання комп’ютерної техніки та 

передового досліду, організація контролю занять, тощо. 

1.1.1 До якого циклу входить дисципліна, на знання яких дисциплін 

базується і де будуть використані знання дисципліни в освітньому 

процесі. 

Практика «Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання 

і засобів автоматизації» відноситься до навчальних виробничих 

практик і має свою мету формування у студентів на базі знань, 

одержаних на теоретичних заняттях, професійних умінь і навичок для 

виконання самостійної роботи в якості електромонтера по ремонту і 

обслуговуванню електрообладнання 3 розряду і ІІ групи з 

електробезпеки, а також закріплення знань, одержаних при вивченні 

профілюючих дисциплін. 

1.2.1 В результаті вивчення дисципліни студенти повинні  знати: 

       - Будову і принцип роботи силового електрообладнання, 

комутаційної та пускозахисної  апаратури, освітлювальних установок, а 

також простого комплектного устаткування з елементами автоматики, 

ПЛ та КЛ, способи виконання електропроводок і ліній 

електропостачання; 

        - Схеми комутації, електричні схеми середньої складності, умовні 

позначки, правила читання простих електричних принципових і 

монтажних схем, креслень; 

        - Якості, склад і застосування матеріалів, які використовуються 

для монтажу і ремонту електрообладнання; 

        - Правила технічної експлуатації і технічного обслуговування, а 

також устаткування і інструменти, за допомогою яких виконують 

роботи; 

        -  Правила безпечної експлуатації електрообладнання споживачів у 

обсязі ІІ групи допуску. 
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5.1 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ПРО ОЦІНКУ ПРАКТИКИ  
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_________________________ 
Керівник практики                                                                                                          

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

         Підпис  _____________   

       Студенти повинні вміти: 

- Проводити технічне обслуговування і ремонт електрообладнання 

і засобів автоматики з допомогою інструментів, пристосувань і 

приладів; 

- Вивчити та ліквідувати недоліки систем автоматичного 

керування; 

- Читати принципіальні монтажні схеми; 

- Користуватися вимірювальними приладами; 

- Ремонтувати і випробувати електрообладнання; 

- Виконувати ремонтні роботи у складі бригад на повітряних та 

кабельних лініях електрообладнання; 

- Складати заяви і графіки на проведення технічного 

обслуговування і ремонту електрообладнання. 

- Дотримуватися правил техніки безпеки 

 

1.3.1 Практика ТОіРЕ входить до циклу учбових практик і завершує 

виробничу підготовку до самостійної роботи за професією 

«Електромонтер по ремонту і обслуговуванню електрообладнання». 

Вивчається 6 тижнів у другому семестрі на ІІІ курсі. Базується 

практика на заняттях і вміннях здобувати на таких дисциплінах: 

  - Слюсарна та зварювальна практика; 

  - Електромонтажна практика; 

  - Дисципліни загально-технічного і частково профілюючого циклу, 

що є доброю передумовою для успішного освоєння програми 

практики. 

Знання і вміння, отримані на практиці ТОіРЕ будуть використані 

при вивченні профілюючих дисциплін, а також при проходженні 

технологічної практики та практиці з вирішення виробничо-

ситуаційних завдань. 

 

1.4 Список рекомендованої літератури 
1. Ч.О. Єрмолаєв., В.О. Мунтян, В.Ф. Яковлєв. «Експлуатація енергообладнання 

та засобів автоматизації в системі АПК».-К.:2003. 

2. Б.К. Нугер, «Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарських 

електроустановок». (Довідник) К.У.1991р. 

3. ППРЕСх. М. 1987р. 

4. А.А. Пястолов. «Експлуатація і ремонт електроустановок». М.,К: 1984. 

5. М.О. Корчемний «Довідник по експлуатації електрообладнання». К.У.: 1986. 

6. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. – К. 2004. 

 



2   ПРОГРАМА  ПРАКТИКИ 
 

2.1 Розподіл за програмою 
 

№ 

теми 
Назва теми і виду роботи 

Кількість годин 

Загальна 
кількість 

годин 

За 
планом 

Самостійне 
вивчення 

 Вступне заняття 4 4  

2.1.1 
Технічне обслуговування і ремонт пускової та 

захисної апаратури 
18 10 8 

2.1.2 
Технічне обслуговування і ремонт електричних 

машин 
20 12 8 

2.1.3 
Технічне обслуговування і ремонт 

трансформаторів 
16 8 8 

2.1.4 
Технічне обслуговування і ремонт повітряних і 

кабельних ліній 
16 8 8 

2.1.5 
Технічне обслуговування і ремонт електро-

обладнання автомобілів, тракторів і комбайнів 
16 8 8 

2.1.6 
Технічне обслуговування і ремонт засобів 

автоматики і вимірювальних приладів 
18 10 8 

2.1.7 
Технічне обслуговування і ремонт водогрійних 

установок 
16 8 8 

2.1.8 
Технічне обслуговування і ремонт  

електрозварювального обладнання 
18 10 8 

2.1.9 

Технічне обслуговування і поточний ремонт 

освітлювальних і опромінювальних установок 

електро-   і  електронного обладнання   

вентиляційних установок 

18 10 8 

2.1.10 

Технічне обслуговування і ремонт  

пересувних  і стаціонарних 

електрифікованих засобів та установок, 

інструменту і пристроїв занулення 

18 10 8 

2.1.11 

Технічне обслуговування і ремонт електро-

обладнання вакуумних, компресорних, 

насосних установок і установок для первинної 

обробки  молока 

18 10 8 

2.1.12 

Технічне обслуговування і ремонт 

електрообладнання установок і машин для 

обробки і переробки  зернопродуктів 

20 12 8 

 Всього: 216 120 96 
 

 Відповідь на контрольні питання 

 
№ 

варіанту Робота, яка виконувалась з коротким 

технічним поясненням змісту 

Зауваження, підпис 

керівника практики 

від господарства 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

   

   
 



19.  Техніка безпеки при роботі на кабельних ЛЕП. 
20.  Техніка безпеки при роботі на повітряних ЛЕП. 
21.  Техніка безпеки при роботі з електрифікованим ручним інструментом. 
22.   Роботи пов'язані з підйомом на висоту. 
23.  Звільнення потерпілого від дії електроструму. 
24. Порядок надання першої долікарcької допомоги при поразці електрикою. 
25. Методика проведення непрямого масажу серця. 
26. Методика проведення штучного дихання. 
27. Перша допомога при пораненні і кровотечі. 
28. Перша допомога при непритомності, тепловому або сонячному ударі 
29. Перша допомога при опіках і обморожуванні. 
30. Перша допомога при переломах, вивихах, забитих місцях, розтягненнях м'язів. 

