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ЛК -11(ОА) Апаратура дистанційного керування 

3.3 Апаратура дистанційного керування (Яке призначення та класифікація апаратури 

дистанційного керування?)  

3.3.1 Реле керування (Що таке реле та які види реле існують?)  

3.3.2 Контактори (Що таке контактор та його призначення? Які основні вузли конта-

ктора? Які конструкції контакторів існують? З яких матеріалів виготовляють контакти ко-

нтакторів? З чого складається контактна система контактора? Що таке «кулеметний 

ефект»? Які номінальні параметри контакторів та що на них впливає? Як підвищити кому-

таційну здатність контакторів? Як працює пристрій бездугової комутації? Що таке «спосіб 

часткового шунтування дуги»?) 

3.3.3 Електромагнітні пускачі в загальнопромисловому виконанні ( Що таке магніт-

ний пускач та як вони класифікуються? Які загальнопромислові серії пускачів існують та 

чим вони відрізняються? Яка структура маркування пускачів ПМЛ?) 

3.3.4 Рудникові магнітні пускачі (Які вимоги до конструкції рудниковим пускачів? 

Які основні електричні ланцюги рудникових пускачів? Які основні функції виконують ру-

дникові пускачі? Як розшифровується маркування пускачів серії ПВИ? Які основні відді-

лення та вузли пускачів серії ПВИ? Які види захистів та дистанційного керування забез-

печують пускачі ПВИ-25Б, ПВИ-63Б і ПВИ-125Б? Як реалізується дистанційне керування 

в пускачах ПВИ-25Б, ПВИ-63Б і ПВИ-125Б? Які види захистів забезпечує пускач ПВИ-

32? Як реалізовано дистанційне керування в пускачі ПВИ-32? Яке призначення блоку 

часової затримки в схемі дистанційного керування? Як працює блок БКИ та які уставки 

спрацювання він має? Які особливості конструкцій реверсивних пускачів? Яке 

призначення блоку ТЗП? Як функціонує блок ТЗП? Які особливості пускачів, що 

використовуються на напруги 1140 В?) 

3.3.6 Пускові агрегати (Що таке пусковий агрегат та яке його призначення? Які ос-

новні вузли пускового агрегату? Які функції та захисту забезпечує АПШ?) 
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3.3 Апаратура дистанційного керування 

 

Ця апаратура дозволяє виконати повну або часткову автоматизацію ке-

рування електроприводами гірничих машин, або керування перемиканнями в 

мережах електропостачання. В залежності від призначення весь комплекс 

електричних апаратів дистанційного керування можна розбити на три групи: 

 електроапарати, що комутують струм в головних (силових) ланцюгах 

(контактори, пускачі та ін.); 

 електроапарати, які діють на ланцюги керування комутуючих апаратів 

(реле); 

 електроапарати, за допомогою яких оператор може впливати на ланцюги 

керування електроапаратів перших двох груп (пости керування і ін.). 

 

3.3.1 Реле керування 

 

В загальному випадку терміном “реле” називають широкий клас при-

строїв, у яких залежність вихідної величини у від вхідної х має вид, показа-

ний на рис.3.21. 

 

Рисунок 3.21 Релейна характеристика 

Вхідна та вихідна величини можуть бути різної фізичної природи: на-

приклад, вхідна величина тиск рідини, а вихідна – електричний струм (реле 

тиску). Всі реле можна поділити на електричні, теплові, механічні, акустичні, 

пневматичні, фотореле, електронні ті ін. 
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В широко розповсюджених контакторно-релейних схемах керування 

електроприводами найчастіше використовують електричні реле, зокрема 

електромеханічні, які в свою чергу можуть бути електромагнітними, магні-

тоелектричними та індукційними. Переважне використання в схемах керу-

вання одержали електромагнітні реле. 

За функціональним призначенням в схемах керування електропривода-

ми реле керування можна розділити на три групи: первинні, що безпосере-

дньо сприймають імпульс керування і передають їх на проміжні або викону-

ючі реле; проміжні реле, які реагують на імпульс первинних і за допомогою 

своїх контактів передають імпульс на виконуюче реле (характерна особли-

вість їх – велика кількість та підвищена їх потужність); виконуючі реле, що 

безпосередньо виконують операцію, що відповідає командному імпульсу 

(включити, виключити, перемкнути і т.д.). 

Розвиток напівпровідникової елементної бази явився поштовхом до ши-

рокого використання в нових схемах керування електроприводами напівпро-

відникових засобів керування: транзисторів, мікросхем та керованих діодів. 

 

3.3.2 Контактори 

 

Контактором називають двухпозиційний апарат релейної дії з самопо-

верненням, призначений для дистанційного включення силового електрично-

го ланцюга за допомогою електромагніта. Він захищає також електродвигуни 

від повторних самовключень при появі напруги в мережі після її зняття або 

зниження. 

Основними вузлами контактора є: контактна система з засобами дуго-

гасіння, електромагнітна система, система блок-контактів. 

За родом струму розрізняють контактори постійного (одно- та двохпо-

люсні) та змінного (двох- та трьохполюсні) струмів. Існує дві конструкції 

контакторів: з поворотною рухомою системою та ричажними перекачуючи-
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мися контактами з притиранням контактної поверхні при доторканні; з пря-

моходовою рухомою системою та містковими контактами. 

Особливістю електромагнітної системи змінного струму є те, що струм 

котушки залежить від положення якоря. При розімкнутому контакторі, коли 

повітряний зазор і, відповідно, магнітний опір є великими, індуктивний опір 

котушки є малим і струм в 10 – 15 раз перевищує стале значення його при 

замкнутому контакторі. Тому при частих пусках котушка може перегрівати-

ся. Вона може недопустимо нагріватись також, якщо якір не тісно прилягає 

до сердечника. Для покращання прилягання якоря контакти виконуються з 

самовстановлюючимися та амортизованими якорем або сердечником. 

Контакти із міді вимагають великих зусиль натискання, мають низьку 

температуру плавлення, що зменшує строк їх служби. Крім того мідні конта-

кти покриваються шаром окислів з великим перехідним опором. Тому нині 

широко використовують контакти з металокерамічними матеріалами ти-

пу СОК (85% срібла та 15% окису кадмію), що має високу тепло- та електро-

провідність (за рахунок срібла), високу термо- та зносостійкість (за рахунок 

окису кадмію). 

