
План уроку №134-135
З спецтехнології

Модуль: Виконання робіт по ремонту, зарядці і установці вибухобезпечної арматури у вибухонебезпечних 
зонах при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення
Тема: Зарядні пристрої
Тема уроку: ТО та ремонт зарядного пристрою. Контроль ізоляції проводів та кабелів зарядного пристрою
Теоретичні відомості:
Заходи безпеки
При ліквідації поломок зарядки для АКБ необхідно враховувати прості заходи безпеки:

1. Не можна замикати контактні щупи на приладі. Це може привести до замикання і займання 
пристрою. З ладу вийде основна плата зарядного пристрою і відновити її не вийде.

2. При демонтажі АКБ не допускається замикання плюсового і негативного затискачів, підключених 
до батареї. Це стане причиною замикання в бортовій мережі, що призведе до катастрофічних 
наслідків. Може статися поломка електронного блоку управління і навіть вихід з ладу всього 
електрообладнання.

3. Якщо відновлювати роботу зарядного пристрою автовласник буде самостійно, треба з уважністю 
підійти до вибору комплектуючих деталей. Не допускається використання складових, які не 
відповідають елементам, встановленим на платі. Це може привести не тільки до поломки самого 
зарядного пристрою, а й до виходу з ладу акумулятора.

4. При перевірці ЗУ після ремонту АКБ треба буде підзарядити. Виконуючи це завдання, обов'язково 
треба відкрутити пробки на банках пристрою, якщо акумулятор обслуговується. В іншому випадку 
можливе закипання розчину електроліту. В теорії може виникнути вибух акумулятора.

Як перевірити зарядний пристрій?
Для діагностики акумуляторна батарея підключається до ЗУ і проводиться вимір величини напруги. 
Процедура вимірювання виконується на клемних затискачах, які йдуть від бортової мережі до АКБ. Для 
вимірювання використовується мультиметр. В ідеалі ця величина повинна скласти близько 14,4 вольт .

Якщо робочий параметр при діагностиці показав менше 13 вольт або напруга скаче, але акумулятор 
робочий, то ЗУ підлягає ремонту. Виконати перевірку можна за допомогою виміру величини сили струму 
в електроланцюзі.

Для проведення діагностики необхідно розряджений акумулятор з'єднати із зарядним пристроєм через 
тестер. Клеми мультиметра встановлюються між клемним затискачем і самим контактом АКБ. Величина 
сили струму, яка подається на акумулятор, повинна бути близько 10% від загальної ємності батареї. Якщо 
отримані значення не відповідають нормі, то ЗУ неробочий і його треба міняти або ремонтувати.

Перевірка без акумулятора
При відсутності тестера діагностику зарядного приладу допускається зробити за іншою схемою. Замість 
мультиметра буде використовуватися звичайна лампа, розрахована на роботу в 12-вольтової мережі. 
Підключення джерела освітлення виконується аналогічним чином. Якщо в результаті з'єднання лампа 
загорілася, це говорить про коректну роботу зарядного пристрою. У разі, якщо світловий джерело не 
включився, ЗУ підлягає ремонту.

Перевірка діодного моста
Для діагностики цієї складової необхідно подати напругу на зарядний обладнання. Якщо діодний міст 
неробочий, то струм можна побачити як на виході, так і на вході. Інакше виконується діагностика кожного
діодного елемента складової. Якщо діоди працездатні, то величина опору з одного боку буде мінімальною,
а з іншого боку - прагнути до нескінченності. Неробочі діодні елементи підлягають видаленню і заміні на 
нові.

Несправності в амперметр
Якщо попередні дії по діагностиці не дали результатів, виконується перевірка роботи амперметра. Простий
варіант переконатися в працездатності пристрою - з'єднати клемні затиски один з одним. Якщо в 



результаті виконаних дій з'явилося напруга, але до цього воно було відсутнє, то амперметр підлягає заміні 
або ремонту.
Причини виходу з ладу зарядних пристроїв
Причини, за якими прилад ламається:

1. Помилки при зарядці акумуляторної батареї . Могли не дотримуватися технічні параметри 
виконання цього завдання.

2. Пошкодження провідників, що йдуть від ЗУ або від'єднання контактних елементів.
3. Вийшла з ладу одна з складових частин зарядного обладнання. Проблема може полягати в роботі 

амперметра, запобіжного елемента або діодного моста.
4. Проблема полягає у витоку струму на конкретному етапі його передачі.

усуваємо несправності
Простий ремонт зарядного пристрою для автомобільного акумулятора можна виконати тільки шляхом 
розбору обладнання та діагностики кожного елемента.

Процедуру перевірки і відновлення працездатності слід починати після відключення ЗУ від мережі. 
Обережно проводиться демонтаж кришки, для цього викруткою викручуються саморізи, після чого 
виконується діагностика електроланок. При ослабленні контактних елементів, їх заново припаюють за 
допомогою звичайного паяльника.

Іноді проблема криється в виході з ладу або розплавлення пластикових з'єднань між складовими 
компонентами обладнання. Тоді заміна пошкоджених деталей виконується самостійно за допомогою 
паяльника і підручних матеріалів. Якщо електроланцюзі і контакти на з'єднаннях цілі, то діагностиці 
підлягають інші деталі пристрою.

З використанням мультиметра необхідно виконати перевірку рівня напруги на початку електролінії, на 
вході. Робочий параметр вимірюється по провіднику з місця, де кабель підключається до 
трансформаторного пристрою.

Якщо напруга відсутня або спостерігаються його скачки, то діагностується:

Запобіжний елемент. Напруга має бути присутнім з обох сторін деталі, на двох клемах. Якщо 
спостерігаються проблеми, то деталь підлягає заміні.
Електроланцюг і вилка на предмет цілісності. Процедура виміру напруги виконується аналогічно. Якщо є 
проблеми, то вийшли з ладу елементи змінюються.
Виконується діагностика трансформаторного пристрою. Змиритися напруга, якщо воно присутнє, то 
трансформаторний вузол робочий, якщо немає, то виконується діагностика галетного перемикача. При 
неробочому Переключательная пристрої вихідної напруги на лінії НЕ буде на виході, але воно буде 
присутній на вході.
Після усунення несправностей в роботі проводки, трансформаторного механізму й запобіжника процедура 
ремонту матиме ряд особливостей:

1. Середня частина схеми, на якій розташовано п'ять транзисторних елементів, являє тимчасове реле з 
ключами, що використовуються для управління тиристорами. Завдяки останнім зарядний 
обладнання функціонує в режимі «Реле». Даний вузол в розглянутому прикладі виконаний на 
окремій схемі.

2. На другий платі розташовуються регулювальний вузол зарядного струму, знизу, а також механізм 
регулювання тиристорн елементами. Ці деталі призначені для визначення параметра струму. Тут же
розташовані тиристори, що використовуються для забезпечення функціонування пристрою в 
режимі «Реле», а також механізм автоматичного захисту плати. Він функціонує на транзисторних 
пристроях VT1 і VT2. Якщо візуальна діагностика плати показала наявність обірваного провідника, 
контакт припаивается назад.

3. Проводиться активація обладнання. Якщо світловий індикатор «Мережа» загорівся, але на клемах 
напруги немає, значить, заряд відсутній. Виконується діагностика діодних елементів VD1 і 
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VD2. Якщо ці елементи неробочі, то вони підлягають заміні. Для від'єднання деталі Випоюють з 
посадкового місця, потім проводиться пайка нових елементів.

