
     1 
 

Міністерство освіти и науки України 

Національний технічний Університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Електрообладнання і електропостачання машин і  

установок гірничого виробництва 

 

Методичні вказівки  

до виконання лабораторних робіт  

 

Електронне видання 

  

 

Рекомендоване Вченою радою ІЕЕ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” 

Прот. №11  від 27 червня 2017 р. 

 

 

 

Київ  

НТУУ ―КПІ ім. Ігоря Сікорського ‖ 

2017 



     2 
 

Електрообладнання і електропостачання машин і установок гірничого 

виробництва [Текст]: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для 

студентів напряму підготовки 141 — «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» (спеціалізації "Електромеханічні та мехатронні системи 

енергоємних виробництв" та "Інжиніринг автоматизованих електротехнічних 

комплексів") / Уклад.: І. С. Рябенко, М. П. Осадчук — К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського», 2017. — 111 с. 

Гриф надано Вченою радою ІЕЕ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

(Протокол № 11  від 27 червня 2017 р.) 

 

 

Навчальне видання 

 

Електрообладнання і електропостачання машин і  

установок гірничого виробництва 

 

Методичні вказівки 

до виконання лабораторних робіт 

для студентів напряму підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» (спеціалізації "Електромеханічні та мехатронні системи 

енергоємних виробництв" та "Інжиніринг автоматизованих електротехнічних 

комплексів") 

 

Електронне видання 

 

 

Укладачі: Рябенко Іван Сергійович, доц., канд. техн. наук 

 Осадчук Микола Павлович, асистент 

  

Відповідальний  

редактор: С.П. Шевчук, проф., докт. техн. наук 

 

Рецензент С.В. Зайченко, проф., докт. техн. наук 

 

Комп`ютерний  

набір Коритко Віталій Вікторович 

 Дем’янів Андрій Васильович   



     3 
 

Зміст 

 

Лабораторна робота №1…………………………………………………….6 

Лабораторна робота №2…………………………………………………...17 

Лабораторна робота №3…………………………………………………...32 

Лабораторна робота №4…………………………………………………...46 

Лабораторна робота №5…………………………………………………...55 

Лабораторна робота №6…………………………………………………...66 

Лабораторна робота №7…………………………………………………...75 

Лабораторна робота №8…………………………………………………...86 

Лабораторна робота №9…………………………………………………...99 

 



     4 
 

Основна мета лабораторних робіт — навчити студентів методам 

експериментального дослідження рудникової апаратури керування і захисту, яка 

застосовується в мережах напругою до 1000 В і вище, виробити навики читання 

складних електричних схем і уміння виділити в них принципові особливості, а також 

ознайомити їх з характерними конструктивними рішеннями сучасних комутаційних 

вибухонебезпечних апаратів, методами підготовки апаратури до роботи, налагодження 

і перевірки їх прямими і непрямими засобами. 

У методичних вказівках розглядаються лабораторні роботи з елементами НДРС 

(науково-дослідна робота студентів). Вказівки складені у відповідності до 

електроустаткування, наявному на кафедрі електромеханічного обладнання 

енергоємних виробництв НТУУ ―КПІ‖. 

До лабораторних робіт допускаються підготовлені студенти, які знають і суворо 

дотримуються правил техніки безпеки та методик виконання лабораторних робіт. 

Правила виконання лабораторних робіт: 

1. Перед лабораторною роботою студент вивчає теоретичний матеріал, принципові 

схемні рішення і особливості конструкції апаратури і устаткування. 

2. До лабораторних занять студент зобов’язаний підготувати звіт зі схемою 

установки, спрощеними схемами функціональних вузлів, що підлягають дослідженню, 

програму досліджень і необхідних технічних характеристик з розрахунками. 

3. У відповідності з програмою лабораторної роботи студент вивчає натуральні 

зразки або фізичні моделі апаратів, виконує усі необхідні досліди, обробляє результати і 

по кожному пункту програми робить короткі висновки, які викладає в звіті. 

4. Після закінчення роботи студент упорядковує робоче місце, попередньо 

відключивши від мережі досліджуваний апарат (установку). 

5. Наприкінці заняття студент повинен представити звіт у повному обсязі для 

захисту. 

6. Непідготовлені студенти до лабораторних робіт не допускаються. Студент, що 

виконував лабораторну роботу, але не захистив звіт, роботу відпрацьовує повторно. 

7. Студент несе відповідальність за псування приладів і електроустаткування, 

допущену з його вини. 
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Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи, його структура 

Звіт виконується на папері формату А4 відповідно до вимог ЄСКД і державних 

стандартів до оформлення науково-технічної документації. У звіті повинно бути в 

повному обсязі представлено наступне: назва, мета і програма роботи; схема дослідної 

апаратури; схеми дослідження основних функціональних вузлів апарата; таблиці 

результатів дослідження; розрахункові і експериментальні характеристики; аналіз 

результатів проведених експериментальних досліджень, принципових особливостей 

досліджуваного пристрою і його основних блоків; короткі висновки. 
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Лабораторна робота № 1 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЛЕ ВИТОКУ 

 

Мета роботи — вивчити принцип дії і дослідити захисні характеристики 

пристрою автоматичного контролю ізоляції УАКІ-380. 

 

1.1.Загальні відомості 

1.1.1. Призначення реле 

Реле витоку призначено дія захисту від враження електричним струмом шляхом 

автоматичного відключення трифазної мережі змінного струму з ізольованою 

нейтраллю при зниженні загального опору ізоляції до небезпечного значення. 

Застосування реле витоку типу (УАКІ - пристрою автоматичного контролю 

ізоляції) в шахтних дільничних мережах дозволяє створити постійний контроль за 

станом ізоляції електричної мережі і попередити розвиток її ушкодження; знизити 

імовірність спалахування рудникового газу і вугільного пилу від струмів витоку і 

запобігти пропалювання чи небезпечний нагрів оболонок електроустаткування під 

дією електричної дуги. 

1.1.2. Принципи контролю опору ізоляція  

Контроль опору ізоляції в апаратах УАКІ здійснюється за силою оперативного 

струму через опір витоку. Сила струму витоку в трифазній мережі з ізольованою 

нейтраллю залежить від опору мережі r відносно землі, а також опору випадкових 

локальних витоків rвит,  викликаних ушкодженням, або опору тіла людини Rл, яка 

доторкнулася до однієї з фаз. 

Згідно з вимогами, реле витоку повинно відключати мережу при виникненні 

граничного довготривалого безпечного струму витоку. Сила цього струму складає 

незначну частку (до 30 мА) відносно струмів навантаження. 

Для того щоб знайти і визначити силу струму витоку та, як результат, опір 

витоку (ізоляції), в реле УАКІ використовується схема захисту з накладеною 

оперативною напругою. Оперативна (допоміжна) напруга забезпечується за 
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допомогою трифазного випрямляча (3В), що живиться безпосередньо від мережі, яка 

захищається, або через дільник. 

Схема 3В (рис. 1.1, а) в реле УАКІ-380 створює так звану канонічну 

характеристику захисту від витоків, відповідно до якої критичний опір ізоляції, тобто 

найменше його значення, при якому допускається робота мережі при відсутності 

витоків: rкр=U/Iдб. 

Канонічна характеристика реле УАКІ при опорі ізоляції, відмінному від нуля: 

 

де 'r вит.вим.— опір вимикання (уставка захисту) однофазного витоку; r — опір ізоляції 

фази відносно землі, Ом; Uоп — оперативна напруга, Іср — сила струму спрацювання 

захисту, А; Rсх— внутрішній опір схеми, Ом; Rc — опір уставки відключення 

активного опору витоку у разі r=∞, Ом. 

Для реле з канонічними характеристиками характерним є співвідношення: 

'r вит.вим.: ''r вит.вим.: r вит.вим =1:2:3. При цьому вибір одного із значень опору відключення 

при одно-, дво-, трифазному витоку визначає інші величини. 

Для підвищення чутливості реле УАКІ при однофазних витоках характеристику, 

створювану схемою 3В, необхідно деформувати, що досягається виконанням умови 

rКР<и/ІДБ Особлива необхідність у цьому виникає на ділянках мережі з відносно 

низьким опором ізоляція в результаті підвищеної вологості. Деформація в реле УАКІ 

здійснюється завдяки застосуванню додатково до схеми 3В схеми захисту з напругою 

нульової послідовності (ЗННП) (рис. 1.1,6), що створює характеристику, обумовлену 

виразом: 

 

де R0=R0+3Rр— опір фільтра нульової послідовності і обмоток реле К (RР), Ом; 

U— фазна напруга мережі, В; Ucp — напруга уставки спрацювання реле, В. 

Результуюча деформована характеристика (рис. 1.1, в) утворюється в результаті 

складання характеристик рис. 1.1, а і 1.1,6 
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Схема апаратів захисту від витоків типу УАКІ складена на базі схем 3В та ЗННП 

і є універсальною, тобто здатною створювати як канонічні, так і деформовані 

характеристики при різних ступенях деформації: 

3 c

êð

R
p

r


  

де Р — коефіцієнт деформації характеристики, Р =1…6;  
cR— опір уставки 

активного опору вимикання однофазного витоку у разі r=∞, кОм;  rКР— критичний 

(вимикаючий) опір ізоляцій у разі rвит.=∞, кОм. 

1.1.3. Пристрій реле 

Реле витоку УАКІ-380 (рис. 1.2) містить у собі дільник напруги, утворений 

резисторами R1 і R2, трифазний однопівперіодний випрямляч VD1...VD2, 

двообмоткове реле K і додаткові резистори  R3 і R4, призначені для регулювання 

уставки вимикаючого опору при налагодженні реле і включені в коло обмотки II 

виконавчого реле К. 

Крім того, до складу реле витоку входить дросель L, призначений для 

компенсації ємності мережі до 0,5 мкФ на одну фазу (відпайка 3) і до 1 мкФ на одну 

фазу (відпайка 2). Дросель підключається до мережі через загороджувальний для 

випрямленого оперативного струму фільтр, утворений конденсаторами С0 ємністю 1 

мкФ. 

У схемі реле витоку встановлений кілоомметр PR для візуального контролю 

опору ізоляції. 

Для перевірки справності реле витоку передбачена кнопка ―Перевірка‖, що 

замикає вітку перевірочного резистора R5 (5,1 кОм), ввімкненого між мережею і 

додатковим заземленням (ДЗ), що призначене для контролю з’єднання апарата з 

землею і розташоване для цього на відстані не меншу 5 м від місцевого заземлення  

«З». 
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Рис 1.1.Окремі елементи схеми УАКІ-380.  
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1.1.4. Характерні режими роботи реле витоку УАКІ-380 

Випадок 1. Вихідний стан: Опір ізоляції r=∞,(r1=r2=r3= r), витоки відсутні 

rвит.=∞. 

Через реле К протікає струм під дією випрямленої напруги 

Uon =0,675UR2/(R1, +R2) (опором апарата можна знехтувати) по двох паралельних 

ланцюгах: 

 

При цьому випрямлений струм Iв проходить тільки внутрішніми елементами схеми. 

Обмотка I реле K основна, по ній при спрацьовуванні захисту проходить крім 

внутрішнього Iв, оперативний (вимірювальний) струм, обумовлений опором ізоляції 

мережі. По обмотці II проходить тільки частина випрямленого струму Iв — гальмівний 

струм Iг що не залежать від опору ізоляції. Інший струм протікає через діод VD4 і 

обмотку I реле К. 

Обмотки реле К ввімкнені зустрічно, а параметри їх підібрані так, що у 

вихідному стані створюваний ними результуючий магнітний потік дорівнює нулю і 

реле знаходиться в нейтральному стані. Така диференціальна схема включення 

обмоток реле підвищує чутливість схеми, тому що реле реагує на результуючий 

магнітний потік, рівний різниці потоків в обмотках реле К. По обмотці I реле K окрім 

внутрішнього випрямленого струму Iв, у разі зниження опору ізоляції (r≠∞ чи rвит≠∞) 

протікає також оперативний (вимірювальний) струм Іоп а через обмотку II у всіх 

випадках тільки гальмівний струм Іг. 

Випадок 2. Опір ізоляції r≠∞; r’вит≠∞ При цьому в реле, крім внутрішнього Ів, 

виникає оперативний струм:  

 

де RСХ — внутрішній опір схеми апарата. 

Оперативний струм Іоп проходить по колу ―мережа — опір ізоляції r— земля — 

заземлення «з» УАКІ — кілоомметр PR— обмотка I вузол О1, — діоди VD1...VD3  
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випрямляча оперативного струму — резистор R1 — мережа‖. При цьому заряджається 

конденсатор С1, підключений паралельно обмотці I і кілоомметру PR. 

У разі зниження опору ізоляції до критичного значення rКР рівного опору уставки 

спрацювання захистів, реле спрацьовує і контактом К1 замикає вітку котушки 

відключення КМ, незалежного роз’єднувача автоматичного вимикача QF, що 

відключає мережу. 

Контакт К2 реле К шунтує свою обмотку II (гальмівну), внаслідок чого реле 

самоблокується. Після відключення автомата реле К теж вимикається. 

Випадок 3. Опір ізоляції мережі r=∞ однофазний витік r’вит ≠∞ 

У цьому випадку, крім струму Iв, що існує незалежно від величин r, rвит і 

оперативного струму Iоп =Uоп/(Rcх+ r’вит), зумовленого оперативною напругою, виникає 

також змінний струм нульової послідовності І0, викликаний асиметрією опору фаз 

мережі відносно землі. 

За цих умов напрямок і сила струму в позитивний і негативний півперіоди 

змінюються. 

У позитив ний півперіод (див. мал. 1.2.) струм протікає по колу ―мережа — 

однофазний витік r’вит земля — заземлення «з» УАКІ — кілоомметр PR — обмотка I— 

вузол О1 — діоди VD1 — VD3— резистори R1 — мережа‖. Оскільки струми I0 та Іоп в 

цьому випадку збігаються за напрямком, сила загального струму, що проходить через 

обмотку І збільшується і чутливість апарата зростає. 

У негативний півперіод коло струму І0 наступне: ―мережа — резистори R1 — R2 

— вузол О2, — діод VD4 — кілоомметр PR — заземлення «з» УАКІ —земля — витік 

r’вит — мережа‖. Отже, у негативний півперіод струм I0 через реле не проходить. 

Таким чином, сила струму I0 в позитивний півперіод більша, а на додаток за 

наявності в мережі однофазного витоку, збільшення сили струму через робочу 

обмотку до суми Iоп+ I0 призводить до збільшення чутливості реле. 

Інакше кажучи, опір rвит.відкл. однофазного витоку зростає, тому що 

характеристика реле УАКІ під дією струму нульової послідовності деформується. 

Найбільший ступінь деформації буде при ємності С1=0. Наявність у схемі 

конденсатора С1, що шунтує реле К зменшує значення випрямленого струму, що 

проходить через реле, і, отже, ступінь деформації характеристики реле УАКІ. 
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Таким чином, змінюючи величину С1, можна регулювати вимикаючий опір 

однофазного витоку використовуючи попереднє значення уставки критичного rКР 

опору, у разі якого сила струму витоку не перевищує довгостроково ІДБ безпечного. 

Випадок 4. Загальний випадку, коли r≠∞; r'вит ≠ ∞. 

Якщо в мережі, крім однофазного витоку, є деякий опір ізоляції r≠∞, то цим 

збільшується сила оперативного випрямленого струму Іоп. Але симетричне зниження r 

зменшує напругу нульової послідовності і, отже, силу струму I0. Проте зниження  r 

збільшує Iоп більшою мірою, ніж знижується I0. Тому опір r’вит.відкл однофазного 

витоку, що відключається, у разі зниження опору ізоляції зростає. Аналогічні 

результати будуть отримані за умови r≠∞ двохфазного витоку r’’вит ≠ ∞. 

 

1.2 Технічна характеристика стенда 

Лабораторно-дослідний стенд реле витоку УАКІ-380 являє собою фізичну 

модель натурального зразка реле УАКІ, вмонтованого в лабораторний стіл. На 

лицьовій частині панелі стенда змонтована принципова електрична схема реле УАКІ-

380, електрична схема імітації параметрів мережі і пускозахисного пристрою (див. 

рис. 1.З.). Усі контрольні точки електричних ланцюгів, параметри яких підлягають 

дослідженню, виведені під затискачі. 

Пускозахисний пристрій стенда виконує функції автоматичного фідерного 

вимикача (QF), що забезпечує включення мережі і її відключення при спрацюванні 

реле УАКІ. 

Схема стенда дозволяє досліджувати параметри самого реле витоку та імітувати 

наступне: 

а) плавне зменшення опору ізоляції мережі за допомогою магазину опорів, що 

включається замість перемички XS6 (П6); 

б) ємність фаз мережі відносно землі конденсаторами Сс, що приєднуються 

перемичками XS1—XS9 (П7— П9) і дозволяють одержати на одну фазу Сс=0; 0,5; 

1,0 мкФ; 

в) одно-, дво- і трифазні витоки (r’вит; r’’вит; r’’’вит) перемикачем SA2 тумблерами 

(K3—K5) і плавно регульованим магазином опорів, що включається замість 

перемички XS10 (П10). 
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Примітки.1. Перемикач SA2 забезпечує ступеневе перемикання опору витоку в 

положеннях від 1 до 10, що відповідає на одну фазу: 90-80-70-60-50-40-30-22, 5...7,5 

кОм. 

Тумблери SA1—SA5 (КЗ—К5) забезпечують імітацію r≠∞ в розімкненому стані, 

а при замиканні відповідно одно-, дво- і трифазний витік (під час обчислення опору 
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витоку варто враховувати кількість паралельних віток (1,2 чи 3) приєднаних до 

магазину опорів, що включається замість перемички XS10. 

Інші перемички на стенді (см. рис. 1.3.) призначені для комутації відповідних 

електричних ланцюгів, задання значення параметра елемента, що комутується, а також 

для підключення необхідних вимірювальних приладів. 

 

1.3 Вказівки до проведення роботи 

1.3.1 Підготувати стенд до роботи: 

1.3.1.1 Приєднати магазини опорів замість перемичок П2, П6. 

1.3.1.2 Перемикачем K2 встановити додатковий опір витоку за вказівкою 

викладача. 

1.3.2 Визначити уставку спрацювання реле УАКІ: 

1.3.2.1 Встановити опір ізоляції 99 кОм. 

1.3.2.2 Вимкнути опір витоку за допомогою перемикачів K3-K5. 

1.3.2.3 Увімкнути стенд. 

1.3.2.4 Зменшувати опір ізоляції з кроком 1 кОм до спрацювання реле УАКІ. 

Відповідне значення опору ізоляції записати в протокол. 

1.3.2.5 Для того, щоб почати експеримент спочатку (в разі неточного визначення 

уставки спрацювання) – вимкнути стенд, встановити опір ізоляції 99 кОм та повторити 

п. 1.3.2.3-1.3.2.4. 

1.3.2.6 Вимкнути стенд. 

1.3.3 Зняти характеристики захисного відключення реле УАКІ: 

1.3.3.1 Записати в табл. 1.1 декілька значень опорів ізоляції r  за вказівкою 

викладача. 

1.3.3.2 Встановити однофазний витік на землю, увімкнувши перемикач K2. 

1.3.3.3 Встановити значення опору ізоляції, взяте з табл. 1.1. 

1.3.3.4 Встановити значення опору витоку 99 кОм. 

1.3.3.5 Увімкнути стенд. 

1.3.3.6 Зменшувати опір витоку з кроком 1 кОм до спрацювання реле УАКІ. В 

табл. 1.1 записати значення опору вит м дr R R n  , де мR  - опір магазина, приєднаного 
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замість перемички П2; 
дR  - додатковий опір, встановлений за допомогою перемикача 

K2; n  - кількість фаз витоку. 

1.3.3.7 Вимкнути стенд. 

1.3.3.8 Повторити п. 1.3.3.3-1.3.3.7 для всіх наступних значень опорів ізоляції з 

табл. 1.1. Якщо реле УАКІ спрацьовує відразу після вмикання стенду з опором витоку 

99 кОм, то припинити зниження опору ізоляції та перейти до п. 1.3.3.9. 

1.3.3.9 Повторити п. 1.3.3.3-1.3.3.8 для дво- та трифазного витоків. Для 

створення двофазного витоку одночасно увімкнути перемикачі K3, K4, для 

трифазного – перемикачі K3-K5. 

1.3.3.10 Побудувати на одному графіку характеристики захисного відключення 

реле УАКІ  витr f r  для одно-, дво- та трифазного витоків. 

 

Таблиця 1.1 

r , кОм витr , кОм витr , кОм витr , кОм 

    

    

    

    

    

    

    

    

Уставка спрацювання реле УАКІ: 

 

Контрольні запитання 

1. Охарактеризувати принципи роботи схем, покладених в основу схеми реле витоку 

УАКІ-380. 

2. Призначення реле УАКІ і види реалізованих ним захистів. 

3. Призначення і сутність деформації характеристик реле УАКІ. 

4. Пояснити роботу схеми УАКІ для основних характеристик у випадках різного 

стану ізоляції і витоків. 
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Лабораторна робота № 2 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИМИКАЧА АВ-200-ДО 

 

Мета роботи — вивчити принцип дії й особливість схемних і конструктивних 

рішень автоматичних вимикачів АВ-200 ДО У5, АВ-320 ДО У5, АВ-400 ДО У5, та 

дослідити їхні пускозахисні властивості. 