В гірничій промисловості знайшли використання контактори поворот-

ного типу – КТ7023У та КТ7123 на 125 А і контактори КТ6043АР та 

КТ6043БР, а також прямоходові контактори КТУ-2А на 63 А, КТУ-3А та 

КТУ-3Б на 125 А і КТУ-4А та КТУ-4Б на 250 А. (Літера А вказує на викорис-

тання котушки контактора змінного струму; Б – котушки постійного струму; 

Р – використовуються металокерамічні контакти). 

Починаючи з 1999 року випускаються рудникові електромагнітні кон-

тактори КРМ-250 на номінальний струм 250 А, напругою до 1140 В, контак-

тори КРМ-250 Н на напруги 220 та 380 В, а також контактори КТУ-3000 на 

напругу до 1140 В та КТУ-3000 Н (на напруги 220 та 380 В) з номінальним 

струмом 125 А. Контактори прямоходові, напруга живлення постійним стру-

мом ланцюгів керування 36 В.  
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На рис. 3.22,а приведена конструкція контактора КТУ-4А. 

 

Рисунок 3.22 Будова контактора КТУ-4А (а) і схема його включення а (б) 

 

У контакторі КТУ-4А (Рис. 3.22,а) базовою деталлю, на якій збираються 

усі його вузли і деталі, служить основа 1. В ячейках основи розташовуються 

рухлива система 5, сердечник 14 із включаючими котушками 12, що 

закривається кришкою 13. 

Контактна система складається з нерухомих контактів 2 із 

дугогасячими рогами 3, закріплених на пластмасовій колодці 16, і рухливих 

містків із дугогасячими рогами 4, встановлених на траверсі рухливої системи 

(по два містки на кожний полюс). Електрична дуга, що виникає при 

відключенні електродвигуна (або іншого навантаження), виштовхується 

електродинамічними зусиллями на дугогасячі роги, втягується в деіонну 

решітку дугогасячих камер 7 і там гасне. Дугогасячі камери (по дві на 

кожний полюс) розташовуються в ячейках основи і кришці 15 дугогасячих 

камер, яка кріпиться до основи гвинтами. 
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Якір 11 електромагніта закріплений у траверсі рухливої системи. 

Спеціальна форма осі 10 якоря і конструкція підвіски забезпечують 

самоустановку якоря. Повітряний зазор між якорем і полюсами сердечника 

регулюють установкою текстолітових підкладок 9 під вісь якоря. 

Контактор має замикаючі і розмикаючі допоміжні контакти 6. 

Живлення котушки контактора постійним струмом забезпечує сталу ро-

боту контактора при значних коливаннях напруги в мережі при виключенні 

потужних двигунів. 

В контакторі КТУ-4Б (рис. 3.22,б) для цього встановлено мостовий 

випрямляч UZ. При замиканні контакту K.1 проміжного реле керування 

замикається ланцюг включаючих котушок КМ контактора через резистор R1. 

Струм, що проходить по котушках, недостатній для притягування якоря. Але 

одночасно замикається ланцюг живлення реле напруги KV через 

розмикаючий допоміжний контакт КМ.1 контактора і резистор R2. Реле KV 

включається і своїм контактом КV.1 шунтує резистор R1. Струм у котушці 

контактора КМ при цьому збільшується, і контактор включається. При 

рушанні рухливої системи контактора його контакт КМ.1 у ланцюзі котушки 

реле KV розмикається. Якщо реле відключиться миттєво, то його контакт 

KV.1 дешунтує резистор R1 раніше, чим магнітна система контактора 

замкнеться повністю. При цьому струм у котушках контактора зменшиться, і 

якір почне відпадати, у результаті чого замкнеться контакт КМ.1, включиться 

реле KV, замкнеться контакт KV.1, струм у котушках контактора зросте, і 

якір знову почне притягатися, розмикаючи контакт КМ.1, і т.д. Таким чином, 

контактор буде включатися з так званим "кулеметним ефектом", при якому 

струм у котушках перевищує номінальний, у результаті чого вони швидко 

можуть вийти з ладу. Щоб уникнути цього явища котушку реле KV 

шунтують діодом VD5. Цей струм створює невелику затримку на 

відключення реле KV, під час якої якір контактора встигає дійти до кінцевого 
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положення і замкнути магнітний ланцюг. Резистор R3 служить для 

обмеження струму при короткому замиканні у випрямлячі. 

Комутаційна здібність контакторів, їх строк служби, номінальний струм 

залежать від режиму роботи, ці показники знижуються в порівняно з сталим 

режимом. Тому стандартними для контакторів шахтної апаратури 

номінальні параметри (зносостійкість, струм включення та виключення, 

максимальна потужність електродвигуна) нормуються для категорій 

використання АС-3 та АС-4. 

В категорії АС-3 передбачається включення короткозамкнутого 

асинхронного двигуна з струмом н6 І  при номінальній напрузі і коефіцієнті 

потужності 0,050,35cos   та виключення обертаючогося електродвигуна з но-

мінальним струмом при відносному ПВ=40%. 

На відміну від категорії АС-3 в категорії використання АС-4 передбача-

ється включення або виключення нерухомого або повільно обертаючогося 

електродвигуна та його реверсування з струмом н6 І  при відносному 

ПВ%=25%. 

При розробці комплексу електрообладнання на номінальну напругу 1140 

В постала задача підвищення комутаційної здатності контакторів, які при 

тих же значеннях струмів повинні працювати при підвищеній напрузі. Було 

розглянуто ряд можливостей вирішення цієї задачі. 

Повністю виключити появу дуги дозволяє пристрій бездугової комута-

ції, контактний вузол одного полюса якої наведено на рисунку 3.23. 

Контактний вузол складається із трьох контактів: основного КМ.1М та 

двох дугогасячих КМ.1А та КМ.2А, які не мають жорсткого зв’язку між со-

бою і з основним контактом КМ.1М; вони під дією повертаючих пружин від-

ключаються неодночасно. Послідовно з дугогасячими контактами включені  

діоди  VD1  та  VD2  і синхронізуючі електромагніти УА1Т, УА2Т, які при 
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Рисунок 3.23 Схема бездугового контактного пристрою 

 

проходженні струму через них втримують включеними відповідно контакти 

КМ.1А та КМ.2А. При включеному контакторі всі його контакти є замкнути-

ми. Коли котушка контактора КМ відключається, його основний контакт 

КМ.1М, жорстко пов’язаний з рухомою системою контактора, розмикається, 

а обидва дугогасячі контакти звільнюються від механічної включаючої дії. 