 

4.3 Контрольні завдання до кваліфікаційних випробувань: 
1. Накреслити і зібрати схему включення багатолампового світильника перемикача. 
2. Накреслити і зібрати схему включення 2-х однолампових незалежних світильників. 
3. Накреслити і зібрати схему керування нереверсивним електродвигуном за 

допомогою магнітного пускача. 
4. Накреслити  і  зібрати  схему  керування  реверсивним  електродвигуном  за  

допомогою магнітного пускача. 
5. Включити в схему керування нереверсивним електродвигуном за допомогою 

магнітного пускача датчик рівня маси з метою автоматичного вимикання двигуна. 
6. Установити і підключити однофазний лічильник електроенергії в поверхневої 

розподільному щиті. Накреслити схему підключення лічильника. 
7. Змонтувати ділянку електропроводки в сталевій трубі і підключити світильник. 
8. Підключити пульт КДУ в мережу, перевірити його робочу. 
9. Підключити пульт керування ЯАА5910 у мережу, перевірити його роботу. 
10. Визначити несправність у пульті керування КДУ, усунути її, перевірити роботу 

пульту. Визначити несправність у пульті керування ЯАА5910, усунути її, перевірити 
роботу пульту. 

11. Установити і підключити розетку при схованій проводці. 
12. Установити і підключити розетку при відкритій проводці. 
13. Підключити   трифазний   лічильник   у  шафі   обліку   електроенергії.   Накреслити   

схему підключення лічильника. 
14. Підключити трифазний лічильник через трансформатори в шафі обліку 

електроенергії. Накреслити схему підключення. 
15. Виконати кріплення проводу в ВЛ до штирьового ізолятора. 
16. Накреслити і зібрати схему керування освітлення за допомогою програмного реле 
часу. 
17. Виконати монтаж ділянки схованої проводки. 
18. Виконати паяння проводів між собою і до клем. 

 2.1.1 Технічне обслуговування і ремонт пускової та захисної 

апаратури 

 

2.1.1.1 Самостійна робота – 8 годин 

Пошкодження пускової і захисної та регулювальної апаратури до 

1000В. 

Термін і об’єми ремонту розподільчих пристроїв напругою до 1000В. 

Самостійне вивчення     (реферат 2 сторінки) 

Література: (1), с. 427-439; (2), с. 119-124;  (3), с. 65-73. 
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2.1.2 Технічне обслуговування і ремонт електричних машин 

 

2.1.2.1 Самостійна робота – 8 годин 
Прийняття в експлуатацію електричних двигунів. Підготовка до пуску і 

запуску. Перевірка електричної мережі при запуску двигуна. Контроль 

навантаження і температури. Характерні недоліки в процесі експлуатації. 

Експлуатація електродвигунів у сільському господарстві. Умови роботи. 

Вологообмін ізоляції. Способи сушіння ізоляції електродвигунів. 

Експлуатація машин постійного струму, двигунів з контрольними кільцями. 

Безпека праці при експлуатації електродвигунів. Види ремонтів, терміни 

проведення, об’єм. 

Самостійне вивчення      (реферат 2 сторінки) 

Література: (1),  с. 262-312;   (2),  с.83-116;   Л.(3),  с.54-65. 
 

__________________________________________________________  
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__________________________________________________________  

__________________________________________________________  
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__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________    

 4. ФОРМИ ТА ЗМІСТ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Зміст розділу: 

4.1 Характеристика системи і форм контролю, які 

передбачаються в процесі вивчення дисципліни  
4.1.1 Форми поточного контролю (фронтальне та індивідуальне опитування на 

семінарських, практичних заняттях, оцінки виконання індивідуальних завдань, 
підготовки виступів на семінарських, заліковому занятті, тощо).  

Для перевірки засвоєння знань, практичних умінь та навиків під час практики 
ТОіРЕ передбачаються такі форми поточного контролю:- Фронтальне та 
індивідуальне опитування під час вступних та заключних інструктажів;  Індивідуальні 
бесіди-опитування під час поточних інструктажів; Комп'ютерне тестування по 
закінченню вивчення теми. 

4.1.2 Форми та зміст підсумкового контролю (екзаменаційні чи залікові питання). 
Підсумковим контролем є кваліфікаційні випробування які передбачають виконання 
контрольного практичного заняття відповідно кваліфікації електромонтер 3 розряду і 
відповіді на екзаменаційні питання для присвоєння 2 групи електробезпеки. 

 

4.2  Екзаменаційні питання: 

 
1. Групи допуску персоналу що обслуговує електроустановки. 
2. Класифікація приміщень по небезпеці поразки електричним струмом 
3. Вплив електроструму на організм людини і види поразки організму 
електрострумом. Чутливість організму до електричного струму. 
4. На яку відстань забороняється наближення людей, механізмів і 
вантажопідйомних  машин. 
5. До неогороджених струмоведучих частин, що знаходяться під напругою? 
6. Індивідуальні електрозахисні засоби в електроустановках до і вище 1000 В. 
7. Організаційні заходи, що забезпечують безпеку проведення робіт в 
електроустановках. 
8. Технічні заходи, що забезпечують безпеку проведення робіт в електроустановках. 
9. Пристрій переносних заземлень. Порядок накладання переносних заземлень. 
10. Плакати і знаки безпеки. У яких випадках і які плакати варто вивішувати? 
11. Які проводяться включення в електроустановках? 
12. Як проводиться перевірка відсутності напруги? 
13. Призначення і пристрій занулення. 
14. Призначення і пристрій заземлення. 
15. Гасіння пожеж в електроустановках. 
16. Техніка безпеки при роботі з мегомметром і електровимірювальними приладами. 
17. Техніка безпеки при монтажі і ремонті внутрішніх проводок. 
18. Техніка безпеки при роботах із застосуванням автомобілів, вантажопідйомних 
машин. 



 

Дата 
Робота, яка виконувалась з коротким технічним 

поясненням місту 

Зауваження, 

підпис 

керівника 

практики від 

господарства 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 2.1.2.2 Робота в складі виробничої бригади – 12 годин 

 
Інструктаж на робочому місці. Технічний ремонт рубильників та 

перемикачів, пакетних вимикачів і пускових ящиків, кнопок керування і 

запобіжників, контакторів і магнітних пускачів, котушки контакторів і 

пускачів. Ремонт реостатів. Післяремонтні випробовування апаратури і 

розподільчих пристроїв напругою до 1000В. Вивчення дефектів із складанням 

відомостей і ремонт з виготовленням і змінного необхідних деталей 

рубильників, пакетних вимикачів, магнітних пускачів, кнопок керування 

автоматичних вимикачів, контролерів, реостатів, розподільчих ящиків. 

Виготовлення і установка необхідних деталей (рухомих і нерухомих). 

Складання, регулювання, випробовування апаратури після ремонту з 

допомогою приладів вимірювання і контролю. Заключний інструктаж. 

 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________   

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________    



  

2.1.3 Технічне обслуговування і ремонт трансформаторів 

 

2.1.3.1 Самостійна робота – 8 годин 
Об’єми і норми приймально-здавальних випробувань силових 

трансформаторів. Контроль режимів роботи трансформаторів. Експлуатація 

трансформаторного масла. Економічні режими роботи трансформаторів. 

Пошкодження трансформаторів їх ознаки і причини. Термін і об’єми 

поточного і капітального ремонту. Контроль ремонтів роботи 

трансформаторів. 

Самостійне вивчення      (реферат 2 сторінки) 

Література: (1),  с.183-213;   (2),  с.51-72. 

