
Практичне заняття № 6 

 Задачі для самостійного розв’язку  

за темою «Вибір комутаційних та захисних  апаратів» 

 

Завдання на практичне заняття: 

В зошиті для практичних робіт скорочено записати умову (Дано, знайти), навести 

розрахункові формули, виконати підстановку (приклад) та записати відповідь у таблицю. 

Задача № 8.1 

Вибрати комутаційні апарати дільничної кабельної мережі підготовчого вибою шахти. 

Дані споживачів наведені в таблиці, напруга електричної мережі 660НU   В. 

N Споживач нP , кВт нI , А пI , А 
(2)

кI , А 
(3)

кI , А Тип апарата уI , А Кч 

Підстанція №1   

1 Комбайн ГПКС 175 208 1100 1910 2470    

2 Установник кріплення 

КПМ8 
5,5 6,3 42 1638 2470   

 

3 Лебідка ЛВД-34 22 25 142 1680 2470    

4 Перевантажувач ПТК1У 15 17,5 105 1592 2470    

5 Насос 1В20/10 8 8,7 61 1634 2470    

6 Магістральний кабель 660 В - 200 - 2139 2470    

Підстанція №2   

7 Конвеєр 2ЛТ80 55 (2 дв.) 61  459 1493 1902    

8 Лебідка натяжна 2ЛТ80 15 17,5 105 1368 1902    

9 Дорога ДКН-2 90 111 580 1496 1902    

10 Дорога ДКН-2 5,5 6,3 42 1496 1902    

11 Вентилятор ВМ-6М 24 27 162 1257 1902    

12 Освітлення АПШ-1 1,4 3,9 - 1635 1902    

13 Магістральний кабель 660 В - 140 - 1647 1902    

 

Задача № 8.2 

Вибрати комутаційні апарати дільничної кабельної мережі очисного вибою шахти. Дані 

споживачів наведені в таблиці, напруга електричної мережі 660НU   В. 

N Споживач нP , кВт нI , А пI , А 
(2)

кI , А 
(3)

кI , 

А 

Тип 

апарата 
уI , А 

Кч 

 Підстанція №1 

1 Двигун комбайна 1КШЕ 200 234 1350 1587 3000    

2 Скребковий конвеєр СП301 110 (2 дв.) 124 980 1514 3000    

3 Лебідка запобіжна 3ЛП 18,5 21 126 1553 3000    

4 Магістральний кабель 660 В - 308 - 2597 3000    

 Підстанція №2 

5 Дорога ДКН-2 90 111 580 1239 2115    

6 Дорога ДКН-2 5,5 6,3 42 1279 2115    

7 Вентилятор ВМ-6М 24 27 162 1265 2115    

8 Освітлення АПШ-1 1,42 3,9 - 1817 2115    

9 Магістральний кабель 660 В - 92 - 1832 2115    

 

  



 

Теоретичні відомості для розв’язку 

Вибір апаратури керування і захисту (стор. 116-122) 

 

8.6 Вибір автоматичних вимикачів у загальнопромисловому виконанні та уставок їх 

захисту  
Автоматичні вимикачі є на відміну від плавких запобіжників, апаратами багаторазової 

дії, які споряджені пристроями витримки часу, забезпечуючи вибіркову дію захисту. Всі автомати 

мають в кожній фазі максимальне струмове реле прямої дії, що називається розчеплювачем. 

Останній складається із двох елементів: нагрівання на основі біметалічної пластинки, що 

забезпечує захист від перевантаження з витримкою часу і називається тепловим, і 

електромагнітного елементу, що виконує максимальний струмовий захист з витримкою або без 

витримки часу – струмову відсічку при струмах КЗ. Деякі типи автоматичних вимикачів крім 

наведених розчеплювачів мають ще незалежні (для дистанційного відключення автомата) та 

мінімальні розчеплювачі (для вимкнення автомата при зниженні напруги в мережі (Uм≤ 0.7 Uн). 

