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ЛК – 9 Експлуатаційний захист в електроустановках (продовження) 

2.4.3 Захист від перевантаження (Що таке перевантаження та які його причини і нас-

лідки? Як класифікують перевантаження? За яким законом змінюється температура обла-

днання при нагріві та охолодженні?  Що впливає на допустимий час перевантаження?  

Який принцип дії теплового реле? Яка умова виконання вимог до теплового захисту за 

допомогою теплових реле? Для яких режимів роботи двигуна застосовується захист теп-

ловими реле? Як реалізовано контроль за станом нагріву рудникових двигунів? Які вимо-

ги до температурних засобів захисту, що монтуються в обмотки? З чого складається та як 

працює датчик ТМ? З чого складється та як працює реле ДТР? Яка відмінність в характе-

ристиках термісторів та позисторів? В чому полягає принцип дії аналогово теплового за-

хисту? З яких елементів складається аналоговий тепловий захист? Які види захисту забез-

печує захист типу КОРД? Які варіанти виконання та основні вузли захисту типу КОРД?) 

2.4.4 Мінімальний та нульовий захист (Які умови спрацювання мають мінімальний 

та нульовий захист. Яке призначення мінімального та нульового захистів? Як мінімальний 

та нульовий захист взаємодіють з іншими видами захисту? За допомогою яких пристроїв 

реалізуються мінімальний та нульовий захисти? Як працює схема захисту з використан-

ням блокконтактів контактора? Яке призначення резистора нульового захисту? Які пере-

ваги та недолікі мають ці схеми?) 

2.4.5 Захист від втрати керування при замиканні в ланцюгах (В чому небезпека за-

микань в колах керування електродвигунів? Якмм чином можна реалізувати захист від 

втрати керування? Як реле напряму струму реалізує захист від втрати керованості. Яке 

призначення діоду в схемах захисту від втрати керованості?) 

2.4.6 Захист, що обмежуює кількість пусків (Чому необхідно обмежувати кількість 

пусків двигуна? Яке граничне значення кількості пусків рудникових двигунів? Які при-

строї використовуються для обмеження кількості пусків?) 

2.4.7 Контроль безперервності ланцюга заземлення. Захист при обриві заземлення. 

(Які негативні наслідки обриву заземлюючої жили в пересувних підземних машинах? Як і 

за рахунок чого реалізується захист від обриву ланцюга заземлення) 

2.4.9 Захист від іскроутворення в штепсельних пристроях  (Чому штепсельні роз’єми 

створюють іскронебезпеку? Яка послідовність з’єднання (роз’єднання) силових та конт-

рольних жил під час комутацій?) 
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2.4.3 Захист від перевантажень 

 

В процесі експлуатації електроустановок виникають перевантаження 

електродвигунів та комутаційно-пускової апаратури з різних причин: техно-

логічних; при пошкодженні машин і механізмів, що викликають підвищення 

моменту опору; при відхиленнях напруги на затискачах споживача від номі-

нальної та інші. Перевантаження обладнання пов’язані з різким підвищенням 

струму, що споживається електродвигунами, та відповідним підвищенням 

температури струмоведучих частин та ізоляції. Це веде до зменшення строку 

служби ізоляції, який з достатньою для практики точністю визначається в за-

лежності від температури нагріву виразом: 

 

обм
обм

2ln

0eTT



  , 

 

де: То - строк служби,  що  відповідає  постійній номінальній температу-

рі; обм - температура обмотки, 
0
С; обм - постійна величина прирощення 

температури, при якій строк служби ізоляції скорочується в 2 рази (8;10;12 
0
С 

відповідно для класів ізоляції А, В, Н). Режим переватаження електрооблад-

нання пов’язаний зі зменшенням строку служби ізоляції і не може бути три-

валим. Щоб уникнути виходу з ладу обмоток електродвигунів (трансформа-

торів) після короткочасного перевантаження вони повинні бути відключени-

ми. При вирішенні питань захисту електрообладнання від недопустимого пе-

регріву розрахунок нестаціонарних теплових процесів значно спрощують. 

При цьому приймають до уваги особливості режиму перевантаження та по-

чаткового теплового стану найбільш відповідальних вузлів електрообладнан-

ня . 

