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ВСТУП 

 

  В навчальному процесі наряду з теоретичним навчанням значне місце 

відводиться практичній  роботі студентів. Це дає змогу закріплювати теоретичні 

знання та отримати практичні навички  вибору  та застосуванню електричних 

апаратів, читати їх умовні позначення на електричних схемах, користуватися  

технічною та довідковою літературою.  

Практикум  складено у відповідності з програмою дисципліни "Теорія 

електричних апаратів" і містить 4 практичні роботи. Мета посібника – не лише 

розкрити зміст, структуру та послідовність виконання  завдань, а й надати теоретичні 

відомості по електричним апаратам, що розглядаються, дати методичні вказівки по 

роботі. В посібнику розглядається призначення, будова, принцип дії та умови вибору 

апаратів ручного керування, автоматичних вимикачів, запобіжників, 

електромагнітних пускачів. З метою покращення самоконтролю при виконанні 

студентами практичного завдання, вказано вимоги, щодо набуття необхідних знань та 

умінь  та перелік контрольних питань.  

З кожної виконаної роботи складається короткий звіт за поданими формами у 

вигляді робочого зошита.  
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №1 

 

ТЕМА: Вибір апаратів ручного керування.          

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Отримати практичні навички вибору апаратів ручного керування. 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ:  призначення, будову, принцип дії та умови вибору апаратів 

ручного керування. 

ПОВИНЕН УМІТИ: вибирати апарати ручного керування, користуватися 

довідниковою літературою.  

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1   Ознайомитися з методикою вибору апаратів ручного керування.  

2   Згідно з  індивідуальним завдання виконати вибір апаратів ручного керування. 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Для ручного керування електроустановками у сільському господарстві 

використовують рубильники, пакетні і пакетно-кулачкові вимикачі і перемикачі, 

пускачі натискні. 

Рубильником називається вимикач з ручним приводом і комутаційними 

положеннями «Включено», «Відключено»,  з відкритими струмоведучими частинами 

та клиновим контактом. Рубильники призначені для неавтоматичної комутації 

силових електричних кіл та  розподілу електричної енергії. Основною перевагою 

даних апаратів у порівнянні з іншими апаратами ручного керування є наявність 

видимого розриву електричного кола у вимкненому стані.  

Рубильники призначені для нечастого вмикання (  не більше 6 разів за годину) і 

вимикання електричних кіл постійного і змінного струму частотою 50 Гц . В колах 

постійного струму напругою до 440 В,  в колах змінного струму напругою до 660 В 

на струми 100 ÷ 600 А. По кількості полюсів рубильники виконують  – одно- , 

двух- и триполюсні; по роду керування з центральною, боковою рукояткою чи 

рычажным приводом; по способу приєднання – з передньої чи задньої сторони 

апарата. За ступенем захисту рубильники бувають відкритими (ІР00), захищеними 

(ІР32) і закритими (ІР54). В захищеному і закритому виконанні рубильники  

розташовують в захистний  кожух і називаються - ящик силовий.  На рисунку 

П1.1 зображено зовнішній вигляд  рубильників.  

Комутуючим елементом рубильників є рухомий ножовий контакт. 

нерухомий контакт має назву губки. Промисловість виготовляє також блоки 

запобіжник-вимикач, які крім комутації електричних кіл здійснюють захист від 

струмів тривалих перевантажень  і коротких замикань. 

Для комутації електричних кіл під навантаженням рубильники виготовляють з 

дугогасильними камерами. Рубильниками,  що мають дугогасні камери, дозволяється 

вимикати струм навантаження, що не перевищує 0,5 номінального.  
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Рисунок П1.1. Зовнішній вигляд рубильників: а) - рубильник з боковою рукояткою; 

б)  - рубильник-перемикач ( перекидний) з прямою рукояткою; в) рубильник з 

поворотною рукояткою.  

 

Пакетним вимикачем називається вимикач з клиновим контактом, у якого 

контактні ножі і стояки знаходяться в середині ізоляційних циліндрів(пакетів), 

встановленим один над одним. Кожен пакет представляє собою одну пару контактів – 

один полюс. З таких контактів можна набрати будь-яке число полюсів. Найчастіше 

використовують одно-, двох-, триполюсні апарати. 

 Пакетні вимикачі відноситься до вимикачів навантаження і призначені для 

роботи в електричних колах зі струмом від 6,3 до 400 А та змінною напругою до                           

660 В частотою 50, 60 і 400 Гц і постійною напругою до 440 В.  

  Їх використовують як ввідні вимикачі щитів  керування електроустановками, 

розподілу електричної енергії; комутаційними  апарати з ручним приводом для 

нечастих вмикань і відмикань; апарати для ручного керування асинхронними 

електродвигунами малої потужності в електричних колах змінного струму. 

Поворотний (пакетний) перемикач (вимикач) має наступну будову. Залежно від 

кількості робочих полюсів (від 1 до 4) він включає декілька комутаційних пакетів, в 

кожному з яких є рухомі і нерухомі контакти. На рисунку П1.2. наведено загальний 

вигляд пакетного вимикача типу ПВ і конструкція одного пакета. Нерухомі 

клиновидні контакти 8 розміщені парами по колу й закріплені на ізоляційній основі 6. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Рухомі контакти 7 кожного пакета, виготовлені у вигляді частини кільця чи ножа, 

закріплені на ізоляційній шайбі 5, яка має квадратний отвір для спільного 

центрального стержня. Пакети за допомогою шпильок 2 кріпляться до основи 1 та 

кришки 3. У кришці є так званий моментний механізм, який забезпечує постійну 

швидкість руху контактів незалежно від швидкості обертання рукоятки 4. Зазвичай, 

повертання ручки (штурвалу) вимикача на кут 90° призводить до виключення або 

включення живлення. З чотирьох положень ручки пакетного перемикача (вимикача) 

два — замикають контакти і два — розмикають. Конструкція перемикача (вимикача) 

передбачає розташування нерухомих контактів із зсувом один відносно одного для 

зручності підключення вхідних і вихідних провідників. Клеми однієї фази 

розташовані на протилежних сторонах корпусу, тому кабелі живлення, що підведені 

до перемикача прийнято розташовувати з одного боку від стяжних шпильок, а 

провідники (кабелі) до споживачів - з протилежного. 