 

2.1  Загальні відомості 

З метою ознайомлення з принципами та конструкцією виконання окремих 

елементів автоматичних вимикачів доцільно ознайомитись з раніше випускаємими 

рудниковими автоматичними вимикачами типу АФВ, де наглядно видно конструкції 

та принципи виконання окремих елементів автоматичних вимикачів (контактної 

системи, максимальних розчеплювачів, механізму вільного розчеплення та ін.).  

2.1.1. Будова і принцип дії елементів конструкції вимикача АФВ-1 А 

Автоматичний вимикач являє собою циліндричний вибухобезпечний корпус на 

салазках, до якого прикріплені ввідні, вивідні і транзитні кабальні муфти. Корпус із 

кришкою сферичної форми з’єднується за допомогою штикового затвора. Кришка 

зблокована з рукояттю привода таким чином, що її можна зняти тільки після 

відключення апарата. Принципова схема внутрішніх електричних з’єднань фідерного 

автомата АФВ із підключенням до нього реле УАК1-380 і мілісекундоміру показана на 

рис.2.1. Фідерний автоматичний вимикач має ручне керування контактною системою 

за допомогою механізму вільного розчіплювання. Оскільки АФВ повинні бути 

здатними розривати великі струми короткого замикання, що діють руйнуюче на робочі 

контакти, паралельно їм підключаються спеціальні розривні контакти, що 

розмикаються пізніше робочих. У цьому випадку виникаюча електрична дуга діє 

тільки на розривні контакти. 
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Крім зазначених двох пар контактів на кожну фазу в конструкції АФВ 

передбачена також третя пара контактів, яка називається попередньою. Це обумовлено 

тим, що шунтуючий ефект, створюваний розривними контактами, послабляється 

великим опором шляху, по якому проходить струм через розривні контакти, тому він 

виявляється недостатнім для попередження іскрінню на робочих контактах при 

розмиканні розривних. Попередні контакти цілком запобігають іскрінню на робочих 

контактах і їх обгоранню. 

Контакти кожної фази при ввімкненні замикаються в такому порядку: спочатку 

розривні, потім попередні і, нарешті, робочі. При відключенні контакти розмикаються 

в зворотному порядку. 

У сучасних вимикачах робочі контакти і нерухомий розривний контакт виконані 

з металокераміки, що підвищує експлуатаційні властивості АФВ. 

Висока розривна здатність АФВ створюється іскрогасячою камерою деіонного 

типу і великим розтяганням дуги завдяки довгим тримачам розривних контактів. 

В АФВ вмонтований максимальний і незалежний розчеплювач. 

Максимальний розчеплювач здійснює захист від струмів короткого замикання за 

допомогою первинних максимальних струмових реле миттєвого дії на двох фазах.  

Уставка струму регулюється пружиною, що протидіє дії якоря електромагніта. 

На регулювальній пластинці є три поділки (наприклад, 300-450-600), однак можуть 

бути обрані і проміжні значення уставок у положеннях між зазначеними поділками, 

хоча в цьому випадку точність регулювання знижується. 

Щоб апарат не вмикався, у випадку, якщо останнє відключення відбулося в 

результаті дії максимального захисту (отже, є підстави побоюватися наявності в 

мережі короткого замикання), максимальний струмовий захист АФВ-1А 

забезпечується засувкою, що блокує повторні вмикання АФВ після кожного 

вимикання, викликаного його дією. Засувка звільняється при натисканні на її важіль, 

для чого попередньо знімається кришка корпуса АФВ. 

Застосовувана в АФВ засувка перешкоджає новому вмиканню лише після 

спрацювання максимального захисту і допускається вмикання після спрацювання 

незалежного розчеплювача. Це дозволяє визначити характер спрацювання АФВ і 
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встановити необхідність перевірки .мережі перед новим вмиканням. Таким чином, 

зазначена засувка — своєрідний індикатор причини спрацювання АФВ. 

В АФВ застосовується також пристрій для перевірки справності максимального 

розчеплювача, що складається з додаткових котушок KV1 і KV2, що мають велике 

число витків, розташованих поверх робочих струмових реле КА1 і КА2 та 

поєднуються перевірочною кнопкою SB1(2) до робочої напруги 380 (660) В. 

Ефективність подібної перевірки обмежена: з її допомогою можна переконатися 

лише в тім, що справні механізми максимальних струмових реле і механізми вільного 

розчеплювання. Реальне значення уставки спрацювання максимального захисту при 

цьому перевірити неможливо. Більш того, при такій перевірці порушується уставка 

спрацювання захисту, установлена раніше, оскільки вона регулюється пружиною. 

Незалежний розчеплювач виконаний у вигляді відмикаючої котушки KQF, що у 

разі замикання контакту реле витоку приєднується до лінійної напруги мережі і 

відключає її. Розчеплювач служить для відключення мережі при спрацюванні реле 

витоку або може бути використаний для відключення мережі в схемах автоматики. 

 

 2.1.2. Призначення і технічні дані вимикачів серії АВ-200-ДО 

Вибухобезпечні автоматичні вимикачі АВ призначені для застосування у 

вугільних і сланцевих шахтах, у яких існує небезпека появи газу метану чи пилу, в 

мережах з ізольованої нейтраллю для рідких включень і дистанційного чи 

автоматичного відключення, як у нормальному режимі роботи, так і в режимі 

коротких замикань у мережі з напругою 660/380 В. 

Промисловістю випускається кілька типів вимикачів серії АВ, розрахованих на 

номінальну силу струму 200, 320 і 400 А. Вимикачі з індексом ДО У5 оснащені 

пристроєм дистанційного відключення ДО у кліматичному виконанні У5; з індексом 

АПВ — автоматичним повторним вимикачем після спрацювання приєднаного до 

нього апарата захисту від витоків; з індексом Р — мають ручне керування. 

В усіх виконаннях вимикачів АВ як комутаційні апарати використовуються 

автоматичні вимикачі загальнопромислового призначення серії А3700У. Вимикачі АВ 

з дистанційним відключенням мають нульовий і незалежний розчеплювачі, 
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розраховані на напругу 110 В постійного струму. Вимикачі АВ з ручним управлінням 

оснащені незалежним розчеплювачем. 

Гранична комутаційна здатність вимикачів від 17 до 23 кА (діюче значення) у 

залежності від напруги і сили номінального струму апарата [5]. 

Вимикачі виконані у відповідності з вимогами Правил виготовлення 

вибухонебезпечного рудникового обладнання (ПВВРО). Вид вибухозахисту — РВ-3В-

И; кількість вводів — 2, виводів — 2 (кабелів перетином 70—120 мм
2
), контрольних 

вводів — 4. 

2.1.3. Схема і особливості конструкції вимикачів АВ 

Схема автоматичних вимикачів з дистанційним відключенням АВ-200 ДО і АВ-

320 ДО (рис. 2.2) містить: блокувальний роз’єднувач QS автоматичний вимикач QF з 

незалежним KQF1, нульовим KQF2 і максимальним KQF3 розчеплювачами; блок 

максимального струмового захисту А1 (ПМЗ); трансформатори струму ТА1 —ТА3; 

блок випрямляча А2 для живлення нульового розчеплювач (110 В); блок 

дистанційного відключення АЗ (ДО); блок А4, що містить діод і резистор; блок А5 

блокувального реле витоку БРУ; блок діодів приєднання БРУ до трифазної мережі за 

схемою 3В; трансформатор живлення вторинних ланцюгів ТV: сигналізації — 12 В 

(клеми 5—7); блоку ДО-18 В (клеми 10—11 і 12—13); блоку БРУ-36 В (клеми 8—9); 

ланцюга повернення блокування ПМЗ-Зб В (клеми 5—7); нульового розчеплювача — 

110 В (клеми 4—6). 

Крім того, у схемі передбачені кнопки SB1 «Перевірка БРУ» і SB2 повернення 

максимального струмового захисту ПМЗ; лампи H1, Н2 і Н3, що сигналізують 

відповідно про спрацювання БРУ, ПМЗ і про включення автоматичного вимикача QF; 

вольтметра РV з додатковим резистором R напругою 630/380 В. 

Електрична схема вимикачів забезпечує захист від струмів короткого замикання, 

відходячих приєднань, обриву ланцюгів дистанційного відключення, утрати 

керованості при короткому замиканні в ланцюзі ДО; нульовий захист і електричне 

блокування, що виключає вмикання АВ при зниженні опору ізоляції кабельної мережі 

до 30 кОм і нижче; електромагнітне блокування, що запобігає включення АВ при 

спрацюванні максимального струмового захисту ПМЗ; світлову сигналізацію про 

спрацювання БРУ, ПМЗ і включенні АВ. 
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2.1.4. Напівпровідниковий максимальний струмовий захист ПМЗ 

Електрична схема захисту ПМЗ показана на рис. 2.3. Вона складається з 

встановлених у трьох фазах трансформаторів струму ТА1, ТА2, ТА3 і блоку захисту, в 

якому розміщені інші елементи схеми. Вторинні обмотки трансформаторів струму 

з’єднані в зірку, паралельно кожній обмотці підключені резистори R, що виключають 

роботу трансформаторів струму в режимі холостого ходу і їх пробій. Між початками 

вторинних обмоток трансформаторів струму і нульовим проводом приєднані 

вимірювальна і виконавча частини схеми захисту ПМЗ. У разі такого складання схеми 

трансформатор струму є не тільки датчиком струму, але і джерелом живлення ланцюга 

виконавчого органа захисту, що складається з послідовно включених трифазного 

випрямного моста, зібраного на діодах V1, V3, V5 і діода V18 , обмотки незалежного 

розчеплювача KQF1 автоматичного вимикача, тиристора V14 і діода V17. 

Паралельно обмотці незалежного розчеплювача KQF1 приєднано одну з обмоток 

двохобмоткового електромагнітного реле К з магнітною засувкою. 

Вимірювальна частина схеми містить трифазний випрямляючий міст, зібраний 

на діодах V7, V8 і V9, дільник напруги на резисторах R8—R11 і напівпровідникове 

реле короткого замикання, вхід якого приєднаний до дільника напруги, а вихід — до 

керуючого електроду тиристора V14. Напівпровідникове реле короткого замикання 

складається зі стабілітрона V11, діода V12, конденсатора С1, резисторів R13 і R14, 

тиристора V13, конденсатора С2. Щоб перевірити дію захисту паралельно 

вимірювальній частині схеми через перемикач SA приєднується трифазний 

випрямляч, послідовно з вентилями якого V2, V4 і V6 включені резистори R1—R6. 

Виконавча частина схеми від трансформаторів струму живиться напругою, що 

знімається з резисторів R, вимірювальна частина схеми — напругою, що знімається з 

паралельно з’єднаних резисторів і з однієї з пар резисторів R1-R2, R3-R4, R5-R6 

додаткового трифазного випрямляючого моста. 

Уставку спрацювання захисту ПМЗ регулюють змінним резистором R9, 

розміщеним в одному з плечей дільника напруги. 
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У разі виникнення в мережі аварійного струму, що перевищує уставку захисту, 

напруга з резисторів R, пропорційна вторинному струму трансформаторів струму 

(ТА1 — ТА3), подається на електроди силового тиристора V14, а напруга з паралельно 

з'єднаних резисторів R1—R6 — на дільник напруги. Якщо сила струму в мережі така, 

що напруга на плечі дільника з резисторами R10 і R11 перевищує напругу стабілізації 

стабілітрона V11, то сигнал подається на керуючий електрод тиристора V10, 

викликаючи його відкривання і подачу струму зміщення на керуючий електрод 

тиристора V14. У цьому випадку тиристор V14 відкривається, що викликає 

спрацювання незалежного розчеплювача. Замикаючий контакт реле К2 вмикає ланцюг 

сигналізації про спрацювання максимального струмового захисту ПМЗ, а контакт, що 

розмикається К1, розриваючи ланцюг живлення нульового розчеплювача 

автоматичного вимикача, блокує його включення.  

Поляризоване реле К повертається у вихідний стан подачею напруги на його 

додаткову обмотку від трансформатора керування TV (див. рис. 2.2). 

Для перевірки дії максимального струмового захисту ПМЗ перемикач SA 

встановлюється в положення ―Перевірка‖, при якому загальна точка випрямляча, 

зібраного на діодах V1, V4 і V6 з резисторами R1, R2 і R3, виявляється відімкненою 

від вторинних обмоток трансформаторів струму ТА1, ТА2 і ТА3. У результаті цього у 

разі виникнення струму в первинному ланцюзі на вимірювальну частину схеми 

напруга подається не з паралельно з’єднаних резисторів R і R1-R2, R3-R4, R5-R6, а з 

резисторів R. Тому чутливість схеми захисту ПМЗ підвищується. 

Дію захисту перевіряють при пуску електродвигуна. Якщо уставка захисту 

обрана виходячи з умови налаштування від пускових струмів, приєднаного до 

вимикача електродвигуна, захист ПМЗ спрацьовує. Після перевірки дії захисту ПМЗ 

перемикач SA установлюють у положення "Робота". Діапазон регулювання уставок 

спрацьовування максимального струмового захисту — від 2Iном до 6Iном автоматичного 

вимикача. 

2.1.4. Блок дистанційного відключення ДО. 

Блок ДО призначений для дистанційного відключення вимикачів АВ і для зняття 

напруги зі споживачів, приєднаних до відходячої від вимикача ділянки мережі, при 

виникненні аварійних ситуацій. 
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Крім того, за допомогою ДО контролюється цілісність і значення опору ланцюга 

заземлення. Принципова схема блоку ДО показана на рис. 2.4 

Блок ДО складається з корпуса з контактною вилкою, усередині якого на платах 

із друкованим монтажем встановлені елементи схеми. Живиться він від двох 

вторинних обмоток трансформатора TV. Напруга кожної обмотки — 18 В змінного 

струму (див. рис. 2.2). 

Через контакти штепсельних роз’ємів 11 та 1, та прохідні затискачі відділення 

виводів вимикача АВ-200 ДО, АВ-320 ДО ланцюги блоку ДО контрольним кабелем 

з’єднуються з винесеним кнопковим постом КУВ-1 дистанційного відключення, у 

якому встановлені кнопковий елемент SB і діод VD8. 

Довжина кабелю, при якій не знижується надійність функціонування блоку ДО, 

повинна бути такою, щоб загальний опір двох жил ланцюга дистанційного 

відключення не перевищував 25 Ом. Блок ДО складається з вимірювальної і 

виконавчої частин. 

Вимірювальна частина містить міст постійного струму, плечима якого є 

резистори R2, R5, R6 й опір ланцюга дистанційного відключення. У вимірювальну 

діагональ моста послідовно з резистором R4 приєднано емітерний перехід транзистора 

VT1, включеного за схемою з загальним eмiтером. 

Виконавча частина схеми містить колекторний перехід транзистора VT1, 

обмотку К виконавчого реле і конденсатор С2. Замикаючий контакт включений у 

ланцюг нульового розчеплювача автоматичного вимикача. Виконавча частина схеми 

живиться постійною напругою від діодного моста VD4-VD7. 

Для забезпечення іскробезпеки ланцюгів дистанційного відключення у блоці ДО 

встановлені резистори R1, R7 і стабілітрони VD1 і VD2. Параметри резисторів мосту 

вибрані таким чином, що в нормальному режимі роботи схеми з замкнутим ланцюгом 

дистанційного відключення (кнопка SB замкнута) точка ―а‖ знаходиться під 

позитивним потенціалом відносно точки ―б‖. Отже, до емітерного переходу 

прикладена пряма, тобто відкриваюча транзистор VT1 напруга. Це призводить до 

спрацювання реле K і замикання контакту К1 в ланцюзі нульового розчеплювача. 
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Рис. 2.4. Принципова електрична схема блоку ДО 

 

У разі збільшення опору ланцюга дистанційного підключення вище 

припустимого рівня точка ―а‖ буде знаходитися під негативним потенціалом відносно 

точки ―б‖, тобто до емітерного переходу буде прикладена закриваюча напруга, що 

забезпечує надійне закриття транзистора. У наслідок цього реле К відключиться і його 

контакт К1 розімкне ланцюг нульового  розчеплювача автоматичного вимикача. Реле 

K також відключається при обриві ланцюга дистанційного відключення, чи при 

натисканні кнопки SВ. Пристрій ДО забезпечує струмовий захист у разі замикання 

ланцюга дистанційного відключення, за допомогою діода VD8, винесеного до 

кнопкового посту. Тому в ланцюзі буде проходити змінний струм, а не випрямлений, 

як у нормальному режимі. В один півперіод струм від вторинної обмотки 

трансформатора TV проходить по колу: ―контакт 13 штепсельного роз’єму — 

резистори R5 і R4 — конденсатор С1 — резистор R3 — контакт 11 штепсельного 

роз’єму — місце замикання ланцюга — контакт 1 штепсельного роз’єму — резистор 

R1 — контакт 16 штепсельного роз’єму — обмотка трансформатора TV (див. рис. 2.2). 

У розглянутий півперіод струм, проходячи через конденсатор С1, заряджає його. У 

момент зарядки конденсатора емітерний перехід шунтуєтся, і транзистор VT1 
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знаходиться в закритому стані. У наступний півперіод конденсатор С1 розряджається 

по тому ж ланцюзі, що і при його заряді, тому що при розрядці конденсатора С1 

потенціал бази транзистора VT1 менший за потенціал емітера, транзистор 

закривається і це призводять до відключення виконавчого реле. 

 

2.1.5 Пристрій блокування від струмів витоку (БРУ) 

В автоматичних вимикачах АВ-200 ДО, АВ-320 ДО (див. рис.2.1) застосовується 

пристрій блокування від струмів витоку БРУ, призначений для запобігання подачі 

напруги на пошкоджену ділянку мережі, що контролює при відключеному вимикачі 

опір ізоляції відносно землі ділянки мережі, що відходить від вимикача, не 

допускаючи включення вимикача, якщо зазначений опір знизився до неприпустимого 

рівня. 

Пристрій БРУ (рис.2.5) складається з джерела оперативного живлення — 

трансформатора напруги ТV, встановленого у вимикачі, і блоку БРУ, у якому 

розміщені елементи схеми. 

Блок БРУ складається з корпуса з контактною вилкою, всередині якого на платі з 

друкованим монтажем встановлені елементи схеми. На лицьову частину блоку 

виведено рукоять тумблера переключення уставки спрацювання. Оперативна напруга 

контролю опору ізоляції — 50 В. Уставки спрацювання не менші: попереджувальна — 

200 кОм; аварійна — 80 кОм. 

Основною частиною схеми БРУ є міст опорів, плечами якого є резистори R1 

(R2), R3, R4 та ізоляція мережі, приєднана між контактами 1-12. Під час роботи БРУ 

через ізоляцію протікає постійний струм по колу (див. рис. 2.2): контакт 1 БРУ — 

допоміжний контакт вимикача QF5 — кнопка SB1 "Перевірка БРУ" — блок діодів A6 

— фази мережі — ізоляція — земля — контакт 12 БРУ. В діагональ моста ввімкнений 

емітерний перехід транзистора VT1. Опори плечей моста вибрані так, що коли опір 

ізоляції більший за уставку БРУ потенціал точки А більший за потенціал точки Б, і 

транзистор VT1 закритий. В разі зниження опору ізоляції потенціал точки А стає 

меншим за потенціал точки Б, через емітерний перехід протікає струм і транзистор 

VT1 відкривається. Колекторний струм VT1 проходить через діод VD2 та емітерний 

перехід транзистора VT2. Транзистор VT2 відкривається, викликаючи спрацювання 
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виконавчого реле K. При цьому розмикається контакт K1 у ланцюзі нульового 

розчеплювача вимикача, що дозволяє його включити. Одночасно замикається контакт 

K2 у ланцюзі сигнальної лампи. 

Схема БРУ живиться постійною напругою від випрямляча, що складається з 

діодного моста VD3-VD6 та згладжую чого конденсатора C2. Перемикач SB1 

використовується для вибору уставки спрацювання БРУ. Для перевірки 

працездатності БРУ в схемі автоматичного вимикача (див. рис. 2.2) передбачена 

кнопка SB1. При натисканні кнопки SB1 контакти 1-12 БРУ замикаються через 

резистор, встановлений в блоці діодів A6, що призводить до спрацювання БРУ. 

 

 

Рис. 2.5. Принципова електрична схема блоку БРУ. 

 

 

2.2  Порядок проведення роботи 

2.2.1 Вивчити будову вимикача, принципові схемні і конструктивні рішення, 

застосовані в ньому. Усвідомити принципи роботи окремих функціональних блоків і 

автоматичного вимикача в цілому. 

2.2.2 Підготувати автоматичний вимикач до роботи і перевірити функціонування 

основних блоків БРУ, ПМЗ, і апарата в цілому, а також нульовий захист. 

2.2.3 Провести випробування блокувального реле БРУ, визначити його фактичну 

уставку опору спрацювання і похибку. Визначити межі нормальної сталої роботи 

автоматичного вимикача при відхиленнях напруги від нормальної. 

2.2.4 Випробувати максимальний струмовий захист. 

2.2.5 Сформулювати висновки по роботі. 
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2.3. Вказівки до проведення роботи 

2.3.1 Ознайомитися і вивчити принципові особливості будови вимикача, склад, 

розташування і компонування функціональних блоків і вузлів, механічних блокувань і 

органів керування, будову вибухобезпечних, вибухонепроникних з’єднань. 

