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Розд.1
Загальні поняття та відомості.
1.1 Поняття про електричні апарати.
Електричний апарат - електротехнічний пристрій для комутації,
стабілізації чи регулювання електричних, механічних або інших
навантажень.
Струм, напруга, потужність - різновиди електричних навантажень,
комутованих електричними апаратами.
Прикладом пристрою, комутуючого механічні навантаження є
електромеханічні муфти, які з’єднують або роз’єднують ведену та
ведучу частину у приводах, електромагніти, які приводять у дію
елементи електричних апаратів, різного роду заслонки, затвори у
гідравлічних та пневматичних системах.
Комутація (з латинського - змінювання)— буває ступінчастою та
плавною. Для першої характерне включення та відключення
електричного кола. Плавну комутацію струму в електричному колі
здійснюють різні підсилювачі при зміні керуючого сигналу на його
вході.
Як правило, до електричних апаратів відносять електротехнічні
пристрої, які здійснюють неперіодичну комутацію, і не відносять,
наприклад, колектор електричної машини або інший
електротехнічний пристрій, для якого характерна суворо визначена
періодичність комутації струму в електричному колі.
Функції стабілізації або регулювання різних технічних параметрів
працюючого обладнання здійснюють електричні регулятори та
стабілізатори. У теперішній час поширені два різновиди
електричних апаратів: безконтактні та конта ктні.
Безконтактні комутують кола, електричний струм яких регулюється
нелінійним елементом, електричний опір якого може змінюватись у
широких межах плавно або стрибком.
Безконтактні комутуючі елементи не забезпечують гальванічну
розв’язку у колі.
Великим недоліком контактних апаратів є створення у процесі
комутації розплавленого металевого містка, електричної іскри або
електричної дуги.
Електричні апарати ділять на :

апарати низької напруги (до 1000 в.);


апарати високої напруги.
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По галузям застосування еле ктричні апарати діляться на 5 груп:
1. Апарати розподілу енергії високої напруги: роз’єднувачі,
вимикачі: масляні, повітряні, вакуумні; короткозамикачі, плавкі
запобіжники, розрядники, реактори, трансформатори струму,
напруги та ін.
2. Апарати розподілу енергії низької напруги: автоматичні
вимикачі, неавтоматичні вимикачі та перемикачі ( рубильники,
пакетні вимикачі), плавкі запобіжники та ін.
3. Апарати керування: контактори, магнітні та ручні пускачі, силові
контролери, реле керування, командоконтроллери, перемика чі
керування, резистори, реостати збудження, пускові, регулювальні,
кнопки та кнопочні пости керування, електромагніти, магнітні
підсилювачі та ін.
4.Реле захисту: струму, напруги, потужності, опору, частоти, фази,
мінімальні та максимальні, диференційні, відношення, добутку,
інтеграла; реле з витримкою та без витримки часу та ін.
5.Установчі електричні апарати освітл ювальних та побутових
мереж: автоматичні вимикачі, плавкі запобіжники, вимикачі та
перемикачі, контактні розйоми (розетки та штепселі), кнопки
дзвінків, патрони світильників та ін.
Наш курс присвячений апаратам низької напруги (другої, третьої,
четвертої груп). Апарати високої напруги вивчаються в інших
дисциплінах.
1.2. Частини апаратів
Складовими елементами електричних апаратів є:
а) Деталь - елементарна частина апарату, виготовлена з цілого
куска матеріалу без застосування складальних операцій.
б) Вузол (складальна одиниця)- розбірне або нерозбірне з’єднання
2-х або більшої кількості деталей. Вузол, з якого починають
складати апарат,називається базовим.
в) Група - з’єднання вузлів та деталей, які є однією з складових
частин апарата та виконують певні функції.
Як правило, електричні апарати мають блочну конструкцію. Блоки
складаються з декількох груп, однією з яких є базова. Блочність
конструкції дає великі переваи як у виробництві, так і в
експлуатації апарата.
Частини найбільш поширених апаратів класифікуються таким
чином:
1)провідники струмоведучого контуру та їх контактні з’єднання;
2)комутуючі контакти;
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3)дугогасильні пристрої;
4)механізми;
5)електромагніти;
6)електроізоляційні деталі та вузли;
7)корпусні деталі, оболонки та резервуари.
1.3.Основні вимоги до електричних апаратів.
Ці вимоги дуже різноманітні та залежать від призначення, умов
застосування та експлуатації апарата. Крім специфічних вимог усі
електричні апарати повинні задовольняти наступним загальним
вимогам:
1) температура нагрівання апаратата його деталей не повинна бути
більша призначеної. Допустима температура нагрівання
струмоведучих частин визначається максимально допустимою
температурою нагрівання суміжної з нею ізоляції, що визначається
класом ізоляції. Класи ізоляції струмоведучих частин по нагріву
визначаються ГОСТ-8865. Граничні допустимі перевищення
температури нагріву частин електричних апаратів визначає ГОСТ 12434.
2) апарати повинні витримувати без деформацій, які заважають
подальшій роботі, великі термічні та електродинамічні дії,
виникаючі на протязі визначеного часу при перевантаженні та
короткому замиканні.
3) електрична ізоляція апарата повинна забезпечувати надійність
його роботи при заданому значенні перенапруги, виникаючі в
процесі експлуатації. Для цього апарат виконують з певним рівнем
ізоляції. Рівень ізоляції оцінюється значенням випробувальної
напруги. Ізоляція повинна на протязі однієї хвилини витримувати
випробувальну напругу змінного струму частотою 50 Гц. Деякі
значення випробувальної напруги вказані у табл.1 (ГОСТ12434).

Номінальна напруга
електричного апарата, В

Номінальна напруга по
ізоляції, В

Таблиця 1.
Випробувальна напруга (діюче
значення), В

12, 24

до 24

500

750

до 750

3000

до 1000

до 1000

3500
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Про стан ізоляції апарата судять також по її опору, який звичайно
дорівнює десяткам кілоом - мегом. Для забезпечення потрібного рівня
ізоляції відстань між струмоведучими частинами не повинна бути нижче
мінімальних значень.
Для низьковольтних апаратів по повітрю це (4…7) мм., по поверхні
ізоляції (5…22) мм. Звернемо увагу, що мова йде про апарати до 1000В.
4)контакти апаратів повинні бути спроможні включа ти та відключати усі
струми робочих режимів, а захисні апарати також і струми аварійних
режимів.
5)до кожного апарата пред’являються певні вимоги по надійності та
точності роботи, а також по швидкодії.
6)Будь-який апарат повинен по можливості мати найменші
габарити, масу, вартість, бути простим по конструкції, зручним в
обслуговуванні та технологічним у виробництві.
1.4 Основні матеріали, які застосовуються в електроапаратобудуванні.
Дивись стор. 9 [2.]
1.5. Деякі загальні відомості, які потрібні для інженерного
проектування електричних апаратів.
Апарати виготовляють на номінальну напругу і номінальний струм.
Значення найбільш поширених номінальних напруг:

змінний струм: 24, 36, 127,220, 380 В;

постійний струм: 12,24,48,110, 220,440 В.
Номінальні струми: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 3; 6; 10; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400;
630; 1000 А.
Тривалий режим роботи апарата - режим, коли по апарату відносно довго
протікає номінальний струм. Цей режим характеризується сталою
температурою нагрівання струмоведучих частин.
Допустима густина номінального струму для круглих мідних
проводів лежить у межах від 2 А/мм 2 (великі струми) до 6 А/мм 2
(малі струми). Із більшенням струму збільшується поперечний
переріз провідника і погршуються умови передачі тепла від його
внутрішніх зон через зовнішню поверхню.
При змінному струмі має місце поверхневий ефект. Якщо
провідник струму умовно розділити на окремі волокна, то волокна,
розміщені у центрі провідника, охоплюються усіма магнітними
лініями, створеними струмом. В той час, як волокна на периферії
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охоплює менше ліній, які проходять зовні провідника. Тому
значення реактивних ЕРС і визваних ними струмів будуть більші у
центрі провідника, чим на периферії. Струм начебто витискується
від центру на периферію. І густина струму буде більшою на
периферії поперечного перерізу.
Другий ефект – ефект близькості, проявляється коли два провідника
із змінним струмом близько розташовані. Магнітний потік одного
наводить у другому реактивну ЕРС. В результаті в останньому
виникають струми, котрі намагаються послабити магнітні потоки,
які їх визвали. Це приводить до того, що при однаковому напрямку
струмів густини струмів будуть менші у тих частинах провідників,
які обернені одна до одної, порівняно з зовнішніми частинами. При
протилежному напрямку струмів у цих провідниках більші густини
струмів будуть у частинах, які обе рнені одна до одної, а менші
густини струмів будуть у зовнішніх частина. Тобто площа перерізів
провідників, по яких проходить основна частина струму, якби
зменшуються. В результаті збільшується . еквівалентний питомий
опір струмоведучих частин провіників.
Звичайно апарати працюють в одному із наступних режимів:
1. Тривалий;
2. Переривисто-тривалий;
3. Короткочасний з тривалістю робочого періоду 1, 5, 10, 15, 30 с.
або 1, 2, 5, 10, 30,40, 60, 90 хв;
4. Повторно-короткочасний з тривалістю вмикання (ТВ) 15, 25, 40, 50, 60%
Визначення цих режимів відомі з інших дисциплін (ел. машини, теорія
електропривода).
При розрахунку температури нагріву різних частин апарата як правило
застосовують метод еквівалентного струму, також відомий вам з інших
дисциплін.
Електричний апарат звичайно розраховується для роботи на висоті
не більше 1000 м. над рівнем моря. Із збільшенням висоти умови
тепловіддачі від апарата погіршуються, так як у розрідженому
повітрі менше тепла відводиться конвекцією і тому полегшується
пробій між струмоведучими частинами.
Тому із збільшенням висоти зменшують номінальний струм і
напругу.
Висота, м

1500

3000

6000

Зменшення струму, %

1

4

10

Зменшення напруги, %

5

20

44
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Термічна стійкість апарата – здатність протистояти термічній дії
струмів КЗ.
Вона визначається струмом термічної стійкості І ТС , який протягом
часу термічної стійкості t т с нагріває струмоведучу частину до
підвищеної температури в порівнянні з допустимою температурою
Т к . у номінальному режимі. Наприклад, якщо клас ізоляції В або С,
то: Т к =300 0 С (матеріал мідь або латунь); Т к =200 0 С (алюмінієві
пластини); Т к =400 0 С (сталеві частини)
t т с =10;5;1;0.5с – час термічної стійкості. Допустима густина струму
термічної стійкості значно вище густини номінального струму. Так
для мідних провідників:
48 А/мм 2 для t т с = 10с;
152 А/мм 2 для t т с = 1с.
Між двома провідниками зі струмом виникають електродинамічні
сили взаємодії:

Рис.1 Електродинамічні сили взаєм одії між двома провідниками зі
струмом.
При протилежних напрямах струмів (рис.1а) у просторі між
провідниками створюється підвищена густина магнітних силових
ліній В і провідники відштовхуються. При однакових напрямках
струмів (рис. 1б) обидва провідники охоплені загальним потоком Ф,
який «стискує» зону, виникають сили притягання. Вказані сили
пропорційні добутку струмів і при КЗ можуть досягнути великих
значень.
Здібність протистояти дії електродинамічних сил називається
електродинамічною стійкістю електричного апарата.
7

Механічна зносостійкість – здібність електричного апарата
витримати визначену кількість операцій (включеннявиключення)без струмів у колі його контактів. Вона може досягати
декілька мільйонів циклів.
Електрична зносостійкість – здібність апарата витримати визначену
кількість операцій при комутації ел. струму його контактами. Може
досягти декількох мільйонів циклів.
Електрична міцність ізоляції. Ізоляція електричного апарату, як в
холодному так і нагрітому стані, при визначених умовах
випробування повинна витримувати випробувальну напругу
змінного струму (діюче значення) частотою 50 Гц протягом однієї
хвилини.
Розд.2 Контакти та контактні елементи.
2.1. Ізоляція котушок різного призначення
Законспектувати самостійно стор. 27-31 [2].
2.2. З’єднувальні проводи та шини, котушки апаратів.
Законспектувати самостійно стор. 33-35 [2].
2.3. Основні поняття про процеси в контактах та їх
конструкцію.
Електричний контакт – це місце переходу струму із однієї
струмоведучої деталі в іншу.
За характером руху контакти бувають:


Нерухомі (жорсткі);



Рухомі(нерозмикальні);



Рухомі розмикальні;



Рухомі замикальні.
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Розглянемо механізм контактування (рис.2).

