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У  посібнику  наведено теоретичні основи електричних апаратів, призначення, 

будову, принцип дії та умови вибору електричних апаратів напругою до 1000В. 

Тематика передбачає вивчення апаратів ручного керування, захисних апаратів, 

контакторів, реле керування, командних апаратів, пристроїв контролю та 

контролерів.  

Посібник призначений для вивчення  дисципліни "Теорія електричних 

апаратів" студентами аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації зі 

спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". 
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Вступ. 

В навчальному посібнику розглядаються загальні відомості про електричні 

апарати, основи теорії електричних апаратів, їх класифікація. Основна увага 

приділяється вивченню апаратів до 1000В, а саме апаратів ручного керування, 

захисних апаратів, контакторів, реле керування, командних апаратів, пристроїв 

контролю та контролерів. Дисципліна розглядає: фізичні основи, будову, принцип 

дії, характеристики, параметри, область застосування електричних апаратів та умови 

їх вибору.   

Слово "апарат" наприкінці ХІХ століття, зазвичай, застосовувалося до 

технічних пристроїв або груп технічних пристроїв, поєднуваних за деякими 

ознаками. Електричний  апарат – це  електротехнічний  пристрій, призначений  для 

управління, регулювання та захисту електричних ланцюгів та машин, а також для  

контролю  та  регулювання  різних  неелектричних процесів. Поняття електричний  

апарат  дуже  широке, оскільки  в  нього  входять  різноманітні по бутові пристрої та 

установки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1. Основи  теорії електричних апаратів. 

1.1  Загальні відомості про електричні апарати. 

 

Класифікація  електричних апаратів. Класифікація  електричних апаратів  

може  бути  проведена  за  різними ознаками: за  призначенням  та  виконуваною  

функцією, за  областю використання, за  принципом  дії, за  родом  струму, за  

конструктивними особливостями, за  виконанням  захисту  від  навколишнього  

середовища  тощо. 

Основною є класифікація за призначенням.  За призначенням та  функціями які 

виконують апарати їх ділять на наступні групи: 

- апарати ручного керування; 

- захисні апарати; 

- контактори, електромагнітні пускачі; 

- реле керування; 

- командні апарати; 

- пристрої контролю; 

- контролери. 

Дана класифікація не носить чіткого розподілу на групи і в деяких джерелах 

інформації  групи можуть поєднуватися. 

За принципом роботи електричні апарати діляться на контактні (які мають 

рухомі контактні частини та діють на електричне коло шляхом замикання та 

розмикання цих контактів) та безконтактні (які не мають розмикаючих або ковзних 

контактів, а  здійснюють управління колом шляхом зміни своїх електричних 

параметрів (напруги;  індуктивності, ємнісні, опору і т.д.).  

За принципом дії електричні апарати класифікують в залежності від 

використаних в них фізичних явищ: 

- електромагнітні - принцип електромагнетизму (електромагнітні контактори, 

реле, пускачі та ін.); 

- теплові - явище нагрівання (теплові реле). 

За величиною напруги поділяють на апарати низької напруги (до 1000 В) та 

апарати високої напруги (вище 1000В). 
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За родом струму – постійного струму, змінного струму промислової частоти, 

змінного струму підвищеної частоти. 

За родом захисту від навколишнього середовища – відкритого виконання, 

захисного, водозахисного, герметичного. 

За режимом вмикання апарати призначаються для тривалої, короткочасної та 

повторно – короткочасної роботи.  

За рядом інших факторів електричні апарати поділяють по швидкості дії, 

способу гасіння дуги і т.п. 

 

Захисні оболонки електричних апаратів.  Для  захисту  персоналу  від  торкання  з  

струмоведучими  чи  рухомими частинами  та  захисту  апарату  від  проникнення  в  

нього  сторонніх   тіл  встановлюються спеціальні оболонки.  

Згідно з  ГОСТ Р50030.1-2000 захисні  оболонки  позначаються  буквами ІР  та 

двома цифрами -  ІРХХ (таблиці 1.1, 1,2). Перша  цифра означає  ступінь  захисту  від  

торкання  персоналу  до  небезпечних деталей  апарату, друга – захист  від  

проникнення  до  апарату  сторонніх  тіл  та рідин.  

Кліматичне виконання та категорія розташування. Вплив механічних та 

кліматичних факторів на електричні апарати в умовах експлуатації  регламентується  

діючими  стандартами.  

Під  кліматичними  факторами  розуміють  вплив  температури, вологості, 

тиску (висота над рівнем моря), дощу, вітру, снігу, пилу тощо.  

У  технічних  умовах  на  електричні  апарати  завжди  даються  значення 

кліматичних факторів, в межах яких забезпечується нормальна робота апарату. У  

таблиці 1.3 наведено  кліматичні  виконання  апаратів, які  призначені  до 

експлуатації на суші, озерах, ріках. У таблиці 1.4 наведено виконання в залежності 

від місця розташування електричних апаратів.  Кліматичне  виконання  та  категорія  

розміщення  вказуються  в  кінці скороченого  позначення  електричного  апарату. 
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Таблиця 1.1  Ступінь захисту ІРХХ, що забезпечується оболонками згідно ГОСТ Р50030.1-2000 

 

Захист від проникнення твердих тіл 

 

Захист персоналу від 

торкання до частин, що 

знаходяться під напругою  

Перша 

цифра 

Короткий опис Позначення 

 

0 

 

Без захисту 

 

 

Без захисту 

 

1 

 

Не допускається проникнення 

твердих тіл діаметром 50мм, а також 

доторкання до частин, що 

знаходяться під напругою 

 

Тильна сторона руки 

 

2 

 

Не допускається проникнення 

твердих тіл діаметром 12,5мм. 

Палець при випробу-ваннях повинен 

знахо-дитися на достатній відстані 

від частин, що знаходяться під 

напругою 

 

 

Палець при випро-

буваннях 

 

3 

 

 

 

Не допускається проникнення 

твердих тіл діаметром 2,5мм. 

 

 

Інструмент 

 

4 

 

Не допускається проникнення 

твердих тіл діаметром 1мм.  

 

Дріт 

 

5 

 

Допускається обмежене 

проникнення пилу, що не заважає 

роботі апарата 

 

 

Дріт 

 

6 

 

Повністю перешкоджає 

проникненню пилу  

 

Дріт 
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Таблиця 1.2  Ступінь захисту ІРХХ, що забезпечується оболонками згідно ГОСТ Р50030.1-2000 

 

Захист від проникнення води 

 

Захист персоналу від 

торкання до частин, що 

знаходяться під напругою  

Друга 

цифра 

Короткий опис Позначення 

 

0 

 

Без захисту  

 

Без захисту 

 

1 

 

Захист від краплин води, що 

падаюють вертикально. Допускається 

обмежене проникнення води, що 

незаважає роботі апарата 

 

 

Краплини води, що падають 

вертикально 

 

2 

 

Захист від краплин води, що падають 

під кутом 15. Допускається 

обмежене проникнення води, що 

незаважає роботі апарата 

 

 

Краплини води, що падають 

під кутом 15.  

 

3 

 

 

Захист від струменів води, що 

падають під кутом 60. Допускається 

обмежене проникнення води, що 

незаважає роботі апарата 

 

 

Струмені води 

 

4 

 

Захист від бризок води  в будь якому 

напрямку. Допускається обмежене 

проникнення води, що незаважає 

роботі апарата 

 

 

Бризки води  в будь якому 

напрямку 

 

5 

 

Захист від водяного потоку зі слабким 

напором. Допускається обмежене 

проникнення води, що незаважає 

роботі апарата 

 

Водяний поток зі слабким 

напором. 

 

6 

 

Захист від водяного потоку з сильним 

напором. Допускається обмежене 

проникнення води, що незаважає 

роботі апарата 

 

 

Водяний поток з сильним 

напором. 

 

7 

Захист від занурення на глибину від 

0,15 до 1,00м 
 

Короткочасне занурення 

 

8 

Захист при тривалому зануренні під 

тиском води 
 

Тривале занурення 
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   Таблиця 1.3  Позначення  кліматичних виконань електротехнічних виробів 

Виконання виробів 

для макрокліматичних районів 

Позначення Нормальні значення 

температури повітря, С 

російське латинське 

 

верхні межі 

 

нижні 

межі 

 

3 помірним кліматом У N +40 -45 

3 помірним  і холодним кліматом УХЛ NF +40 -60 

3 вологим тропічним кліматом ТВ TH +45 +1 

3 сухим тропічним кліматом ТС TA +45 -10 

Як з сухим, так і з вологим тропічним 

кліматом 

Т T +45 -10 

Для всіх районів на суші 

(загальнокліматичне виконання) 

О U +45 -60 

 

Потрібно  зазначити, що  на  роботу  електричних  апаратів  впливає також 

атмосферний  тиск. Від  щільності  повітря  залежить  міцність  ізоляції  та 

охолодження  електричних  апаратів.  Більшість  електричних  апаратів 

виготовляються  для  роботи  на  висоті 100 м  над  рівнем  моря, але  електричні 

апарати можуть працювати й на більшій висоті. При цьому у відповідних стандартах  

чи  технічних  умовах  вказується  зменшення  номінального навантаження на кожні 

100 чи 1000 м висоти, яка перевищує нормальну (1000 м). Електричні  апарати  

літаків  працюють  на  висотах  значно  більше 1000 м, тому для таких апаратів тиск 

регламентується в межах 70÷1,310-4 кПа. 

В  залежності  від  вмісту  корозійно-активних  агентів  оточуюча  атмосфера  

поділяється на 4 типи:  

І – умовно-чиста (сірчистий газ – не більше 20 мг/м3 за добу та не більше                          

0,025 мг/м3, хлориди – менше 1 мг/м3 за добу);  

ІІ – промислова (сірчистий газ - 20ч 110 мг/м3 за добу та 0,025ч 0,13 мг/м3, 

хлориди – менше 0,3 мг/м3 за добу);  

ІІІ – морська (сірчистий газ – не більше 20 мг/м3 за добу та не більше                      

0,025 мг/м3,  хлориди – 30ч 300 мг/м3 за добу);  
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ІV – приморсько-промислова  (сірчистий  газ - 20ч 110 мг/м3 за добу та 0,025ч 

0,13 мг/м3,  хлориди – 0,3ч 50 мг/м2 за добу).  

 

Таблиця 1.4  Укрупнені категорії розміщення електрообладнання 

 

Характеристики 

 

 

Позначення 

Для роботи на відкритому повітрі. 

Для роботи у приміщеннях, де коливання температури і вологості повітря 

неістотно відрізняються від коливань на відкритому повітрі, наприклад 

у наметах, кузовах, причепах, металевих приміщеннях без 

теплоізоляції, а також у кожухах комплектних пристроїв виробів 

категорії 1 або під навісом (відсутня пряма дія сонячної радіації і 

атмосферних опадів на виріб). 

Для роботи у закритих приміщеннях з природною вентиляцією без 

штучного регулювання кліматичних умов, де коливання температури і 

вологості повітря, а також дія піску та пилу значно менші, ніж зовні, 

наприклад, у металевих з теплоізоляцією, кам'яних, бетонних, 

дерев'яних приміщеннях (значне зменшення дії  сонячної радіації, 

вітру, атмосферних опадів, відсутність роси). 

Для роботи у приміщеннях з штучно регульованим мікрокліматом, 

наприклад у закритих з опаленням чи охолодженням і вентиляцією 

виробничих та інших, в тому числі підземних приміщеннях з хорошою 

вентиляцією (відсутність прямої дії сонячної радіації, відсутність дії 

атмосферних опадів, вітру, а також піску та пилу зовнішнього повітря). 

Для роботи у приміщеннях з підвищеною вологістю 

1 
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При замовленні електричних апаратів потрібно вказувати:  

-   кліматичне виконання; 

-   категорію розташування;  

-   тип середовища, в якому працює електричний апарат; 

-   максимальну висоту встановлення апарату над рівнем моря.  
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Матеріали, що використовуються  при виготовлені електричних апаратів 

діляться на групи: 

-  провідникові (для струмоведучих частин) мідь, алюміній, сталь, латунь та ін.; 

-  магнітні ( для магнітопроводів): спеціальні види сталі і сплави; 

-  контактні ( для контактів): срібло, мідь, графіт, металокераміка та ін. 

- ізоляційні ( для електричної ізоляції струмоведучих частин): целюлоза, бавовна, 

шовк, синтетичні матеріали, матеріали на основі слюди, азбесту, скловолокна; 

- дугостійкі ізоляційні ( для дугогасильних пристроїв): азбест, кераміка, пластмаси, 

фібра; 

- сплави з високим питомим опором ( для резисторів): константан, ніхром, хромаль, 

фехраль та ін. 

- біметали – для елементів, що використовують різне лінійне подовження металів 

при нагріванні їх струмом. 

- конструкційні – для деталей, призначенням яких є сприйняття та передача 

механічних зусиль, а також для деталей, які придають апаратам ті чи інші форми                   

(метали, пластмаси, металокераміка та ін.) 

 

Вимоги до електричних апаратів обумовлюються областю їх призначення, умовами 

експлуатації, функціями, які вони виконують. 