В залежності від умов забезпечення захисту електродвигунів і характеру 

протікання в них теплових процесів перевантаження умовно ділять на: ма-
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лі - (1,1...1,15) Ін; середні - (1,2...1,5) Ін і великі - більше 1,5Ін. Крім цього роз-

глядають аварійний режим роботи к.з. двигуна, коли по його обмоткам про-

тікає пусковий струм (5...7) Ін. 

Рівняння нагріву тіла з холодного стану має вид: 

 = с (1- е
-t/Тн

), 

а з нагрітого стану: 

 = с (1- е
-t/Тн

) + ое
-t/Тн

, 

 

де: с - кінцевий перегрів тіла при сталому тепловому стані; о - пере-

вищення температури тіла над температурою зовнішнього середовища; Тн - 

постійна часу нагріву; t - поточний час нагріву. Графічно рівняння наргіву 

наведені на рис. 2.61. 

З достатньою точністю можна прийняти, що тепловий режим досягає 

сталого стану за проміжок часу t=(3...4)Tн. 

В загальному випадку допустимий час перевантаження є пропорцій-

ним величині Tн. Якщо електродвигун до перевантаження довгий час пра-

цював з довільним навантаженням Ро при якому його  температура була о, 

допустимий час перевантаження (tпер) може бути визначеним із залежності: 








н.max
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де: гдоп- гранично допустима температура для даного класу ізоляції;  

Кп - кратність перевантаження за струмом; max.н =Qн/С максимальна темпе-

ратура при номінальному струмі двигуна в сталому режимі при t = ; Qн - 

кількість тепла, що виділяється в двигуні при номінальному струмі, С - теп-

лоємність двигуна. 
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Мал. 2.61. Криві нагріву однородного тіла: 

1- з холодного стану; 2 - з нагрітого стану. 

 

Якщо двигун працює в тривалому режимі роботи то задача захисту 

спрощується. Коли двигун починає споживати більший струм, захист пови-

нен відключити двигун за час, при якому обмотки його нагріваються не вище 

(1,1...1,2) Qгдоп. В промисловості для захисту від перевантаження широке 

розповсюдження одержали теплові реле, виконані на основі біметалічної 

пластини (рис. 2.62).  
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Рис. 2.62. Теплове реле: 

1 - біметалічна пластина; 2 - кнопка повернення; 3,8 - упори; 4 - пластикова колод-

ка; 5,6 - рухомий та нерухомий контакти; 7 – пружина. 
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 Час, за який температура термоелемента з початкової ор до максима-

льної сталої Qmax.p, при якій спрацьовує реле: 

opmaxp

maxp
ln

нр
Ttc





 , 

 

де: Тнр - постійна нагріву теплового реле, (2...5 хв. для реле прямого на-

гріву і 15...20 хв. для реле побічного нагріву); Qmax.p.- максимальна гранична 

температура теплового елементу (в межах 120...150 
о
С). 

Очевидно, що виконання вимог захисту двигуна від перевантаження 

досягається при умові, що постійні часу нагріву двигуна (Тн) та реле (Тнр) є 

практично однаковими. На практиці вони значно відрізняються (постійні на-

гріву електродвигунів знаходяться в межах 45...180 хв.). Тому захист, що по-

бічно контролює нагрів, дає відносно добрі результати лише при роботі дви-

гунів в тривалому режимі, тому що дозволяє практично точно стежити за 

тепловим станом двигуна. Але більшість електродвигунів підземних машин і 

механізмів працює в переривчастому режимі (короткочасному чи повторно-

короткочасному). Для цих режимів тепловий захист від перевантаження пра-

цює зовсім незадовільно. Тому в сучасному рудниковому електрообладнанні 

тепловий захист не використовується. Для контролю за станом нагріву руд-

никових електродвигунів використовують температурні пристрої захисту, 

що вмонтовуються в обмотки двигунів (трансформаторів) і контролюють 

безпосередньо температуру їх нагріву. Реагуючий орган захисного пристрою 

повинен мати мінімально можливі габарити, які дозволять монтаж його в 

найбільш нагріті точки обмотки, та мати миттєве спрацювання та самоповер-

нення у вихідне положення. 
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 Рис. 2.63. Термобіметалічний датчик температури ТМ-4: 

1 - термобіметалічна пластина; 2 - гвинт регулювання; 3,4 - контакти; 5 - контактна 

пружина; 6 - корпус латунний. 