Рис.2Мікроструктура електричного контакту.
Під дією кисню повітря та інших хімічних реагентів на поверхні
контактів утворюється плівка. У міру збільшення сил натиску
плівки у місцях дотику починають лопатись і продавлюватись,
створюючи зони суто-металевого дотику (альфа-плями). Збільшення
сили дотику приводить до зростання кількості альфа-плям та їх
площ.
Плівки в цьому процесі відіграють позитивну роль. У місцях суто
металевого контакту розвиваються великі сили міжмолекулярного
зчеплення. При великій площі такого дотику, яка могла б
утворитись без плівки, контакти було б неможливо відірвати тими
силами, які реальні для контактних пристроїв. При переміщенні
контактів один відносно іншого плівки не дозволяють розвиватись
великим площам суто-металевого дотику.
При достатньому значенні градієнта напруги (10 6 …10 7 В/см) може
відбутися пробій на найвужчих ділянках плівки, що приводе до
утворення тонких металевих перетинів. Це когерерний ефект
(фритинг). Він, поряд з продавлюванням окремих зон у плівці за
рахунок натиску приводить до утворення альфа -плям. Проходження
струму тільки через альфа -плями приводе до того, що струм,
рівномірно розподілений по площі перетину контактних деталей,
стягується до альфа-плям. Це викликає місцеве збільшення його
густини і відповідно виникає опір стягування R c . У місцях
контактування, через неповне руйнування плівок, а також наявність
пилу існує опір плівок R п .
У сукупності ці два фактори (опір плівок та опір стягування)
визначають перехідний опір контактів R пе р .
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Перехідний опір має значний розкид через велику кількість умов,
що впливають на значення перехідного опору та на величину площ
альфа-плям. На основі дослідних даних отримали формулу:
(1)
де:
– коефіцієнт контактного опору, що залежить від матеріалу, способу
обробки і стану контактної поверхні;
- сила натиснення контактів;
m – показник, що характеризує ступінь залежності контактного опору від
сили, яка стискує контакти, при конкретному виді контакту.
Залежно від контактної поверхні виділяють три основних види контактів:
1. Точковий – створюється, коли контактуючим поверхням надати форму
сфер, або сфери і площини.
2. Лінійний – контактуючі поверхні мають циліндричну форму і
контактують по твірним, або коли циліндр контактує з площиною.
3. Поверхневі – передбачене геометричне дотикання контактних деталей
по якійсь поверхні.
Із формули перехідного опору (1) випливає, що електричний опір
контактів обернено пропорційний силі контактного натиску і не залежить
від площі їх дотику. Цим пояснюється переважне застосування лінійних та
точкових контактів, при яких великий пит омий тиск сприяє кращій очистці
поверхні від окислів. Але це не означає, що розміри контактів не мають
значення. Коли розміри дуже малі, то мала і теплоємність та площа
охолодження контактних тіл, що викличе їх перегрів. Зменшення
перехідного опору зі збільшенням сили натиску пояснюється тим, що при
цьому зростає кількість точок дотику.
На графіку залежність перехідного опору від сили натиску має вигляд:
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Рис.3 Залежність R пе р від контактного натиснення
1-зростання натиснення;
2-зниження натиснення.
Різниця між 1 та 2 пояснюється залишковою деформацією окремих
горбиків на контактах.
Зменшення R пе р із збільшенням Q к пояснюється тим, що при цьому зростає
кількість точок дотику, зменшується висота горбиків. Якість контакту в
основному характеризується спадом на ньому: U k  I ном  Rпер

Рис.4 Допустимі спади напруги на контактних з’єднаннях
1- для комутуючих контактів;
2- для рознімних та нерознімних контактів.
Стан контакту задовільний, якщо:
(2)
де

- допустимий спад напруги на контакті (рис.4).
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2.4 Нагрівання контактів та їх розрахунок.
Працездатність контактних з’єднань і контактів визначається тепловими
процесами в них. Процес нагрівання контакту багатофакторний, тому
точний розрахунок практично неможливий. Результат розрахунку завжди
перевіряють із параметрами контактів аналогічних апаратів та
експериментально. Але методи попереднього вибору розмірів контактів та
їх притиснення існують. Розглянемо розрахунок лінійного контакту, як
одного з найпоширеніших.
Скористуємося відомим виразом коефіцієнта тепловіддачі [1]:
ТЗ 

P
SТВ  с

(3)

де
– коефіцієнт загальної тепловіддачі деталі контакту, який об’єднує
всі види тепловіддачі навколишнім предметам і середовищу
(теплопровідність, випромінювання, конвекція) в один еквівалентний.
Значення цього коефіцієнту визначається з режиму тривалого нагрівання.

P - потужність тривалих втрат у деталі контакту.
S T B – поверхня тепловіддачі деталі контакту.
- стале перевищення температури поверхні деталі контакту над
температурою навколишнього середовища.
Робимо припущення, що приплив тепла із прилеглих деталей відсутній,
поверхня тепловіддачі деталі контакту прямо пропорційна його ширині:

STB  K 1b
Приймаємо m=1 (для лінійних контактів). При тривалому струмі
витрати у контакті:

На основі виразів (1) та (3):

Звідки:
(4)
Із останньої формули випливає:
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1. Можливі різні чисельні сполучення значень b і Q к за умови, що
Qk  b  const .
2. При виборі сполучення b і Q k потрібно врахувати деякі обмеження.
Зокрема, при електромагнітному та мускульному приводах велика Q k
приведе до створення нераціональної конструкції.(наприклад, до
суттєвого збільшення габаритів електромагніту).
I
I
Для апаратів з таким приводом
вибирають відносно великим, а 
Qk
b
- малим; контакти в цьому випадку будуть широкими.
3. Для пневматичних приводів може бути відносно велика Q k , що дає
можливість зменшити ширину контактів.
2.5. Робота контактів при КЗ.
У рознімних контактах слабким місцем є болтове з’єднання. Болт, який
стягує деталі, практично не проводить струм, і внасл ідок короткочасної дії
КЗ його температура не змінюється. Теплове розширення струмоведучих
деталей викликає додаткову напругу, яка, складаючись з напругою
затяжки болта, може привести до залишкових деформацій та послаблень
контактного з’єднання після його охолодження. Тому болтові контактні
з’єднання повинні перевірятися на додаткову механічну напругу, яка
виникає у болтовому з’єднанні при КЗ. Перевірка виконується по
спеціальній методиці, яка наведена у відповідній літературі.
Для комутуючих контактів характерні:




Момент замикання;
Замкнуте положення;
Момент розмикання.

При КЗ виникає загроза зварювання контактів під час їхнього знаходження
в замкнутому положенні (при скрізному КЗ), особливо у момент вмикання
на КЗ.
При КЗ відбувається не тільки різке збільшення струму, а і збільшення
перехідного опору контакту R n через послаблення контактного тиску, яке
викликано електродинамічними силами. Теплова енергія, яка виділяється у
iK

місці контакту, дорівнює:

i

2

 Rпер  dt різко зростає і може викликати

0

розплавлення та зварювання контактів.
Зварювання замкнутих контактів відбувається, як правило, в результаті
електродинамічного відкидання контактів, коли електродинамічні сили
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дорівнюють контактному тиску, або більше його.
Виникнення електродинамічних сил пояснюється наступним чином:
контактні деталі і сам контакт можна розглядати як провідники змінного
перерізу (рис.5).

Рис.5 Скривлення ліній струму у контакті
У деталях контактна сила взаємодії окремих ниток струму з власним
магнітним полем деталі спрямовується перпендикулярно лініям струму.
При незмінному поперечному перерізі всі нитки струму паралельні і
електромагнітні сили не мають повздовжньої складової.
При зміні поперечного перерізу провідника (переріз контакту менший
перерізу деталі) лінії струму скривляються і, крім поперечної, виникає
повздовжня складова Q 1 цих сил, яка завжди спрямовується в бік більшого
перерізу, тобто від контакту до деталей.
При КЗ струм у багато разів перевищує номінальний. Тому і
електродинамічні сили значно більші. Відкидання контакту зумовлене
також тим, що у вузькому проміжку між контактами виникає високий тиск
парів через випарювання контактного перешийка під дією теплової енергії.
2.6. Основні конструкції контактних вузлів за характером руху.
Самостійно по посібнику с. 52-56. [2] При самостійній роботі звернути
особливу увагу на сполучення матеріалів контакту, якщо вони різні.
2.7. Герметичні контакти (геркони)
Самостійно с. 60 [2].
2.8. Вимоги до контактів з точки зору комутації.
У контактах на малі струму (декілька ампер) намагаються незалежно від
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конструктивного виконання мати одноточечний контакт, щоб при малих
натисненнях отримувати відносно високе питоме натиснення у контактній
точці. При значних струмах конструкція повинна забезпечувати
багатоточечне контактування.
Контактні вузли на середні та великі струму можуть виконуватись
одноступеневими та багатоступеневими.
В одноступеневому контакті контактна пара використовується для
тривалого проведення струму як у включеному положенні, так і для
розриву дуги при розмиканні. Але в багатьох апаратах до контактів
пред’являють складні вимоги. Так в автоматичних вимикачах контакти
головного кола повинні забезпечити тривале протікання номінальних
струмів у включеному положенні з одного боку та відключення без
пошкоджень великих струмів КЗ з другого боку.
Для забезпечення першої вимоги контакти повинні мати по можливості
менший перехідний опір R пе р . Для забезпечення другої вимоги потрібно
використовувати дугостійкі контактні матеріали, які, як правило, мають
високі значення перехідного опору. Тому застосовуються ступеневі
контактні системи із паралельно включених основних та дугогасильних
контактів (рис.6).

Рис. 6 Ступеневі контактні системи.
1,1 ´ - основні контакти
2,2´ - дугогасильні контакти
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Основні контакти виконують із срібла і через них проходить струм
тривалий час.
Дугогасильні контакти виробляють із дугостійких матеріалів, і вони
виконують основну роль при включенні та відключенні апарата.
Замикаються контакти у наступній послідовності: спочатку дугогасильні,
потім основні. При розмиканні послідовність зворотня: спочатку
розмикаються основні, розрив кола при цьому не відбувається, так як весь
струм переходить у дугогасильні контакти, а потім розмикаються
дугогасильні, на яких виникає електрична дуга.
Іноді застосовуються системи із 3-х паралельних контактів: основних,
проміжних, дугогасильних.
2.9. Параметри контактних конструкцій.
Зазор – найменша відстань між розімкненими контактними поверхнями
рухомого та нерухомого контактів. Мінімальний зазор обмежується
умовами надійності дугогасіння при малих струмах.
При роботі контакти зношуються. Кінематика апарата виконується так,
щоб контакти дотикалися раніше, ніж рухома система доходить до упору.
Рухомий контакт кріпиться через пружину. Завдяки цьому, після дотику до
нерухомого контакту, рухомий зупиняється, а система рухається до упору,
стискаючи додатково контактну пружину. Якщо при замкнутому
положенні рухомої системи вилучити нерухомий контакт, то рухомий
зміститься на деяку відстань, яка називається провалом. Провал визначає
запас та знос контактів при заданій кількості спрацьовувань.
Контактне натиснення – сила, яка стискує контакти в місці їх дотику.
Розрізняють початкове натиснення Q о у момент початкового дотикання
контактів (коли провал дорівнює нулю) і кінцеве натиснення Q ок при
повному провалі.
(5)
C – жорсткість контактної пружини, тобто значення сили в Н, потрібної
для стискання пружини на 1 см;
– початкове стиснення пружини;
- додаткове стиснення пружини при виборі провалу.
При випробуванні контактора перевірку контакту виконують шляхом
вимірювання зазору, провалу, кінцевого і початкового натис нень.
Знос контактів – руйнування робочої поверхні контактів, яке призводит ь
16

до зміни їх форми, розміру, маси до зменшення провалу.
Основні види зносу: механічний, що виникає в результаті взаємного
стирання контактів, і електроерозійний.
Механічний знос набагато менший електроерозійного, має досить просту
природу, тож ми його не розглядаємо.
Ел. ерозія контактів – фізичне явище локального характеру, яке
виражається у фізико-хімічних змінах матеріалу контактів,
супроводжується направленим переносом часток металу і відбувається під
впливом енергії, яке виділяється струмом, що протікає.
При розмиканні контактів сила, що їх стискає, зменшується, різко зростає
перехідний опір та густина струму в останній альфа-плямі. Ця пляма
сильно розігрівається, і між контактами, які розходяться, утворюється
контактний перешийок з розплавленого метал у, який потім рветься.
При увімкненні також може утворюватись розплавлений металевий
перешийок між контактами.
Особливо при цьому підсилює знос контактів вібрація, яка може виникати
в процесі увімкнення при ударі контактів внаслідок їх пружності, що
призводить до підскакування контактів. Під дією контактної пружини
відбувається повторне замикання. Процес повторюється.
Вібрація контактів та дуговий розряд, що супроводжує її, підсилюється
при пускових струмах, які в 5 -7 разів перевищують номінальні струми кіл,
від чого знос контакту різко збільшується.
Основним способом обмеження вібрації є створення початкового
контактного натиснення, більшого ніж сили реакції, від пружної
деформації контакту при ударі та від електродинамічної сили, яка виникає
при замиканні кола. Вібрація також зменшується шляхом зниження
швидкості зближення контактів та зменшення їх маси.
Розд.3 Основні положення теорії комутації електричних кіл.
3.1. Властивості і характеристики електричної дуги.
Розмикання контактів комутаційних апаратів с упроводжується
електричним розрядом, який за певних умов може привести до виникнення
дуги.
Електрична дуга – один із видів електричного розряд у у газі, тобто такий
його стан, коли стає можливим перехід через газ електричного струму.
Для виникнення дуги напруга між розімкнутими контактами повинна бути
вища 12-20В, а струм не менше 0,3-0,9А. Повітряний проміжок між
контактами іонізується і на короткий час стає провідним; виникає дуга,
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яка супроводжується високою температурою. Електрична дуга явище не
тільки електричне, а й теплове. У звичайних умовах, повітря добрий
ізолятор. Для пробою повітряного проміжку потрібно створити у ньому
певну концентрацію заряджених часток – вільних електронів та
позитивних іонів.
Процес відокремлення від нейтральної частки одного або декількох
електронів і створення вільних електронів та позитивних іонів називається
іонізацією.
Для дугових процесів в електричних апаратах найбільше значення для
іонізації мають:





Термоелектронна емісія;
Автоелектронна емісії у електродів;
Термічна іонізація;
Іонізація поштовхом у дуговому проміжку.

