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ЛК -10 (ОА) Електроустаткування геотехнічних підприємств 

Тенденції в удосконаленні виконання сучасних елеткричних апаратів.(Презентація 2 

слайд 1) 

Функції комутаційних та захисних апаратів низької напруги (Презентація 2 слайд 7)  

3.1 Апаратура ручного керування у ланцюгах напругою до 1140 В (Як класифікуєть-

ся електрична апаратура? Яке призначення та сфера застосування рубильників та переми-

качів? Яке призначення додаткових ножів рубильника? Яке призначення та особливості 

виконання пакетних вимикачів та перемикачів? За якими умовами обираються рубильни-

ки та перемикачі? Яке призначення та сфера застосування контролерів? Які види та конс-

трукції контролерів існують? З яких елементів складається кулачковий контролер? Яке 

призначення, особливості конструкції та сфера застосування універсальних перемикачів? 

Яке призначення та будова ручного пускача ПРШ-1?)  

3.2 Автоматичні вимикачі   

3.2.1 Автоматичні вимикачі в загальнопромисловому виконанні (Яке призначення та 

функції захисту автоматичних вимикачів? Як виконується включення та відключення ав-

томатичних вимикачів. Яка класифікація автоматичних вимикачів? Які основні елементи 

конструкції автоматичних вимикачів? Яка сфера застосування універсальних автоматів? 

Які види захисту забезпечують універсальні автомати?  Чим установочні автомати відзрі-

зняються від універсальних автоматів? Яке призначення та особливості роботи струмооб-

межуючих автоматів? Як працює механізм струмообмеження? Які основі конструктивні 

елементи автоматичного вимикача А3700У? За рахунок чого забезпечується швидкодія у 

вимикачах серії ВАБ?)  

3.2.2. Рудникові автоматичні вимикачі (Які серії автоматичних вимикачів можуть 

використовуватись в підземних виробках? Яке призначення та конструктивні особливості 

вимикачів серії АВ? Які основні елементи входять до складу автоматичного вимикача се-

рії АВ? Які функції можуть забезпечувати електричні схеми вимикачів серії АВ? Які бло-

ки входять до електричної схеми автоматичного вимикача АВ? Як працюють блоки дис-

танційного відключення (ДВ)  та блокувального реле витоку (БРВ) автоматичного вими-

кача?) 
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РОЗДІЛ 3  ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ГЕОТЕХНІЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1. Апаратура ручного керування у ланцюгах напругою до 

1140 В 

 

Електрична апаратура може бути класифікована за такими ознаками: 

призначенням, способом керування, принципом дії, родом струму, напругою, 

конструктивним виконанням у відношенні захисту від навколишнього 

середовища - відкрите, захищене, закрите, герметичне, вибухобезпечне. 

До апаратів ручного керування відносяться: рубильники і перемикачі, 

пакетні вимикачі, універсальні перемикачі, роз'єднувачі, ручні пускачі, 

контролери, автоматичні вимикачі та ін.  

Рубильники є найбільш простими за конструкцією електричними 

апаратами керування, призначеними для включення і відключення ланцюгів 

постійного і змінного струму при номінальних струмах до 1000 А. 

Рубильники випускаються в одно-, двох- і трьохполюсному виконанні з 

центральною або бічною ручкою і з бічним або центральним ричажним 

приводом. 

Часто рубильники крім головних ножів мають додаткові ножі. При 

вимиканні головних ножів додаткові ножі на якийсь час залишаються в 

губках, а потім пружиною швидко вимикаються, чим прискорюється процес 

гасіння дуги і забезпечується цілісність головних ножів і губок. 

Перемикачі являють собою перекидний рубильник. За аналогією з 

рубильниками вони випускаються з центральною або бічною ручкою і з 

бічним або центральним ричажним приводом. 

Пакетні вимикачі і перемикачі призначаються для ланцюгів 

постійного і змінного струму напругою до 380 В. Вони застосовуються в 
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якості пускачів для двигунів невеликої потужності (на номінальний струм до 

60 А) і перемикачів із зірки на трикутник, у різних схемах керування і 

сигналізації. 

Пакетні вимикачі випускаються одно-, двох- і трьохполюсними. 