Деякі серії автоматів випускаються з дистанційним приводом включення і відключення, що 

дозволяє автоматизувати керування цеховими (дільничими) електроприймачами, виконувати 

функції АВР.  

Автоматичні вимикачі характеризуються наступними величинами: 

- Номінальними струмами та напругами автомата Ін.а. , Uн.а.; 

- Номінальним струмом розчеплювача автомата Ін.розч. ( в один і той же 

автомат можуть бути вбудовані різні за струмом розчеплювачі, при цьому повинна 

виконуватись умова: 

Ін.а. ≥ Ін.розч. 

- Уставками спрацьовування за струмами та часом при перевантаженні 

(Іперевант., tперевант.) та коротких замикань (Ікз, tмт.), що називаються відсічками, а для 

селективних автоматів уставками витримки часу спрацювання при к.з. tкз, для 

неселективних автоматів – власний час спрацювання при к.з в мережі (Ікз ≥ Іуст.авт.) 

- Розривною здатністю (максимальний струм КЗ, що вимикається без 

пошкодження автомата) 

На основі каталогів на автомати та технічних умов їх роботи (для деяких автоматичних 

вимикачів наведені в Додатку 80-92) вибір апаратів захисту виконується за трьома нижче 

наведеними умовами. 

 

ран II .. ; ... мнан UU  ; 
)3(

. 2,1 кв II  ;    (8.33) 

де ..анI , анU .  – номінальні струми та напруги автомата; .вI  - граничний струм автомата, 

що вимикається; )3(

кI  - струм трифазного короткого замикання на вхідних затискачах 

автоматичного вимикача. 

Як приклад, для позначення автомата на схемах вказують АВМ20С Ін.розч = 1500 А 

(1800/8000, tкз=0,4с.) означає, що для захисту використовують автомат типу АВМ, з 

розчеплювачем ІІІ типу (селективний) на номінальний струм Ін.а.=2000 А, в який вбудований 

розчеплювач на Ін=1500 А, автомат може спрацювати при струмах перевантаження 1800 А з 

витримкою часу не менше 3 с та при струмах к.з. Ікз=8000 А з витримкою часу tкз=0,4с. 

Таким чином, вибір апаратів захисту зводиться до виділення трьох груп умов, що 

повинні враховуватись: 

1. Номінальний струм автомата і його розчеплювача не повинні бути менше 

розрахункового струму Ім захищаємої лінії, або номінального струму електроприймача Ін. При 

цьому номінальні струми розчеплювачів автоматичніих вимикачів повинні бути мінимально 

можливими. 



2. Щоб електроприймач або ділянка мережі не вимикалась при пуску або 

короткочасних перевантажень ( Іпуск, Іпік) апарат захисту повинен вибиратись з урахуванням 

короткочасних перевантажень в нормальному або післяаварійному режимі. Апарат захисту для 

електроприймачів, що не мають пускових струмів, вибирають без врахування цієї умови. 

3. Уставки захисних апаратів повинні бути перевірені на селективність дії 

послідовно включених апаратів захисту, щоб при кожному порушенні нормального режиму 

вимикалась тільки пошкоджена ділянка, але не спрацьовували захисні апарати в вищих ланцюгах 

мережі (5-й стовбець табл. Додатку 93). Перевірку селективності дії захистів виконують за 

типовими часо-струмовими характеристиками апаратів, що використовуються з врахуванням 

розсіву характеристик (±15-25% від середнього значення) і за розрахунковими струмами струмів 

КЗ в захищаємій мережі побудовою карти селективності дії захисту або за співвідношеннями, 

наведеними в табл. Додатку 93) Кількість ступенів захисту повинна бути не більше трьох-

чотирьох: відгалуження до ЕП, розподільна шафа або шинопровід та магістраль від 

трансформатора. 

В мережі з ізольованою нейтраллю вибране значення уставки повинно бути перевірене 

на надійність вимикання автоматом струму двофазного короткого замикання у найвіддаленішій 

точці захищеної мережі за умовою 

 

)25.1(5.1..