Вивчити принцип дії напівпровідникового максимального струмового захисту 

ПМЗ, блоку дистанційного відключення, блокувального реле витоку БРУ і їхньої 

взаємодії з іншими функціональними вузлами вимикача. 

2.3.2 На першому етапі підготовки вимикача до роботи його приєднують до щита 

живлення і перевіряють наявність місцевого заземлення, усіх блоків вимикача і 

відповідність усіх перемикачів необхідному режиму ―Робота‖ і ―Перевірка‖, 

виконують зовнішній огляд. 

На другому етапі підготовки вимикача необхідно: 

2.3.2.1 Перевірити працездатність блокувального реле витоку БРУ натисканням 

кнопки SB1 ―Перевірка БРУ‖ при ввімкненому роз’єднувачі у вимкненому стані 

автомата. Про працездатність блоку БРУ сигналізує лампа H1 (див. рис.2.2). 

2.3.2.2 Перевірити працездатність максимального струмового захисту, 

встановивши перемикач на блоці ПМЗ у положення ―Перевірка‖ і ввімкнувши 

потужний приймач електроенергії. При цьому повинен відключитися автомат і 

засвітитися сигнальна лампа H2, а лампа H3, що при включеному автоматі світиться, 

повинна згаснути. 

2.3.2.3 Перевірити роботу блоку дистанційного відключення ДО. У разі 

включеного вимикача, розмикаючи кнопку SB поста керування КУВ-1 (див. рис. 2.3), 

автомат повинен вимикатися, а лампа H3, згаснути. 

2.3.2.4 Перевірити нульовий захист. У разі зняття напруги з попередньо 

ввімкненого автомата він повинен відключитися. Пояснити причину. 

2.3.3 Блокувальне реле витоку БРУ (див. рис. 2.1), що перешкоджає ввімкненню 

автомата при зниженні опору ізоляції в приєднаній мережі, нижче уставок 

попереджувальної сигналізації й аварійного спрацьовування, випробують у такий 

спосіб. При від’єднаному від мережі автоматі в моторній камері з’єднують одну з фаз 

(A14; B14; С14) на корпус через магазин опорів зі значенням опорів, рівним чи дещо 
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нижче рівня уставки, і пробують включити автомат. Якщо блок БРУ справний, 

автомат не включиться. Методом наближень установлюють фізичне значення опору 

спрацювання блокування БРУ і визначають похибку: 

100%
уст ср

уст

R R
R

R


  , 

де RУСТ — уставка опору спрацювання БРУ, кОм; RCP — фактичне значення опору 

спрацювання, кОм. 

2.3.4 Межі нормальної сталої роботи вимикача визначають, підключивши його до 

спеціального стенда з регульованою вихідною напругою (див. лабораторну роботу № 

4, п. 4.3.3). Отримані дані порівнюють із паспортними і роблять відповідні висновки. 

2.3.5 Випробування максимального струмового захисту полягає у перевірці 

трансформаторів струму T1, T2 , T3 і фактичних уставок спрацювання ПМЗ і 

виконують це аналогічно випробуванню УМЗ пускача ПВИ-63 (див. лабораторну 

роботу № 3). 

Максимальний розчеплювач автомата АВ випробовують аналогічно 

автоматичним вимикачам АФВ-1А, 

2.3.6 Отримані результати аналізують і роблять відповідні висновки. По п. 2.2.3 

повинні бути представлені короткі описи принципів дії основних функціональних 

вузлів вимикача. 

 

Контрольні запитання 

1. Призначення та область застосування вимикачів АВ. 

2. Основні блоки вимикача та їх призначення. 

3. Види захистів і сигналізації, забезпечених схемою АВ. 

4. Принципи роботи блоків ПМЗ, ДО і БРУ. 

5. Типи розчеплювачів, що містяться в АВ, і принцип їх дії. 



     32 
 

Лабораторна робота № З 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РУДНИКОВОГО ВИБУХОБЕЗПЕЧНОГО 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПУСКАЧА ПВИ-63 

 

Мета роботи — вивчити принципові схемні і конструктивні особливості і 

дослідити пускозахисні властивості електромагнітних-вибухобезпечних пускачів серій 

ПВИ. 

3.1. Загальні відомості 

3.1.1 Призначення й область застосування 

Пускачі електромагнітні вибухобезпечні ПВИ з іскробезпечною схемою 

дистанційного керування призначені для роботи в трифазних мережах змінного 

струму з ізольованою нейтраллю трансформатора напругою 380/660/1140 В у 

вугільних і сланцевих шахтах, у яких існує небезпека появи газу метану і вугільного 

пилу. 

Для монтажу та експлуатації пускачів необхідні наступні умови: 

а) температура навколишнього повітря — від -5°С до +36 °С; 

б) відносна вологість навколишнього середовища — до 98—100 % при 

температурі 35 °С; 

в)зміст вугільного пилу в навколишній атмосфері — до 1200 мг/м
3
; 

г) відсутність різких поштовхів, ударів і сильної тряски; 

д) висота над рівнем моря — не більш 1000 м; 

е) нормальне робоче положення пускача із салазками на горизонтальній 

площині, дозволяється нахил площини до 30° у будь-якому напрямку. 

Пускачі нормально працюють при коливаннях напруги в електричної мережі від 

85 до 110 % номінальної.  

На шахтах використовують сучасні пускачі у виконанні РВ-3В-И ранніх серій 

ПВИ та ПВИ-00БТ (нереверсивні —ПВИ-25Б, ПВИ-32, ПВИ-63Б, ПВИ-125Б, ПВИ-

250Б, ПВИ-320; на напругу 1140 В — ПВ; реверсивні — ПВИР-250,ПМВИР-41) та 

пускачі нових серій ПВИ-00 М(Ш), ПВИ-00 МР(Ш), ПВИ-00МВ(Ш), (нереверсивні — 
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32, 63,125, 160, 250, 320, 515, 630 А; реверсивні — 80, 250, 320 А) з новими серіями 

контакторів КТУ-3000, КМ17037, SPVCJ-630. 

Вивчення принципів схемного та конструктивного виконання рудникових 

пускачів проводиться на прикладі пускачів ПВИ-63 та ПМВИР-41, що встановлені в 

лабораторії. 

3.1.2. Технічна характеристика пускачів 

Номінальна напруга мережі 380/660 В (-15 — +10 %); сила номінального струму 

апарата 63 А; уставка спрацьовування БРУ 18 кОм (380 В), 30 кОм (660 В) діапазон 

регулювання уставок спрацювання максимального струмового захисту УМЗ від 2 Іном 

до 6Іном. 

Пускач забезпечує надійну роботу в тривалому, переривчасто-тривалому, 

короткочасному і повторно-короткочасному режимах. 

У повторно-короткочасному режимі нормальних комутацій пускач допускає 

роботу у категоріях АЗ і А4 з частотою що не перевищує 1200 циклів ввімкнення—

вимкнення на годину за відносної тривалості включень не більш 40 %. У цьому разі 

максимальна тривала потужність електродвигуна в категорії АЗ не повинна 

перевищувати 32 кВт за напруги 380 В и 50 кВт — за 660 В. 

Категорія АЗ — категорія застосування, що передбачає пуск асинхронних 

двигунів з короткозамкненим ротором із шестикратним пусковим струмом і їхнє 

вимкнення за номінального струмі. 

Категорія А4 — категорія застосування, що передбачає пуск асинхронних 

двигунів з короткозамкненим ротором, вимкнення нерухомих і повільно обертаючихся 

електродвигунів, а також їх реверсування. 

Комутаційна зносостійкість головних контактів контактора складає не менш 10
6
 

циклів ввімкнення—вимкнення у разі роботи у повторно-короткочасному режимі в 

категорії застосування А4. 

Механічна зносостійкість пускача становить не менш 2,5∙10
6
 циклів ввімкнення-

вимкнення; роз’єднувача — не менш 6300 циклів. 

Вхідні і вихідні пристрої для силових ланцюгів допускають приєднання і 

вибухобезпечне ущільнення як гнучкого кабелю, так і броньованого із сухою 

обробкою чи заливанням кабельною масою місця оброблення. 
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Принцип роботи пускача 

Можливості електричної схеми пускача 

Електрична схема пускача (рис. 3.1) забезпечує наступні види захисту 

електричних блокувань, сигналізації і перевірок: 

— від струмів короткого замикання силових ланцюгів, що відходять від 

пускача, і сигналізацію про спрацювання захисту (сигнальна лампа з червоним 

світлофільтром); 

— від втрати керованості у разі обриву чи замикання проводів дистанційного 

керування між собою і з заземлюючою жилою; 

— від обриву чи збільшення опору ланцюга заземлення понад 100 Ом на 

відключення; 

— нульовий захист; 

— від самоввімкнення пускача у разі підвищення напруги в електричній 

мережі, що живить пускач до 150 % від номінальної; 

— електричне блокування, що перешкоджає ввімкненню пускача у разі 

зниження опору ізоляції в ділянці мережі, що відходить, нижче 30 кОм для мереж з 

напругою понад 380 В і 18 кОм — для мереж з напругою до 380 В, із сигналізацією у 

разі спрацювання пристрою блокування; 

— взаємне електричне блокування послідовності включення пускачів; 

— перевірку справності пристрою електричного блокування від витоку на 

землю і максимального струмового захисту; 

— перевірку справності схеми керування та кола котушки контактора. 

Електрична схема забезпечує наступні види керування: 

а) дистанційне — за допомогою кнопкових постів керування, вмонтованих у 

робочі машини чи встановлених окремо; 

б) дистанційне автоматичне — від замикаючого допоміжного контакту 

іншого пускача чи датчика; 

в) місцеве відключення за допомогою вмонтованої в пускач кнопки ―Стоп‖. 

Силовий ланцюг пускача містить у собі ланцюги вхідної (мережної) і вихідної 

(моторної) камер, блокувальний роз’єднувач QS, первинні обмотки трансформаторів 

струму TA1, ТА2 універсального максимального струмового захисту (УМЗ), головні 
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контакти контактора К, затискачі А2, В2, С2 для приєднання кабелю, що відходить до 

струмоприймача. 

Схема керування пускачем трьохпровідна з використанням заземлюючої жили в 

якості третього провідника. 

 

"
П
е
р
е
в
і
р
к
а
 
Б
Р
У
"

 

 

Р
и

с.
 3

.1
 П

р
и

н
ц

и
п

о
в
а 

ел
ек

тр
и

ч
н

а 
сх

ем
а 

п
у
ск

ач
а 

П
В

И
-6

3
 



     36 
 

 

Дистанційне керування по силовому кабелю 

При натисканні на кнопку ―Пуск‖, установлену на робочому механізмі, один 

півперіод змінного струму проходить по колу: ―Вивід III трансформатора T4 — 

розмикаючий контакт БРУ — кнопка SB3 "Стоп" — затискач 1 у відділенні 

контрольних виводів — жила керування силового кабелю — кнопка ―Пуск‖ — кнопка 

―Стоп‖ — діод VD — затискач «0» моторної камери — заземлююча жила силового 

кабелю — заземлюючі затискачі робочого механізму — допоміжна жила силового 

кабелю — прохідний затискач 3 моторної камери — вивід IV трансформатора Т4". 

Другий півперіод проходить через обмотку реле РП. Через реле проходить 

однопівперіодний випрямлений струм, воно спрацьовує і своїм контактом РП1 

замикає ланцюг котушки контактора К. У разі відпускання кнопки ―Пуск‖ коло 

залишається замкненим через допоміжний замикаючий контакт контактора К4 і 

резистор RШ. У разі натискання на кнопку ―Стоп‖ ланцюг діода VD у кнопковому 

посту розмикається, через реле РП тече змінний струм, воно відключається, 

розмикаючи коло котушки контактора. 

 

Застосування проміжного реле 

Використання в якості проміжного реле РП електромагнітного реле постійного 

струму і включення в коло дистанційного керування, забезпечує захист від втрати 

керованості під час замикання між жилами керування кабелю. У цьому випадку через 

реле РП приходять змінний струм, на який воно не реагує, та розмикає свій контакт у 

колі котушки контактора К. 

Цілісність заземлюючої жили кабелю контролюється за рахунок використання 

заземлюючої жили в ланцюгах керування та відповідного вибору параметрів схеми 

дистанційного керування. 

 

Контроль опору ізоляції 

Блокувальне реле витоку БРУ призначене для запобігання подачі напруги на 

пошкоджений елемент мережі, тобто для контролю опору ізоляції відносно землі 
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ділянки мережі, що підключається пускачем і блокування пускача у вимкненому стані, 

якщо опір ізоляції цієї ділянки знизився нижче допустимого. 

Для контролю опору ізоляції між фазою мережі та землею прикладається 

постійна напруга. Якщо опір ізоляції знижується то зростає сила струму через 

ізоляцію, що призводить до спрацювання БРУ. Схема БРУ складається з 

випрямляючого моста, ВМ3, підключеного до вторинної обмотки (затискачі V—VII) 

трансформатора T4, перемичок ПЗ реле БРУ і перевірочних резисторів R9 та R10. 

Джерелом постійної напруги для БРУ є діодний міст ВМ3, змінна напруга на на 

який подається від вторинної обмотки трансформатора T4. Перемичка ПЗ 

використовується для вибору напруги мережі – за напруги понад 380 В діодний міст 

приєднується до виводу V обмотки трансформатора T4, за напруги до 380 В – до 

виводу VI. 

Струм в схемі БРУ протікає по колу: "+" діодного моста ВМ3 — обмотка БРУ — 

розмикаючий контакт реле часу РВ2 — кнопка SB1 — допоміжний контакт 

контактора K1 — фаза мережі — ізоляція — земля – "-" діодного моста ВМ3. В разі 

зменшення опору ізоляції сила струму зростає, БРУ спрацьовує та своїм контактом 

розриває коло живлення проміжного реле РП. Відповідно, при вимкненому 

проміжному реле РП вмикання пускача кнопкою "Пуск" стає неможливим. Одночасно 

контакт БРУ вмикає сигнальну лампу HLЗ з білим світлофільтром. 

Робота схеми контролюється замиканням ланцюга БРУ кнопкою SB1 ―Перевірка 

БРУ‖ через резистор R9 чи R10.  

Реле часу складається з реле РВ, конденсатора С1, резистора R8 і діода VD1. 

Схема запобігає помилковим спрацюванням захисту від витоків БРУ за рахунок ЕРС 

відключеного електродвигуна, котрий продовжує обертатись. 

У разі включення контактора його допоміжний контакт K2 включає реле час РВ, 

що замикає свій контакт РВ1 у колі, що шунтує проміжне реле РВ, і розмикає свій 

контакт РВ2 у колі реле БРУ. У випадку відключення контактора припиняється 

живлення реле часу РВ, але його якір залишається в притягнутому стані за рахунок 

протікання через обмотку реле струму розряду конденсатора С1 через резистор 

R8.Через 2—3 с (час розряду конденсатора), коли ЕРС електродвигуна практично 
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знизиться до нуля, розмикаючий контакт РВ2 замикається і включає в роботу коло 

БРУ, а замикаючий контакт РВ1 розриває коло, що шунтує проміжне реле РП. 

 

Максимальний струмовий захист 

Схема УМЗ забезпечує відключення пускачем електричної мережі, що відходить 

від нього, і нормальну експлуатацію приєднаних до неї електродвигунів у випадку 

виникнення в будь-якій точці мережі трифазного чи двофазного короткого замикання. 

Схема складається з двох однакових електричних кіл, що включають 

трансформатори ТА1, ТА2, перевірочні резистори R4, R6 тумблери SB4, SB5, змінні 

резистори R3 і R5, випрямляючі мости ВМ1, ВМ2 і виконавчі реле РЗ, що діють на 

один виконавчий механізм із розмикаючим контактом РЗ1 в колі котушки контактора 

К. 

Під час виникнення короткого замикання струм вторинної обмотки 

трансформаторів струму TA1, створює на резисторах напругу, що випрямляється і 

надходить на виконавче реле РЗ. Реле спрацьовує, розмикає свій контакт РЗ1 в колі 

котушки контактора і замикає свій другий контакт РЗ2 в колі сигнальної лампи НL2. 

Виконавче реле РЗ підключене в схемі як реле напруги. Струм в обмотці реле 

змінюється за законом експоненти. За нормальних комутацій магнітний потік у 

магнітопроводі реле не встигає досягти потоку спрацювання реле, що дає можливість 

практично налагодити захист за фактичним пусковим струмом електродвигуна. 

Регулювання уставок спрацювання виконується за допомогою змінних резисторами 

R3 і R5. Тумблери SB4, SB5 використовуються для перевірки працездатності схеми 

УМЗ. В разі перемикання тумблерів від'єднуються резистори R4, R6, опір паралельно 

з'єднаних резисторів R1-R4 (або R2-R6) збільшується, напруга на обмотці реле РЗ 

зростає, реле РЗ спрацьовує, що приводить до спрацювання захисту. 

 

3.2. Особливості конструкції пускача 

Пускач складається з електричної апаратури, змонтованої у вибухонепроникній 

оболонці. Корпус являє собою зварену конструкцію, що складається з чотирьох 

відділень, розділених вибухонепроникними перегородками. 
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Мережеве відділення служить для вводу, транзитного виводу і приєднання до 

пускача силового гнучкого чи броньованого кабелю. 

Відділення виводів призначене для приєднання кабелю електроприймача і 

кабелів контрольних кіл. 

У відділенні роз’єднувача розміщені блокувальний реверсивний роз’єднувач і 

трансформатори струму TA1, ТА2 максимального струмового захисту УМЗ. 

У контакторному відділенні розташований висувний контакторний блок з 

контактором К і апаратурою захисту, керування і сигналізації, кнопки керування, 

перевірок і механічне блокування роз’єднувача з кнопкою ―Стоп‖. На зовнішню 

частину оболонки виведені рукояті привода, роз’єднувача і поворотний маховик 

привода кнопок ―Перевірка‖. 

Відділення закривається швидковідкриваючоюся кришкою із шарнірною 

підвіскою. Стик кришки з корпусом ущільнений гумовим шнуром. 

Механічне блокування призначене для забезпечення безпечного обслуговування 

і монтажу пускача в підземних виробках шахт. Воно виконане таким чином, що 

неможливо включити роз’єднувач при відкритій кришці контакторного відділення, що 

обслуговується. 

Крім того, блокування не дозволяє відключити роз’єднувач при ввімкненому 

контакторі. 

Для відкривання кришки необхідно: 

а) відключити роз’єднувач, натиснувши штовхач привода кнопки ―Стоп‖, 

установлений на швидковідкриваємій кришці, і повернути рукоять привода 

роз’єднувача у відключене положення; 

б) розблокувати привод замка кришки, повернувши блокувальний важіль 

проти годинниковій стрілки до упора; 

в) повернути привод замка швидковідкриваємої кришки по годинниковій 

стрілці і відкрити кришку. 

Запирання кришки і включення роз’єднувача виконують в зворотній 

послідовності. 

З метою виключення реверсування електродвигуна роз’єднувачем до повної 

його зупинки передбачено обмежувальний кулачок. 
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Для переключення роз’єднувача з одного включеного положення в інше його 

необхідно відключити, відгвинтити гвинт, що фіксує кулачок, повернути кулачок на 

180° і знову зафіксувати його гвинтом. 

 

3.3. Забезпечення вибухобезпеки 

Пускач виконано відповідно до ―Правил виготовлення вибухонепроникного і 

рудникового електрообладнання‖. 

Вибухобезпека забезпечується такими заходами: 

— розміщення елементів пускача, що у процесі експлуатації можуть 

викликати запалювання метано-повітряної суміші чи вугільного пилу у 

вибухонепроникній оболонці, що має лабіринтне з’єднання кришки з корпусом і 

плоскі з’єднання з болтовим кріпленням дотримуючись необхідних вибухозахисних 

параметрів; 

— ущільненням гнучких кабелів гумовими кільцями і заливанням 

броньованого кабелю кабельною масою, а також установкою в невикористані кабельні 

вводи вибухонепроникних заглушок; 

— забезпеченням необхідних вибухозахисних щілин для прохідних 

контактних шпильок. 

 

3.4 Особливості конструктивного виконання та схеми пускача ПМВИР-41 

Пускачі, електромагнітні вибухобезпечні реверсивні з іскробезпечними 

ланцюгами керування серії ПМВИР-41, ПМВИР-51, розраховані на сили струмів 80 і 

120 А, використовуються для дистанційного керування пуском, зупинкою і 

реверсуванням асинхронних електродвигунів трифазного струму з короткозамкненим 

ротором потужністю 40 і 75 кВт при напрузі 380/660 В у мережах з ізольованою 

нейтраллю трансформатора. 

Сили номінальних струмів плавких вставок пускачі ПМВИР-41, А: 100, 125, 160, 

200. Сила максимального струму відключення — 1 кА. Маса —200 кг. 

Пускач (рис.3.2) містить у собі нереверсивний роз’єднувач і два трьохполюсні 

контактори типу КТВ, КL1, KL2 для забезпечення пуску „Вперед‖ і ―Назад‖, 

розташованих всередині сталевого корпусу сферичної форми. Щоб уникнути 
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одночасного ввімкнення контактори зблоковано між собою механічно і електрично. 