До основних вимог належать: 

- надійність - надійність виконання заданої функції, тобто апарат повинен, точно і 

стабільно працювати, не змінювати свої параметри, не спрацьовувати помилково; 

- термічна стійкість – кожен електричний апарат в процесі роботи знаходиться під 

робочим струмом, при цьому в струмоведучих частинах виділяється певна кількість 

теплоти і апарат нагрівається. Температура нагрівання неповинна перевищувати 

деякого певного значення, що встановлюється для даного апарату та його деталей; 

- електродинамічна стійкість – в процесі роботи електричний апарат попадає під 

електродинамічний вплив електричного струму, електричний апарат повинен 

витримувати без певних деформацій, які заважали б його подальшій роботі; 

- надійність електроізоляції – достатній рівень електричної ізоляції, тобто 

електричний апарат без пошкоджень повинен витримувати електричні 
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перенапруження, навіть при можливому пошкодженні стану ізоляції ( забруднення, 

старіння) в процесі експлуатації; 

- надійність контактів – комутаційна здатність апарату повинна забезпечувати 

безперебійну роботу в усіх нормальних, а для деяких апаратів і в аварійних режимах. 

Контакти апаратів повинні відключати та включати струми в нормальних та 

аварійних режимах роботи; 

- простота пристрою, найменші габаритні розміри та вартісні показники, зручність 

в експлуатації та технологічному виробництві. 

 

Контрольні питання  

1. Вкажіть класифікацію електричних апаратів за призначенням та функціями. 

2. Вкажіть класифікацію електричних апаратів за величиною напруги, родом і 

величиною струму. 

3. Вкажіть класифікацію електричних апаратів за ступеню захисту від впливу 

навколишнього середовища. 

4. Вкажіть класифікацію електричних апаратів за кліматичним виконанням та 

категорію розміщення. 

5. Вкажіть матеріали, що використовуються  при виготовлені електричних апаратів. 

6. Вкажіть основні вимоги до електричних апаратів. 

 

1.2 Електричні контакти. 

 

Основні поняття про електричні контакти. Усі електричні апарати складаються з 

окремих частин і провідників, електрично з’єднаних між собою. Місце переходу 

струму з однієї струмоведучої деталі в іншу називається електричним контактом. 

Деталь, яка здійснює контакт називається контакт - деталлю. Наявність електричного 

контакту називається контактуванням. 

Зазвичай електричним контактом називається з’єднання провідників, при якому 

забезпечується надійне проходження електричного струму. Електричні контакти при 

комутації електричних кіл працюють в самих різних умовах, пропускаючи струми від 
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доль мікроампера до десятків тисяч ампер. Тому конструкція, форма, розміри 

контактних поверхонь, матеріали, вживані для їх виготовлення, можуть бути 

найрізноманітнішими. 

Електричні контакти прийнято розділяти на три види: нерухомі, ковзаючі і 

розривні. 

Нерухомі контакти не комутують струм, створюючи постійне з’єднання або 

комутують його рідко. До нерухомих контактів відносять: нероз’ємні контакти, що 

виконуються за допомогою зварювання, паяння або склепувати деталей, що 

з’єднують.  

Характерні особливості нерухомих зварних і паяних контактів – відсутність 

помітного зносу і тривалий термін служби. Прикладом зварних контактів може 

служити з’єднання проводів повітряних ліній і жил кабелів. Паяні контакти 

використовують при монтажі багатьох видів елементів в електричних апаратах 

(особливо в апаратурі захисту і управління і т. п.). 

Роз’ємні контакти, в яких деталі, що з’єднують між собою, стискують болтами, 

шпильками, затискачами, спеціальними штепселями. Роз’ємні контакти затискного 

типу широко застосовуються в апаратурі струморозподілення напругою до і вище 

1000 В (шини розподільчих щитів, пультів управління і т. п. ), знос затискних 

контактів незначний. Роз’ємні контакти штепсельного типу широко застосовуються 

для з’єднання електричних кіл окремих вузлів і блоків апаратів управління, захисту і 

тому подібне. Штепсельні контакти схильні до зносу і мають обмежений термін 

служби. 

Ковзаючі контакти забезпечують безперервну комутацію струму між рухомою і 

нерухомою частинами електричних машин і апаратів (колектор, кільця і щітки в 

електричних машинах; обмотки і повзунки в реостатах). Поверхні ковзаючих 

контактів схильні до безперервного тертя і швидкого зносу. 

Розривні (комутуючі) контакти періодично комутують коло електричного 

струму – проводять їх замикання, розмикання, перемикання. Ці контакти працюють в 

складних умовах замикання і розриву електричних кіл, зокрема, в умовах дугового 

або іскрового розряду, що веде до поступового руйнування матеріалу контактних 

поверхонь. Розривні контакти руйнуються внаслідок корозії, що виникає при хімічній 
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реакції під час появи іскри або дуги: ерозії, тобто перенесення металу з контакту на 

контакт при проходженні електричного струму; механічного зносу, характеру роботи 

контактів, що викликаються специфікою (удари і тертя одного контакту з іншими). 

Розривні контакти широко використовують в різноманітних електричних 

апаратах (реле, контактори, вимикачі і т. д. ). 

Ковзаючі і розривні контакти складаються з двох частин – нерухомого і 

рухомого контактів. Нерухомим називається контакт, жорстко або пружно 

пов’язаний з нерухомою частиною апарату і такий, що залишається нерухомим або 

злегка переміщається (внаслідок деформації кріпильних пружин) при натисненні на 

нього рухомого контакту. Рухомим називається контакт, жорстко або пружно 

пов’язаний з рухомими частинами апарату і який переміщається разом з ними на 

необхідну відстань. 

За формою поверхні контактування контакти діляться на: точкові, лінійні та 

площинні.  

Точкові – забезпечують контактування на малій поверхні (мають одну точку 

контактування) при торканні контактів типу “сфера” чи “конус” або “на півсфера” з 

собі подібними або площиною. При точковому контактуванні легко отримати 

необхідний тиск в місці контакту і легко зруйнувати оксидну плівку. Такий контакт 

добре фіксується, що забезпечує постійність перехідного опору. Однак, завдяки малій 

площі контактування і важкості відводу тепла при невеликій масі, точкові контакти 

можуть використовуватись при невеликих струмах (до одиниць ампер). 

Лінійні – забезпечують контактування вздовж лінії контактування контактів 

типу “циліндр” та “клин” з собі подібними або з площиною. В лінійному контакті 

неважко досягти необхідного тиску в місці контактування і організувати 

самоочищення при невеликому проковзуванні. Лінійні контакти легко регулюються, 

вони є основним видом контактів для середньо та високо струмових комутаційних 

апаратів. 

Площинні – забезпечують контактування з багатьма точками поверхні. В 

площинному контакті, щоб отримати необхідне притискання, потрібно прикласти 

значно більше зусилля, важко забезпечити самоочищення контактних площин. У 
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зв‘язку з цим площинні контакти використовують переважно в нерухомих 

контактних пристроях. 

 

 

 

Рисунок 1.2.1. Форми контактів:  а - точкові); б -  лінійні; в) -  площинні.  

 

За функціональним призначенням комутуючі контакти поділяються на: основні, 

дугогасні, допоміжні. 

Основні (робочі) – контакти призначені для тривалого проходження через них 

номінального струму і повинні мати невеликий перехідний опір, який мало 

змінюється при окисленні контактів. 

Дугогасні контакти призначені для вимкнення значних струмів короткого 

замикання і повинні мати високу дугостійкість. У багатьох типах комутаційних 

апаратів вдається сумістити функції основних і дугогасних контактів в одному 

контактному вузлі. 

Допоміжні контакти (блок – контакти) служать для синхронної з основними 

контактами комутації допоміжних кіл керування та сигналізації. Вони механічно 

пов‘язані з основними контактами.  
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 До основних характеристик  контактів відносять: зазор; провал; контактний 

натиск; додатковий стиск; хід контакту; перехідний опір. 

Зазор (розхил) – найкоротша відстань між розімкнутими контактуючими 

поверхнями рухомого і нерухомого контактів; зазор вибирається із умови гасіння 

дуги при малих струмах. 

 Провалом називають  здатність рухомого контакту  посунутися  на певну  

відстань після дотикання з нерухомим контактом, якщо його прибрати. Провалом 

визначається запас на зношування контактів при заданій кількості їх спрацювань. 

Оскільки при роботі контакти зношуються, то для забезпечення нормальної роботи 

кінематика електричних апаратів виконана таким чином, щоб забезпечити якість 

контакту після певного зношування.  

 Контактний натиск – сила, що стискає контакти в місці їх дотику. Ця сила по 

мірі зношування контактів зменшується. 

Додатковий стиск пружини – забезпечує провал. По мірі зношування 

додатковий стиск пружини зменшується, працездатність контакту погіршується. 

Хід контакту – це сума провалу та розхилу контакту. 

Перехідним опором контакту називають електричний опір в зоні переходу 

струму з одного тіла в інший. Перехідний опір залежить від матеріалу,  форми 

контакту, умовної площини контактування; методу обробки та стану контактної 

поверхні;  сили, що стискує контакти; температури контакту.   

 

Матеріали для контактних з’єднань.  До матеріалів контактів сучасних 

електричних апаратів ставляться  такі вимоги: 

-  висока тепло- і електропровідність; 

-  висока корозійна стійкість в повітрі та інших середовищах; 

-  стійкість проти утворення окисних плівок з високим опором; 

-  мала твердість для зменшення необхідної сили натискання; 

- висока твердість для зменшення механічного зношування при частих 

вмиканнях і вимиканнях; 

-  висока дугостійкість (висока температура плавлення); 

-  мала ерозія; 
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-  високі значення струму і напруги необхідні для дугоутворення; 

         -  простота обробки, низька вартість. 

 

 Вибір контактних матеріалів обумовлений переважно призначенням апарата. 

Найбільш широко використовують: мідь, алюміній, вольфрам, композиційні 

матеріали. Розглянемо властивості деяких із них: 

 Мідь – висока електро- і теплопровідність, достатня твердість, простота 

технології. 

 Недоліки: відносно низька температура плавлення, схильність до окислення на 

повітрі, що збільшує питомий опір і силу натискання. Не рекомендовано 

застосовувати в апаратах з великою кількістю вмикань внаслідок малої дугостійкості. 

 Застосування: шини, контакти апаратів. 

 Срібло – висока електро- і теплопровідність, мала механічна міцність оксиду 

AgO і її руйнівної сили натискання, малий перехідний опір, стабільність контакту. 

Недоліки: мала лугостійкість і твердість, не рекомендовано при потужних дугах і 

частих вмиканнях. 

Застосування: реле, контактори до 20 А. 

 Алюміній – як і у міді висока електро і теплопровідність плюс мала густина, що 

зменшує масу струмоведучої частини на той же струм, що і виготовленої із міді → на 

48%. 

Недоліки – мала дугостійкість (температура плавлення набагато менше 

температури плавлення міді і температури плавлення срібла) і твердість. Не 

рекомендовано при потужних дугах і частих вмиканнях, у контактах до 20 А. Мала 

механічна міцність, утворення з міді гальванічного елемента – корозія пари. 

Утворення окисної плівки з великим питомим опором на повітрі і активних 

середовищах. 

Застосування: матеріал для шин і конструкційних деталей апаратів. 

 Золото, Платина, Свинець – висока корозійна стійкість плюс малий перехідний 

опір. 

Застосування: малі струми з невеликою силою натискання. 
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 Вольфрам – висока дугостійкість, стійкість проти корозії, зварювання. Висока 

твердість, що необхідне при частих вимиканнях і вмиканнях. 

Недоліки: мала теплопровідність, висока густина, утворення міцних оксидних і 

сульфідних плівок вимагають великої сили натискання внаслідок утворення плівок і 

високої механічної міцності. 

Застосування: дугостійкі і часто вмикаючі контакти. 

 Основні необхідні властивості контактного матеріалу – висока 

електропровідність та дугостійкість не можуть бути отримані за рахунок сплавів 

таких матеріалів як срібло+вольфрам або мідь+вольфрам, бо вони не утворюють 

сплавів. Тому матеріали, що задовольняють необхідним вимогам, отримують 

методами порошкової металургії. Це – так звана металокераміка. 

 Металокерамічні контакти отримують методом спікання. Отримані цим 

методом порошкові сплави вольфрам плюс срібло  і вольфрам плюс мідь – мають 

властивості позитивні як першого (вольфрам) та і других (срібло, алюміній) 

складових, тобто високу дугостійкість, низьку величину сили контактного 

натискання, низький контактний опір. Також мають високу зносостійкість, довгий 

термін надійності та служби. 

Недоліки: високий питомий опір, мала теплопровідність, велика необхідна сила 

натискання.  

Висока дугостійкість та відносно добра провідність – головні якості 

металокераміки. Срібло – графіт → дугогасні контакти. Мідь – графіт → важливі 

завдяки високій стійкості проти зварювання. Металокерамічні сплави застосовують 

для контактів  високої напруги. 