4. Наступним етапом буде діагностика тиристорних елементів VS1 і VS2. Деталь не повинно 
пропускати струм в обох напрямках - це говорить про її непрацездатності. Пробиті деталі можна 
перевірити за допомогою мультиметра, але для виявлення проблеми необхідно буде зібрати 
пробник для діагностики. Що вийшли з ладу деталі підлягають заміні шляхом демонтажу і пайки 
нових елементів.

5. Коли діагностика всіх напівпровідникових компонентів буде завершена, виконується перевірка 
електролітичних конденсаторів. Треба переконатися у відсутності високого струму витоку і втрати 
ємності деталей. Що вийшли з ладу конденсаторні елементи також підлягають заміні.

6. Виконується збірка зарядного обладнання та проводиться його активація. Якщо пристрій успішно 
функціонує у всіх режимах, то процедуру ремонту можна вважати завершеною. У разі якщо ЗУ 
працює тільки в режимі активного навантаження, триває діагностика несправностей.

7. Так як в розглянутому прикладі струм заряду можна регулювати, то регулювальний вузол 
працездатний. В іншому випадку виконується його заміна.

8. При активованому тумблері S1 відбувається замикання полюсів колекторного пристрої, а також 
емітера транзисторної деталі VT1. Це дозволяє зробити деактивацію механізму автоматичного 
захисту на транзисторах VT1 і VT2. Якщо при відключеному тумблері перехід від колекторного 
пристрої до емітера не відкривається, то діагностувати треба деталі VT1 і VT2, а також С2.

9. Перевіряються транзисторні елементи можуть вести себе як робочі, але обрив емітерного переходу 
може спостерігатися в результаті впливу напруги.

10. Після перевірки виконується збірка зарядного обладнання та діагностика його роботи у всіх 
режимах. Якщо змінювалися резисторні елементи, може знадобитися регулювання часу розряду 
при функціонуванні в режимі «Реле». Часовий параметр необхідно виставити в діапазоні від десяти 
до п'ятнадцяти секунд. У разі якщо замість постійного резисторного елемента R18 
використовувалася деталь підлаштування типу, то виконується коригування зарядного часу до 1,5-2
хвилин.

11. Коли збірка після регулювання резисторів буде завершена, виконується перевірка роботи 
обладнання. Час розряду має скласти 15 секунд, а заряду - близько 1,5 хв.

6.6.1. Акумуляторне приміщення слід завжди замикати на замок. Особам, які оглядають ці приміщення і 
працюють в них, ключі видаються на загальних підставах на час роботи або огляду.
6.6.2. Працювати в акумуляторних приміщеннях дозволяється працівникам, які пройшли перевірку знань 
та інструктаж з безпечного поводження з кислотою, лугами і свинцем.
6.6.3. Забороняється палити в акумуляторному приміщенні, входити до нього з вогнем, користуватись 
електронагрівальними приладами, апаратами і інструментами, що можуть креснути іскрою.
На дверях акумуляторного приміщення слід зробити написи: «Акумуляторна», «Вогненебезпечно», 
«Забороняється палити» і вивісити відповідні знаки безпеки про заборону користування відкритим вогнем.
6.6.4. В акумуляторних приміщеннях, що мають припливно-витяжну вентиляцію, останню слід вмикати 
перед початком зарядки і вимикати після видалення газу, але не раніше ніж через 1,5 год. після закінчення 
заряджання.
6.6.5. У кожному акумуляторному приміщенні мають бути:
– скляний або фарфоровий кухоль з носиком (або глечик) місткістю (1,5 – 2) л для приготування 
електроліту і доливання його в посудини;
– нейтралізувальний розчин питної соди (5%-ний) для кислотних батарей і борної кислоти або оцтової 
есенції (одна частина на вісім частин води) для лужних батарей.
6.6.6. На всіх посудинах з електролітом, дистильованою водою і нейтралізувальними розчинами слід 
зробити відповідні написи (вказати назву речовин).
6.6.7. Кислоту слід зберігати в скляних бутлях з притертими пробками і бирками з її назвою. Бутлі з 
кислотою в кількості, необхідній для експлуатації батарей, і порожні бутлі повинні розміщуватися в 
окремому приміщенні біля приміщення акумуляторної батареї. Бутлі слід розміщувати на підлозі в 
корзинах або на дерев’яних латах.
6.6.8. Під час транспортування скляні бутлі з кислотами і лугами повинні переносити два працівники. 
Бутлі разом з корзиною слід переносити в спеціальному дерев’яному ящику з ручками або на спеціальних 



носилках з отвором посередині, а також латами, в які бутель має входити разом з корзиною на 2/3 його 
висоти.
Забороняється переносити скляні бутлі з кислотами та лугами на спині, плечах та руках.
6.6.9. Для приготування електроліту кислоту слід повільно (для запобігання інтенсивному нагріванню 
розчину) вливати тонкою цівкою з кухля в фарфорову або іншу термостійку посудину з дистильованою 
водою. Електроліт в цьому разі потрібно весь час перемішувати стрижнем або скляною трубкою чи 
мішалкою з кислототривкої пластмаси. Забороняється, готуючи електроліт, вливати воду в кислоту. У 
готовий електроліт доливати воду дозволяється.
6.6.10. Під час робіт з кислотою і лугом необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту: костюм 
(грубошерстий – для кислоти і бавовняний – для лугу), гумові чоботи (під штани) чи калоші, гумовий 
фартух, захисні окуляри і гумові рукавички. Грудки їдкого лугу слід подрібнювати в спеціально 
відведеному місці, попередньо загорнувши їх в мішковину.
6.6.11. Паяти пластини в акумуляторному приміщенні допускається за таких умов:
– роботи слід виконувати за нарядом;
– паяння дозволяється не раніше ніж через 2 години після закінчення зарядки;
– батареї, що працюють за методом постійної підзарядки, слід за 2 год. до початку робіт перевести в 
режим розряджання;
– до початку робіт приміщення слід провентилювати протягом 2 год.;
– під час паяння приміщення має безперервно вентилюватися;
– місце для паяння слід відгородити від решти батареї вогнестійкими щитами;
– для запобігання отруєнню свинцем та його сполуками слід вжити спеціальних застережних заходів і 
визначити режим роботи відповідно до інструкцій з експлуатації і ремонту акумуляторних батарей.
6.6.12. Обслуговування акумуляторних батарей повинні проводити спеціально підготовлені працівники з 
групою ІІІ.
Домашня робота: підготувати конспект

План уроку №136
З спецтехнології

Модуль: Виконання робіт по ремонту, зарядці і установці вибухобезпечної арматури у вибухонебезпечних 
зонах при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення
Тема: Зарядні пристрої
Тема уроку: Світлосигналізація та вимірювальні прилади зарядного пристрою
Теоретичні відомості:
Оскільки місце для зарядки акумуляторів на зарядних станціях може бути дуже обмеженим, можна 
придбати серію BELATRON UC.
Ця серія має вертикальний модульний дизайн системи для 12 зарядних пристроїв з різними вихідними 
напругами, всі розміщені в одному корпусі. За такою конструкцією, потреба в приміщенні (площа) у 
порівнянні з окремими пристроями значно менша. Пристрої з різною вихідною напругою та вимогами до 
струму можуть бути розташовані разом. Стандартний кабінет може заряджати макс. до з 12 зарядних 
пристроїв; 24 В до 120 А або від 48 В до 60 А або макс. 3 зарядні пристрої 80 В до 170 А. Ці параметри 
конфігурації надають кабінету BELATRON UC відповідну конструкцію для великої кількості батарей з 
різними напругами та потужністю.
Тяговий монітор підвищує готовність та безпеку роботи
Для великих станцій заряджання чітка інформація про стан  акумуляторів та зарядних пристроїв є 
необхідною умовою для готовності та надійності   промислових вантажних транспортних засобів, що 
працюють на батареях. Система тягового   моніторингу BENNING дозволяє контролювати всі 
акумулятори і зарядні пристрої та керувати відповідними даними акумуляторів та зарядних пристроїв.
Повідомлення про помилки, інформацію про стан та дані передаються за допомогою адаптерів USB / 
Ethernet, бездротових інтерфейсів та підключення до локальної мережі на стандартний ПК Windows. Дані 
відображаються на зручному графічному інтерфейсі. Через Інтернет дані можна завантажити з будь-якого 
місця.
Особливі характеристики:

 загальний вигляд вільно проектується
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 індикатор стану заряду
 відображення всієї інформації, необхідної для роботи
 зарядні пристрої     та радіочастотні інтерфейси згруповані
 можливість віддаленого доступу через Інтернет

Прилади контролю зарядного режиму акумуляторної батареї на автомобілі забезпечують контроль 
технічного стану в цілому системи електропостачання та окремих її елементів, а також дозволяють судити 
про стан окремих споживачів і проводки. Для цієї мети застосовуються амперметри (покажчики струму), 
вольтметри (покажчики напруги) і світлові сигналізатори.

