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ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ 

 

1. Класифікація апаратів управління та захисту, їх технічні характеристики, 

галузі застосування. 

Електричними апаратами називають особливі електротехнічні пристрої, 

призначені для керування, регулювання або захисту електричних кіл і машин. 

Електричні апарати класифікують:за призначенням - комутуючі (для вимикання і 

вмикання електричних кіл), захисні (для захисту електричних кіл і машин шляхом 

їх вимикання при струмах перевантаження і короткого замикання, а також при 

змінах напруги та інших порушеннях режимів роботи електроустановки), 

пускорегулювальні (для здійснення пуску і регулювання частоти обертання, струму 

і напруги електричних машин), контролюючі (для контролю заданих параметрів 

електричного кола; при порушенні цих параметрів вони реагують, надсилаючи 

імпульси струму, що викликають дію сигналу або вимикального апарата); 

за принципом роботи - контактні (замиканням і розмиканням рухомих 

контактних частин здійснюється вплив на кероване електричне коло); 

безконтактні (які здійснюють керування приєднаними до них електричними 

колами зміною своїх електричних параметрів - індуктивності, ємності, опору 

тощо); 

за напругою - низької (до 1000 В, але, як правило, до 660 В включно) і високої 

(понад 1000 В, найчастіше 6 кВ і вище); 

за родом струму - постійного або змінного; 

за виконанням- у відкритому, захищеному, вибухобезпечному тощо. 

Електричні апарати можна класифікувати і за іншими ознаками, наприклад за 

кількістю полюсів (однополюсні або триполюсні), за способом гасіння в апараті 

електричної дуги(з гасінням в деіонній гратці, у маслі або в газовому середовищі), 

за способом дії (електромагнітні, теплові, індукційні). 

До електричних апаратів висуваються різні вимоги, що визначаються 

переважно їх призначенням та умовами навколишнього середовища. Всі 

електричні апарати повинні задовольняти таким загальним вимогам: 
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- струмопровідні частини мають витримувати нагрівання певної температури, 

викликані протіканням через них тривало - номінальних струмів і короткочасно - 

струмів перевантаження і наскрізного короткого замикання; 

- контактні частини й механізми повинні витримувати без порушення 

регулювання гарантовану заводом-виробником кількість циклів вмикань і 

вимикань; 

- контакти мають бути здатні вмикати і вимикати всі струми робочих 

режимів, а контакти багатьох апаратів - також і струми аварійних режимів; 

- деталі повинні витримувати без будь-яких порушень, що перешкоджають їх 

подальшій нормальній роботі, електродинамічні зусилля, які виникають у 

струмопровідних частинах під час протікання через них струмів перевантаження 

або короткого замикання; 

- електрична ізоляція повинна забезпечувати надійну і безпечну роботу 

апарата за заданих значень напруги, а також за короткочасних перевантажень 

певної величини. 

Основними і найвідповідальнішими частинами електричних апаратів 

загальнопромислового призначення є контакти. 

Якість контакту в апараті залежить від тиску в контакті, а також від 

правильності обробки і стану контактних поверхонь. Погано оброблені і окислені 

(вкриті плівками оксидів) контакти мають значний перехідний опір. Тому під час 

монтажу електричних апаратів особливу увагу слід звертати на стан їх контактів. 

Окислені контактні поверхні мідних контактів треба обробляти напилком для 

створення шорсткості, яка забезпечує, кращий контакт, ніж поліровані або 

шліфовані поверхні. Поверхні контактів повинні бути чистими, а тиск у контактах 

- відповідати заводським даним. 

В останні роки багато електричних апаратів випускають з контактами, 

вкритими металокерамікою. Контакти з металокерамічним покриттям очищають, 

промиваючи чистим бензином. Обробляти їх напилком забороняється. 

Електричні апарати, які надходять на монтаж у заводській упаковці і без ознак 

пошкоджень, відкривати, і тим більше розбирати, не слід. При необхідності 
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усунення дрібних пошкоджень в апараті всі роботи треба виконувати так, щоб 

максимально збереглося заводське складання і регулювання контактів, механізму 

та інших частин апарата. 

Апарати, які застосовують для керування електричними колами, поділяються 

на неавтоматичні і автоматичні. Коли апарат здійснює яку-небудь дію, то говорять, 

що "апарат спрацьовує". Якщо спрацьовування апарата відбувається в результаті 

впливу обслуговуючого персоналу на його механізм, то апарат називають ручним. 