В якості таких  пристроїв  одержали розповсюдження біметалічні дат-

чики (пластини) та схеми з використанням напівпровідникових елементів - 

термісторів та позисторів. Найбільш простими пристроями є термобіметаліч-

ні датчики типу ТМ (рис. 2.63). Датчики включаються в ланцюг дистанційно-

го керування пускача. 

За допомогою таких пристроїв (постійна часу нагріву датчика складає 55 

секунд) забезпечується захист двигунів, в яких, в режимі КЗ, швидкість наро-

стання температури в обмотці не перевищує 2 
о
С/с. 

В двигунах вибійних машин та в двигунах з високою швидкістю підви-

щення температури обмоток в режимі КЗ., використання термодатчиків з ма-

лою постійною часу не абезпечує ефективний тепловий захист обмоток. В 

цьому випадку ефективний захист можна забезпечити диференційним мето-

дом контролю теплового стану обмоток. Для цього існують диференційні те-

мпературні реле ДТР, які реагують як на температуру, так і на швидкість її 

наростання (рис. 2.64.) При довготривалому режимі роботи двигуна і посту-

повому зростанні температури пластинки 3 і 4 нагріваються практично одна-

ково і мають однаковий хід. При досягненні температури уставки спрацю-

вання пластина 4 упирається в гвинт і при подальшому підвищенні темпера-

тури пластина 3 вигинається більше і своїм штифтом розмикає контакт. При 

швидкому нарощуванні температури обмоток в аварійному режимі пластина 

3, яка контактує з металевою кришкою, згинається швидше і своїм штифтом 
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діє на пластину 5, розмикаючи контакт, тобто спрацює при значно меншій 

температурі обмоток, ніж при сталому режимі. 

 

Рис. 2.64. Диференційне  температурне реле ДТР: 

1 - пластмасовий корпус; 2 - мідна теплопровідна кришка; 3,4 - біметалічні пластини; 

5 - контактна пластина; 6 - регулюючий гвинт; 7 - ізоляційна прокладка. 

 

Для забезпечення захисту при обриві однієї із фаз реле слід розташову-

вати не менше ніж в двох фазах, але за рекомендацією МЕК доцільно їх роз-

ташовувати в трьох фазах. 

Захист від перегріву  обмоток  можливий також за допомогою темпера-

турно-струмових реле ТТР (рис. 2.65), в яких тепло, що викликає спрацюван-

ня реле, поступає від двох джерел: обмотки двигуна та нагрівального елемен-

ту, який розташований в корпусі реле поблизу біметалічного диску і живить-

ся струмом, пропорційним струму двигуна від трансформатору струму. 

Одним із недоліків такого захисту - необхідність вибору трансформатора 

струму в залежності від потужності електродвигуна. Більш сучасним є захист 

від перевантаження за допомогою напівпровідникових датчиків - позисторів 

чи термісторів. Характеристики їх наведені на рис. 66. Вони показують, що з 

ростом температури опір термісторів падає, а позисторів - зростає. В зоні на-

гріву обмоток електродвигунів (65...110 
0
С) зміна опору у позисторів значно 

вища ніж у термісторів, тобто захист, виконаний на позисторах є більш чут-

ливим. 
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Рис. 2.65. Схема підключення температурно-струмового реле ТТР:  

1 - біметалічний диск, 2 - нагрівальний елемент. 

 

 

Рис. 2.66. а) - схема підключення; 

б) - Залежності опору терморезисторів від температури. 
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Ефективним може бути аналоговий захист, що базується на моделю-

ванні теплового стану за допомогою активно-ємнісного контуру і забезпе-

чує захист в усіх режимах перевантаження та аварійних. Постійна часу заря-

ду контура підбирається близькою до постійної часу нагріву  двигуна  в но-

мінальному режимі та при перевантаженні. Недоліком даного захисту є те, 

що він не враховує умов експлуатації двигуна, його охолодження. 

Структурна схема аналогового захисту наведена на рис. 2.67. 

На практиці широке використання знайшов захист від несиметричних 

режимів роботи електродвигунів типу КОРД (рис. 2.68). Ним забезпечуєть-

ся також захист від несиметричних режимів при технологічних переванта-

женнях, при запуску двигуна, який затягнувся або він не відбувся. 