 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________   

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________    

 3. ВИРОБНИЧА РОБОТА 
 

Дата 
Робота, яка виконувалась з коротким технічним 

поясненням змісту 

Зауваження, 

підпис 

керівника 

практики від 

господарства 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



2.1.12.2 Робота в складі виробничої бригади -12 годин.  
Інструктаж на робочому місці. В складі виробничої бригади проводиться 

поточний ремонт електрообладнання технологічних машин і установок для обробки і 

переробки зерно продуктів, наприклад, машин попередньої очистки зерна, 

сепараторів, вертикальних і горизонтальних норій, транспортерів відходів та інше. 

Під час поточного ремонту, електродвигун від'єднують від електромережі і 

заземлення. Очищають від пилу і бруду, розбирають, очищають обмотки, вимірюють 

опір ізоляції і сушать її, якщо це необхідно. Промивають підшипники, перевіряють їх 

технічний стан, при необхідності змащують, або замінюють новими. Ремонтують або 

замінюють вивідні кінці обмоток та клемної коробки виводів, складають 

електродвигун, фарбують і випробовують на холостому ходу. Потім встановлюють 

його на місце, центрують з робочою машиною і випробовують під навантаженням. 

При необхідності сушіння ізоляції електродвигуна використовують один із методів, 

наприклад, струмове сушіння. При струмовому сушінні ізоляції нагрівається за 

рахунок втрати енергії в обмотках статора електродвигуна при проходженні через 

них електричного струму. Операцію можна проводити безпосередньо на місці 

встановлення електродвигуна. Для цього потрібний автотрансформатор, до виходів 

якого можна підключають три паралельно з'єднані обмотки двигуна. 

Автотрансформатором встановлюють силу струму сушіння, яка не повинна 

перевищувати 0,87А. Таке сушіння можна виконувати на стенді МИИСП та 

універсальному стенді сільського електрика УСГА. Ці стенди дозволяють 

контролювати температуру обмоток двигуна під час сушіння, а також опір ізоляції. 

Пускозахистні апарати ремонтують в спеціалізованих майстернях і безпосередньо на 

місці їх встановлення. 

При поточному ремонті апарати демонтують, очищають від пилу і бруду, 

перевіряють і підтягують кріплення струмоведучих і конструктивних частин, 

зачищають поверхні контактування, видаляють сліди розплавленого металу, 

регулюють силу натиску контактів, перевіряють стан дугогасильних камер, 

демонтують витягувальні котушки, складають та регулюють апарат, випробовують 

його, фарбують і встановлюють на місце. Періодичність проведення поточного 

ремонту залежить від характеристики приміщення, де встановлений апарат. 

Установки і машини для обробки і переробки зерна встановлюють в сирих і 

запилених приміщеннях, в цьому випадку періодичність поточного ремонту складає 

18 місяців. 

При ремонті кнопок керування очищають поверхні контактів і містка від 

плівок окисів, перевіряють стан пружин і затягання гвинтів. Ослаблені пружини 

замінюють новими заводського виготовлення. При складанні відремонтованої кнопки 

керування звертають увагу на правильність взаємного розміщення внутрішніх 

деталей та їх контактних поверхонь, а також на відсутність заїдання при русі стержня 

і кнопки в корпусі. Котушка є однією з найбільш пошкоджу вальних деталей 

магнітного пускача і контактора, яка при ввімкнутому пускачі обтикається струмом. 

Тому перш ніж приступити до ремонту котушки, її оглядають. Котушка повинна мати 

рівне, лакове покриття без підтікання і специфічного запасу горілої ізоляції. При 

незначних відшарувань або тріщинах на поверхні ізоляційного шару її знімають і 

просочують лаком повітряного сушіння. Значення опору ізоляції котушки відносно 

корпуса і струмопровідних частин повинно бути не менше ніж 0,5Ом. Котушка з 

обвугленою і обсипаною ізоляцією підлягає заміні. 

 2.1.3.2 Робота в складі виробничої бригади – 8 годин 

 
Інструктаж на робочому місці. Складання дефектної відомості. Чищення перед 

розбиранням і профілактичне випробування. Зовнішній огляд, поточний ремонт 

силових трансформаторів. Приймання трансформаторів в ремонт. Розбирання, 

дефекація і збирання трансформаторів, ремонт обмоток, магнітопроводів. Між 

операційний контроль ремонтних робіт. Випробування трансформаторів після 

ремонту. Безпека праці при ремонті силових трансформаторів. Профілактичні 

випробування. 
 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



2.1.4 Технічне обслуговування і ремонт повітряних і кабельних ліній 

 

2.1.4.1 Самостійна робота – 8 годин 

Вимоги до експлуатації та ремонту повітряних ліній напругою до 1000В. 

приймання ліній в експлуатацію. Підтримання режимів роботи по струмах 

навантаження. Технічний огляд повітряних ліній. Вимірювання та 

профілактичні випробування. Охорона повітряних ліній. Безпека праці 

при експлуатації і ремонті повітряних ліній напругою до 1000В. 

приймання кабельної лінії в експлуатацію. Технічний огляд кабельних 

ліній. 

Самостійне вивчення    (реферат 4 сторінки) 

Література: (1),   с.74-141;    (2),   с.32-37. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 2.1.12 Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання 

установок і машин для обробки і переробки зернопродуктів 

 

        2.1.12.1 Самостійна робота - 8 годин 
Установки і машини для обробки і переробки зернопродуктів експлуатуються в 

пильному середовищі і відповідно до вимог системи планово-попереджувальних 

ремонтів і технічного обслуговування електрообладнання сільськогосподарських 

підприємств, технічне обслуговування електродвигунів повинно проводиться не 

рідше як на раз в 1,5 місяці. При цьому необхідно: проводити ТО електродвигунів, 

виконувати безпосередньо на місці їх встановлення без демонтажу на від єднанні від 

електромережі електродвигуни очищають від пилу і бруду сухим обтиральним 

матеріалом або стиснутим повітрям. Осідання пилу на поверхні електродвигунів 

призводить до погіршення охолодження, перегрівання обмоток під час роботи. 

Перевіряють кріплення електродвигуна до фундаменту, робочої машини, шківа 

або зірочки на валу. Ослабленні гвинти та гайки підтягують. Ключами перевіряють 

міцність кріплення заземлюючої шини до корпуса електродвигуна. Опір ізоляції 

вимірюють мегомметром з робочою напругою 1000В. Він повинен бути не менше 

0,5МОм, проконтролювати щільність посадки шківа, напівмуфти; зняти кришку 

коробки виводів і перевірити цілісність ізоляційного покриття вивідних кінців 

обмоток електродвигуна та проводів, які підводять живлення, закріпити ослаблені 

контакти, а ті, що окислились і підгоріли, розібрати, зачистити їх поверхні, зібрати та 

ізолювати. Ввімкнути електродвигун і впевнитись у тому, що нема сторонніх 

предметів, які характерні для несправного двигуна або робочої машини. 