Термоелектронна емісія – це випускання електронів з накаленої поверхні.
При розходженні контактів різко зростають перехідний опір контакту та
густина струму в останній α-плямі.
Ця пляма розігрівається до розплавлення і створення контактного
перешийка з розплавленого металу, який при подальшому розходженні
контактів рветься. Відбувається випарювання металу контактів. На
негативному електроді створюється електродна пляма, яка служить
основою дуги і джерелом випромінювання електронів у перший момент
розходження контактів.
Густина струму термоелектричної емісії залежить від температури та
матеріалу електрода. Вона невелика, може бути достатньою для
виникнення електричної дуги, але вона не достатня для її горіння .
Автоелектронна емісія-це явище випускання електронів із катода під дією
сильного електричного поля.
Місце розриву ел. кола може бути уявлено як конденсатор змінної ємності.
Ємність у початковий момент дорівнює нескінченності, а потім
зменшується по мірі розходження контактів. Через опір кола цей
конденсатор розряджається, і напруга на ньому зростає поступово до
напруги мережі. Одночасно збільшується відстань між контактами.
Напруженість поля між контактами під час зростання напруги, яка більше
100 мВ/см, достатньа для виривання електронів з катоду.
Струм автоелектронної емісії також дуже малий і може служити тільки
початком розвитку дугового розряду.
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Перевага термоелектронної або автоелектронної емісії залежить від
значення струму, який відключається, матеріалу та чистоти поверхні
контактів, швидкості їх розходження і ряду інших факторів.
Термічна іонізація - це процес іонізації під впливом високої температури.
Підтримка дуги після її виникнення пояснюється термічною іонізацією.
Температура стовпа дуги досягає 4000…7000К, а іноді і більше. При такій
температурі сильно зростає кількість часток газу, які швидко рухаються, і
сама швидкість їх руху.
При зіткненні швидко пересуваючихся стовпів або молекул більша частина
їх розпадається, створюючи як нейтральні, так і заряджені частки, тобто
відбувається іонізація газу. Одночасно йде процес і де іонізації.
При виникненні дуги має перевагу іонізація. У стійко гарящій дузі
процеси іонізації та де іонізації по інтенсивності однакові. При перев азі
деіонізації дуга гасне.
Деіонізація йде головним чином за рахунок рекомбінації і дифузії.
Рекомбінація – це процес, при якому по різному заряджені частки взаємно
стискаються і створюють нейтральні частки.
Дифузія – це процес викидання заряджених часток з дугового проміжку у
навколишнє середовище, що зменшує провідність дуги. Заряджені частки,
які викинуті із дуги, в кінці кінців рекомбінують поза простором дуги.
У стабільній і вільно горящій дузі дифузія відіграє зневажливо малу роль.
Іонізація поштовхом . Якщо вільний електрон буде мати достатню
швидкість, то при зіткненні з нейтральною часткою (атом, молекула) він
може вибити з неї електрон. В результаті створиться вільний електрон і
позитивний іон. Вибитий електрон може в свою чергу іонізувати наступну
частинку і.т.д.
Швидкість електрона залежить від різниці потенціалів на довжині його
вільного пробігу.
Різниця потенціалів, яку потрібно мати на довжині вільного пробігу, щоб
електрон у кінці шляху придбав потрібну швидкість, називають
потенціалом іонізації: для газів це 13-16В (азот, кисень, водень); гелій 24.5В.
Пари металу мають приблизно у два рази менший потенціал.
Потенціал іонізації газової суміші визначається самим низьким із
потенціалів іонізації компонентів, які входять у суміш, і дуже мало
залежить від концентрації цих компонентів. Розподіл напруги між
електродами при горінні дуги показано на рис.7.
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Рис.7 Розподіл напруги між електродами при горінні дуги.
Катодний і анодний спади напруги відповідно на ділянках К та А
відбуваються на малій довжині дуги (порядку 10 -4 см). У сумі ці спади
напруги становлять від 15 до 30В залежно від матеріалу та температури
катода. Решта частина дуги ℓ називається стовпом дуги і характеризується
приблизно рівномірним градієнтом 20-30 В/см.
Дуга має як позитивні, так і негативні значення . До позитивних належить
те, що у міру розходження контакту дуга, завдяки зростанню опору і
поглинанню енергії запасеної в індуктивностях, забезпечує поступове
зменшення струму в колі. Якби дуги не було, то при миттєвому розриві
контактів ел. магнітна енергія перетворювалась б на ел. статичну, що при
малій ємності кола призвело б до великих перенапруг.
При виникненні дуги повинні бути виключені або зменшені її руйнівні дії,
спричинені високою температурою. Час горіння дуги повинен бути до 0,1 с
при комутації номінального струму.
Показником процесу гасіння дуги є безперервне зменшення струму в ній,
що визначається видом характеристики
, де
– напруга дуги;
- струм дуги.
Вид характеристики дуги

залежить від швидкості зменшення

струму в процесі гасіння (рис.8).
Характеристику дуги при умові, що струм знімається дуже повільно,
завдяки чому встигає встановитися тепловий баланс між дугою і
навколишнім середовищем, для кожного нового значення струму
називають статичною.
Характеристики дуги, що відповідають швидкостям зміни струму, при
яких не встигає встановитися тепловий баланс називають динамічними.
При цьому опір дугового проміжку внаслідок теплової інерції стовпа
зростає повільніше.
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Рис.8 Характеристики дуги
1-

Статична;

2,3- Динамічні.
При однаковому значенні струму опір дугового проміжку менший при
динамічному процесі ніж при статичному. Тому динамічні характеристики
дуги розташовані нижче статичної. Усі характеристики показані для стало ї
довжини стовпа дуги і тому виходять з однієї точки.
Динамічні характеристики виражають реальну картину процесу гасіння.
Статична використовується для оцінки розривної потужності
дугогасильного пристрою.
Обрана за статичною характеристикою розривна потужніст ь
дугогасильного пристрою буде достатньою для динамічних процесів, при
яких потужність дуги менша.
3.2. Комутація електричних кіл.
Якість комутації електричного кола визначається часом та глибиною
комутації, комутаційними перенапругами, електричним зносом контактів,
звуковими та світловими ефектами при гасінні дуги і.т.д.
Відношення електричного опору комутуючого органу у вимкненому стані
R в им к до його опору в увімкненому стані R ув і м к є глибиною комутації h k .
(6)
Для контактних апаратів:

Для безконтактних:
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Як правило, прагнуть, щоб час комутації електричного кола апаратом був
мінімальним. Для сучасних контактних апаратів цей час знаходяться у
межах 0,01…0,1с при номінальних стумах; 0,5с - при комутації граничного
струму.
3.2.1. Основний закон комутації.
Комутований фактор (струм, напруга) не переходить миттєво до нових
значень. При комутації контурів з індуктивностями та ємностями
виникають перехідні процеси зміни комутованого фактора, який з часом
набуває сталого значення.
Для електричних апаратів найважливішим є стадія вимикання. Кожне коло
із струмом і, у яке ввімкнена індуктивність L, має запас ел. магнітної
енергії, яка витрачається у процесі вимикання :
(7)
Якщо коло із струмом «і» вимикається контактами, які запаралелені
ємністю С (ємність струмоведучих частин, проводів), то при вимкненні на
ній з’являється напруга U c , яка визначається з умови рівності ел. магнітної
та ел. статичної енергії:
,
де

– ел. статична енергія.

Звідси:

Наприклад, якщо I 0 =100A, L=10 -2 Гн, С=10 -8 Ф, то

.

Якби електрична енергія повністю перейшла в електростатичну, то
виникла б велика перенапруга, яка б пошкодила елементи кола та створила
непереборні труднощі при його ви мкненні. Умови вимикання кіл змінного
струму легші тому, що при переході струму через нульове значення, ел.
магнітна енергія кола перетворюється в нуль.
Електрична дуга або іскра, які виникають на контактах, створюють
струмопровідний зв'язок у колі до переходу струму через нульове
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значення, коли настають найсприятливіші умови для повного вимкнення.
При вимиканні кола постійного струму запасена в ньому ел. магнітна
енергія перетворюється в теплову енергію електричної дуги або іскри, яка
відводиться у навколишнє середовище. У цьому позитивне значення
електричних дуг та іскор, які виникають на контактах апаратів при
вимиканні кіл. Але дуги та іскри мають температури в тисячі і десятки
тисяч градусів, пропалюють контакти і деталі апарата. Це негативний
фактор.
3.3. Характер процесів при вимкненні електричного кола.

Рис. 9

Рис.10

Рис.9 Характер процесів при вимкненні електричного кола;
Рис.10 Контур, що вимикається
Коли контакти замкнуті і по ним протікає струм, опір їх малий, а
електрична міцність проміжку дорівнює нулю. При розімкнутих контактах
електрична міцність буде дорівнювати U пр - пробивній напрузі
створеного ізоляційного проміжку. У процесі вимикання кола електрична
міцність проміжку, яка називається відновною U в м , зростає від 0 до U пр . У
той же час зростає напруга на контактах від – від спадання на замкнутих
контактах (декілька мВ) до напруги джерела живлення. Вимикання
електричного кола відбувається у змаганні процесів зростання відновної
міцності проміжку U в м (крива U в м на рис.9а). та напруги на ньому (крива u д
на рис.9а). Коло вимикається успішно, якщо крива відновної міцності U в м
міжконтактного проміжку буде лежати вище кривої напруги на цьому
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проміжку. У найпростішому випадку контур, що вимикається, склада ється
з послідовно з’єднаних активного опору R, індуктивності L та
вимикаючого апарату ВА, підключених до джерела напруги U 0 (рис.10).
Ємність С на рис.8 – це це зведена ємність проводів та струмоведучих
частин.
При постійному струмі після моменту розмикання контактів (МРК)
починається збільшення опору вна слідок охолодження стовпа
дугогасильним пристроєм. При успішному гасінні крива u проходить
нижче U в м . В кінці процесу струм за рахунок інтенсивного зростання
опору дуги різко зменшується, а напруга на проміжку стає максимальною.
Далі надлишкові заряди, сворені на ємності C (рис.10) розтікаються через
опір витоку по ізоляції R ш і напруга спадає до напруги джерела живлення
U 0 . Рівняння для контуру (рис.10) в такому випадку записується:
(8)
де U 0 – напруга джерела живлення.
Струм в кінці вимикання:

Рівняння 8 прийме вигляд:
 di 
u  U 0  L  
 dt 

(9)

Таким чином перенапруга визначається індуктивністю кола і швидкістю
зниження струму (при вимиканні кола похідна струму за часом від’ємна).
Застосування надмірно швидкодіючих вимикальних пристроїв може бути
причиною виникнення перенапруг, які не повинні перевищувати рівень
ізоляції (випробувальну напругу) установки.
У процесі вимикання струм кола зменшується до 0, починаючи з

.

Для забезпечення умови гасіння дуги потрібно мати від ’ємну похідну
струму за часом у всьому діапазоні його зміни від I 0 до 0. Тобто:
,

(10)

Для виконання (10) потрібно щоб: ud  (U0  i  R) .
Це положення формулюється, як умова гасіння дуги постійного струму: у
всьому діапазоні зміни струму крива
повинна лежати вище реостатної
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характеристики кола

, яке вимикається Якщо ці характеристики

перетнуться, то в зоні, де

буде вище

, похідна

di
буде додатна і
dt

умови гасіння дуги порушаться. За цих умов виникне стійка дуг і
електричне коло не буде вимкнено.

Рис.11 Умова гасіння дуги постійного стуму.
Коли відомі ВАХ дугогасильного пристрою (крива 1), та реостатна
характеристика кола (крива 2) – можна приблизно оцінити час гасіння
дуги.
Позначимо

. При L=const знаходимо час гасіння дуги t г , коли

струм змінюється від початкового значення до нуля.
Цей час дорівнює:
(11)
Інтеграл (11) обчислюється графічно (дивись рисунок 11б). Він дорівнює
побудована за значенням ∆U,

заштрихованій площі S. Залежність
визначеними із рисунка 11а.

Гасіння дуги при змінному струмі (рис.9б).
Найсприятливіші умови гасіння дуги та вимкнення кола змінного струму
настають при переході струму через нуль. У цьому випадку іде
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найінтенсивніше зростання відновної міцності міжконтактного проміжку.
Напруга дуги , яка горіла від t 1 до t 2 , відносно невелика. Поблизу
переходу струму через нуль починається інтенсивний процес відновлення
напруги на проміжку до миттєвого значення напруги джерела U в о . Напруга
U в – це відновна напруга.
Умова гасіння дуги змінного струму:
Електрична дуга змінного струму буде погашена і коло вимкнене, якщо за
переходом струму дуги через нуль, крива відно вної міцності U BМ між
контактного проміжку буде лежати вище кривої відновної напруги U B .
Якщо ці криві перетинаються, то виникає повторне загоряння дуги.
(Далі читати стор. 22-25 посібника як матеріал для додаткового
розширення кругозору).
Розд. 4 Електромеханічні реле, іскрогасильні контури.
Реле – слабкострумові апарати, їх контакти комутують струми не більше
5А, а напруги оперативних кіл, якими керують реле, як правило невеликі
(до сотень вольт).
Тобто умови комутації відносно легкі. Тому загальна структура реле
визначається параметрами і характеристиками вхідного вимірювального
органу (приводної системи), який реагує на вхідний сигнал і приводить
реле до спрацьовання, тобто до замикання або розмикання його контактів.
4.1. Види реле
1) Струмові – реагують на значення струму, який протікає по
вимірювальному органу.
2) Напруги – спрацьовують, коли напруга на обмотці стає вище (реле
максимальної напруги) або нижче заданої (реле мінімальної напруги)
3) Потужності – реагують на значення потужності, яку фіксує
вимірювальний орган.
4) Часу – створюється можливість витримки часу від моменту подачі
сигналу, до моменту спрацьовування контактів.
5) Напрямку енергії – реагують на зміну напрямку потоку потужності. У
нормальному режимі енергія поступає від генератора в електричну
мережу, а при КЗ у генераторі вона змінює напрямок на
протилежний.
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6) Опору – може бути як реактивного, так і повного. Мають здібність
вимірювати опір від місця установки реле до точки пошкодження у
мережі (пропорційній відстані між ними).
7) Диференціальні – реагують на різницю двох параметрів. Наприклад
струмів надходячих до реле від двох контролюємих об’єктів.
8) Проміжні реле – спрацьовують від одиничного відносно слабого
сигналу, який подається на вхід (обмотку). Контакти цих реле
комутують струми значно більші, ніж струми сигналу. Ці реле
можуть мати декілька пар контактів.
4.2. Основні параметри реле.
1. Чутливість: характеризується мінімальним значенням параметра
спрацьовування. Чутливість реле можна характеризувати мінімальною
потужністю обмотки, яка споживається при спрац ьовуванні.