)2(

min. ayK II .     (8.34) 

 

Кратність 1,25 допускається при використанні гнучких екранованих і броньованих кабелів. 

 

8.7 Добір автоматичних рудничних вимикачів 

 

Автоматичні вимикачі (Додатку 80-92) добирають за призначенням за номінальною 

напругою мережі ..мнU , розрахунковим струмом рI  та перевіряють по граничному струму 

вимикання (комутаційній здібності). При цьому повинні виконуватись такі умови: 

 

ран II .. ; ... мнан UU  ; )3(

. 2,1 кв II  ;    (8.35) 

де ..анI , анU .  – номінальні струми та напруги автомата; .вI  - граничний струм автомата, 

що вимикається; )3(

кI  - струм трифазного короткого замикання на вхідних затискачах 

автоматичного вимикача. 

 

8.8 Добір рудникових магнітних пускачів 

 

Магнітні пускачі (Додаток 94-97) добирають за номінальною напругою мережі ..MHU   

номінальним струмом керованого двигуна ..днI  а також за потужністю та режимом роботи 

двигуна: 

 

.... днпн II  ; ... MНпн UU  ; ... дмjm PР     (8.36) 

 

де: ..пнI , ..пнU  - номінальний струм і напруга пускача; .. jmP  - максимальна потужність 

керованого пускачем, двигуна залежно від j -ї категорії застосування контактора за ГОСТ 11206-

77Е; ..днP  - номінальна потужність двигуна. 

У разі керування групою електродвигунів 

 


К

iднпн II
1

.... .     (8.37) 



 

Обраній пускач перевіряють за розривною здатністю при наявності максимального 

захисту: 

 
)3(

.. 2,1 Kпр II  ,     (8.38) 

 

де: ..прI  - граничний струм до вимикається; )3(

KI  - струм трифазного короткого замикання 

на виході пускача. 

Якщо гранична комутаційна здатність пускача недостатня, то беруть більш потужний 

пускач або додатковий комутаційний апарат. 

Якщо послідовно з магнітним пускачем в мережі встановлені інші захисні апарати 

(автомати в ПДПП та на РПП-0,7), перевірку розривної здатності пускача допускається 

провадити за виразом 

 

KnII Кпр  )3(

.. 2,1 ,    (8.39) 

 

де: n  - кількість апаратів, які послідовно ввімкнені у силовому ланцюгу й обладнані 

максимальним захистом; K  = 1 при n  = 2, K  =1,1 при n  = 3...4. 

При цьому уставки спрацювання захисту автоматичних вимикачів мають бути такими, 

щоб забезпечувати спрацьовування захисту при виникненні короткого замикання у найбільш 

віддаленій точці, тобто 

 

5.1..

)2(

min. ayK II      (8.40) 

 

де: )2(

min.KI  - двофазний струм короткого замикання у найвіддаленішій точці; ..ayI  - струм 

спрацювання захисту автомата. 

Якщо (8.40) не виконується, то для забезпечення неперервності дії захисту вздовж всієї 

лінії (для забезпечення перекриття зон дії засобів захисту, коли пускач вимикає струми в межах 

своєї комутаційної здатності, а більші струми короткого замикання вимикають автомати) уставка 

максимального захисту автомата повинна відповідати умові 

 

8.1... ayпр II      (8.41) 

 

Якщо ці умови на виконуються, можливе встановлення додаткового автомата з меншою 

уставкою спрацювання захисту для групи малопотужних споживачів. У додатку 98  наведені 

значення гранично допустимих струмів короткого замикання при вимкненні їх каскадною 

схемою, тобто одним або кількома послідовно ввімкненими автоматами спільно з пускачем. 

 
8.9 Добір уставок спрацьовування максимального захисту автоматичних 

вимикачів 
 

Струм уставки ..ayI  максимального захисту автомата обирають за умовою 

 







1

1

.max...