 

 

Рисунок П1.2   Будова пакетного  вимикача, перемикача:1- основа; 2- шпильки; 3-

кришка; 4-рукоятка; 5-ізоляційні шайби; 6-ізоляційна основа; 7-рухомі контакти; 8-

нерухомі контакти 

 

Основним недоліком  пакетного перемикача є його мала зносостійкість — не 

більше 10000 циклів, тому не рекомендується проводити більше 120 вимикань 

(вмикань) на годину. До переваг слід віднести невеликі габарити таких перемикачів, 

які є значно компактнішими за рубильники, що виконують ті ж функції. Окрім цього, 

конструкція пакетного вимикача влаштована таким чином, що при відключенні 

живлення синхронно створюється два розриви кола. До того ж, завдяки пружинному 

механізму відключення відбувається практично миттєво, що позитивно впливає на 

гасіння електричної дуги, яка виникає при цьому. Сприяють швидкому гасінню дуги і 

фіброві іскрогасні шайби, що знаходяться між рухомими контактами. При нагріванні 

від дуги з фібри виділяється газ, який, при русі через щілини пакету, гасить дугу. 

             
Рисунок П1.3. Пакетно-кулачковий вимикач,  перемикач: а – зовнішній вигляд; б, в – 

побудова контактних блоків.  1 – актуатор; 2 – механізм фіксації; 3 – пакет 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
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контактних блоків; 4 – привідний вал; 5 – кулачок; 6 – контактний елемент; 7 – 

контактна  пружина;  8 – термінал; 9 – штовхач контактного елементу.  

 

Ручний пускач – це комутаційний апарат, призначений для неавтоматичного 

замикання і розмикання кіл постійного і змінного струму. Пускачі натискні 

вібростійкі серії ПНВ і ПНВС,   призначені для пуску і зупинки трифазних і 

відповідно однофазних   асинхронних    двигунів    з   короткозамкненим    ротором. 

На рисунку П1.4 показано зовнішній вигляд пускача натискного вібростійкого ПНВ. 

Пускач  змонтований на основі з електроізоляційного матеріалу, має закритий 

пластиковий чи металевий корпус і дві кнопки («Пуск», «Стоп»). При натисненні на 

кнопку «Пуск» приводиться в дію важільно – шарнірний механізм, який діє одним із 

важелів на плоскі пружини рухомих контактів, внаслідок чого проходить замикання 

контактів (включення). Оскільки важільно – шарнірний механізм в процесі 

включення проходить через мертве положення, то пускач утримується у включеному 

положенні. При натисканні на кнопку «Стоп» пов’язаний з цією кнопкою важіль 

переводить шарнірний механізм через мертве положення в зворотному напрямку. 

Під дією плоских пружин рухомих контактів відбувається розмикання контактів 

(відключення). Процес гасіння дуги, що виникає при відключенні, забезпечується 

спеціальною дугогасною камерою. 

  
 

Рисунок П1.4.Зовнішній вигляд ручного пускача ПНВ. 

 

 
 

 

 

 

 

                                  Рисунок П1.5  Умовне графічне та літерне позначення  

                                  триполюсного апарата ручного керування. 
 

 

 

 

QS 
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Вибирають апарати ручного керування за призначенням, напругою, родом і 

величиною струму, конструктивним та  кліматичним   виконанням,  умовами   

захисту   від впливу оточуючого середовища  та  іншим  показникам.  При виборі 

треба враховувати також характер і режим роботи   електроприймачів,  для керування 

якими призначені апарати, вимоги   техніки   безпеки, протипожежні правила тощо. 

 

Вибираємо  апарати ручного керування за умовами: 

 

 а) за номінальною напругою 

                   Uн  Uм , 

де Uн - номінальна напруга апарата, В; 

Uм - напруга мережі, В; 

 

 б) за номінальним струмом 

                   Iн   Iр ,  
де Ін – номінальна   сила  струму апарата, А; 

Ір - максимальний тривалий робочий струм електроустановки, А;   

  

 

*Примітка. Якщо апарат ручного керування призначений для безпосереднього 

вмикання чи вимикання електричних кіл під навантаженням, то необхідно перевірити 

комутаційну здатність апарата. Комутаційні струми вказані в технічній 

характеристиці апарата. 

 

Приклад 

Вибрати рубильник QS, що використовується як ввідний комутаційний апарат 

схеми П1.6  прямого пуску елктродвигуна 4АМ180М2У3 (Рн=30кВт, І н=56,2А).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П1.6. Силові кола принципової електричної схеми прямого пуску 

електродвигуна. 

 

 

    3N, 380 В, 50Гц 

QS 

FU1-3 
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    М 
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Вибираємо  рубильник QS за  умовами: 

 

 а) за номінальною напругою 

                   Uн  Uм , 

де Uн - номінальна напруга апарата, В; 

Uм - напруга мережі, В; 

                   Uн  380В , 

 

 б) за номінальним струмом 

                   Iн   Iр ,  
де Ін – номінальна   сила  струму апарата, А; 

Ір - максимальний тривалий робочий струм електродвигуна М, А;   

                   Iн   56,2А,  
 

Приймаємо рубильник серії Р11–3032000У3, що може використовуватися для 

ручної комутації без навантаження в мережах з номінальною напругою до 660 В 

змінного струму частотою 50 Гц. Даний рубильник з боковою незнімною рукояткою, 

Ін=80А, триполюсний, без дугогасильних камер, без додаткових контактів, з 

виконанням за ступенем захисту ІР00.  

 

 

 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №2 

 

ТЕМА: Вибір апаратів автоматичних вимикачів.          

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Отримати практичні навички вибору автоматичних вимикачів. 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ:  призначення, будову, принцип дії та умови вибору 

автоматичних вимикачів. 

ПОВИНЕН УМІТИ: вибирати автоматичні вимикачі, користуватися довідниковою 

літературою.  

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1   Ознайомитися з методикою вибору автоматичних вимикачів.  

2   Згідно з  індивідуальним завдання виконати вибір автоматичних вимикачів. 
 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

При експлуатаціі електрообладнання і електричних мереж можуть виникати 

короткі замикання та тривалі перевантаження. Дані аварійні режими приводять до 

зношування і виходу з ладу ізоляції, внаслідок чого можуть виникнути пожежі чи 

вибухи в вибухонебезпечних приміщеннях, ураження електричним струмом людей 

чи тварин. Для захисту електроустановок і мереж використовують різні типи 
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захисних апаратів. Апаратом захисту називають апарати, що автоматично вимикають 

захищаєму ділянку мережі.  

Для захисту електродвигунів і електричних мереж передбачають захист від 

коротких замикань, перевантажень. Захист від коротких замикань виконується  

обов'язково для всіх електродвигунів, установок і мереж. Захист від перевантажень 

виконують для більшості електродвигунів, крім тих перевантаження, чи 

неповнофазний режим яких малоімовірні (електродвигуни вентиляторів, насосів і 

т.п.). Для пересувних електроустановок доцільно передбачати захист від 

неповнофазного режиму.  