 Слід відмітити що, вимоги до контактів – дуже суперечливі, вони протирічать 

одна другій, поскільки визначаються умовами роботи в різних режимах. Для 

контактів найважливішими параметрами при розрахунках є, по-перше, сили 

контактного натискання, як функція матеріалу контакту , та сила струму, що по 

ньому протікає. Друга важлива характеристика – допустимі температури контакту, як 

функція сили струму, постійного опору, теплопровідності. 
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Контрольні питання 

1. Вкажіть класифікацію комутуючих  контактів за функціональним 

призначенням. 

2. Вкажіть класифікацію комутуючих  контактів за формою. 

3. Назвіть основні характеристики комутуючих контактів. 

4. Які матеріали використовуються для виготовлення комутаційних контактів, їх 

основні характеристики? 

 

 

1.3  Електрична дуга. Способи гасіння електричної дуги. 

 

Умови виникнення і горіння дуги. Перед електроконтактними апаратами, що 

комутують електричні кола зі струмом, стоїть завдання не лише комутації кола, а і 

погасити електричну дугу. Електрична дуга виникає при розмиканні контактів в колі 

високої напруги. Потужність і тривалість горіння дуги залежать від сили струму, що 

протікає, форми електродів, їх матеріалу, віддалі між контактами, швидкості їх 

зближення, характеру навколишнього середовища. Дуговий розряд виникає майже 

миттєво у вигляді лавинного збільшення числа іонів та електронів у просторі між 

контактами. 

Основною причиною виникнення електричної дуги при розриві електричного 

кола зі струмом є наявність індуктивності  в контурі електричного кола. При 

протіканні в електричному колі струму, контур що містить індуктивність накопичує 

електромагнітну енергію. Величина електромагнітної енергії прямопропорційно 

залежить від індуктивності контура. 

W =LI 2/2 

       де L –індуктивність, Гн;   

I – струм електричного кола, А.  

При розмиканні контуру накопичена енергія переважно витрачається на 

створення розряду між розмикаючимися контактами. В більшості випадків даний 

розряд носить дуговий характер, що характеризується великою густиною струму в 

проміжку між контактами і супроводжується високою температурою і тиском  в зоні 
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горіння дуги. В комутаційних апаратах, що призначенні для замикання та 

розмикання електричного кола зі струмом, при розмиканні контактів виникає або 

тліючий розряд, або електрична дуга. Тліючий розряд виникає при струмах в колі 

менше 0,1 А і коли напруга  досягає  250–300 В. Такий розряд виникає на контактах 

потужних реле чи як перехідна фаза до виникнення електричної дуги. Дуговий  

розряд виникає при струмах більшої величини (мінімальний струм дуги складає 

приблизно  0,5 А).  

 

Гасіння дуги. Гасіння дуги  в електричних апаратах здійснюється  двома основними 

способами: 

-  за максимально короткий час необхідно збільшити відстань проміжку горіння дуги; 

-  необхідно максимально охолодити середовище де горить дуга. 

При постійному струмові необхідно примусово обірвати дугу і деіонізувати 

дуговий проміжок. При змінному струмові гасіння дуги дещо полегшується.              

За частоти 50Гц  при кожному переходу струму через нуль температура дуги спадає 

на 30–50 % максимального значення. При підвищених частотах мережі                   

(400 Гц і більше) процес гасіння дуги ускладнюється по причині інерції дугового 

розряду тому не відбувається  суттєвого зниження температури дуги.   

Для гасіння дуги в апаратах до 1 кВ використовують: 

-  видовження дуги при швидкому розходженні контактів. Чим довшою буде 

дуга. Тим більшу напругу потрібно для її існування; 

-  поділ видовженої дуги на ряд коротших за рахунок використання дугогасної 

решітки з металічних пластин;  

- гасіння дуги в вузьких щілинах. Якщо дуга горить в вузькій щілині, утвореній 

лугостійким матеріалом, то завдяки дотиканням до холодних поверхонь відбувається 

інтенсивне охолодження і дифузія заряджених частинок довкілля . Це призводить до 

швидкої деіонізації.  

Отже в комутаційних апаратах до 1000В переважно використовують гасіння 

дуги в дугогасильних камерах,  які виконанні з декількох металевих пластин (деіонна 

решітка). 
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Для  гасіння дуги в апаратах вище 1000 В використовують; 

 -  гасіння дуги в маслі. Дуга, що виникає при розмиканні контактів, під  дією 

високої температури приводить до інтенсивного газоутворення і випаровування 

масла (виділяється переважно водень). Гази під тиском охолоджують і деіонізують 

дугу; 

-  гасіння дуги в вакуумі високо розріджений газ (106 – 108 Н/м) має в десятки 

раз більшу електричну міцність, ніж газ при атмосферному тиску; 

- гасіння дуги в газах (повітря або елегаз) високого тиску (2 МПА) 

здійснюється за рахунок покращеної тепловіддачі газів та відповідно зниження 

температури дуги. Гасіння дуги при підвищеному тиску реалізується також в 

запобіжниках з закритим патроном без наповнювача; 

- гасіння дуги в магнітному полі. Дуга розглядається як провідник. Магнітне 

поле може бути створене постійними магнітами, спеціальними котушками чи самим 

контуром струмоведучих частин. 

-   багатократний розрив кола струму ( при U>=35 кВ). 

 

Контрольні питання 

1. Що є основною причиною виникнення електричної дуги при розриві 

електричного кола? 

2. Від чого залежить енергія електричної дуги? 

3. Вкажіть основні способи гасіння електричної дуги. 

4. Що використовують для гасіння електричної дуги в комутаційних апаратах до 

1000В. 
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2. Електричні апарати. 

2.1  Апарати ручного керування. 

 

Призначення, будова, принцип дії апаратів ручного керування. 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 ричажним 

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 2.1.1 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 пе-

ревантажень  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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                        а)                                                                б) 

 

  

 

в) 

Рисунок 2.1.1. 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.  

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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  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 2.1.2. 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. 

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 2.1.2   Будова пакетного  вимикача, перемикача:1- основа; 2- шпильки;                       

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

нерухомі контакти 
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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 2.1.3. Пакетно-кулачковий вимикач,  перемикач: а – зовнішній вигляд; б, в – 

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

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 2.1.4 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 

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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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 2.1.4.Зовнішній вигляд ручного пускача ПНВ. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.5. Умовне графічне та літерне позначення                                   

триполюсного апарата ручного керування. 

 

 

 

 

QS 
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Умови вибору апаратів ручного керування.  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. 
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Приклад 

Вибрати рубильник QS, що використовується як ввідний комутаційний апарат 

схеми 2.1.6  прямого пуску електродвигуна 4АМ180М2У3 (Рн=30кВт, І н=56,2А).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.6. Силові кола принципової електричної схеми прямого пуску 

електродвигуна. 

 

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,  

 

    3N, 380 В, 50Гц 

QS 

FU1-3 

KM 

 

    М 
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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.  

 

Контрольні питання 

1. Вкажіть призначення, будову та принцип дії рубильників. 

2. Вкажіть призначення, будову та принцип дії пакетних та пакетно-кулачкових 

вимикачів, перемикачів. 

3. Вкажіть призначення, будову та принцип дії пускачів натискних. 

4. Умови вибору апаратів ручного керування? 

 

 

2.2  Апарати захисту. 

 

При експлуатації 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 

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 є малоімовірним (електродвигуни вентиляторів, насосів і 

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

неповнофазного режиму.  
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 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.  

 

2.2.1 Автоматичні вимикачі. 

 

Призначення, будова, принцип дії автоматичних вимикачів. 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 2.2.1. 

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 

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
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контакт підпружинений, пружина забезпечує зусилля для швидкого розчеплення 

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

тепловим або електромагнітним. 

 

Рисунок 2.2.1. 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. 

 

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 

виконується в процесі виготовлення регулюючим гвинтом 6. Автоматичний вимикач 

готовий до наступного використання після охолодження біметалевої пластини. 

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 

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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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 2.2.2) 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. 

 

Рисунок 2.2.2. Часострумова характеристика автоматичного вимикача. 

 

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.  

Мінімальний  розчіплювач  викликає  відключення  вимикача  при  зниженні 

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

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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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  автоматичний вимикач. Різні типорозміри 

автоматичних вимикачів зображено на рисунку 2.2.3, а на рисунку 2.2.4 наведено 

додаткові пристрої, що можуть встановлюватися на модульний автоматичний 

вимикач при необхідності. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.3. Автоматичні вимикачі різних типорозмірів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.4. Додаткові пристрої автоматичних вимикачів. 

Незалежний 

розчіплювач 

Розчіплювач 

мінімальної напруги 

Додатковий 

контакт 
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Рисунок 2.2.5. 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. 

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 
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Умови вибору автоматичних вимикачів. 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. 
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Теплові розчіплювачі вибирають за умовою: 

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 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. 


n

1

нзoр ,ІkkІ
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Приклад 

Вибрати  автоматичний вимикач QF для захисту електродвигуна  (рисунок 2.2.6) від 

струмів короткого замикання та перевантаження. В схемі використано електродвигун 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.6.  Принципова електрична схема керування 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, 

 3N, 380 В, 50Гц 
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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. 

 

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. 
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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.  

 

Контрольні питання 

1. Призначення автоматичних вимикачів. 

2. Будова та принцип дії автоматичних вимикачів. 

3. Якими розчіплювачами комплектуються автоматичні вимикачі, їх принцип дії? 

4. Додаткові пристрої автоматичних вимикачів. 

5. Основні характеристики автоматичних вимикачів. 

6. Умови вибору автоматичних вимикачів. 

 

 

 

2.2.2.  Пристрої захисно́го відклю́чення та диференційні 

 автоматичні вимикачі. 

 

При́стрій захисно́го відклю́чення (ПЗВ) або відмика́ч, керо́ваний різнице́вим 

стру́мом (англ. residual current operated сircuit-breaker, RCСB) - це 

електромеханічний комутаційний апарат, призначений вмикати, проводити та 

відмикати струми при нормальних умовах роботи, а також приводити до 

розмикання контактів, коли диференційний струм за визначених умов доходить до 

заданого значення. Такі апарати диференційних струмів забезпечують ефективний 

захист від прямих та  непрямих дотиків до стумоведучих частин, на що не здатний 

будь-який інший апарат. Крім того, вони здійснюють пожеж, що виникають 

http://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
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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унаслідок можливих пошкоджень ізоляції, несправностей 

електропроводки і електроустаткування. При порушенні нульового рівня ізоляції, 

прямому дотику до однієї із струмопровідних частин або при обриві захисних 

провідників ПЗВ є практично єдиним швидкодіючим засобом захисту людини від 

ураження електричним струмом. 

ПЗВ виявляється корисним при пошкодженні ізоляції проводів 

в електроприладах, необережному поводженні з електропроводкою або 

електроприладами. Короткі замикання, як правило, розвиваються з дефектів ізоляції, 

замикань на землю, витоків струму на землю (ситуація, коли частина струму не 

повертається в ПЗВ). ПЗВ відстежують витік струму і запобігають короткому 

замиканню, відключаючи електроустановку від джерела живлення і тим самим 

запобігаючи неприпустимому нагріву провідників, іскрінню і подальшому спалаху. З 

моменту виникнення витоку струму автоматичне відключення всіх фаз аварійної 

ділянки електричного кола проводиться за час, як правило, що не перевищує період в 

0,03-0,3с залежно від струму витоку. Кажучи звичною мовою, ПЗВ порівнює струм, 

що пішов на споживача зі струмом, який повернувся з нього. Якщо ці струми 

виявляються різними, ПЗВ відключає напругу живлення. 

Апарат захисту від струмів витоку у своєму складі містить диференційний 

трансформатор T (рисунок 2.2.7а), який виявляє різницю між струмами  у лінійному 

та нейтральному полюсах (струм витоку) і, якщо та різниця  доходить до заданого 

небезпечного значення, чутливе поляризоване реле K, яке підключене до вторинної 

обмотки трансформатора, спрацьовує.  Завдяки механізму вільного розчіплення МВР, 

забезпечує розмикання контактів,  а відтак і відмикання небезпечних струмів витоку. 

Таким чином, якщо  людина доторкнеться до небезпечної струмопровідної частини у 

зоні дії апарата захисту від струмів витоку, вона відчує удар струму, але струм одразу 

ж буде відключено і людина не постраждає. Для здійснення контролю справності 

(працездатності) ПЗВ передбачений ланцюг тестування (кнопка «Тест» - ST), що 

працює за рахунок штучного створення відключаючого диференціального струму. 

Апарати ПЗВ без захисту від надструмів обов’язково мають бути захищені 

послідовно приєднаними апаратами захисту від коротких замикань.  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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_%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
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Рисунок 2.2.7.  Відмикачі, керовані різницевими струмами: а – принципова 

електрична схема (L, N – вхідні та вихідні термінали лінійного та нейтрального 

полюсів;   IL, IN – струми у лінійному та нейтральному полюсах; T – диференційний 

трансформатор; K – поляризоване реле; МВР – механізм вільного розчеплення; ST – 

кнопка тестування; R – додатковий резистор в колі тестування); б – двополюсний 

ПЗВ; в – чотириполюсний ПЗВ. 

До основних параметрів пристроїв захисного вимкнення відносять: 

- номінальна напруга (Un) — діюче значення напруги, при якій забезпечується 

працездатність ПЗВ. 

           Un = 220, 380 В; 

      - номінальний струм навантаження (In) — значення струму, яке ПЗВ може 

пропускати в тривалому режимі роботи. 