Вимикач має рухомі і нерухомі контакти. Принципова схема пакетного 

вимикача показана на рис. 3.1. При повороті ручки рухомі контакти під дією 

сильних пружин, розташованих під кришкою перемикача, швидко 

повертаються і роблять одночасно замикання або розмикання декількох 

електричних ланцюгів. 

Перемикач має механізм миттєвої дії, тому швидкість переключення 

контактів не залежить від швидкості обертання ручки. 

 

Рисунок. 3.1. Схема пакетного вимикача: 

1- рухливий контакт (ніж), 2 - нерухомий контакт (щока), 3 - нерухомі кільця (пакети), 

4 - валик 

Виготовляються пакетні вимикачі: загального призначення 

(однополюсні, двохполюсні, трьохполюсні), захищеного виконання 

(двохполюсні, трьохполюсні), герметичного виконання (двохполюсні, 

трьохполюсні). 

Вибираються рубильники і перемикачі, а також пакетні вимикачі і 

перемикачі за номінальним струмом і напругою з дотриманням умови:  

робном UU  ; робном II  , 

де номU , номI - номінальні напруга і струм рубильника або пакетного 

вимикача; робU , робI - робоча напруга і струм. 
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Контролери - апарати, що дозволяють робити ряд операцій у схемах 

електропривода - пуск, зупинку, реверсування, гальмування і регулювання 

частоти обертання двигунів постійного струму та асинхронних двигунів із 

фазним ротором. 

Існують дві групи контролерів - безпосереднього, або ручного 

керування і магнітні контролери. Замикання і розмикання контактів у 

силових ланцюгах контролерів із ручним керуванням виконуються за 

допомогою механічних пристроїв, які приводяться в дію машиністом. В 

магнітних контролерах для переключень у силових ланцюгах 

використовуються контактори і реле, які встановлюються на спеціальних 

панелях. Керування контакторами і реле в магнітних контролерах 

здійснюється машиністом дистанційно за допомогою командоконтролерів. 

За конструкцією розрізняють контролери барабанного та кулачкового 

типів. В барабанних контролерах на валу контролера за допомогою сегмен-

тоутримувачів закріпляються контактні сегменти, по яких при повороті вала 

ковзаються контактні сухарі, виконуючи таким чином необхідні перемикання 

в схемі керування приводом. Приймаючи до уваги, що барабанні контролери 

не мають дугогасячих пристроїв, вони використовуються частіше за все 

для перемикання в ланцюгах без струму. Їх широко використовують як реве-

рсивні вали в комбінованих контролерах (наприклад, в контролерах керуван-

ня приводом електровоза). Кулачкові контролери мають контактну систему з 

дугогасячим пристроєм, що дозволяє вести перемикання в ланцюгах елект-

роприводу при значних струмах та підвищує строк служби контролера. Пе-

ремикання в ланцюгах електропривода виконується у відповідності із про-

грамою, що задається конфігурацією кулачків, розташованих на головному 

валу контролера. Роботу кулачкового контролера можна розглянути на прик-

ладі контролера рудникового електровоза (Рис. 3.2).  
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Рисунок 3.2. Контакторний елемент кулачкового контролера КВС-201 (кулачковий 

контактор) 

 

Контактний механізм кулачкового контролера складається з рухомо-

го 4 та нерухомого 5 контактів, іскрогасячої котушки 6, іскрогасячої камери 

7, ричага 2, підтримувача 8, пружини 3, гнучкого з’єднання 11, ізоляційної 

колодки 10, яка з нерухомим контактом 5 закріплюється на вертикальній 

стійці контролера. Рухомий контакт 4 закріплено на ричазі 2, який знахо-

диться під дією з одного боку пружини 3, а з другого - кулачкового диску 12, 

який насаджено на головний вал контролера 13. Ролик 1, закріплений на ри-

чазі 2, ковзається по виступах та впадинах кулачкового диску (ізоляційної 

шайби) 12. Впадині відповідає замкнуте положення контактів, а виступу (ку-

лачку) – розімкнуте.  

На підтримувачі 8 рухомого контакту 4 закріплена пружина 9, під впли-

вом якої при замиканні контакту першими доторкається один до одного зов-

нішні (верхні) кінці контактів. При подальшому натисканні кулачка на ролик 

проходить перекатування (притирання) одного контакту по другому. При ро-

змиканні процес іде в зворотньому порядку. Таким чином робочі поверхні 
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захищені від іскрінь, тому контакти можуть витримати велику кількість 

включень.  