 

 

 

 

Рис.2. 67. Структурна схема аналогового захисту: 

1 - датчик струму; 2 - датчик напруги; 3,4 - відповідно квадратори струму та напру-

ги; 5 - суматори сигналу; 6 - тепловий аналог; 7 - підсилювач; 8 - виконавчий орган. 

 

Випускається в трьох варіантах: 

КОРД1  - для відключення двигуна при його перекиданні або незавер-

шеному запуску;  
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КОРД2 - для контролю по струму за роботою двигуна і захисту його при 

перевантаженнях; 

КОРД3 - для автоматичного відключення двигуна при його перекиданні 

та незавершеному запуску, а також для виконання одної із функцій: контро-

лю за струмом, за роботою двигуна при технологічних перевантаженнях або 

при обриві однієї із фаз. 

 

 

Рис. 2.68. Структурна схема захисту КОРД. 

 

Струм у двигуні вимірюється датчиком Е1, який перетворює його у про-

порційну напругу. Ця напруга включає ключову схему К1 і потрапляє на пе-

ремикач уставок струму спрацювання S1, а потім на пороговий елемент ПЕ1. 

Якщо струм двигуна перевищує заданий рівень, то через стабілізуючий еле-

мент - СЕ1 сигнал потрапляє на часозадаючий елемент - ЧЕ1. Якщо трива-

лість струму перевищує задане значення уставки часу спрацювання, то ЧЕ1 

включить виконавчий елемент ВЕ, який відключить ланцюг управління дви-

гуна. 
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Ключова схема К1 потрібна для контролю цілісності фази живлення 

двигуна і наявності струму в ній. 

В схемі КОРД2 струм вимірюється датчиками Е2 і Е3, включеними у дві 

фази. Від Е2 напруга потрапляє на перемикач S2 і далі як в КОРД1. На вході 

сигнал від ключової схеми К2 та сигнал від датчика струму Е3 поступає на 

логічну схему ТА. При наявності на схемі ТА сигналів від К1, К2 та Е3 

включається виконавчий орган  ВЕ2. Часозадаючий елемент ЧЕ2 має уставку 

спрацювання 0,3 с або 10 с. При обриві одної з фаз, пропадає сигнал одного із 

датчиків струму (Е1,Е2,Е3) і виконавчий орган ВЕ2 вимикає електродвигун, 

який захищається. 

 

2.4.4 Мінімальний та нульовий захист 

 

При роботі електроустановок напруга в мережі не є суворо постійною, 

мають місце відхилення напруги на затискачах споживачів від номінальної.  

При роботі асинхронного двигуна з фазним ротором, при відхиленні 

напруги до 60...70 % від номінальної, струм двигуна підвищується, викли-

каючи перегрів обмоток. Електродвигун повинен бути відключеним від ме-

режі.  

Для електроустановок небезпечною є також раптова поява напруги на 

непрацюючій машині, з точки зору безпеки праці. Для запобігання цього 

служить нульовий захист. Мінімальний захист вимикає електроустановки 

при зниженні напруги до 60...70 %, а нульовий  - при її зникненні або зни-

женні до 15...40 % від номінальної. 

Таким чином мінімальний та нульовий захист мають наступне призна-

чення: 

- захист двигунів від зверхструмів, які мають місце при відновленні на-

пруги після відключення короткого замикання в мережі; 
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- захист двигунів від зверхструмів, які мають місце при їх запуску після 

перерви в живленні; 

- захист електродвигунів та машин і механізмів від пошкоджень, можли-

вих при запуску машин без пускових пристроїв. 

- запобігання несподіваного для обслуговуючого персоналу самовільно-

го включення машин після довготривалої перерви в живленні. 

Цей захист дає можливість також покращити захист від струмів коро-

ткого замикання в груповому комутаційному апараті завдяки попереджен-

ню одночасного включення всіх електродвигунів, що живляться через цей 

апарат, і, тим самим, зменшується уставка спрацювання захисту від стру-

мів КЗ та підвищується його чутливість. Захисти можуть спрацьовувати при 

коротких замиканнях; коли відбувається різке зниження напруги, тобто є та-

кож захистом від пошкоджень. Дія його хоч і не надійна, але якщо не вра-

ховувати її, то можуть відбутись пошкодження контактної системи відповід-

них комутаційних апаратів, які не розраховані на відключення великих стру-

мів короткого замикання. Тому слід прийняти до уваги наслідки використан-

ня нульового чи мінімального захисту в апаратах, що мають недостатню від-

ключаючу спроможність. 