In = 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А; 

- номінальний відключаючий диференційний струм (IDn) — значення 

диференційного струму, яке викликає відключення ПЗВ при заданих умовах 

експлуатації. 

IDn = 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 А; 

Сучасна промисловість випускає диференційні автоматичні вимикачі, які 

являють собою комбінований електричний апарат, що поєднує автоматичний 

вимикач та пристрій захисного вимкнення. Дані апарати мають електромагнітний 

розчіплювач (для захисту від струмів короткого замикання), тепловий розчіплювач 

(для захисту від струмів перевантаження) та пристрій захисного вимкнення. 

Диференційні вимикачі (рисунок 2.2.8) мають параметри характерні, як для 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83
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автоматичних вимикачів так і для ПЗВ і виготовляють у дво- , чотириполюсному 

виконанні.  

                                           

Рисунок 2.2.8. Диференційний автоматичний вимикач: а – зовнішній вигляд; б – 

принципова електрична схема.  

        

  Конструктивне виконання двополюсного диференційного автоматичного 

вимикача зображено на рисунку 2.2.9.  В лінійному полюсі розміщують усі належні 

елементи однополюсного автоматичного вимикача для захисту від надструмів, 

включаючи механізм вільного розчеплення, а в нейтральному – диференційний 

трансформатор, напівпровідникове реле та електромагніт. В обох  полюсах є головні 

контакти з металокерамічними контактами на основі срібла, але дугогасна система є 

тільки у лінійному полюсі. 

 

Рисунок 2.2.9.  Лінійний (а) та нейтральний (б) полюси відмикача захисту від 

різницевих струмів із захистом від надструмів та функціональною залежністю від 
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напруги мережі живлення: 1 – механізм вільного розчіплення; 2 – контактно-

дугогасна система лінійного полюсу;  3 – контактна система нейтрального полюсу;                 

4 – електромагніт розчеплення у нейтральному полюсі; 5 – диференційний 

трансформатор; 6 – напівпровідникове реле 

                               

 Умови вибору диференційних автоматичних вимикачів аналогічні умовам 

вибору звичайних автоматичних вимикачів, але додатково вказується з яким 

відключаючим диференційним струмом IDн приймається апарат. 

 При виборі пристроїв захисного вимкнення перевіряються умови вибору за 

номінальною напругою Uн, номінальним струмом Iн, які повинні бути ≥ значенням 

мережі що захищається та вказується відключаючий диференційним струм IDн 

апарата.             

Для захисту людей та тварин від струмів витікання рекомендується 

використовувати ПЗВ і диференційні автоматичні вимикачі з номінальним 

відключаючим диференційним струмом до 0,03А, а для захисту від пожежі від 0,1А і 

вище.   

 

Контрольні питання 

1. Призначення пристроїв захисного вимкнення та диференційних автоматичних 

вимикачів. 

2. Будова та принцип дії пристроїв захисного вимкнення та диференційних 

автоматичних вимикачів. 

3. Основні характеристики пристроїв захисного вимкнення та диференційних 

автоматичних вимикачів. 

4. Умови вибору пристроїв захисного вимкнення та диференційних автоматичних 

вимикачів.  
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2.2.3.  Теплові струмові реле. 

 

Призначення, будова, принцип дії теплових струмових реле.  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 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 2.2.10) є біметалева 

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

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

гарячого 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 
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3   

номінального струму електродвигуна. Спрацювання теплового струмового реле 

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

уставки.    

     

                                              

                              а)                                                               б)                        

Рисунок 2.2.10.  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 – 

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.  
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Рисунок 2.2.11.  Типова часострумова характеристика теплового струмового реле:                    

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

 

Вибирають теплові струмові реле за умовами: 

 а)  за номінальною напругою   

       Uтр. ном   Uм , 

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

Uм – напруга мережі, В; 

 

 б) за номінальним струмом теплового реле 

     Ітр. ном   І дв.ном , 

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

Ідв.ном – номінальний струм електродвигуна, А; 

        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. 

Тепловий елемент реле вибирають так, щоб його номінальний струм Ін.е якомога 

менше відрізнявся від тривалого робочого струму електроустановки (номінального 
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струму електродвигуна). Після вибору теплового елемента (під час наладки) 

регулятор уставки   струму   неспрацювання   реле  треба  поставити   в положення,  

при якому    Іу = Ідв.ном . 

* Примітка  Приклад вибору теплового струмового реле наведено у виборі 

електромагнітних пускачів.  

 

Контрольні питання 

1. Призначення теплових струмових реле. 

2. Будова та принцип дії теплових струмових реле. 

3. Основні характеристики теплових струмових реле. 

4. Умови вибору теплових струмових реле. 

 

 

2.2.4. Пристрої вбудованого температурного захисту. 

 

Призначення, будова, принцип дії пристроїв вбудованого температурного 

захисту. При експлуатації сільськогосподарських електроприводів захист 

електродвигунів від перевантажень та інших ненормальних режимів автоматичними 

вимикачами і тепловими реле не завжди задовольняє вимогам високої надійності. Для 

ряду електроприводів з важкими умовами роботи застосовують температурний 

захист електродвигунів. При цьому контролюється основний фактор, що може 

спричинити вихід із ладу двигуна – температура його обмоток. 

Вбудований температурний захист призначений для запобігання перегрівання 

статорних обмоток асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором. 

 Для здійснення температурного захисту в лобовій частині обмоток 

електродвигунів вбудовують  термочутливі елементи – позистори, по одному на 

кожну фазу обмотки статора. Такі електродвигуни мають у позначенні типу 

допоміжний індекс Т3 (в серії АО2) або Б (в серії  4АМ та АИР), наприклад, 

4АМ...БСУ1. Позисторами типу СТ14-1А захищають електродвигуни  з  класом 

ізоляції за нагрівостійкістю В (з максимальною допустимою температурою ізоляції 

130С), а позисторами СТ14-1Б – А  і СТ14-2 з  класом ізоляції за нагрівостійкістю F 
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(з максимальною допустимою температурою ізоляції 155С). На рисунку 2.2.12 

наведено характеристики зміни опору позисторів від  температури їх нагріву. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.12. Характеристики позисторів. 

 Датчики  температури вмикають в схему контролюючого приладу,  який 

підсилює сигнал від температурних датчиків і перетворює його в сигнал для 

керування електромагнітними пускачами.  Для прикладу розглянемо пристрій              

УВТЗ-1М, що зображений на рисунку 2.2.13  (інші модифікації відрізняються 

принциповою схемою, але мають таке ж функціональне призначення). Він 

уніфікований для всіх типорозмірів електродвигунів - може взаємно замінятись і не 

потребує регулювання і настроювання.   

Як показує практика вбудований температурний захист ефективно захищає  

електродвигуни при: тривалих перевантаженнях; неправильних процесах пуску і 

гальмування; підвищеній частоті вмикань; обриві фаз; коливаннях напруги в межах 

0,7 – 1,1Uн; заклинюванні ротора і підвищеній температурі навколишнього 

середовища.  При цьому контролюється основний фактор, що може спричинити вихід 

з ладу двигуна – температура його обмоток. 
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Рисунок 2.2.13 Зовнішній вигляд УВТЗ 1М. 

 

 

 

Рисунок 2.2.14. Принципова електрична схема пристрою УВТЗ 1М. 

 Принципова електрична  схема пристрою УВТЗ 1М (рисунок 2.2.14) 

складається з блока живлення, підсилювача і вихідного реле. Блок живлення 

складається з конденсатора С1, діодного моста VD1-VD4, стабілітронів  VD5, VD7 

резисторів R1. Резистор R4 обмежує струму в колі стабілітрона VD7. Резистор  R2 

забезпечує  розряд конденсатора С1 при вимкненні пристрою від мережі. Напруга 

живлення подається на клеми 1 і 4. Підсилювач побудований на транзисторах VТ1-
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VТ4 і забезпечує підсилення сигналу від позисторів, що підключаються до клем 5 і 6. 

З колектора транзистора VТ1 сигнал потрапляє  на керуючий електрод тиристора  

VS1 для керування вихідним електромагнітним реле КV. Якщо температура 

защищаемого електродвигуна  нижче  допустимої, то опір позисторів незначний і 

напруга, що потрапляє на транзистор VT4 буде більше значення порогу  спрацювання 

підсилювального каскаду VT3-VT4. Поріг спрацювання визначається резисторами 

R6, R7, R8. В даному випадку транзистор VT4 відкритий, транзистор VT1 и тиристор 

VS закритий, реле КV знеструмлене, його контакти  в колі магнітного пускача 

замкнуті. При збільшенні температури обмоток двигуна вище допустимого значення 

опір позисторів різко збільшується і сигнал, що потрапляє на транзистор VT4 

зменшується і він закривається. Транзистор VT1 при цьому відкривається. Тиристор 

VS  і реле КV отримує живлення. Контакти реле КV розмикаються і зникає живлення 

в колі котушки електромагнітного пускача, який вимикає електродвигун.  

     Умови вибору пристрою вбудованого температурного захисту. 

При виборі пристрою УВТЗ можливість його використання перевіряють за умовами: 

 а) за номінальною напругою  контактів 

                   Uн  Uк. к , 

де Uн - номінальна напруга контактів, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

  б) за номінальним струмом контактів 

  І н   І дов.к , 

де І н - номінальна сила струму контактів , А; 

І дов.к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу, А;  

в) за номінальною напругою живлення 

                   Uн. у = Uк. к , 

де Uн. у – номінальна   напруга   живлення   УВТЗ, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В. 
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Приклад 

 Перевірити можливість використання  пристрою  F типу  УВТЗ-1М  для 

захисту електродвигунів  гноєприбирального транспортера ТСН-160А (рисунок 

2.2.15) від перегіву по будь-якій причині. В схемі використано електродвигуни 

4АМ112В6БСУ1 горизонтального та 4АМ80В4БСУ1 похилого транспортерів,                                                                                                                                                 

керування якими здійснюється за допомогою електромагнітних пускачів                           

ПМЛ-1100О2.    

 

 

                                                                                         

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.15.  Принципова електрична схема гноєприбирального транспортера 

ТСН-160А. 

 

Можливість використання пристрою УВТЗ-1М перевіряємо за умовами: 

 а) за номінальною напругою  контактів 

                   Uн  Uк. к , 

де Uн - номінальна напруга контактів, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

    Uн  220В , 

 3N, 380 В, 50Гц 
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  б) за номінальним струмом контактів 

  І н   І дов.к , 

де І н - номінальна сила струму контактів , А; 

І дов.к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу, А, який визначаємо 

за формулою,  

 де SKM1 та SKM2 – потужність, яку споживають котушки магнітних пускачів при 

утримуванні, ВА; 

Uкк – напруга кола керування, В. 

І н   0,074А , 

в) за номінальною напругою живлення 

                   Uн. у = Uк. к , 

де Uн. у – номінальна   напруга   живлення   УВТЗ, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В. 

                   Uн. у = 220В , 

Приймаємо пристрій УВТЗ-1М, який забезпечить  захист електродвигунів 

гноєприбирального транспортера  від перегріву. Пристрій розрахований для 

комутації електричних кіл напругою до 380 В. Комутований струм повинен 

становити не  більше 3А. Напруга живлення пристрою становить 220В. При установці 

на двигуні позисторів СТ14-1А температура спрацювання пристрою становить 

меньше 130С, що забезпечує ефективний захист електродвигунів з класом ізоляції В. 

 

Контрольні питання 

1. Призначення пристроїв вбудованого температурного захисту. 

2. Будова та принцип дії пристроїв вбудованого температурного захисту. 

3. Основні характеристики пристроїв вбудованого температурного захисту. 

4. Умови вибору пристроїв вбудованого температурного захисту. 
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2.2.5. Запобіжники. 

Призначення, будова, принцип дії запобіжників.  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 2.2.16 

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

вставка; тримач плавкої вставки.  

     Рисунок 2.2.16.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 

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 

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


56 

 

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 2.2.17). 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 2.2.17. 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 забезпечує швидке гасіння дуги. 
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Покращення умов гасіння дуги забезпечується також за рахунок заповнення 

патрона сухим кварцевим піском (рисунок 2.2.18) 

 

Рисунок 2.2.18. 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 
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трифазні електродвигуни  працюють в неповнофазному режимі, що 

призводить до перегріву обмоток та виходу з ладу. 

 

Умови вибору запобіжників.   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 , 

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) 
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 = 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 2.2.19) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.19. 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 , 

    3N, 380 В, 50Гц 

QS 

FU1-3 

KM 

 

    М 
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 б) за номінальним струмом запобіжника 

     Із. н   Ів.н , 

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, 

                   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.  

 

Контрольні питання 

1. Призначення  будова та принцип дії запобіжників. 

2. Основні характеристики запобіжників. 

3. Умови вибору запобіжників. 

 

 

2.2.6. Пристрої фазочутливого захисту. 

 

Призначення, будова, принцип дії пристроїв фазочутливого захисту та умови їх 

вибору. Для захисту трифазних електродвигунів від перевантаження з витримкою 

часу, що залежить від величини перевантаження, та неповнофазних режимів у різних 

галузях використовують пристрої фазочутливого захисту.  