 Здебільшого захист від струмів короткого замикання виконують плавкими 

запобіжниками або автоматичними вимикачами з електромагнітними 

розчіплювачами, а від тривалих   перевантажень,  що виникають внаслідок 

технологічних перевантажень  або будь-яких інших причин, автоматичними 

вимикачами з тепловими розчіплювачами, тепловими струмовими реле та приладами 

температурного захисту. 

Захист від зникнення  або надмірного зниження напруги здійснюється за 

допомогою магнітних пускачів або автоматичних вимикачів з розчіплювачами 

мінімальної напруги. Від неповнофазних режимів роботи електроустановки 

здебільшого захищають тепловими реле та автоматичними вимикачами з тепловими 

розчіплювачами, а для захисту електродвигунів можливе використання фазочутливих 

пристроїв захисту, реле контролю напруги.  

Найбільш простим, досконалим і поширеним захисним апаратом є 

автоматичний вимикач. Вони призначені для захисту електричних кіл змінного 

струму при перевантаженнях та струмах короткого замикання, для пуску, зупинки і 

захисту асинхронних електродвигунів від струмів тривалих перевантажень і коротких 

замикань, а також для оперативних вмикань і вимикань електричних кіл. Автоматичні 

вимикачі випускаються також з розчіплювачами мінімальної напруги та незалежними 

розчіплювачами.  

Для прикладу розглянемо будову  і принцип роботи  одополюсного 

автоматичного вимикача модульного виконання,, що зображений на рисунку П2.1. 

Автоматичний вимикач сучасного виробництва для монтажу на  DIN-

рейку конструктивно виконаний у діелектричному корпусі. Включення-відключення 

проводиться важелем 1, проводи приєднуються до гвинтових клем 2. Защіпка 9 

фіксує корпус вимикача на DIN-рейці і дозволяє при необхідності легко його зняти 

(для цього потрібно відтягнути засувку, вставивши викрутку в петлю засувки). 

Комутацію ланцюга здійснюють рухомий 3 і нерухомий 4 контакти.  Рухомий 

контакт підпружинений, пружина забезпечує зусилля для швидкого розчеплення 

контактів. Механізм розчеплення приводиться в дію одним з двох розчіплювачів: 

тепловим або електромагнітним. 

Тепловий розчіплювач являє собою біметалеву пластину 5, що нагрівається 

протікаючим струмом. При протіканні струму вище допустимого значення 

біметалева пластина вигинається і приводить в дію механізм розчеплення. Час 

спрацьовування залежить від струму (часострумова характеристика) і може 

змінюватися від секунд до години. Тепловий розчіплювач має струм спрацювання  

1,45Ін від номінального струму розчіплювача. Налаштування струму спрацьовування 

http://uk.wikipedia.org/wiki/DIN-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/DIN-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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виконується в процесі виготовлення регулюючим гвинтом 6. Автоматичний вимикач 

готовий до наступного використання після охолодження біметалевої пластини. 

 

 
 

Рисунок П2.1. Будова однополюсного, модульного автоматичного вимикача: 1 – 

важіль, 2 – гвинтові клеми, 3, 4 – рухомий і нерухомий контакти, 5 – біметалева 

пластина, 6 – регулювальний гвинт, 7 – соленоїд електромагнітного розчіплювача, 8 – 

дугогасна камера , 9 – защіпка для DIN – рейки. 
 

Електромагнітний (миттєвий) розчіплювач  являє собою соленоїд 7, рухомий 

сердечник якого також може приводити в дію механізм розчеплення. Струм, що 

проходить через вимикач, тече по обмотці соленоїда і викликає втягування осердя 

при перевищенні заданого порогу. Миттєвий роз’єднувач, на відміну від теплового, 

спрацьовує дуже швидко (частки секунди), але при значно більшому перевищенні 

струму  3 ÷ 14Інр від номінального струму розчіплювача. Автоматичні вимикачі  

мають часостумові характеристики типу A, B, C і D (рисунок П2.2) залежно від 

кратності спрацювання електромагнітного розчіплювача. Під час розчеплення 

контактів може виникнути електрична дуга, тому контакти мають особливу форму і 

знаходяться  поряд з дугогасною камерою 8. 

Незалежний розчіплювач використовують для дистанційного відключення 

вимикача. Після подачі напруги у ланцюг керування незалежного розчіплювача його  

електромагнітний  механізм  відключає  вимикач, у  якого  розмикаються контакти  

головного  ланцюга. При  цьому  поворотна  рейка  вимикача  діє  на допоміжні  

контакти, вбудовані  в  механізм  незалежного  розчіплювача  та блокуючі повторну 

подачу напруги. Це дозволяє відмовитись від встановлення у  ланцюг  живлення  

незалежного  розчіплювача  для  його  захисту  вільних допоміжних  контактів. 

Включення  вимикача  після  дистанційного  його відключення проводиться вручну.  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Рисунок П2.2. Часострумова характеристика автоматичного вимикача. 

 

Мінімальний  розчіплювач  викликає  відключення  вимикача  при  зниженні 

фазної  чи  лінійної  напруги  на  його  вводі  до 70% від  номінального, а  також 

блокує  від  включення, якщо  напруга  в  цьому  ланцюзі  менше 85% від 

номінального. Основним  призначенням  мінімального  розчіплювача  є відключення  

електрообладнання  при  неприпустимому  для  нього  зниженні напруги. 

Мінімальний  можна  використовувати  в  якості  незалежного розчіплювача, якщо 

послідовно в ланцюг його керування включити кнопковий вимикач з розмикаючим 

контактом. При короткочасному розмиканні контакту кнопкового  вимикача  

мінімальний  розчіплювач  відключить  автматичний вимикач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П2.3. Автоматичні вимикачі різних типорозмірів. 
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Різні типорозміри автоматичних вимикачів зображено на рисунку П2.3, а на 

рисунку П2.4 наведено додаткові пристрої, що можуть встановлюватися на 

модульний автоматичний вимикач при необхідності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П2.4. Додаткові пристрої автоматичних вимикачів. 

 

 
Рисунок П2.5. Умовне графічне та літерне позначення автоматичних вимикачів: а – 

однополюсний в колах керування; б – триполюсний в силових колах.  

 

Автоматичні    вимикачі    характеризуються такими параметрами: 

номінальним струмом Іа.ном, проходження якого допустиме протягом 

необмежено тривалого часу; 

номінальною напругою Uа.ном, при якій може застосовуватися автоматичний 

вимикач даного типу; 

граничним комутаційним струмом Ігр, струмом КЗ, який може бути вимкнений 

автоматичним вимикачем. 

Розчіплювачі характеризуються такими основними параметрами: 

номінальним струмом Ін.р , проходження    якого протягом необмежено 

тривалого часу не викликає спрацювання розчіплювача; 

струмом уставки Іуст – найменше      значення   струму, при проходженні якого 

розчіплювач спрацьовує. 