Періодичність технічних обслуговувань розподільчих пристроїв, пускової та захисної 

апаратури визначається в основному умовами, в яких працює обладнання і його 

виконанням. При визначенні періодичності ТО апаратури керування і захисту 

електродвигунів враховують також число годин роботи на добу і коефіцієнт 

сезонності. Технічне обслуговування виконують при від’єднанні обладнання від електричної 
мережі і в такому порядку: 1.Оглядають і чистять РП, щити і збірки (залежно від місцевих умов); 
2.Знявши  кришку або кожух апарата, прибирають пил, бруд, кіптяву із зовнішніх і доступних 
внутрішніх частин, продувають  їх   стиснутим   сухим  повітрям  і очищають обтиральним 
матеріалом. 3.Послаблені гвинти і гайки кріплення апарата підтягують. 4.Перевіряють 
надійність заземлення металевих  корпусів, збірок, щитів, пускової і захисної апаратури. 
Послаблені контакти  розбирають, зачищають контактні поверхні, змащують технічним 
вазеліном і збирають. 5. Перевіряють стан  контактів у місці приєднань проводів до апаратів. 
Послаблені контакти підтягують, а ті, що мають кольори мінливості, потемнілу, або окислену 
поверхню, розбирають, зачищають і збирають. 6.Впевнюються у відсутності механічних 
пошкоджень, тріщин, відшарувань і обвуглених ділянок на  ізоляції проводів, які підводять 
живлення до апаратів nа проводів кіл вторинної комутації.7. Впевнюються в справній дії 
апарата вмикання його від руки при змінній напрузі,  а потім і під напругою.  

При ТО магнітних пускачів необхідно перевірити: стан контактної системи, 

одночасність вмикання контактів, кріплення магнітної системи, стан котушки 

пускача, стан теплового реле. При ТО магнітного пускача необхідно виконати 

декілька вмикань пускача вручну при від’єднаній мережі живлення.  
Самостійне вивчення    (реферат 2 сторінки) 

Література: [2] с.83-86;  [1] с. 262-302,  с. 390-392. 



2.1.11.2 Робота в складі виробничої бригади - 12 годин 

 
Інструктаж на робочому місці. Електричні машини ремонтують на пунктах 

технічного обслуговування або в майстернях господарств. В мийних і доїльних 

відділеннях, поточний ремонт електродвигунів необхідно очистити корпус від пилу і 

бруду, від’єднати двигун від проводів, які живляться електроенергією і заземленням. 

Зняти електродвигун з місця установки і розібрати його. Почистити обмотки, виміряти 

опір ізоляції при необхідності просушити. Промити підшипники, перевірити їх 

технічний стан і при необхідності замінити. 

Відремонтувати, або замінити підшипники, перевірити електродвигун на холостому 

ході. При необхідності перефарбувати електродвигун. Встановити електродвигун на 

робоче місце, відрегулювати його центрівку з робочою машиною, перевіряють його під 

навантаженням разом з робочою машиною. При ремонті рубильників і перемикачів 

виконують такі операції: ретельно очищують напилком контактні поверхні ножів і губок 

від бруду, кипнями і частинки залишеного металу. При цьому намагаються зняти 

мінімальну кількість металу, щоб не залишити переріз контактних частин ножів і губок. 

При сильному оплавленні ножів або губок, їх замінюють новими, відповідно профілю і 

розмірів; підтягують всі деталі кріплень, звертаючи увагу на шарнірні з єднання, які є 

частиною кола, по якому проходить електричний струм; перевіряють стан пружин ножів 

і пружинних скоб контактних губок. При ремонті пакетних вимикачів, обгорілі контакти 

та ослабленні пружини замінюють новими. В обсяг робіт з поточного ремонту пускових 

ящиків входять операції; огляд контактних деталей і усунення наявних пошкоджень, 

перевірка стану проводу і чіткості його роботи, усунення люфтів, ослаблених кріплень, 

рухомих деталей, пошкоджень ізоляційних частин, перезарядження запобіжників і заміна 

плавких вставок. При ремонті кнопок керування очищають поверхні контактів, 

перевіряють стан пружин і затягання гвинтів. Ослаблені пружини замінюють новими 

заводського виготовлення. 

Поточному ремонту автоматичних вимикачів, контакторів і магнітних пускачів такі 

вузли: контактні, дугогасильні камери, магнітопроводок, котушки, механічні частини, 

ізоляційні деталі та корпуси. При ремонті контактів перевіряють стан розмикаючи 

контактів. При ремонті магнітної системи видаляють скляним папером сліди корозії на 

сталі магнітопроводу. Очищене місця покривають лаком повітряного сушіння. Котушка 

є однією з найбільш пошкоджуваних деталей магнітного пускача і контактора, яка при 

ввімкнутому пускачі обтікаються струмом. 

Значення опору ізоляції котушки відносно корпусу і струмопровідних частин 

повинно бути не менше ніж 0,5 МОм. Котушка з обвугленою і обсипаною ізоляцією 

підлягає заміні. При відсутності котушки заводського виготовлення її виконують в 

електромайстерні. При ремонті теплового реле від'єднують струмопровідні проводи і 

знімають реле. Розбирають, очищають від пилу і бруду, перевіряють стан контактів; 

контакти, що потемніли, очищають від нагару обтиральним матеріалом, змоченим 

спиртом. Зношені контакти і пошкодженні нагрівники замінюють новими. Складають 

теплове реле, перевіряють тиск контактів і розхили, вимірюють опір ізоляції. Перевірку 

спрацювання теплового реле виконують на випробувальному стенді 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 2.1.4.2 Робота в складі виробничої бригади – 10 годин 

 

Інструктаж на робочому місці. Профілактичні випробування і 

вимірювання повітряних і кабельних ліній. Знаходження місць 

пошкодження на кабельній лінії, монтаж муфти, випробування 

кабелів після ремонту. Вимірювання робочого заземлення підстанції і 

повітряного захисного заземлення ліній напругою до 0,4кВ. 

 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



2.1.5 Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання 

автомобілів, тракторів, комбайнів 

 

2.1.5.1 Самостійна робота – 8 годин 

Визначення неполадок автотракторного електрообладнання за допомогою 

універсального контрольно-вимірювального стенду.  

Розбирання, дефекація і ремонт деталей електрообладнання, його 

випробування.  

Аналіз роботи електрообладнання автомобілів, тракторів, комбайнів. 

Самостійне вивчення    (реферат 2 сторінки) 

Література: (4),  с.234-248. 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 При технічному обслуговуванні запобіжників проводиться огляд апаратів, 

впевнюються у відсутності   тріщин   і   сколів,   перевіряють   стан   плавких   вставок   

та   їх   відповідність розрахунковим струмом. 

При ТО магнітних пускачів необхідно перевірити цілісність корпусу і кришок, 

стан контактів, при значенні накладок контактів до товщини 0,5 мм вимикач підлягає 

заміні. 

При ТО контрольно-вимірювальних  приладів   і  засобів   автоматики   

необхідно: очистити прилади і засоби автоматики від пилу стиснутим повітрям, 

перевірити міцність приєднання проводів до клем приладів і контактів реле, оглянути 

прилади і реле, впевнитися у відсутності механічних пошкоджень. 

Ділянки, які підлягають технічному обслуговуванню повинні бути огороджені і 

забезпечені необхідними плакатами. 

 

Самостійне вивчення            (реферат 2 сторінки) 

Література: (1),  с.378-387 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 



2.1.11   Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання 

вакуумних, компресорних, насосних установок і установок для 

первинної обробки молока. 
 