Pmin  I minc  R ,

(12)

де I mi n c – мінімальний струм спрацьовування;
R - опір обмотки
Для високочутливих реле P mi n  0,01Вт, чутливих P mi n  0,1Вт, для
нормальних P mi n > 0,1Вт.
2. Комутуюча потужність: (потужність контактів реле) характеризується
добутком максимально відключаємого струму на напругу, яка буде на
контактах, коли вони розімкнуті, тобто на напругу джерела оперативного
кола.
3. Коефіцієнт керування (підсилення): це відношення потужності контактів
P к до потужності P c , яку споживає обмотка керування.
(13)
4. Клас реле: Залежить від часу спрацьовування t с пр , с:

с - зверхшвидкодіюче реле;


с – швидкодіюче реле;



с – нормальні реле.

5. Коефіцієнт добротності: це умовно відношення моменту обертання M об
або ел. магнітної сили F е л до потужності, яку споживають обмотки P c :
або

(14)
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6. Коефіцієнт повернення : це відношення МРС відпускання до МРС
спрацьовування:
(15)
де І в і дп та І спр – струми відпускання та спрацювання у вимірювальному
органі.
Вищі значення К п знаходяться у межах 0,8…0,95, нижчі 0,3…0,5.
7. Коефіцієнт запасу – це відношення МРС обмотки при номінальному
струмі, до МРС при струмі спрацьовування.
.

(16)

4.3. Будова електромеханічного реле.

Рис.12 Будова електромеханічного реле
При проходженні струму по котушці 1 створюється магнітний потік, який
замикається по магнітному колу із осердя 2, ярма 3, якоря 4.У повітряному
зазорі між осердям та якорем виникає електромагнітна сила, яка притягує
їх одне до одного. Під дією цієї сили якір повер тається, через прокладку 5
діє на контакти 7, які замикаються. Контакти 7 встановлені на плоских
пружинах 10, які закріплені на ізоляційній стій ці 6. Після відключення
обмотки якір під дією плоских пружин займе початкове положення і
контакти 7 розімкнуться.
Щоб якір не «залипав», тобто не залишався притягнутим до осердя 2 під
дією залишкового магнітного потоку, коли струм в обмотці 1 вже зникне,
встановлюється немагнітна прокладка або латунний штифт 8.
Для збільшення електромагнітної сили на кінці осердя 2 встановлюють
полюсний наконечник 9.
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Існують реле як постійного, так і змінного струму.
Реле постійного струму діляться на:

нейтральні;

поляризовані;

нейтрально-поляризовані.
Дія нейтральних реле залежить тільки від значення магнітного потоку і не
залежать від напряму струму в обмотці. Такі реле мають два стійких стана
і тому називають двухпозиційними.
Робота поляризованого реле залежить від напряму струму в обмотці
керування.
Нейтрально-поляризоване реле являє собою комбіновану конструкцію, яка
має як нейтральний, так і поляризований якір.
4.4. Приклади деяких видів реле.
4.4.1. Варіант поляризованого реле:

Рис.13 Принцип дії поляризованого реле.
Потік Ф п від постійного магніту має однаковий напрямок з потоком
керування Ф ке р , який створюється струмом керування І ке р у котушці W.
При відсутності постійного магніту функція Ф= f(t), характеризувалась би
кривою 1.
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Для досягнення потоку спрацьовування Ф спр потрібен був бі час t 1 , а струм
спрацьовування (при магнітному опорі сталевих частин R ст =0)визначався δ
із співвідношення:
(17)
де

– опір магнітному потоку у магнітному проміжку.
:
(18)

При створенні постійним магнітом потоку Ф п (крива 2),час спрацьовування
реле t 2 , буде значно менший за t 1 , а струм спрацьовування, який створює
потік Ф 2 , буде
(19)
Тобто, включення постійного магніту у магнітне коло робить реле більш
чутливим і швидкодіючим.
При зміні напрямку І ке р на протилежний, потік Ф ке р буде спрямований
назустріч Ф п .
Результуючий потік у зазорі зменшиться і реле спрацює.
4.4.2. Варіанти реле часу.
1.

Ємнісне реле часу.

Рис.14 Схема ємнісного реле часу.
При включеному рубильнику S, конденсатор заряджається до напруги U 0 .
При відключенні S, ємність розряджається по контуру R-C-K; напруга на
ємності та котушці К зменшується.
При зниженні напруги до значення напруги відпускання U в і дп реле
спрацьовує.
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Рис.15 Характеристика ємнісного реле часу
t 1 – час витримки
2.

Електромагнітне реле часу.

Рис.16 Будова електромагнітного реле часу.
У цьому реле використовують вихрові струми для уповільнення
спрацьовування ел. магнітної системи. На магнітопровід одягнена
металева (мідна, бронзова, алюмінієва і т.д.) гільза або шайба 3,
рівнозначна короткозамкненій обмотці з одним витком.
При зміні потоку Ф 0 , який створюється струмом у котушці 2, у гільзі 3
наводяться вихрові струми. Потік Ф в их р від цих струмів має такий напрям,
при якому він заважає зміні потоку Ф 0 , у відповідності до принципу Ленца.
Коли Ф 0 зростає, Ф в их р спрямований проти нього, а коли Ф 0 зменшується –
напрям Ф в их р співпадає з ним. Для отримання суттєвих витримок часу
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доцільно використовувати процес відпускання реле, коли із-за малого
магнітного опору повітряних зазорів у магнітоп роводі потоки та швидкість
зміни потоків велика.
Відповідно великі вихрові струми, які спроможні утримувати якір
суттєвий час . Без урахування впливу вихрових струмів у стал евому
магнітопроводі стала часу реле ,с:
,

(20)

де G m – результуюча магнітна провідність системи;
R e – електричний опір короткозамкнутої гільзи.
Коли гільза надіта на магнітопроводі, швидкість падіння потоку
зменшується, і час витримки реле збільшується.
Зменшення R e підвищує сталу часу , зменшує швидкість падіння потоку,
збільшуючи час відпускання реле. Зміна товщини ∆ немагнітної прокладки
у повітряному зазорі впливає на значення магнітної провідності G m та
значення . Зменшення ∆ підвищує G M , підвищує
сталу часу, зменшує
швидкість падіння потоку, тобто збільшує час відпускання.
Змінюючи натяжіння Q п (протидіючої пружини) можна регулювати
значення потоку.
Існують ще механічні, пневматичні, гідравлічні та інші реле часу.
3.

Теплове реле.

Рис.17 Будова теплового реле.
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НГ – нагрівальний елемент.
Спрацьовує при заданій температурі чутливого елементу, котрий
нагрівається або струмом, який проходить через елемент, або за рахунок
температури навколишнього середовища.
Найчастіше за чутливий елемент застосовують біметалеву пластину із
металів із різними температурними коефіцієнтами лінійного розширення.
При нагріванні шар термоактивного металу суттєво розширюється, у той
час як шар термоінерційного металу майже не деформується. Якщо один
кінець пластини жорстко закріпити, то другий вільний кінець буде
вигинатися, що приведе до спрацьовування реле.
4.

Індукційне реле (реле змінного струму).

Рис.18 Будова індукційного реле.
Індукційна система має два магнітопроводи 1 та 2, у повітряних проміжках
яких розташовано металевий диск 3, який має змогу обертатися навколо
осі 0-0. Стале обертання диску досягається за рахунок перехресної
взаємодії магнітного потоку Ф 1 з вихровим струмом і 2 у диску від потоку
Ф 2 та потоку Ф 2 з вихровим струмом i 1 від потоку Ф 1 .
У теперішній час об’єм застосування індукційних реле зменшується.
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4.5. Іскрогасильні контури.

Рис.19 Варіанти іскрогасильних контурів.
Для зменшення іскро- та дуго створення на контактах реле у колах постійного струму
застосовують іскрогасильні контури, які включають паралельно контактам К, або
опорам R та L пристрою, який живиться через контакт К.
Призначення таких контурів – це відволікати на себе ел. магнітну енергію кола у
процесі розмикання контакту.
Відомо, що електромагнітна енергія кола:

, розсіюється у

міжконтактному проміжку. Тому відведення її в іскрогасильний контур покращує
умови комутації. Зміна струму у процесі комутації кола викликає перенапругу на
елементах

, яка може пробити між контактний проміжок і викликати появу дуги на

ньому.
Іскрогасильний контур повинен понизити напругу на контактах до такого значення,
яке задовольняло б умовам відсутності дугостворення на контактах (не більше
12…20В при будь-якому струмі).
Найпростіший дугогасильний опір – це опір Rш. При цьому:

U0  i  R  L

di
 uконт
dt

В момент часу t = 0: i = I0 =

(21)

. Максимальна напруга на контактах спостерігається при

t = 0:
(22)
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(23)
Uдоп – максимальна допустима напруга на контактах на контактах.
Як правило
.
Недолік : при розімкнутих контактах через Rш тече деякий струм.
Від цього недоліку можна позбавитися, якщо Rш включити паралельно RL.
Крім того, можливо застосувати контур з послідовно з’єднаних C та Rш.
У відключеному стані ємність не пропускає струм. На заряд конденсатора
витрачається велика частина енергії, яка виділяється при відключенні.
Для обмеження струму розряду конденсатора при включенні контактів і запобіганню
зварювання контактів застосовують обмежувальний опір Rш.
Також можливо включити паралельно контактам або опору споживача нелінійний
елемент. Такі схеми більш економічні, так як абсолютне значення нелінійного опору
зростає із збільшенням напруги на контакторі, а діод VD проводить струм лише у
режимі розмикання.
Розд.5 Електричні апарати керування.
5.1. Контактори
Контактори – оперативні апарати , які комутують електричне навантаження при
нормальних режимах роботи електрообладнання.
В залежності від виду привода контактної системи розрізняють контактори:
 електромагнітні ;
 пневматичні;
 гідравлічні та інші.
Контактор є двохпозиційним апаратом з самоповерненням, який
призначений для частих комутацій струмів, не більших струмів
допустимого перенавантаження, і який приводиться у дію приводом.
Повернення контактора у відключений стан (самоповернення) відбувається
під дією зворотньої пружини , маси рухомої системи , або при сумісній дії
цих факторів.
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Рис.20 Електромагнітний контактор
На рисунку 20 напруга U на котушці 12 відсутня і рухома система
контактора під дією зворотньої пружини 10 , яка створює силу Q 3 , буде
знаходитися у нормальному стані.
Виникаюча при розходженні головних контактів Д дуга гаситься у
дугогасильній камері 5. Швидке переміщення дуги з контактів у камеру
забезпечується системою магнітного дуття. У коло головного стр уму
включена послідовно котушка 1, яка розміщена на сталевому осерді 2.
Сталеві полюси-пластини 3, розташовані по бокам осердя 2, підводять
створене котушкою 1 магнітне поле до зони горіння дуги у камері.
Взаємодія цього поля зі струмом дуги приводить до появи сил, які
переміщують дугу у камеру. Контактор замкне поле із струмом Io, якщо
подати напругу U на котушку 12 електромагнітного привода.
Потік Ф, створений струмом протікаючим через електромагніт, розвиває
тягову силу , яка притягує якір 9 електромагніта до осердя 11,
переборюючи сили Q 3 протидії зворотної пружини 10 та Q к контактної
пружини 8.
Осердя електромагніту закінчується полюсним наконечником 11, переріз
якого більше перерізу осердя. За рахунок установлення полюсного
наконечника досягається деяке збільшення сили, створюваної
електромагнітом, а також зміна тягової характеристики електромагніта
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(залежності електромагнітної сили від значення повітряног о зазору.)
Зіткнення контактів 4 і 6 один з одним та замикання кола при включенні
контактора відбувається раніше, ніж якір електромагніта притягнеться до
полюса. По мірі руху якоря рухомий контакт 6 буде якби
«провалюватися», впираючись верхньою частиною у нерухомий контакт 4.
При цьому він повернеться на деякий кут навколо точки А, що викличе
додаткове стиснення контактної пружини 8. З’явиться провал контактів.
У момент зіткнення рухомий контакт 6 здійснює на нерухомий контакт 4
тиск, який зумовлений попереднім натягом пружини 8. Внаслідок цього
перехідний опір контактів у м омент дотикання буде невеликим,
знижується вібрація (відскоки) рухомого контакту при ударі об
нерухомий.
7 – гнучкий провідник. На відміну від контактора постійного струму у
контакторі змінного струму для зменшення втрат на вихрові струми
застосовують шихтовані магнітопроводи та короткозамкнені витки для
усунення вібрації якоря.
Контактори змінного струму найчастіше виготовляють 3-полюсними,
постійного – однополюсними та двополюсними.
В якості дугогасильного пристрою в контакторах постійного струму
частіше застосовують щілеві камери, змінного – дугогасильні решітки. У
контакторах змінного струму, на відключаємі струму до 100 А і напрузі до
200 В можна не застосовувати дугогасильні пристрої, так як дуга гаситься
за рахунок розтягнення її у повітрі (відкритий розрив).Для запобігання
перекриття дуги на сусідні полюси застосовують ізоляційні перегородки.
Контактори з відкритим розривом дуги існують і на пос тійному струмі ,
але відключаємі струми при цьому суттєво меньші.
5.2. Дугогасильні пристрої.
Щілева камера створює у середині вузький просвіт (щіль) між стінками з
дугостійкого ізоляційного матеріалу (азбоцемент та інше) (рис.21).
У щіль загоняється електрична дуга 1 і так гаситься за рахунок
підсиленого відводу тепла при тісному зіткненні зі стінками.
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Рис.21 Щілева камера.
Дугогасильна решітка – пакет з тонких (1…3)мм металевих пластин 1, на
які видувається дуга. (Рис.22)

Рис.22 Дугогасильна решітка.
Пластини виконують роль радіаторів, які інтенсивно відбирають тепло від
стовпа дуги і сприяють її гасінню. Найважливішою характеристикою
дугогасильної камери є вольт-амперна характеристика (ВАХ) (рис.23).
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Рис.23 Вольт-амперні характеристики дуги.
А - ВАХ відкритої дуги у повітрі (вільна дуга);
Б – ВАХ щілевої камери, з шириною щілі 0,5 мм;
В – ВАХ дугогасильної решітки.
Вид цих кривих в значній мірі залежить від умов охолодження стовпа
дуги. У вільній дузі із збільшенням струму і відповідно збільшенням
діаметру перерізу дуги погіршується відведення тепла від внутрішніх її
зон. Тому кількість іонізованих температурою газових часток стає
великим,а опір дуги малим, що приводить до зменшення Е Д .
У дугогасильній решітці зі збільшенням струму і діаметра стовпа дуги
підсилюється охолодження останнього металевими пластинами , щ о сприяє
збільшенню опору, дуги тому E д  const. У вузькому просвіті щілевої
камери стовп дуги «розплющується» при великих струмах, інтенсивність
тепловідводу та опір збільшуються, тому характеристика дуги стає
зростаючою в кінці.
Досвід експлуатації показує, що дугогасильна решітка не годиться для
частих відключень кола при порівняно великих струмах. При великій
частоті відключень її пластини розігріваються до великих температур і не
встигають охолонути.
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5.3. Системи магнітного дуття.
Для сходження дуг з контактів і відведення у дугогасильну камеру існують системи
магнітного дуття. (Рис. 24).