 

 

 

Незалежний 

розчіплювач 

Розчіплювач 

мінімальної напруги 

Додатковий 

контакт 
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Сучасна промисловість випускає значну кількість  типорозмірів та виконань 

автоматичних вимикачів з такими параметрами:  

Номінальна напруга 

 ~Uн=660В, F=50Гц,  

  -Uн=500В DC; 

Номінальний струм 

   Iн=16-1250А; 

Максимальний комутаційний струм 2-150кА; 

Кількість  полюсів – 1, 2, 3 и 4; 

Характеристика теплового розчіплювача  0,6 – 1,15 Iнр; 

Характеристика електромагнітного розчіплювача  3 - 14 Iнр 

 

Автоматичні вимикачі мають різне виконання залежно від призначення, 

ступеню захисту від впливу навколишнього середовища та іншим критеріям. 

 

Вибираємо автоматичні вимикачі за умовами: 

 

а)  за номінальною напругою   

       Uа. ном   Uм , 

де Uа. ном - номінальна напруга автоматичного вимикача, В; 

Uм – напруга мережі,  захищаємої автоматичним вимикачем, В; 

 

 б) за номінальним струмом автомата 

     Іа. ном   І р , 

де Іа. ном - номінальний струм автоматичного вимикача, А; 

Ір - розрахунковий струм електроприймача або ділянки електромережі, А.  

Здебільшого вважають, що розрахунковий струм окремого електроприймача 

дорівнює його номінальному струму  (Ір = Ін); 

        
 в) за номінальним струмом розчіплювача 

                   Ін.р   Ір , 

де Ін.р - номінальний струм розчіплювача, А; 

Ір - розрахунковий струм електроприймача або ділянки електромережі, А. 

Автоматичний вимикач з таким розчіплювачем здатний, не перегріваючись, як 

завгодно тривало пропускати розрахунковий струм навантаження. 

Щоб забезпечити надійний захист електроприймача або ділянки мережі від 

струму короткого замикання та не допустити вимикання їх при максимальному 

короткочасному струмі, можливому в умовах експлуатації, електромагнітні 

розчіплювачі автомата треба вибирати за умови 

Іуст.е  kне Імакс , 

де Іуст.е - струм уставки електромагнітного розчіплювача, А; 

kне - коефіцієнт надійності, враховуючий неточність по струму спрацювання 

електромагнітного розчіплювача (приймаємо 1,25 ); 

Імакс - максимальний короткочасний струм електроприймача або ділянки мережі, А. 

Теплові розчіплювачі вибирають за умовою: 

Іуст.т  kнт Ір , 
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де Іуст.т – струм уставки теплового розчіплювача, А; 

kнт  - коефіцієнт надійності, враховуючий неточність по струму спрацювання 

теплового розчіплювача (приймаємо 1,1…1,3); 

Ір–розрахунковий струм електроприймача або ділянки електромережі, А. 

Для асинхронного короткозамкненого двигуна за розрахунковий струм беруть 

його номінальний струм (Ір = Ін), а за максимальний короткочасний – пусковий струм 

 Імакс  kі Ін дв , 

де Ін дв – номінальний струм двигуна; 

 kі – кратність пускового струму. 

Для електричної лінії, від якої живиться декілька електродвигунів та інших 

електроприймачів, тривалий робочий (розрахунковий) і максимальний 

короткочасний струми визначаються за формулами: 

тривалий робочий струм 

  максимальний короткочасний струм 

Імакс = k ko з н

n

І
1

1

 + kі1 Ін1, 

 

де 
n

1

нзo Іkk    - сумарний робочий струм одночасно працюючих електродвигунів та 

інших електроприймачів, що живляться  від електричної лінії, для захисту якої 

вибирається автомат, А; 

ko  - коефіцієнт одночасності роботи усіх електродвигунів, що живляться від лінії  

електропередачі,  для  захисту якої вибирають автоматичний вимикач; 

kз  і  Iн - коефіцієнт завантаження і номінальний   струм ,   А,   кожного   двигуна   та   

іншого    електроприймача; 

k ko з н

n

І
1

1

 - сумарний робочий струм одночасно працюючих електродвигунів та інших 

електроприймачів, крім струму електродвигуна, який має найбільший пусковий 

струм, А; 

Ін1  і  ki1 - номінальній струм, А, і кратність пускового струму електродвигуна, що має 

найбільший пусковий струм. 

 

Приклад 

 Вибрати  автоматичний вимикач QF для захисту електродвигуна                                      

(рисунок П2.6) від струмів короткого замикання та перевантаження. В схемі 

використано електродвигун 4АМ132М2У3 (Рн=11кВт, І н=21А, ki=7,5).  

 

 

 

 

 

 

 

 


n

1

нзoр ,ІkkІ
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Рисунок П2.6.  Принципова електрична схема керуванння електродвигуном. 

 

Визначаємо струми  електродвигуна. 

Для окремого електродвигуна за розрахунковий струм приймаємо його 

номінальний струм, тобто Ір =  Ін.дв, а  максимальний короткочасний струм 

визначаємо за формулою 

 Імакс = kі Ін.дв, 

де kі – кратність пускового струму електродвигуна; 

Ін.дв– номінальний струм електродвигуна, А, який приймаємо з  технічної 

характеристики електродвигуна 

 Імакс = kі Ін.дв= 7,5 21=157,5А 

 

              Вибираємо автоматичний вимикач QF за умовами:   

а)  за номінальною напругою   

  Uа. ном   Uм , 

де Uа. ном - номінальна напруга автоматичного вимикача, В; 

Uм – напруга мережі,  захищаємої автоматичним вимикачем, В, 

Uа. ном   380В ; 

 б) за номінальним струмом автомата 

 Іа. ном   І р , 

де Іа. ном - номінальний струм автоматичного вимикача, А; 

Ір – розрахунковий струм електродвигуна, А,  

Іа. ном  21 А ; 

         

в) за номінальним струмом розчіплювача 

              Ін.р   Ір , 

де Ін.р - номінальний струм розчіплювача, А; 

Ір – розрахунковий струм електродвигуна, А. 

              Ін.р    21 А. 

 

 3N, 380 В, 50Гц 
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Для захисту електродвигуна  від струмів коротких замикань  та перевантажень  

приймаємо автоматичний вимикач серії ВА2006-3р/D63А, розрахований для роботи в 

мережах   змінного   струму   напругою  до  660 В,  з  номінальним струмом 

Іа.ном=63А, з номінальним струмом розчіплювача Ін.р=25А, триполюсний, з 

електромагнітним та тепловим розчіплювачем, що має часострумову характеристику 

типу D. 