Амперметр встановлюється послідовно в ланцюг заряду акумуляторної батареї між її позитивним 
висновком та позитивним висновком генератора. Тому через амперметр протікає зарядний струм батареї і 
струм розряду, крім струму споживачів, підключених до амперметра з боку акумуляторної батареї. 
Зазвичай такими споживачами є реле і електродвигун стартера.

Вольтметр підключається паралельно акумуляторної батареї, але не безпосередньо до неї, а до місця 
підключення інших контрольно-вимірювальних приладів. Він дозволяє судити про напругу батареї при 
пуску і напрузі генератора при працюючому двигуні.

У світлових сигналізаторів більш обмежені можливості. Сигналізатор інформує водія про значні 
відхилення напруги генератора в бік його зменшення.
На автомобілях встановлюються магнітоелектричні амперметри двох типів: з нерухомим і рухомим 
магнітами.
Амперметри з нерухомим магнітом (АП112 АП170 АП250 і ін.) Мають просту конструкцію і набули 
найбільшого поширення. Вимірюваний струм в них протікає по підставі, монтовані всередині приладу. У 
ланцюг амперметр підключається двома висновками (другий висновок на малюнку не показаний). Стрілка 
приладу разом зі сталевим якорем закріплені на осі, яка встановлена на підставі між двома опорами-
підп'ятниками. При відсутності електричного струму в ланцюзі приладу якірець орієнтується уздовж 
постійного магніту, а стрілка при цьому встановлюється на нульовій позначці. При проходженні по 
підставі електричного струму на якірець починає діяти створюване їм магнітне поле. Так як його напрям 
перпендикулярно напрямку магнітного поля постійного магніту, то результуюче магнітне поле відхилить 
якірець зі стрілкою від початкового положення. Відхилення буде тим більше, чим більше протікає по 
приладу струм. Зміна напряму струму викличе відхилення якірця зі стрілкою в іншу сторону.
Під постійним магнітом встановлюється магнітний шунт, призначення якого - компенсувати зміну 
інтенсивності магнітного поля постійного магніту при зміні температури.
Амперметри з нерухомим магнітом незручно застосовувати в двох випадках: коли генераторна установка 
віддалена від панелі приладів і при необхідності вимірювання великих струмів. У цих випадках 
застосовують амперметри з рухомим магнітом (АП100 АП105). Прилади цього типу за допомогою 
каліброваних проводів підключаються до стандартного вимірювального шунту, який включається в 
зарядно-розрядних ланцюг акумуляторної батареї. До каліброваним проводам через висновки амперметра 
приєднується його обмотка, по якій протікає струм, значно менший, ніж через шунт. Протікає по обмотці 
струм створює магнітний потік, напрямок якого перпендикулярно напрямку магнітного потоку 
нерухомого магніту. Результуючий магнітний потік повертає рухомий вимірювальний магніт і закріплену 
на одній осі з ним стрілку. При відсутності струму в ланцюзі магніт взаємодіє з магнітом і утримує стрілку
в положенні, відповідному нульову відмітку приладу.
Прилади контролю зарядного режиму акумуляторної батареї

Мал. 1. Пристрій амперметра з рухомим магнітом
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Прилади контролю зарядного режиму акумуляторної батареї

Мал. 2. Схема амперметра з рухомим магнітом
У конструкції амперметра з рухомим магнітом використовуються деталі логометріческіх покажчиків. 
Обмотка амперметра намотана на такому ж пластмасовому каркасі, всередині якого на опорах розміщена 
аналогічна рухлива система, що складається з вимірювального магніту, обмежувача ходу стрілки і самої 
стрілки.
Вольтметр, що встановлюється на автомобілі, є магнітоелектричним логометром. На пласт масовому 
каркасі, точно такому ж, як і у інших логометріческіх приладів, намотані під кутом 90 ° дві котушки W1 і 
W2. З'єднані котушки між собою послідовно. Вільний кінець котушки W1 служить позитивним висновком 
вольтметра. Вільний кінець котушки W2 з'єднаний з додатковим резистором R, другий кінець якого є 
негативним висновком вольтметра. Результуючий магнітний потік приладу створюється магнітним полем, 
які виникають в провідниках котушок при протіканні по ній струму, і магнітним полем постійного магніту,
який встановлений в екрані. Постійний магніт слугує також для регулювання приладу і має для цього 
можливість осьового переміщення. Рухома система приладу складається з постійного магніту, 
закріпленого на осі разом зі стрілкою і обмежувачем. Проріз, в яку входить кінець обмежувача, визначає 
можливий кут повороту рухомої системи. Коли вольтметр відключений, рухлива система під дією магніту 
встановлюється в крайнє ліве положення.
Автомобільний вольтметр 123812 вимірює напругу в діапазоні від 8 до 16 В. Він призначений для 
вимірювання напруги в схемах електрообладнання з номінальною напругою 12 В. Вольтметр 113812 
призначений для 24-вольтів схем, має межі вимірювання від 16 до 32 В.
Шкали приладів мають разноокрашенние кольорові зони. Шкала вольтметра 123812 має кольорові зони, 
які відповідають таким значенням напруги: 8-І В - червоного кольору; 11 -12 В - білого кольору; 12-15 У - 
зеленого кольору; 15-16 У - червоного кольору. Відповідно шкала вольтметра 113812: 16-26 В - червоного 
кольору; 260-305 В - зеленого кольору (має роздільну позначку при напрузі 275 В); 305-32 В - жовтого 
кольору.
Різні діапазони вимірювань приладів досягаються застосуванням різних по опору додаткових резисторів.
Прилади контролю зарядного режиму акумуляторної батареї

Мал. 3. Вольтметр  
Домашня робота: підготувати конспект.