Якщо в момент відключення струм співпадає з проводячим напрямком діоду, 

наприклад VD1, контакт КМ.1А утримується електромагнітом УА1Т в за-

мкнутому стані, а контакт КМ.2А розмикається (струм в VD2 і в котушці 

УА2Т відсутні), тобто весь струм навантаження проходить через контакт 

КМ.1А та діод VD1. Коли струм переходить через нуль, електромагніт УА1Т 

відпускає контакт КМ.1А і той розмикається також при відсутності в ньому 

струму. Таким чином, розмикання контактів КМ.1А та КМ.2А проходить при 

відсутності в них струму і, як наслідок без дуги. 

Цей спосіб підвищення комутаційної здібності є досить ефективним, але 

значно ускладнюється конструкція контактора. Тому в контакторах напругою 

1140 В практичну реалізацію одержав спосіб часткового шунтування дуго-

вого проміжку напівпровідниковим діодом (Рис. 3.24.), в результаті чого 

зменшується енергія електричної дуги відключення.  

 

мережі Від

KМ1A

KМ2A

KМ.1М споживача До

УА1Т

УА2Т

VD1

VD2
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Рисунок 3.24 Схема шунтування дуги діодом 

 

В момент розмикання контактів 1 та 2 виникає дуга, яка під дією коту-

шки електромагнітного дуття 3 переміщується на ріг 5, розміщений в щілин-

ній камері 4. Дуга ділиться на дві частини Д1 та Д2. Якщо струм співпадає з 

проводячим напрямом діода 6, частина дуги шунтується ним і канал дуги Д2 

деіонізується. При зміні напряму струму, він стає протилежний проводячому 

напрямку діоду, дуга Д1 також гасне. 

Підвищення комутаційної здатності може бути досягнуто також роз-

міщенням контактів в вакуумі. Гасіння дуги при цьому проходить в вакуум-

них дугогасячих камерах при першому переході струму через “нуль” без зву-

кового та світлового ефекту. Вакуумні контактори мають менші габарити та 

масу, їх комутаційна здатність в декілька раз вища ніж повітряних, вони ма-

ють високу швидкодію (5…10 мс), захищені від дії зовнішнього середовища, 

мають високу вібростійкість, безшумні в роботі, мають невелику потужність 

керування. Недоліком їх є висока ціна та можливість появи перенапруг. 

Були розроблені контактори серії КТ12 на напругу 1140 В з вакуумни-

ми камерами для встановлення в вибухонепроникні оболонки рудникового 

електрообладнання: КТ12Р-33 на струм 160 А та КТ12Р-37 на струм 400 А. 

3

4

1 2

5

6
1Д 2Д



10 

 

3.3.3 Електромагнітні пускачі в загальнопромисловому ви-

конанні 

 

Магнітним пускачем називають комплектний апарат, призначений для 

дистанційного пуску, зупинки і захисту (при наявності пристрою захисту) 

трьохфазних асинхронних електродвигунів із короткозамкнутим ротором.   

Пускачі класифікують за призначенням: 

нереверсивні - для керування електродвигунами при незмінному 

напрямку обертання, реверсивні - при перемінних напрямках обертання; 

за ступенем захисту - IP00, IP30, IP40, IP54; 

за наявністю пристрою захисту електродвигуна: без пристрою захисту, з 

електротепловим струмовим реле, з пристроєм температурного 

(позисторного) захисту; 

за видом блокування в реверсивних пускачах: з електричним 

блокуванням, з електричним і механічним блокуванням; 

за наявністю вбудованих в оболонку пускача елементів керування: без 

кнопок керування, з кнопками керування, з кнопками керування і 

сигнальними лампами; 

за номінальною напругою головного ланцюга - 380 і 660 В і за напругою 

ланцюга керування - від 24 до 660 В; 

за номінальним струмом для ступеню захисту IP00 - 4, 6, 3, 10, 25, 40, 

63, 80, 100, 125, 160, 200 і 250 А; 

за рядом допоміжних особливостей. 

За впливом кліматичних факторів зовнішнього середовища пускачі 

випускають у виконаннях: УХЛ, О, У, ХЛ, Т для категорій розміщення 2, 3, а 

для категорії розміщення 4 у виконанні УХЛ і О. 

В даний час на поверхні гірничих підприємств застосовують пускачі 

серій ПМЕ, ПМА, ПАЕ, ПМЛ. 
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Пускачі ПМЕ випускають трьох серій: ПМЕ-000, ПМЕ-100 і ПМЕ-200, 

що при напрузі 380В розраховані відповідно на номінальні струми 3, 10 і 25 

А і найбільшу потужність підключаємого електродвигуна від 1,1 до 10 кВт.  

Пускачі ПМЕ мають нереверсивне і реверсивне виконання і 

випускаються як із електротепловим захистом, так і без нього.  

Конструкція представляє Ш-образний сердечник, на якому розташована 

контакторна котушка, і прямоходову рухливу систему з якорем і контактами. 

Для захисту використовують теплові реле ТРН-25 (ПМЕ-200). 

Пускачі серії ПМА (ПМА-300, 400, 500, 600) випускають на 

номінальні струми відповідно 40, 63, 100 і 160 А при напругах від 220 до 660 

В. Найбільша потужність підключаємого електродвигуна при напрузі 660 В 

дорівнює відповідно 22, 30, 50 і 75 кВт. На відміну від ПМЕ ці пускачі 

мають кнопки «Пуск» і «Стоп», сигнальні лампи (можуть випускатися без 

кнопок і ламп), допоміжні контакти. При змінному струмі в ланцюзі 

керування і напрузі 660 В пускачі мають чотири замикаючих і два 

розмикаючих допоміжних контакти. Пускачі мають поворотну магнітну 

систему з мостиковою контактною системою. 

Пускачі серії ПАЕ (ПАЕ-300, 400, 500, 600) розраховані на струми, 

аналогічні струмам пускачів серії ПМА, і напругою до 500 В. При напрузі 

380 В найбільша потужність підключаємих електродвигунів складає 

відповідно 18,5; 30; 45 і 75 кВт. Пускачі ПАЕ мають рухому частину 

поворотного типу. Для захисту теплові реле ТРН-40, ТРП-60, ТРП-150, 

ТРП-160 використовують відповідно в пускачах з номінальним струмом 5, 

18, 30, 45, 75 А. 