Використання нульового захисту полегшує також реалізацію інших 

видів захисту, оскільки, включаючи їх контакти в ланцюг нульового захисту, 

можна просто відключити апарат, при їх спрацюванні. 

Нульовий захист полегшує використання максимального захисту, спеці-

альних видів захистів (наприклад контролю провітрювання, появи вибухоне-

безпечної атмосфери, перегрів підшипників і т. ін.), виконання необхідних 

блокувань, послідовного включення обладнання та ін. 

Мінімальний захист реалізується за допомогою електромагнітних реле 

безпосередньої або побічної дії. 

При подачі напруги одночасно подається напруга на електромагнітне 

реле мінімальної напруги чи мінімальний розщеплювач. 
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При зниженні напруги падає значення електромагнітної сили, яка стає 

менше дії протидіючих пружин, що призводить до відключення мінімального 

реле (розщеплювача) і відповідне відключення комутаційного апарату. Для 

уникнення частих відключень відповідальних потужних споживачів (венти-

ляторів головного провітрювання та ін.) мінімальний захист виконується із 

витримкою часу на відключення в декілька секунд (до 10 с). В підземних 

електричних мережах на шахтних підстанціях та розподільчих пунктах  (які 

працюють без обслуговуючого персоналу) коли КРП не мають дистанційного 

керування, мінімальний захист іноді знімається. Це зменшує кількість відк-

лючень великої кількості електроспоживачів та тривалих їх простоїв. 

В низьковольтних мережах нульовий захист (в магнітних пускачах) ви-

конується за допомогою контактора вкупі з додатковими засобами (блок-

контакт, резистор нульового захисту, реле нульового захисту). Найбільш 

розповсюджена система з використанням блокконтактів контактора 

(рис. 69). 

Після зникнення напруги на пускачі контактор відключається і розриває 

своїм блок-контактом К ланцюг керування. Тому при повторній появі напру-

ги контактор мимовільно не включається. Для його включення необхідно на-

тиснути на кнопку “ХІД”. Недоліком цієї схеми  є необхідність мати в лан-

цюгу управління три проводи. Перевага такої схеми - висока надійність ро-

боти. 

В схемах з резистором нульового захисту Rн.з. включеним паралельно 

кнопці “Хід” (рис. 2.70) принцип нульового захисту реалізується на вико-

ристанні різниці між струмом спрацювання та струмом утримання проміжно-

го реле (котушки контактора) у включеному стані. 

При зникненні напруги реле РП відпадає. При появі напруги в мережі, 

катушка проміжного реле обтікається струмом по ланцюгу: РП - Rн.з. - кнопка 

“СТОП”, але цей струм є недостатнім для включення проміжного реле. Для 

включення проміжного реле і відповідно контактора, необхідно натиснути 
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кнопку “ХІД”. Переваги схеми: потрібно лише два проводи керування. Недо-

ліки: необхідно вмонтовувати в пост керування додатковий резистор Rн.з.; 

низька надійність роботи при коливаннях напруги в мережі (при збільшенні 

напруги можливе мимовільне включення реле РП). Успішне використання 

таких схем можливе при стабілізації напруги живлення ланцюга керування. 

В схемах керування вибійними комплексами знайшов розповсюдження 

нульовий захист з спеціальним реле нульового захисту РНЗ, вмонтованим 

в пост керування (рис. 2.71). 

Для реалізації мінімального захисту можуть використовуватись також 

блок-реле (рис. 2.71, а) в силовому ланцюгу (реле струму або реле напруги). 

Недоліком Таких схем є нестійка робота схеми внаслідок вібрації машини. 

а) 

К

РП

“СТОП”

Пост керуванняПускач

“Хід”

 

б) 

Рис. 2.69. Схеми нульового захисту:  

а) - для класичної схеми керування; б) для схеми керування пускачів серії ПВИ.  
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Як можливий варіант виконання нульового захисту є використання со-

леноїдної кнопки “ХІД” (рис. 2.72, б). Недоліком такої схеми є ускладнення 

кнопочного поста та нестійка робота при коливанні напруги мережі. 