План уроку №137
З спецтехнології

Модуль: Виконання робіт по ремонту, зарядці і установці вибухобезпечної арматури у вибухонебезпечних 
зонах при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення
Тема: Зарядні пристрої
Тема уроку: Призначення зарядного поста
Теоретичні відомості:



Зарядна станція (пост)– це елемент міської інфраструктури, що надає електроенергію для зарядки 
акумуляторного електротранспорту, такого як електромобілі, електроавтобуси та електробуси, 
електроскутери, електросамокати, гіроскутери, сігвеї, електровелосипеди і т.
Існує безліч зарядних станцій від різних виробників, але основною проблемою для їх установки є 
відсутність відповідних силових кабелів. Прокладка силового кабелю можлива, але для цього існує ряд 
ускладнюючих завдань: прокладка повинна проводитися з дотриманням діючих вимог та норм незалежно 
від того, хто її веде. Правила будови електромереж та безпечної їх експлуатації регламентуються безліччю 
нормативних документів, починаючи від тих, що мають силу закону та закінчуючи збірниками правил 
(ЗП) для проведення конкретних видів робіт і посадових інструкцій працівникам. Між ними – міжгалузеві, 
галузеві, відомчі і виробничі правила на рівні підзаконних актів. До них повинні додаватися Правила 
улаштування електроустановок споживачів (ПУЕ) з безперервною оглядкою на Правила техніки безпеки 
при експлуатації електроустановок споживачами (ПТБ), що сильно ускладнює початок роботи. SEAK 
може використовувати існуючу мережу вуличного освітлення та інтегрувати зарядні станції в опори 
світильників. Водії зможуть заряджати свої автомобілі прямо на місці парковки – біля роботи, будинків, 
місць відпочинку, торговельних, навчальних і розважальних закладів.
Пристрій є зарядною станцією для використання у приміщеннях та поза приміщеннями, за допомогою якої
можна заряджувати транспортні засоби з електроприводом (напр., електромобілі).
Зарядна станція може бути змонтована на стіні або на колонні. Стосовно монтажу та підключення зарядної
станції слід дотримуватись правил, які є чинними для конкретної країни.
Використання пристрою за призначення включає в будь-якому разі дотримання умов навколишнього 
середовища, на які розрахований цей пристрій.
Розробка, виготовлення, випробування та документальне оформлення пристрою здійснені з дотриманням 
чинних норм безпеки. Якщо дотримуватись інструкцій та правил техніки безпеки, які наведені для 
використання за призначенням, виріб не становить жодної небезпеки в сенсі матеріальних збитків або 
здоров’я людей.
Станцію дозволяється підключати лише до електромобілів або їх зарядних пристроїв. Підключення до 
іншого обладнання (напр., електроінструментів) забороняється!
З огляду на наявність залишкових ризиків технічного характеру або передбачених законом, не всі варіанти
/ додаткові комплектації є доступними в усіх країнах.
Зарядна станція розрахована на експлуатацію в приміщеннях та поза приміщеннями. Відповідно до цього 
потрібно забезпечити умови монтажу та захист пристрою на місті монтажу.
• Слід дотримуватись чинних місцевих правил електромонтажу, протипожежних заходів та правил 
запобігання нещасним випадкам, а також шляхів евакуації на місці використання.
• Забороняється встановлювати зарядну станцію у вибухонебезпечних зонах (середовище ЕХ).
• Монтувати зарядну станцію таким чином, щоб вона не знаходилась безпосередньо на шляху руху 
людей, і ніхто не міг спіткнутися об вставлений зарядний кабель, та щоб жоден з потоку перехожих не зміг
вставити або закоротити зарядний кабель.
• Не монтувати зарядну станцію в місцях, де можливий вихід аміаку або аміачних газів (напр., в 
приміщеннях для худоби).
• Монтажна поверхня повинна бути достатньо міцною, щоб витримати механічні навантаження.
• Не монтувати зарядну станцію в місцях, де можливе падіння предметів згори (напр., підвісні 
драбини чи автошини) на пристрій.
• Згідно зі стандартом для цього виробу станцію слід розташовувати на висоті від 0,4 м до 1,5 м. 
Доцільно монтувати зарядну станцію (висота розташування гнізда або відсіку для зберігання кабелю) на 
висоті 1,2 м. Слід враховувати, що правилами конкретної країни висота може бути обмежена.
• Забороняється піддавати пристрій прямому впливу струменів води (напр., від розташованих поруч 
станцій ручної мийки автомобілів, обладнання для чищення під тиском, садових шлангів).
• По можливості, пристрій слід берегти від прямого впливу дощу, щоб уникнути випадіння ізморозі, 
пошкодження градом тощо.
• По можливості, пристрій слід берегти від прямого впливу сонячних променів, щоб уникнути 
зменшення зарядного струму та переривання процесу заряджання внаслідок надмірно високих температур,
що впливають на компоненти зарядної станції.



• Якщо станцію змонтовано у місці, не захищеному від погодних впливів (напр., на відкритій 
автостоянці), неприпустиме перевищення температур може знизити параметр зарядного струму до 16 А. У 
подальшому перебігу можна також вимкнути процес зарядки.
Домашня робота: підготувати конспект

План уроку №138
З спецтехнології

Модуль: Виконання робіт по ремонту, зарядці і установці вибухобезпечної арматури у вибухонебезпечних 
зонах при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення
Тема: Зарядні пристрої
Тема уроку: Схема вмикання зарядного поста.
Теоретичні відомості:
В рамках CPD (він називається Cool Projects Department (CPD)). вже створили смарт-кулер, який сам 
контролює запас води і замовляє доставку нової; розумного помічника, який, читаючи голосові команди, 
контролює і дозволяє бронювати офісні приміщення та багато іншого. Цього разу дослідницький азарт у 
поєднанні з інженерським типом мислення надихнули нас на спробу створити зарядну станцію для 
електромобіля. Отже, що для цього потрібно?
Написання тестового протоколу
Перш за все ми написали тестовий протокол. Це необхідно для того, аби визначити масив команд для 
тестування та масив очікуваних ОСРР-повідомлень, які можуть виникати після кожної з таких команд. 
Це дозволить зрозуміти, як повноцінна зарядна станція взаємодіє з кінцевим користувачем.
Вихідний код
Деталі та вихідний код для керованої зарядної станції ви можете знайти на ресурсі GitHub або 
на сайті ElifTech.

 
Приклад комерційних зарядних станцій для електрокарів
Проектування та збирання обладнання
Після закінчення роботи над веб-інтерфейсом, тестовим протоколом та командами, починається збирання 
обладнання для зарядної станції. 

Для того, щоб зібрати прототип точки підзарядки, знадобляться:

https://www.eliftech.com/blog/48-a-diy-charging-point-for-an-electric-car-perspective-protocol-and-prototype
https://github.com/elifTech/cpd-ocpp/blob/pi/examples/centralSystem.js
https://www.eliftech.com/blog


1. Якісна коробка-щиток.

2. Декілька розеток (з EU-розмикачем).

3. Raspberry PI 3.

4. Релейний модуль (ми використовували двоканальний; додаткові канали будуть корисними 
на випадок подальшого вдосконалення точки підзарядки).

5. Підзарядний пристрій (достатньо буде пристрою з 5V і 2A виходами).

6. Проводи та коннектори (наприклад, WAGO 222 та 19 AWG).

7. Паяльник не знадобиться 



Після того, як ми запаслись усіма необхідними інструментами, почнемо роботу над збиранням. Перш 
за все варто намалювати умовну схему готового обладнання.

Опісля починаємо безпосереднє збирання: спочатку під’єднайте релейний модуль до Raspberry PI 3, 
використовуючи вбудований порт GPIO. Далі з’єднуємо Raspberry 3.3V, GPIO 17 та GPIO 27 згідно 
зі схемою. Майте на увазі, що релейний модуль повинен підтримувати 3.3V.
На зображенні нижче ви можете перевірити Raspberry PI GPIO, щоб правильно розташувати GPIO17 and 
GPIO27.

Увімкніть ваш Raspberry PI та верифікуйте релейний модуль. Для цього необхідно:
1. Залогуватись в Raspberry за допомогою SSH-команди: ssh pi@192.168.1.126.
2. Використати вбудований командний рядок gpio для увімкнення PIN-коду: gpio-g mode 17 outgpio -g 

mode 27 out.
3. За допомогою командного рядка gpio ви можете вмикати/вимикати необхідні канали ретрансляції: 

gpio -g write 17 0gpio -g write 17 1.
Далі необхідно встановити розетки, кабелі живлення та внутрішні пристрої, використовуючи гвинти, 
термоклей та пласко/круглогубці.