Пускачі серій ПМЕ і ПМА вбудовують в оболонки шахтних магнітних 

пускачів ПВИ-32 і пускачів серії ПРН. 
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Більш досконалими є пускачі типу ПМЛ, які мають слідуючу структуру 

позначенння: 

ПМЛ   0             0            0        0       00           

 

ТИП ПУСКАЧА; 

ВЕЛИЧИНА ЗА СТРУМОМ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ВІДПОВІДАЄ  ВІДПО-

ВІДНО 10, 25, 40, 63, 80, 125, 200 А); 

ВИКОНАННЯ (1 – НЕРЕВЕРСИВНИЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ; 2 – НЕРЕВЕР-

СИВНИЙ З ТЕПЛОВИМ РЕЛЕ; 5 – РЕВЕРСИВНИЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ; 6 – 

РЕВЕРСИВНИЙ З ТЕПЛОВИМ РЕЛЕ; 7 – ПУСКАЧ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ З 

ЗІРКИ НА ТРИКУТНИК); 

ВИКОНАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ ЗАХИСТУ ТА НАЯВНОСТІ КНОПОК ТА СИГ-

НАЛЬНОЇ ЛАМПИ (0 – ІР00, БЕЗ КНОПОК, 1– ІР54, БЕЗ КНОПОК, 2 – ІР54, 
КНОПКИ “ПУСК”, “СТОП”, 3 – ІР54, КНОПКИ “ПУСК”, “СТОП”, СИГНА-

ЛЬНА ЛАМПА); 

   КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ДОПОМІЖНИХ ЛАНЦЮГІВ; 

КЛІМАТИЧНЕ ВИКОНАННЯ (О, ТВ) ТА КАТЕГОРІЯ РОЗМІЩЕННЯ (2,4). 

Принципова схема реверсивного пускача приведена на рис. 3.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.25 Принципова схема реверсивного пускача 

 

3.3.4 Рудникові магнітні пускачі 

 

На відміну від загальнопромислових пускачів рудникові магнітні пус-

качі повинні відповідати цілому ряду додаткових вимог, які зводяться до за-

безпечення безпеки їх експлуатації (пожежо- та вибухобезпеки, електробез-

пеки), високої надійності та зручності експлуатації. Надійність та зручність 
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експлуатації пускача визначається комплексом властивостей конструктивно-

го та схемного виконання, надійністю використаних елементів, властивостя-

ми матеріалів, гнучкістю використання в різноманітних умовах, зручністю 

транспортування, монтажу, демонтажу, ремонту. Умови експлуатації пуска-

чів в підземних виробках вимагають відповідного використання з підвище-

ною міцністю оболонок, мінімальних ваги та габаритів, пило-

вологозахисного та антикорозійного виконання. 

Найбільш важливими вимогами до конструкції можна назвати: 

1.Забезпечення високої механічної та електричної зносостійкості ко-

нтакторів, необхідність якої вимагають повторно-короткочасні режими ро-

боти споживачів, їх часті та тяжкі пуски та зупинки. Механічний знос магні-

тної системи вузлів з тертям контактів викликається внаслідок ударів, тряски, 

вібрації при частих включеннях. Підвищення механічної зносостійкості дося-

гається амортизацією всіх елементів, які піддаються ударам, самовстанов-

ленням елементів та ін. Електричний знос визначається спрацюванням кон-

тактів під дією дуги, як під час включення (струм 6Ін), так і при виключенні. 

Зниження електричного зносу досягається покращенням кінематики рухомої 

частини якоря, зменшенням швидкості та збільшенням притиснення контак-

тів, полегшенням контактних мостиків, виконанням їх самовстановлюючи-

мися 

2. Стійкість проти вібрації. При недостатній продуманості конструкції, 

невірному монтажі, в результаті силових ударів при включенні та виключен-

ні контактора можливі спрацювання реле, порушення кріплення елементів, 

пошкодження ізоляції. 

3. Нахилостійкість, виключає самовключення контактора при похилому 

положенні пускача. Це досягається використанням відповідних пружин, але 

це в свою чергу вимагає підвищення потужності котушки контактора. Конта-

ктори поворотного типу шахтних пускачів дозволяють нахил до 15°, а пря-

моходового типу – до 30°. 
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4. Швидкоз’ємність кришки пускача та окремих елементів, важливо 

при аварійних режимах для швидкого огляду та ремонту. 

5. Блочність конструкції та широке використання штепсельних приєд-

нань блоків дозволяє значно зменшити простої машини та обладнання при 

виході з ладу окремих елементів чи блоку пускача, за рахунок їх швидкої за-

міни. 

6. Можливість з’єднання пускачів між собою та формування розподі-

льчого пункту необхідної в конкретних випадках конфігурації, забезпечуєть-

ся завдяки наявності транзитного вводу пускача (2 вводи) та одного виводу. 

Крім цього рудникові пускачі мають додаткові вводи для контрольних, сиг-

нальних кабелів та кабелів блокування пускачів між собою. 

7. Універсальність арматури вводів дозволяє ввод як броньованих так і 

гнучких кабелів. 

8. Використання роз’єднувача на вході пускача (реверсивного в нере-

версивних пускача та не реверсивного – в реверсивних) дозволяє забезпечити 

зняття напруги з камери контактора при відкриванні кришки (блокування 

роз’єднувача з кришкою) та полегшує монтаж кабелю за рахунок можливості 

реверсування двигуна без зміни схеми приєднання кабелю до двигуна. 

9. Використання комплексу конструктивних заходів, що забезпечують 

безпеку експлуатації пускача (вибухозахист оболонки, камери вводів, розді-

лення камер з іскрячими та неіскрячими елементами, блокування відкриття 

кришки під напругою, болтові з’єднання під спеціальний ключ та інші). 

Поряд з основними функціями керування електричні схеми рудникових 

пускачів повинні забезпечувати надійний захист обладнання, обслуговуючо-

го персоналу та зовнішнього середовища. 

Схеми рудникових пускачів в більшості можна розбити на слідуючі ос-

новні ланцюги: силовий ланцюг; ланцюги захисту; ланцюги керування; лан-

цюги взаємного блокування послідовності включень пускачів; джерела жив-

лення ланцюгів захисту та керування. 
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Схеми сучасних рудникових пускачів забезпечують виконання наступ-

них основних функцій: 

- пуск та зупинку електродвигуна дистанційно з поста керування, вста-

новленого на машині або винесеного поста керування; 

- реверсування двигуна при налагоджувальних роботах; 

- захист від струмів к.з. у відходячому кабелі та від перевантажень; 

- захист від втрати керування при замиканні в жилах керування чи їх об-

риві; 

- захист від обриву ланцюга заземлення машини або збільшення його 

опору більш як 100 Ом; 

- нульовий захист; 

- захист від самовключень при підвищенні напруги до 150 % uн; 

- обмеження кількості пусків; 

- підключення до схеми температурного захисту; 

- контроль стану ізоляції відходячого приєднання та блокування вклю-

чення пускача при зниженні опору ізоляції нижче допустимого значен-

ня (БРВ); 

- перевірка справності схеми керування, ланцюга котушки контактора, 

блокувального реле витоку та максимального захисту і інших. 