 

Визначаємо струм уставки електромагнітного розчіплювача 

Іуст.е  kне Імакс , 

де Іуст.е - струм уставки електромагнітного розчіплювача, А; 

kне - коефіцієнт надійності, враховуючий неточність по струму спрацювання 

електромагнітного розчіплювача (приймаємо 1,25 ); 

Імакс – максимальний   короткочасний  струм електродвигуна ( пусковий струм ), А, 

Іуст.е  kне Імакс,=1,25157,5=196,9 А.  

 

Автоматичний вимикач має часострумову характеристику типу D зі струмом 

спрацювання в зоні короткого замикання Іуст.е =8…12Ін.р , тобто Іуст.е =8 25…1225= 

=200…300 А. 

 

Визначаємо струм уставки теплового розчіплювача 

Іуст.т  kнт Ір , 

де Іуст.т – струм уставки теплового розчіплювача, А; 

kнт  - коефіцієнт надійності, враховуючий неточність по струму спрацювання 

теплового розчіплювача (приймаємо 1,1…1,3); 

 Ір – розрахунковий струм електродвигуна, А. 

Іуст.т  kнт Ір =1,1∙21=23,1А 

Тепловий розчіплювач автоматичного вимикача має  струм спрацювання 1,45Інр= 

1,45∙25= 36,3А з часом спрацювання менше 1 години.  
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №3 

 

ТЕМА: Вибір запобіжників.          

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Отримати практичні навички вибору запобіжників. 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ:  призначення, будову, принцип дії та умови вибору 

запобіжників. 

ПОВИНЕН УМІТИ: вибирати запобіжники, користуватися довідниковою 

літературою.  

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1   Ознайомитися з методикою вибору запобіжників.  

2   Згідно з  індивідуальним завдання виконати вибір запобіжників. 
 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Для захисту електроустановок від струмів короткого замикання та тривалих 

перевантажень використовують плавкі запобіжники різних типів. Запобіжники 

широко застосовуються в електроустановках  напругою до і вище 1000 В, вони прості 

по конструкції, малогабаритні, мають велику відмикаючу здатність, дешеві. 

Конструкція одного з типів  плавкого запобіжника зображена на рисунку П3.1 

(зліва на право): основа з контактами для підключення; ізоляційна кришка; плавка 

вставка; тримач плавкої вставки.  

     Рисунок П3.1. Конструкція запобіжників. 

 

Основним робочим елементом запобіжника є плавкий елемент, виготовлений із 

сплавів легкоплавких металів і розташований у вставці. Вимкнення аварійного кола 

відбувається за рахунок плавлення плавкої вставки, що нагрівається під дією струму 

в захищаємому колі. Після відключення кола та усунення несправності плавку 

вставку запобіжника необхідно замінити. 

Час плавлення плавкої вставки залежить від багатьох причин: Струму, що 

протікає через неї, матеріалу вставки, умов охолодження. Щоб зменшити час 

спрацювання запобіжників плавкі вставки виготовляють легкоплавких металів, 

спеціальної форми. Найбільш розповсюдженими матеріалами плавких вставок є 

мідь, алюміній, свинець, цинк. 

Мідні вставки для зменшення процесу окислення підлягають луженню. 

Температура плавлення  міді 1080 °С. Цинк і свинець мають температуру плавлення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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419 °С  и 327 °С, що забезпечує менший нагрів запобіжника в тривалому режимі. 

Цинк і свинець стійкі до корозії, тому їх характеристики не змінюються в процесі 

експлуатації. Цинк і свинець мають порівняно великий питомий опір, тому плавкі 

вставки мають більший переріз у порівнянні з мідними. Такі вставки переважно 

використовуються в запобіжниках без наповнювача. Алюмінієві плавкі вставки 

характеризуються високим питомим опором окисних плівок, що ускладнює 

здійснення надійного контакту, але в зв'язку з дефіцитом кольорових металів вони 

найшли застосування у сучасних запобіжниках.  

При великих струмах плавкі вставки запобіжників виконують з паралельних 

дротів чи тонких мідних полос. Для прискорення плавлення вставок із міді 

використовують металургійний ефект - явище розчинення тугоплавких металів в 

середовищі розплавлених легкоплавких. Якщо, наприклад, на мідний дріт діаметром 

0,25мм напаяти кульку з олов'яно-свинцевого сплаву з температурою плавлення                

182 °С, то при температурі 650 °С вона розплавиться протягом  4 хвилин. 

Температура плавлення  міді  становить не менше 1000 °С. Для прискорення  

спрацювання плавкі вставки виготовляють спеціальної форми (рисунок П3.2). при 

струмах короткого замикання вузькі ділянки плавкої вставки нагріваються швидше з 

мінімальним відводом тепла і перегорають. 

Гасіння електричної дуги в запобіжниках повинно здійснюватися після 

перегорання плавкої вставки за максимально короткий час. Час гасіння дуги 

залежить від конструкції запобіжника.  

 

  
 а)  б)  

Рисунок П3.2. Запобіжник серії  ПР2: а – патрон; б – форми  плавких вставок.  

Для покращення умов гасіння електричної дуги патрон запобіжника ПР2 

виготовлений з товстостінної фібрової (газогенеруючий матеріал) трубки. При 

плавленні плавкої вставки  з трубки виділяються гази з тиском до 10МПа (50 % 

СО2, 40 % Н2,  10 % парів Н2О), це забеспечує швидке гасіння дуги. 

Покращення умов гасіння дуги забезпечується також за рахунок заповнення 

патрона сухим кварцевим піском (рисунок П3.3) 
   1  2  
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 8  7  6   

 

Рисунок П3.3. Запобіжник серії  ПН2: 1- фарфоровий корпус; 2 - плавка 

вставка; 3- контактні ножі; 4 - знімна кришка; 5 - азбестова прокладка; 6 -

кварцевий пісок; 7- прорізи плавкої вставки; 8- кульки олова. 

До основних характеристик запобіжників відносять; 

- номінальна напруга (запобіжники до 1кВ виготовляються на напругу 

змінного струму 42, 220, 380, 660 В і постійного струму 24, 110, 220, 440 В). 

При виборі приймають запобіжники з номінальною напругою, що відповідає 

напрузі захищаємої мережі. Не варто приймати запобіжник  з номінальною 

напругою, що значно більше напруги мережі, адже це погіршить параметри 

його роботи; 

- номінальний струм запобіжника (основи,  запобіжники до 1кВ 

виготовляються на струми до 1000А.); 

- номінальний струм плавкої вставки (наприклад, запобіжник  серії ПН2-100 

має корпус розрахований на струм  до 100 А, а змінні плавкі вставки 

розраховані на струми 30, 40, 50, 60, 80, 100 А.   