Далі потрібно під’єднати декілька проводів живлення. Найпростіший спосіб це зробити — використати 
дроти WAGO. Проводка має виглядати так:



Обов’язково протестуйте всю електропроводку перед підключенням до високовольтної мережі. 
Рекомендуємо зробити це за допомогою мультиметра, замінивши 220 В на низький тестовий рівень 
напруги (наприклад, 1,5 В або 12 В постійного струму).

Лишився фінальний крок — встановлення ПЗ та налаштування власної зарядної станції для електрокара.
На завершення
Маленькими, але впевненими кроками людство рухається до популяризації електромобілів. Видання 
Bloomberg прогнозує, що до 2040 року електрокари отримають щонайменше 35% ринку світового випуску 
автомобілів. Так, безумовно, електротранспорт не претендує на звання найдешевшого засобу для 
пересування, проте мати оснащене електричним двигуном авто не наскільки проблемно, як ми звикли 
уявляти. 

Домашня робота: підготувати презентацію на тему: Різновиди зарядної станції. Відправити на перегляд 

План уроку №139-140
З спецтехнології

Модуль: Виконання робіт по ремонту, зарядці і установці вибухобезпечної арматури у вибухонебезпечних 
зонах при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення



Тема: Зарядні пристрої
Тема уроку: ТО та ремонт зарядного поста.
Теоретичні відомості:
Зарядна станція – це елемент міської інфраструктури, що надає електроенергію для зарядки 
акумуляторного електротранспорту, такого як електромобілі, електроавтобуси та електробуси, 
електроскутери, електросамокати, гіроскутери, сігвеї, електровелосипеди і т.п.
Електромобілі та зарядні станції розглядаються як важливий елемент управління попитом на 
електроенергію (перші випробування передачі енергії від автомобілів в електричну мережу почалися в 
січні 2009 року в місті Ньюарк, штат Делавер, США).
Станція зарядки електромобілів (СЗЕ) зовні і по конструкції схожа на бензоколонку АЗС. Також існують 
сонячні зарядні станції (СЗС), які живлять акумулятори СЗЕ за допомогою сонячних 
панелей. Розробляються і застосовуються також бездротові зарядні пристрої для електромобілів та іншого 
електричного транспорту.
Для прикладу, швейцарська компанія ABB має виробництво Terra High Power DC, найшвидшого і 
потужного зарядного пристрою для електричних автомобілів. Цей пристрій має максимальну вихідну 
потужність в 350 кВт, що в три рази вище потужності зарядних станцій Tesla Superchargers. 
Є багато проектів по будівництву мережі «заправних» станцій для електромобілів в різних країнах.
Існують ультрашвидкі станції, швидкі і повільні. Ці типи зарядних станцій розрізняються за потужністю і, 
отже, швидкістю з якою вони можуть зарядити електромобіль. Потужність зарядних станцій вказується в 
кіловатах (кВт). Кожен тип зарядних станцій має свій тип роз’ємів, які, в свою чергу, діляться по робочої 
потужності і типу робочого струму (змінний чи постійний). Нижче ми розповімо про основні типи 
зарядних станцій і роз’ємів, які зараз можна зустріти в Україні.
Ультрашвидкі зарядні 
Це стаціонарні станції з великою потужністю і з не знімними зарядними кабелями. До групи 
ультрашвидких станцій входять як зарядні станції постійного, так і змінного струму. Є три умовних великі
групи:
Зарядні станції постійного струму з потужністю 50 кВт (два типи роз’ємів).
Зарядні станції змінного струму з потужністю 43 кВт (один тип роз’єму).
Tesla Supercharger – зарядна станція постійного струму з потужністю 120 кВт.
Ультрашвидкі зарядні станції на сьогоднішній день – найшвидший спосіб зарядити електромобіль. Їх 
можна зустріти на автомагістралях або великих публічних парковках. Такі станції забезпечують постійний 
або змінний струм великої потужності і можуть зарядити автомобіль до 80% за 20-40 хвилин. У більшості 
випадків ультрашвидкі станції відключаються, коли акумулятор електромобіля заряджений приблизно на 
80%, щоб захистити батарею і продовжити термін її служби.
Ультрашвидка зарядка на станції може використовуватися тільки на тих автомобілях де можливість її 
застосування передбачена спочатку і присутній спеціалізований тип зарядного роз’єму.
Зарядні станції з роз’ємом CHAdeMO забезпечують потужність заряду до 62,5 кВт при постійному струмі 
125 А і напрузі 500 В. Слідом за ними йдуть роз’єми Combined Charging System (CCS) з потужністю заряду
50 кВт. і навіть хто з постійним струмом. Обидва цих типу роз’ємів зазвичай заряджають електромобіль до
80% за півгодини в залежності від ємності акумулятора і початкового рівня заряду.
Крім роз’ємів для ультрашвидких зарядних станцій постійного струму існує ще один роз’єм для 
трифазного змінного струму – Type 2, здатний забезпечувати потужність заряду 43 кВт. (При трифазному 
струмі 63 А). Ультрашвидкі зарядні станції змінного струму заряджають електромобілі за той же час, що і 
аналогічні станції постійного струму в залежності від ємності батареї і початкового рівня заряду 
акумулятора.
Окремо в класі ультрашвидких зарядних станцій варто розглянути роз’єм Tesla Type 2 на станціях Tesla 
Supercharger. Ці станції здатні видавати до 120 кВт. На жаль, скористатися такою потужністю можуть 
тільки власники автомобілів Tesla.
Клас ультрашвидких зарядних станцій стрімко розвивається і в найближчі 3-5 років заплановано 
збільшення потужності станцій спочатку до 150 кВт, а потім до 350 кВт, що значно скоротить загальний 
час зарядки.
Список електромобілів з можливістю ультрашвидкий зарядки і роз’ємами типу CHAdeMO, включають в 
себе Nissan Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV і Kia Soul EV. Список CCS-сумісних моделі включає BMW i3, 