Апарат, що спрацьовує незалежно від втручання оператора, називається 

автоматичним. Проміжними є напівавтоматичні апарати, частина операцій у яких 

виконується при втручанні оператора, а частина автоматично. 

Неавтоматичними апаратами є рубильники, перемикачі, пакетні вимикачі, 

ящики з рубильниками, а також барабанні вимикачі та контролери, керування 

якими здійснюється вручну безпосередньо оператором. 

  

Рис. 1 – Рубильник    Рис. 2 – Пакетний перемикач 

 

Автоматичними апаратами є контактори, магнітні пускачі і автомати, якими 

керують дистанційно або які діють автоматично в разі зміни установленого режиму 

роботи електродвигуна або живильної мережі (перевантаження, зниження чи повне 

зникнення напруги тощо). 
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Рис. 3 – Магнітні пускачі 

 

Розглянемо деякі типи електричних апаратів. 

1. Класифікація апаратів управління та захисту, їх технічні характеристики, 

галузі застосування. 

 

2. Рубильники.  

Рубильники є найпростішими ручними комутаційними апаратами, 

призначеними для включення і відключення електричних кіл. Бувають 

однополюсними, двополюсними, триполюсними і багатополюсними. 

Двополюсний рубильник зображений на рис. 4. 

 

Рис. 4 – Найпростіший двополюсний рубильник 1– ніж; 2 – стійка; 3 – губка;   

4 – рукоятка, 5 – основа. 

 

Для створення надійного електричного контакту необхідний певний тиск між 

контактними поверхнями. У рубильниках, розрахованих на невеликі струми, цей 
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тиск здійснюється за рахунок пружних властивостей міді губок та ножів. У 

рубильниках на великі струми необхідний тиск створюється спеціальними 

неструмоведучими сталевими пружинами. 

Відомо, що при замиканні і розмиканні контактів утворюються електричні 

дуги. У низьковольтних рубильниках змінного струму на середні і малі струми 

гасіння дуги здійснюється швидкою деіонизацією газів. Ефективним заходом 

є  застосування дугогасних ґрат, що складаються з набору мідних або сталевих 

пластин, ізольованих одна від одної і від інших частин апарата. Дуга направляється 

в дугогасні ґрати, де розбивається на ряд коротких дуг між пластинами і швидко 

гасне. При цьому дугогасні пластини інтенсивно поглинають тепло. 

 

3. Кнопки керування.  

Кнопки керування застосовуються для дистанційного керування 

електромагнітними апаратами (контакторами, пускачами), а також для включення 

кіл сигналізації. Будова кнопки показано на рис. 5 

 

Рис. 5 – Кнопка керування: 1 - корпус, 2 - металевий стрижень, 3- кнопка, 4 - 

зворотна пружина, 5 – розмикаючі контакти, 6 - контактний місток, 7 - контактна 

пружина, 8 - замикаючі контакти 

 

Кнопка має один або два контакти місткового типу, що, у залежності від 

призначення, можуть бути розмикаючими чи замикаючими. Контакти виконуються 

мідними, посрібленими, срібними, метало-керамічними. Кнопки можуть 
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виконуватися із самоповерненням у вихідне положення. Кнопки можуть 

комплектуватися в кнопкові пости. 

 

   4.  Універсальні перемикачі.  

Універсальні перемикачі служать для ручного переключення кола керування і 

силових кіл малої потужності. 

Установлюються на щитах і пультах керування. Дозволяють одержати будь-

яку послідовність переключень стосовно до різних умов роботи. Будова 

універсального перемикача приведена на рис. 6. 

 

Рис.6 – Будова універсального перемикача. 

 

Універсальний перемикач складається з набору контактних секцій, стягнутих 

шпильками. Через усі секції проходить центральний вал, що несе кулачкові шайби 

з пластмаси, що замикають і розмикають контакти при повороті рукоятки. 

 

5. Пакетні перемикачі.   

Пакетні вимикачі і перемикачі (пакетніки) використовуються для пуску 

дрібних двигунів і переключення кіл керування. Зовнішній вигляд пакетного 

перемикача приведений на рис. 7. 
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Рис. 7 – Зовнішній вигляд пакетного перемикача. 