Пускачі мають двохкамерну коробку верхня частина якої оснащена головними 

вводами, два з яких забезпечують підведення живлення до пускача (мережна камера), 

а також можливість транзитного живлення інших електроустановок, а два інших 

служать для приєднання реверсивного електродвигуна (моторна камера). 

Реверсивне керування пускачами здійснюється за допомогою виносних 

трьохкнопкових постів керування. Для безпосереднього місцевого відключення 

пускача і забезпечення надійного електричного блокування кришки з роз’єднувачем у 

корпус пускача вмонтована кнопка ―Стоп‖. 

Електрична схема пускача (рис.3.1)забезпечує захист: 

— від струмів короткого замикання в силових відходячих приєднаннях за 

допомогою плавких запобіжників, встановлених у двох фазах (200 А); 

— від неповнофазного режиму роботи електродвигуна, що виникає внаслідок 

перегоряння однієї з плавких вставок, за допомогою двохобмоткового реле обриву фаз 

KO, обмотки якого включені паралельно плавким запобіжникам, встановленим у 

силовому колі. У разі перегоряння однієї з плавких вставок реле KO спрацьовує і 

розмикає своїми контактами ланцюг керування котушки проміжного реле К1. Реле KО 

оснащено фіксатором, тому для повернення його в вихідне положення потрібно 

відкрити кришку пускача і звільнити якір реле від механічної засувки; 

— від обриву і збільшення опору ланцюга заземлюючої жили, понад 100 Ом у 

разі використання останньої для дистанційного керування аналогічно пускачам ПВИ; 

— від втрати керованості при замиканні жил дистанційного керування між 

собою завдяки застосуванню проміжних реле КL1, KL2 реагуючих тільки на 

постійний струм, і випрямляча струму керування (діода V), винесеного в кнопковий 

пост керування КУВ-З; 

— електричне блокування (БРУ), що перешкоджає ввімкненню пускача у разі 

зниження опору ізоляції у відходячому приєднанні до ЗО кОм при 660 В і до 15 кОм 

при напрузі 380 В за допомогою напівпровідникового блокувального реле витоку 

БРУ-2С, а також взаємне електричне блокування послідовності ввімкнення пускачів. 

Застосоване в пускачі безконтактне блокувальне реле витоку БРУ-2С має дві 

уставки спрацювань: попереджувальну, при котрій загоряється сигнальна лампа (Н), і 
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аварійну, при якій ланцюги керування блокуються і виключається можливість 

ввімкнення пускача. 

Реле БРУ-2С (див. рис.3.2) має два випрямляча. Перший живить ланцюг 

контролю опору ізоляції від ходячого приєднання (кабелю й електродвигуна). При 

цьому оперативний струм проходить по колу ―плюс моста UZ1 — обмежувальний опір 

R1 — розмикаючі блок-контакти К1 і К2 контакторів — кнопка SB1 (―Перевірка 

БРУ‖) —жили кабелю, з’єднані між собою через обмотку електродвигуна, — опір 

ізоляції трьох фаз відносно землі — ―земля‖ — резистори R2 — мінус моста UZ1‖ 

При високому опорі ізоляції контрольованого силового кола відключеного 

пускача сила струму в ланцюзі випрямляча UZ1 мала і падання напруги на резисторі 

R1 є недостатнім для спрацювання транзисторів VT1 і VT2. У цьому випадку 

випрямляч UZ2 працює у режимі холостого ходу і має високий опір, внаслідок чого не 

впливає на роботу стабілізованого трансформатора T2, тому не перешкоджає 

включенню проміжних реле KL1 (KL2) при натисканні кнопки ―Пуск‖. 

Коли опір ізоляції чи кабелю двигуна стане нижче 100 кОм при напрузі 380 В 

(або 200 кОм при 660 В), сила струму контрольованого ланцюга зростає, падання 

напруги на резисторі R1 зростає настільки, що транзистори T1 і T2 починають 

пропускати струм, достатній для того, щоб загорілась лампа Н. У разі подальшого 

зниження опору ізоляції до 18 кОм при 380 В и 30 кОм при 660 В падіння напруги на 

резисторі R1 зростає до значення, при якому транзистори перейдуть у провідний стан. 

Внаслідок цього їх опір знизиться настільки, що стабілізований трансформатор T2 

виявиться зашунтованим навантаженим тепер випрямлячем UZ2. У результаті 

знизиться напруга в ланцюзі керування пускача і реле KL1 (KL2) не зможе бути 

ввімкненим, доки не покращиться стан ізоляції в контрольованому приєднанні. 
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Справність захисту БРУ-2С перевіряють кнопкою SB1 за допомогою якої 

створюється штучний витік струму на землю через перевірочний опір R3. 



     44 
 

Коли пускач відключений, він охолоджується і всередину нього всмоктується 

вологе повітря. У результаті конденсації повітря в оболонці накопичується волога. Для 

запобігання накопичення вологи всередині корпуса пускачів типу ПМВИР 

вбудовуються вологопоглинач (силікагель). Для сушіння вологопоглинач оснащують 

нагрівачем R4 що живиться напругою 36 В у періоди, коли обидва контактори 

відключені, вирівнюючи тим самим температуру в корпусі пускача і зменшуючи обмін 

повітря в корпусі та виділення вологи на елементах пускача. 

 

3.5 Вказівки до проведення роботи 

3.5.1 На стенді встановити перемички П1, П2, П3, П4. 

3.5.2 Визначити уставку спрацювання БРУ: 

3.5.2.1 Приєднати магазин опорів між землею та перемичкою П4, встановити 

опір 99 кОм. 

3.5.2.2 Увімкнути стенд. 

3.5.2.3 Увімкнути пускач кнопкою "Пуск" на стенді. 

3.5.2.4 Знижувати опір магазину з кроком 1 кОм поки на пускачі не загориться 

сигнальна лампа БРУ (з білим світлофільтром). Відповідне значення опору записати в 

протокол. 

3.5.2.5 Після спрацювання БРУ для повернення схеми у вихідний стан слід 

вимкнути стенд, встановити опір магазину 99 кОм, увімкнути стенд, увімкнути пускач 

кнопкою "Пуск". 

3.5.2.6 Повторити дослід п. 3.5.2.2-3.5.2.5 3 рази, визначити середнє 

арифметичне уставки спрацювання БРУ. 

3.5.2.7 Вимкнути стенд. 

3.5.3 Визначити уставку спрацювання захисту від збільшення опору 

заземлюючої жили: 

3.5.3.1 Послідовно з'єднати магазин опорів та міліамперметр і приєднати їх 

замість перемички П1. Встановить опір магазину 0 Ом. 

3.5.3.2 Увімкнути стенд. 

3.5.3.3 Увімкнути пускач кнопкою "Пуск" на стенді. 
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3.5.3.4 Збільшувати опір магазину поки пускач не вимкнеться. Відповідне 

значення опору записати в протокол. 

3.5.3.5 Для повернення схеми у вихідний стан встановити опір магазину 0 Ом та 

увімкнути пускач кнопкою "Пуск". 

3.5.3.6 Повторити дослід п. 3.5.3.2-3.5.3.5 5 разів, визначити середнє 

арифметичне опору. 

3.5.3.7 Визначити силу струму в колі керування. Для цього встановити опір 

магазину 0 Ом, увімкнути пускач кнопкою "Пуск", встановити опір, менший за 

визначений в п. 3.5.3.6 і записати значення сили струму в протокол. 

3.5.3.8 Вимкнути стенд. 

 

Правила техніки безпеки 

Під час проведення робіт варто пам’ятати, що всі силові кола досліджуваного 

апарату, виведені під клеми на лицьову панель стенда, знаходяться під напругою 

380 В. 

Контрольні запитання 

1. Призначення й область застосування пускача. 

2. Сили струму уставок спрацювання пускачів ПВИ-25 (63, 125). 

3. Поняття категорій застосування пускачів, наприклад АЗ і А4. 

4. Види захистів, блокувань, сигналізації і перевірок, здійснюваних, схемою пускача. 

5. Основні блоки пускача і їх призначення. 

6. Яким чином забезпечується захист від втрати керування при короткому замиканні 

в ланцюгах дистанційного керування і контроль цілісності заземлюючої жили. 

7. Особливості конструктивного виконання пускача ПМВИР-41 

8. Як працює блокувальне реле витоку на землю БРУ-2С пускача ПМВИР-41. 
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Лабораторна робота № 4 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДІВ ВИБУХОЗАХИСТУ РУДНИКОВОГО 

ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ 

 

Мета роботи — вивчити принципи виконання рудникового вибухозахищеного 

електроустаткування і способи забезпечення вибухозахисту електроустаткування, 

вмонтованого у вибухонепроникну оболонку. 

 

4.1. Загальні відомості 

4.1.1. Класифікація рудникового електроустаткування. 

У залежності від області застосування, вибухонепроникне електроустаткування 

поділяють на рудникове вибухозахищене і вибухозахищене для зовнішньої і 

внутрішньої установки на підприємствах з вибухонебезпечним виробництвом. 

Відповідно до ДСТУ 12.2020-76, вибухозахищене електроустаткування 

класифікується за рівнями та видами вибухозахисту, що знаходить своє відображення 

у його маркуванні. 

Рівень вибухозахисту визначає ступінь вибухозахисту, а вид — сукупність 

конструктивних заходів по виключенню чи ускладненню можливості запалення 

вибухонебезпечного навколишнього середовища й забезпеченню необхідного рівня 

вибухозахисту. Відповідно до ДСТУ 12.1.010-76, припустима імовірність виникнення 

вибуху повинна бути не більш 10
-6

  

За рівнем вибухозахисту рудникове електроустаткування поділяють на (і 

відповідно маркують): 

— рудникове нормальне (РН), у якому відсутні засоби вибухозахисту, але 

виконане з урахуванням специфічних вимог гірничого виробництва; 

— рудникове підвищеної надійності проти вибуху (виконання ―е‖) РП — 

вибухозахист забезпечується лише в нормальному режимі роботи, використовується 

для електроустаткування, що не має іскрячих елементів в нормальному режимі; 

— рудникове вибухобезпечне РВ — вибухозахист забезпечується як за 
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нормального режиму роботи, так і за ймовірних ушкоджень (у тому числі при 

дуговому короткому замиканні), крім ушкоджень засобів вибухозахисту; 

— рудникове особливовибухобезпечне РО — електроустаткування, у якому 

порівняно з вибухозахищеним прийняті додаткові засоби, що забезпечують 

вибухобезпеку при будь-яких ушкодженнях, крім ушкоджень засобів вибухозахисту. 

Розрізняють наступні види вибухозахисту: 

В — розташування електроустаткування у вибухонепроникну оболонку. Є 

чотири підгрупи електроустаткування в даному виконанні (табл. 1); 

І — іскробезпечне електричне коло (існує три рівні виконання іскробезпечних 

кіл , ,A B CI I I  ); 

П — захист виду ―е‖ (підвищена надійність); 

М — масляне заповнення оболонок (в залежності від напруги та струму к. з. 

існує чотири рівня виконання 1М, 2М, 3М, 4М); 

К — кварцове заповнення оболонки (в залежності від струму к. з. та наявності 

екрану існує три рівні виконання 1К, 2К, 2КЭ); 

А — автоматичне захисне відключення; 

С — спеціальний вид вибухозахисту.  
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Містить у собі рівень і види вибухозахисту. Так, для рудникових пускачів, що 

мають вибухонепроникну оболонку та іскробезпечні кола керування, маркування має 

вид РВ [3В Ив]. Якщо для забезпечення необхідного рівня вибухозахисту використано 

кілька видів вибухозахисту, у маркуванні вказують усі, загальний рівень 

вибухозахисту встановлюється за елементом, що має найнижчий рівень виконання. 

Наприклад, РП [П3В]. 

 

4.3. Порядок виконання роботи 

4.3.1. Вивчити класифікацію рудникового вибухозахищеного 

електроустаткування і його маркування. 

4.3.2. Ознайомитися з принципами забезпечення вибухозахисту 

електроустаткування. 

4.3.3. Вивчити вимоги, що ставляться до електроустаткування у виконанні 

―вибухонепроникна оболонка‖. 

4.3.4. Оцінити вибухостійкість оболонки одного з рудничних апаратів. 
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  4.3.5. Дослідити стан вибухонепроникних з’єднань рудникового устаткування. 

 4.3.6. Зробити висновок про стан елементів вибухозахисту одного з апаратів. 

 4.3.7. Висновки по роботі. 

 

4.4. Методичні вказівки до проведення роботи 

4.4.1. Вивчити вимоги до виконання вибухонепроникної оболонки (ДСТУ 

22782.6-81). Вибухонепроникна оболонка повинна відповідати наступний вимогам: 

— вибухостійкості — здатності витримати тиск вибуху всередині оболонки 

без руйнувань і небезпечних деформацій; 

— вибухонепроникності - здатності не передавати в навколишнє середовище 

вибух в оболонці через сполучення її елементів з імовірністю не більш 10
-8

 у 

нормальному режимі і 10
-4

 у режимі дугового короткого замикання; 

— механічної міцності — здатності без порушення вибухозахисних 

властивостей витримати обвалення покрівлі, скидання і т.п. 

Нагрівання зовнішніх поверхонь при короткому замиканні не повинен 

перевищувати 450 °С. 

4.4.2. Оцінити вибухостійкість оболонки апарата (за вказівкою викладача). 

Вибухостійкість характеризується коефіцієнтом 

/ 2B Д ВK     

де Д  — допустиме напруження для матеріалу і конструкції оболонки; В — 

напруження в матеріалі оболонки під час вибуху. 

Тиск в оболонці при запаленні суміші малопотужним джерелом (іскровим) 

визначається складом суміші, її початковим тиском та ін. Тиск зменшується в 

оболонках малого об’єму внаслідок збільшення відносної поверхні охолодження 

стінок. Завдяки росту теплових втрат знижується тиск вибуху в оболонках кубічної (на 

15 %), циліндричної (на 24 %) і прямокутної (на 29 %) форм в порівнянні зі 

сферичною оболонкою. 

При запаленні суміші всередині оболонки могутнім джерелом підпалювання 

(дуговим коротким замиканням) максимальний тиск вибуху значно збільшується, тому 

що при цьому замиканні в оболонці зростає нагрів газів і, отже, їхній тиск; під 
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впливом високих температур з полімерних і органічних матеріалів (ізоляції, 

конструкційних деталей, їх пластмас, заливальних смол, антикорозійних покрить, 

вологи) виділяються пари і горючі гази. 

В оболонках малого вільного об’єму (до 30 л) тепловий потік дуги 
Дq  

співрозмірний з тепловим потоком від згоряння вибухової суміші, Вq  тому в цих 

оболонках у режимі короткого замикання тиск у кілька разів вище (рис. 4.2, крива 4), 

ніж при запаленні малопотужним джерелом (крива 1). За великих об’ємів (понад 50 л) 

оболонок Д Вq q , тому максимальний тиск майже не залежить від дії дуги під час 

короткого замикання. Наявність антикорозійних покриттів на внутрішніх поверхнях 

позначається лише на тисках, що виникають в оболонках малого об’єму. В залежності 

від вільного об’єму оболонок прийняті наступні випробувальні тиски: 0,3 МПа — при 

об’ємі до 0,5 л; 

6 МПа —понад 0,5 до 2 л і 0,8 МПа —понад 2 л. За цими даними розраховують 

механічну міцність оболонок. 

 

Рис.4.2. Залежність тиску від об’єму оболонки при запалюванні джерелом: 

1 — іскровим (СН4=9,8 %);  

2 — дуговим к. з. в оболонці з покриттям емаллю (СН4=0 %);  

3 — те саме без покриття; 

4 — дуговим к. з. в оболонці з покриттям емаллю (СН4=9,8 %). 

Для визначення вільного об’єму оболонки враховують лише фактичний об’єм 

повітря всередині зібраних і готових до роботи виробів. 

Оболонки виготовляються з міцних конструкційних сталей, сірого чавуна з 

тимчасовим опором розриву не менш 15 кг/мм
2
 (для стаціонарного устаткування); 

оболонки І В, 2В з вільним об’ємом не вище 2 л можуть виготовлятися з пластмас АГ-

4С і К-78-51. Допускається виготовлення оболонок 1В, 2В переносних пультів, 

приладів, ручних електросвердел, світильників, штепсельних роз’ємів зі сплавів 
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алюмінію з тимчасовою міцністю на розрив не нижче 15 кг/мм
2
. При цьому повинні 

мати міцне захисне покриття з матеріалів, безпечних у відношенні фрикційного 

іскріння. Оглядові вікна повинні бути з прозорих матеріалів, здатних витримати тиск 

вибуху. 

Мінімальна товщина стінок оболонки, встановлюється в залежності від 

матеріалу, умов експлуатації, випробувань оболонки на механічну міцність і 

припустиме нагрівання. 

При дослідженні вибухостійкості заданої оболонки необхідно: 

— вимірити обсяг оболонки V і площу кришки; 

— по зазначених розрахункових значеннях тиску р, розрахувати зусилля, що 

діє на кришку (Р=рS); 

— визначити розривне напруження у кріпленні кришки за наявності всіх 

болтів; втраті одного, двох болтів ( /В P nF  , де F— перетин болта, п — число болтів); 

— визначити коефіцієнт вибухостійкості. 

4.4.3. Дослідити стан вибухонепроникних з’єднань. 

Після вибуху в оболонці полум’я, що проходить через вузькі канали (щілини, 

фланці, різьблення і т. п.), при певних розмірах останніх, може гаснути. Явище 

загасання полум’я пов’язане з відводом тепла в стінки каналу. Цей принцип 

покладений в основу забезпечення вибухонепроникності оболонок. 

Вибухонепроникність характеризується вибухонепроникним зазором, через який 

може прориватися полум’я чи розпалені продукти вибуху, не викликаючи запалення 

вибухонебезпечної суміші зовні оболонки. Вибухонепроникний зазор 

характеризується шириною (висотою), довжиною, конфігурацією і чистотою обробки 

вибухозахисних поверхонь. 

Максимально припустима ширина щілини, що забезпечує вибухонепроникність: 

S=SКР /К 

де Sкр— ширина критичного зазору, для якого імовірність передачі вибуху 50 %; 

К — коефіцієнт приведення вибухонепроникного з’єднання до єдиного рівня 

вибухозахисту (К=2 — для пласких і циліндричних з’єднань; K=1,8 — для 

плоскоциліндричних з’єднань; К=1,5 — для лабіринтових і різьбових з’єднань). 
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Ширина критичного зазору залежить від довжини зазору — ширини фланців на 

оболонці, тобто від часу контактування продуктів горіння зі стінками фланців. Тому 

ширину зазору регулюють разом з його довжиною. 

При коротких замиканнях через щілини вилітають металеві частки, нагріті до 

високої температури. Плоскі фланцеві з’єднання при цьому не забезпечують необхід-

ного охолодження часток. Так, дія метаноповітряної суміші при малопотужному 

джерелі підпалювання ширина вибухонепроникного зазору з пласкими фланцями 

складає 5 мм, а при дуговому короткому замиканні в залежності від обсягу вона 

знижується до 0,1 ...0,2 мм. У разі болтового кріплення кришок виконати з’єднання з 

таким зазором неважко. Однак виконання з швидковідкривними кришками з зазором 

0,1...0,2 мм технологічно складно. Для цього використовуються фланцеві з’єднання 

різної конфігурації (лабіринтове, бар’єрне, різьбове, комбіноване), що ускладнює 

вільний виліт нагрітих часток під час вибуху (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.З.  Вибухонепроникні з’єднання. 

 а) пласке; б) лабіринтне одногребінчате; в) лабіринтне двогребінчате; г) лабіринтне 

багатоступінчате; д) циліндричне; е) плоско-циліндричне (комбіноване); ж) різьбове; 

з) бар'єрне. 

Особливу небезпеку в режимі дугових коротких замикань являють собою частки 

алюмінію, що вилітають з оболонки. Процес їх окислювання, що призводить до 

згоряння, починається при нижчих температурах, ніж окислювання мідних часток. Для 

їх охолодження до припустимих значень температури необхідно мати менший зазор 

щілини чи більше число поворотів і велику довжину. При Iхх < 120 А і Iкз <290 А 

потужність дуги недостатня для оплавлення країв фланців і утворення розплавлених 

часток алюмінію. Тому за таких параметрів мережі можна використовувати оболонки 
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з алюмінієвих сплавів. Вмонтовані в оболонки 2В, 3В, 4В виробу з алюмінієвих 

сплавів (конденсатори, реле, тиристори й ін.) повинні розміщатися на відстані не 

менше 200 мм від внутрішнього краю пласких фланців. 

У разі різьбових вибухонепроникних з’єднаннях різьблення повинне бути 

метричним, із кроком не менш 0,7 мм і осьовою довжиною не менш 5...8 мм. 

Вибухонепроникне введення кабелю в оболонку забезпечується еластичним 

ущільнювальним кільцем чи заповнювачем. Невикористані кабельні введення 

закриваються спеціальною заглушкою. Кабельне введення не має таку надійність 

стосовно вибухонепроникності, як фланцевий захист. Тому безпосереднє введення 

кабелів (без вступного відділення з прохідним ізолятором) допускається, якщо 

електроустаткування групи 1В у нормальному режимі не має іскрячих або нагрітих 

частин, або номінальна потужність приймача не перевищує 250 В А. 