2.1.11.1 Самостійна робота - 8 годин 

 

Електрообладнання вакуумних, компресорних установок та установок для первинної 

обробки молока експлуатують, як правило, в особливо небезпечних приміщеннях, а тому 

вимоги до технічного ремонту високі. Необхідно визначити перелік робіт по технічному 

обслуговуванню електрообладнання і виконати наступні роботи: 

- електродвигуни:    очистити    корпус    електродвигуна    від    пилу    і    бруду    

стиснутим повітрям   або   обтиральним   матеріалом   і   впевнитися   у відсутності   

тріщин   у   станині, підшипникових щитах і фланцях. 

- перевірити, як затягнуті  болти і гайки і чи надійно кріпиться електродвигун до 

фундаменту або робочої машини; 

- проконтролювати   цілісність   посадки   шківа,   напівмуфти,   або   зірочки, а   якщо 

потрібно, закріпити їх. 

- перевірити чи  надійно заземлений   корпус   електродвигуна,   розібрати    послаблені 

контакти, і ті,  які  окислились,  зачистити  їх  поверхні  до металевого   блиску,  змазати 

технічним  вазеліном, зібрати і затягнути, закріпити заземлюючий провід при обриві; 

- зняти    кришку    коробки    виводів    і    перевірити    цілісність    ізоляційного    

покриття вивідних    кінців    обмоток    електродвигуна    та    проводів,    які    підводять    

живлення; закріпити  ослаблені  контакти, а ті, що  окислились і підгоріли, розібрати,  

зачистити їх поверхні, зібрати та ізолювати 

- перевірити   чи   добре   змащені   підшипники,   виміряти   опір   ізоляції   обмотки   

статора між   фазами   і   між   фазами   та   корпусом (повинно   бути   не   менше   ніж   

0,5   МОм), попередньо    вимкнути    електродвигун    від    мережі;    перевірити    чи    

нема   заїдання    в підшипниках    і    чи    зачіпає    ротор    статор,    обертаючи    рукою    

ротор    вимкнутого електродвигуна. 

Технічне обслуговування розподільчих пристроїв, пускової і захисної апаратури 

напругою до 1000В виконують при від єднанні обладнання від електричної мережі в 

такому порядку: Оглядають і чистять РП, щити, зборки не рідше одного разу на місяць; 

Знявши кришку  або  кожух  апарата,  прибирають  пил,  бруд,  кіптяву  із  зовнішніх і 

доступних  внутрішніх частин, продувають його стиснутим  сухим  повітрям і очищають 

обтиральним матеріалом; ослаблені гвинти і гайки, кріплення апарата підтягують, 

перевіряють надійність заземлення металевих корпусів збірок, щитів пускової і захисної 

апаратури. Послаблені контакти розбирають, зачищають  контактні  поверхні,  змащують 

технічним вазеліном і збирають; перевіряють стан контактів у місці приєднань проводів 

до апаратів. Послаблені контакти підтягують,  а  ті, що  мають  кольори  мінливості,   

потемнілу   або   окислену   поверхню, розбирають. Зачищають і збирають; впевнюються 

у відсутності механічних пошкоджень, тріщин, відшарувань і обвуглених ділянок на 

ізоляції проводів, які підводять живлення до апаратів та проводів кіл вторинної 

комутації,  відрізки проводів з незначними пошкодженнями ізолюють поліхлорвініловою 

стрічкою; впевнюються в справній дії апарата виконанням його від руки при знятій 

напрузі, а потім і під напругою; перевіряють цілісність апаратів; відновлюють написи, 

вказуючи приналежність пускової і захисної апаратури до електроприймача. 

 2.1.5.2 Робота в складі виробничої бригади – 8 годин 

 

Інструктаж на робочому місці. Організація постійного обслуговування 

і поточного ремонту автотракторного електрообладнання. Акумуляторні 

батареї, технічне обслуговування генераторів, реле регуляторів, 

електрообладнання систем занулювання, освітлення і сигналізації. 

Методи діагностики неполадок автотракторного електрообладнання. 

Неполадки електронної системи запалення, їх усунення. Неполадки 

генераторів постійного  струму, стартера,  реле і реле включення, їх 

усунення. Перевірка і регулювання контактно-транзисторного реле – 

регулятора. Безпека праці при ремонті автотракторного 

електрообладнання. 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



2.1.6 Технічне обслуговування і ремонт засобів автоматики і 

вимірювальних приладів 

 

2.1.6.1 Самостійна робота – 8 годин 
Об’єми і терміни технічного обслуговування, ремонту і перевірки КВП і 

А. Технічне обслуговування КВП і технічних засобів автоматики. 

Контроль технічного стану пристроїв автоматики, усунення неполадок. 

Налагодження окремих пристроїв і систем автоматики. Безпека праці при 

експлуатації і ремонті засобів автоматики. 

Самостійне вивчення      (реферат 2 сторінки) 

Література: (1),  с.439-458; (3),  с.100-112;  с. 73-80 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 2.1.10.2   Робота в складі виробничої бригади - 10 годин 

 
Інструктаж на робочому місці. Електричні машини пересувних стаціонарних 

електрифікованих транспортних засобів та інструментів ремонтують на ПТО або в 

майстернях господарств. Перед поточним ремонтом електродвигуни очищають від 

пилу і бруду, від'єднують від проводів живлення, робочої машини, заземлюючої 

шини, знімають з фундаменту і доставляють на місце ремонту. Там проводять 

дефектацію електродвигуна, розбирають його, очищають окремі збірні одиниці, 

обмотки і ремонтують їх, просочують і сушать обмотки, ремонтують контактні 

кільця і щітковий механізм, перевіряють підшипники і замінюють несправні, 

ремонтують або замінюють деталі, збирають і випробовують електродвигун. Після 

пофарбування, двигун доставляють на місце, монтують і перевіряють його під 

навантаженням разом з робочою машиною. 

В апаратурі захисту і керування найчастіше зустрічаються такі несправності: 

перегрівання котушок пускачів, контакторів і автоматичних пускачів, міжвиткове 

замикання і замикання на корпус котушок, перегрівання контактів та їх велике 

спрацювання, механічні пошкодження. 

Під час ремонту рубильників і перемикачів виконують такі роботи: зачищають 

напилком контактні поверхні ножів і губок від бруду і розплавленого металу. Якщо 

ножі і губки оплавились сильно, то їх замінюють. Підтягують усі кріпильні деталі, 

перевіряють стан пружин. Ножів і пружин та скоб, контактних губок, ослаблені 

пружини замінюють новими. Регулюють щільність входження ножів в губки. 

Контактна поверхня губки повинна щільно прилягати до відповідної поверхні ножа. 

Щуп товщиною 0,05мм не повинен входити в простір між губкою і ножем на глибині 

понад 6мм. 

Під час поточного ремонту кнопок керування зачищають поверхні контактів від 

окисів, перевіряють стан пружин і затяжних гвинтів, ослаблені пружини замінюють 

новими. При ремонті запобіжника зачищають контактні поверхні патрона і губок. 

В контакторах і пускачах ремонтують ізольовані вали, підшипники, дугогасильні 

камери, котушки, контактні болти великих розмірів. Решту деталей при ремонті 

замінюють новими. Дугогасильні колоди ремонтують фарбою, тому що вона стійка 

проти електричної дуги у зібраних контакторах і пускачах перевіряють рухомість 

контактної системи, механічні характеристики апаратів, надійність ізоляції котушки і 

контактних частин.  