Rн.з.

“Хід”
РП “СТОП”

 

Рис. 2.70. Схема нульового захисту з резистором нульвого захисту  

РП

“СТОП”
“Хід”

Рн.з.

Р н.з.

VD1 VD2

 

Рис. 2.71. Схема нульового захисту з реле нульового захисту. 

а)  

РП “СТОП”

"Хід"

 

б) 

Рис. 2.72.  Схеми нульового захисту за допомогою блок-реле (а) 

та соленоїдної кнопки (б). 
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2.4.5. Захист від втрати керування при замиканні в ланцюгах  

керування 

 

В звичайних схемах дистанційного керування, що використовувалисть 

в старих серіях рудникових пускачів та в загальнопромислових пускачах, за-

микання в ланцюгах керування веде до шунтування органів керування (рис. 

2.73). 

 

Рис. 2.73. Схема дистанційного керування. 

 

Так, при замиканні ліній 1-2 має місце самовключення двигуна. Якщо 

це сталось під час роботи, то двигун відключити можна за допомогою кнопки 

“СТОП” (з фіксацією). 

При замиканні ліній 1-3 має місце повна втрата керування . При зами-

канні 2-3, самовключення не буде, але після включення машину не можна 

відключити. Для запобігання аварій, що можуть мати місце при замиканнях 

в ланцюгах  керування необхідно  в цих випадках відключати пускач автома-

тично. Таким чином, класична схема дистанційного керування не має захисту 

від втрати керування. Для забезпечення захисту в таких схемах можливе ви-

користання наступних заходів: 

а) встановлення плавкого запобіжника в ланцюг керування (рис. 2.74); 
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Rн.з.

“Хід”
РП

“СТОП”

Rд

ПЗ

 

 

Рис. 2.74. Схема захисту від втрати керування з плавким запобіжником. 

 

При замиканні в ланцюзі керування спрацьовує плавкий запобіжник. В 

ланцюг керування, окрім резистора нульового захисту, включається додатко-

вий резистор, що запобігає перегоранню плавкої вставки при запуску двигу-

на, коли Rн.з. шунтується кнопкою “Хід”. При надзвичайній простоті схема 

мається похибка в роботі внаслідок коливань напруги, неповних замикань в 

ланцюзі керування, а також внаслідок розсіву характеристик плавкої вставки. 

б) використання блок реле в ланцюзі керування (рис. 2.75); 

 

Рис. 2.75.  Схема захисту від втрати керування з блок-реле. 

 

Блок-реле нормально не обтікається струмом, а включається лише при 

замиканнях в ланцюгах керування, розриваючи ланцюг живлення котушки 

контактора. Включення контактора має місце після відпускання кнопки 

“Хід”. При замиканні ліній 1-2 та 1-3 спрацьовує РБ і відключає контактор. 
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При замиканні 2-3 шунтується кнопка “СТОП”, пускач можна відключити за 

допомогою кнопки “Хід” заблокувати її. Недоліки схеми - необхідність в до-

датковому реле, можливість повторних замикань при несталих замиканнях в 

ланцюзі керування, незручність включення пускача. 

в) Використання реле напряму струму (рис. 2.76). 

Реле захисту спрацьовує при замиканні в ланцюзі керування і шунту-

ванні діода V2. 

Рис. 76.  Схема захисту від втрати керування з реле напряму струму. 

 

В рудникових пускачах використовують паралельне підключення про-

міжного реле, що працює на постійному випрямленому струмі, тобто в якості 

РП використовують реле роду струму (рис. 2.77). 

При одній полярності струму і натисканні кнопки “Хід” реле РП шунту-

ється діодом VD. При іншій полярності струму, струм протікає через реле 

РП, яке включається, замикає ланцюг живлення контактора, останній вклю-

чається. При замиканні 1-2 самовключення не буде, тому що в  ланцюг керу-

вання послідовно включено додатковий резистор Rдод., струм в обмотці реле 

РП недостатній для спрацювання. Включення можливе лише при натисканні 

кнопки “Хід”, а відключення - при натисканні кнопки “Стоп”. По суті три-

провідна схема керування переходить в двопровідну. 
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а) 

К

РП

“СТОП”

Пост керуванняПускач

“Хід”
1

2

3

VD

+

-

TV

 

б)  

“СТОП”

Rн.з.