Рис. 24 Система магнітного дуття.
Котушка 1 магнітного дуття увімкнена у коло струму, який вимикається. Створений
нею магнітний потік Ф за допомогою полюсів 3 та осердя 2 підводиться до зони
горіння дуги біля входу у дугогасильну камеру 4 . Взаємодія струму дуги I з магнітним
полем напруженістю Н приводить до появи діючої на дугу електродинамічної сили
Qэд , яка заганяє дугу довжиною ℓд у камеру.

Qед 
де

0
HIlд ,
4

 0  4    1 0 7

(24)

Г/м – магнітна стала

У зоні горіння дуги (у повітряному проміжку Δ між пластинами 3) напруженість поля
відповідно до закону повного струму буде:

H

I w


(25)

Підставивши вираз (25) у (24) отримаємо :
Qед 

0 w 2
I lд
4 

(26)

Тобто, у системі з котушкою послідовного дуття напрямок сили Qед не залежить від
напрямку струму (Qед  I 2 ) . Це дозволяє використовувати вказану систему, як при
постійному, так і при змінному струмі. Але при змінному струмі із-за вихрових
струмів може виникнути зсув по фазі між струмом дуги і результуючою напруженістю
40

магнітного поля в зоні горіння дуги , що може привести до закиду дуги в камеру.
При невеликих струмах магнітопровід послідовного дуття не повинен насичуватися.
Тоді майже вся МРС котушки компенсується спаданням магнітного потенціалу в
повітряному проміжку , і напруженість магнітного поля у ньому буде максимальною,
що сприяє збільшенню Qед . При великих струмах магнітопровід доцільно ввести у
насичення. У результаті магнітний опір стає великим, що знижує напруженість
магнітного поля в зоні розташування дуги, зменшує силу Qед та інтенсивність гасіння
дуги , внаслідок чого знижується перенапруга при її гасінні.
Існують системи і паралельного дуття. При цьому котушка, яка створює потік Ф, має
сотні витків тонкого проводу і підключається на повну напругу джерела живлення. Ця
котушка створює в зоні горіння дуги напруженість Н :

H

Qед 

U0  w
Rкот  

(27)

0 U 0  w

 lд  I
4   Rкат  

(28)

Контактор з паралельною котушкою магнітного дуття реагує на напрямок струму.
Недоліком є необхідність підвищення рівня ізоляції котушки з урахуванням повної
напруги кіл керування. Замість котушки можна застосувати постійний магніт. За
своїми властивостями така система аналогічна системі з котушкою паралельного
магнітного дуття. Паралельне дуття при гасінні дуги змінного струму не застосовують,
так як практично неможливо узгодити напрям магнітного потоку з напрямом струму
дуги , щоб отримати однаковий напрям Qед у будь-який момент часу.
5.4. Пускачі.
Пускач – комутаційний апарат , який призначений для пуску , зупинки та захисту
електродвигунів без введення та виведення у їх коло опорів.
Пускачі здійснюють захист електродвигунів від струмів перенавантаження.
Поширеним елементом такого захисту є теплові реле, вмонтовані у пускач. Принцип
дії пускачів і призначення деталей аналогічне контактору.
Магнітний пускач – пристрій з триполюсним контактором, двома тепловими реле і
кнопками керування.
Ел. магнітний привод контакторів та пускачів при відповідному виборі параметрів
може здійснювати функції захисту ел. обладнання від роботи при зниженій напрузі.
Якщо електромагнітна сила, яка розвивається приводом при зниженні напруги у
мережі, стане недостатньою для утримання апарата у включеному стані, то він
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самовільно відключиться і здійснить захист ел. обладнання від роботи при зниженій
напрузі.
По типу комутуючого вузла контактори можуть бути :




контактні ;
безконтактні ;
гібридні.

У безконтактному апараті комутуючий вузол може бути на магнітних або
напівпровідникових елементах. У гібридному в більшості випадків мають місце
механічні контакти в сукупності з напівпровідниковими , або магнітними елементами.
5.5. Приводи комутаційних апаратів.
Пристрої, за допомогою яких виконується переміщення рухомих частин апаратів
називають приводами. Розрізняють безпосередні та дистанційні , індивідуальні та
групові приводи.
5.5.1. Ел. магнітний привод.

Рис.25 Магнітопроводи ел. магнітів.
У цьому приводі використовується сила притягання якоря до осердя електромагніту.
Найбільше застосування мають апарати із замкненим магнітопроводом і поворотним
якорем (рис.25).
Залежність сили притягання Qм від повітряного проміжку

(ходу якорях) називають

тяговою характеристикою електромагнітного привода : QМ

 f ( ) .

При підключенні котушки до U0 :
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U0  i r  w

d
dt

,

(29)

де W – кількість витків котушки;
Ф – магнітний потік.
Помножимо обидві частини рівняння (29) на idt та проінтегрувавши, отримаємо:
c

t

c

 U i  i  r  dt   i  w  d    F  d  ,
2

0

0

0

(30)

0

Де F – МРС котушки електромагніту.
Права частина рівняння (30)- це енергія, отримана магнітним полем до досягнення
сталого магнітного потоку за час t, тобто підведена енергія від джерела живлення, за
винятком втрат в опорі кола.
Дію ел. магнітного привода можна розділити на :
1) Збільшення струму до початку переміщення якоря.
2) Переміщення якоря електромагніту.
Залежність Ф(F) при нерухомому якорі до його притягання зображена кривою Оа
(рис.26)

Рис.26 Залежність Ф(F)
Після закінчення 1-го етапу в точці а магнітна енергія WM1 може бути отримана в
результаті графічного інтегрування функції Ф=f(F) :
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1

WM 1 

 Fd 

1

 mF m Soab

0

(31)

де mF і mф - масштаби МРС і магнітного потоку відповідно.
Sоав – площа, обмежена кривою Оо і віссю координат.
Ф1 – магнітний потік в кінці 1-го етапу.
У процесі переміщення якоря магнітний потік збільшується від Ф1 до Ф2, внаслідок
зменшення повітряного проміжку від до (
) . Залежність Ф=f(F) зображена
кривою ас на рис.25.
На другому етапі до котушки ел. магніту підведена енергія:
2

WM 12 

 Fd   m

F

m S abdc

1

(32)

Якби магнітний потік зростав при нерухомому притягнутому якорі , магнітна енергія
поля дорівнювала б :
2

WM 2 

 Fd   m m
F



SOcd

0

(33)

Таким чином, одна і таж точка «с» , якій відповідає потік Ф2, може бути досягнута при
переміщенні якоря (шлях Оас) і при нерухомому заздалегідь притягнутому якорі
(крива ОС). Різниця між магнітною енергією (шлях Оас), яка підводиться протягом
перших двох етапів, і потенціальною магнітною енергією , яку визначають із виразу
(33) відповідає механічній енергії , що витрачається на переміщення якоря.

2

A   QM  d   WM 1  WM 1 2  WM 2  mF  m  S0 ab  mF  m S abdc  mF  m S0cd 
1

mF  m  S0 ac

де:

сила притягання ел. магніту, яка змінюється при зміні .

Тоді середнє значення сили QM в інтервалі    1   2 буде :

QM 

A
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Аналогічно можна визначити середнє значення Q в інтервалах    2  1 ,

   3   4 , ( 3   4 ) , і т. д. та побудувати залежність QМ  f ( ) , врахувавши що



 i   i 1
.
2

У першому наближенні струм у котушці ел. магніту в процесі переміщення якоря
приймають сталим, тобто МРС-стала. Вважають , що перехідні електричні процеси до
початку цього переміщення закінчилися, нехтують магнітним опором магнітопроводу.
При цих припущеннях тягова характеристика QМ  f ( ) має вигляд гіперболи

Рис.27 Тягова характеристика електромагніту.
Площа, обмежена ординатами  1 і

2

та кривою

, відповідає механічній

роботі по переміщенню якоря на ділянці
. Придатність електромагніту для
даного апарата визначають, зіставляючи діаграму сил опору рухомої частини,

QП ( ) (протидіюча характеристика) з тяговою характеристикою ел. магніту. Діаграма
сил опору може мати різний вигляд в залежності від характеристик пружин та їх
попереднього натягу .Типові для ел.магнітних індивідуальних контакторів QМ ( ) та

QП ( ) наведені на рис. 27 Протидіюча (механічна) характеристика QП  f ( )
визначається у сукупності силою вимикальної пружини і вагою рухомих частин
(площа S1) та силами контактних пружин (площа S2).
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Рис. 28 Тягова та протидіюча характеристики електромагнітного контактора.
Зазор

 відп

відповідає відпущеному, а

 0 притягнутому стану якоря. У точці  відп

сила Qп утворюється в основному вагою рухомої системи і силою вимикальної
(поворотної) пружини (силами тертя нехтуємо).
Під час руху якоря зазор



зменшується , а сила Qп зростає за рахунок додаткового

стиснення вимикальної пружини. У точці

 кр

відбувається зіткнення контактів, при

цьому Qп зростає стрибком на значення початкової сили натиснення контактів , яка
визначається попереднім натисненням контактної пружини (пружина, яка притирає).
Далі Qп зростає плавно за рахунок додаткового стиснення цієї пружини. Протидіючі
сили пружин та ваги рухомої системи завжди спрямовані в один бік незалежно від
напрямку переміщення якоря. Для забезпечення чіткого і надійного увімкнення
контактора тягова характеристика повинна лежати вище механічної.
Структура ел.магнітних приводів дозволяє підвищувати або знижувати швидкодію
апаратів , зменшуючи або збільшуючи вихрові струми в магнітопроводі.
Для підвищення швидкодії вихрові струми зменшують, застосовуючи магнітопроводи
із шихтованої ел. технічної сталі. Якщо швидкодія не потрібна , то застосовують
масивну магнітну систему , при якій час спрацьовування 0.08 – 0.15 с.
Для створення великих витримок часу на осердя електромагніту встановлюють
масивне кільце з міді чи латуні ,яке його охоплює (демпферне кільце). Це кільце
підсилює дію вихрових струмів. Сповільнення дії ел.магніту може бути досягнуто
також збільшенням його постійної часу  

L
R

При зменшенні постійної часу швидкодія ел.магніту збільшується.
В останньому випадку застосовування масивних магнітопроводів; короткозамкнутих
контурів, створених у кріпильних та інших деталях, які лежать на шляху потоку,
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недопустимо, так як вони будуть збільшувати час спрацьовування електромагніту.
При змінах магнітного потоку в кільці наводиться ЕРС:

dФ 

eД    WД 

dt  ,

де WД  1- кількість витків кільця. Під дією цієї ЕРС в кільці ,яке має дуже малий
електричний опір rД, виникає відносно-великий струм iД та МРС FД :

і Д  FД 

еД
rД

Результуюча МРС ел. магніту :

  dФ  
  dt  

F  iwK  FД  iwK   
 rД 



(34)

5.5.2. Електро пневматичний привод.
У випадках, коли привод повинен створювати великі силі та значні переміщення, ел.
магніти не придатні для використання, так як у них сила притягнення різко змінюється
навіть при відносно невеликому переміщенні.
Крім того, застосовувати потужні ел. магніти недоцільно з точки зору їх підвищених
вартостей, габаритів, значних витрат електроенергії та кольорових металів.
У цих випадках користуються пневматичними приводами ,які можуть забезпечити
великі переміщення рухомих частин апарата при відносно сталому тиску стисненого
повітря. При цьому отримують потрібні великі сили при малих затратах кольорових
металів і невеликих витратах електроенергії.
При увімкненні пневматичного привода відсутні різкі удари і вібрації.
Пневматичний привід у поєднанні з електропневматичними вентилями називають
електропневматичним. Електропневматичні приводи використовують для керування
як індивідуальними, так і груповими апаратами (контактори, силові, групові
контролери та ін.). У конструкцію електропневматичного привода входять:
виконавчий пневматичний пристрій; керуючі електропневматичні вентилі.
Ці вентилі впускають повітря у виконавчий пристрій та випускають його по сигналах
кіл керування.
Далі схему найпростішого електричного приводу, принцип дії електро магнітних
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вентилів, діаграму сил одноциліндрового електропневматичного приводу, розрахунок
діаметра циліндра привода законспектувати самостійно – стор. 68-70 [2].
5.5.3. Діафрагмовий привод.
Самостійно законспектувати сторінка 71 [2].
5.5.4. Ел.двигунний привод.
Цей привод широко застосовують для групових апаратів, розрахованих на велику
кількість комутаційних позицій. Порівняно з багатопозиційним електропневматичним
електродвигунний привод має такі переваги :
- більш стабільні характеристики;
- допускають як односторонню , так і двосторонню послідовність перемикань;
- мають більш високу експлуатаційну надійність в умовах змінних температур і
вологості.
До електродвигунного приводу входить електричний двигун відносно невеликої
потужності (серводвигун), який через редуктор або спеціальну перервну передачу
обертає вал рухового апарата. Керування груповим апаратом з ел. двигуним приводом
зводиться до керування двигуном. Переважне застосування в цих приводах знайшли
двигуни постійного струму з незалежним збудженням. Для зупинки приводу при
постійному струмі застосовують найчастіше реостатне гальмування.
Максимальний момент двигуна повинен бути більшим приведеного до валу
максимального моменту опору апарата, а номінальна швидкість обертання така, що
час повного оберту апарата при цій швидкості дорівнює заданому.
Для розрахунку перехідних процесів у колі двигуна при застосуванні двигунів з
незалежним збудженням використовують:
- для електричних процесів у колі двигуна при його прямому увімкненні

U  I  rn  L

di
 C1  Ф  
dt

(35)

- для ел. процесів при реостатному гальмуванні.