В контролері контактні елементи розташовуються на вертикальній стійці 

рядом з кулачковим валом, на останній надіті ізоляційній шайби (кулачкові 

диски), які мають конфігурацію, яка відповідає розгортці контролера. При 

повороті валу контролера кулачкові диски виконують у відповідній послідо-

вності замикання та розмикання контактних елементів і створюють необхідні 

з’єднання в електричних ланцюгах.  

Послідовність замикання та розмикання контактних елементів контро-

лера задається таблицею замикання контактів контролера або схемою (Рис. 

3.3).   

 

Рисунок. 3.3. Схема з’єднання кулачкового контролера (ТМ -електромеханічне гальмо) 

 

Універсальні перемикачі є малогабаритними апаратами загального 

призначення і при використанні в підземних виробках можуть 

застосовуватися тільки вбудованими у вибухонепроникній оболонці. Вони 

призначені для рідких переключень і відрізняються один від іншого числом 

назад вперед

блокування

  ланцюгівдо

В 660 380, 220,
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секцій, діаграмою замикання контактів, числом фіксованих положень, кутом 

повороту і формою ручки. На валику закріплені кулачкові шайби, що при 

повороті ручки переключають контакти. Перемикач має 16 ланцюгів. Його 

контакти допускають тривале навантаження струмом до 20 А, а 10-секундне 

перевантаження до 75 А. У11-5300 вбудовані, зокрема, у магнітні станції 

керування типу СУВ-350 і їм подібні. 

Для ручного керування електроприймачами напругою до 660 В 

(асинхронними електродвигунами невеликої потужності, освітлювальними 

установками) в шахтах, небезпечних за газом або пилом, застосовують 

пускачі ПРШ-1 (пускач ручний із штепселем) та ПРВ-3. Номінальний 

струм пускача при напрузі 660 і 380 В складає відповідно 6 і 10 А. У дві фази 

включені плавкі запобіжники для захисту від струмів КЗ. (Рис. 3.6.). 

 

 

Рисунок 3.6. Електрична схема пускача ПРШ-1 

 

Пускач ПРШ-1 складається з власне пускача миттєвої дії (у якого 

швидкість руху контактів не залежить від швидкості переміщення приводної 

ручки) і штепселя, оснащеного механічним блокуванням, що не дозволяє 

включити пускач, якщо штепсель не вставлений, і вийняти штепсель при 

включеному пускачі. 
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3.2. Автоматичні вимикачі 

 

3.2.1.Автоматичні вимикачі в загальнопромисловому ви-

конанні 

 

Одними з основних апаратів ручного керування є автоматичні вимикачі. 

Автоматичні вимикачі призначені для включень і відключень під 

навантаженням магістральних мереж змінного і постійного струму і захисту 

цих мереж від значних перевантажень за струмом і струмів КЗ, а в окремих 

випадках і при зниженні напруги. У комплекті з реле витоку на землю 

автоматичні вимикачі виконують також захист від струмів витоку на землю. 

Включення у вимикачів усіх серій здійснюється вручну, відключення - 

вручну або автоматично при спрацьовуванні одного з видів вбудованого 

захисту. В окремих вимикачів є дистанційне відключення. Автоматичні 

вимикачі з вбудованими в їх конструкцію спеціальним приводом можуть 

бути з дистанційним включенням та виключенням. Автоматичні вимикачі 

виготовляються в загальнопромисловому та вибухобезпечному виконанні.  

Вимикачі (автомати) можна класифікувати за наступними ознаками: 

номінальному струму – наприклад, 25 - 2500 А; числу полюсів –одно, -двох,  

і -трьохполюсні; наявності розщеплювача максимального струму - без 

розщеплювача, з електромагнітними або комбінованими розщеплювачем; 

наявності додаткових розщеплювачів - без них, із дистанційним 

розщеплювачем, із розщеплювачем мінімальної напруги; номінальному 

струму розщеплювача; наявності або відсутності допоміжних контактів; 

способові приєднання зовнішніх провідників - переднє або заднє приєднання, 

штепсельні контакти; способові виконання по ступеню захисту - відкрите 

(IР00), захищене (IР23), пилонепроникне (IР54) і т.п. 