VW e-Golf і Hyundai Ioniq Electric. Tesla Model S і Model X можуть використовувати виключно зарядні 
станції Supercharger, і єдина модель, яка в даний час може заряджатися від ультрашвидкий станції 
змінного струму з роз’ємом Type 2 – це Renault Zoe.
Швидкі зарядні станції 
Швидкі зарядні станції видають в електромобіль одно- або трифазний змінний струм. На деяких з них 
зарядні кабелі є елементом станції, на інших передбачена тільки розетка, а кабель автовласникові треба 
використовувати свій. Як і з ультрашвидкий станціями, швидкі зарядні станції також можна розділити на 
три типи:
Зарядні станції потужністю 7 кВт (три типи роз’ємів).
Зарядні станції потужністю 22 кВт (один тип роз’єму).
Зарядна станція 11 кВт – з роз’ємом Tesla.
Швидкі зарядні станції заряджають електромобіль одно- або трифазним змінним струмом і мають 
потужність 7 кВт або 22 кВт (однофазні або трифазні) при силі струму 32 А. Час зарядки на таких станціях
індивідуально і залежить від потужності бортового зарядного пристрою електромобіля, але, орієнтовно, 
зарядна станція з потужністю 7 кВт заряджає сумісний з нею електромобіль з акумулятором 30 кВт⋅ч за 3-
5 годин, а зарядний пристрій потужністю 22 кВт заряджає сумісних з нею електромобіль за 1-2 години.
При цьому вирішальним фактором буде потужність бортового зарядного пристрою електромобіля. Бо 
якщо воно розраховане на 7кВт, то підключення до більш потужної зарядної станції не призведе до 
прискорення заряду. Споживана потужність буде обмежена потужністю вбудованого зарядного пристрою. 
Переважна частина електромобілів на українському ринку має вбудований зарядний пристрій 3,5 кВт, 
рідше 7кВт. Наприклад, Nissan Leaf зі стандартним вбудованим зарядним пристроєм 3,3 кВт буде 
споживати максимум 3,3 кВт, навіть якщо швидка зарядна станція може видавати 7 кВт або 22 кВт.
Роз’єми Tesla і відповідні зарядні станції забезпечують потужність 11 або 22 кВт, але призначені тільки 
для електромобілів Tesla.
Швидкі зарядні станції, як правило, можна знайти в місцях довготривалих парковок, таких як автостоянки,
супермаркети або розважальні центри, де автовласники залишають свої електромобілі на кілька годин.
Майже всі електромобілі та гібридні автомобілі здатні заряджатися від швидких зарядних станцій. На 
сьогоднішній день роз’єм Type 2 є найпоширенішим стандартом для зарядних станцій і електромобілів, що
поставляються в Україну.
Повільні зарядні станції 
Більшість повільних зарядних станцій розраховані на потужність до 3 кВт і є деякі моделі, здатні видавати 
6 кВт. Так як повільні зарядні станції видають змінний струм, то, як і в випадку з швидкими зарядними 
станціями, час зарядки електромобіля варіюється в залежності від потужності бортового зарядного 
пристрою. Для прикладу: повна зарядка пристрою потужністю 30 кВт зазвичай займає 6-12 годин. 
Повільні зарядні станції бувають стаціонарними або переносними.
Повільна заряд – дуже поширений метод зарядки електромобілів, який використовується багатьма 
власниками будинку протягом ночі. Проте, застосування повільних зарядних станцій не обов’язково 
обмежено будинком. Повільні зарядні станції з успіхом використовують і на громадських парковках або 
біля офісів, де електромобіль знаходиться тривалий час. Через більш тривалого часу, потрібного для 
заряду акумулятора, повільні зарядні станції в якості громадських точок заряду зустрічаються набагато 
рідше швидких.
Хоча повільний зарядний пристрій може бути включений в звичайну розетку, через більш високі постійні 
навантаження і тривалий час використання, настійно рекомендується встановлювати для таких станцій 
окрему силову розетку з окремим автоматичним вимикачем.
Роз’єми і кабелі. Ємність батареї електричної станції 
На ультрашвидких зарядних станціях, в основному, використовуються роз’єми CHAdeMO, CCS або Type 
2. У швидких і повільних зарядних станціях зазвичай використовуються розетки Type 2, Type 1 або 
Commando.
На електромобілях європейських моделей (Audi, BMW, Renault, Mercedes, VW і Volvo), як правило, 
встановлюються розетки Type 2 або сумісні з ними CCS-2, в той час як азіатські виробники (Nissan і 
Mitsubishi) вважають за краще встановлювати на своїх моделях розетки Type 1 і CHAdeMO як окремо, так 
і обидві розетки одночасно. Виняток з цього списку складають тільки Hyundai Ioniq Electric і Toyota Prius 
Plug-In.



Багато електромобілі поставляються як із зарядним кабелем, так і з повільною переносною зарядною 
станцією. Зазвичай, кабель має один роз’єм ідентичний типу роз’єму на електромобілі, а інший або Type 1 
або Type 2 в залежності від регіону для якого призначається електромобіль. Переносна зарядна станція має
з одного боку роз’єм ідентичний типу розетки на електромобілі, а з іншого боку звичайний побутовий 
роз’єм SHUKO. Що дозволяє заряджати електромобіль практично в будь-якому місці, де доступна 
електромережу.
Наприклад, Nissan Leaf, поставляється з повільною зарядної станцією з роз’ємами SHUKO-Type 1 і 
кабелем Type 2-Type 1. Renault Zoe має інший комплект зарядних кабелів і поставляється з зарядної 
станцією SHUKO-Type 2 або кабелем Type 2-Type 2.
У чому вимірюється ємність акумулятора електромобіля? Ємність батареї будь-якого електромобіля 
вимірюється в кіловат-годинах (кВт · год). Наприклад, у Tesla Model X P100D відповідний показник 
дорівнює 100 кВт · год. Тобто її батарея здатна видавати потужність в 100 кВт протягом однієї години або 
1 кВт протягом ста годин.
Далі див план 134-135.
Домашня робота: підготуйте короткий опис про ТО та ремонт зарядного поста

План уроку №139-142
З спецтехнології

Модуль: Виконання робіт по ремонту, зарядці і установці вибухобезпечної арматури у вибухонебезпечних 
зонах при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення
Тема: Зарядні пристрої
Тема уроку: Призначення пускозарядних  пристроів 
Теоретичні відомості:
Пуско-зарядні пристрої (ПЗП) — спеціальні пристрої, які дозволяють за допомогою напруги мережі 
запустити авто- та мототехніку в холодний час року або зарядити акумулятор. Найчастіше проблеми з 
акумулятором виникають взимку, оскільки сильний мороз швидше садить акумулятор. Та й в принципі, 
причин для виникнення таких проблем може бути маса: незачинені двері, невимкнені фари, протиугінні 
пристрої.
Один з кращих способів вирішити проблему самостійно — скористатися пуско-зарядними пристроями. А 
регулярна і своєчасна зарядка дозволить продовжити термін служби таких конструкцій. Але всі моделі 
відрізняються між собою призначенням і функціоналом.
ПЗУ - електронне пристосування, призначене для запуску двигуна в певних умовах. Такі пристрої часто 
використовуються автомобілістами і працівниками станцій техобслуговування.
Пуско-зарядні пристрої складаються з наступних деталей:

 трансформатор;
 транзистор;
 резистор;
 діоди.

Пуско-зарядний пристрій з потужністю від 80 Ah по типу конструкції може бути инверторное і 
трансформаторне. Перша категорія оснащена програмної платою з високим рівнем ємності і мобільності. 
Такі моделі легкі і компактні, можуть використовуватися з усіма видами АКБ. У пристроях другої 
категорії основою виступає трансформатор. Такі прилади підходять виключно для кислотних батарей. 
Пуско-зарядний пристрій за способом використання може бути автономне і стаціонарне.
Залежно від моделі схема живлення устаткування може відрізнятися, однак всі прилади функціонують за 
однаковим принципом. Автономне пуско-зарядний пристрій для трактора або авто підключається до 
електричної мережі і передає струм на клеми за допомогою кабелю зі спеціальними зажимами.
Режими роботи зарядного пристрою
Функціонує пуско-зарядний пристрій в декількох режимах:

 Стартерний запуск двигуна - відбувається при великій силі струму, що дозволяє зарядити 
розряджений акумулятор, щоб прокрутити коленвал.

 Швидка зарядка - boost-режим, при якому подається достатня сила струму в АКБ, щоб заповнити 
заряд за мінімальний час (цей режим рекомендується використовувати виключно в надзвичайних 
ситуаціях).



 Звичайна підзарядка АКБ - допомагає заповнити заряд в щадному режимі при мінімальній силі 
струму (процес займає тривалий час).