K

i

iHnay III     (8.42) 

 

де: max.nI  - номінальний пусковий струм найбільш потужного електродвигуна; 




1

1

.

K

i

iHI  - 

сума номінальних струмів решти електроспоживачів. 

Вибране значення уставки (Додаток 99) повинно бути перевірене на надійність 



вимикання автоматом струму двофазного короткого замикання )2(

min.KI  у найвіддаленішій точці 

захищеної мережі за умовою 

 

)25.1(5.1..

)2(

min. ayK II .     (8.43) 

 

Кратність 1,25 допускається при використанні гнучких екранованих і броньованих 

кабелів. 

 
8.10 Добір уставок спрацьовування максимального захисту  рудникових пускачів 

 

Для захисту відгалуження з одним електродвигуном з короткозамкненим ротором 

уставка спрацювання захисту пускача ..пуI  вибирається за умовою (Додаток 100) 

 

.... нппу ІI  ,      (8.44) 

 

де: ..нпІ  - пусковий номінальний струм двигуна. 

Для захисту відгалуження з одночасним пуском кількох двигунів 

 





n

і

імnпу II
1

....      (8.45) 

 

Для захисту відгалуження з асинхронним двигуном з фазним ротором 

 

.... )0,2...6,1( днпу ІI      (8.46) 

 

Для захисту мережі з освітлювальним навантаженням 

 

.... 3 орпу ІІ       (8.47) 

 

де: ..орІ  - розрахунковий струм освітлювального навантаження. 

Струм уставки максимальних реле пускачів, які захищають освітлювальні 

трансформатори, 

 

ТРорпу КІІ .... 3       (8.48) 

 

де: ТРК  - коефіцієнт трансформації трансформатора. 

Для захисту трансформаторів, вбудованих у пускові агрегати 

 

TP

n

і

Pнпу KIІІ )()4,1...2,1( ..      (8.49) 

 

де: ..нпI  - пусковий струм підключеного до трансформатора електродвигуна; 


n

і

PI
1

 - 

розрахунковий струм решти споживачів трансформатора. 

Обрана уставка спрацювання захисту пускача повинна перевірятися на надійність його 

роботи за умовою 

 

5,1.

)2(

min. пyK II .     (8.50) 

 



Якщо умова (8.50) не виконується, треба змінити параметри мережі так, щоб сумарний 

опір її елементів понизився, а струми короткого замикання підвищилися. 

 

Послідовність розрахунків 

 

1. Визначаємо тип апарату (автоматичний вимикач чи пускач), який буде обиратися та 

перевірятися. Все обладнання (включно з освітленням) оснащується пускачами, а на 

магістральних кабелях встановлюються автоматичні вимикачі. 

2.1 За додатком 91 обираємо автоматичні вимикачі та виконуємо перевірки (8.35) 

При цьому повинні виконуватись такі умови: 

 

ран II .. ; ... мнан UU  ; )3(

. 2,1 кв II  ;    (8.35) 

де ..анI , анU .  – номінальні струми та напруги автомата; .вI  - граничний струм автомата, 

що вимикається; )3(

кI  - струм трифазного короткого замикання на вхідних затискачах 

автоматичного вимикача. 