O  I  rг  L

di
 C1  Ф  
dt

(36)

- для опису процесу руху привода

Jn

d
 M Д  M оп  С2  Ф  І  М оп ,
dt

(37)

де I – струм у якорі двигуна;
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L, rn, r2 – індуктивність , та опір кола якоря при пуску та гальмуванні;
С1, С2 , Ф – відповідно сталі та потік збудження двигуна;
МД – момент обертання двигуна;
Jn, Mоп – відповідно момент інерції та опору в розрахунковому інтервалі кута
повороту, приведені до осі двигуна.
5.5.5. Електромагнітні муфти.
Самостійно законспектувати стор. 74 [2].
Розд.6 Автоматичні вимикачі (автомати).
Призначені відключати ділянку мережі при виникненні у ній аварійного режиму
(коротке замикання, перевантаження по струму, зниження напруги). Автомат має
вузол елементів захисту, який автоматично виявляє появу у мережі ненормальних
умов та дає сигнал на відключення.
Автомат спрацьовує рідко (тільки при аварійних режимах), але він повинен
відключати дуже великі струми.
При КЗ струми досягають багатьох десятків або навіть сотень кА.
Є наступні різновиди автоматів:
- універсальні (працюють на постійному і змінному струмі);
- установочні (для установки в загальнодоступних приміщеннях);
- швидкодіючі, постійного струму;
- гасіння магнітного поля потужних генераторів.
6.1. Універсальні автомати.
Умовна конструктивна схема у спрощеному варіанті показана на рис.29.

Рис.29 Конструктивна схема автомата.
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Автомат комутує електричне коло, під’єднане до виводів А та Б.
У наведеному положенні автомат відімкнено і силове електричне коло розімкнене.
Щоб ввімкнути автомат, повертають вручну за годинниковою стрілкою рукоятку 3.
Створюється сила, під дією якої важелі 4 та 5 переміщуються праворуч та повертають
основну несучу деталь 6 навколо нерухомої осі 0 за годинниковою стрілкою.
Замикаються та вмикають коло струму спочатку дугогасильні 8 та 10 , а потім головні
7 та 11 контакти. Після цього уся система залишається у крайньому правому
положенні, яке фіксується спеціальною заскочкою (на рис.28 не показана). При
вмиканні автомата відключаюча пружина 2 заводиться. Коли по котушці ел.
магнітного розчіплювача 1 протікає струм КЗ, на його якорі створюється ел. магнітна
сила , яка переводить важелі 4 та 5 уверх за мертву точку.
У результаті автомат відмикається автоматично пружиною 2. Контакти розмикаються ,
а виникаюча на них дуга видувається у дугогасильну камеру 9. Система важелів 4 та 5
виконує функції механізму вільного розціплення , який дозволяє автомату відмикатися
у будь який момент часу , у тому числі і в процесі включення. Якщо важелі 4 та 5
перевести уверх за мертву точку, то жорсткий зв’язок між приводною та рухомою
системою порушається. Якщо б не було механізма вільного розціплення, то після
автоматичного відмикання відбулось би негайне повторне вмикання під дією сили
вмикаючого пристрою, яка до цієї миті могла б бути незнятою. Відбулось би
швидкодіючі, багатократні вмикання-вимикання автомата у тяжкому режимі КЗ, що
може привести до його руйнування (дзвінкова робота).
6.2. Швидкодіючі автомати.
Призначені для захисту установок постійного струму (транспортні, перетворювачі). Їх
власний час спрацьовування - долі мілісекунди; у звичайних автоматів – десяті долі
секунди. Опір дуги, яка швидко виникає на контактах, ввімкнений послідовно з
відмикаємим колом. Тому цей опір обмежує струм КЗ , не дає йому досягти сталого
значення.
Швидкодія апарата обумовлена застосуванням поляризованих електромагнітних
пристроїв у приводі, інтенсивних дугогасильних пристроїв; магнітних систем, в яких
змінні магнітні потоки не зчеплюються з замкненими обмотками і проходять через
шихтовану частину магнітопроводу і т. п. Крім того, швидкодія досягається усуненнєм
проміжних ланок між вимірювальним органом (розчеплювачем) та контактами.
Схема швидкодіючого автомата показана на рис.30.
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Рис.30 Швидкодіючий автомат
Для миттєвого розмикання кола використовуються електродинамічні сили.
Струмоведучі деталі 1 та 2 розташовані близько одна до одної, завдяки чому при
проходженні струмів І сили електродинамічної взаємодії між ними збільшуються. У
відповідності з ефектом близькості у повернених одна до одної частинах перерізів
провідників густина струму буде максимальною. Таким чином, завдяки ефекту
близькості електричні вісі струмів наблизяться одна до одної і електродинамічні сили
у перехідному режимі зростання струму збільшаться. Якщо механічний момент,
створений ел.динамічними силами QЕД між деталями 1 та 2, перебільшить
протидіючий момент створений силою пружини Q1, то деталь 1 переміститься у верхнє
положення , контакти К розімкнуться, і коло струму розірветься. При цьому заскочка 3
під дією сили Q2 пружини стане на виступ 4 і автомат залишеться у відімкненому
стані.
6.3. Автомати гасіння магнітного поля.
Ці автомати швидко приводять до нуля магнітне поле, яке створюється обмотками
збудження потужних генераторів при появі КЗ в останніх. Якщо генератор продовжує
працювати при виникненні КЗ і якщо швидко не зняти поле збудження і не припинити
тим самим вироблення електричної енергії генератором , ротор якого обертається, то
дуже великі значення струми викличуть пожежу усередині генератора і його
руйнування.
У більшості випадків не можна швидко відключити коло струму збудження, так як в
ньому з’являються великі перенапруги L

di
dt (L-велика у генераторів), які можуть

пробити ізоляцію. Тому енергію магнітного поля збудження розряджають на якийсь
елемент. (конденсатор; лінійний, нелінійний опір і т.д.)-рис.31.
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Рис.31 Схема автомата гасіння магнітного поля
Контакт 3 замикається , потім розмикається контакт 2 і збуджувач відключається від
обмотки збудження 4.
6.4. Розчеплювачі.

Рис.32 Електромагнітний струмовий максимальний розщеплювач
Вони являються вимірювальними органами, контролюють значення відповідного
параметра захищаємого кола і дають сигнал на відключення автомата, коли цей
параметр досягає заданого значення, яке зветься уставкою (струм спрацьовування
і т.п.). У розчеплювачах передбачені можливості регулювання уставки у досить
широкому діапазоні. Це необхідно для здійснення селективного захисту електричній
мережі. Конструктивна схема ел. магнітного максимального струмового розчеплювача
зображена на рис.31 На струмоведучу шину одягнено магнітопровід М. Через нього і
якір Я замикається магнітний потік, який створюється струмом І. Електромагнітна
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сила Qе обертає якір за годинниковою стрілкою навколо осі О1 . Кінець важеля,
жорстко зв’язаного з якорем, на визначеному ході діє на заскочку 1 механізма, в
результаті чого апарат відмикається. Регулюванням сили натягу пружини Qп змінюють
максимальний струм спрацьовування розщеплювача. Годинниковий механізм ГМ
здійснює затримку часу на спрацьовування. Чим більший момент, визначаємий
різницею ел.магнітної сили на якорі і сили пружини Qп , тим швидше працює
годинниковий механізм і навпаки.
Розд.7 Плавкі запобіжники (ПЗ).

Рис.33 Розбірний ПЗ.
Плавкий запобіжник – це апарат, призначений для захисту установок від струмів КЗ.
Його основний елемент – плавка вставка , яка перегоряє при протіканні зверх струму
та розриває коло. Поширеними матеріалами вставок є цинк та мідь, яку лудять, щоб не
окислювалась.
Цинк у межах допустимих температур не окисляється , вставка із нього не змінює
свого перерізу при нагрівання , тому характеристики залишаються стабільними. Пари
цинку сприяють гасінню дуги, температура плавлення цинку невисока (419 0с) , тому
не виникає перегріва ізоляційного корпусу запобіжника.
Крім запобіжників з відкритою плавкою вставкою у повітрі , або у відкритій
ізоляційній трубці , широко розповсюджені розбірні та засипні плакі запобіжники.
У розбірних плавких запобіжниках цинкова плавка вставка 2 фігурної форми
розміщена у фібровій трубці 1 (рис.32).
При горінні дуги у закритому об’ємі у ньому підвищується тиск, що сприяє гасінню
дуги, так як при цьому зменшуються відстані, на яких взаємодіють частки нагрітого
газу. Теплопровідність газу збільшується, а довжина вільного пробігу часток
зменшується. Крім того, при горінні дуги частина стінок 1 (фібри) переходить у
газоподібний стан (приблизно 50% - CO2, 40% - H2, 10% парів H2O). Водень має
високий коефіцієнт теплопровідності. При відключенні великих струмів тиск у
середині трубки може досягати сотень атмосфер , що недопустимо по причині
недостатньої її міцності. Фігурна вставка 2 дає змогу знизити тиск до допустимих
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значень, так як вона обмежує струм КЗ і зменшує виділення енергії у дузі. При КЗ
вузький перешийок починає плавитися раніше, ніж струм КЗ досягне сталого
значення. Опір розплавленого перешийка і виникаючої дуги обмежують струм КЗ.
Коли вузькі перешийки перегоряють, то широкі частини падають донизу . Метал вже
не плавиться і не засмічує парами дуговий проміжок. Відомо, що збільшення вмісту
парів металу , які у порівнянні з газом потенціал іонізації мають низький, що веде до
збільшення ел.провідності дугового проміжку та погіршує умови гасіння ел.дуги.
Наявність вузьких перешийків знижує також перенапругу при гасінні дуги, так як
повна величина дугового проміжку і відповідний їй опір будуть вводитися у коло не
відразу ,а ступенями. Вузькі перешийки дозволяють зменшити температуру нагріву
запобіжника у режимі протікання номінального струму внаслідок того, що опір
фігурної вставки менший опору вставки, якби вона була вузькою по всій довжині.

Рис. 34 Засипні ПЗ
У засипних запобіжниках (рис.34) паралельно ввімкнені мідні або срібні металеві
вставки 2 круглого перерізу, розміщені у середині ізоляційної трубки 1 з
мілкозернистим наповнювачем ( сухий кварцовий пісок) із змістом SiO2 не менше 99%
та крейди CaCO3. Виникаюча при плавленні вставок електрична дуга тісно стикається
з дрібними зернами наповнювача , інтенсивно охолоджується , деіонізується і тому
швидко гасне. Паралельні плавкі вставки дозволяють краще використовувати об’єм
наповнювача. При однаковому сумарному поперечному перерізі вставок результуюча
бокова поверхня охолодження буде більшою у випадку застосування декількох
вставок , що покращує умови їх охолодження. У неіндуктивному колі дуга виникає на
ділянці останньої згорівшої вставки , тому парів металу в дузі небагато і умови її
гасіння покращуються. У індуктивному колі після перегораня останньої вставки
можуть пробитися газові проміжки на інших паралельних ділянках внаслідок
виникаючих перенапруг. Захисна характеристика запобіжника (залежність часу
спрацьовування tспр від струму і) показана на рис.35.
54

Рис.35 Захисна характеристика ПЗ
Мінімальний струм спрацьовування називається пограничним струмом Iпогр. Захист
асинхронних двигунів від перенавантаження звичайних здійснюється тепловими реле ,
а від струмів КЗ - запобіжниками.

Рис.36 Інерційний запобіжник
Є ще інерційні запобіжники, які здійснюють захист двигунів як від струмів КЗ так і від
перенавантаження (рис.36).
При струмах перенавантаження температура нагрівального елемента 2 підвищується, і
тепло від нього через пластину 4 потрапляє до легкоплавкого спаю 5. Цей спай
плавиться і звільняє деталь 6 , яка пружиною 3 переміщується вліво. Як наслідок
виникає і гасне електрична дуга, а коло розривається. При струмах КЗ спай 5 не
встигає розплавитися, тому що значно раніше перегоряє вставка 7, розташована у
зернистому наповнювачі 1 . Нагрівач 2 разом із спаєм 5 забезпечують захист від
струмів перенавантаження, а плавка вставка 7 захист від струмів КЗ.
Для захисту напівпровідникових елементів можна застосувати швидкодіючі
запобіжники, наприклад плівкові. На ізоляційний стержень наносять дуже тонкий шар
срібла , через який протікає струм. Не дивлячись на велику густину номінального
струму, він не викликає недопустимого перегріву шару, так як тепло інтенсивно
відводиться усередину. Для підсилення тепловіддачі основна частина стержня може
виготовлятися з металу, на поверхню якого наноситься шар срібла. При струмах КЗ
тонка срібна плівка випаровується миттєво і коло струму розривається.
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Розд.8 Бездугові контактні апарати.