Серед фазочутливих пристроїв розглянемо  роботу пристроїв ФУЗ-М                    

(рисунок 2.2.20), які реагують на зміну струмів в фазах. Співвідношення обмоток 

первинної і вторинної обмоток  фазообертаючого трансформатора  W1/W2= 1/3. При 
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цьому кут напруги вторинних обмоток близький до 90°. При обриві фази кут зсуву 

між напругами вторинних обмоток трансформаторів Т1, Т2 стає рівним 0° або 180°, 

що призводить до спрацювання реле К1. При перевантаженнях (в тому числі 

заклинювані електродвигуна) аварійні режими визначаються за допомогою контролю 

напруги U2 трансформатора Т2. Ця схема складається з регулюємого  випрямляча 

(V6, R5, R6,R7), зарядного ланцюга (R8, R9), накопичувального конденсатора С1, 

порогового елемента – тиристора V8 зі стабілітроном V7, режимних резисторів  R10, 

R11, R12 і шунтуючого тиристора V5. 

При нормальному навантажені  електродвигуна напруга на конденсаторі С1 

відсутня, так як тиристор V6 закритий. При перевантаженнях  напруга U2, яка 

пропорційна струмам навантаження  двох фаз, збільшується, тиристор V6  

відкривається і пропускає струм для зарядки конденсатора С1. Зарядка конденсатора 

С1 відбувається з затримкою часу, що забезпечується зарядним  резистором R8. Якщо 

перевантаження тривале, конденсатор С1 заряджається до напруги вмикання 

тиристора V8. Через обмежувальний резистор  R11 відкривається тиристор V5.  

Таким чином шунтується  резистор R4. Кільцевий детектор розбалансовується і 

внаслідок цього спрацьовує вихідне реле К1. Контактом К1.1 розмикається коло 

керування електромагнітного пускача. Потенціометром R6 регулюється чутливість  

фазочутливого пристрою (на шкалі регулювального резистора встановлюється 

номінальний струм електродвигуна, що захищається, згідно діапазону робочих 

струмів  відповідного типорозміру пристрою).  

Фазочутливі пристрої ФУЗ-М випускаються промисловістю   п’яти 

типорозмірів з діапазонами робочих струмів електродвигунів від 1 до 32 А. Пристрої 

фазочутливого захисту вибираються за номінальним струмом електродвигуна, 

відповідно діапазону робочого струму  даного типорозміру. При введенні  в 

експлуатацію пристрій необхідно налагодити на робочий режим шляхом установки 

робочого струму відповідно номінальному струму електродвигуна.  
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Рисунок 2.2.20. Принципова електрична схема пристрою фазочутливого                            

захисту ФУЗ-М. 

 

Приклад 

 Вибрати пристрій  F типу ФУЗ-М для захисту електродвигуна 4АМ80В4У3 

(Рн=1,5кВт; Ін= 3,6А), схема керування яким вказана на рисунку 2.2.21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.21. Принципова схема пуску двигуна з використанням фазочутливого 

захисту. 

 

 3N, 380 В, 50Гц 
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Приймаємо пристрій ФУЗ-М2, з діапазоном робочого струму 2...4А. При 

наладці пристрою фазочутливого захисту  відповідний змінний резистор необхідно 

установити на поділку +0,2,  що відповідає номінальному струму захищаємого 

двигуна 3,6А.   

 

Контрольні питання 

1. Призначення  будова та принцип дії пристроїв фазочутливого захисту. 

2. Основні характеристики пристроїв фазочутливого захисту. 

3. Умови вибору пристроїв фазочутливого захисту. 

.. 

 

 

2.3  Контактори, електромагнітні  пускачі. 

 

Призначення, будова, принцип дії контакторів, електромагнітних пускачів. 

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. 

Основним  призначенням  контакторів  є  керування (вмикання  та вимикання) 

електрообладнанням – електродвигунами, освітлювальними системами, 

промисловими електричними печами тощо.  
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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 чотириполюсне  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 2.3.1) 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  2. 3.1. 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. 
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Магнітний пускач – це  малогабаритний контактор, що призначений  для 

дистанційного чи автоматичного управління трифазними асинхронними  

електродвигунами з к.з. ротором.  

 

 

Рисунок 2.3.2. 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 2.3.2). 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. 
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Рисунок 2.3.3. Зовнішній вигляд електромагнітних пускачів різного виконання та 

типорозміру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.4. Будова електромагнітного пускача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.4. Додаткові пристрої до електромагнітних пускачів. 
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На рисунку 2.3.5 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 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 2.3.5. Принципова електрична схема керування асинхронним 

електродвигуном з короткозамкненим ротором за допомогою  нереверсивного 

електромагнітного пускача. 



69 

 

 

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 

 

Умови вибору контакторів, електромагнітних пускачів.  При виборі 

контакторів і електромагнітних пускачів враховують призначення, категорію 

застосування, ступінь захисту від впливу оточуючого середовища, кліматичне 

виконання, категорію розміщення. 

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; 
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Uк. к - напруга кола керування, В;  

 г) відповідність наявних контактів принциповій електричній схемі. 

  

Приклад  

Вибрати електромагнітний пускач КМ з тепловим струмовим реле КК, що 

використовується для прямого пуску двигуна (рисунок 2.3.5) 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 
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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 , 

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. 

Контрольні питання 

1. Призначення  будова та принцип дії контакторів, електромагнітних пускачів. 

2. Додаткові пристрої електромагнітних пускачів. 

3. Основні характеристики контакторів, електромагнітних пускачів. 

4. Умови вибору контакторів, електромагнітних пускачів. 
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2.4.  Реле керування. 

2.4.1. Проміжні реле, реле напруги. 

  

Призначення, будова принцип дії та умови вибору проміжних реле, реле 

напруги.  Реле – електричний апарат, в якому при плавній зміні керуючого 

(вхідного) параметра до певної наперед заданої величини відбувається 

стрибкоподібна зміна вихідного параметра, при чому хоча б один із цих параметрів 

має бути електричним. 

  Серед реле найбільшого розповсюдження здобули електромеханічні реле. 

Комутаційним  елементом даних апаратів є контактний елемент, що складається з 

одного, або декількох замикаючих, розмикаючих чи перемикаючих контактів. 

Елементом керування може бути побудований на будь-якому фізичному принципі 

пристрій, який створює рух проміжного елементу, що впливає на контактний елемент 

вихідного кола.  В електромагнітних  реле (рисунок 2.4.1) елементом керування є 

котушка реле  1, яка створює магнітний потік у магнітопроводі. Рухома частина (якір) 

2 є проміжним елементом реле. При певному значенні напруги U, прикладеної до 

обмотки, якір починає рухатися і сприяє перемиканню контактів 3 (комутаційний 

елемент реле). 

 

Рисунок 2.4.1. Будова електромагнітного реле: 1 – котушка; 2 – якір; 3 – 

комутаційні контакти. 
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 В залежності від вхідного параметра реле поділяються на реле: струму; 

напруги; частоти; фази; часу і т.д.   Серед реле керування в схемах автоматизації 

сільськогосподарських електроустановок найбільшого розповсюдження здобули 

проміжні реле, реле струму та реле   часу. 

 Проміжні    реле    призначені для передачі команд з одного електричного кола  

в інше і використовуються для розмноження сигналів і збільшення їх потужності. 

Реле напруги використовуються, як реле мінімальної напруги. При зниженні 

напруги мережі на 60-70% від номінального Uном або повного його зникнення 

відключається реле мінімальної напруги і своїми контактами відключає живлення 

схеми управління. Умови вибору реле напруги аналогічні умовам вибору проміжних 

реле. 

 Вибираємо проміжні реле за умовами:  

 а)  за номінальною напругою  

                  Uн   Uк. к , 

де Uн - номінальна напруга контактів, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

 

б) за номінальним струмом 

                   Iн   I дов. к , 

де Ін - номінальна сила струму контактів, А; 

І дов. к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу, 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 проміжне реле KV (рисунок 2.4.2), за умови що в схемі використано 

електромагнітний пускач КМ серіїї ПМЛ – 1100О4А  (потужність, яку споживає 

котушка електромагнітного пускача при утримуванні становить 8,2 ВА) та 

світлосигнальна арматура HL2 потужністю  22 ВА. 

 

 

 

 

                                                                                                                N   

 

 

 

Рисунок 2.4.2. Принципова електрична схема кип’ятильника КНЭ-25М. 

 

Вибираємо проміжне реле KV за умовами:  

 

 а)  за номінальною напругою  

                  Uн   Uк. к , 

де Uн - номінальна напруга контактів, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

   Uн   220В , 

 б) за номінальним струмом 

                   Iн   I дов. к , 

де Ін - номінальна сила струму контактів, А; 

І дов. к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу, який визначаємо за 

формулою,  А;   

 де SKM та SHL - відповідно потужності котушки електромагнітного пускача та 

світлосигнальної арматури, ВА 
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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 принципіальній електричній схемі. 

Принципова електрична схема вимагає від проміжного реле 1з контакт. 

 

Приймаємо проміжне реле типу  MY2, що призначене  для комутації 

електричних кіл  з напругою змінного струму до 250 В і номінальною силою струму 

контактів  5А. Реле має 2п контакти. Номінальна напруга втягувальної котушки 220В 

змінного струму. Потужність, що споживає реле при утримуванні становить 2,5 ВА.  

 

Контрольні питання 

1. Призначення  будова та принцип дії проміжних реле та реле напруги. 

2. Основні характеристики проміжних реле та реле напруги. 

3. Умови вибору проміжних реле та реле напруги. 

 

 

2.4.2. Реле струму. 

 

Призначення  будова та принцип дії реле струму та умови їх вибору.  Реле струму 

- це електричні апарати захисту від недопустимих значень струмів в електричних 

колах. Струм у контрольованому колі реєструється чутливим елементом, 

посилюється і викликає спрацьовування виконавчого пристрою. На даний час широко 

використовують  електромагнітні та електронні реле струму. В електромагнітних 

реле (рисунок 2.4.3) чутливим елементом є електромагніт, який складається з 

магнітопроводу 1 та котушки 2. В струмових реле котушка вмикається послідовно в 

коло навантаження. Для збільшення меж контролюємого струму  котушки в колах 
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постійного струму підключаються через шунт, а в колах змінного струму через шунт 

чи трансформатор струму. При досягненні уставки струму спрацювання в обмотці 

реле магнітний потік Ф забезпечує притягування  якоря 3. Уставка струму 

спрацювання реле може регулюватися натягом пружини 4, яка також забезпечує 

самоповернення реле у вихідний стан при зменшенні струму в колі. Рухомий контакт 

5 при спрацюванні реле замикає нерухомі контакти 6, що використовується в колі 

схеми захисту споживача. 

 

Рисунок 2.4.3. Електромагнітне струмове реле: 1- магнітопровід; 2 – котушка реле;                  

3 – якір; 4 – пружина; 5 – рухомий контакт; 6 – нерухомий контакт. 

                    

                                    а)                                                                  б) 

Рисунок 2.4.4. Струмове реле: а - електромагнітне; б – електронне. 

 

В  електронних  реле струму споживаний струм контролюється з допомогою 

трансформатора струму чи шунта, контролюємий сигнал перетворюється і викликає 

спрацьовування виконавчого пристрою, як правило це електромагнітне реле.  Окремі 
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різновиди струмових реле мають схему обчислення і можливість програмування 

відповідного параметру, забезпечуються системою вимірювання струму, допускають 

регулювання часу реагування на перевантаження, обмеження мінімального струму.  

 

Вибираємо струмові реле KА за умовами: 

 а)  за родом струму та діапазоном уставок струму спрацювання   

                  Іу  = Іроз , 

де Іу  -діапазон уставок реле струму,  А, який повинен бути дещо більший ні 

розрахунковий струм контролюємого кола навантаження; 

Іроз  - розрахунковий струм, А; Розрахунковий струм приймається в залежності від 

призначення максимального струмового захисту. Якщо система захисту передбачає 

захист електродвигуна від технологічних перевантажень  Іроз= 1,2Ін. Для захисту від 

неповнофазних режимів  і механічних пошкоджень Іроз= 1,6…2,5Ін.  Під час пуску 

електродвигуна  струмове реле повинно бути заблокованим, або мати витримку в часі 

на спрацювання. 

  а)  за номінальною напругою контактів   

   Uн    Uк. к , 

де Uн - номінальна напруга контактів, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

б) за номінальним струмом контактів 

                   Iн   I дов. к , 

де Ін - номінальна сила струму контактів, А; 

І дов. к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу, який визначаємо за 

формулою,  А;   

 г) за відповідністю наявних контактів принципіальній електричній схемі. 

  

Контрольні питання 

1. Призначення  будова та принцип дії реле струму. 

2. Основні характеристики реле струму. 

3. Умови вибору реле струму. 
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2.4.3.  Реле часу. 

 

Призначення, будова принцип дії та умови вибору  реле часу.  Реле часу  

призначені для передачі команд з одного електричного кола в інше з відповідними, 

попередньо встановленими витримками часу в різних схемах автоматики. В схемах 

автоматики  сільськогосподарських електроустановок здобули розповсюдження реле 

часу з годинниковим механізмом,  моторні, електронні, мікропроцесорні реле часу. 