До сучасних відносяться пускачі у виконанні РВ-ЗВ-И з 

іскробезпечними ланцюгами керування серій ПВИ (нереверсивні), ПВИР та 

ПВИ-00МР (реверсивні), ПВ (на 1140 В), ПРН (нормального виконання), 

ПВВ (з вакуумними контакторами). Основне їх призначення - робота в 

трифазних електричних мережах змінного струму з ізольованою нейтраллю 

трансформатора, дистанційне керування і захист асинхронних 

електродвигунів із короткозамкнутим ротором. Основні параметри 

установки й експлуатації: температура навколишнього повітря від -5 (-35) до 

+35 °С; відносна вологість повітря до 98 (100%) при температурі до +35 °С; 

наявність вугільного пилу в навколишній атмосфері до 1000 (1200) мг/м; 
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відсутність різких поштовхів (ударів) і сильного трясіння; висота над рівнем 

моря не більш 1000 м; робоче горизонтальне положення [з допуском нахилу 

до 15 (30°)] у будь-якому напрямку.  

У конструктивному відношенні шахтні пускачі мало чим відрізняються 

один від другого. Кожний тип пускача (крім ПРН) має чотири 

вибухонепроникні оболонки: мережову, виводів, контакторну і 

роз'єднувача. Мережове відділення призначене для вводу, транзитного 

виводу з приєднанням до пускачів силового броньованого або гнучкого 

кабелів. Відділення виводів служить для приєднання до струмоприймача 

гнучкого кабеля силового ланцюга і гнучких кабелів для контролю ланцюгів 

керування, сигналізації. 

Нині із нереверсивних пускачів найбільш розповсюджені пускачі з 

іскробезпечними ланцюгами керування серії ПВИ. Позначення пускачів 

розшифровується в такий спосіб: П - пускач; В - вибухобезпечний; И - з 

іскробезпечними ланцюгами керування.  

Майже у всіх пускачах застосовані уніфіковані вузли: пристрої 

максимального струмового захисту типів УМЗ або ПМЗ і блок керування 

БУ, що містить блокувальне реле витоку БРВ з уставками спрацьовування 

при напрузі 380 В - 18 кОм і при 660 В - 30 кОм, або блоки БДУ та БКИ. 

Пускачі ПВИ-25Б, ПВИ-63Б і ПВИ-125Б (рис. 3.27) мають зварний 

корпус, що складається з чотирьох відділень, розділених 

вибухонепроникними перегородками. Мережове відділення І призначено для 

введення і під’єднання живлячого і транзитного кабелів. Відділення виводів 

II призначено для введення кабеля электроприймача і кабелів контрольних 

ланцюгів. У відділенні роз'єднувача III розміщені блокувальний реверсуючий 

роз'єднувач 7 і трансформатор струму 9 максимального струмового захисту 

УМЗ. В контакторном відділенні IV розташований контакторний блок 11 з 

апаратурою керування, захисту і сигналізації. 
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Пускачі ПВИ-25Б, ПВИ-63Б і ПВИ-125Б забезпечують наступні види 

керування (мал. 3.27): дистанційне за допомогою винесених кнопок 

(встановлених окремо або на робочій машині); дистанційне автоматичне від 

замикаючого контакту іншого пускача або якогось датчика; місцеве 

відключення кнопкою "Стоп" на пускачі. 

Встановлена в пускачах апаратура забезпечує також наступні види 

захистів: захист від струмів КЗ в силових ланцюгах, що відходять від 

пускача, і сигналізацію про спрацьовування захисту; захист від втрати 

керованості при обриві або замиканні проводів дистанційного керування між 

собою і з заземлюючою жилою; захист від обриву або збільшення опору 

ланцюга заземлення понад 100 Ом на відключення; нульовий захист; 

перевірку справності ланцюга котушки контактора. 

Включаюча котушка контактора одержує живлення через контакт 

проміжного реле, приєднаного безпосередньо до затискачів іскробезпечної 

вторинної обмотки понижаючого трансформатора. В схемі на мал. 3.27 це 

реле К4, приєднане до обмотке II трансформатора Т2. По котушці реле 

проходить змінний струм, але опір її змінному струму настільки великий, що 

струм недостатній для вмикання реле. Щоб реле можна було включити, 

паралельно котушці реле і, отже, вторинній обмотці трансформатора, 

приєднують через контакт апарата керування (наприклад, кнопки) 

напівпровідниковий діод. Протягом одного полуперіода струму обмотки II, 

коли напрямок струму збігається з провідним напрямком діода, обмотка II 

трансформатора замкнута практично накоротко (опір діода в провідному 

напрямку незначний) і струм по котушці реле не проходить. Протягом 

наступного полуперіода струм обмотки II піде тільки по котушці реле, тому 

що через зустрічно включений діод він йти не може. В результаті котушка 

реле буде обтікатися однополуперіодним випрямленим струмом, і реле 

спрацює. 
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Дистанційне керування з кнопкового поста на робочій машині. При 

цьому виді керування між прохідними зажимами 0 і 3 встановлюють 

перемичку (показана штриховою лінією). Натисканням на кнопку "Пуск" 

винесеного поста утвориться ланцюг, що замикає обмотку II трансформатора 

Т2 через діод V у кнопковому пості: верхній зажим обмотки II, розмикаючий 

контакт К1.1, кнопка SB3 ("Стоп"), прохідний зажим 1 у відділенні 

контрольних виводів, жила керування I силового кабеля, кнопки "Пуск" і 

"Стоп", діод V, заземлююча жила 0 силового кабеля, прохідний зажим 0, 

перемичка 0 - 3 на прохідних зажимах, розмикаючий контакт кнопки SB4 

("Перевірка схеми"), нижній зажим обмотки II. В результаті котушка реле 

буде обтікаться випрямленим струмом, реле К4 спрацює і контактом К4.1 

замкне ланцюг котушки контактора КМ, який головними контактами КМ.1 

подасть живлення на електродвигун і переключить допоміжні контакти в 

ланцюгах керування. Так, контакт КМ.6 через резистор R зашунтує кнопку 

"Пуск", тому при її відпусканні ланцюг керування залишиться замкнутий. 