При поточному ремонті розподільчих пристроїв напругою до 1000В перевіряють: 

стан контактних з'єднань збірних шин, підтягують всі болтові з'єднання, спусків шин 

до апаратів, губок рубильників, запобіжників, місць приєднання кабелів і проводів, 

трансформаторів струму і вторинних ланцюгів, захисних заземлень. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 



В автоматичних вимикачах перевіряють стан корпуса і кришки, декілька фаз 

вмикають при відсутності напруги і переконуються в одночасності замикання контактів 

при вільному їх переміщенні, а також у відсутності заклинювання важеля і кнопок 

керування.  

В розподільчих пристроях і щитах перевіряють стан контактних з'єднань в місцях 

приєднання проводів запобіжників, надписів на корпусі чи щитку; стан ізоляції після 

очистки   розподільчого   пристрою   повинен   бути   не   менше   0,5МОм,   його   

вимірюють мегомметром на 1000В. 

В електроінструменті та штепсельних з'єднаннях не повинно бути доступу до 

струмоведучих частин.  

У штепсельних з'єднаннях потрібен додатковий заземлювач (занулювач).  

Один раз на місяць мегомметром, розрахованим на напругу 500В перевіряють опір 

ізоляції, відсутність замикань на корпус або обрив заземлюючої жили. Опір звичайної 

ізоляції повинен бути не менше ніж 1МОм, подвійної - не менше ніж 2МОм. 

Справність  заземлюючих   пристроїв (занулення)  перевіряють  при  оглядах і 

контрольних   вимірюваннях.   Зовнішній   огляд   виконують   не   рідше   одного   разу   

на   6 місяців,   а  у  сирих   або   особливо   сирих  -   не  рідше   одного  разу  на  3   

місяці.   Опір контактних з'єднань вимірюють не рідше одного разу на рік.  Величина 

опору повинна бути не менше ніж 0,1 Ом. 

Самостійне вивчення        (реферат 2 сторінки) 

Література: [1] с.298-302, 360-362, 424-434; [5] с. 36-42, 82-83; [2] с.83-91, 119-136 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 2.1.6.2 Робота в складі виробничої бригади підприємства – 10 години 

 

Інструктаж на робочому місці. Зовнішній огляд засобів авіатики, 

визначення їх стану. Підбір приладів і інструментів та пристосувань для 

їх ремонту. Визначення неполадок датчиків, автоматичних регуляторів, 

виконуючих пристроїв, мікропроцесорних систем. Усунення виявлених 

неполадок. Наладка апаратури на робочий режим. Технічне 

обслуговування і ремонт вимірювальних приладів різних систем, 

післяремонтні випробування. Аналіз роботи засобів автоматики і 

контрольно-вимірювальних приладів. 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 



2.1.7 Технічне обслуговування і ремонт водогрійних установок 

 

2.1.7.1 Самостійна робота – 8 годин 
Видалення пилу та бруду з зовнішніх та внутрішніх частин за допомогою 

стиснутого повітря, сухої ганчірки чи волосяної щітки, кіптяву і сажу та масляні 

плями видаляють ганчіркою, змоченою в метилвініловому бензині або гасі. 

Мегомметром на 500В вимірюють опір ізоляції між корпусом нагрівної 

установки чи заземленими її частинами і нагрівними елементами. Він повинен 

бути не менше 0,5 МОм. Омметром перевіряють цілісність нагрівних елементів 

установки. Нагрівні елементи з перегорілими спіралями змінюють. Підтягують 

ослаблені частини і гайки кріплення нагрівних елементів до панелі чи основи. 

Перевіряють надійність заземлення. Ослаблені контакти і контакти на поверхні 

яких є слід корозії, розбирають контактні поверхні зачищають наждачним 

папером, змазують технічним вазеліном і складають. Підтягують ослаблені 

контакти у місцях приєднання проводів живлення до нагрівних елементів. 

Перевіряють стан проводів живлення. 

Виконують технічне обслуговування пускозахисної апаратури та автоматики. 

Перевіряють відсутність витікання води в резервуарі. Перевіряють надійність 

кріплення контактів кабелю живлення. Перевіряють надійність кріплення 

контактних з’єднань. Перевіряють опір ізоляції між корпусом електродного 

котла і контуром заземлення, який повинен бути не менше 0,5МОм. Перед 

складанням електроводонагрівника перевіряють його теплоізоляцію. Вимірюють 

опір ізоляції кабелю живлення і проводів, приєднаних до температурного реле. 

Кабелі і проводи з опором меншим 0,5МОм заміняють. 

Самостійне вивчення     (реферат 2 сторінки) 

Література: (1),  с. 347-352 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 2.1.10 Технічне обслуговування і ремонт пересувних і стаціонарних 

електрифікованих транспортних засобів, установок, інструменту і 

пристроїв занулення 

 

2.1.10.1   Самостійна робота - 8 годин 
Ознайомитись з періодичністю технічного обслуговування електродвигунів і 

пускозахисної апаратури.  

Корпус електродвигуна та обмотки, до яких є доступ, очищають від пилу 

стиснутим повітрям від компресора. Бруд усувають дерев'яною лопатою і сухим 

обтиральним матеріалом, а сліди масла - обтираємо матеріалом, змоченим у гасі. 

Перевіряють затяжку болтів і гайок, кріплення двигуна до робочої машини, кріплення 

підшипникових щитів і коробки виводів. Ослаблені болти і гайки підтягують. 

Контролюють надійність заземлення корпуса електродвигуна. Ослаблені контакти 

розбирають, зачищають контактні поверхні до металевого блиску, змазують технічним 

вазеліном, збирають і затягують.  

У разі встановлення електродвигуна, перевіряють стан з'єднання шини або 

приводу заземлення. В електродвигунах пересувних або мобільних установок 

мегомметром, контролюють цілісність жили кабелю, через який виконано заземлення. 

Знімають кришку коробки виводів електродвигуна, підтягують ослаблені 

контакти. Окислені, підгорілі, або потемнілі контакти. Розбирають, зачищають 

контактні поверхні до металевого блиску, збирають і затягують. Оглядають дошку 

затискачів. При наявності сколів, тріщин і обвуглення поверхні, дошку замінюють. 

Зовнішнім оглядом перевіряють цілісність ізоляційного покриття вивідних кінців 

обмоток електродвигунів і проводів, по яких підводиться живлення. Місця ізоляції, які 

мають тріщини, невеликі механічні пошкодження і відшарування покривають 

ізоляційною стрічкою. Контролюють з'єднання з робочої машини або механізмом - 

цілісність посадки шківа півмуфти. Натягують ослаблений ланцюг, плоский або 

клиновий пас. 

При технічному обслуговуванні апаратури захисту і керування оглядають і 

очищають апаратуру від пилу і бруду, знімають кришку апарата, очищають зовнішні і 

доступні внутрішні частини, продувають стиснутим повітрям, підтягують гвинти і 

гайки кріплення апарата, перевіряють надійність. Заземлення металевих корпусів, 

контролюють стан контактів в місцях приєднань проводів до апаратів. Контакти, що 

мають темну чи окислену поверхню, розбирають зачищають, змазують технічним 

вазеліном і збирають. Ділянки проводів з незначними пошкодженнями ізолюють 

поліхлорвініловою стрічкою, перевіряють роботу апаратури при вмиканні її спочатку 

від руки без напруги, а потім під напругою, контролюють цілісність, поновлюють 

надписи. 