  

 Запобіжники наряду з такими перевагами, як простота, надійність роботи 

та незначна вартість мають ряд недоліків: 

- не можуть ефективно захистити лінії від перевантажень, так як допускають 

тривалі перевантаження до моменту плавлення плавкої вставки; 

- при короткому замиканні в трифазній мережі можливе спрацювання одного 

запобіжника і лінія залишається працювати на двох фазах. В цьому випадку 

трифазні електродвигуни  працюють в неповнофазному режимі, що 

призводить до перегріву обмоток та виходу з ладу. 

 

Вибираємо запобіжники за умовами: 

 

 а)  за номінальною напругою   

       Uз. н   Uм , 

де Uз. н - номінальна напруга запобіжника, В; 

Uм - напруга мережі, захищаємої запобіжниками , В; 

 

 б) за номінальним струмом запобіжника 

     Із. н   Ів.н , 

3   

4   

5   
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де Із. н - номінальний струм запобіжника, А; 

Ів.н - номінальний струм плавкої вставки, А;  
 

 в) за номінальним струмом плавкої вставки 

                   Ів.н  Ів.р , 

де Ів.р - розрахунковий струм плавкої вставки, А, який залежить від характеру 

навантаження захищаємого кола. 

 Для запобіжників, що призначені для захисту електроприймачів або ділянок 

електромережі, які мають невеликі пускові струми (електронагрівальні прилади, 

електроосвітлювальні установки, кола керування електроустановок), вважають, що 

розрахунковий струм їх плавких вставок дорівнюватиме 1,1...1,2Ір максимального 

розрахункового струму, який протікає по захищаємому колу, тобто Ів.р= 1,1...1,2Ір 

 Для запобіжників, призначених для захисту окремих асинхронних 

електродвигунів з короткозамкненим ротором, розрахункові струми плавких вставок 

визначають за формулою 

 I
k I

в

i н

.р =  ,  

де Ін – номінальний  струм електродвигуна, А; 

ki -  кратність пускового струму; 

 - коефіцієнт, що враховує умови пуску двигуна. 

 При нормальних умовах пуску (рідких пусках, тривалості пуску не більше 10 с) 

 = 2,5, а при важких умовах пуску (частих пусках, тривалості пуску понад 10 с)                

 = 2,0...1,6. 

 Розрахунковий струм плавких вставок запобіжників, призначених для захисту 

лінії , від якої одночасно живиться кілька електродвигунів, визначають за формулою 

 І І
І

.рв o з н
н i

n

k k
k

 


 1 1

1

1


 , 

де   k ko з н

n

І
1

1

  - сумарний робочий струм одночасно працюючих електродвигунів,   

за  винятком   струму  двигуна,  який   має   найбільший  пусковий струм, А; 

ko - коефіцієнт одночасності роботи усіх електродвигунів, що живляться від лінії 

електропередачі, для захисту якої вибирають запобіжники; 

kз  і  Iн - коефіцієнт завантаження і номінальний струм, А, кожного двигуна; 

Ін1  і  k i1 - номінальній струм, А, і кратність пускового струму двигуна, який має 

найбільший пусковий струм; 

 - коефіцієнт, що враховує умови пуску електродвигуна з найбільшим пусковим 

струмом. 

 В житлових будинках, побутових і суспільних приміщеннях    (там, де  мережі   

не знаходяться постійно під наглядом кваліфікованого персоналу ) плавкі вставки 

повинні задовольняти умові: 

 

 Ів.н = 0,8 Ідоп.пр  , 

 

де Ідоп.пр - довготривалий допустимий струм проводу, А.  
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Приклад 

 Вибрати запобіжники FU1-3 для захисту електродвигуна (рисунок П3.4) 

4АМ180М2У3 (Рн=30кВт, І н=56,2А, ki=7,5), умови пуску легкі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П3.4. Силові кола принципової електричної схеми прямого пуску 

електродвигуна. 

 

 

Визначаємо розрахунковий струм плавких вставок за формулою 

 I
k I

в

i н

.р =  ,  

де Ін – номінальний  струм електродвигуна, А; 

ki -  кратність пускового струму; 

 - коефіцієнт, що враховує умови пуску двигуна. 

 
А6,168

5,2

2,565,7Ik
I нi

р.в 






  

Вибираємо запобіжники FU1-3: 

 

 а)  за номінальною напругою   

       Uз. н   Uм , 

де Uз. н - номінальна напруга запобіжника, В; 

Uм - напруга мережі, захищаємої запобіжниками , В; 

           Uз. н   380В , 

 

 б) за номінальним струмом запобіжника 

     Із. н   Ів.н , 

де Із. н - номінальний струм запобіжника, А; 

Ів.н - номінальний струм плавкої вставки, А;  

    3N, 380 В, 50Гц 

QS 

FU1-3 

KM 

 

    М 
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 в) за номінальним струмом плавкої вставки 

                   Ів.н  Ів.р , 

де Ів.р - розрахунковий струм плавкої вставки, А, 

                   Ів.н  168,6А , 

 

Для захисту електродвигуна від струмів короткого замикання  до вибору 

приймаємо запобіжник серії  ПН2-250-11У3 з плавкою вставкою на 200А, який 

використовується в колах змінного струму напругою до 380 В. Основа запобіжника 

розрахована на номінальну силу струму 250 А.  
 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №4 

 

ТЕМА: Вибір електромагнітних пускачів.          

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Отримати практичні навички вибору електромагнітних пускачів. 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТ 

ПОВИНЕН ЗНАТИ:  призначення, будову, принцип дії та умови вибору 

електромагнітних пускачів. 

ПОВИНЕН УМІТИ: вибирати електромагнітні пускачі, користуватися 

довідниковою літературою.  

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ  ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

1   Ознайомитися з методикою вибору електромагнітних пускачів.  

2   Згідно з  індивідуальним завдання виконати вибір електромагнітних пускачів. 
 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

  Контактор – це електромеханічний комутаційний апарат, який спроможний  

вмикати,  проводити  та  вимикати  струми  у  нормальних  умовах. Контактори 

можуть відрізнятися у залежності від способу, яким забезпечується сила для 

вмикання головних  контактів.  В  електромагнітних  контакторах, які отримали 

більш широке розповсюдження,  сила  для  вмикання  головних контактів 

забезпечується електромагнітом. В пневматичних та електропневматичних 

контакторах сила для вмикання головних контактів забезпечується  пневматичним  

приводом (зазвичай – це  поршневий  привід. 

Контактори – це апарати дистанційної керування, призначений для частих 

вмикань і вимикань силових електричних кіл при нормальних режимах роботи. Вони 

забезпечують 150-1500 вмикань і вимикань за одну годину. Загальна кількість 

вмикань і вимикань може досягати 20-30 мільйонів раз. Вони знаходять застосування 

в електропристроях  постійного та змінного струму напругою до  1000 В. 
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Основним  призначенням  контакторів  є  керування (вмикання  та вимикання) 

електрообладнанням – електродвигунами, освітлювальними системами, 

промисловими електричними печами тощо.  