Рис. 37 Півхвилі змінного струму
На рис. 37 зображено півхвилі змінного струму.
Якщо точка А відповідає моменту розмикання контактів і створенню дуги , то дуга в
цьому напівперіоді буде горіти протягом часу t1 . За цей час через неї пройде кількість
електрики , яка визначається площею S1 . Виділена при цьому у дузі енергія буде
відносно велика. Якщо ж контакти апарата розімкнуться безпосередньо перед
переходом струму через нуль (точка В), у дузі виділиться значно менше енергії , так як
час її існування t2 і миттєві значення струмів будуть суттєво менші.
Коли контакти апарата розходяться перед переходом струму через нуль, кількість
електрики у стадії газового розряду визначається площею S2 (S2 << S1 ). Дуговий стовп
не встигає накопичити у своєму об’ємі значний запас теплової енергії. Це тепло
швидко розсіюється поблизу переходу струму через нуль, а відновлювальна міцність
міжконтактного проміжку приймає великі значення і швидко зростає у часі.
Створюються умови, при яких дуга гасне, не встигнувши розвинутися.
Відключення кола змінного струму у цьому випадку (точ. В) проходить практично без
дуги. Відключаючі апарати з фіксованим моментом розходження контактів
безпосередньо перед нульовим значенням струму називають синхронними
вимикачами.
Основна трудність у створенні таких апаратів полягає в досягненні необхідної
точності спрацьовування апарата безпосередньо перед нулем струму та в розведенні
контактів на потрібну ізоляційну відстань за малий час , який передує переходу струму
через нуль. Тому ці апарати , хоча і є перспективними , поки що широко не
використовуються.
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Розд.9 Командоапарати, неавтономні вимикачі.
До таких апаратів відносять шляхові та кінцеві вимикачі, кнопки вимикання,
багатоколові апарати – ключі керування, командоконтролери, пакетні вимикачі.
Шляхові та кінцеві вимикачі здійснюють комутацію кіл керування та автоматики на
заданому відрізку шляху ,який проходить керований механізм.
Кінцеві вимикачі встановлюють, наприклад, у механізмах підйомно-транспортних
пристроїв для обмеження висоти підйому вантажа , у супортах металоріжучих
верстатів для обмеження ходу супорта.
В кінці контролюємого ходу керованого механізму кінцеві вимикачі подають сигнал
на відмикання двигунів, а в підйомниках - на спрацьовування гальмівного
електромагніту.
9.1. Важільний кінцевий вимикач (рис. 38).

Рис. 38 Кінцевий вимикач.
При досягненні упором У механізму ролика 1 , який закріплений на важелі 2, важіль
повертається і разом з ним повертається фасонний кулачок 3.Виступ кулачка набігає
на ролик 4 та повертає важіль 5 навколо вісі О2 за годинниковою стрілкою. Звязаний з
важелем контактний місток 6 відходить від нерухомих контактів вправо і нормально
замкнені контакти розмикаються. Коли упор механізму буде переведено в початкове
положення, елементи кінцевого вимикача під дією сили пружини Q займуть свій
початковий стан.
Кінцеві вимикачі можуть бути виконані на базі інших елементів ,наприклад, герконів.
9.2. Командоконтролери.
Це багатопозиційний апарат , який керує котушками контакторів , головні контакти
яких ввімкнені у силові кола електричних машин, трансформаторів, резисторів.
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9.3. Контролер.
Багатопозиційний апарат, який призначений для керування електричними машинами
та трансформаторами , шляхом комутації безпосередньо силових кіл обмоток машин,
трансформаторів, резисторів.
З допомогою контролерів та командоконтролерів можуть здійснюватися пуск ,
регулювання швидкості , реверсування та зупинка двигунів.
На рис.39 зображена схема взаємодії частин контактного елемента контролера

Рис. 39 Контактний елемент контролера.
Контролер має загальний вал 6 , на який послідовно насаджені фігурні диски 1. При
обертанні вала 6 фіксується одне з положень фігурного диску 1 по відношенню до
ролика 2. Положення диску 1, яке зображене вище , відповідає замкненому стану
контактів 4 , на які натискує пружина 5 . Пружина 3 притискує важіль з роликом 2 до
диску 1 . Якщо повернути вал та диск відносно ролика , щоб останній став на виступ ,
то ролик 2 буде відведений вліво і контакти 4 розімкнуться.
9.4. Пакетні вимикачі та перемикачі.
Ці апарати призначені для одночасних перемикань в декількох електричних колах.
Вони набираються з декількох пакетів виготовлених з ізолюючого матеріалу.
Усередині кожного кільця розташовується комутуючий пристрій , який зв’язаний з
загальним валом. Останній приводиться в дію від руки.
Пакетні вимикачі – апарати закритого типу. Дуга виникає та гасне в обмеженому
об’ємі, в результаті чого тиск у ньому підвищується. З підвищенням тиску опір дуги і
напруга на ній зростають. Це пояснюється тим , що з підвищенням тиску зменшуються
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відстані, на яких взаємодіють елементарні частки газу. Це призводить до підвищення
теплообміну між цими частками газу та покращенню умов тепловіддачі від дуги. Крім
того, при інших однакових умовах зменшується інтенсивність процесів іонізації , так
як електрон на меншій довжині вільного пробігу придбає меншу енергію, рухаючись у
електричному полі.
10. Безконтактні електричні апарати.
Комутація електричного струму в колі здійснюється цими апаратами шляхом зміни у
широких межах електричного опору комутуючого органу. У контактних апаратах
таким органом є міжконтактний проміжок; його опір при замкнутих контактах дуже
малий (10-5 … 10-4 Ом), при розімкнутих може бути дуже високим(107 … 1010 Ом). У
безконтактних апаратах функції комутуючого органу викону елемент з нелінійним
електричним опором , величина якого змінюється в достатньо широких межах. Такий
елемент може бути на бази напівпровідника , магнітного підсилювача та ін.
Для комутуючого органу апарата характерні два режими: комутаційний та
підсилюючий (рис.40).

Рис.40 Схема та характеристики режимів безконтактного апарата.
ZH - опір навантаження (двигуни і т.п.)
ZKOM - опір комутуючого органу апарата, який керується струмом ікер в органі
керування.
Нехай при ікер = 0 апарат відключено і опір комутуючого органу Zком має максимальне
значення. При ікер = Іспр (Іспр – струм в обмотці керування, при якому апарат
спрацьовує) відбувається замикання контактів та стрибкоподібне зменшення опору
комутуючого органу апарата міжконтактного проміжку (хар-ка 1 на рис.40б). При
цьому практично миттєво струм у колі навантаження зростає до значення

iн  І 0 

U
Z н (хар-ка 1 на рис. 40в).

Таку стрибкоподібну зміну опору комутуючого органу апарата і струму через його
контакти при невеликому прирості струму керування називають комутаційним
режимом. Стосовно до апаратів на невеликі струми цей режим називають релейним.
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Підсилюючий режим відповідає плавній зміні опору Zком комутуючого органу (хар-ка
2 на рис. 40б) і струму ін (хар-ка 2 на рис. 40в) в комутуючому колі при збільшенні
струму ікер у керуючому органі.
Безконтактні апарати працюють у підсилюючому та комутаційному режимах/
Kонтактні апарати, як правило, у комутаційному (релейному) режимі.
Переваги безконтактних апаратів:
- відсутність електричної дуги;
- невеликий час спрацьовування, що дозволяє здійснювати процес спрацьовування з
великою частотою (сотні тисяч спрацьовувань за годину);
- відсутній механічний знос.
Недоліки безконтактних апаратів:
- не забезпечується гальванічна розв’язка між колами керування та виконавчим;
- відсутній видимий розрив у виконавчому колі, що важливо з точки зори техніки
безпеки;
- глибина комутації hком на декілька порядків менша ніж у контактних апаратів;
- виникають труднощі при розробці апаратів з декількома незалежними
комутаційними колами , які працюють від одного органу керування. Подібні контакті
апарати створюються легко і просто;
- безконтактні апарати на напівпровідниках дуже чутливі до перенапруг та зверх
струмів;
- напівпровідникові елементі допускають лише дуже котороткочасне перевантаження
струмом: на протязі десятих долей секунди по ним може протікати струм порядку
десятикратного по відношенню до номінального.
Контактні апарати спроможні витримати сто кратні перевантаження струмом протягом
того ж часу. Спад напруги на напівпровіднику у провідящему стані при номінальному
струмі приблизно у 50 раз більший, ніж на звичайних контактах. Це визначає більші
теплові втрати у напівпровідників у режимі тривалого струму і потребу в спеціальних
пристроях охолодження.
Питання про вибір контактного чи безконтактного апарату визначається умовами
роботи , які задані. При невеликих комутуємих струмах та невисоких напругах
використання безконтактних апаратів може бути доцільнішим. Безконтактні апарати
при великих струмах більш доцільні ,якщо потрібно забезпечити підсилюючий режим.
Безконтактні апарати не можуть бути замінені на контактні в умовах великої частоти
спрацьовувань та великої швидкодії (мікросекунди).
Але контактні апарати мають ряд переваг, якщо при відносно великих струмах їх
швидкодія по умовам використання може бути відносно невелика.
Основні вимоги до апаратів з точки зору експлуатації:
1. Апарати у номінальному режимі повининні забезпечувати надійну роботу без
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перевищення температури їх частин вище допустимих значень, яке регламентується
стандартом.
2. Апарати повинні бути стійкими до скрізних струмів КЗ , тобто термічні та
електродинамічні навантаження , які виникають при КЗ, не повинні викликати
остаточні явища у контакторі, які б заважали їх подальшій роботі.
3. Обслуговування апаратів повинно бути безпечним, потрібна наявність спеціальних
оболонок для захисту обслуговуючого персоналу від дотикання зі струмоведучими та
рухомими частинами апарату та не допускання потрапляння в апарат сторонніх тіл.
4. Апарати, призначені для частого комутування електричних кіл, повинні мати високу
механічну та комутаційну зносостійкість.
5. Апарати повинні забезпечувати надійне та безвідмовне виконання заданих функцій
у передбачених режимах роботи.
Основні вимоги до низьковольтних апаратів встановлює ГОСТ – 12434 «Аппараты
электрические коммутационные на напряжение до 1000В. Общие технические
условия.»
Для апаратів, призначених для роботи у високогірній місцевості, де атмосферний тиск
знижується , знижується електрична міцність ізоляції , тепловіддача конвекцією ,
погіршуються умови гасіння дуги. Технічні параметри апаратів для роботи на висоті
більше 1000 м над рівнем моря повинні встановлюватися у технічній документації.
Значення механічних факторів (ударні та вібраціонні навантаження) встановлює ГОСТ
– 17516-«Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия
механических факторов внешней среды.»
11. Види випробувань.
Випробування – експериментальне визначення кількісних та якісних характеристик
об’єкту , який випробовується (ГОСТ -16504-«Система государственных испытаний
продукции. Основные термины и определения»).
По меті випробувань розрізняють випробування:
- дослідні;
- контрольні;
- кваліфікаційні.
Дослідні випробування проводять для визначення якостей , виявлення параметрів і
поведінки апаратів та їх функціональних складових одиниць у роботі. Проводять ці
випробування у лабораторних умовах в процесі розробки та вдосконалення апаратів.
Контрольні випробування - це випробування, які проводять для контролю якості
виготовлення апаратів та їх функціональних складальних одиниць. Таким
випробуванням підлягають апарати освоєні виробництвом , а також дослідні зразки і
установчі партії.
Кваліфікаційні випробування - це контрольні випробування готових апаратів
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установчої партії після освоєння технологічного процесу їх виробництва, які
проводяться для оцінки готовності підприємства до вироблення апаратів, що
відповідають вимогам діючих стандартів.
Установча партія – перша партія апаратів , виготовлених на технологічному
оснащенні, яке призначено для промислового виробництва.
На різних етапах розробки проводять доводочні , попередні та приймальні
випробування. При доводочних оцінюють вплив змін , які вносяться у конструкцію
апарата, з метою досягнення потрібних показників якості. При попередніх
випробуваннях проводять контрольні випробування дослідних зразків з метою
визначення можливості їх пред’явлення на приймальні випробування.
Приймальні випробування проводять для визначення доцільності постановки апаратів
на виробництво , або передачі установочної партії чи дослідного зразка в
експлуатацію. Ці випробування проводить відомча , міжвідомча або державна комісія.
Апарати, освоєні виробництвом, підлягають приймально-здавальним, періодичним,
типовим випробуванням.
Приймально-здавальні випробування виготовлених апаратів проводять для
визначення їх придатності до постачання замовнику та використання по призначенню;
такі випробування проводять служби технічного контролю підприємства вироблювача.
Періодичні випробування – це контрольні випробування апаратів , які проводять через
2…5 років, для підтвердження стабільності технологічного виробництва та якості
апаратів за контролюємий відрізок часу.
Типові випробування проводять при внесенні змін у конструкцію, технологію при
заміні матеріалів для визначення ефективності і доцільності змін, які вносяться.
Програма приймально-здавальних та періодичних випробувань наводиться у
технічних умовах або стандартах на конкретні види ,серії та типи апаратів.
У споживача апарати можуть підлягати вхідним випробуванням для перевірки їх
відповідності замовленню та відповідності їх параметрів умовам експлуатації. Також
може бути перевірена відповідність апаратів вимогам технічних умов та стандартів.
По виду дії на апарат розрізняють випробування:
- електричні;
- теплові;
- механічні;
- кліматичні;
- акустичні;
- гідравлічні.
По тривалості:
- нормальні;
- прискорені;
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- тривалі;
- циклічні.
У процесі випробувань оцінюють також надійність і ресурс апарата. У результаті
випробувань апарати можуть бути зруйновані , або залишатися придатними для
подальшого використання.
11.1 Об’єм та умови проведення випробувань.
Повний об’єм випробувань включає в себе наступні види випробувань та перевірок:
1.
Технічний огляд.
2.
Перевірка опору та електричної міцності ізоляції.
3.
Перевірка виконання функціональних дій.
4.
Перевірка спаду напруги на виводах апаратів , або електричного опору
головного кола.
5.
Пробний монтаж.
6.
Визначення електричних витрат та споживаємої потужності.
7.
Випробування роботи елементів захисту (розчеплювачів максимального струму,
реле мінімальної напруги та ін).
8.
Випробування на нагрівання.
9.
Випробування на дію кліматичних факторів зовнішнього середовища.(тепло-,
волого- ,холодо-стійкість , випробування на дію змін температур та інею , на дію
зниженого та підвищеного тиску повітря або іншого газу; на дію пилу, соляного
туману, на грибостійкість, на дію підвищеного гідростатичного тиску; на
водопроникливість , бризкозахищеність , водозахищеність , каплезахищеність.
10. Випробування на дію механічних факторів ( визначення резонансних частот ,
випробування на вібростійкість та віброміцність , на ударну міцність і дію одиноких
ударів , на міцність при транспортуванні, на дію лінійних та центробіжних
навантажень)
11. Випробування на дію акустичного шуму.
12. Випробування на стійкість до скрізних струмів (на електродинамічну і термічну
стійкість).
13. Випробування на комутаційну стійкість (на відсутність критичних струмів і на
граничну комутаційну стійкість).
14. Випробування на надійність (на тривале нагрівання , на механічну зносостійкість,
на комутаційну зносостійкість).
Для кожного конкретного виду апаратів стандартами та технічними умовами
встановлюються види випробувань , їх послідовність та об’єм виборки.
Апарати випробують у повністю складеному виді , встановлені та змонтовані у
нормальному монтажному положенні. При випробуваннях застосовують контрольновимірювальні прилади , які пройшли перевірку , та пристрої, клас точності яких
дозволяє отримувати об’єктивну інформацію про вимірювану величину. Усі
випробувальні установки повинні мати паспорта , які повинні підтверджувати їх
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відповідність вимогам випробування.
Персонал повинен мати відповідну групу по електробезпеці.
12. Матеріали для контактних з’єднань.
Від матеріалу контакту в значній мірі залежить його термін служби та надійність
роботи .
Є такі основні різновиди контактних матеріалів: метали, їх сплави та металокерамічні
матеріали.
Для цих матеріалів ставлять дуже суперечливі вимоги , які задовольнити в одному
матеріалі практично неможливо. Це висока електропровідність і теплопровідність ,
стійкість проти корозії , дугостійкість , високі температури плавлення та
випаровування , механічна міцність та твердість, повинні легко піддаватися механічній
обробці, бути недорогими.
Матеріали, які мають високу електропровідність та теплопровідність , як правило,
бувають м’якими і погано протистоять зносу. А тверді та пружні матеріали не мають
потрібних електричних та теплових якостей.
Мідь задовольняє майже всім вимогам , за виключенням стійкості проти корозії.
Окисли міді мають низьку провідність. Мідь найпоширеніший контактний матеріал,
який використовують для роз’ємних і комутаційних контактів. В комутаційних
контактах мідь застосовують при тиску більше 3Н для усіх режимів, крім тривалого.
Для тривалого режиму потрібно прийняти засоби для боротьби з окисленням поверхні
контакту. Застосовують мідь і для дугогасильних контактів . Але при контактних
тисках менше 3Н застосовувати мідні контакти не рекомендується.
Срібло задовольняє усім вимогам, окрім дугостійкості при значних струмах. При
малих струмах має добру зносостійкість. Окисли срібла мають майже таку ж
провідність , як і чисте срібло. Застосовують срібло для усіх видів контактів і режимів.
Застосовують срібло у вигляді накладок. Уся деталь виконується з міді або іншого
матеріалу , а на робочі поверхні приварюють срібну накладку.
Алюміній в порівнянні з міддю має значно меншу провідність та механічну міцність,
створює тверду плівку , яка має низьку міцність. Може використовуватись у роз’ємних
контактних з’єднаннях. При цьому контактні поверхні срібляться , мідняться, або
армуються міддю. Але по причині невеликої механічної міцності алюмінію ці
з’єднання з часом можуть ослабнути і контакт порушиться. Для комутаційних рухомих
контактів алюміній не використовується.
Платина , золото , молібден.
Застосовують для рухомих комутаційних контактів на дуже малі струми при малих
тисках. Платина не створює окисних плівок. Контакти з цих металів мають малий
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перехідний опір. Для підвищення зносостійкості застосовують сплави з платини та
іридію.
Вольфрам та сплави з вольфраму.
При великій твердості і високій температурі плавлення мають високу
електрозносостійкість. Є такі сплави :
- вольфрам – молібден;
- вольфрам – платина;
- вольфрам – платина - іридій та інші.
Ці сплави застосовують при малих струмах , для контактів з великою частотою
спрацьовування. Також їх використовують в якості дугогасильних контактів на
відключаємі струми до 100 кА і більше.
Металокераміка - це механічна суміш двох матеріалів , які практично не сплавляються.
Ця суміш отримується методом спікання суміші цих матеріалів , або пропиткою
одного розплавом другого. При цьому один матеріал з високою електропровідністю ,
другий - тугоплавкий. Металокерамічні матеріали зносостійкі. Тугоплавкий компонент
створює якби решітку , пори якої заповнені матеріалом з високою електропровідністю.
При горінні дуги цей матеріал плавиться , але утримується у порах «решітки».
Після гасіння дуги він знову застигає, в наслідок чого об’єм металу , який
випаровується , різко скорочується. Найбільш поширені композиції металокераміки:
- срібло – вольфрам;
- срібло – молібден;
- срібло – нікель;
- срібло – окис кадмія;
- срібло – графіт;
- срібло – графіт – нікель;
- мідь – вольфрам та інші.
Застосовується металокераміка в якості дугогасильних контактів при відключенні
середніх та великих струмів , а також як головні контакти на номінальні струми
до 600А .
13.Розрахунок деяких вузлів контактора.
Контактор призначений для роботи в силовому колі постійного струму як
комутаційний силовий апарат. Характер навантаження контактора індуктивний.
Вихідні дані : I   700 A , U н  1400 В , Ак  105