При технічному обслуговуванні електричних пускачів перевіряють стан: 

контактової системи (відсутність перекосів, одночасність замикання контактів). 

Пружини, що мають дефекти, замінюють новими, кріплення магнітної системи, 

ослаблені гвинти підтягують. Котушка повинна щільно находити на осердя 

магнітопроводу. Під час ТО електромагнітних пускачів виконують декілька вмикань 

пускача вручну при відключеній мережі. При цьому перевіряють одночасність 

замикання головних контактів і блок-контактів, відсутність перекосів контактної 

системи. 



Після усунення дефектів і пошкоджень деталей опромінювальні установки 

складають і перевіряють на робото здатність. Для цього з комутаційного апарату 

знімають плакат "НЕ ВМИКАТИ" „ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ" і вмикають 

опромінювальну установку. Переконавшись в нормальній роботі установки, її 

передають обслуговуючому персоналу. 

Поточний ремонт електрообладнання електронно-іонної техніки проводять 

щорічно перед періодом найбільшого використання електроустановки. Обсяг 

робіт входять такі операції: розбирання установки і перевірка стану корпуса і 

механічної частини установки; виправлення вм'ятин і при необхідності 

фарбування поверхонь; перевірка стану високовольтних ізоляторів і електродної 

системи; усунення несправностей або заміна пошкоджених деталей, контрольні 

випробування генератора, трансформатора, випрямляча, підвищення параметрів 

блока живлення до нормальних значень, перевірка пристроїв блокування у схемі 

керування установки, перевірка опору ізоляції, ввімкнення установки і перевірка 

її працездатності. Керівник роботи повинен мати не нижче 4 групи з 

електробезпеки в електроустановках вище 1000В. 

Ремонтні роботи електрообладнання вентиляційних установок 

проводиться при певному відключенні від електричної сітки відповідно до вимог 

по технічному обслуговуванню і ремонту. Ремонт обладнання установки 

«Кліматика-1» проводиться з використанням комплексу запасних частин, що 

поставляються з установкою. При ремонті установки необхідно прийняти заходи 

для захисту мікросхем і напівпровідникових приладів від дії статичної 

електрики. 

 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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 2.1.7.2 Робота в складі виробничої бригади – 10 годин 

 
Інструктаж на робочому місці. Поточний ремонт елементних 

водонагрівників виконують на місці їх встановлення без демонтажу, але з 

частковим розбиранням. Елементи нагрівного блоку (трубчасті нагрівники 

ремонтують, настроюють регулятори температури і запобігання клапана 

безпосередньо в господарствах). Для проведення ремонту відключають 

електронагрівник від мережі і на комутаційному апараті кріплять плакат «Не 

вмикати. Працюють люди». Потім визначають, що будуть ремонтувати в 

першу чергу: електронагрівник чи шафу керування. Якщо спочатку будуть 

ремонтувати електроводонагрівник, то перекривають вентиль трубопроводу і 

зливають холодну воду через спускний кран. Щіткою, обтирним матеріалом і 

каустичною содою очищують електроводонагрівник від пилу і бруду. 

Користуючись необхідними ключами, викрутками і молотками, знімають 

захисні кришки з нагрівних елементів і температурного реле, відкушують 

кабель живлення та проводи від температурного реле і заземлення, 

демонтують знімним фланець з трубчастими електронагрівниками (ТЕН) і 

перемичку між ними, знімають температурне  реле, від’єднують патрубок 

трубопроводу гарячої води, демонтують кран на трубопроводі холодної води 

і зворотній клапан,  а також кришку кожуха електронагрівника. 

Після розбирання водонагрівника перевіряють придатність ТЕНів до 

подальшої експлуатації. Заміряють опір нагрівних елементів і опір їх ізоляції 

відносно корпусу. Він не повинен перевищувати більше як на 20% його опір 

під час встановлення, а ізоляції повинен бути не менше 1МОм. ТЕНи, у яких 

опір нагрівного елемента не відповідає вимогам, вибраковують, а ізоляцію 

менше 1МОм сушать. 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 



2.1.8 Технічне обслуговування і ремонт електрозварювального 

обладнання 

  

2.1.8.1 Самостійна робота – 8 годин 
Технічне обслуговування зварювального обладнання виконують безпосередньо 

на місці його встановлення. Зварювальні трансформатори очищають від бруду, 

перевіряють надійність контактних з’єднань, заземлення корпусу, електричних 

кіл первинно і воринної обмоток, приладів живлення і зварювання кабелів, при 

невідповідності зачищають або підтягують гвинтові контакти з’єднання, стан 

механізму регулювання зварювального струму та фільтра захисту від ряд 

перешкод і усувають несправності і змащують вузли, перевіряють стабільність 

дуги при зварюванні, виявляють паспортні шуми при роботі обладнання у 

зварювальних генераторів і перетворювачів, очищають від бруду корпус, 

продувають внутрішні вузли стиснутим повітрям, перевіряють і підтягують 

гвинтові з’єднання, перевіряють стан з’єднання генератора з приводом, 

надійність контактних з’єднань, заземлення корпуса, дошки затискачів, проводи 

живлення, оглядають та усувають пошкоджену ізоляцію. 

При технічному обслуговуванні зварювальних трансформаторів: при гудінні 

трансформатора підтягують з’єднувальні гвинти, стяжні шпильки 

магнітопроводу рівномірно натягують пружини, підтягують кріплення 

конструктивних вузлів і деталей. 

При надмірному нагріванні магнітопроводу, що свідчить про пошкодження 

ізоляції стяжних шпильок, яку відновляють при поточному ремонті. 

При відсутності напруги на затискачах генератора необхідно перевірити опір 

обмоток збудження за допомогою тестера. При іскрінні щіток з утворенням 

нагару на колекторі. Щітки повинні бути добре притягнуті на колекторі.  

Література: (2),  с.75-80; (3),  с.89-96 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

_______________________________________________________________ 
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 2.1.9.2   Робота в складі виробничої бригади - 10 години 

 
Інструктаж на робочому місці. Поточний ремонт освітлювального 

обладнання виконують на місці їх встановлення без демонтажу, але з 

частковим розбиранням. Пил і бруд з арматури видаляють вологою 

ганчіркою, сильно забруднені місця очищають протираючим матеріалом, 

змоченим у 5% розчин каустичної соди. Користуючись необхідним 

інструментом, знімають лампи і скло світильників і миють їх. Якщо скло має 

тріщини його замінюють. Розбирають патрон світильників і перевіряють стан 

їх окремих частин. Якщо контактні з'єднання світильника окислились або 

підгоріли, їх розбирають і зачищають. Ослаблені контактні затискачі 

підтягують. Пошкоджені корозією різьбові частини зачищають наждачною 

шкуркою і покривають щільним шаром технічного вазеліну. Якщо патрон 

має обгорілі контакти або пошкоджені ізоляційні деталі, їх замінюють. 