“Хід”

VD
РП

TV
ПУПускач

ПУ
 

Рис. 2.77.  Схема дистанційного керування з реле роду струму: 

а) трипровідна схема; б) двохпровідна схема. 

 

При замиканні 1-3, діод VD шунтується . Реле відключає ланцюг котуш-

ки контактора. При замиканні 2-3, самовключення контактора одразу не має 

місця із-за шунтування діода VD. В двохпровідній схемі керування при зами-

канні жил керування шунтується діод VD (як і в попередній схемі) і РП відк-

лючається, вимикаючи при цьому котушку контактора. 

 

2.4.6. Захист, обмежуючий кількість пусків. 

 

При частих включеннях електродвигуна має місце перегрів його обмо-

ток та контактора  пускача  пусковими струмами, зверх струмами при проти-

включенні двигуна, який ще обертається, швидкий електричний знос контак-

тів контактора. Крім того при відключенні пускача і одночасному підклю-

ченню блокуючого реле витоку (БРУ) для контролю ізоляції приєднання з 

двигуном, який ще обертається, можливе хибне спрацювання БРУ за рахунок 

ЕРС двигуна. 

R

дод. 
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Для обмеження частоти пусків двигуна до 1200 на годину, зменшення 

перегріву двигуна, зносу контактора та виключення хибних спрацювань БРУ, 

в схему рудникових пускачів введено реле часу, яке після відключення кон-

тактора спочатку шунтує схему дистанційного керування, блокуючи повтор-

не включення контактора. Схема дистанційного керування (рис. 2.78) дебло-

кується за допомогою реле РЧ через 3 секунди після відключення контактора, 

одночасно підключається реле БРУ для контролю ізоляції приєднання. 

К

“СТОП”
“Хід”

VD
РЧ

Rд

К

 

VD

Rд

К

С

РЧ

 

Рис. 2.78.  Схема реле часу та його підключення до схеми дистанційного керування. 

 

2.4.7. Контроль безперервності ланцюга заземлення. 

Захист при обриві заземлення. 

 

Машини, які пересуваються в процесі роботи, живляться електроенергі-

єю за допомогою гнучких кабелів, в яких окрім силових жил та жил керу-

вання є заземлююча жила, один кінець якої з’єднаний з заземленним корпу-

сом пускача, тобто з загальношахтним заземленням, а інший - з корпусом 

машини (рис. 2.79). При такому підключенні машини до заземлення обрив 

заземлюючої жили приводить до втрати захисного заземлення на пересувній 

машині, яке довгий час може бути не виявленим. Необхідно, щоб втрата зи-

хисного заземлення на машині приводила до її відключення. Цього можна 

досягти, якщо включити заземлюючу жилу в ланцюг керування. Таким 
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чином контролюється цілісність заземлюючої жили або збільшення її опору 

до неприпустимих значень, коли пускач відключається. Необхідність контро-

лю цілосності заземлюючої жили для всіх пересувних машин вимагають 

Правила безпеки. Зрозуміло, що при цьому ланцюги  керування повинні бути 

іскробезпечними. 

 

К

“СТОП”
“Хід”

VD
Rд

РП

TV

 

Рис. 2.79. Схеми заземлення пересувної машини без контролю цілосності заземлюю-

чої жили 

 

К

“СТОП”
“Хід”

VD
РП Rд

TV

 

 

Рис. 2.80.  Схеми заземлення пересувної машини з контролем цілосності заземлен-

ня. 

 

2.4.9 Захист від іскроутворення в штепсельних пристроях 

 

Для попередження роз’єднання силових штепселів під навантаженням 

(при цьому можливі короткі замикання між полюсами штепселя) використо-

вують додаткові контрольні штирі штепселя, за допомогою яких викону-

ється з’єднання в ланцюзі керування пускачем (рис. 2.82). 
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При включенні штепселя спочатку з’єднуються силові жили, а потім 

контрольні, а при відключенні штепселя навпаки з таким розрахунком, щоб 

силові жили завжди з’єднувались і роз’єднувались без струму, при відключе-

ному пускачі. 

Рис. 2.82.  Схема захисту від іскроутворення в штепсельних пристроях 

 