А2
, де
мм  Н

I  - тривалий струм в контактах;
U н - номінальна напруга при розімкнених контактах;
Ак - теплова стала контактів.
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1.Теоретичні передумови
Основним показником нормальної роботи контактів є їх нагрів у тривалому режимі
при протіканні струму I  . Згідно зі стандартом максимальне перевищення
температури контактів при температурі навколишнього середовища (повітряного) не
більше 400С становить 750С
В тривалому режимі роботи встановлюється баланс виділеного та відведеного тепла,
який має вигляд :
I 2   Rk   S ,де

(1)

Rk - контактний опір, Ом ;

 - коефіцієнт тепловіддачі ,

Вт
;
м 2  0C

S - поверхня тепловіддачі, м2 ;

 - перевищення температури контактів над температурою навколишнього повітря.

Згідно з теорією контактний опір залежить від сили натиснення на контакти Qн
Rk 

Kн
, де
QнТ

(2)

K н - коефіцієнт , який залежить від матеріалу та конструкції контактів;

Т – показник ступеня, який залежить від типу контакту (точковий, лінійний,
поверхневий)
Поверхня тепловіддачі прямо пропорційна ширині контакту bk :
S  K s  bk , де

(3)

K s - коефіцієнт пропорційності.

З рівнянь (1)… (3) маємо:
I  I   К s
,


bk QнТ
Kн

Де

(4)

 К s
 Ак - теплова стала контактів .
Kн

Для спрощення розрахунків приймаємо Т=1.
Тоді

I I

 Ак ,
bk Qн

(5)

Теплова стала контактів при тривалому режимі може нормуватись. Її чисельне
значення наведено у вихідних даних.
66

Ліва частина рівняння (5) є множення двох густин струму:
«лінійної» j л 

I
I
, А/мм та «натиснення» jн   , А/Н.
bk
Qн

2. Розрахунок ширини контактів та сили натиснення на контакти.
Матеріал контактів – мідь.
Ширина контактів знаходиться при заданій лінійній густині струму.
Практично jл  18...22

А
мм

При розрахунках прийняти jл  20
Тоді bk 

А
мм

I  700

 35 мм
jл
20

Значення bk корегується до цілого числа, якщо при розрахунку отримали неціле.
З формули (5) за знайденим значенням bk знаходимо зусилля натиснення :
Qн 

I 2
7002

 133.33H
bk Ak 35 105

Приймаємо Qн  134 Н
Розраховане значення Qн необхідно перевірити на забезпечення надійної роботи
контакту при перевантаженнях та в режимі короткого замикання.
Для цього необхідно визначити межевий струм контакту І м , при якому виникають
зміни (розм’якшення) матеріалу контактів, та струм плавлення І пл матеріалу контактів.
Згідно [1] :
Ім 

І пл 

0,7U p

(6)

Rk
0, 7 U пл
,де
Rk

(7)

U p  0,11В - падіння напруги на контакті, при якому досягається температура

розм’якшення контактних точок міді (190 0С );
U пл  0, 43 В - падіння напруги на контакті, при якому досягається температура

плавлення контактних точок міді (1083 0С ).
Значення Rk розраховуємо згідно (2). При цьому прийняти K H  1, 6 10 3 Ом  Н (типове
значення для лінійного контакту).
Тоді :
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Rk 

Ім 

І пл 

Кн 1,6 103

 0,0119 103 Ом
Qн
134
0,7U p
Rk



0,7  0,11
 6470,6 А
0,0119 103

0, 7 U пл
0, 7  0, 43

 25294 А
Rk
0, 0119  103

При робочих перевантаженнях струм через контакт не повинен досягати 2 I  , а в
режимі короткого замикання – 10 I  .
Тобто, повинно бути:
І м  2I

(8)

І пл  10 I 

(9)

У нашому випадку:
І м  6470, 6 А  2 I   2  700  1400 A
І пл  25294 А  10 I   10  700  7000 A

Тобто, у нашому випадку вимоги (8) та (9) виконуються.
При порушенні умов (8) та (9) потрібно збільшити натиснення на контакти.
3. Розрахунок дугогасійної системи.
Розрахувати елементи системи дугогасіння електромагнітного типу з послідовним
ввімкненням дугогасійної котушки з щілинною камерою без дейонної решітки. В
процесі гасіння дуга розтягується до кінцевої довжини
, величина якої при
індивідуальному характері навантаження, визначається за емпіричною формулою:
Lgk  13 10 5  U н  I p , де

(10)

, В – номінальна напруга згідно з вихідними даними;
, А – струм, що розривається. В розрахунках приймається

.

При використанні простої щілинної камери розрив максимального струму
супроводжується виходом дуги за межі камери на 0,1…0,2м. З урахуванням цього
необхідно для розміщення дуги площа бокової поверхні камери при типовому для
контакторів співвідношенні її сторін 1 : 2 визначається за формулою:
, де

(11)
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– коефіцієнт використання простору,який враховує форму дуги і залежить від типу
камери. Для щілинної камери

.

При дугогасінні застосовується магнітне дуття. Площа полюса
проходить магнітний потік

, через яку в камері
(12)

Повітряний зазор в магнітній системі камери, який дорівнює відстані між полюсами
, м, залежить від розрахованої раніше ширини контактів
, де

(13)

– товщина стінки камери;
– зазор між контактом та стінкою.
Параметри дугогасійної котушки визначається, виходячи із заданої величини магнітної
індукції
при розриві номінального тривалого струму . Чим більше значення
індукції, тим більше електромагнітна сила, яка діє на дугу, і тим швидше вона
розтягнеться й погасне. Однак при цьому зростає знос контактів та перенапруга на
електрообладнанні, що вимикається. З урахуванням цих обставин слід приймати
магнітну індукцію
. При такій індукції забезпечується достатньо великий
ресурс контактів при вимкненні струму при допустимих перенапругах. Відмітимо, що
при розрахунку камери швидкодіючого вимикача (а не контактора) значення
збільшується в 10…15 разів.
При розрахунковій індукції магнітний опір сталі магнітопроводу дуже малий
порівняно з магнітним опором зазору між полюсами і ним можна знехтувати. При
цьому
,де
Де

(14)

– магнітна не проникність повітря,

H – напруженість поля,

;

;

– МРС дугогасійної котушки, А;
– коефіцієнт магнітного розсіювання магнітної системи дугогасіння.
Із виразу (14)
(15)
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За одержаними значенням МРС

визначається кількість витків

дугогасійної

котушки
(16)
Тут коефіцієнт 0,5 враховує ту обставину, що середня індукція повинна
забезпечуватись при середньому значенні струму, який змінюється в процесі дуго
гасіння від до 0. Розрахункове значення
округляється до найближчого цілого
числа.
Далі розраховується середній магнітний потік в зазорі між смугами ФВС.
(17)
та середній магнітний потік в осерді котушки
(18)
Площа перетину

повинна бути достатньою для виключення насичення сталі

(індукція насичення

) при межевому струмі, що розривається,

.
(19)

Дугогасійна котушка виготовляється з мідної шини, яка намотується на вузьке ребро.
Площа перетину шини обирається за допустимою густиною струму . Приймаємо
.
Це значення є середнім для шин товщиною 2…4 мм. Спочатку розраховується
мінімально площа перетину шини
(20)
Потім обирається стандартна шина, у якої площа найбільш близька до

і

.
Фактична площа перетину
(21)
Де

– висота шини за стандартним рядом розмірів: 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 мм;
– товщина шини приймається із значень: 2; 2,5; 3,6; 4 мм.

4.Чисельні розрахунки по п.3
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Lgk  13 105  1400 2  700  6,81 м
Sk 

0,04  6,812
 2,32 м2
0,8

S п  0,6  2,32  1,39 м 2

LB   35  2  10  2  2   103  0,059 м

Fg 

0,01  0,059  1,8
 845,5 A
4  107

Wg 

845,5
 2,4
0,5  700

Округляємо до Wg  3 витка.
ФВС  0,01  1,39  0,014 Вб

SC 

2  0,025
 0,25 м2
0,2

ФKC  0, 014  1,8  0,025 Вб

S ШМ 

700
 116,7 мм2
6

Із стандартних значень для hШ та bШ приймаємо: hШ  30 мм , bШ  4 мм .
Тоді S Ш  30  4  120 мм 2
Тобто, виконується вимога, що повинно бути S Ш  S ШМ .
У нас: S Ш  120 мм 2  S ШМ  116,7 мм 2
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