Наявність на вибухозахисних поверхнях корозії призводить до порушення 

вибухонепроникності за рахунок вилітаючих у режимі дугового короткого замкнення 

розпечених до температури плавлення часток окисів заліза, що відшаровуються від 

поверхні фланців. Тому вибухонепроникні поверхні покриваються цинком чи іншими 

лугостійкими матеріалами. 

Під час дослідження вибухонепроникності рудничних електроапаратів у 

лабораторії необхідно виконати наступне: 

— вивчити вимоги до вибухонепроникності з’єднань; 

— на апаратах, що є в лабораторії, вивчити конструкції вибухонепроникних 

з’єднань, зробити їх ескізи і записати параметри; 

— провести зовнішній огляд електроапарата (за вказівкою викладача), 

звертаючи увагу на стан оболонок, наявність маркування, усіх кріпильних деталей 

(болтів, гайок), їх затягування, наявність ум’ятин, тріщин, забоїн на оболонці і 

вибухонепроникних поверхнях, ушкодження оглядових вікон, наявність і цілісність 

прокладок, іржі на фланцях; 

— перевірити правильність виконання вводів кабелів в оболонку, наявність 

заглушок на невикористаних вводах, стан ущільнень; 

—  за допомогою набору щупів перевірити ширину зазору по всьому 

периметру з’єднання; 
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— перевірити справність механічних блокувань; 

— зробити висновок про стан вибухонепроникності оболонки та її складових, 

вплив виявлених несправностей на вибухозахист. 

 

Контрольні запитання 

1. Рівні і види вибухозахисту електроустаткування. 

2. Вимоги до вибухонепроникності оболонки. 

3. Чим характеризується вибухостійкість оболонок? 

4. Який вплив на тиск всередині оболонки під час вибуху робить джерело 

підпалювання суміші (іскрове, дугове)? 

5. Що розуміють під вільним об’ємом оболонки? 

6. Чим характеризується вибухонепроникність оболонки? 
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Лабораторна робота №5 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ БЛОКІВ РУДНИКОВОГО ВИБУХОБЕЗПЕЧНОГО 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПУСКАЧА ПВИ-32 

 

Мета роботи: вивчити принципову схему пускача ПВИ-32, його блоків 

керування ї контролю ізоляції, а також дослідити пускозахисні властивості цих блоків. 

 

5.1 Загальні положення 

5.1.1 Призначення та галузь використання 

Пускач електромагнітний ПВИ-32 у вибухобезпечному виконанні з 

іскробезпечними колами керування призначено для роботи в трифазних мережах 

змінного струму з ізольованою нейтраллю трансформаторів напругою 380/660 В у 

вугільних і сланцевих шахтах, небезпечних щодо газу та вугільного пилу. 

Пускач призначено для встановлення та експлуатації за таких умов: 

а) температура оточуючого повітря становить 5...+35 °С; 

б) відносна вологість навколишнього середовища до 100% за температури 

+35 °С; 

в) вміст вугільного пилу в навколишньому середовищі - до 1200 мг/м
3
; 

г) відсутність різких поштовхів (ударів) та сильної тряски; 

д) робота в горизонтальному положенні, дозволяється нахил до 15° у будь-якому 

напрямку. 

5.1.2 Технічна характеристика пускача 

Номінальна напруга мережі 380/660 В (-15 +10%); 

сила номінального струму апарата 32 А; 

уставки спрацьовування максимального захисту вмонтованого автоматичного 

вимикача 384 А; 

комутаційна здатність: на вимкнення - ефективне значення струму 1100 А; на 

ввімкнення - амплітудне значення струму - 1000 А; 

уставка спрацьовування блока контролю ізоляції: попереджувальна - 200 кОм; 

аварійна - 30 кОм. 
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Комутаційна зносостійкість пускачів ПМА-3102, вмонтованих у корпус пускача, 

складає не менш як 10
6
 циклів вмикання-вимикання при роботі в повторно-

короткочасному режимі категорії АС-3 і при номінальному струмі 0,14∙10
6
 циклів у 

режимі АС-4 при струмі 60% номінального значення. 

Пускач має один вхід живлення й транзитний вхід із зовнішнім діаметром 

кабелів 28...40 мм, два виходи до навантаження з зовнішнім діаметром кабелів 18...29 

мм і два входи контрольних кабелів із зовнішнім діаметром 18...29 і 11...17 мм. 

5.1.3. Особливості конструкції пускача 

Конструкційно пускач ПВИ-32 аналогічний пускачу ПЗИ-6ЗБ із деякими 

відмінностями. Його вибухонепроникна оболонка являє собою циліндричний зварний 

корпус, розділений вибухонепроникною перегородкою на дві частини: відділення 

роз'єднувача і відділення апаратури. У відділенні роз'єднувача встановлені 

нереверсивний блокований роз'єднувач, трансформатор напруги, кнопка "Стоп" і 

запобіжники. У відділенні апаратури - два комутаційних нереверсивних пускача без 

теплового реле з прямоходовою магнітною системою, автоматичний вимикач, блок 

дистанційного керування (БДК), блок контролю ізоляції (БКІ), кнопка "Перевірка 

БКІ", запобіжники та сигнальні лампи. Відділення апаратури зачиняється кришкою, 

яка швидко відчиняється, з шарнірним підвісом. Пускач має механічне блокування, 

яке дозволяє відчиняти кришку відділення апаратури, що обслуговується тільки при 

вимкненому блокувальному роз'єднувачі. 

 

5.2.Принцип роботи пускача 

5.2.1. Можливості електричної схеми пускача 

Електрична схема пускача (рис.5.1) забезпечує такі види захисту, електричного 

блокування, сигналізації та перевірок: 

- захист від струмів короткого замикання силових кіл, які відходять від пускача, 

і сигналізацію при спрацюванні захисту (сигнальна лампа НL3); 

- захист від втрати керованості при обриві або замиканні проводів дистанційного 

керування; 

- захист від обриву або збільшення опору кола заземлення понад 50 Ом на 

вимкнення; 
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Рис. 5.1 – Схема з’єднання пускача ПВИ-32 
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- нульовий захист; 

- захист від самовмикання пускача при підвищенні напруги в мережі живлення 

до 150% номінального; 

- електричне блокування, яке зашкоджує вмиканню пускача при зниженні опору 

ізоляції на відгалуженні мережі нижче 30 кОм при аварійній уставці і 200 кОм - при 

попереджувальній уставці; 

- сигналізаційного про спрацювання блокування (лампа HL1); 

- перевірку справності БКІ;  

- перевірку справності схеми керування ї кола котушок контакторів пускачів 

(НL2). 

Електрична схема забезпечує такі види керування: 

- дистанційне - за допомогою кнопкових постів керування, вмонтованих у робочі 

машини або встановлених окремо; 

- дистанційне автоматичне - від замикаючого допоміжного контакту, іншого 

пускача або датчика; 

- місцеве відімкнення за допомогою вмонтованої в пускач кнопки "Стоп". 

5.2.2. Силове коло пускача 

Складається з кола ввідного та вивідного (транзитного) пристрою (затискачі А, 

В, С), блокувального нереверсивного роз'єднувача 0, автоматичного вимикача серії 

АЕ-20, головних контакторів К1.2 ї К2.2, двох комутуючих пускачів типу ПМА-3102 ї 

затискачів А3, В3, С3 для приєднання кабелю, який відходить до струмоприймача. 

5.2.3. Схема блока дистанційного керування БДК 

Блок БДК (рис.5.2) складається з двох вимірювальних схем, які мають у своєму 

складі схеми порівняння струмів, підсилювачі, вихідні реле. Контакти вихідних реле 

ввімкнені в логічну схему, яка здійснює керування проміжним реле К5.1 (див. 

рис.13.1). Вхідне коло являє собою схему порівняння струмів ї містить резистори R9, 

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

Порівняння струмів здійснюється на базі транзистора VT7, навантаженням якого є 

резистор R16. У коло навантаження ввімкнено схему часової затримки сигналу 

керування яка складається з транзисторів VT3, VT1, резисторів R2, R5, R8, 

конденсаторів С4, С6, діода VD4 та стабілітрона VD1 
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До вхідного кола схеми порівняння струмів і до контактів 10 і 20 приєднано пост 

дистанційного керування - кнопку "Пуск", зашунтовану резистором. Послідовно з нею 

ввімкнено кнопку "Стоп" і кінцевий діод. 

 

5.2.4. Робота блока дистанційного керування БДК 

При вмиканні роз’єднувача на блок А1 (БДК) (див.рис.5.1) надходить напруга. 

При цьому на схему блока (див. рис.5.2) в позитивний півперіод струм від джерела 

напруги прямує по двох паралельних колах: R13 — VD7 — R19 — VD10 і кнопковим 

постом. У негативний півперіод струм протікає по колу VT7 — R21 — R18 — R17 — 

VD6 — R9. На базі транзистора VT7 відбувається порівняння струмів. 

При розімкненій кнопці "Пуск" транзистора VT7 і VТ1 закриті, через реле К1 

струм не тече. При замиканні кнопки "Пуск" шунтується коло R13 — VD7 — R19 — 

VD10, що призводить до переваги струму в колі VT7 — R21 — R18 — R17 — VD6 — 

R9. B результаті відкриваються транзистори VT7, VT1 і спрацьовує реле K1. При 

збільшенні опору в колі дистанційного керування струм у колі R13 — VD7 — R19 — 

VD10 збільшується, що призводить до закривання транзисторів VT7, VT1 i вимкнення 

реле К1.1. В разі замикання проводів ДК між собою шунтуються обидва кола, що 

призводить до закривання VT7, VT1 і вимкнення реле К1.1. 

Схема часової затримки слугує для компенсації фазового зсуву між напругою 

живлення реле К1.1, струмом керування в базовому колі транзистора VТ1 і стійкої 

роботи при перехідних процесах у колах керування. 

Контакти вихідних реле двох вимірювальних схем увімкнені в логічну схему 

таким чином, що в разі подавання напруги на схему вмикається реле К4.1 і 

замикається контакт К4.2 у колі реле К5.1. За наявності керуючого сигналу в колі 

дистанційного керування контакти К1.2 і К2.2 перемикаються. При цьому реле К4.1 

залишається ввімкненим, вмикає реле К5.1, яке своїми контактами вмикає проміжне 

реле. При неузгодженій роботі контактів К1.2 і К2.2 в реле К4.1 зникає струм, 

розмикається контакт К4.2 і вимикається проміжне реле. 

Iскробезпечність блока забезпечується резисторами R1, R16, R20. При замиканні 

кнопки "Пуск" винесеного поста керування спрацьовує вихідне реле К5.1 і стримує 

живлення проміжне реле, В разі збільшення опору в колі ДК до 50 кОм або замиканні 



     61 
 

проводів цього кола між собою блок вимикається, розриваючи коло живлення 

проміжного реле. 

 

5.2.5 Принцип дії блоку контролю ізоляції 

Принцип дії БКІ полягає у прикладанні до ізоляції постійної напруги та 

вимірюванні струму, який проходить через ізоляцію. Зменшенню опору ізоляції 

відповідає збільшення струму. Основним елементом БКІ (рис. 5.3) є складений 

транзистор VT1-VT2 в колекторне коло якого увімкнене виконавче реле K1.1. БКІ 

живиться змінною напругою 36 В через контакти 2-12. В коло реле K1.1 напруга 

подається в один з півперіодів змінного струму по колу контакт 12 — діод VD2 — 

резистор R1 — обмотка реле K1.1 — колектор VT1-VT2 — емітер VT1-VT2 — 

контакт 2. Конденсатор C4 згладжує пульсації напруги на обмотці реле K1.1. Для 

подачі постійної напруги на ізоляцію використовується однопівперіодний випрямляч, 

що складається з діода VD3 та конденсатора C2. 

БКІ працює наступним чином. Ізоляція, опір якої контролюється, приєднується 

між контактами 10-20. Через ізоляцію проходить струм по колу контакт 12 — VD3 — 

контакт 20 — ізоляція — контакт 10 — R8 — R7 — R5 — R4 — база VT1-VT2 — 

емітер VT1-VT2 — контакт 2. Зі зменшенням опору ізоляції збільшується сила струму, 

що проходить через емітерний перехід складеного транзистора VT1-VT2. Відповідно, 

пропорційно збільшується колекторний струм VT1-VT2. Коли колекторний струм 

перевищує струм спрацювання реле K1.1, воно спрацьовує та контактами K1.3 вмикає 

сигнальну лампу, що приєднана до контактів 13-16. 

Регулювання уставки спрацювання БКІ виконує коло, що складається з 

транзистора VT3 та резисторів R2, R3, R6, R9, R10. Колекторний перехід VT3 

увімкнений паралельно до емітерного переходу складеного транзистора VT1-VT2. 

Чим більший колекторний струм VT3 (який пропорційний емітерному струму), тим 

більша частка струму, що пройшов через ізоляцію, проходить в обхід емітерного 

переходу VT1-VT2 і пропорційно зменшується колекторний струм VT1-VT2, тобто 

уставка спрацювання БКІ зменшується. Коло регулювання уставки живиться 

постійним струмом від однопівперіодного випрямляча, що складається з діода VD1 та 

конденсатора C1. Струм проходить по колу контакт 2 — база VT3 — емітер VT3 — R6 
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— R10 — R9 — VD1 — контакт 12. Чим більший струм в цьому колі, тим менша 

уставка спрацювання БКІ. Для регулювання уставки спрацювання БКІ 

використовуються змінні резистори R2, R3, які разом з резистором R9 утворюють 

дільник напруги. Зменшення опорів R2, R3 зменшує напругу (і струм) в колі емітера 

транзистора VT3. Тобто зменшення опорів R2, R3 збільшує уставку спрацювання БКІ і 

навпаки. 

Вибір уставки спрацювання БКІ здійснюється за допомогою перемикача SA. Для 

одержання попереджувальної уставки контакт перемикача приєднується до 

конденсатора C7. В разі досягнення опором ізоляції попереджувальної уставки реле 

K1.1 спрацьовує та своїм контактом K1.2 шунтує резистор R10. При цьому емітерний 

струм VT3 зростає, уставка спрацювання БКІ зменшується та реле K1 відпускає 

контакти. Струм знову проходить через R10, уставка спрацювання БКІ зростає до 

попередньої величини, реле К1.1 спрацьовує і т.д. Відповідно, сигнальна лампа 

починає блимати. Конденсатор C7 уповільнює наростання та спадання емітерного 

струму VT3, завдяки чому реле К1.1 вмикається або вимикається з затримкою в 

декілька секунд. 

Для одержання аварійної уставки перемикач SA шунтує резистор R10, емітерний 

струм VT3 зростає, що відповідає зменшенню уставки спрацювання БКІ. В разі 

досягнення опором ізоляції аварійної уставки реле K1.1 спрацьовує, але контакт K1.2 

не змінює уставку спрацювання (резистор R10 вже шунтований перемикачем SA), і 

тому сигнальна лампа горить неперервно. 
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Рис. 5.3 Схема електрична принципова блока БКІ пускача ПВИ-32. 
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5.4. Вказівки до проведення роботи 

5.4.1 Визначити попереджувальну уставку спрацювання БКІ: 

5.4.1.1 Послідовно з'єднати два магазини опорів, приєднати їх до БКІ та 

встановити опір 200 кОм. 

5.4.1.2 Перемикач SA перевести в положення "Попереджувальна". 

5.4.1.3 Увімкнути стенд 

5.4.1.4 Поступово зменшувати опір магазина і для кожного значення опроу R 

визначити кількість спалахів сигнальної лампи N впродовж 60 с і середній період 

спалахів лампи t. Результати занести в табл. 5.1. Опір, за якого t<5 с прийняти в якості 

попереджувальної уставки БКІ. 

5.4.1.5 Побудувати графік t=f(R). 

5.4.2 Визначити аварійну уставку спрацювання БКІ: 

5.4.2.1 Встановити опір магазина 200 кОм. 

5.4.2.2 Перемикач SA перевести в положення "Аварійна". 

5.4.2.3 Поступово зменшувати опір магазина поки сигнальна лампа не 

загориться. Відповідне значення опору записати як аварійну уставку БКІ. 

5.4.2.4 Вимкнути стенд. 

5.4.3 Визначити опір кола керування, який призводить до вимикання БДК: 

5.4.3.1 Приєднати магазин опорів між клемами X1-X2 та встановити опір 0 Ом. 

5.4.3.2 Увімкнути стенд. 

5.4.3.3 Увімкнути БДК кнопкою "Пуск", сигнальна лампа повинна загорітися. 

5.4.3.4 Збільшувати опір магазину поки сигнальна лампа не згасне. Відповідне 

значення опору записати до протоколу. 

5.4.3.5 Вимкнути стенд. 

5.4.4 Визначити опір, за якого БДК виявляє коротке замикання в колі керування: 

5.4.4.1 Приєднати магазин опорів між клемами X2-X3 та встановити опір 

100 кОм. Встановити перемичку між клемами X1-X2. 

5.4.4.2 Увімкнути стенд. 

5.4.4.3 Увімкнути БДК кнопкою "Пуск", сигнальна лампа повинна загорітися. 

5.4.4.4 Зменшувати опір магазину поки сигнальна лампа не згасне. Відповідне 

значення опору записати до протоколу. 
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5.4.4.5 Вимкнути стенд. 

 

Таблиця 5.1 

R, кОм            

N            

t, с            

Попереджувальна уставка: Аварійна уставка: 

 

 

 

 Контрольні запитання 

1. Призначення і галузь використання пускача ПВИ-32 

2. Назвати види захисту, які забезпечують блок БДК. 

3. Робота блока БДК при замиканні кнопки «Пуск» 

4. Робота блока БДК при замиканні жил керування між собою. 

5. Робота блока БДК при замиканні при обриванні кіл керування. 

6. Назвати аварійні і попереджувальні уставки спрацьовування блока БКІ при 

Uн=660 В і Uн= 1140 В. 

7. Робота схеми блока БКІ в разі зниження опору ізоляції до попереджувальної і до 

аварійної уставки. 

8. Призначення резисторів R2, R3 блока БКІ. 
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Лабораторна робота № 6 

ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. 

ДОСЛІДЖЕННЯ РУДНИКОВИХ СВІТИЛЬНИКІВ 

 

Мета роботи: вивчити принцип роботи, конструкції, схеми вмикання джерел 

світла; конструкції освітлювальних пристроїв гірничих підприємств; зняти електричні 

та світлотехнічні характеристики світильників. 

 

6.1. Загальні відомості та теоретичні положення 

6.1.1. Особливості освітлення гірничих підприємств 

Раціональне електричне освітлення підвищує продуктивність праці, полегшує 

санітарно-гігієнічні умови праці та догляд за механізмами, сприяє їх безперебійній 

роботі, полегшує нагляд за покрівлею за допомогою кріплення гірничих виробок, 

знижує зольність вугілля і сприяє попередженню нещасних випадків. 

Розрізнюють загальне, місцеве та комбіноване освітлення. Загальне освітлення 

слугує для освітлення всієї території зони роботи або приміщення, створюючи майже 

однакову освітленість. Місцеве освітлення передбачається тільки на робочих місцях 

(його виконують разом із загальним), комбіноване передбачає встановлення загального 

та місцевого освітлення, світильники загального освітлення мають створювати 

освітленість не менш ніж 10% нормативної освітленості. Загальне та комбіноване 

освітлення відноситься до робочого освітлення. На випадок аварійного відімкнення 

робочого освітлення передбачається аварійне освітлення. У підземних виробках аварійне 

освітлення забезпечується індивідуальними світильниками робітників. 

6.1.2. Електричні джерела світла 

До цих джерел світла, які застосовуються на гірничих підприємствах, 

відносяться лампи розжарювання та газорозрядні лампи. Для джерел світла найбільше 

важливі такі показники: світлова віддача (лм/Вт), термін служби (год), напруга (В), 

спектральний склад випромінювання (кольоровість), потужність лампи (Вт) і 

світловий потік (лм). 

Лампи розжарювання. Принцип роботи, оснований на тепловому 
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випромінюванні розжареного вольфрамового волоска, згорнутого в спіраль та 

вміщеного в скляну колбу. Прагнення до підвищення ефективності ламп за рахунок 

зниження теплових витрат та підвищення світловіддачі призвело до застосування 

подвійних спіралей (біспіральні лампи). Для зменшення розпилювання вольфраму та 

підвищення робочої температури тіла розжарювання лампа наповнюється інертними 

газами та їх сумішами. За потужності до 60 Вт лампи бувають вакуумними (В), а за 

більшою потужності /60...1000 Вт) колбу поповнюють аргоном із додатком азоту (Г) 

або криптону (К). Видимі випромінювання становлять 10—12% витраченої енергії. 

Світловіддача ламп розжарювання низька і дорівнює 6...20 лм/Вт. 

Дуже перспективні галогенні лампи розжарювання у кварцовій колбі. Лампа 

заповнена інертним газом з додаванням йоду. Вольфрам, що випарувався з нитки 

розжарювання, реагує з йодом, утворюючи йодистий вольфрам (WJ2). При контакті з 

ниткою розжарювання йодистий вольфрам розкладається і вольфрам відкладається на 

нитці розжарювання. В результаті відбувається безперервна регенерація 

вольфрамового волоска та збільшення світловіддачі (21...29 лм/Вт), терміну роботи 

(2000 год.) та потужності ламп (1, 2, 5, 10, 20 кВт). 