Домашня робота: написати конспект
План уроку №143
З спецтехнології

Модуль: Виконання робіт по ремонту, зарядці і установці вибухобезпечної арматури у вибухонебезпечних 
зонах при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення
Тема: Зарядні пристрої
Тема уроку: Схема вмикання пуско-зарядного пристрою.
Теоретичні відомості:

Пуско-зарядний пристрій призначений для зарядки акумуляторних батерей напругою 12-24В та ємністю 
до 500Ah, також для запуску двигунів транспортних засобів сумісно з акумуляторною батареєю напругою 
12В або 24В. Запуск двигунів проводиться за допомогою короткочасної подачі струму до 500А. Пристрій 
трансформаторного типу, з мідною обмоткою трансформатора.
У недавньому часі виникли проблеми з акумуляторними батареями і потрібно було придумати, як 
запускати автомобілі своєчасно і без проблем. Для цього необхідно було пусковий пристрій.
Вже наявні схемні рішення виявилися складними і в віддаленому від Митинському радіоринку куточку, 
знайти потрібні радіоелементи виявилося проблемно. Тому було розроблено нижче наведене пристрій на 
радіоелементи зі старих радянських побутових приладів.
Цей пристрій розраховувалося на експлуатацію "високо грамонтнимі" фахівцями, з цього частина 
елементів там в принципі зайві. Подібне устройсва відпрацювало в автомобільних боксах більше 12 років, 
і спалити його "експлуатаційників" за цей час не вдалося.
Схема пускового пристрою приведена нижче.

Принцип його роботи полягає в наступному; - при підключенні його до акумулятора автомобіля воно 
"мовчить", після того як в момент запуску напруга на аккумляторе стане менше 10 вольт, відкриваються 
тиристори і йде підживлення від мережі. Як тільки напруга на акумуляторі стає вище 10 вольт, воно 
відключається, тим самим не псує акумулятор.
Як трансформатора можна використовувати будь-який відповідний, потужністю не менше 500 Вт, і з 
перетином проводів вторинної обмотки не менше 2х7 кв.мм (7 кв.мм це провід діаметром 3 мм), або для 
мостової схеми випрямляча 14 кв.мм з вихідною напругою 15-18 вольт, оптимальне напруга близько 18 
вольт. Описувати порядок виготовлення трансформатора не бачу сенсу, потрібно конкретне залізо, а під 



нього вже розрахунки. Як тиристорів, можна застосувати будь-які на струм не менше 80 ампер (Т-15-80, 
Т15-100, ТС80, ТС125, Т142-80, Т242-80, Т151-80, Т161-125 і інші), або не менше 160 ампер при мостовій 
схемі випрямляча (Т15-160 ...... Т15-250, Т16-250 ..... Т16-500, Т161-160, Т123-200 .... Т123-320, ТС161-
160 , Т160, Т200, і інші). Діоди в мостовій схемі випрямляча теж повинні бути розраховані на струм не 
менше ніж 80 ампер (Д131-80, Д132-80, 2Д131-80,2ДЧ151-80, Д141-100, 2Д141-100,2Д151-125, В200, В7-
200 та інші). Орієнтуватися треба на товстий дріт стирчить з діода (в палець завтовшки) або на другу 
цифру в позначенні марки діода, зазвичай, але буває і перша. Замість діодів КД105, можна застосувати 
будь-які випрямні з струмом не менше 0,3 А (Д226, Д237, КД209, КД208, КД202, з випрямляча будь-якого 
китайського адаптера, навіть мережеві). Стабілітрон Д814А, можна замінити на будь-який, але з напругою 
стабілізації близько 8 вольт, (Д808, 2С182, КС182, 2С482А, 2С411А, 2С180). Транзистори, в першому 
варіанті замість КТ3107 використовувався КТ361 з h21е понад 100, замість КТ816 підійде КТ814, і навіть 
П214, також можна застосувати і КТ825, КТ973, КТ818. Резистори (крім управління тиристорами) будь-
якої потужності. Ділянки ланцюга виділених на схемі жирними лініями повинні виконуватися 
провідниками перетином не менше 10 кв.мм., по ним буде протікати весь пусковий струм.
Домашня робота: перекреслити принципову електричну схему і написати пояснення у робочий зошит

План уроку №144
З спецтехнології

Модуль: Виконання робіт по ремонту, зарядці і установці вибухобезпечної арматури у вибухонебезпечних 
зонах при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення
Тема: Зарядні пристрої
Тема уроку: ТО та ремонт пускозарядного пристрою.
Теоретичні відомості:
Варіанти поломок зарядних пристроїв

 Ремонт плати управління;
 Потрібна заміна конденсаторів;
 Заміна транзисторів;
 Вийшли з ладу варистори;
 Потрібно поміняти запобіжники;
 Не працює мережевий кабель.

В ході експлуатації можуть виникнути такі несправності зарядного пристрою:
 При підключенні зарядки до акумулятора не з’являється зарядний струм;
 При підключенні до АКБ стрілка амперметра різко йде вгору;
 Не світиться світлодіод.

Процес ремонту пуско-зарядних пристроїв включає:
Розбирання, чищення та продування стисненим повітрям;
Огляд силових провідників і схем управління;
Перевірка вихідних напруг і струмових відсічок;
Діагностика адаптивних режимів;
Перевірка режимів зарядки;
Виконання необхідної заміни складових;
Налагодження та регулювання робочих параметрів;
Збірка і остаточна перевірка під навантаженням.
Зарядка акумулятора автомобіля від мережі здійснюється періодично, при цьому застосовують 
спеціальний зарядний пристрій. Для кислотних акумуляторів з рідким електролітом в ЗУ передбачено 
мінімальну кількість функцій. Для літієвих АКБ потрібні прилади з автоматичним веденням процесу 
зарядки в 2 етапи. ПЗП – прилади універсальні, з їх допомогою можна запустити мотор безпосередньо, без 
АКБ, або провести зарядку батареї. Потреба в ремонті зарядних пристроїв з’являється, коли вони не 
виконують функції – не тримають задані параметри або показники на шкалі змінюються хаотично.
ЗП «Електроніка» відноситься до приладів для зарядки АКБ легкових авто і мотоциклів. У пристрої є 
плавне регулювання встановлення зарядного струму. Електронна захисна схема передбачає подачу енергії 
на вихідні затискачі після підключення АКБ. Зарядний струм піде, якщо напруга на клемах АКБ вище 4 



вольт. Прилад адаптований під параметри українських мереж, автоматично відключається після 10 -11 
годин безперервної роботи.
ЗП складається з корпусу, лицьовій панелі. Забезпечує процес зарядки силовий трансформатор, друкована 
плата з радіоелементами і радіатор. Простий пристрій надійний в експлуатації. Якщо виникли сумніви в 
працездатності ЗП, для перевірки можна підключити до нього лампочку на 12 В. Світиться  – прилад 
справний. Виявили відмову – причину потрібно шукати від простого до складного:

 Перевірити з’єднання проводів, справність вилки і розетки, наявність напруги в мережі.
 Обстежити силовий вузол – напруга на обмотках трансформатора, переконатися, що амперметр 

робочий, запобіжник справний.
 Провести діагностування електронної плати управління.