Контактори не мають  пристроїв, що реагують на перенавантаження в колі чи 

на коротке замикання. Цю функцію виконують запобіжники чи автоматичні 

вимикачі, що включаються послідовно з контактором і захищають від 

перенавантажень і струмів короткого замикання.  

Контактори мають одно і п'ятиполюсне  виконання. За родом струму 

електромагнітні контактори розрізняють: 

- контактори постійного струму мають електромагніт з втягуючою котушкою 

постійного струму і контактну систему для вмикань і вимикань постійного 

струму; 

- контактори змінного струму (промислової частоти), мають електромагніт з 

втягуючою котушкою змінного струму і контактну систему для вмикань і 

вимикань в колах змінного струму; 

- контактори змінного струму підвищеної частоти (до 10 000 Гц). 

 

Принцип дії контактора (рисунок П4.1) побудований на використанні 

електромагнітної системи. При проходженні струму по обмотці електромагніту його 

осердя намагнічується і притягує якір з закріпленими на ньому рухомими 

контактами, які торкаючись нерухомого контакту замикають силове коло. Для 

гасіння дуги служить дугогасна камера. 

      

 

 

 
 

Рисунок  П4.1. Триполюсний  електромагнітний контактор  змінного струму: 1 – 

монтувальна рейка;  2 – увідні термінали;  3 – повертальна пружина;  4 – котушка 

електромагніта;  5 – якір електромагніта;  6 – дугогасні камери; 7 – блок допоміжних  

контактів. 

 

Магнітний пускач – це  малогабаритний контактор, що призначений  для 

дистанційного чи автоматичного управління трифазними асинхронними  

електродвигунами з к.з. ротором.  
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Рисунок П4.2. Конструкція електромагнітного пускача з прямоходовою рухомою 

системою:1, 10 – короткозамкнені витки; 2- втягувальна котушка; 3 - нерухомий 

магнітопровід; 4 – рухомий магнітопровід; 5, 7 – нерухомі комутаційні контакти; 6 – 

рухомі комутаційні контакти; 8 – зворотна пружина; 9 -  корпус. 

 

 Більшість сучасних електромагнітних пускачів мають прямоходову рухому 

систему (рисунок П4.2). Ш- подібна магнітна система пускача складається з 

нерухомого 3 та рухомого  магнітопроводу 4. Магнітна система  розміщена в 

пластмасовому корпусі  9. Магнітна система має короткозамкнені витки 1, 10, які 

зменшують вібрацію та гудіння  пускача. На середній частині осердя магнітопроводу 

розташована втягувальна котушка електромагніту 2. При підведенні до котушки 2 

напруги, створене в нерухомому магнітопроводі магнітне поле притягує рухомий 

магнітопровід 4. При спрацюванні,  рухомий магнітопровід переміщує вниз траверсу 

на якій закріплено рухомі контакти 6 для їх замикання з нерухомими контактами 5 і 

7. Через контакти підводиться напруга живлення мережі до споживачів. При 

відключенні котушки магнітна система з контактами під дією зворотної пружини 8 

повертається у вихідне положення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок П4.3. Зовнішній вигляд електромагнітних пускачів різного виконання та 

типорозміру. 
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Рисунок П4.5. Будова електромагнітного пускача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П4.6. Додаткові пристрої до електромагнітних пускачів. 

 

На рисунку П4.7 зображена схема керування асинхронним електродвигуном з 

короткозамкненим ротором за допомогою  нереверсивного електромагнітного 

пускача. Запобіжники FU1 … FU3 забезпечують захист мережі живлення від 

коротких замикань, реле KK – захист обмоток двигуна М від перевантажень,  а 

вимикач Q – функцію роз’єднання.  При натисненні на кнопку SB1  контактор KМ 

спрацьовує і двигун М починає обертатися. Якщо відпустити кнопку SB1, двигун не 

зупиниться, адже контакти кнопки будуть зашунтовані допоміжним контактом 

контактора KМ. Двигун зупиниться, якщо натиснути на кнопку SB2. При 

перевантаженні двигуна, його струм збільшиться відносно робочого струму на який 

налаштовано реле KK, і через певний час, який залежить від значення струму 

перевантаження, реле спрацює, знеструмивши котушку контактора, що призведе до 

знеструмлення обмоток двигуна та його зупинки.  Завдяки тому, що контакти 

кнопки SB1 зашунтовані допоміжними  контактами контактора, забезпечується 

захист від зникнення або неприпустимого зниження напруги живлення, адже у 

Додаткові контакти 

Блок часової затримки : 0,1-3 сек; 0,1-30 сек; 10-180 сек. 

Блок додаткових   

контактів 

Траверса 

Клемні виводи  

головних контактів 

Клемні виводи  

втягувальної  

котушки 

Рухомі контакти 

Блок 

додаткових   

контактів 

Корпус з 

композитного 

матеріалу 

Нерухомі  
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цьому разі контактор відключиться, двигун М зупиниться, а при відновленні 

електропостачання двигун почне обертатися лише після натиснення на кнопку SB1.   

                                                             3N, 380 В, 50Гц 

 
Рисунок П4.7. Принципова електрична схема керування асинхронним 

електродвигуном з короткозамкненим ротором за допомогою  нереверсивного 

електромагнітного пускача. 

 

Основними технічними параметрами 

контакторів і електромагнітних пускачів є 

- Номінальна напруга 

 ~Uн=660В, F=50Гц, 

 - Uн=500В DC; 

 - Номінальний струм 

  Iн=10-630А; 

 - Кількість  полюсів –  2, 4; 

 - Номінальна напруга втягувальної котушки:  

      змінного струму- 24, 36, 48, 110, 127, 220, 380, 660В; 

      постійного струму - 24, 48, 110,  220В 

 

 При виборі контакторів і електромагнітних пускачів враховують призначення, 

категорію застосування, ступінь захисту від впливу оточуючого середовища, 

кліматичне виконання, категорію розміщення, а якщо електромагнітний пускач 

комплектується тепловим струмовим реле виконують і його вибір. 