В реле часу з годинниковим механізмом (рисунок 2.4.5а) саме він забезпечує 

приведення в дію програмних пристроїв. В основі моторних реле часу                            

(рисунок 2.4.5б)  використовують мікродвигуни з редуктором, що приводять в дію 

програмні пристрої з вихідними комутаційними контактами.  

                            

                                         а)                                             б) 

Рисунок 2.4.5. Добові реле часу: а – з годинниковим механізмом; б - моторні. 

 

Електронні реле часу (рисунок 2.4.6) у своїх схемах використовують 

напівпровідникові елементи. Витримка часу реле визначається  часом зарядки або 

розрядки конденсаторів. Вихідним елементом в електронних реле часу переважно 

використовують електромагнітне реле або безконтактні елементи.  
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Рисунок 2.4.6. Електронні реле часу. 

 

Мікропроцесорні реле часу ( рисунок 2.4.7) все ширше використовуються в 

різних системах автоматики. Пристрій працює в двох режимах: конфігурування та 

керування. В режимі конфігурування пристрій працює за таким принципом: за 

допомогою блока введення вводяться необхідні параметри режиму роботи (один або 

два канали) та час (вмик./вимик., період роботи). Введені параметри ми можемо 

спостерігати за допомогою блоку індикації. Після введення необхідних параметрів, 

які зберігаються в енергонезалежній пам’яті, пристрій переводиться в режим 

керування.  

                           

                           а)                                                                              б)                              

Рисунок 2.4.7. Мікропроцесорне реле часу: а – зовнішній вигляд; б - блок-схема. 
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За функціональним призначенням реле часу можуть забезпечувати: витримку 

часу на вмикання; витримку часу на вимикання; імпульсний режим з можливістю 

регулювання тривалості імпульсу та паузи; добову, тижневу, астрономічну програму. 

 

Вибираємо реле часу за умовами: 

 а) за діапазоном уставок, виду та кількості контактів, які вимагає принципова 

електрична схема; 

 б) за номінальною напругою контактів 

                   Uн    Uк. к , 

де Uн - номінальна напруга контактів, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

 в) за номінальним струмом контактів 

                   Iн   I дов. к , 

де Ін - номінальна сила струму контактів, А; 

І дов. к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу, А;   

 г) за напругою живлення та родом струму 

                   Uн. р= Uк. к , 

де Uн. р - номінальна напруга живлення реле, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В. 

 

Приклад  

 Вибрати реле часу (рисунок 2.4.8), за умови що в схемі використано 

електромагнітний пускач КМ серіїї ПМЛ–2100О4А  (потужність, яку споживає 

котушка електромагнітного пускача при утримуванні становить 9,5 ВА) та 

світлосигнальна арматура HL2 типу АСЛ11У2 потужністю  0,3 ВА. 
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Рисунок 2.4.8.  Принципова електрична схема зволожувача повітря К-П-6. 

 

Вибираємо реле часу КТ за умовами: 

 а) за діапазоном уставок, виду та кількості контактів, які вимагає принципова 

електрична схема; 

Принципова електрична схема вимагає від реле часу 1з контакт з витримкою в 

часі на розмикання 1хв. Витримка потрібна на відключення електродвигуна 

розбризкувача з метою видалення залишків води після припинення її подачі.  

 б) за номінальною напругою контактів 

                   Uн    Uк. к , 

де Uн - номінальна напруга контактів, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

                   Uн    220В , 

в) за номінальним струмом контактів 

                   Iн   I дов. к , 

де Ін - номінальна сила струму контактів, А; 

І дов. к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу, який визначаємо за 
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формулою, А;   

 

де SKM  та SHL2 - відповідно потужності котушки електромагнітного пускача та 

світлосигнальної арматури, ВА 

  г) за напругою живлення та родом струму 

                   Uн. р= Uк. к , 

де Uн. р - номінальна напруга живлення реле, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В. 

                   Uн. р= 220В , 

 

Приймаємо  реле часу типу РВП 72-312100, яке має 1з + 1р контакти з 

діапазоном регулюємих витримок  часу  0,4...180с. Контакте реле розраховані для 

комутації електричних кіл  з напругою змінного струму до 660 В і номінальною 

силою струму  10А. Номінальна напруга втягувальної котушки 220В змінного струму. 

Потужність, що споживає реле, не більше 40 ВА.  

 

Контрольні питання 

1. Призначення  будова та принцип дії реле  часу. 

2. Основні характеристики реле часу. 

3. Умови вибору реле часу. 
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2.5  Командні апарати. 

 

 Призначення, будова принцип дії командних апаратів. Командні апарати 

призначені для створення первинних імпульсів (команд) на вмикання, вимикання та 

зміну режиму роботи електроустановки. До них належать  кнопки  керування,  

пакетно-кулачкові перемикачі, перекидні перемикачі, кінцеві вимикачі тощо. 

В колах керування електроприводом  (рисунок 2.5.1) найбільшого 

розповсюдження здобули кнопки керування без фіксації контакту. Кнопка пуск SB1, 

що має замикаючийся контакт (1з, або 1N/O), після натискання на керуючий елемент 

блокується контактами електромагнітного пускача КМ. Вимкнення електродвигуна 

виконується кнопкою стоп, що має розмикаючийся контакт (1р, або 1N/C). При 

короткочасному зникненні напруги коло керування обезживлюється,  і для 

ввімкнення електромагнітного пускача КМ необхідне повторне натискання кнопки 

пуск. Це називається нульовим захистом і використовується в схемах керування 

електроприводом для унеможливлення самозапуску електродвигунів, зокрема з точки 

зору безпеки.  

                                                             3N, 380 В, 50Гц 

 

Рисунок 2.5.1. Принципова електрична схема керування асинхронним 

електродвигуном з короткозамкненим ротором за допомогою  нереверсивного 

електромагнітного пускача. 
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Кнопки керування відрізняються конструкцією, видом та формою керуючого 

елементу. Їх різновид  зображено на рисунку 2.5.2, а на рисунку 2.5.3 показано 

будову контактних елементів кнопок керування.  

 

 

Рисунок 2.5.2. Кнопки керування. 

 

 

Рисунок 2.5.3. Будова контактного елементу кнопок керування. 

 

Для комутації кіл керування  з фіксованим станом контактів широкого 

розповсюдження здобули клавішні та перекидні (тумблери) вимикачі і перемикачі 

(рисунок 2.5.4). Вимикачі мають один або декілька контактів з фіксацією в двох 

положеннях вкл-викл. Перемикачі мають один або декілька контактів з фіксацією в трьох 

положеннях вкл-викл-вкл. 
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а)                                                               б)     

Рисунок 2.5.4. Вимикачі, перемикачі: а – клавішні; б – перекидні. 

 

 Для зміни режимів роботи електроустановок широкого розповсюдження 

здобули пакетно-кулачкові перемикачі. Перемикач (рисунок 2.5.5) має декілька 

комутаційних пакетів 4, в кожному з яких є рухомі і нерухомі контакти 5. Рухомі 

контакти приводяться в дію кулачком 6 при обертанні валу на якому в кожному пакеті 

встановлено штовхачі контактного елементу 7. Пакети 4 набираються з урахуванням 

необхідної кількості контактів. За допомогою шпильок 2 пакети кріпляться до основи.  

 

Рисунок 2.5.5.  Пакетно-кулачковий вимикач,  перемикач: 1 – рукоятка; 2 – шпильки; 

3 – затискачі нерухомих контактів; 4 – комутаційний пакет; 5 – рухомий контакт; 6 – 

кулачок; 7 – штовхач контактного елементу.  
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                                           а)                                                      б) 

 Рисунок 2.5.6.  Пакетно-кулачковий перемикач: а – зовнішній вигляд; б – схема та 

діаграма перемикання контактів перемикача 

 

                

                                           а)                                                                      б) 

 

Рисунок 2.5.7.  Кінцеві вимикачі: а - зовнішній вигляд; б – умовне графічне та літерне 

позначення. 

 

Кінцеві вимикачі це командні апарати, що використовуються в схемах 

автоматизації як апарати керування в функції шляху та положення при переміщенні. 

також їх застосовують для блокування роботи електроприводу дробарок, 

подрібнювачів чи інших механізмів при відкритих кожухах, дверцятах щитів 

керування тощо.  Контактні елементи кінцевих вимикачів  зазвичай мають як 

розмикальні, так і замикальні контакти, але можлива і інша комбінація контактів. 

Спрацювання контактів здійснюється при дії на привод. Привод вимикачів має вид: 

прямий штовхач; штовхач з роликом; важіль з роликом.  
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Умови вибору командних апаратів.   

Вибираємо командні апарати за умовами:  

      а) за номінальною напругою 

                   Uн  Uк. к , 

де Uн - номінальна напруга апарата, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В; 

 б) за номінальним струмом 

                   Iн   I дов. к , 

де Ін - номінальна сила струму контактів апарата,  А; 

І дов. к - довготривалий струм, протікаючий по комутуємому колу,  А;   

 в) відповідність наявних контактів принциповій електричній схемі, а для 

перемикачів необхідно також урахувати, щоб діаграма замикання його контактів  

відповідала вимогам схеми. 

 

Приклад 

 Вибрати кнопковий пост SB1, що призначений для дистанційного керування  

прямим пуском  електродвигуна  (рисунок 2.5.7) з використанням нереверсивного 

електромагнітного пускача КМ серії ПМЛ – 4200О4А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5.7. Принципова електрична схема прямого пуску двигуна. 

 

    3N, 380 В, 50Гц 
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Вибираємо кнопковий пост SB1 за умовами:  

  

а) за номінальною напругою  

               Uн  Uк. к , 

де Uн - номінальна напруга апарата, В; 

Uк. к - напруга кола керування, В, 

Uн 220 В; 

 б) за номінальним струмом 

              Iн   I дов. к , 

де Ін - номінальна сила струму контактів апарата, А; 

І дов. к - довготривалий струм, що протікає по комутуємому колу, А , який визначаємо 

за формулою 

 

де SKM – потужність, яку споживає котушка магнітного пускача при утримуванні 

(приймаємо з таблиці 5,31 посібника  3, ВА; 

Iн  0,11А; 

в) відповідність наявних контактів принциповій електричній схемі. 

Принципова електрична схема вимагає від кнопкового поста:  для кнопки 

"стоп" – 1р контакт; кнопки "пуск" – 1з контакт. 

 

Приймаємо кнопковий пост серії ПКЕ612-2У3, що призначений  для комутації 

електричних кіл керування з напругою змінного струму до 660 В і номінальною 

силою струму  3,4А при напрузі 220В. Кнопковий пост призначений для вбудови в 

нішу або панель, із ступенем захисту зі сторони керуючого елемента - ІР40 та ІР00 - зі 

сторони монтажу проводів, матеріал деталей корпусу-пластмаса, кліматичне 
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виконання – У, категорія розміщення – 3. Кнопковий пост має два керуючих 

елемента: "Ц" "Ч", 1з, "пуск" та "Ц" "К", 1р, "стоп" (з чорним  та   червоним 

штовхачами циліндричної форми),  

 

Контрольні питання 

1. Призначення  будова та принцип роботи  кнопок керування. 

2. Призначення  будова та принцип роботи  вимикачів перемикачів. 

3. Призначення  будова та принцип роботи  кінцевих вимикачів. 

4. Основні характеристики командних апаратів. 

5. Умови вибору командних апаратів. 

 

 

 

2.6  Пристрої контролю. 

 

Призначення, будова принцип дії пристроїв контролю та умови їх вибору.                       

В сільськогосподарських установках серед пристроїв контролю найбільшого 

розповсюдження здобули засоби сигналізації  та контрольно-вимірювальні прилади.  

Пристрої сигналізації призначені для подачі сигналів про початок роботи та 

стан механізмів і машин, про положення заслінок бункерів, про заповнення та 

спорожнення бункерів, про рівень рідини в резервуарі і т. д. 

За принципом дії сигналізацію поділяють на світлову, звукову, а за 

призначенням – на робочу, попереджувальну та аварійну.  

Світлова сигналізація здійснюється за допомогою сигнальних ламп і світлових 

табло. Залежно від кольору лінзи сигнал може мати різні значення. Наприклад, 

зелений колір – нормальний стан, жовтий колір – попереджувальний сигнал, 

червоний колір – аварійний стан. 
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Рисунок 2.6.1. Світлосигнальна арматура  AD16, AD22. 

  

В якості сучасних світлосигнальних пристроїв найбільшого розповсюдження 

здобула світлосигнальна арматура зі світлодіодами, ствітоліодними матрицями та з 

неоновими лампами. Перевага віддається даним джерелам світла так як вони мають 

незначні струми живлення. Крім джерел світла арматура комплектується баластними 

опорами для забезпечення номінальної напруги живлення. 

На рисунку 2.6.1 показано зовнішній вигляд світлосигнальної арматури  AD16, 

AD22 з світлодіодною матрицею. Світлосигнальна арматура може працювати в колах 

змінного та постійного струму на напругу 24,48,110,220,380 В. 

На рисунку 2.6.2 показано зовнішній вигляд світлосигнальної арматури  NXD 

PL, PLS (з ліва на право) з  неоновою лампою. Світлосигнальна арматура може 

працювати в колах змінного та постійного струму на напругу 24,110,220 В. 