Додаток 91 

Технічні дані автоматичних вимикачів 

Тип автоматичного 

вимикача 
Ін, А Uн, В Тип вимикача Iвідкл, кА 

Межі уставок максимального 

захисту, А 

АБВ-250 250 380/660 А 3732У 19/11 500-1500 через 125А 

АВ-200 ДО 200 380/660 А 3732У 20/17 400-1200 через 100А 

АВ-315-Р 315 380/660 А 3732У 23/20 800-2400 через 200А 

АВ-320ДО 320 380/660 А 3732У 23/20 800-2400 через 200А 

АВ-320 ДО 2 320 1140 А 3732У 10 800-2400 через 200А 

АВ-400 ДО 400 380/660 А 3792У 23/20 800-2400 через 200А 

АВ-400 ДО 2 400 1400 А 3792У 11 800-2400 через 200А 

АВВ-400/250 ДОМ 400/250 380/660 А 3792У 25/22/12 800-2400 через 200А 

АВВ-400/250 РМ 400/250 380/660 А 3792У 25/22 800-2400 через 200А 

ВРН-100 100 380/660 А 3732У 13/12 200-600 через 50А 

ВРН-200 200 380/660 А 3732У 16/13 400-1200 через 100А 

ВРН-315 315 380/660 А 3732У 19/14 800-2400 через 200А 

2.2 Для обраного вимикача визначаємо уставку спрацювання (8.42) (розрахунок з 

підстановкою) 

Струм уставки ..ayI  максимального захисту автомата обирають за умовою 
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де: max.nI  - номінальний пусковий струм найбільш потужного електродвигуна; 
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iHI  - 

сума номінальних струмів решти електроспоживачів. (Для двохдвигунового привода 

враховується номінальний струм двох двигунів) 

(Величина струму уставки обирається з дод 99 або 91 (останній стовпець)) 
Додаток 99 

Уставки струмів спрацювання захисту ПМЗ автоматів. 
 

Номінальний 

струм вимикача, А 

Струми спрацьовування, А, що відповідають умовним цифрам на шкалі блока захисту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

200 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

315...400 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 

 



2.3 Виконуємо перевірку чутливості захисту (з підстановкою) 

Вибране значення уставки повинно відповідати умові вимикання автоматом струму 

двофазного короткого замикання )2(

min.KI  у найвіддаленішій точці захищеної мережі за умовою 

)25.1(5.1..

)2(

min.  ayKч IIК . 

3.1 За додатком 97 обираємо пускачі та виконуємо перевірки (8.36-8.37) 

Магнітні пускачі добирають за умовами: 

  

.... днпн II  ; ... MНпн UU  ; ... дмjm PР     (8.36) 

 

де: ..пнI , ..пнU  - номінальний струм і напруга пускача; .. jmP  - максимальна потужність 

пускача; ..днP  - номінальна потужність двигуна. 

Додаток 97 

Технічні дані рудникових електромагнітних пускачів. 

Тип пускача Тип 

контактора 

Ін, 

А 

Uн, В Pн, кВт Івідкл 

(U=660

В), А 

Тип 

максимального 

захисту 

Уставка 

максимального 

захисту 

ПВИ-23Б КТУ7123У 25 380/660 13/22 1500 УМЗ 63-187 

ПВИ-32 ПМА-3102 32 380/660 16/28 1100 АЕ-206 384 

ПВИ-32М(Ш) КТУ-3000 32 380/660/1140 16/27/47 1100 БТЗ 63-218 

ПВИ-63Б КТУ7123У 63 380/660 32/50 1500 УМЗ 125-375 

ПВИ-63БТ КТУ7123У 63 380/660 32/50 1500 ПМЗ 125-375 

ПВИР-63БТ КТУ-3000 63 380/660 32/50 1500 ПМЗ 125-375 

ПВИ-63М(Ш) КТУ-3000 63 380/660/1140 32/54/93 1500 БТЗ 125-375 

ПВИ-

80МР(Ш) 

КТУ-3000 80 380/660/1140 39/69/118 1800 БТЗ 160-560 

ПВИ-125Б КТУ7123У 125 380/660 65/100 2500 УМЗ 250-750 

ПВИ-125БТ КТУ7123У 125 380/660 65/100 2500 ПМЗ 250-750 

ПВИ-125М(Ш) КТУ-3000 125 380/660/1140 62/107/185 2500 БТЗ 250-750 

ПВИ-

125МВ(Ш) 

КМУ17Р33 125 380/660/1140 62/107/185 2500 БТЗ 250-750 

ПВИ-160М(Ш) КРМ-250 160 380/660/1140 79/137/237 3120 БТЗ 320-1120 

ПВИ-

160МВ(Ш) 