 

Рис 3.26 Пускачі ПВИ-25Б, ПВИ-63Б і ПВИ-125Б: 

1 - силовий кабельний ввод; 2 - прохідний зажим; 3,4,6- кришки відповідно 

мережового відділення I, відділення виводів II і відділення роз'єднувача III, 5 - 

швидкооткриіваєма кришка контакторного відділення IV; 7 - роз'єднувач; 8 - ручка 

приводу роз'єднувача; 9 - трансформатор струму; 10 - салазки; 11 - контакторний блок 
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Рис. 3.27 Принципова електрична схема пускачів ПВИ-25Б, ПВИ-63Б, ПВИ-125Б 

I - мережове відділення; II - відділення роз'єднувача; III - відділення апаратури; IV - 

відділення виводів 

 

Дистанційне керування з окремого кнопкового поста. При цьому виді 

керування перемичку 0 - 3 в пускачі знімають і встановлюють перемичку в 

електродвигуні М між жилами 0 і 3. В результаті описаний вище ланцюг буде 

містити додатково жили 0 і 3 силового кабелю до електродвигуна. У такий 

спосіб ланцюг керування контролює цілісність заземлюючої жили. 

При спрацьовуванні максимального захисту (пристрій УМЗ) контакт 

К2.1 відключає контактор, а контакт К2.2 включає сигнальну лампу HL2. 

Справність ланцюга котушки контактора (без його вмикання і подачі 

напруги на електродвигун) перевіряють у такий спосіб. Перемичку X1 із 

зажимів 20 і 34 у ланцюзі котушки контактора знімають і встановлюють на 

зажими 1 і 37, після чого натискають кнопку SB4 ("Перевірка схеми"). В 
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результаті обмотка II трансформатора Т2 і котушка реле К4 виявляються 

зашунтованими діодом V2 протягом одного полуперіода по ланцюзі: верхній 

затиск обмотки ІІ, розмикаючий контакт К1.1, кнопка SB3, перемичка X1 (1-

3, 7), діод V2, кнопка SB4, нижній вивод обмотки II. Реле К4 спрацьовує і 

замикає контакт К4.1 у ланцюзі котушки контактора КМ. При знятій з 

зажимів 20 і 34 перемичці послідовно з котушкою контактора виявляються 

включеними резистори R1, R2 і неонова сигнальна лампа HL3. При 

справному ланцюзі струм у котушці контактора буде недостатній для його 

спрацьовування, а загоряння лампи HL3 покаже, що ланцюг справний. 

Блокувальне реле витоку (БРУ) змонтовано в блоці керування БУ. Для 

контролю роботи БРУ натискають кнопку SB5 ("Перевірка БРУ"), вводячи в 

ланцюг реле К1 замість опору ізоляції перевірочний резистор R8 (при 380 В) 

або R9 (при 660 В). 

В процесі експлуатації при повторному вмиканні електродвигуна, що ще 

не встиг зупинитися, під дією його ЕРС. можуть відбуватися помилкові 

спрацьовування захисту від витоків (БРУ). Щоб уникнути цього в пускачі 

встановлено реле часу, що складається з електромагнітного реле КЗ, 

електролітичного конденсатора С2, резистора R7 і діода V3. Коли контактор 

КМ включається, його допоміжний контакт КМ.4 замикає ланцюг живлення 

реле КЗ, і воно спрацьовує без витримки часу, замикаючи контакт КЗ.1 у 

ланцюзі шунтування реле К4 і розмикаючи контакт К3.2 у ланцюзі реле К1 

(БРУ). При відключенні контактора його контакт КМ.4 у ланцюзі реле часу 

розмикається, по котушці реле КЗ буде проходити струм розрядки 

конденсатора С2, тому повернення реле КЗ у вихідний стан відбудеться через 

2-3 с (час розрядки конденсатора). Протягом цього часу контактор не може 

бути включений, тому що котушка проміжного реле К4 зашунтована 

контактами КМ.5 і К3.1. Після закінчення зазначеної витримки часу контакт 

К3. 1 розмикається, а К3.2 у ланцюзі контролю опору ізоляції замикається. 
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Електричні схеми інших пускачів серії ПВИ (крім ПВИ-32), а також 

ПМВИ-13А і ПМВИ-23А аналогічні. 

Пускач ПВИ-32 значно відрізняється від інших пускачів серії ПВИ. 

Максимальний струмовий захист у цьому пускачі здійснюється аварійним 

автоматичним вимикачем F1 (рис.3.28) типу Е2046-300 з номінальним 

струмом 32 А і струмом відсічки (відключення) Iотс = 12Iном = 384 А. В якості 

контакторів використані два електромагнітних пускачі К1 і К2 типу ПМА-

3102 (без оболонки і пристроїв захисту) з номінальним струмом 40 А и 

напругою включаючої котушки 36 В. В крайні (за схемою) фази включені 

послідовно по два головних контакти пускачів, а треті їхні контакти також 

послідовно включені в середню фазу. Таким чином, утворюється подвійний 

розрив головного ланцюга. У пускачі ПВИ-32 замість блокувального реле 

витоку БРУ застосований блок контролю ізоляції А2 типу БКИ (аналогічно 

в автоматичному вимикачі АВ-400ДО) і введено новий блок А I типу БДУ - 

керування і контролю. Схема блока БДУ показана на рис. 3.28.  

Пускач ПВИ-32 забезпечує:  

- захист від струмів КЗ відходячих від пускача силових ланцюгів 

автоматичним вимикачем із нерегульованою уставкою і сигналізацію про 

спрацьовування захисту (сигнальна лампа з червоним світлофільтром);  

- захист від втрати керованості при обриві або замиканні проводів 

дистанційного керування між собою; 

- захист при обриві або збільшенні опору заземлюючого ланцюга, до 

значення, що перевищує 100 Ом;  

- захист від перевантаження; 

- нульовий захист; 

- захист від самовключення пускача при підвищенні напруги живлячої 

мережі до 150 % номінального; 

- електричне блокування, що перешкоджає вмиканню пускача при 

зниженні опору ізоляції в відходячій ділянці мережі нижче 30 кОм, і 
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сигналізацію про спрацьовування блокування (сигнальна лампа з білим 

світлофільтром); 

- перевірку справності електричного блокування від витоку. 

 

 

 

Рис 3.28. Принципова електрична схема: а - пускача ПВИ-32; б – блоку БДУ 

I - мережне відділення; II - відділення роз'єднувача; III - відділення апаратури;  

IV - відділення виводів 

Дистанційне керування пускачем здійснюється за допомогою блоку 

БДУ, який складається з двох вимірювальних схем, які мають у своєму складі 

схеми порівняння струмів, підсилювачі і вихідні реле. Контакти вихідних ре-
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ле ввімкнені в логічну схему, яка здійснює керування проміжним реле К3.1. 