 

 

Рисунок 2.6.2. Світлосигнальна арматура  NXD PL, PLS (з ліва на право) 
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Звукова сигналізація здебільшого застосовується як попереджувальна. За її 

допомогою обслуговуючий персонал сповіщається про початок роботи установки, 

про появу аварійного стану тощо. До апаратів звукової сигналізації належать дзвінки, 

сирени. Основними параметрами пристроїв звукової сигналізації є сила звуку (дБл), 

та номінальна напруга. 

 

             

                                а)                             б)                                    в) 

 

Рисунок 2.6.3. Пристрої звукової сигналізації: а – дзвінок; б – дзвінок на DIN-

рейку; в – сирена. 

 

Основними   умовами   вибору сигнальних пристроїв є призначення та  

відповідність  номінальної  напруги  пристрою напрузі в колі живлення (Uн.п = Uк. к ).      

   

Серед  контрольно-вимірювальних приладів в сільськогосподарських 

електроустановках найбільш широкого розповсюдження здобули вольтметри та 

амперметри. Вольтметри дають можливість оцінити якість електроенергії на 

затискачах споживачів. Особливо важливим є контроль рівня напруги на потужних 

споживачах віддалених від трансформаторних підстанцій. Контроль струму 

споживачів доцільно проводити для електроприводу де можливі технологічні 

перевантаження, чи по струму електродвигуна  механізму регулюють подачу 

сировини, речовим, які подаються  на механізм. 
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Рисунок 2.6.4. Контрольно-вимірювальні прилади: а – аналогові; б – цифрові. 

 

 Вибирають вольтметри, амперметри за призначенням, верхньою межею 

вимірюваної величини, класу точності, конструктивному виконанню. 

 

Приклад 

 Вибрати амперметр РА для контролю струмового завантаження 

електродвигуна М серії 4АМ200L4У3 (Рн=45кВт, Ін=83,3А), згідно зі схемою 

рисунок 2.6.5. 

                         

  

 

 

 

 

Рисунок 2.6.5. Силові кола пуску електродвигуна з контролем його струмового 

завантаження.  

 

 Вибираємо амперметр РА за умовами: 

а) за класом точності  

 Амперметр РА, що використовується для контролю струмового завантаження 

     TA    

M       KK        KM                     PA  



93 

 

двигуна відноситься до щитових приладів які повинні мати клас  точності не гірше 4. 

б) за верхньою межею вимірювання 

Іа ≥  Ір , 

де Іа – верхня межа вимірювання струму амперметра, А; 

Ір – розрахунковий струм електродвигуна, А, 

Іа ≥ 83,3А  

Приймаємо   амперметр  типу Э8030, призначений для вимірювання струму в 

колах змінного струму 50 Гц. Клас точності амперметра - 2,5. При включені через 

трансформатор струму 1/5 амперметр має верхню межу вимірювання струму 100А. 

Амперметр необхідно  комплектувати трансформатором струму  Т-0,66-5-1У3, 100/5.   

 

Контрольні питання 

1. Призначення  будова та принцип дії  та умови вибору світлосигнальних 

пристрої. 

2. Призначення  будова та принцип дії та умови вибору пристроїв світлової 

сигналізації. 

3. Призначення  будова та принцип дії та умови вибору контрольно-

вимірювальних приладів. 

 

 

 

2.7.  Контролери. 

 

Загальні відомості про контролери. Контролер (англ. Controller - регулятор, 

керуючий пристрій). Тут прийнято до уваги, що термін "control" в англомовних 

текстах набагато частіше має значення "керувати", ніж "контролювати". Враховуючи 

сучасний етап розвитку електротехніки контролерами називають - пристрої 

управління в електроніці та обчислювальній техніці. До  широкого розвитку 

мікроелектроніки контролери будувалися на контактно-релейній базі.  Сучасні 

контролери являють собою мікропроцесорний пристрій, що призначений для збору, 

перетворення, обробки, зберігання інформації  і  формування команд керування. До 

входів  контролера можуть бути приєднано датчики, до виходів виконавчі механізми 
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об'єкту керування. Контролери  в основі яких використовуються мікропроцесори 

мають назву мікроконтролери. На практиці у функції мікроконтролерів входить 

контроль і керування об'єктами управління, зокрема окремими пристроями та 

технологічними процесами в цілому. 

В зальному випадку структура мікроконтролера зображена на рисунку 2.7.1. 

 

 

  

Рисунок 2.7.1.  Структурна схема мікроконтролера.  

 

Якщо до центрального процесора  на кристал додати оперативний і постійний 

запам'ятовуючі пристрої (ОЗП, ПЗП), таймери, лічильники, аналого-цифрові і 

цифроаналогові перетворювачі (АЦП, ЦАП), інтерфейсні вузли та порти 

вводу/виводу, то мікропроцесор перетвориться на мікроконтролер. Відповідно до 

одного з багатьох визначень, мікроконтролер  – це спеціалізований мікропроцесор, 

оснащений приладовими інтерфейсами. Головною відмінністю між мікропроцесором 

і мікроконтролером є самодостатність останнього. Наприклад, тактові імпульси 

виробляє вбудований синхрогенератор, який може працювати як автономно, так і від 

зовнішнього кварцового резонатора. Порти введення / виводу гнучко перебудовують 

свої функції і можуть безпосередньо з'єднуватися з датчиками і виконавчими 

пристроями. Керуюча програма зберігається у внутрішньому, а не в зовнішньому 

ПЗП. Її легко читати  і модифікувати, оскільки сучасні МК містять багато разів 

перезаписуваний флешпам'ять (FLASH). Для програмування звичайно 

використовується інтерфейс ISP (InSystem Programming), який не вимагає вилучення 

МК з панельки в друкованій платі.  
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Програмування (розглядається як кодування - реалізація у вигляді програми 

одного чи кількох взаємопов'язаних алгоритмів контролю та керування з 

застосуванням мов програмування)  мікроконтролерів зазвичай здійснюється на 

асемблері або Сі, хоча існують компілятори для інших мов. 

Для пояснення загального призначення промислових контролерів, що 

використовуються для контролю і керування технологічними процесами систему 

керування можна зобразити у вигляді структурної схеми, яка зображена на                  

рисунку 2.7.2.   

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7.2.  Структурна схема промислового контролера керування 

технологічними установками.  

 

Принцип роботи програмованих промислових контролерів дещо відрізняється 

від "звичайних" мікропроцесорних пристроїв. Програмне забезпечення універсальних 

контролерів складається з двох частин. Перша частина це системне програмне 

забезпечення. Проводячи аналогію з комп'ютером можна сказати, що це операційна 

система, тобто управляє роботою вузлів контролера, взаємозв'язку складових частин, 

внутрішньої діагностикою. Системне програмне забезпечення  контролерів 

розташоване в постійній пам'яті центрального процесора і завжди готовий до роботи. 

За включення живлення контролер  готовий взяти на себе управління системою вже 

через кілька мілісекунд. Контролери працюють циклічно за методом періодичного 

опитування вхідних даних. Робочий цикл контролера  включає 4 фази: 

1.  Опитування входів 

2.  Виконання користувальницької програми 

3.  Установку значень виходів 

4. Деякі допоміжні операції (діагностика, підготовка даних для відладчика, 

візуалізації і т. д.). 
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Виконання 1 фази забезпечується системним програмним забезпеченням. Після 

чого управління передається прикладній програмі, тій програмі, яку ви самі записали 

в пам'ять, за цією програмою контролер робить те що ви побажаєте, а по її 

завершенню управління знову передається системному рівню. За рахунок цього 

забезпечується максимальна простота побудови прикладної програми - її творець не 

повинен знати, як здійснюється управління апаратними ресурсами. Необхідно знати з 

якого входу приходить сигнал і як на нього реагувати на виходах. 

Розглянемо входи і виходи контролерів. Існує три види входів дискретні, 

аналогові і спеціальні. 

Один дискретний вхід здатний приймати один бінарний електричний сигнал, 

що описується двома станами - включений або виключений. Всі дискретні входи 

(загального виконання) контролерів зазвичай розраховані на прийом стандартних 

сигналів з рівнем 24 В постійного струму. Типове значення струму одного 

дискретного входу (при вхідній напрузі 24 В) становить близько 10 мА. 

Аналоговий електричний сигнал відображає рівень напруги або струму, 

відповідний деякої фізичної величини, в кожен момент часу. Це може бути 

температура, тиск, вага,  положення, швидкість, частота і т. д. Для аналогових входів 

найбільш поширені стандартні діапазони постійної напруги - 10...+10 В і 0...+10 В. 

Для струмових входів - 0...20 мА і 4...20 мА.  

Оскільки контролер є цифрової обчислювальної машиною, аналогові вхідні 

сигнали обов'язково піддаються аналого-цифровому перетворенню (АЦП). В 

результаті, утворюється дискретна змінна певної розрядності. Як правило, в 

контролерах застосовуються 8 - 12 розрядні перетворювачі, що в більшості випадків, 

виходячи з сучасних вимог по точності управління технологічними процесами, є 

достатнім. Крім цього АЦП вищої розрядності не виправдовують себе, в першу чергу 

через високого рівня індустріальних перешкод, характерних для умов роботи 

контролерів. Практично всі модулі аналогового вводу є багатоканальними. Вхідний 

комутатор підключає вхід АЦП до необхідного входу модуля. 

Стандартні дискретні і аналогові входи контролерів здатні задовольнити 

більшість потреб систем промислової автоматики. Необхідність застосування 

спеціалізованих входів виникає у випадках, коли безпосередня обробка деякого 
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сигналу програмно ускладнена, наприклад, вимагає багато часу. Найбільш часто 

контролери оснащуються спеціалізованими рахунковими входами для вимірювання 

тривалості, фіксації фронтів і підрахунку імпульсів. 

Наприклад, при вимірі положення і швидкості обертання валу дуже поширені 

пристрої, що формують певну кількість імпульсів за один оберт - поворотні 

шифратори. Частота проходження імпульсів може досягати декількох мегагерц. 

Навіть якщо процесор контролера має достатню швидкодію, безпосередній 

підрахунок імпульсів в призначеній для користувача програмі буде дуже 

марнотратним за часом. Тут бажано мати спеціалізований апаратний вхідний блок, 

здатний провести первинну обробку і сформувати, необхідні для прикладної задачі 

величини. Другим поширеним типом спеціалізованих входів є входи здатні дуже 

швидко запускати задані користувальницькі завдання з перериванням виконання 

основної програми - входи переривань. 

Дискретний вихід також має два стани - включений і виключений. Вони 

потрібні для управління: електромагнітних клапанів, котушок, пускачів, світлові 

сигналізатори і т.д. Загалом сфера їх застосування величезна, і охоплює майже всю 

промислову автоматику. 

Конструктивно програмовані контролери на моноблочні, модульні і 

розподілені. Моноблочні мають фіксований набір входів виходів. 

 

Рисунок 2.7.3. Моноблочний контролер. 

 

У модульних контролерах модулі входів - виходів встановлюються в різному 

складі і кількості в залежності від майбутньої завдання. 

У розподілених системах модулі або навіть окремі входи-виходи, які 

утворюють єдину систему управління, можуть бути рознесені на значні відстані 
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Рисунок 2.7.4. Модульний контролер. 

 

При створенні системи управління технологічного процесу, завжди існує 

проблема по взаєморозумінню програміста і технологів. Технолог скаже «нам треба 

трохи підсипати, трохи підмішати, ще підсипати і трохи нагріти». І мало коли слід 

чекати від технолога формалізованого опису алгоритму. І виходило так, що 

програмісту потрібно довго вникати в технологічний процес, потім писати програму. 

Найчастіше при такому підході програміст залишається єдиною людиною, здатним 

розібратися в своєму творінні, з усіма наслідками, що випливають звідси. Така 

ситуація породила прагнення створення технологічних мов програмування, 

доступних інженерам і технологам і максимально спрощує процес програмування. 

 За останнє десятиліття з'явилося кілька технологічних мов. Більш того, 

Міжнародною Електротехнічної Комісією розроблений стандарт МЕК-61131-3, який 

концентрує все передове в області мов програмування для систем автоматизації 

технологічних процесів. Цей стандарт вимагає від різних виробників контролерів 

пропонувати команди, які є однаковими і за зовнішнім виглядом, і за дією. 

Стандарт специфікує 5 мов програмування: 

• Sequential Function Chart (SFC) - мова послідовних функціональних блоків; 

• Function Block Diagram (FBD) - мова функціональних блокових діаграм; 

• Ladder Diagrams (LАD) - мова релейних діаграм; 

• Statement List (STL) - мова структурованого тексту, мова високого рівня. 

Нагадує собою Паскаль 

• Instruction List (IL) - мова інструкцій., Це типовий асемблер з акумулятором і 

переходах по мітці. 



99 

 

 

Мова LAD або KOP (з німецького Kontaktplan) схожі на електричні схеми 

релейного логіки. Тому інженеру  який не  знає мов програмування, не важко 

написати програму. Мова FBD нагадує створення схем на логічних елементах. У 

кожному з цих мов є свої мінуси і плюси. Більшість програмних комплексів дають 

можливість переконвертувати вже написану програму з однієї мови  на іншу. Так як 

деякі завдання просто вирішуються на одній мові, а на іншому доведеться зіткнутися 

з деякими труднощами. Найбільшого поширення в даний час отримали мови LAD, 

STL і FBD. 