Принцип дії газорозрядних ламп оснований на принципі випромінювання світла 

в результаті розряду в газі, парах металів або в суміші газів з парами металів. Для 

підвищення світловіддачі внутрішню поверхню скла ламп покривають люмінофорами, 

які перетворюють невидимі ультрафіолетові випромінювання у видимі, а 

застосовуючи комбінований склад люмінофорів, можна отримати будь-яку 

кольоровість ламп. 

Поширення набули дві групи розрядних ламп: низького тиску (400...500 Па) - 

люмінесцентні, та високого (0,5...1 МПа) - ртутні, натрієві. 

Люмінесцентна лампа складається з скляної трубки, покритої всередині 

люмінофором. У трубці міститься розріджений аргон та крапельки ртуті. На кінцях 

трубки розміщені цоколі, які містять ізоляційну колодку, контакти та вольфрамовий 

волосок розжарювання. При подачі напруги в лампі виникає дуговий розряд в парах 

ртуті. Розряд створює ультрафіолетове випромінювання. Шар люмінофору на 

внутрішній поверхні трубки перетворює ультрафіолетове випромінювання на видиме 

світло. Для запалювання лампи необхідно нагріти електроди до 800...1000 °С, для чого 
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через них пропускається струм. Інший спосіб запалювання люмінесцентної лампи – за 

допомогою подачі підвищеної напруги між електродами, що потребує застосування 

пускорегулюючого апарата (ПРА), в якому втрачається 20...30% енергії, знижується 

коефіцієнт потужності ламп (0,5...0,6). Середній строк служби люмінесцентних ламп 

10000 год, світловіддача 40...75 лм/Вт. 

Газорозрядні лампи високого тиску частіше представлені дуговими ртутними 

лампами (ДРЛ), які випускаються двоелектродними (250...1000 Вт) та 

чотириелектродними (80...1000 Вт). Для двоелектродної лампи необхідний складний 

запалюючий пристрій, який створює імпульс напруги до 3000 В. Тому більш поширені 

чотириелектродні лампи. Джерело випромінювання у цій лампі (рис. 6.1) - кварцова 

трубка Г, наповнена парами ртуті з двома робочими електродами 1-2 та двома 

електродами запалювання 3-4. Розрядна лампа міститься в скляній колбі, покритій 

всередині шаром люмінофора Л і заповненій вуглекислим газом. При ввімкненні 

лампи напруга 220 В надходить до робочих електродів безпосередньо, а до електродів 

запалювання - через резистори R. У підсумку між розміщеними поряд основним та 

запалювальним електродами з'являється тліючий розряд, який після цього переходить 

у дуговий між робочими електродами. 

 

Рис 6.1 Конструкція та схема запалювання лампи ДРЛ. 

 

6.1.3 Схеми запалювання люмінесцентних ламп 

За способом запалювання ламп схеми ПРА поділяються на три групи: стартерні, 
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безстартерні миттєвого запалювання за допомогою імпульсу напруги до 500...600 В та 

безстартерні з запалюванням за допомогою розжарювального трансформатора. 

Стартерна схема запалювання застосовується у рудникових світильниках РВЛ-

20. До її складу (рис.6.2, а) входять власне лампа та ПРА, який містить дросель L, 

стартер Ст і конденсатор С. Роль стартера виконує невелика неонова газорозрядна 

лампа, всередині якої розміщені біметалеві електроди, здатні при нагріванні 

вигинатися та замикатися між собою. В разі подачі напруги до лампи у стартері 

запалюється тліючий розряд, струм якого (20...50 мА) недостатній для розігрівання 

термокатодів люмінесцентної лампи, але достатній для нагрівання електродів 

стартера. Останні, вигинаючись, замикаються, тліючий розряд припиняється, і у колі 

термокатодів тече розігріваючий струм, що у 1,5-3 рази перевищуючий нормальний 

струм лампи. Термокатоди розігріваються до температури 800...900 °С і починають 

випромінювати електрони, необхідні для іонізації газу в лампі. 

Охолоджені електроди стартера розмикаються, в обмотці дроселя індукується 

ЕРС самоіндукції, яка накладається на напругу мережі, на лампі напруга досягає 

400...600 В, у лампі виникає дуговий розряд, який створює світіння. Після 

запалювання лампи струм у ній обмежується дроселями, а напруга на стартері 

виявляється недостатньою для нового запалювання стартера. Якщо з першого 

спрацювання стартера лампа не запалилась, то процес запалювання повторюється. 

Конденсатор слугує для зниження радіоперешкод. 

У світильнику "Луч-2М" використовується резонансна схема запалювання 

(рис. 6.2, б), коли при подачі напруги до схеми в колі L2-С виникає резонанс напруги, 

який забезпечує подачу на лампу імпульсу високої напруги. Після запалювання лампи 

вона шунтує коло L2-C, а первинна обмотка трансформатора L1 у подальшому 

виконує роль дроселя, що обмежує струм у лампі. 

У світильнику РВМ-40 для запалювання лампи використовують 

розжарювальний трансформатор (рис.6.2, в). При подачі напруги до лампи її катоди 

розігріваються за допомогою обмоток трансформатора. Сума напруги на конденсаторі 

та в обмотці L2 трансформатора забезпечує, подачу до лампи напруги U= (1.05...1.3) 

Uc, достатньої для запалювання лампи. Після запалювання лампи остання шунтує 

розжарювальний трансформатор. Для зниження напруги запалювання вздовж усієї 
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лампи прокладається металева смужка. 

 

Рис.6.2. Схеми запалювання люмінесцентних ламп. 

 

6.1.4 Освітлювальні пристрої 

Сукупність джерела світла та освітлювальної апаратури називають 

освітлювальними пристроями. Розрізняють пристрої близької дії - світильники, та 

пристрої дальнього світла - прожектори. 

Для розподілу світлових потоків у потрібному напрямі в освітлювальних 

пристроях встановлюють розсіювачі або переломлюючі оптичні системи. Основні 

світлотехнічні характеристики освітлювальних пристроїв: 

— крива розподілення сили світла, яка є графічним зображенням залежності 

сили світла освітлювального пристрою у різних напрямах в одній площині (для 
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несиметричних трубчастих джерел світла зображені криві розподілення сили світла у 

поздовжній та поперечній площинах симетрії); 

— ККД - відношення світлового потоку світильника до світлового потоку 

лампи; 

— захисний кут світильника, який визначав захист ока від прямих променів 

джерела світла, що утворюється між горизонталлю, яка  проходить через волосок 

розжарювання та лінією, з’єднуючою край відбивача з протилежною крайньою 

точкою волоска розжарювання. 

Основні електричні параметри освітлювальних пристроїв - їх номінальна 

напруга, потужність та струм, коефіцієнт потужності та електричний ККД, 

враховуючий витрати в ПРА. 

Конструктивна характеристика - ступінь захисту від впливу навколишнього 

середовища (відкриті, бризководозахищені, пилозахищені, пилонепроникні, 

вибухозахищені та вибухонепроникні). 

Для стаціонарного освітлення в підземних виробках шахт використовують 

світильники РП-100М, РП-200, СШСІ-1М, СШС2-1М з лампами розжарювання у 

виконанні РП та світильники РВЛ-20М, РВЛ-40М з люмінесцентними лампами у 

виконанні РВ. 

Для освітлення очисних вибоїв застосовують вибухобезпечні світильники "Луч-

2М" з люмінесцентною лампою та СЭЗ-60 - із лампою розжарювання . 

Світильник РП-100М (рис. 6.3) складається з корпуса 5, кришки 2, лампи 6, 

скляного ковпака 7 та захисної решітки 8 із фланцем для, кріплення решітки та 

ковпака на корпусі. Всередині корпуса кріпиться патрон 9, а зовні знаходяться два 

пристрої для підводу кабелю живлення 4 та відхідного кабелю до наступного 

світильника. Скоба 1 служить для підвішування світильника. Лампа вставляється в 

патрон і втримується гребінчастим контактом; усередині патрона розміщено 

вибухозахисну камеру (рис.6.3). 

Світильник РВЛ-20М (рис.6.4) складається з двох корпусів 1 та 4, з'єднаних 

трубою 2, яка виконує функцію з'єднуючого елемента між оболонками корпусів. У 

корпус 1 вмонтований ПРА, а в корпуси 1 та 4 - патрони 3 для лампи 7. Всередині 

патронів 3 встановлені пружини, які в разі розбиття лампи 7 виштовхують цоколі. 
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Таким чином запобігається займання рудникового газу в разі подачі напруги на 

світильник з розбитою лампою. Лампу захищає труба з органічного скла 8, яка також 

захищається металевою решіткою 9. Труба ущільнюється гумовим кільцем та 

притискною гайкою 6. У корпусі ввідного пристрою 5 є два кабельні вводи, що дає 

змогу монтувати освітлювальну мережу без трійникових муфт. Ущільнення кабелю 

забезпечується гумовим ущільнюючим кільцем 11 за допомогою фланця 10. 

 

 

Рис. 6.3 Конструкція світильника РВЛ-20М 
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Рис.6.4. Конструкція світильника РВЛ-20М 
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6.3 Вказівки до проведення роботи 

6.3.1 Увімкнути стенд 

6.3.2 Увімкнути джерело регульованої напруги, встановити напругу 220 В. 

6.3.3 Увімкнути люмінесцентну лампу перемикачем на передній панелі стенду. 

При цьому напруга на лампі знизиться. 

6.3.4 Повторно встановити напругу на лампі 220 В. Не допускається подача на 

лампу напруги понад 220 В. 

6.3.5 Зняти вольт-амперну характеристику люмінесцентної лампи. Для цього 

знижувати напругу від 220 В з кроком 10 В до згасання лампи. В табл. 6.1 записати 

відповідні значення напруги на лампі U та струму через лампу I. Окремо записати 

напругу згасання лампи. 

6.3.6 Визначити напругу запалювання лампи. Для цього підвищувати напругу 

поки лампа запалиться. Відповідне значення напруги записати в протокол. 

6.3.7 Вимкнути люмінесцентну лампу перемикачем на передній панелі стенду, 

вимкнути джерело регульованої напруги, вимкнути стенд. 

6.3.8 Побудувати вольт-амперну характеристику I=f(U). 

Таблиця 6.1 

U, В I, А U, В I, А 

    

    

    

    

    

    

    

    

Напруга згасання лампи: Напруга запалювання лампи: 

 

Контрольні запитання 

1. Недоліки ламп розжарювання як джерела світла. 

2. Принцип дії люмінесцентних ламп та їх переваги перед лампами розжарювання. 

3. Роль дроселя в схемах запалювання люмінесцентних ламп. 

4. Особливість безстартерних схем запалювання ламп. 
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Лабораторна робота № 7 

ДОСЛІДЖЕННЯ АПАРАТА ЗАХИСТУ ВІД ВИТОКУ НА ЗЕМЛЮ /АЗУР/ 

 

Мета роботи: вивчити призначення, технічні характеристики апарата захисту від 

витоку на землю АЗУР, принцип контролю ізоляції та компенсації ємнісної 

провідності мережі, принципову схему АЗУР; дослідити захисні характеристики 

апарата захисту АЗУР. 

 

7.1  Основні відомості та теоретичні положення 

7.1.1  Призначення та галузь використання 

Апарат захисту від струмів витоку на землю - уніфікований рудниковий АЗУР, 

призначений для захисту обслуговуючого персоналу від ураження електричним 

струмом та інших шкідливих наслідків (вибухів, пожеж та ін.) витоків струму на 

землю в електричних мережах трифазної змінної напруги 380 та 660 В з ізольованою 

нейтраллю трансформатора, які використовуються в підземних виробках та на 

поверхні вугільних та гірничорудних підприємств. 

Апарат має три варіанти виконання: 

АЗУР.1 - конструктивно виконаний у вигляді виємного блока, який 

встановлюється в розподільний пристрій низької напруги (РПНН) шахтних 

пересувних підстанцій ТСШВП, ТСВП замість апаратів АЗПБ та АЗШ-І. Він може 

впливати на розмикач нульової напруги і на незалежний розмикач, а також на два 

розмикача одночасно автоматичного вимикача АВ-3700; 

АЗУР.2 - виконаний у вигляді блока, який встановлюється в РПНН шахтних 

пересувних підстанцій типів ТКШВП та ТСШВП замість апаратів БЗП-1А та АЗШ-2. 

Він може впливати на автоматичний вимикач аналогічно апарату АЗУР.1 або на 

незалежний розмикач автоматичного вимикача АВ або АВМ; 

АЗУР.3 - конструктивно виконаний в окремій вибухонепроникній оболонці і 

може впливати на незалежний розмикач автоматичного вимикача. АЗУР.3 замінює 

апарати AЗAK-380/660 та АЗШ-З. 
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7.1.2 Технічні дані 

За систематичним трифазним витоком на землю (критичний опір ізоляції) апарат 

спрацьовує в разі опору ізоляції на фазу не менше ніж 10 кОм при напрузі 380 В та 

30кОм при напрузі 660 В. 

В разі однофазного витоку на землю опір спрацьовування становить не більше 

як 12 кОм при напрузі 380 В і не більш ніж 20 кОм при напрузі 660 В. 

Споживана потужність апарата - 0,13 кВА, власний час спрацьовування не більш 

як 0,1 с. 

В разі зміни ємності мережі від 0 до 1 мкФ на фазу тривалий струм витоку на 

землю не перевищує 0,025 А, а короткочасний струм через однофазний виток на 

землю опором 1 кОм (розрахунковий опір людини) не перевищує 0,1 А. 

Крім режиму контролю ізоляції та захисного відмикання апаратури АЗУР.1 та 

АЗУР.2 працюють також у режимі блокуючого реле витоку на землю (БРВ). При 

цьому апарати живляться напругою 127 В від трансформатора, який живить кола 

освітлення та контролю пересувних підстанцій. АЗУР.3 не має стороннього джерела 

живлення при відімкненому автоматичному вимикачі та не може працювати в режимі 

БРВ. 

Гранична сумарна протяжність кабельних ліній, які захищає апарат, має бути 

обмежена виходячи з загальної ємності мережі відносно землі не більш ніж 1 мкФ на 

фазу (не більш як 3 км). 

Схему контролю ізоляції та захисного відмикання складено так, щоб у разі 

пошкодження елементів кола контролю здійснювалось відмикання мережі або зміна 

опору спрацьовування, яка приводить до зберігання значення тривалого струму витоку 

на землю не більше ніж 0,025 А, тобто в апараті реалізовано принцип самоконтролю 

справності схеми та забезпечення безпеки в разі пошкодження елементів схеми.  

7.1.3 Електрична схема апарата АЗУР 

Принципову електричну схему апарата АЗУР зображено на рис.7.1. Для 

спрощення розгляду принципу роботи основних пристроїв апарата на рис.7.2 (та на 

лицьовій панелі лабораторного стенда) показано функціональну схему. 

Апарат АЗУР складається із пристрою контролю опору ізоляції та пристрою 

автоматичної компенсації ємнісної складової струму витоку на землю. 
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7.1.3.1. Пристрій контролю опору ізоляції 

Принцип дії апарата АЗУР полягає у прикладанні постійної оперативної напруги 

між землею та фазами мережі. При цьому виникає постійний оперативний струм, що 

проходить через ізоляцію мережі в землю, силу якого вимірює АЗУР. У випадку 

зниження опору ізоляції сила оперативного струму зростає, що і призводить до 

спрацювання АЗУР. 

На рис. 7.2 показана спрощена функціональна схема АЗУР. На цій схемі можна 

виділити декілька частин. Далі буде наведений опис роботи кожної частини схеми 

незалежно від інших частин, після чого буде розглянуте функціонування апарату 

АЗУР в цілому. 

Першою частиною схеми є джерело оперативної напруги, що складається з двох 

послідовно з'єднаних джерел постійної напруги E1 та E2. За відсутності пошкоджень 

ізоляції оперативний струм проходить по колу: ―+‖ джерела E2 — R26 — R25 — 

емітерний перехід VT5 (або колекторний перехід VT7) — заземлювач — земля — 

допоміжний заземлювач Дз — R22 —дросель L1 — ―-‖ джерела E1. У випадку 

пошкодження ізоляції частина оперативного струму прямує до місця пошкодження 

шляхом заземлювач — земля — місце пошкодження ізоляції — фаза мережі — 

трансформатор TV2, і опір ізоляції виявляється приєднаним паралельно до R22. 

Відповідно зі зменшенням опору ізоляції оперативний струм зростає. 

Другою частиною схеми є виконавча частина, основним елементом якої є 

виконавче реле K2.2. Замикання контактів реле K2.2 вказує на справність ізоляції 

мережі. Якщо реле K2.2 відпускає контакти, то це сигналізує про пошкодження 

ізоляції. Обмотка K2.2 живиться від конденсатора C7. Конденсатор заряджається по 

колу: ―+‖ джерела живлення — VD7 — C7 — VD6 — колектор VT5 — емітер VT5 — 

заземлювач. Якщо транзистор VT5 закритий, то C7 розряджається по колу: ―+‖ 

конденсатора C7 — VD12 — обмотка реле K2.2 — R12 —колектор VT3 — емітер VT3 

— ―-‖ конденсатора C7, і реле K2.2 спрацьовує поки конденсатор С7 не розрядиться. 

Для повторної зарядки конденсатора необхідно знову відкрити транзистор VT5, після 

чого закрити VT5 для подачі струму на обмотку реле K2.2. Тобто для того, щоб реле 

K2.2 спрацювало, необхідно щоб транзистор VT5 відкривався та закривався. Якщо 

VT5 постійно відкритий або постійно закритий, то реле K2.2 відпускає контакти. 
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Третьою частиною схеми є генератор підвищеної частоти, основними 

елементами якого є коливальний контур, що складається з конденсатора C13 та 

обмотки I трансформатора TV3, та транзистора VT8. Обмотка II трансформатора TV3 

приєднана паралельно до емітерного переходу VT8 завдяки чому забезпечується 

зворотній зв'язок в схемі. За наявності  напруги живлення в коливальному контурі 

виникають незатухаючі коливання, і транзистор VT8 відкривається та закривається. 

Вихід генератора підвищеної частоти приєднаний до бази транзистора VT4, що 

виконує формування прямокутних імпульсів. Якщо VT8 відкритий, то виникає струм в 

колі: емітер VT4 — база VT4 — R17 — VD14 — колектор VT8 — емітер VT8 — ―-‖ 

джерела живлення, і VT4 також відкривається. Відповідно, якщо VT8 закритий, то і 

VT4 закривається. Під час відкриття VT4 виникає струм в колі: заземлювач — база 

VT7 — емітер VT7 — емітер VT4 — колектор VT4 — R7 — ―-‖ джерела живлення. 

Завдяки цьому транзистор VT7 періодично відкривається та закривається. 

Контроль опору ізоляції відбувається наступним чином. За відсутності 

пошкоджень ізоляції оперативний струм, що надійшов на базу VT5, проходить через 

емітерний перехід і VT5 відкривається. Коли відкривається VT7 оперативний струм 

починає проходити через його колекторний перехід, а VT5 закривається. Коли VT7 

закривається оперативний струм знову проходить через емітерний перехід VT5 і він 

відкривається. Таким чином VT5 постійно відкривається та закривається і тому реле 

K2.2 спрацьовує. У випадку пошкодження ізоляції сила оперативного струм зростає, 

через що при відкритті VT7 весь оперативний струм не може пройти через його 

колекторний перехід, і надлишок оперативного струму проходить через емітерний 

перехід VT5. Внаслідок цього VT5 постійно відкритий, і реле K2.2 відпускає 

контакти. 

 



     79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
и

с.
7
.1

. 
П

р
и

н
ц

и
п

о
в
а
 

е
л
е
к
тр

и
ч

к
а
 

с
х

е
м

а
 

ап
а
р
а
та

 А
З

У
Р

 

 



     80 
 

 



     81 
 

 

Б
л
о
к
 
а
в
т
о
м
а
т
и
ч
н
о
г
о
 
к
о
м
п
е
н
с
а
т
о
р
а

Б
л
о
к
 
к
о
н
т
р
о
л
ю
 
і
з
о
л
я
ц
і
ї

 

 

Р
и

с.
 7

.2
 Ф

у
н

к
ц

іо
н

ал
ь
н

а 
сх

ем
а 

А
З

У
Р

. 



     82 
 

 

7.1.3.2  Робота схеми в режимі БРВ 

При роботі апарата в режимі БРВ контролюється стан ізоляції відімкненої 

мережі, через реле напруги К 4.1 струм не тече через те, що відсутня напруга на 

клемах А2, В2, С2. Робота в режимі БРВ аналогічна роботі в режимі реле витоку на 

землю, але в зв'язку з тим, що для забезпечення іскробезпеки вихідних кіл у режимі 

БРВ у коло розряду розділяючого конденсатора вводяться резистор R35 та діод VD31, 

в оперативному колі передбачено шунтування резисторів RІ9, R23 для вимикання 

зниження опору спрацьовування апарата у вказаному режимі. 

В разі зниження опору ізоляції магістрального кабелю оперативний струм 

збільшується, і при досягненні амплітудного значення імпульсів еталонного струму 

контакти оперативного реле К2.1 не дають змоги ввімкнути автоматичний вмикач 

підстанції за низького опору ізоляції магістрального кабелю. 