Вхідне коло являє собою схему порівняння струмів і містить резистори R9,  

R17, R18, R21, R13, R10, конденсатори С10, С11 та діоди VD6, VD7, VD10. 

Порівняння струмів здійснюється на базі транзистора VТ7 (VТ8), 

навантаженням якого є резистор R16 (R20). У коло навантаження ввімкнено 

схему часової затримки сигналу керування, яка складається з транзисторів 

VТ3, VТ1, (VТ5, VТ2), резисторів R2, R5, R6, R8 (R7, R10, R11, R12), 

конденсаторів С4, С6 (С5, С7), діода VD4 (VD5) та стабілітрона VD1 (VD2). 

До вхідного кола схеми порівняння струмів і до контактів 10 і 20 

приєднано пост дистанційного керування. При вмиканні роз’єднувача Q на 

блок А (БДУ) надходить напруга 18 В. При цьому в позитивний напівперіод 

струм від джерела прямує по двох паралельних колах: R13 - VD7 - R19 - 

VD10 і кнопковим постом. У негативний півперіод струм протікає по колу 

VТ7 - R21 - R18 - R17 - VD6 - R9. На базі транзистора VТ7 відбувається 

порівняння струмів. 

При розімкненій кнопці “Пуск” транзистори VТ7 і VТ1 розкриті через 

реле К1 струм не тече. При замиканні кнопки “Пуск” шунтується коло R13 - 

VD7 - R19 - VD10, що призводить до переваги струму в колі колу VТ7 - R21 - 

R18 - R17 - VD6 - R9. В результаті відкриваються транзистори VТ7, VТ1 і 

спрацьовує реле К1. При збільшенні опору в колі дистанційного керування 

струм у колі R13 - VD7 - R19 - VD10 збільшується, що призводить до 

закривання транзисторів VТ7, VТ1 і вимкнення реле К1. В разі замикання 

проводів дистанційного керування між собою шунтуються обидва кола, що 

призводить до закривання VТ7, VТ1 і вимкнення реле К1. 

Схема часової затримки служить для часової затримки компенсації 

фазового зсуву між напругою живлення реле К1, струмом керування в 

базовому колі транзистора Т1 і стійкої роботи при перехідних процесах у 

колах керування. 
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Контакти вихідних реле двох вимірювальних схем увімкнені в логічну 

схему таким чином, що в разі подавання напруги на схему вмикається реле 

К4 і замикається контакт К4.2 у колі реле К5. За наявності керуючого 

сигналу в колі дистанційного керування контакти К1.2 і К2.2 

преремикаються. При цьому реле К4 залишається ввімкненим, вмикає реле 

К5, яке своїми контактами вмикає проміжне реле. При неузгодженій роботі 

контактів К1.2 і К2.2 в реле К4 зникає струм, розмикається контакт К4.2 і 

вимикається проміжне реле. 

При замиканні кнопки “Пуск” спрацьовує вихідне реле К5 і стримує 

живлення проміжного реле. 

Якщо опір заземлюючого проводу збільшиться до значення, що 

перевищує 100 Ом, або відбудеться його обрив, реле керування К1.1 і К2.1 

блоку А1 відключаться, розриваючи ланцюг котушки виконавчого реле К5.1. 

В результаті пускач відключається і блокується. Для настройки 

вимірювального вузла на визначену уставку контрольованого опору 

заземлюючого проводу застосований змінний резистор R17. Пускач 

відключається натисканням кнопки "Стоп" поста керування. 

Справність ланцюга котушок включаюючих контакторів, можна 

перевірити, не подаючи напругу на електроприймач. Для цього 

встановлюють перемикачі S2 і S3 у положенні "Перевірка" і включають 

роз'єднувач. Виконавче реле К5.1 блоку А1 спрацює через контакт S3.1 

кнопки S3 і діод VD. Включиться проміжне реле КЗ і своїми контактами 

замкне ланцюг котушок контакторів через лампу Н2 із зеленим 

світлофільтром. Загоряння лампи свідчить про справність ланцюга котушок 

контакторів. 

Пристрій попереднього контролю ізоляції БКИ має дві уставки 

спрацьовування: попереджувальну й аварійну. У зоні попереджувальної 

уставки (опір від 200 до 30 кОм) БКИ сигналізує миготінням сигнальної лампи 

Н2, а в зоні аварійної уставки (опір нижче 30 кОм) розриває ланцюг схеми 
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керування пускачем, сигналізуючи про це світінням сигнальної лампи Н2. 

Схема блоку БКИ (рис. 3.30) розрахована для роботи в двох режимах, для чого 

служить тумблер SA, що займає відповідним режимам положення. 

 

 

Рис. 3.30 Принципова електрична схема блоку БКИ 

 

Схема складається з транзисторного підсилювача, виконаного на складовому 

транзисторі VT1, VT2, навантаженням якого є реле К1.1. Вимір опору здійснюється 

шляхом порівняння струмів керування складового транзистора VT1, VT2 і 

колекторного VT3. При величині опору ізоляції відходячого від апарату 

приєднання вище встановленої уставки транзистор VT3 постійно відкритий, в 

результаті чого транзисторний підсилювач замкнений. При зниженні опору ізоляції 

до величини уставки транзистор VT3 замикається, а транзисторний підсилювач 

відкривається, при цьому спрацьовує реле K1.1, що своїми контактами блокує 

ланцюг керування апарату. Схема дозволяє робити контроль ізоляції відходячих 

приєднань від апарату, в обох режимах: Попереджувальна й Аварійна. Для 

налагодження схеми на бажані уставки служать резистори R2 і R3. 
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Із реверсивних пускачів на діючих підприємствах розповсюджені 

вибухобезпечні реверсивні пускачі ПМВИР-41 і ПВИР-250.  

У пускачі ПМВИР-41 максимальний струмовий захист здійснюється 

плавкими запобіжниками. При перегорянні плавкої вставки в одному із них 

працюючий електродвигун буде продовжувати обертатися, але струм у його 

обмотках перевищить номінальний. Щоб уникнути виходу його з ладу 

паралельно запобіжникам включають двохобмоточне реле. При справних 

запобіжниках різниця потенціалів на їхніх зажимах близька до нуля, і реле 

відключено. Якщо плавка вставка в одному із запобіжників згорить, то на 

зажимах цього запобіжника утвориться напруга, і реле включається, 

розмикаючи свій контакт у ланцюзі керування пускачем. 

