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Урок № : 45 

    Тема уроку: Автоматичні вимикачі. 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про автоматичні вимикачі. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Автоматичний вимикач  — це контактнийкомутаційний апарат, що спроможний 

вмикати, проводити та вимикати струм, коли електричне коло у нормальному 

стані, а також вмикати, проводити протягом певного встановленого часу і 

вимикати струм при певному аномальному стані електричного кола 

(перевантаженні або короткому замиканні). Автоматичний вимикач 

призначений для нечастих вмикань, для захисту кабелів та кінцевих споживачів 

від перевантаження і короткого замикання. Деякі автоматичні вимикачі можуть 

забезпечувати захист від недопустимого зниження напруги. 

Контактна система може бути триступеневою (з головними, проміжними і 

дугогасильними контактами), двоступеневою (з головними і дугогасильними 

контактами) і при використанні металокераміки одноступеневою. 

Дугогасильна система може складатися з камер з вузькими щілинами або з 

камер з дугогасильними ґратами. Комбіновані дугогасильні пристрої - щілинні 

камери в поєднанні з дугогасильними ґратами застосовують для гасіння дуги 

при великих струмах. 

Для кожного виконання автоматичного вимикача існує граничний струм 

короткого замикання, який гарантовано не призводить до виходу з ладу 

автомата. Перевищення цього струму може викликати підгоряння або 

зварювання контактів. Наприклад, у популярних серій побутових автоматів 

при струмі спрацьовування 6-50А граничний струм зазвичай становить 1000-

10 000А. 

Автоматичні вимикачі виготовляють з ручним і моторним приводом, в 

стаціонарному або висувному виконанні. Привод автоматичного вимикача 

служить для включення, автоматичного відключення і може бути ручним 

безпосередньої дії і дистанційним (електромагнітним, пневматичним та ін.) 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

Які місце й роль машин у сучасному суспільстві? 

 У чому полягає різниця між проектуванням і конструюванням?  

Ким формулюється і складається технічне завдання?  

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 



Урок № : 46 

Тема уроку: Пристрій захисного відключення (ПЗВ). 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про пристрій захисного відключення 

(ПЗВ). 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Пристрій захисного відключення ПЗВ - це швидкодіючий захисний вимикач, 

що реагує на диференційний (різницевий) струм в провідниках, які підводять 

електроенергію до електроустановки, що захищається. Тобто, пристрій 

відключить споживача від живлячої мережі, якщо відбудеться витік струму на 

заземлюючий провідник РЕ («землю») або просто витік струму не обов’язково 

на заземлення з одного із провідників. 

ПЗВ - це електромеханічний комутаційний апарат, призначений вмикати, 

проводити та відмикати струми при нормальних умовах роботи, а також 

приводити до розмикання контактів, коли різницевий (диференційний) струм 

за визначених умов доходить до заданого значення. Такі апарати різницевих 

струмів забезпечують ефективний захист від непрямих дотиків, вони також 

забезпечують захист й від прямих дотиків, на що не здатний будь-який інший 

апарат. 

 

Основним вузлом ПЗВ є диференційний трансформатор струму. По іншому 

його називають трансформатор струму нульової послідовності. Що б було 

простіше і не заплутатися в термінах, назвемо цей вузол просто трансформатор 

струму. 

Як видно з малюнка, в даному випадку він має три обмотки. Первинні і вторинні 

обмотки включені у фазний і нульовий дріт відповідно, а третя обмотка – до 

пускового органу, який виконується на чутливих реле або електронних 

компонентах. Залежно від цього розрізняють електромеханічні і електронні 

ПЗВ. 
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Пусковий орган зв`язаний з виконавчим пристроєм, який 

включає силову контактну групу з механізмом приводу. 

Тестова кнопка служить для перевірки і контролю 

справності ПЗВ. Зараз уявимо, що до виходу нашої схеми 

підключили навантаження. Природно, в колі відразу 

виникне струм, який протікатиме через обмотки I і II. Для 

подальшого розгляду принципу роботи ПЗВ перейдемо до 

наочнішої схеми: 

У нормальному режимі, за відсутності струму витоку, в колі 

по провідниках, що проходять крізь вікно магнітопроводу 

трансформатора струму протікає робочий струм 

навантаження. Саме ці провідники утворюють зустрічно 

включені первинну і вторинну обмотки трансформатора 

струму. Дані струми будуть рівні по величині і протилежні 

по напряму: I1 = -I2. Вони наводять в магнітному 

сердечнику трансформатора струму рівні, але зустрічно 

направлені магнітні потоки Ф1 і Ф2. Виходить, що 

результуючий магнітний потік дорівнює нулю, струм в 

третій обмотці диференційного трансформатора також 

дорівнює нулю і пусковий орган 2 знаходиться в цьому 

випадку в стані спокою і ПЗВ функціонує в нормальному 

режимі. 

При дотику людини до відкритих струмопровідних частин або до корпусу 

електропристрою, на який відбувся пробій ізоляції по фазній або нульовій 

(первинній) обмотці трансформатора струму, окрім струму навантаження I1 

протікає додатковий струм - струм витоку (на схемі позначений I∆), що є для 

трансформатора струму диференційним (різницевим: I1-I2= I∆). 

Виходить, що струми у нас нерівні, отже, нерівні і магнітні потоки, які вже не 

компенсують один одного. Через це в третій обмотці виникає струм. Якщо цей 

струм перевищує встановлене значення, то спрацьовує пусковий орган 

(поляризоване реле), який впливає на виконавчий механізм 3. 

ПЗВ мають наступні основні параметри: 

тип мережі – однофазна (трипровідна) або трифазна (п'ятипровідна) 

номінальна напруга -220/230 – 380/400 В 

номінальний струм навантаження – 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А 

номінальний відключаючий диференціальний струм – 10, 30, 100, 300 мА 

тип диференціального струму – AC (змінний синусоїдальний струм, що виник 

раптово або поволі наростаючий), A (як і AC, додатково - випрямлений 

пульсуючий струм), B (змінний і постійний), S (затримка часу 
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спрацьовування, селективне), G (як і селективне, тільки час затримки 

менший). 

Номінальний струм навантаження, нанесений на корпусі пристрою, 

приймають за такий же параметр, як і в автоматичному вимикачі. Проте цей 

параметр в ПЗВ характеризує тільки його «пропускну струмову спроможність. 

 

Засвоєння вивченого матеріалу: 

     1. Корозія, це руйнування металів і сплавів від: 

а) вплив на них зовнішніх сил; 

б) взаємодія їх з зовнішнім середовищем; 

в)  взаємодія їх з зовнішнім середовищем та вплив на них зовнішніх сил. 

     2. При виконанні якої з перелічених слюсарних операцій не 

залишають припуск на подальшу обробку: 

а) різання ножівкою; 

б) рубання металу; 

в) різання слюсарними ножицями. 

     3. Корозійна стійкість металу, це: 

а) механічна властивість; 

б) хімічна властивість; 

в) фізична властивість. 

 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на тестові завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com  

 