Нормальний режим роботи вимикачів - тривалий. Основними 

елементами конструкції автоматів є: контактна система і система 
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допоміжних контактів, механізм керування, розщеплювачі, дугогасячі 

камери, ввідні та вивідні затискачі та інші допоміжні вузли та деталі 

Розрізняють автоматичні вимикачі універсальні, установчі та швидко-

діючі.  

Універсальні автомати мають велику кількість конструктивних вико-

нань, випускаються на значні струми і здебільшого використовуються для 

встановлення в розподільчих пристроях. В гірничій промисловості розпо-

всюдження знайшли універсальні автомати серій АЕ2000 та АВМ, АВМУ на 

номіналі струми до 2000 А, серія Е “Електрон” на номінальні струми до 5000 

А.  

Вимикачі серії АЕ2000 загального призначення використовують в лан-

цюгах змінного струму напругою до 660 В та до 220 В в ланцюгах постійного 

струму для захисту електричних ланцюгів від струмів КЗ та перевантажень, 

для захисту пуску та зупинки асинхронних двигунів з короткозамкнутим ро-

тором, а також для оперативних включень та виключень вказаних ланцюгів. 

Їх випускають на струми від 10 до 100 А одно-, двох-, трьох- та чотирьохпо-

люсними. За видами максимального разщеплювача струму - без розщеплю-

вача  з електромагнітним і комбінованим розщеплювачем (електромагнітний 

та тепловий). Вимикачі можуть бути без додаткових розщеплювачів, з неза-

лежним розщеплювачем, з мінімальним розщеплювачем, незалежним та мі-

німальним розщеплювачем.  

Автоматичні вимикачі АВМ випускаються на струми від 400 до 2000 А 

без витримки часу спрацювання захисту (Б), неселективним захистом (Н), се-

лективним захистом (С), викатними (В). Вимикачі АВМУ розраховані на на-

пругу мережі 660 В, номінальні струми 200, 400, 630 А і вмонтовуються та-

кож у вибухобезпечні корпуси рудникових автоматичних вимикачів та руд-

никових пересувних підстанцій.  

Автоматичні вимикачі серії Е випускаються на струми 1000, 1600, 2500 

та 5000 А, викатні мають напівпровідникові максимальні розщеплювачі з зо-
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нами спрацювання 3, 5, 7Iном та зонами спрацювання розщеплювача при пере-

вантаження від 0,8 до 2Iном.  

Установочні автомати більш прості за конструкцією, менші за розмі-

рами, випускаються на менші потужності. Представниками установочних є 

автомати серій А3100 та А3700. Автоматичні вимикачі А3700 мають стаціо-

нарне та викатне виконання, електромагнітні та термобіметалічні розщеплю-

вачі з спрацюванням захисту без витримки часу (Б), селективні (С), з розще-

плювачем мінімальної напруги (Н). 

Маркування вимикача має слідуючу структуру. 

 

А     37     0       0 

 

Автоматичний вимикач 

Порядковий номер розробки (серія) 

Типорозмір за струмом (1 -160А, 2 -250А, 3 - 400А, 4 - 

630А) 

Кількість полюсів та виконання МТЗ. 

Так, наприклад, автоматичний вимикач А3746Б розрахований на струм 

630 А, має трьохполюсне виконання, електромагнітний та термобіметалічний 

розщеплювачі з спрацюванням МТЗ без витримки часу.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9. Амперсекундна характеристика відключення к.з. 

 

кi

t

женняструмообме без

женнямструмообме з
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Для відключення та обмеження струму КЗ. в мережі створені струмоо-

бмежуючі автомати, які крім відключення струму КЗ. обмежують величину 

аварійного струму до відповідного значення та час його дії (Рис. 3.9).  

Для цього в струмообмежуючих автоматичних вимикачах використову-

ють спеціальні електродинамічні пристрої (мал. 3.10), в яких при досягненні 

струму КЗ. заданого значення ще до спрацювання механізму вільного розще-

плення має місце відкидання контактів електродинамічними силами (рухома 

частина 3 відчуває силу притягнення до деталі 4 та силу відштовхування від 

нерухомої деталі 2) і в ланцюзі, що розмикається  через 1-2 мс з’являється 

дуга, яка обмежує аварійний струм КЗ. Контакти після їх відкидання уже не 

можуть доторкатися один до другого, тому що своєчасно спрацьовує меха-

нізм вільного розщеплення. Струмообмежуючі властивості мають автомати-

чні вимикачі серії А3700У.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 3.10. Електродинамічний елемент для розмикання контактів 

 

Вимикачі серії А3700У можуть працювати при напрузі до 440 В 

постійного і 660, 1140 В змінного струму. 