Для запобігання нестійкої роботи виконавчого реле К 2.2 при витоках на землю, 

що перемежаються, та опорі ізоляції, близькому до опору спрацьовування, роздільний 

конденсатор С12 шунтується послідовно з'єднаними контактами К4.3, К3.3 та 

дроселями L2. 

7.1.3.3. Компенсація ємнісної складової струму витоку на землю 

Пристрій автоматичної, компенсації ємнісної складової струму витоку на землю 

складається із дроселя-трансформатора ТV2, компенсуючого дроселя L1, роздільного 

конденсатора С12 та електронної схеми настроювання. Компенсуючий дросель L1 

являє собою дросель насичення, який через приєднувальний трансформатор TV2 та 

роздільний конденсатор С12 приєднується паралельно до ємності мережі, створюючи 

з останньою паралельний коливальний контур. 

Індуктивність дроселя L1 регулюється зміною постійного струму 

підмагнічування в обмотці управління, яке здійснюється електронною схемою 

настроювання. 

Настроєний у резонанс паралельний коливальний контур забезпечує зниження 

ємнісної складової струмів витоку на землю. 

Електронна схема настроювання містить блок вимірювання ємності мережі та 

підсилювач постійного струму (ППС) останній зібрано на транзисторах VT9, VT11, у 
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вихідне коло якого ввімкнено обмотку управління W4, яка зашунтована діодом VD30. 

Блок вимірювання ємності мережі складається з генератора підвищеної частоти, 

трансформатора ТV4, приєднувальних фільтрів С17, С18, СІ9 та котушки 

індуктивності L3. Приєднувальний фільтр підключений до виходу генератора 

підвищеної частоти, вторинну обмотку ТV4 - до емітерного переходу VT12. Струм, 

пропорційний напрузі на контурі TV4, проходить через емітерний перехід VT12, до 

колекторного переходу якого підключено входи емітерних повторювачів VT13, VT14. 

Струм від джерела живлення генератора E3 проходить через емітерний перехід VТ9 і 

відкритий колекторний перехід емітерного повторювача VТ1З. 

Вибором співвідношень резисторів R45, R46 регулюється відкривання другого 

(VT14) емітерного повторювача. 

Струм через вхід ППС збільшується у зв'язку зі зменшенням опору в колі 

джерела генератора підвищеної частоти, тому що резистори R42, R46 вмикаються 

паралельно між собою. 

В разі зміни ємності мережі змінюється власне частота коливального контуру, 

створеного приєднувальним фільтром С17, С18, С19, з первинною обмоткою ТV4. 

При наближенні власної частоти коливального контуру до частоти задавального 

генератора VТ8 напруга на вторинній обмотці TV4 зростає. Ця напруга 

випрямляється, надходить до ППС, на виході якого ввімкнено обмотку керування 

дроселем L1. 

В схемі АЗУР.2 ввімкнено блок теплового захисту підстанції, який містить 

датчик нагрівання терморезистора, ППС (VT1), задавач порогу спрацювання ППС (R5, 

R6, VD1) реле К1.1, інтегруючий конденсатор С, обмежувач струму R1 через 

терморезистор. При нагріванні VT1 відкривається, спрацьовує К1.2, вмикаючи реле 

К3.1, яке впливає (К 3.2) на відмикаючу котушку автомата. 
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7.2 Вказівки до проведення роботи 

7.2.1 Перевірити працездатність АЗУР: 

7.2.1.1 Увімкнути стенд. 

7.2.1.2 Натиснути кнопку "Проверка", сигнальна лампа повинна загорітися. 

7.2.1.3 Вимкнути стенд для повернення АЗУР у вихідний стан. 

7.2.2 Визначити уставку спрацюванння АЗУР: 

7.2.2.1 Приєднати магазин опорів між фазою мережі та землею, 

7.2.2.2 Встановити опір магазину 99 кОм. 

7.2.2.3 Увімкнути стенд. 

7.2.2.4 Зменшувати опір магазину поки сигнальна лампа не загориться. 

Відповідне значення опору записати в протокол. Не допускається встановлення 

опору магазину менше 10 кОм. 

7.2.2.5 Вимкнути стенд. 

7.2.2.6 Повторити 3 рази п. 7.2.2.2-7.2.2.5, знайти середнє значення уставки 

спрацювання АЗУР та записати його в протокол. 

7.2.3 Зняти залежність напруги на транзисторі VT7 від опроу ізоляції мержі: 

7.2.3.1 Встановити опір магазину 99 кОм. 

7.2.3.2 Увімкнути стенд. 

7.2.3.3 Зменшувати опір магазину R від 99 кОм до уставки спрацювання АЗУР. 

Для R>30 кОм зменшувати опір з кроком 10 кОм, для R<30 кОм – з кроком 1 кОм. Для 

кожного значення R визначити напругу колектор-емітер U транзистора VT7. 

Результати занести в табл. 7.1. 

7.2.3.4 Вимкнути стенд. 

7.2.3.5 Побудувати графік U=f(R). 
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Таблиця 7.1 

R, кОм U, В R, кОм U, В 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Уставка спрацювання АЗУР: 

 

 

Контрольні запитання 

1.Призначення та галузь застосування АЗУР. 

2.Варіанти виконання апарата АЗУР. 

3.За якою ємністю мережі відносно землі забезпечуються захисні властивості АЗУР? 

4.Чому у виконанні АЗУР.3 відсутнє функціонування захисту в режимі БРВ? 

5.З якою метою в схемі АЗУР введено еталонну напругу? 

6.Як формуються прямокутні імпульси еталонного джерела напруги? 

7.Як працює схема вимірювання при опорі ізоляції Rіз=∞? 

8.Як працює схема вимірювання при зниженні опору ізоляції? 

9.Що введено в схему пристрою контролю для забезпечення іскробезпеки схеми в 

режимі БРВ? 

10.Робота схеми контролю ізоляції в режимі БРВ. 

11.Як регулюється індуктивність компенсуючого дроселя зі зміною ємності мережі 

відносно землі. 
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Лабораторна робота  №8 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУМОВИХ ЗАХИСТІВ ШАХТНИХ 

 

Мета роботи: вивчити принципові схеми, конструктивне виконання струмових 

захистів шахтних апаратів напругою до 1140 В і дослідити характеристики захистів. 

 

8.1. Загальні положення 

У системі підземного електропостачання особливу увагу приділяють надійному 

функціонуванню захисту від струмів КЗ не тільки як засобу забезпечення 

експлуатаційного захисту, але й як одного з важливіших заходів, попереджуючих 

небезпеку вибуху рудникової атмосфери від пожеж. Важливий спосіб підвищення 

строку служби елементів підземних електроустановок, їх надійності функціонування - 

захист від перевантажувань. 

8.1.1. У магнітних пускачах серії ПМВИ, ПBИ, ПВ-1140, у станціях керування 

типу СУВ застосовується максимальний струмовий захист, принципову схему якого 

зображено на рис.8.1. 
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Пристрій складається з двох однакових кіл, кожне з яких містить трансформатор 

струму ТА, до вторинної обмотки якого приєднано шунтуючі резистори RШ та RП, 

регулюючий резистор RP   для вибору уставки спрацювання, випрямляючий міст та 

виконавче реле К. 

Струм І2 вторинної обмотки трансформатора струму, який визначається 

первинним струмом І1 та коефіцієнтом трансформації, створює на еквівалентному 

шунтуючому опорі Re=RшRп/(Rш+Rп) напругу. Остання підходить на випрямляючий 

міст V, навантаженням якого є електромагнітне реле постійного струму. В разі подачі 

на обмотку реле випрямленої напруги струм в обмотці реле змінюється за 

експоненційним законом. 

Параметри шунтуючих резисторів, а також котушки реле обрано за умовою, щоб 

при перехідних процесах у мережі, які викликано пусковими режимами 

електродвигуна, магнітний потік у магнітопроводі не досягнув потока рушання реле. 

Для цього уставку струму спрацювання захисту обирають за умовою Iy  Iп.ф., де Iп.ф. 

- фактичний пусковий струм електродвигуна. 
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Для перевірки дії захисту необхідно за допомогою перемикача SB відімкнути 

резистор Rп. У цьому разі чутливість захисту підвищиться тому, що збільшиться опір 

у колі вторинної обмотки ТА / Rш > Re    /. Очевидно, при Iy =1,1 Iпф  період пуску 

електродвигуна захист спрацює, оскільки зросте напруга, яка надходить на реле. Після 

перевірки дії захисту перемикач SВ  встановлюється у положення "Робота", 

8.1.2. У розподільних пристроях низької напруги трансформаторних підстанцій 

ТСВІІ, у рудникових автоматичних вимикачем АВ-400Д0, у  ," ряді пускачів серії ПВИ 

/модифікація БТ/, застосовується максимальний  \ струмовий захист ПМЗ, схему якого 

зображено на рис.8.2.  Блок захисту ПМЗ може працювати з трьома або з двома 

трансформаторами струму, з шунтуючими резисторами R.  Вторинні обмотки 

трансформаторів струму з’єднані зіркою /або неповною зіркою/. Між початками 

вторинних обмоток трансформаторів струму та нульовим проводом приєднано 

вимірювальну та виконавчу частини схеми захисту ПМЗ. 

Вимірювальна частина схеми містить трифазний випрямляючий міст, зібраний 

на діодах VD 7 - VD9 > подільник напруги на резисторах 

R4-R7  напівпровідникове реле КЗ, яке складається з стабілітрона VD 11, діода 

VD 12 конденсаторів СІ та С2, резисторів R 8 та R 9,тиристора VD 10. Вхід 

напівпровідникового реле КЗ з’єднаний із подільником напруги, а вихід - з 

управляючим електродом тиристора VD 14. 

Виконавча частина схеми містить у собі трифазний випрямляючий міст, 

зібраний на діодах VD 1, VD З та VD 5, діод VD 18, обмотку виконавчого реле Q F1 , 

тиристор VD 14 та діод VD 17. 

Паралельно до обмотки виконавчого реле Q F1 /автоматичний вимикач/ 

приєднано одну з обмоток двобмоткового реле К з магнітною защіпкою. 

У разі проходження струму в силовому колі у вторинній обмотці ТА виникає 

струм, який подається /через контакт із штепсельного роз’єднувача/ на подільник 

напруги /R4-R7. Сигнал з останнього надходить до входу напівпровідникового реле. 

Резисторами R4 і R6  та підстроювальним резистором R7 подільника напруги 

встановлюється струм спрацьовування блока, що відповідає першій уставці. За 

допомогою резистора R5  здійснюється підстроювання наступних уставок спра-

цьовування блока. 
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Поріг спрацьовування блока визначається стабілітроном VD11.  Напруга, знята з 

резисторів R6,R7, прикладена до управляючого електрода тиристора VD 10. Імпульс 

струму з нього надходить до управляючого електрода тиристора VD 14.У разі 

відкривання останнього струм потече по вторинних обмотках ТА через контакти 4-6 

штепсельного роз'єднувача, діоди VD1-VD5,  Діод  VD18, контакт 14 роз'єднувача 

QF1, контакт 14 роз'єднувача, тиристор  VDІ4, діод VD17,  контакт 3 штепсельного 

роз'єднувача на нульову точку трансформаторів  струму. Це викликає спрацьовування 

незалежного розчіплювача автоматичного вимикача. В разі використання ПМЗ у 

пускачах замість QF1 встановлюється резистор на опір 100 Ом. 

         Розмикаючий контакт поляризованого реле К, розриваючи коло живлення 

нульового розмикача  QF2 автоматичного вимикача, блокує його вмикання /або 

вмикання пускача/, а замикаючий контакт вмикає коло сигнальної лампи. Для 

перевірки дії блока в схемі передбачено тумблер SB . В разі його встановлення в 

положення "Перевірка" відмикаються резистори R1…R3, які ввімкнено паралельно до 

шунтуючих резисторів ТА, і на подільник напруги R4…R7 надходить сигнал, що вик-

ликає спрацювання блока за меншим струмом. 

   8.1.3. У пускачах ПВИ-63БТ та ПBH-125БT міститься блок струмового захисту 

від перевантаження ТЗП /рис.8.3/. Електрична схема блока складається з 

вимірювальної та виконавчої частин. 

Вимірювальна частина схеми живиться від ТА через трифазний випрямляч 

VD1... VD3, а виконавча - від джерела напруги 36 В через випрямляючий міст на 

діодах VD8 ... VD11. В разі роботи електродвигуна в номінальному режимі напруга з 

обмоток ТА після випрямлення надходить до подільника напруги R2, R3 та R5, R6. 

Відбувається розряджання ємностей C2 та С3. Напруга на повністю зарядженій єм-

ності при роботі двигуна без перевантажень недостатня для відкривання транзистора 

VT1 виконавчого органу. В разі перевантаження відбувається подальше заряджання 

ємностей. Якщо напруга на одній з них досягне значення спрацювання транзистора, 

останній перемикається і подає імпульс на управляючий електрод тиристора VS1, в 

коло якого ввімкнено реле К1.1. 
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Стабілізація порога спрацювання транзистора VT1 здійснюється релаксаційним 

генератором, виконаним на одноперехідному транзисторі VT2. В разі спрацювання 
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реле К 1.1 впливає на кола керування та сигналізації пускача. 

Час спрацьовування залежить від кратності перевантаження електродвигуна. 

Нормальному функціонуванню блока при коливаннях напруги сприяє 

стабілізація напруги за допомогою стабілітронів VD 6 та VD 7  і резистора 

Перевірка роботи блока ТЗП здійснюються перемикачем тумблера SA в 

положення "Перевірка". При цьому напруга на вимірювальну частину схеми 

надходить від джерела 36 В. 
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8.2. Характеристика дослідного стенда 

Дослідний стенд виконано на базі серійного пристрою У5052, призначеного -для 

налагоджування та перевірки релейного захисту та елементів електроавтоматики. 

Блоки К513 та К514 пристрою забезпечують плавноступеневе регулювання /до 200 А/ 

однофазного змінного струму, який через серійні трансформатори ТТЗ-63 надходить 

як навантажуючий струм до досліджувальних блоків захисту. 

Живлення допоміжної апаратури стенда здійснюється від спеціального 

трансформатора 360/24-12 В. Усі необхідні зєднання досліджувальних блоків та 

допоміжної апаратури виконано за схемою рис.8.4. 

Досліджувані блоки максимального захисту УМЗ та ПМЗ мають такі струми 

уставок відповідно до основних одиниць на шкалі блоків. 
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8.3 Програма роботи 

8.3.1. Вивчити електричні схеми та принципи роботи досліджуваних блоків. 

8.3.2. Ознайомитись з дослідним стендом, скласти схему дослідження. 

8.3.3. Провести дослідження блока ПМЗ. 

8.3.4. Провести дослідження блока УМЗ. 

8.3.5. Перевірити роботу блока ТЗП. 

8.3.6. Зробити висновки за роботою. 

 

8.4. Вказівки щодо проведення роботи 

8.4.1. Перевірка блока ПМЗ 

Подати напругу на блок, увімкнути лабораторний стенд. Тумблер "Перевірка 

ТЗП-ПМЗ" встановити у положення "ПМЗ", а тумблер "відмикання УМЗ" - у 

положення "Відімкнено". 

Увімкнути тумблер "Перевірка" на блоці ПМЗ. Перед вимиканням пристрою 

У5052 необхідно перевірити правильність встановлення тумблерів на його лицьовій 

панелі, тумблери мають перебувати у таких фіксованих положеннях: 

 

 

 

 

 

 

 

Увімкнути тумблер S10, тумблер S8 встановити у положення "Спрацьов.",   S9 

перевести у положення "115". Повільно, обертаючи ручку ТІ за годинниковою 

стрілкою, збільшити струм, контролюючи його значення за амперметром, розміщеним 

на лицьовій панелі блока К5ІЗ, та досягаючи спрацьовування блока ПМЗ, про що 

свідчить загоряння контрольної лампочки "Спрацьовування ПМЗ". Записати значення 

струму спрацьовування ПМЗ при перевірці. На блоці К5ІЗ потенціометр Т1 вивести у 

нульове положення /проти годинникової стрілки до упору/, встановити тумблер S8 у 

положення "Возврат", а S10 - у положення "Откл.". 
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Звести ШЗ натисканням на кнопку "Ведення ПМЗ" на стенді. Сигнальна 

лампочка "Спрацьов. ШЗ" гасне, отже блок ПМЗ - взведений. 

Встановити тумблер "Перевірка - робота" на блоці ПМЗ у положення "Робота". 

Встановити рукояткою змінного, резистора першу уставку  на блоці ПМЗ. Увімкнути 

навантажувальний блок аналогічно попередньому випадку. Повільно збільшуючи 

струм навантаження, добитися спрацювання блока ПМЗ, про що свідчить загоряння 

контрольної лампочки "Спрацьов. ПМЗ". Записати значення струму пешої уставки. 

Тумблер S8 перевести в положення "Возврат", а S10 - "Откл.".Взвести блок на-

тисканням на кнопку "Взведення ПМЗ" - контрольна лампочка "Спрацьов. ПМЗ" - 

гасне. 

Перевести тумблер S2 в положення "СЗ", S10 - "Вкл.", S8 — " Спрацьов. 

Запускається мілісекундомір на час спрацювання ПМЗ. В разі спрацювання блока 

ПМЗ перевести тумблер S8 у положення "Возврат", S10 - "Откл.", S9 - "Откл.". Ручку 

Т1 виведено проти годинникової стрілки в нульове положення. Записати показники 

мілісекундоміра.Взвести ПМЗ, тумблер S2— (x) ". Дослід повторити для інших 

уставок захисту. Закінчити дослідження блока ПМЗ після дослідження захисту на 

п"яти уставках. 

8.4.2. Перевірка блока УМЗ 

Тумблер "Перевірка ТЗП-ПМЗ" на стенді перевести в нейтральне положення 

/для запобігання спрацьовуванню блока ПМЗ або ТМЗ/. На стенді ввімкнути тумблер 

"Включ. УМЗ". На блоці УМЗ тумблери встановити в положення "Перевірка". 

Увімкнути навантажуючий блок аналогічно досліду в п.8.4.1. Повільно 

збільшуючи струм навантаження ручкою ТІ, добитися спрацьовування блока УМЗ, 

про що свідчитиме загоряння лампочки "Спрацьов.УМЗ", розміщеної на стенді. 

Записати значення струму спрацьовування блока УМЗ при перевірці. Ручку ТІ вивести 

проти годинникової стрілки, тумблер S8-у положення "Возврат", S 10 - "Откл.". 

Звести ПМЗ натисканням на кнопку "Взведено", розміщену на лицьовій панелі 

блока УМЗ. Сигнальна лампочка "Спрацьов.УМЗ" гасне. Встановити тумблери 

"Перевірка - робота" на блоці УМЗ у положенні "Робота". Рукояткою потенціометрів, 

розміщених на лицьовій панелі блока УШ, встановити першу уставку. Ввімкнути 

навантажувальний блок аналогічно дослідженню в попередньому пункті. Повільно 
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збільшуючи струм рукояткою ТІ, обертаючи її за годинниковою стрілкою на блоці 

К5ІЗ, добитися спрацьовування блока УМЗ, про що свідчитиме загоряння контрольної 

лампочки "Спрацьов. УМЗ". Записати значення струму спрацьовування першої 

уставки. 

На блоці К5ІЗ S8 перевести в положення "Возврат", S10 - "Откл.".Звести блок 

УМЗ, перевіряючи згасання контрольної лампочки "Спрацьов.УМЗ". Надалі операції 

виконувати як при дослідженні ПМЗ на час спрацьовування. Записати час 

спрацьовування першої уставки. Дослід повторити для інших уставок, кількість яких 

має бути не більш як 3. 

8.4.3 Перевірка блока ТЗП 

Тумблер "Перевірка ТЗП-ПМЗ", розміщений на лабораторному стенді, перевести 

в положення "Перевірка ТЗП". На стенді вимкнути тумблер "Вмикання УМЗ". 

Увімкнути тумблер "Перевірка", розміщений' на блоці ТЗП. Переконатися в 

спрацьовуванні блока ТЗП, про що свідчитиме загоряння контрольної лампочки 

"Спрацьовов.ТЗГІ", розміщеної на стенді. Перемкнути тумблер на блоці ТЗП у 

положення "Робота". Натиснути на кнопку "Зведення ТЗП", розміщену.на стенді, 

звести блок ТЗП, про що свідчитиме згасання контрольної лампочки "Спрацьов.ТЗП". 

Блок ТЗП перебуває у зведеному, робочому положенні. Ввімкнути на-

вантажувальний блок для дослідження захисту аналогічно попереднім дослідам. 

Повільно, обертаючи ручку ТІ за годинниковою стрілкою на блоці К5ІЗ, встановити 

струм, за яким спрацює блок ТЗП на першій уставці, контролюючи при цьому 

значення струму першої уставки за амперметром, розміщеному на блоці К5ІЗ. 

Записати значення струму першої уставки. 

На блоці К5ІЗ тумблер S8 перевести в положення "Возврат", тумблер S10 - в 

положення "Откл.".Звести блок,натиснувши на кнопку "Взведення ТЗП", яку 

розміщено на стенді, контролюючи при цьому згасання контрольної лампочки 

"Спрацьов.ТЗП". Надалі виконати операції з вимірювання,часу спрацьовування ТЗП. 

Записати час спрацьовування перлої уставки. Дослід повторити для інших уставок. 