Пускач ПВИР-250 забезпечує ті ж види керування, захисту, блокування, 

сигналізації і перевірок, що і розглянуті вище нереверсивні пускачі. У ньому 

додатково передбачене електричне блокування, що перешкоджає 

одночасному вмиканню обох контакторів пускача. 

Пускачі ПВИ-25БТ, ПВИ-63БТ мають більш досконалі схеми керу-

вання (блок БДУ), напівпровідниковий максимальний захист (ПМЗ), захист 

від перевантаження (ТЗП) та блок контролю ізоляції (БКИ). 

Електрична схема блоку ТЗП (рис. 3.31) складається з вимірювальної і 

виконавчої частин. Вимірювальна частина схеми живиться від 

трансформаторів струму через трифазний однополуперіодний випрямляч на 

діодах VД1- VД3, а виконавча - напругою 36 В через контакти 8 і 10 

штепсельного роз’єднання. 

Вимірювальна частина схеми включає в собе дільники напруги з 

резисторів R2, R3 і R5, R6, активно-ємнісні контури R7, С3 і R8, С2, схему 

АБО з діодів VД4 і VД5. 

Виконавча частина виконана на основі граничного пристрою з 

однопереходних транзисторів VT1 і VT2, тиристора VS1, виконавчого реле К1.1 і 

випрямляючого моста VД8-VД11. При подачі живлення на схему і роботі 
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двигуна в номінальному режимі напруга з вторинних обмоток трансформаторів 

струму надходить на випрямляючий міст і після випрямлення подається на 

дільники напруги R2, R3 і R5, R6. Відбувається заряд конденсаторів С2 і С3. 

Якщо двигун працює без перевантаження, то напруги цілком заряджених 

конденсаторів недостатньо для відкривання транзистора (ключа) VT1 

виконавчого органа. В міру збільшення навантаження відбувається подальший 

заряд конденсаторів. Коли напруга на одному із конденсаторів досягає напруги 

спрацьовування ключа (на С2 при перекиданні або затягнувшомуся пуску 

двигуна, на СЗ при перевантаженнях, що перевищують (1,1...12)Іном), 

транзистор VT1 переключається і подає імпульс на керуючий електрод 

тиристора VS1, в анодний ланцюг якого включене виконавче реле К1.1. 

Стабілізація порога спрацьовування ключа здійснюється релаксаційним 

генератором, виконаним на однопереходному транзисторі VT2. При 

спрацьовуванні своїми контактами реле К1.1 діє на ланцюг керування і 

сигналізації апарата. Час досягнення напруги спрацьовування ключа залежить 

від кратності перевантаження двигуна. 

 

 

Рисунок 3.31 Принципова електрична схема блоку ТЗП 

 

На напругу 1140 В в промисловості використовують пускачі ПВ-1140-

250, ПВ-1140-2х25, ПВ-1140-2х63. Останні два пускачі на номінальні струми 

25 і 63 А мають два контактора в одній оболонці, що дозволяє їх використо-
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вувати на два відходячих приєднання, тобто керувати двома електродвигуна-

ми, або,  при відповідному переключенні схеми використовувати їх як ревер-

сивний пускач. Конструктивно ці вимикачі виконано в тій же оболонці, що і 

пускач ПВ-1140-250. 

Схеми пускачів на 1140 В максимально уніфіковані зі схемами пускачів 

ПВИ. В них використовують типові блоки: керування (БДУ), максимального 

захисту від перевантажень (ТЗП), контролю ізоляції (БКИ). Разом з тим ма-

ють місце деякі особливості: 

- реверсивний роз’єднувач має конструкцію за якою при відключенні на-

пруги з пускача вихідні затискачі роз’єднувача приєднуються на землю; 

- схема передбачає автоматичний контроль цілісності ланцюга заземлення 

пересувної машини за допомогою спеціального блоку (БКЗ); 

- керування машиною виконується за допомогою спеціального контрольно-

го кабелю. 

 

3.3.6. Пускові агрегати 

 

Пусковим агрегатом називають пристрій, що містить силовий пони-

жуючий трансформатор, комутаційну апаратуру й апарати захисту. Пускові 

агрегати призначені для живлення і керування ручними електросвердлами 

або іншим ручним електроінструментом. Напруга цих електроприймачів від-

повідно до вимоги Правил безпеки не повинна перевищувати 127 В. 

Промисловість виготовляє пусковій агрегати АПШ-М-01 напругою 380 

та 660 В, та АПШ-М-02 напругою 660 та 1140 В призначені для живлення, 

керування і захисту двох шахтних ручних електросвердел, а також для міс-

цевого освітлення. Вони мають вбудовані елементи захисту від витоку і 

автоматичний вимикач, який виконує також функції роз'єднувача. Все еле-

ктроустаткування агрегатів укладено у вибухонепроникну оболонку, розді-



29 

 

лену перегородкою на відділення пускозахисної апаратури і трансформатора. 

(Рис. 3.37) 

 

 

Рисунок 3.37. Шахтний пусковий агрегат АПШ-1М: 

1- автоматичний вимикач; 2, 7 - зовнішні заземлюючі затискачі; 3 - панель керуван-

ня; 4- блокувальна планка; 5 - швидковідкриваєма передня кришка; 6 - ручка приводу 

вимикача; 8 - силовий трансформатор; 9 - зубцюватий ключ; 10, 12 - кришка задня і від-

ділення автоматичного вимикача; 11- салазки; 13 - корпус; 14 - клемник; 15 - кронштейн 

із запобіжниками; 16 - блок реле витоку; 17 - кабельні введення; 18 - кришка відділення 

введення; 19 - прохідні затискачі. 

 

Силовий трансформатор - трифазний, сухий, потужністю 4 АкВ . Почат-

ки і кінці обмоток ВН трансформатора виведені на прохідні затискачі і з боку 

Відкривати, 

відключив 

від мережі 
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панелі за допомогою спеціальних перемичок можуть з'єднуватися в трикут-

ник (при підводимій напрузі 380 В) або в зірку (при 660 В). 

Агрегати АПШ (мал. 3.37) забезпечують:  

одночасне живлення двох ручних електросвердел напругою 127 В і по-

тужністю до 1,6 кВт кожне; 

дистанційне керування електросвердлами по іскробезпечному ланцюзі; 

живлення мережі місцевого освітлення напругою 127 В і потужністю 

0,2 АкВ ; 

захисти - від обриву або надмірного збільшення опору ланцюга зазем-

лення; від струмів КЗ (максимальний захист); від втрати керованості при пе-

ремиканні жил керування; від витоку струму в ланцюзі 127 В; мінімальний 

захист. 

 