Відкритість МЕК стандартів привели до створення фірм, що займаються 

виключно інструментами програмування  контролерів. Найбільшою популярністю в 

світі користуються комплекс CoDeSys. CoDeSys розроблений фірмою 3S. Це 

універсальний інструмент програмування контролерів на мовах МЕК, не прив'язаної 

до якої-небудь апаратної платформи і задовольняє всім сучасним вимогам. 

   Основні особливості  комплексу CoDeSys : 

- повноцінна реалізація МЕК мов; 

- вбудований емулятор контролера дозволяє проводити налагодження проекту 

без апаратних засобів. Причому емулюється не просто якийсь абстрактний 

контролер, а конкретний з урахуванням апаратної платформи; 

- вбудовані елементи візуалізації дають можливість створити модель об'єкта 

управління і проводити налагодження, тобто дає можливість створювати людино-

машинний інтерфейс (HMI); 

- дуже широкий набір сервісних функцій, що прискорює роботу програміста; 

 

Класифікація контролерів. Терміном "промисловий контролер" називають 

мікропроцесорний пристрій  зі вбудованим апаратним і програмним забезпеченням, 

який використовується для виконання функцій управління технологічним 

обладнанням. Їх розвиток йде по двох напрямах - створення спеціалізованих і 

універсальних контролерів. 

Спеціалізованим контролером вважається пристрій для конкретного 

застосування і не може застосовуватися в інших цілях. Розробка спеціалізованого 
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контролера базується на ідеї мінімізації апаратних і програмних засобів для того, щоб 

досягнути оптимізації таких якісних показників системи як швидкодія, точність, 

вартість.  

Універсальний контролер будується виходячи з концепції розміщення у рамках 

вибраного конструктиву максимально можливого набору апаратних засобів. Окрім 

надмірності апаратних засобів потужним чинником універсалізації виступає 

можливість управляти мікропроцесорними пристроями з допомогою самостійно 

створюваних користувачем програм. 

Базова частина контролера включає центральний процесорний блок (Central 

Processors Units - CPU), основними завданнями якого є управління периферійними 

модулями, зберігання програми роботи і даних, організація обміну даними і 

командами,  проведення діагностики вузлів. Модульний принцип набору функцій 

контролерів якнайкраще відповідає загальній концепції створення і використання 

універсальних контролерів, що сприяє розширенню сфери їх застосування.  

Контролери можна підрозділити по ряду ознак на різні класи за певними 

істотними для споживачів властивостями. Визначення для кожного контролера його 

класифікаційних особливостей фактично вказує його місце серед інших контролерів, 

означає його відмінності від них і виділяє групи контролерів різних виробників, 

близьких по більшості ознак, що класифікуються. 

Потужність. Термін "потужність" фахівцями, працюючими з контролерами, 

введений як сленг - він не відбиває загальноприйнятого поняття цього терміну, 

прийнятого в цілому в техніці і фізиці. В даному випадку під визначенням 

"потужність" розуміється деяка сукупність характеристик : розрядність і швидкодія 

центрального процесора, об'єм різних видів пам'яті, число портів і мережевих 

інтерфейсів, тобто це узагальнювальний термін, що показує "переваги" одного 

контролера над іншим. Зазвичай основним показником, що побічно характеризує 

потужність контролера, являється число входів і виходів (як аналогових, так і 

дискретних), які можуть бути приєднані до контролера. Слід мати на увазі, що якщо 

контролер модульний, то йдеться не про кількість вбудованих в корпус контролера 

входів/виходів, а про потенціальну можливість обслуговування певного їх числа, яке 
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буде набрано шляхом підключення до центрального модуля необхідної кількості 

периферійних блоків. 

Функціональне призначення. Класифікація за функціональним призначенням 

характеризує  необхідні функції контролю і управління. 

 Спеціалізований контролер з жорстко вбудованими функціями. Зазвичай є 

мінімальний по потужності контролер, програма дії якого заздалегідь прошита в його 

пам'яті, а зміні при експлуатації підлягають тільки параметри програми. Число і набір 

блоків введення/виводу визначається функціями, що реалізовуються в нім. Часто такі 

контролери реалізують різні варіанти функцій регулювання і їх називають 

регуляторами. Основні сфери застосування : управління яким-небудь самостійним 

механізмом або елемент загальної системи управління, виділений через специфічні 

вимоги до окремої функції.  

Контролер, розрахований на реалізацію логічних залежностей (в основному: на 

блокування, програмне управління, пуск, зупинку машин і механізмів). Набір блоків 

введення/виводу у такого контролера розрахований, в основному, на різноманітні 

дискретні канали. Він характеризується прошитою в його пам'яті розвиненою 

бібліотекою логічних функцій і функцій блокування типових виконавчих механізмів. 

Головна сфера застосування такого контролера - заміна релейно-контактних шаф в 

усіх галузях. Часто такі контролери називають програмованими реле. Для його 

програмування  використовуються спеціалізовані мови типу релейно-контактних 

схем. 

Контролер, розрахований на реалізацію будь-яких обчислювальних і логічних 

функцій. Найбільш поширений універсальний контролер, що не має обмежень по 

сфері застосування. Центральний процесор контролера має достатню обчислювальну 

потужність, розрядність, пам'ять, щоб виконувати як логічні, так і математичні 

функції. Іноді для посилення його обчислювальної потужності він забезпечується ще 

і математичним співпроцесором. У програмні інструментальні засоби входять 

спеціалізовані технологічні графічні мови і конфігуратори з бібліотеками 

математичних і регулюючих функцій. До складу блоків введення/виводу входять 

блоки на всілякі види і характеристики каналів (аналогових, дискретних, імпульсних і 

т. д.). 
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Моноблочна або модульна архітектура. Ця класифікаційна ознака ділить 

контроллери по можливостях просторового розташування його окремих компонентів. 

Існують: - контролери моноблочної структури, у яких склад усіх компонентів, 

включаючи елементи введення/виводу, конструктивно зафіксований в одному 

корпусі; - контролери модульної структури, у яких частина або усі блоки вво-

да/виводу можуть бути конструктивно відокремлені від центральної частини 

контролера. Номенклатуру периферійних модулів складають: 

- модулі аналогового введення/виводу на різні типові сигнали датчиків і 

виконавчих механізмів; 

- модулі дискретного введення/виводу на різні струми і напругу; 

- аналого-цифрові і цифро-аналогові перетворювачі; 

- модулі мережевих інтерфейсів, обслуговуючі різні мережі; - спеціалізовані 

модулі (лічильники, таймери, модулі для управління двигунами і т. д.). Підключаючи 

до центрального процесорного модуля необхідні периферійні модулі, кожен 

проектувальник системи управління отримає контролер із заданими і мінімально 

надмірними апаратними засобами. 

Є ще одне важливе класифікаційне розділення блоків вводу/виводу і 

периферійних компонентів. Вони підрозділяються на: - розроблені конкретно для 

цього контролера (чи цієї серії контролерів); - стандартизовані, які можуть бути 

використані в різних контролерах. Стандартизуються габарити периферійного 

модуля, його роз'єми, обмін з процесорним блоком. 

Закрита або відкрита архітектура. По архітектурі контролери підрозділяються 

на два класи: контролери, що мають фірмову закриту архітектуру, і контролери 

відкритої архітектури, що грунтується на одному з магістрально-модульних 

стандартів. При фірмовій архітектурі зміни (модифікації) контролера можливі тільки 

компонентами конкретного виробника. Самі зміни досить обмежені і заздалегідь 

обумовлені виробником. При відкритій магістрально-модульній структурі, що має 

стандартний інтерфейс для зв'язку центрального процесора з іншими модулями 

контролера, ситуація кардинально міняється. 

РС-подібність. Контролери підрозділяються на РС-сумісні (РС- based) 

контролери і РС-несумісні контролери. Основні відмінності даних класів контролерів 



103 

 

полягають в наступному. РС-сумісні контролери максимально відкриті засоби. Вони 

мають архітектуру IBM PC; базуються на тій же, що і РС, компонентній базі; 

працюють під однією з операційних систем персонального комп'ютера; взаємодіють з 

усім напрацьованим для персональних комп'ютерів програмним забезпеченням; 

програмуються на будь-яких мовах, використовуваних для програмування РС; в 

основному орієнтовані на інформаційний обмін з іншими засобами, як і PC, через 

мережу Ethernet. 

РС-несумісні контролери істотно більше закриті. Їх архітектура переважно є 

оригінальною розробкою виробника; їх компонентна база відрізняється від РС і вона 

різна у різних виробників; їх специфічні операційні системи реального часу точно 

відстежують вимоги динамічних промислових об'єктів; вони майже не користуються 

стандартами Windows в частині програмного забезпечення і не можуть застосовувати 

напрацьовані для РС програми; їх програмування ведеться на спеціальних 

технологічних мовах; у мережевих взаємозв'язках вони, в основному, орієнтуються  

на стандартні або спеціальні промислові мережі. 

РС-сумісні контролери доцільніше застосовувати на верхніх ієрархічних рівнях 

автоматизації ділянок, цехів і виробництва в цілому. Тут слабшає суворість 

промислової специфіки обчислювальних засобів автоматизації і посилюються вимоги 

до інформаційної сумісності контролерів з корпоративними мережами і до 

використання напрацьованого для РС програмного забезпечення. 

 

Умови вибору контролерів. Вибір раціонального для кожного конкретного завдання 

контролера  є важливим для будь-якого замовника. В той же час визначення 

найкращого контролера  усієї їх різноманітності, наявної на ринку, є далеко не 

однозначним і не простим завданням, оскільки воно повинне враховувати усі 

властивості автоматизуємого об'єкту, задовольняти поставленим вимогам до системи 

контролю і управління, знаходити деякий раціональний компроміс між різними 

суперечливими критеріями (потужність, надійність, відкритість, вартість і так далі). 

Більшості споживачів потрібно не перевагу однієї якоїсь характеристики, а - 

деяку інтегральну оцінку, що дозволяє порівняти контролери по сукупності 
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характеристик і властивостей. Розглянемо методику формування такої оцінки. 

Зважаючи на специфіку пристроїв, критерії оцінки можна розділити на три групи: 

- технічні характеристики (кількість каналів входів і виходів, швидкодія, рівні 

напруг входів і виходів; 

- експлуатаційні характеристики (діапазон робочих температур, відносної 

вологості повітря; 

- споживчі властивості (продуктивність, надійність, вартість придбання та 

експлуатації, гарантійний термін роботи). 

На першому етапі кожна технічна характеристика аналізованого контролера  

порівнюється з пред'явленими до проектованої системи вимогами, і якщо ця 

характеристика не задовольняє цим вимогам, виріб знімається  з розгляду. Такий же 

аналіз проводиться на другому етапі з експлуатаційними характеристиками, і тільки 

якщо технічні і експлуатаційні характеристики відповідають поставленому завданню 

і пред'явленим вимогам, проводиться оцінка споживчих властивостей контролера. 

Для прикладу,  розглянемо технічні характеристики спеціалізованого 

контролера ОВЕН ТРМ32-Щ4(рисунок 2.7.5) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7.5. Контролера ОВЕН ТРМ32-Щ4 

Контролер ОВЕН ТРМ32-Щ4 призначений для регулювання температури в 

системах опалення та гарячого водопостачання. 

 Функціональні можливості контролера : 

-   регулювання температури в контурі опалювання по опалювальному графіку; 

-   підтримка постійної заданої температури в контурі гарячого водопостачання; 
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-   висока точність підтримання температури, забезпечена ПІД-регуляторами; 

-  захист системи опалювання від перевищення температури зворотної води; 

          -   перемикання режимів "день/ніч"; 

          -   реєстрація даних на ЕОМ по інтерфейсу RS – 232. 

Програмування параметрів здійснюється з панелі контролера. 

Технічні характеристики 

 Номінальна напруга живлення                                         220 В частотою 50 Гц 

Допустиме відхилення номінальної напруги                              -15+10 % 

Тип вхідних датчиків контролю температури              ТСМ 50М, ТСП 50П або 

                                                                                      ТСМ 100М, ТСП 100П, Pt100 

 Кількість вхідних каналів контролю температури                         4 

 Час циклу опитування датчиків, не більше не більше                   6с 

 Кількість вихідних реле                                                                     4  

Допустимий струм навантаження,  

комутований контактами реле                                                 1А при 220В 

Інтерфейс зв'язок з ЕОМ через адаптер 

мережа АС2                                                                     послідовний, RS – 232 

Тип корпусу щитовий                                                                       Щ4 

Габаритний розмір                                                                    96×96×145 мм 

Ступінь захисту корпусу з боку передньої панелі                         IP54 

Повна інформація призначення, принципу дії, схем підключення та інших 

характеристик наведена в керівництві по експлуатації. 

 

Контрольні питання 

1. Призначення  контролерів. 

2. Структура та загальні відомості про контролери. 

3. Класифікація контролерів. 

4. Умови вибору контролерів. 
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