КМУ17Р33 160 380/660/1140 79/137/237 3120 БТЗ 320-1120 

ПВИ-250Б КТУ-4Б 250 380/660 125/200 3750 УМЗ 500-1500 

ПВИ-250БТ КТУ-4Б 250 380/660 125/200 3750 ПМЗ 500-1500 

ПВИ-250 КТА-4А 250 380/660 125/200 3750 УМЗ 500-1500 

ПВИ-250М(Ш) КРМ-250 250 380/660/1140 123/214/370 3750 БТЗ 500-1500 

ПВИ-

250МВ(Ш) 

ККМ17Р35 250 380/660/1140 123/214/370 3750 БТЗ 500-1500 

ПВИ-

250МР(Ш) 

КРМ-250 250 380/660/1140 123/214/370 3750 БТЗ 500-1500 

ПВИ-

250МВР(Ш) 

КМ17Р35 250 380/660/1140 123/214/370 3750 БТЗ 500-1500 

ПВИ-320 КТ6043АР 320 380/660 160/280 4800 УМЗ 800-2400 

ПВИ-

320МВ(Ш) 

КМ17Р37 320 380/660/1140 158/274/474 4800 БТЗ 800-2400 

ПВИ-

320МР(Ш) 

КМ177Р37 320 380/660/1140 158/274/474 4800 БТЗ 800-2400 

ПВИ-515МВ SPVC1-630 515 380/660/1140 254/440/763 12500 БТЗ 1030-3090 

ПВИ-630МВ SPVC1-630 630 380/660/1140 434/540/933 12500 БТЗ 1260-3780 

ПРН-63 - 63 380 - 1500 ТРП-6л - 

ПРН-100 - 100 380 - 1500 ТРП-155л - 

ПРН-200 - 200 380 - 3000 ТРТП-152 - 

Примітка: Рекомендується застосовувати магнітні пускачі типу ПВИ-М(Ш), ПВИ-МВ(Ш), ПВИ-МР(Ш), ПВИ-

МВР(Ш) 

  



У разі керування групою електродвигунів 

 


К

iднпн II
1

.... .     (8.37) 

3.2 Для обраного пускача за додатком 100 визначаємо уставку спрацювання в залежності 

від типу навантаження (8.44 – 8.47) (Приймаємо найближчу більшу уставку, яка відповідає 

номінальному струму пускача та типу захисту) 

Додаток 100 

Струми спрацьовування максимального захисту пускачів. 

Номінальний 

струм пускача, 

А 

Струми спрацьовування, А, що відповідають умовним цифрам на шкалі блока 

захисту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 63 75 87 100 112 125 137 150 162 175 187 

63 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 

125 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 

250 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

320 800 1960 1120 1280 1440 1600 1760 1920 2080 2240 2400 

ПМЗ 

63 125 156 187 219 250 281 312 344 375 — — 

125 250 312 375 438 500 562 625 688 750 — — 

250 500 625 750 875 1000 1125 1250 1375 2500 — — 

 

Для захисту відгалуження з одним електродвигуном з короткозамкненим ротором 

уставка спрацювання захисту пускача ..пуI  вибирається за умовою  

 

.... нппу ІI  ,      (8.44) 

 

де: ..нпІ  - пусковий номінальний струм двигуна. 

Для захисту відгалуження з одночасним пуском кількох двигунів 

 





n

і

імnпу II
1

....      (8.45) 

 

Для захисту мережі з освітлювальним навантаженням 

 

.... 3 орпу ІІ       (8.47) 

 

де: ..орІ  - розрахунковий струм освітлювального навантаження. 

3.3 Виконуємо перевірку чутливості захисту  

 

Обрана уставка спрацювання захисту пускача повинна перевірятися на надійність його 

роботи за умовою 

 

5,1.

)2(

min.  пyKч IIК .     (8.50) 

 

4 За результатами вибору заповнюємо таблицю (Марка обраного апарату, струм уставки 

спрацювання захисту, коефіцієнт чутливості захисту). 