Ремонт зарядного пристрою для автомобільного акумулятора виконують після відключення приладу від 
мережі. Знявши кришку, потрібно переконатися, що дроти цілі, сліди короткого замикання відсутні, 
контакти закріплені або усунути видимі несправності. З інструментів знадобиться викрутка і паяльник.
В першу чергу перевіряють напругу на вході. У ремонт і діагностику авто зарядного пристрою входять дії 
по перевірці наявності напруги на запобіжнику, обмотках трансформатора, справність перемикача. 
Перевірка діодного містка полягає в вимірі струму, що протікає. Якщо струм втрачається, потрібно 
замінити діодний міст повністю або обстежити на працездатність кожен компонент.
Зарядні пристрої з розширеними функціями
Пуско-зарядний пристрій для легкових автомобілів комбінованого типу може завести машину, коли 
акумулятор сів, зробити підзарядку батареї в умовах гаражу, не знімаючи його з авто. Прилад являє 
видозмінений інверторний зварювальний апарат з регульованою вихідною напругою. Розрізняють 
імпульсні і трансформаторні пристрої. Діагностика та ремонт пуско-зарядних трансформаторних 
пристроїв Львів мало відрізняються від ЗП «Електроніка». Впевнене читання електронних схем і 
володіння паяльником обов’язкове.
Зарядні пристрої для акумуляторів автомобілів (ПЗП) у великій кількості є на споживчому ринку. Однак 
будь-який з них згодом може зламатися в процесі експлуатації. Тому власникам автомашин не завадить 
знати про те, як проводити простий  для автомобільних акумуляторів. Безумовно, багато що залежить від 
ступеня поломки: якщо вона найпростіша, є елементи, які можна полагодити самостійно.
 Основні види ПЗП
Всі зарядні пристрої, на підставі принципу роботи, діляться на два види: імпульсні і трансформаторні. 
Імпульсний пристрій працює завдяки наявності в ньому імпульсного перетворювача струму. А всередині 
трансформаторної зарядки знаходиться простий трансформатор з випрямлячем, за рахунок якого ПЗП 
важить більше і виглядає більш громіздким, ніж імпульсний. Пристрої імпульсного типу в роботі 
вважаються надійнішими, але трансформаторні більш прості в обслуговуванні та ремонті.
Як перевірити зарядний пристрій
Якщо ви вирішили зробити зарядку акумулятора автомобіля в домашніх умовах, але сумніваєтеся в своєму
ЗП, ця стаття для вас. За допомогою простої перевірки визначається якість і справність його роботи.
Один із способів – підключити його до акумулятора і провести вимірювання показників напруги 
мультиметром. Оптимальний показник в даному випадку – 14 В, допускається трохи вище, до 14,4 В. 
Якщо напруга менше 13 В, або мультиметр фіксує її скачки, значить, точно є несправність, і необхідно 
провести той чи інший ремонт пуско-зарядного пристрою.

Якщо під рукою не виявилося акумулятора, можна перевірити працездатність зарядного пристрою простий
електричною лампочкою, розрахованої на напругу 12 В. Якщо при підключенні до нього лампочка 
починає горіти – зарядка працює нормально, а якщо лампочка не загоряється, пристрій слід 
відремонтувати.
Основні причини поломки зарядних пристроїв



Головні причини поломки ПЗП для батарей у автомобілів можуть полягати в наступному:
 акумулятор заряджали неправильно;
 «Відійшли контакти» або пошкодилися самі дроти;
 міг вийти з ладу діодний місток, запобіжник, амперметр, або інша складова частина ПЗП;
 можлива втрата струму на певному етапі його передачі.

Проводимо простий ремонт ПЗП своїми руками
Можна спробувати провести простий  і на прикладі блоку живлення трансформаторного типу розглянути, 
яким чином це слід робити.
Перш ніж проводити будь-які дії з ПЗП, потрібно обов’язково вимкнути його з мережі. Акуратно зняти 
кришку з допомогою викрутки і насамперед перевірити цілісність дротів. Цілком можливо, що справа в 
ослабленні контактів, і тоді проблеми можна вирішити самостійно, використовуючи простий паяльник.
Буває, що деякі пластмасові з’єднання між складовими частинами зарядного пристрою ламаються або 
плавляться. В цьому випадку їх теж можна замінити самостійно, використовуючи паяльник і відповідні 
підручні засоби.
Якщо ж всі дроти і з’єднання на місці, слід перевірити по черзі всі інші елементи ПЗП. Насамперед 
мультиметром перевіряється рівень напруги на початку електричного кола, на вході. Напруга вимірюється 
по дроту до того місця, де провід з’єднується з самим трансформатором.

Якщо напруга скаче або її взагалі немає, далі перевіряється:
 запобіжник (напруга повинна бути з обох сторін, на одній клемі і на інший, а якщо є проблеми – 

запобіжник замінюється);
 проводка і вилка (напруга перевіряється за тим же принципом, за наявності проблем проводиться 

заміна того або іншого);
 перевірка самого трансформатора (виміри напруги, якщо є – трансформатор справний, якщо немає, 

потрібно провести перевірку галетного перемикача);
 якщо перемикач несправний, вихідна напруга буде відсутньою, але присутньою на вході.

Перевірка діодного містка
Якщо є бажання і вміння продіагностувати діодний місток, треба мати на увазі, що діодні мости бувають 
як монолітні, так і з можливістю заміни одного несправного діода на інший. Монолітні мости в разі 
несправності знімаються і міняються цілком. Що стосується подачі напруги на місток для перевірки його 
нормальної працездатності, напруга подається на ПЗП. Якщо міст працює нормально, струм не буде 
губитися ні на вході, ні на виході. Якщо ж струм на одному з цих етапів не йде, то потрібно окремо 
перевірити кожен діод, виявити несправний і замінити його.

Перевірка амперметра всередині ПЗП
Для більш точної діагностики поломки, якщо нічого не було виявлено при попередніх перевірках, слід 
перевірити амперметр. Якщо при перевірці напруги в амперметрі вона відсутня, а при з’єднанні його клем 
між собою напруга з’являється – значить, амперметр зламався, і його пора відремонтувати.



Таким чином, діагностику несправності і простий  для автомобільних свинцево-кислотних акумуляторів 
реально провести своїми силами. Але коли не йде зарядка на акумулятор через несправність приладу, а 
автолюбитель не має необхідних навичок в галузі електроніки, або самому полагодити ПЗП не вдалося, 
краще за все буде звернутися до фахівців. В крайньому випадку можна спробувати зарядити акумулятор 
без зарядного пристрою.
Домашня робота: підготувати конспект

План уроку №145-146
З спецтехнології

Модуль: Виконання робіт по ремонту, зарядці і установці вибухобезпечної арматури у вибухонебезпечних 
зонах при обслуговуванні електроустановок спеціального призначення
Тема: Зарядні пристрої
Тема уроку: Контроль ізоляції проводів та кабелів пускозарядного пристрою. Світлосигналізація та 
вимірювальні прилади пускозарядного пристрою
Теоретичні відомості:
Зарядний пристрій для автомобільного акумулятора на трансформаторі
Зарядний пристрій для акумулятора такого типу відноситься найпростішим приладів. При бажанні його 
легко можна зібрати самостійно. Як джерело зарядного струму використовують понижуючий 
трансформатор. Знижений змінну напругу перетворять в постійне за допомогою діодного моста або 
тиристорного блоку управління. Регулювання зарядного струму може виконуватися вручну або в 
автоматичному режимі. Як недолік слід відзначити велику масу такого виробу, низький коефіцієнт 
корисної дії через втрати при зниженні напруги трансформатором.
Зрадник з можливостями десульфатаціі пластин АКБ на тиристори
При тривалій експлуатації акумуляторної батареї, а також при перевищенні зарядного струму відбувається
сульфатация пластин батареї. На них з’являється осад, який різко знижує ємність АКБ.
Усунути таку проблему можливо, якщо проводити зарядку спеціальним режимом, особливим струмом. В 
результаті вдається продовжити термін експлуатації батареї. Найчастіше з такою функцією зустрічаються 
радянських зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів.
Пусковий і пуско-зарядний пристрій
Такі вироби представляють собою потужні знижують пристрою. Пусковий струм має значну величину, що
перевищує 100 Ампер, тому вони мають значні розміри і значну вагу. В основному використовується 
понижуючий трансформатор великої потужності і силові діоди в випрямному містку. Пуско-зарядний 
пристрій являє собою універсальний зарядний пристрій.

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  l  5  YXFo  2  cPWw  
домашня робота: переглянути відеоролик і написати висновок про побачене

https://www.youtube.com/watch?v=l5YXFo2cPWw