Вимикач серії А3700У (Рис. 3.11) складається з рухомих 11 і 

малорухомих 3 контактів, до яких припаяні метало-керамічні накладки 10 із 

срібла (може бути нікель, графіт). Рухомі контакти кожної фази встановлені в 

ізоляційні контактоутримувачі, закріплені на валу 4 і зв'язані з механізмом 

керування 8; крім цього в скад автомату входять: дугогасячі камери 2 і по-
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лум’ягасячі 13, максимальні розщеплювачі 5 із регульованою і 

нерегульованою уставкою; пластмасовий корпус 1, закритий основною 

кришкою 12 і додатковою 7; відключаюча рейки 6; ручка вмикання 9. Крім 

того, вимикач містить допоміжні контакти, незалежний і нульовий 

розщеплювач. Для розділення полюсів (фаз) вимикача всередині корпусу і 

кришки є перегородки. Механізм керування виконаний за принципом 

ламаючихся ричагів, що забезпечує миттєве замикання і розмикання 

контактів, яке не залежить від швидкості руху ручки, а також миттєве 

розмикання контактів при повороті відключаючої рейки, при спрацьовуванні 

максимального, нульового або незалежного розщеплювача. Вимикачі даної 

серії виконані для умов помірного клімату і вбудовуються в рудникові 

автоматичні вимикачі, станції керування і розподільчі пристрої нижчої 

напруги пересувних дільничних трансформаторних підстанцій. 

 

 

Рисунок 3.11. Вимикач серії А3700У 

 

Для керування та захисту електродвигунів потужністю до 14 кВт широке 

розповсюдження отримали автоматичні вимикачі типу АП-50 на струм до 50 
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А з електромагнітним та тепловим розщеплювачами. Ці автоматичні вими-

качі використовуються також в пускових агрегатах та магнітних станціях в 

вибохубезпечному виконанні.  

Швидкодіючі автоматичні вимикачі використовують для захисту уста-

новок великої потужності для ланцюгів постійного струму напругою до 3000 

В (в ланцюгах тягових підстанцій та мереж). Це різні типи автоматичних ви-

микачів серій ВАБ, які виконуються відключення пошкодженого ланцюга за 

час 1 – 10 мс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12. Спеціальна магнітна система ВАБ 

 

Серед швидкодіючих автоматичних вимикачів розрізняють автомати зво-

ротнього струму, лінійні автомати та інші. Швидке розмикання контактів до-

зволяє обмежити струм КЗ за рахунок опору дуги, яка з’являється між конта-

ктами. Для забезпечення високої швидкодії максимально зменшують масу 

рухомих деталей автомата, крім того в них відсутні проміжні передаточні 

механічні ланки від електромагнітних відключаючих елементів. Швидкодія 

досягається шляхом використання спеціальних магнітних систем (Рис. 3.12), 

коли на магнітопроводі розташовують три обмотки: відключаюча 0 , що 

включена послідовно в ланцюг захищаємої мережі, включаюча в  та утри-

муюча у . 

1 – додатковий полюс; 

2 – якір; 

3 – гнучкий провідник; 

4 – дугогасяча камера; 

5 – ричаг; 

6 – тяга; 

7 – пружина; 

8 – додатковий якір. 
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Диференційний принцип дії електромагнітних сил на якір електромагніту 

приводить до того, що при появі струму КЗ. результуючий потік в одному 

(лівому) зазорі збільшується, а в іншому зменшується, що зменшує час спра-

цювання автомату.  

 

3.2.2. Рудникові автоматичні вимикачі 

 

Довгий час в підземних виробках шахт та рудників використовувалась 

серія рудникових автоматичних вимикачів АФВ (Рис. 3.14), які являють со-

бою універсальний автоматичний вимикач АВ-4У (200, 350, 400 А) або АВ-

6УК (500, 550 А), вмонтований у вибохонепроникний корпус. Захист від 

струмів КЗ. в АФВ виконується за допомогою двох первинних реле струму 

QF2.1 та QF2.2. Для перевірки роботи захисту та механізму вільного розще-

плення використовують котушки перевірки ОП1 та ОП2 (котушки напруги), 

включені в ланцюг паралельно через кнопки перевірки SB1 та SB2.  