Перевіряють стан освітлювальної апаратури і при необхідності замінюють 

несправні деталі, а також контролюють надійність кріплення світильників. 

У тваринницьких приміщеннях і особливо небезпечних приміщеннях, де 

навколишнє середовище містить агресивні гази, металеві поверхні 

світильників ржавіють. Строк служби їх можна перевищити, якщо своєчасно 

фарбувати металеві частини арматури. У водонепроникних, герметичних і 

вибухонебезпечних світильниках перевіряють наявність і стан 

ущільнювальних елементів. Після ремонту і складання перевіряють роботу 

кожного світильника. В опроміню вальних установках знімають електричні 

лампи, скло світильників, корпуси патронів, розбирають клемні колодки, 

штепсельні розняття, вимикачі та інші деталі. Очищають деталі і перевіряють 

їх придатність до експлуатації. Деталі, які мають тріщини, замінюють. 

Контролюють справність ламп пускорегулювальних апаратів, конденсаторів. 

Несправні електротехнічні вироби замінюють. Мегомметром вимірюють опір 

ізоляції проводів, який повинен бути не менше 0,5МОм. Проводи з меншим 

опором замінюють. Ущільнювальні елементи, які втратили еластичність, 

замінюють. Поверхні покриті корозією, після зачищення і протирання 

обтирним матеріалом, змоченим у розчиннику, фарбують. При цьому 

використовують шпаклівку, ґрунтовку, фарби, розчинники. Відбивачі 

опромінювальних установок, фарбують світлою фарбою, інші поверхні-

фарбою або емаллю того ж кольору, який був раніше. 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



При технічному обслуговуванні систематично контролюють правильність 

зібраних схем, перевіряють правильність захисту і блокувань від випадкового 

торкання до електричних кіл, перевіряють стан заземлення і працездатність усієї 

установки. 

Технічне    обслуговування    вентиляційних    установок    в    процесі    

експлуатації    повинно проводитися не рідше одного разу в шість місяців. При 

цьому необхідно провести зовнішній огляд з метою перевірки стану надійності 

кріплення деталей, вузлів від пилу і корозії, перевірити надійність контактних 

з'єднань, перевірити надійність заземлення. Технічне обслуговування 

електрообладнання вентиляційних установок проводиться згідно рекомендацій. 

Самостійне вивчення    (реферат 2 сторінки) 

Література:  (1),  с.288-357. 
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 2.1.8.2   Робота в складі виробничої бригади - 10 годин 
 

Поточний ремонт зварювального обладнання залежно від його обсягу та 

несправностей виконують безпосередньо на місці його встановлення і в 

ремонтних майстернях. При цьому виконують такі роботи: 

Знімають корпус трансформатора, очищають від пилу і бруду 

продуванням стискуючим повітрям зовнішніх і внутрішніх частин 

трансформатора, перевіряють надійність кріплення конструкційних вузлів і 

деталей при необхідності підтягують їх. 

Перевіряють опір ізоляції обмоток. При опорі менше 0,5МОм ізоляцію 

сушать. Місцеві дефекти ізоляції усувають. Пошкодження дільниці вивідних 

проводів ізолюють. 

Кріплення вторинної обмотки трансформатора закріплюють. При 

вільному переміщенню вторинної обмотки відносно магнітопроводу, її 

закріпляють. 

Оглядають контактні з'єднання, ослаблені з'єднання підтягують, а із 

слідами нагару-розбирають, зачищають напилком. Змащують технічним 

вазеліном і знову складають. Перевіряють вільне переміщення механізму 

регулювання зварювального струму. Випробовують трансформатор при роботі 

на холостому ходу і навантаженні. 

У зварювальних генераторах очищають корпус від пилу та бруду 

продуванням стискуючим повітрям. Перевіряють надійність кріплення всіх 

вузлів та деталей, при необхідності їх підтягують. Місцеві дефекти ізоляції 

усувають нанесенням нової ізоляції з наступним маркуванням. При зменшенні 

опору ізоляції менше 0,5МОм, її просушують, просочують і сушать. Замінюють 

спрацьовані або пошкодженні щітки, встановлюють траверси щиткоприймачів 

відповідно до заводських міток. Колектор очищають, а при наявності слідів 

нагару - шліфують. Овальність колектора усувають проточуванням і 

шліфуванням. Очищають пази колектора, міканітові прокладки повинні бути 

розміщенні нижче колекторних пластин. Якщо вони відпаялись, їх знову 

припаюють. 

Перевіряють стан підшипникових вузлів, при необхідності підшипники 

замінюють або змащують. Складають і випробовують зварювальний генератор 

і фарбують його. Обслуговування і ремонт електрозварювального обладнання в 

господарствах виконують згідно з річним планом, який складає головний 

енергетик на основі нормативів періодичності, встановлених системою 

ПВРЕсх. 
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2.1.9  Технічне обслуговування і поточний ремонт  

освітлювальних і опромінювальних установок, електро- і 

електронного обладнання вентиляційних  установок 

 

2.1.9.1 Самостійна робота – 8 годин 

 
Згідно з системою ПВРЕсх при освітленні лампами розжарювання, 

спочатку вимірюють освітленість в контрольних точках. Світильники 

очищають від пилу і бруду, перевіряють його працездатність,   замінюють   

перегорілі   лампи.   Перевіряють   відповідність   ламп   типу світильника. 

Замінюють загальне скло, яке має тріщини, або зломи. Знімають корпус 

патрона і перевіряють стан його частин. Зачищають окислений або 

підгорілий контакти і складають патрон. Підтягують  ослаблені  затискачі.  

Перевіряють  стан  ізоляції проводів  на вводі  в світильник,  а також 

надійність приєднання нульового проводу до затискача на корпусі 

світильника.  

Світильники з газорозрядними лампами також очищають від пилу і 

бруду. Потім перевіряють його працездатність, замінюють перегорілі лампи, 

перевіряють стан розчіплювачів. Знімають і розбирають патрони ламп і 

стартерів, зачищають окислені і підгорілі контакти, а потім складають 

патрони. Перевіряють надійність кріплення до корпуса світильника 

пускорегулювального апарата (ПРА), конденсаторів, патронів, клемних 

коробок. Перевіряють стан ізоляції проводів на вводі в світильник, а також 

надійність приєднання нульового проводу до затискача на корпусі 

світильника. Підтягують ослаблені затискачі. 

В опромінювальних установках видаляють пил та бруд щіткою і волого 

ганчіркою. Сильно забруднені місця витирають ганчіркою, змоченою у 5% 

розчині каустичної соди. 

Перевіряють наявність і стан ущільнювальних прокладок світильників. 

Прокладки, що втратили еластичність, замінюють. Заміряють перехідний 

опір між будь-якою металевою частиною установки і магістральною шиною 

заземлення, який повинен бути не більше 0,1 Ом.  

Електронно-іонна технологія характеризує процеси, у яких робочим 

органом безпосередньо служить електричне, магнітне, або електромагнітне 

поле, ультразвук. У сільському господарстві за допомогою цих методів 

проводять очищення, сортування і перед посівної обробки насіння, 

осадження отрутних хімікатів, фарбування в електричному полі, очищення 

повітря. 



 