Похибку спрацьовування досліджуваного захисту визначають для трьох уставок 

струму спрацьовування за середнім струмом спрацьовування захисту не менш як 3 

рази на кожну уставку. 
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За даними досліджень визначають відхилення фактичного струму 

спрацьовування IСПР  уставки І у , тобто похибку за-' хисту в процентах. Якщо 

похибка перевищує ±15%, то блок захисту потребує заміни. 

Працюючи з установкою, слід пам"ятати, що навантажувати її потрібно 

протягом найменшого проміжку часу. В навантаженому стані пристрою протягом 1 хв 

і більше необхідно зробити перерву в роботі на 45 хв. Досліди проводити в 

присутності викладача. 

 

 Контрольні запитання 

1. Призначення та галузь використання блоків ПМЗ, УМЗ і ТЗП, 

2. Склад електричної схеми блоків ПМЗ, УМЗ та ТЗП. 

3. Робота схем ПМЗ, УМЗ та ТЗП в разі виникнення у мережі аварійного струму, що 

перевищує уставку захисту. 

4. Перевірка функціонування блоків ПМЗ, УМЗ та Т3П. 
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Лабораторна робота №9 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗПОДІЛЬЧОГО ПРИСТРОЮ 

(КОМІРКИ) ТИПУ РВД-6 

 

Мета роботи — вивчити при значення, область застосування, виконання, основні 

технічні дані, особливості конструкції, електричну схему комірки і принцип її дії; 

дослідити захисні характеристики високовольтної комірки РВД-6. 

 

9.1. Загальні відомості 

9.1.1.  Призначення. 

Комірки типу РВД призначені дія складання з них розподільних пристроїв 

підземних підстанцій шахт, небезпечних за газом і пилом, і можуть також 

використовуватися в якості одиночних розподільних пунктів у підземних підстанціях. 

За допомогою комірок типу РВД-6 здійснюються: 

— розподіл електроенергії змінного трифазного струму напругою 6 кВ у 

підземних кабельних мережах; 

— оперативне дистанційне вмикання і вимикання кабельних ліній, 

трансформаторів і високовольтних електродвигунів за допомогою винесеного поста 

керування. Для місцевого відключення комірки передбачена кнопка ―Стоп‖, 

вмонтована в камеру моторно-пружинного привода; 

— автоматичне відключення ділянки мережі у випадку протікання через 

комірку струму, що перевищує уставку максимального реле, і при зниженні напруги 

мережі нижче припустимого значення; 

— захист від включення на мережу, що має опір ізоляції, рівний чи нижче 80 

кОм; 

— від’єднання ділянки мережі, чи,групи одиночних струмоприймачів для 

виконання оглядів і ремонту; 

— вимірювання значень напруги, струму і витрат електроенергії (у разі 

підключення лічильників) у високовольтних шахтних мережах. 
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Комірки розраховані на роботу в умовах відносної вологості навколишнього 

повітря, рівної 97 % при температурі не вище 35 °С. 

9.1.2. Виконання. 

Комірки РВД-6 являють собою комплект електричних апаратів і приладів, 

об’єднаних у загальний агрегат, і мають виконання підвищеної надійності: заключення 

струмоведучих частин у вибухобезпечні оболонки та розміщення їх у баки чи в 

камери, заповнені маслом або заливальною масою (компаундом). 

Комірки виконуються в двох основних варіантах: фідерна (РВД-6-Ф) і вводна 

(РВД-6-В). Вони мають чотири модифікації: 

— фідерна з однією кабельною муфтою й однією кришкою; 

— фідерна з двома кабельними муфтами; 

— фідерна з однією з’єднуючою муфтою й однією кришкою; 

— вводна з однією кабельною муфтою й однією кришкою. 

Будь-яку модифікацію комірки легко перевести з однієї в іншу за допомогою 

зміни кутових і з’єднуючих муфт і заглушки. 

Комірки будь-якої з модифікацій мають дев'ять варіантів виконання за силою 

номінального струму від 20 до 300 А. 

9.1.3. Технічні дані. 

Сила номінальних струмів комірки типу РВД-6: 20, ЗО, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 

300 А. Потужність відключення — 50 МВ-А. 

Тип захистів — максимальний струмовий, швидкодіючий. Котушки реле 

максимального струму розділені на шість секцій, що забезпечує спрацювання реле при 

5; 7; 8; 10; 12,5; 15 А у вторинному колі трансформатора струму, що відповідає 

відповідно уставкам 100, 140, 160, 200, 300 % номінального струму комірки. 

Усі фідерні комірки забезпечуються пристроєм автоматичного шунтування 

максимального захисту на час пуску потужних двигунів. Витримка часу при 

шунтуванні захисту 6... 10 с, чутливість захисту на цей період знижується в 7,5 разів. 

Керування коміркою гарантується на відстані до З км при перетині жил керування не 

менш 2,5 мм
2
. 

Збірні шини комірок розраховані на струм силою 300 А. Маса комірки —790 кг. 
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9.1.4. Конструкція. 

Конструктивно комірка складається з нерухомої і рухомої частин. Перша 

містить у собі підставку (стійку) комірки, шинну камеру, вводну кабельну муфту 

з’єднувальнуну муфту і заглушку. 

Рухома частина комірки складається з висувної камери, масляного вимикача, 

привода, механізму пересування висувної частини і лебідки для підйому й опускання 

бака масляного вимикача. 

Частини силового кола комірки, що розташовані на рухомій і нерухомій 

частинах, з’єднують між собою за допомогою штепсельних роз’єднувачів ((ЗД 

спеціальної конструкції. Комірки оснащені автоматичними діючими шторками для 

закриття контактів (на нерухомій шинній камері), що залишаються під високою 

напругою після викочування висувної частини. 

У висувній камері розташовані два трансформатори струму ТКК-6м, 

трансформатор напруги НОСК-6 і проміжний трьохобмотковий трансформатор. 

У корпусі привода комірки крім моторно-пружинного привода розміщені блок 

реле максимального захисту, БРУ, блок-контакти сигнальні, кнопка перевірки БРУ, 

кнопка ручного відключення комірки, сигнальна лампа, проміжне реле РП, вольтметр, 

амперметр, запобіжники, розрядник. 

Комірка оснащена наступними блокуваннями, що не дозволяють: 

— вкотити і викотити висувну частину при ввімкненому масляному 

вимикачі; 

— включити масляний вимикач у викоченому положенні висувної 

частини; 

— вкотити висувну частину при опущеному баці масляного вимикача; 

— опустити бак масляного вимикача у всіх положеннях висувної частини, 

крім цілком висунутого; 

— викотити висувну частину в один прийом (можна тільки в два прийоми з 

зупинкою після розриву струмового кола 25); 

— всунути висувну частину при відкритій кришці привода; 

— кришку привода можна відкрити лише при цілком висунутому положенні 

висувної частини. 
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9.1.5. Принципова схема комірки. 

Принципова схема комірки показана на рис. 9.1. Силове коло комірки 

складається з наскрізних шин, контактів масляного вимикача і контактів QS1 і QS2.  

Схема керування комірки РВД-6 живиться через трансформатор напруги (T1), до 

якого приєднаний вольтметр PV і проміжний трансформатор TV. Останній живить 

кола керування (обмотка І - 27 B), кола захисту і відключення (обмотка II — 380 В) і 

кола включення і живлення БРУ (обмотка III — 127 В). 

Під час подачі напруги на шини комірки через КР проходить випрямлений 

діодом V3 струм, що, однак, недостатній дія спрацювання реле, тому що в колі є 

резистор R3 і реле зашунтовано резистором R2. Через випрямляч VT відбувається 

зарядка блоку конденсатора відключення (С4), вимикається KТ(контактами 1K6) і 

підготовлюється до включення реле 1К (контакт КТ1). Вмикається проміжне реле 

2K(контакти Q5, КРЗ, КР2), стає на саможивлення (2K4) і підготовлює до вмикання 

електродвигун М (2К2, 2К1) і реле 1К(2К3). 

Комірка вмикається кнопкою SB1, що вмикає КР. Останнє відключає 

шунтуючий опір R2 (КР 1), вмикає реле напруги КQF (КР2), розмикає контакти КР3 в 

колі реле 2К. Ввімкнувшись KQF розмикає контакт KQF1, попереджаючи можливість 

ввімкнення соленоїда YАТ після замикання Q1 і вмикає реле 1К (QКF2). Реле 1К стає 

на саможивлення (1K1), вмикає електродвигун (1К2), шунтує на час пуску 

максимальний захист (1K3 і 1K4), вмикає сигнальну лампу HL2 (1K5), відключає КТ 

(1K6). 

Електродвигун, що вмикнувся, розтягує пружину, що через 2...3 с виходить із 

зачеплення з двигуном і, стискуючись, вмикає масляний вимикач Q. Блок-контакти 

масляного вимикача підготовлюють коло вимикання YАТ(Q1), відключають двигун 

(Q2), реле 2К(Q5) вимикають сигнальну лампу HL1 (Q6). Реле КТ, що відключилося 

продовжує живитися від конденсатора С1, доки останній не розрядиться (6... 10 с). 

Після цього КТ вимикає 1K і знімає шунтування максимального захисту (КА1; КА2). 

Комірка вимикається кнопкою SB2, при цьому вимикається КР, потім QKF2 

(КР2) і замикається коло соленоїда СО(QKF), що одержує живлення від С4. 

Маслянник вимикається. Місцеве вимикання комірки виконується кнопкою SB4. 

Захисне вимикання комірки здійснюється при спрацьовуванні будь-якого 
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максимального реле і замиканні контакту КА1 в ланцюзі соленоїда, чи при спаданні 

напруги мережі нижче 60 % номінальної і відключенні реле нульового захисту QKF, 

що замикає свій контакт в колі соленоїда відключення. Завдяки застосуванню захисту 

БРУ (КR) в комірках створюються, захист від ураження людей, що діє періодично 

перед кожним вимиканням; елемент селективності в роботі захисту від витоків у 

мережі 6 кВ, так як полегшується визначення місця замикання на землю в 

розгалуженій мережі. 

Застосування в якості приєднувального пристрою захисту БРУ короткозамикача, 

вмонтованого в масляний вимикач, виключає небажані прояви ЕРС відключених 

двигунів на захист (помилкові спрацювання й ушкодження елементів захисту) і 

зменшує тривалість дуги в місці ушкодження, відключеному максимальним захистом, 

зменшуючи імовірність займання ушкодженого кабелю. 

БРУ спрацьовує за наявності в частині мережі, що включається коміркою, 

однофазного витоку опором 150 кОм чи трифазного витоку опором 50 кОм на фазу. 

При наявності витоків БРУ спрацьовує у випадку подачі живлення на комірку (до 

вмикання масляного вимикача) по колу: трансформатор ТV(II) — R9 — V2 — КR — 

короткозамикач масляного вимикача — частина силової мережі, що підключається — 

витік на землю — земля — трансформатор ТV. БРУ розмикає свої контакти в ланцюзі 

реле 2K виключаючи вмикання комірки, одночасно загоряється лампа НL2. Розрядник 

РАЗ (FА) служить для запобігання пошкодженню елементів схеми БРУ. Справність 

схеми БРУ перевіряється кнопкою SB3 по колу: обмотка ТV(\І) ) — R9 — V2 — KR — 

R5 — SB3 — ―земля‖ ТV. БРУ спрацьовує і вмикає лампу HL2. 

Обрив ланцюга призводить до наслідків, аналогічним натисканню кнопки SB2. 

Під час коротких замиканнь між жилами керування комірки відключаються, тому що 

КР, яке працює на постійному струмі, буде обтікатись змінним струмом. 

Схема ввідної комірки простіша, у ній відсутні шунтування максимального 

захисту, захист БРУ, короткозамикач. 

9.2. Опис лабораторної установки 

Лабораторна установка являє собою натуральний зразок високовольтної комірки 

типу РВД-6, основні ланцюги якої з’єднані зі стендом, змонтованим на лабораторному 

столі. На лицьовій панелі стенда представлена електрична схема комірки, на якій під 
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затискачі виведені контрольні точки електричних кіл, що підлягають дослідженню (за 

винятком силових струмових кіл). 

Щоб уникнути трансформування напруги 6 кВ через трансформатор напруги T1 

(100/6000 В) у мережу на шини (QS1 і QS2 при проведенні досліджень комірки в схемі 

(рис. 9.1) знятий запобіжник F2 і від’єднаний трансформатор напруги Т. Проміжний 

трансформатор TV живиться від спеціального трансформатора 220/100 В, вторинна 

обмотка якого підключається до затискачів 7—14 (рис. 9.1) стенда. 

Затискачі 1 — 1, 2—2, 3—3 за схемою (рис. 9.1) на стенді не з’єднані між собою, 

тому повинні бути поставлені перемички або ввімкнені відповідні вимірювальні 

прилади. 

 

9.3. Програма і методичні вказівки до виконання роботи 

9.3.1. Усвідомити мету роботи, вивчити призначення, особливості виконання, 

конструкцію, блокування, область застосування й основні технічні дані комірки 

РВД-6 (див. пп.9.1—9.4). 

9.3.2. Вивчити електричну схему комірки, принцип дії окремих функціональних 

вузлів і схеми в цілому, розташування основних елементів і блоків схеми в комірці 

(див. п. 1.5). 

9.3.3. Зробити перевірку шкали реле максимального струмового захисту комірки 

на відповідність уставкам спрацювання. Цей пункт програми входить в обсяг 

перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів при пусковому 

налагодженні. 

Шкала реле захисту під час пускового налагодження повинна перевірятися на 

всіх уставках за відключеного масляного вимикача МВ. Її допускается виконувати 

методом первинного (рис.9.2) чи вторинного струму. 

Спрацювання реле може фіксуватися або омметром, що підключається до клем 

реле РМ(5—6), або лампою ЛС, ланцюг якої замикається контактом РМ. 

Шкалу реле захисту необхідно перевіряти в наступному порядку: 

— опустити бак масляного вимикача; 

— зібрати схему перевірки (рис 9.2.), де ТНН— навантажувальний трансформатор, 

ЛАТР — автотрансформатор регульований і А — автоматичний вимикач являють 
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собою дослідну навантажувальну установку, конструктивно виконану в окремому 

блоці, або може бути використаний пристрій перевірки захистів типу УПЗ-1, що 

складається з регулювального (К— 513) і навантажувального (К— 514) блоків; 

 

 



     106 
 

Рис. 9.2. Схема перевірки 
шкали реле максимального 
струмового захисту 

встановити мінімальну уставку спрацювання, 

підключити до контактного містка омметр чи лампу 

ЛС (рис.9.2, затискачі 5—6),ЛАТР встановити у 

нульове положення і ввімкнути автомат A); 

— поворотом важеля ЛАТР поволі збільшити 

силу струму до спрацювання реле РМ1(2), зафік-

сувати силу струму спрацювання за показниками 

амперметрів А1 і А2; не змінюючи положення важеля 

ЛАТРа, вимкнути автомат А; 

— при встановленому значенні сили струму 

перевірити спрацювання реле РМ у разі включення 

струму поштовхом; 

— досліди по четвертому і п’ятому 

пунктах повторити 3—5 разів; по виміряних 

значеннях сили струму обчислити середнє 

арифметичне значення сили струму спрацювання реле Iсп; силу струму спрацювання 

захисту Iсз, та визначити похибку спрацювання реле. 

        Покази амперметра А1 у момент спрацювання реле дають значення струму 

спрацювання захисту Iсз, а покази амперметра А2 струму спрацювання реле Iсп. 

Різниця між цими показами, приведеними до однієї напруги, дорівнює абсолютному 

значенню похибки трансформатора струму TT1 (TT2) комірки. 

Значення сили струму спрацювання на кожній уставці шкали необхідно 

визначати як середнє арифметичне трьох-п'яти вимірів: 

. . 1 1

1

( ) / ;
n

с з TTI AC K n   . . 2 2

1

( ) /
n

ñ nJ A C n   

де 
1 2,A A  — покази амперметрів А1 і А2 у поділках шкали; 

1 2,C C — ціна поділки 

шкали амперметрів, А; КТТ — коефіцієнт трансформації КТТ; п — число вимірів 

струму спрацювання. 

Похибка спрацювання захисту: 

. .( ) 100% / ;y c з yI I I I     2y TT yI K I  
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де КТТ — коефіцієнт трансформації струму ТТ1 (ТТ2) комірки; Іу2— вторинний 

струм уставки реле по шкалі, А. 

Згідно з ПБ похибка спрацювання захисту на установці не повинна 

перевищувати + 15 %. Якщо ця умова на дотримується, необхідно обчислювати 

відхилення струму спрацювання реле і похибку спрацювання реле і трансформаторів 

струму ТТ комірки. 

Відхилення струму спрацювання реле, %: 

.max .min

.max .min

2( I )
100 4

I

cп сп

cп сп

I

I


 


 

що стосовно рекомендованої схеми перевірки можна визначити як 

2max 2min

2max 2min

2( )
100 4,

,

А A

А A


   

де 
2max 2min,À A — відповідно найбільше і найменше значення сили струму спрацю-

вання на одній уставці в поділках шкали амперметра А2. 

Похибка спрацювання реле, %: 

                                          .2 2( ) 100 /cp уч ср yI I I I     

        але не повинна перевищувати ±10 %. 

Абсолютне значення похибка трансформаторів струму КРП визначається 

різницею значень струмів спрацювання захисту і реле, отриманих при тому самому 

вимірювані і приведених до однієї напруги: 

1 . . 1 1 2 2T с з cp TT TTI I I AC K A C K     

Відносна похибка спрацьовування захисту, обумовлена похибкою 

трансформатора струму КРУ, %: 

. . . .( ) 100 /с з сп с зI I I     

У випадку підвищеного відхилення спрацювання реле і великої похибки захисту 

встановлюють причини їх виникнення (забруднення реле, нечітка робота контактного 

містка РМ, велика початкова відстань між контрполюсом і осердям і т. д.) і усувають 

їх. 

9.3.4. Провести дослідження дії максимальної струмового захисту на 

відключення вимикача комірки методом первинного струму. 
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Дослідження дії захисту проводиться тільки на робочих уставках реле захисту 

РМ відповідно до схеми досліду (рис. 9.3) у разі закритої кришки привода РВД-6 і 

піднятому баці вимикача за допомогою навантажувального пристрою (п. 3.3) і 

електросекундоміра (EMC). 

Порядок проведення досліду: 

— зібрати схему досліду (pис. 9.3); підключити вторинну обмотку 

спеціального трансформатора 220/100 Вдо затискачів 7—14 (див. рис. 9.1) стенда і 

встановити важіль ЛАТРа (рис. 9.3) у нульове положення, не подаючи напруги на 

схему керування приводом комірки (100 В) і на схему (рис. 9.3); 

— подати напругу 100 В на керування коміркою і перевірити її роботу в 

режимі дистанційного і місцевого керувань; 

— включити вимикач комірки і подати напругу на досліджувану схему 

(включити автомат А і тумблер П); поволі підняти струм до спрацювання захисту 

(відключення МВ)\ вимикнути автомат А і обчислити значення струму спрацювання 

захисту (згідно з п. 9.3); 

— не змінюючи положення попереднього пункту, випробувати дію захисту 

на відключення масляного вимикача при включенні навантажувального пристрою 

поштовхом; при цьому привод повинен чітко відключатися; досліди по третьому і 

четвертому пунктах повторити 3—4 рази; 

— ввімкнути вимикач КРП і тумблер Р, поставити стрілку 

електросекундоміра на нуль; при положенні важеля ЛATPа навантажувального 

пристрою що відповідає струму спрацювання захисту, ввімкнути автомат А і виміряти 

час відключення масляного вимикача від дії захисту; вимір повторити 2—3 рази; 
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— вимкнути автомат A і тумблер P дослідної установки, підкласти під 

контактний місток реле РМ1(2) ізолюючу прокладку (попередню відкрити кришку 

РВД-6); Включити масляний вимикач МВ, а також дослідну установку (A и Р) і 

встановити струм, що дорівнює 1,5Iн, після чого відключити автомат А і витягти 

ізолюючу прокладку з під контакту реле КМ комірки; ввімкнути вимикачі А і Р і 2—3 

рази виміряти час відключення МВ при струмі, що дорівнює 1,5Iн, 

середньоарифметичний час відключення вимикача при цьому не повинен 

перевищувати зазначеного в технічній характеристиці; 

— зняти напругу з дослідної схеми і відключити її від комірки; отримані дані 

обробити. 

9.3.5. По кожному пункту програми дати висновки і надати їх у звіті разом з 
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експериментальними даними і результатами їх обробки. 

Контрольні запитання 

1. Призначення  та область застосовування комірки РВД-6. 

2. Функції керування і захисту, виконувані коміркою. 

3. Будова комірки і розташування основних вузлів. 

4. Види і призначення механічних блокувань. 

5. Принцип роботи схеми в режимі дистанційного вмикання комірки. 

6. Принцип роботи схеми в режимі вимикання. 

7. Принцип роботи максимального струмового захисту. 

8. Призначення і сутність перевірки шкали реле захисту. 

9. Методика визначення струму спрацювання реле і спрацювання захисту. 

10. Методика визначення похибки спрацювання захисту.. 

11. Сутність і метод визначення абсолютної похибки трансформаторів струму. 

12. Визначення відносної похибки спрацювання захисту. 

13. Сутність призначення перевірки дії максимального струмового захисту на 

відключення вимикача методом первинного струму. 
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