 

Рисунок 3.14. Принципова електрична схема АФВ. 

 

Автоматичні вимикачі серії АВ розроблені на номінальні струми 200, 

250, 315, 320 і 400 А при номінальній напрузі 380/660 або 1140 В. В усіх 

виконаннях вимикачів АВ використані автоматичні вимикачі серії А3700У. 

Вимикачі АВ випускають без дистанційного відключення АВ-315Р і АВ-

320Р, з дистанційним відключенням (ДО), із пристроєм автоматичного 
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повторного вмикання (АПВ). Промисловість нині випускає один вимикач з 

дистанційним відключенням серії АВ на струм 400 А (АВ - 400ДО, АВ - 

400ДО2). 

У конструктивному відношенні вимикачі АВ складаюьтся з 

автоматичного вимикача з механічним або електромагнітним приводом; 

блокувального роз'єднувача або перемикача; трансформатора живлення, 

блоків ПМЗ, ДВ, БРВ, БВ, АПВ (в залежності від призначення) та інших 

допоміжних елементів. Конструкція вимикачів АВ-400 показана на рис. 3.15.  

 

Рисунок. 3.15. Автоматичний вимикач АВ-400 

1 і 4 – відділення виводів і вводів; 2 – силові прохідні затискачі; 3 – ввідні пристрої; 5 – 

блок максимального струмового захисту; 6 – панель автоматичного вимикача; 7 – блок 

контролю ізоляції; 8 – заземлюючий затискач; 9 – салазки; 10 – збірка затискачів; 11 – 

блок дистанційного керування; 12 – трансформатор; 13 – привід автоматичного вимикача; 

14 – ручки приводу кнопок; 15 – кнопки; 16 – панель з лампами; 17 – корпус; 18 – ввідні 

пристрої силових кабелів. 

 

З 2001 року Торезський електротехнічний завод розпочав випуск 

автоматичних вимикачів АВВ-400/250ДОМ, які являються аналогом раніше 

випускаємих автоматичних вимикачів АВ-200ДО, АВ-320ДО та ін. 
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Рисунок 3.16. Автоматичний вимикач вибухозахищений АВВ-400/250ДОМ 

 

Електричні схеми АВ забезпечують: ручне включення і відключення; 

дистанційне відключення (крім АВ без ДВ); можливість підключення 

апаратури захисного відключення електроенергії (реле витоку, аналізатор 

метана, апаратура контролю повітря і т.п.); електричне блокування, що 

перешкоджає спрацьовуванню вимикача при зниженні опору ізоляції 

відносно землі в відходячій ділянці мережі нижче 30 кОм; світлову 

сигналізацію про вмикання АВ, спрацьовування ПМЗ і БРВ; перевірку дії 

ПМЗ і БРВ; захист: від струмів КЗ; при обриві ланцюга ДВ; від втрати 

керованості; нульову. 

Приведена на рис. 3.17 електрична схема автоматичного вимикача 

серії АВ містить наступні елементи: блокувальний роз'єднувач QS; 

автоматичний вимикач QF із незалежним QF1, нульовим QF2 і 

максимальним QF3 розщеплювачем; блок А1 (ПМЗ); трансформатори струму 

ТА1 – ТА3, трансформатор напруги ТV; блоки А5 (БРВ), A3 (ДВ), А6 

(приєднання БРВ), А2 (діодів); кнопки: SJ (перевірки БРВ) , S2 (повернення 

ПМЗ); сигнальні лампи H1 -  Н3; вольтметр PV із додатковим резистором R.  
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Автоматичний вимикач має напівпровідниковий максимальний захист 

типу ПМЗ у трьохфазному виконанні.  

Блок ДВ, принципова електрична схема якого приведена на рис. 3.18, 

живиться від двох вторинних обмоток трансформатора TV напругою 18 В. 

Через контакти 1 і 11 контрольний кабель з'єднує ланцюги блоку з винесеним 

кнопковим постом дистанційного відключення, де встановлена кнопка SB 

(«Стоп») і діод V6. 

Блок ДВ складається з вимірювальної і виконавчої частин. 