 

6. Реле.  

Розрізняють реле керування і автоматики, реле захисту. 

Реле керування й автоматики призначені для автоматичного керування 

електроприводами та іншими електротехнічними пристроями. Реле керування 

можуть також служити для захисту електроустановок. 

Спрацьовування реле відбувається або при втягуванні якоря, або при 

відпусканні його. На рис. 8 показано реле з хитним якорем. Притягання якоря 

приведе до розмикання або замикання  контактів. На рис. 9 показано реле 

соленоїдного типу. Якір утягується полем котушки усередину гільзи з 

немагнітного матеріалу, змушуючи спрацьовувати контакти реле. 

 

Рис. 8 – Реле з хитним якорем. 
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Рис. 9 – Реле соленоїдного типу. 

 

Реле захисту контролюють і керують режимом роботи елементів електричної 

системи: генераторів, трансформаторів, двигунів, ліній передачі. При порушенні 

нормального режиму роботи реле посилають імпульс, що приводить у дію 

апаратуру автоматичного керування, яка відновлює нормальні умови роботи або 

відключає ушкоджену ділянку. До реле захисту відносяться, зокрема, теплове реле, 

пристрій захисного відключення. 

 

7. Контактори.  

Електромагнітні контактори застосовуються за частих включень і вимикань 

потужних електричних кіл. Контактори не призначені для відключення аварійних 

струмів короткого замикання або перевантаження. 

Електромагнітний контактор має котушку, що втягує, рухливий якір, систему 

головних контактів, дугогасний пристрій. Головні контакти розраховані на 

включення і відключення значних струмів. 

 

8. Магнітні пускачі.  

Магнітні пускачі призначені для керування електродвигунами малої і 

середньої потужності. Основним елементом магнітного пускача є контактор. 
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Управління здійснюється за допомогою кнопкового посту, що вбудовується в 

пускач або розташовується окремо. Більшість пускачів має вбудоване теплове реле, 

що захищає двигун від перевантаження. 

На рис.10 показана найпростіша схема включення трифазного асинхронного 

двигуна за допомогою магнітного пускача. При натисканні на кнопку "пуск" 

спрацьовує пускач і на затискачі С1, С2, С3 статора двигуна подається напруга. 

Блок-контакт АБ, що замкнувся, шунтує кнопку "пуск", яку можна відпустити. Для 

зупинки двигуна досить натиснути кнопку "стоп". 

 

Рис.10 – Найпростіша схема включення трифазного асинхронного двигуна  за 

допомогою магнітного пускача 

 

9. Автоматичні вимикачі.  

Автоматичний вимикач (автомат) є апаратом захисту, що одночасно виконує 

функцію ручного вимикача для рідких комутацій мережі.  

 

10. Загальні відомості про апаратуру високої напруги.  

До комутаційної апаратури високої напруги, що використовується на 

електричних станціях і підстанціях, відносяться роз'єднувачі, вимикачі 

навантаження, масляні і безмасляні автоматичні вимикачі. 

За допомогою роз'єднувачів до мережі приєднують, головним чином, 

малопотужні установки. Роз'єднувачі призначені для приєднання установок до 

мережі або відключення їх без напруги або під напругою, але за відсутності 

навантаження. 
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Для відключення установок під навантаженням 

застосовують вимикачі навантаження (струми до 400 А). 

Масляні і безмасляні автоматичні вимикачі застосовують для відключення 

номінальних струмів і струмів короткого замикання (рис. 11). З високовольтними 

вимикачами послідовно включають роз'єднувачі, що призначені для зняття напруги 

з вимикача для його огляду або ремонту. Масляний вимикач практично являє 

собою звичайний повітряний рубильник, занурений у бак з мастилом 

 

Рис.11 – Масляний вимикач: 1 - силове коло, 2 - порцелянові ізолятори, 3- 

рухливі контакти, 4 нерухомі контакти, 5 - пружина, що відключає. 

 

Мастило використовується як середовище, що виділяє в процесі гасіння дуги 

газ і має високу дугогасну здатність. Мастило також є охолоджуючим 

середовищем й ізолює контакти. 

Недоліком масляних вимикачів є їх вибухонебезпечність і горючість 

масляного наповнення. При утворенні дуги виділяється багато газів,  тиск яких 

передається стінкам масляного бака і може викликати вибух. 

 

 