Теплові струмові реле призначені для захисту трифазних асинхронних 

електродвигунів з короткозамкненим ротором від струмів перевантаження 

недопустимої тривалості, в тому числі від перевантажень, що виникають при обриві 

однієї з фаз. Реле мають обмежену термічну стійкість при наскрізних струмах 

короткого замикання. Тому теплові струмові реле застосовують лише спільно із 

захисними апаратами, які захищають електроустановку від струмів короткого 

замикання.  Серію і тип реле, необхідного для захисту електродвигуна від 

перевантаження, вибирають відповідно до серії і типу магнітного пускача, в який 

воно вмонтовується, або залежно від характеристики  станції керування 
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електроустановкою, в якій реле буде встановлено. Теплові струмові реле 

використовується як  захисний апарат для окремого електродвигуна. Їх виконують 

одно-, дво- і триполюсного виконання. Слід відмітити, що теплові реле мають значну 

інерційність при спрацюванні, тому ефективно захищають електродвигуни від 

тривалих перевантажень. 

 Чутливим елементом теплового струмового реле (рисунок П4.8) є біметалева 

пластина 1. Вона складається з двох пластин з різними коефіцієнтами лінійного 

розширення α при нагріванні. Пластини щільно з'єднанні між собою шляхом 

горячого прокатування або контактного зварювання. В якості матеріалів для 

біметалевих пластин використовують інвар, що має мале значення α, и 

хромонікелеву сталь, що має велике значення  α.  Нагрів біметалевого елемента 

виконується за рахунок тепла, що виділяється при проходженні струму 

навантаження в самій пластині (реле зі значними номінальними струмами) чи 

спеціальному нагрівному елементі. При нагріві струмом більше струму 

неспрацювання теплового реле,  біметалеві пластини 1, що встановлені в кожній з 

фаз, деформуються і діють  на пружину-зачіпку 2. При цьому  звільнюється пристрій 

самоповернення 3 контактної системи і спрацьовують контакти 6, 7, що 

встановлюються в колі керування електродвигуном. Для ручного повернення реле у 

початковий стан використовується кнопка 4. Регулятором 5 при налагодженні 

встановлюється струм неспрацювання теплового струмового реле відповідно до 

номінального струму електродвигуна. Спрацювання теплового струмового реле 

відбувається коли струм перевантаження електродвигуна становитиме  1,2–1,3Iу 

уставки.    

                               
                                              

                                            а)                                                               б)                        

Рисунок П4.8.  Триполюсне теплове струмове реле РТЛ: а- схема роботи; б – 

зовнішній вигляд : 1 – біметалеві пластини; 2 - пружина-зачіпка; 3 - пристрій 

самоповернення контактної системи; 4 – кнопка повернення реле у початковий стан; 

5- регулятор уставки струму неспрацювання теплового струмового реле; 6- 

розмикаючийся контакт реле; 7 – замикаючийся контакт реле; 1Л1, 3Л2, 5Л3 – 

  

4   
5   

6   

7   

1   

2   

3   
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виводи приєднання теплового реле до силових контактів електромагнітного пускача; 

2С1, 4С2, 6С3 – клемні затискачі для приєднання електродвигуна. 

 

 При випробуваннях теплових струмових реле необхідно порівняти, щоб 

фактичний час спрацювання теплового струмового реле відповідав часу 

спрацювання  за часострумовою характеристикою для відповідної кратності струму.  

 

 
Рисунок П4.9.  Типова часострумова характеристика теплового струмового реле:                    

1 – в холодному стані; 2 – в гарячому стані. 

 

Вибираємо  контактори і електромагнітні пускачі за умовами: 

    а) за номінальною напругою  

                   Uн   Uм , 

де Uн - номінальна напруга апарата, В; 

Uм - напруга мережі, В; 

 

 б) за номінальним струмом 

                   Iн    Iр , 

де Ін - номінальна сила струму апарата, А; 

Ір - максимальний тривалий робочий струм електроустановки, А;   

   

 в) за номінальною напругою  та родом струму котушки 

                   Uн. кот = Uк. к , 

де Uн. кот - номінальна напруга котушки, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В;  

 

 г) відповідність наявних контактів принциповій електричній схемі. 
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Приклад  

Вибрати електромагнітний пускач КМ з тепловим струмовим реле КК, що 

використовується для прямого пуску двигуна (рисунок П4.10) 4АМ180М2У3 

(Рн=30кВт, І н=56,2А). 

  

Вибираємо  електромагнітний пускач КМ за умовами: 

 

    а) за номінальною напругою  

                   Uн   Uм , 

де Uн - номінальна напруга апарата, В; 

Uм - напруга мережі, В; 

    Uн   380В , 

 

 б) за номінальним струмом 

                   Iн    Iр , 

де Ін - номінальна сила струму апарата, А; 

Ір - максимальний тривалий робочий струм електродвигуна М, А;   

                     Iн    56,2А , 

 

 в) за номінальною напругою  та родом струму котушки 

                   Uн. кот = Uк. к , 

де Uн. кот - номінальна напруга котушки, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В;  

                   Uн. кот = 220В , 

 

 г) відповідність наявних контактів принциповій електричній схемі. 

Принципова електрична схема вимагає від електромагнітного пускача 1з 

додатковий контакт. 

 

Приймаємо електромагнітний пускач серії  ПМЛ – 4200О4А – пускач четвертої  

величини з Iн =63А при напрузі 380В, розрахований для роботи при напрузі до 660 В, 

нереверсивний з тепловим реле, з виконанням за ступенем захисту ІР00, без кнопок, з 

номінальною   напругою    втягувальної котушки 220 В (змінний струм), з 1з  + 1р 

допоміжними контактами. 

 Електромагнітний пускач КМ комплектується тепловим струмовим реле КК, 

яке передбачено для захисту  електродвигуна від перевантажень.  

 

Вибираємо теплове струмове реле КК за умовами: 

 а)  за номінальною напругою   

  Uтр. ном   Uм , 

де Uтр. ном  - номінальна напруга теплового струмового реле, В; 

Uм – напруга мережі, В, 

Uтр. ном 380В; 

 

 б) за номінальним струмом теплового реле 

Ітр. ном  І дв.ном , 



31 

 

де Ітр. ном - номінальний струм теплового реле, А; 

Ідв.ном – номінальний струм електродвигуна, А,  

 Ітр. ном 56,2А; 

 

 в) за номінальним струмом нагрівного елемента 

              Ін.е =  Ідв.ном , 

де Ін.е - номінальний струм нагрівного елемента теплового реле, А; 

Ідв.ном – номінальний  струм електродвигуна, А, 

             Ін.е =56,2А 

 

Приймаємо теплове струмове реле  РТЛ-2059О4 з номінальною напругою 660В, 

струмом реле 80А, номінальним струмом нагрівного елемента 64А. Теплове реле з 

номінальним струмом нагрівного елемента Ін.е=64А, має діапазон регулювання 

номінального струму неспрацювання 47…64А. Під час наладки регулятор уставки   

струму   неспрацювання   реле  треба  поставити   в положення,  при якому Іу = Ідв.ном  

тобто 56,2 А. 
.. 
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