Вимірювальна частина містить міст постійного струму, плечами якого є 

резистори R2, R5, R6 і опір ланцюга заземлення. У вимірювальну діагональ 

моста включений резистор R4 і послідовно з ним перехід база-емітер 

транзистора V5, включеного за схемою з загальним еміттером. Виконавча 

частина схеми містить перехід емітер-колектор транзистора V5, обмотку К 

виконавчого реле і конденсатор С2. Через виводи 5 і 6 замикаючий контакт 

K.1 включений у ланцюг нульового розщеплювача автомата серії А3700У. 

Іскробезпечність ланцюгів дистанційного керування забезпечується 

резисторами R1 і R7, стабілітронами V1 і V2. 

 Добір параметрів резисторів моста виконаний таким чином, що при 

нормальному режимі схеми (ланцюг ДВ - кнопка SB замкнута) точка а 

знаходиться під позитивним потенціалом стосовно точки б. Виходить, що до 

переходу база-емітер прикладена відмикаюча напруга для транзистора V5. 

Реле К працює, його контакт K.1 замкнутий. При збільшенні опору ланцюга 

заземлення вище припустимого точка а одержує негативний потенціал 

стосовно точки б. Транзистор замкнений, реле К не працює, контакт K.1 

розімкнеться і розімкне ланцюг нульового розщеплювача. Відключення 

відбувається також при обриві ланцюга заземлення або натисканні кнопки SB 

(«Стоп»). 
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Рисунок 3.17. Принципова електрична схема АВ-400 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 3.18. Принципова електрична схема блока ДВ 

 

Для захисту від втрати керованості служать діод V6 і конденсатор С1, що 

шунтує перехід база-емітер транзистора V5. При замиканні між собою жил 

ДВ шунується діод V6 і в ланцюзі протікає змінний, а не випрямлений струм. 

У перший полуперіод струм від вторинної обмотки трансформатора TV 

проходить по ланцюзі: контакт 13, резистори R5, R4, конденсатор С1, 

резистор R3, контакт 11, місце замикання ланцюга ДВ, контакт 1, резистор 

R1, контакт 16, обмотка TV. Перехід емітер-база шунтується заряджаємим 

БРВ

 ланцюгВ
нульового

чарозщеплюва

ДВ

чарозщеплюва

нульового

 лланцюВ
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конденсатором С1; транзистор V5 замкнений. Замкнений він буде і при 

розряді конденсатора, що не дозволить працювати реле. 

Блок БРВ (блокувальне реле витоку) призначено для контролю при 

відключеному вимикачі опору ізоляції відносно землі  відходячих приєднань. 

При зниженні опору ізоляції нижче норми вимикач включити не можна. 

Пристрій БРВ, принципова електрична схема якого показана на мал. 3.19, 

складається з джерела живлення (вторинна обмотка TV) і безпосередньо 

блока БРВ, в якому розміщені елементи схеми. Блок БРВ складається з 

випрямного моста (діоди V5 - V8), підсилювача постійного струму 

(транзистори V2 і V4), вимірювального моста [резистори R1 {R2}, R3 - R5] і 

опору ізоляції мережі відносно землі, в одну з діагоналей якого включено 

перехід емітер-база транзистора V2. Ця вимірювальна частина БРВ 

приєднана до фаз мережі через кнопку S1 і блок приєднання А1 (див. мал. 

3.17 блок А6 і контакт QF.5). 

 

Рисунок 3.19. Принципова електрична схема блока БРВ 

 

Виконавча частина схеми складається з електромагнітного реле К.1, 

зглажуючих конденсаторів С1 і С2, переходу емітер-колектор транзистора 

V4. Ланцюг контролю опору ізоляції мережі наступний: обмотка TV, плюс 

випрямного моста, резистор R1, діод V1, кнопка перевірки, контакт QF.5 (на 

мал. 3.19), блок приєднання, фаза мережі, опір ізоляції мережі відносно землі, 

БРВ Блок
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земля, резистор R5, мінус випрямного моста. Струм обмотки TV проходить 

також через резистори R3 і R4. 

При зміні опору ізоляції мережі відносно землі змінюється струм 

витоку, що викликає відповідну зміну значення і полярності напруги 

діагоналі моста з резисторів. При однофазному струмі витоку на землю або 

зниженні опору ізоляції нижче уставки спрацьовування транзистори V2 і V4 

відмикаються, що приводить до вмикання реле К. Контакти реле змінюють 

своє положення. К.2 - розмикається і не дозволяє включити вимикач; К.3 - 

включає сигнальну лампу. 


