
Дата :19.11.2020  

Група № : 33  

Урок № : 40 

Тема уроку: Загальні відомості про електричні апарати 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про загальні відомості про електричні 

апарати 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Класифікація апаратів управління та захисту, їх технічні 

характеристики, галузі застосування. 

Електричними апаратами називають особливі електротехнічні пристрої, 

призначені для керування, регулювання або захисту електричних кіл і 

машин. Електричні апарати класифікують:за призначенням - комутуючі (для 

вимикання і вмикання електричних кіл), захисні (для захисту електричних кіл 

і машин шляхом їх вимикання при струмах перевантаження і короткого зами-

кання, а також при змінах напруги та інших порушеннях режимів роботи 

електроустановки), пускорегулювальні (для здійснення пуску і регулювання 

частоти обертання, струму і напруги електричних машин), контролюючі (для 

контролю заданих параметрів електричного кола; при порушенні цих 

параметрів вони реагують, надсилаючи імпульси струму, що викликають дію 

сигналу або вимикального апарата); 

за принципом роботи- контактні (замиканням і розмиканням рухомих 

контактних частин здійснюється вплив на кероване електричне коло); 

безконтактні (які здійснюють керування приєднаними до них електричними 

колами зміною своїх електричних параметрів - індуктивності, ємності, опору 

тощо); 

за напругою - низької (до 1000 В, але, як правило, до 660 В включно) і 

високої (понад 1000 В, найчастіше 6 кВ і вище); 

за родом струму - постійного або змінного; 

за виконанням- у відкритому, захищеному, вибухобезпечному тощо. 

Електричні апарати можна класифікувати і за іншими ознаками, наприклад 

за кількістю полюсів (однополюсні або триполюсні), за способом гасіння в 

апараті електричної дуги(з гасінням в деіонній гратці, у маслі або в газовому 

середовищі), за способом дії (електромагнітні, теплові, індукційні). 

До електричних апаратів висуваються різні вимоги, що визначаються 

переважно їх призначенням та умовами навколишнього середовища. Всі 

електричні апарати повинні задовольняти таким загальним вимогам: 

- струмопровідні частини мають витримувати нагрівання певної 

температури, викликані протіканням через них тривало - номінальних 

струмів і короткочасно - струмів перевантаження і наскрізного короткого 

замикання; 



- контактні частини й механізми повинні витримувати без порушення 

регулювання гарантовану заводом-виробником кількість циклів вмикань і 

вимикань; 

- контакти мають бути здатні вмикати і вимикати всі струми робочих 

режимів, а контакти багатьох апаратів - також і струми аварійних режимів; 

- деталі повинні витримувати без будь-яких порушень, що перешкоджають 

їх подальшій нормальній роботі, електродинамічні зусилля, які виникають у 

струмопровідних частинах під час протікання через них струмів 

перевантаження або короткого замикання; 

- електрична ізоляція повинна забезпечувати надійну і безпечну роботу 

апарата за заданих значень напруги, а також за короткочасних перевантажень 

певної величини. 

Основними і найвідповідальнішими частинами електричних апаратів 

загальнопромислового призначення є контакти. 

Якість контакту в апараті залежить від тиску в контакті, а також від 

правильності обробки і стану контактних поверхонь. Погано оброблені і 

окислені (вкриті плівками оксидів) контакти мають значний перехідний опір. 

Тому під час монтажу електричних апаратів особливу увагу слід звертати на 

стан їх контактів. Окислені контактні поверхні мідних контактів треба 

обробляти напилком для створення шорсткості, яка забезпечує, кращий 

контакт, ніж поліровані або шліфовані поверхні. Поверхні контактів повинні 

бути чистими, а тиск у контактах - відповідати заводським даним. 

В останні роки багато електричних апаратів випускають з контактами, 

вкритими металокерамікою. Контакти з металокерамічним покриттям 

очищають, промиваючи чистим бензином. Обробляти їх напилком 

забороняється. 

Електричні апарати, які надходять на монтаж у заводській упаковці і без 

ознак пошкоджень, відкривати, і тим більше розбирати, не слід. При 

необхідності усунення дрібних пошкоджень в апараті всі роботи треба 

виконувати так, щоб максимально збереглося заводське складання і 

регулювання контактів, механізму та інших частин апарата. 

Апарати, які застосовують для керування електричними колами, 

поділяються на неавтоматичні і автоматичні. 

  
Неавтоматичними апаратами є рубильники, перемикачі, пакетні вимикачі, 

ящики з рубильниками, а також барабанні вимикачі та контролери, 

керування якими здійснюється вручну безпосередньо оператором. 

  

Автоматичними апаратами є контактори, магнітні пускачі і автомати, 

якими керують дистанційно або які діють автоматично в разі зміни 

установленого режиму роботи електродвигуна або живильної мережі 

(перевантаження, зниження чи повне зникнення напруги тощо). 

 

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  

 

Урок № : 41 

    Тема уроку: Електричні контакти. Природа виникнення і горіння 

електричної дуги. 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про електричні контакти. Природа 

виникнення і горіння електричної дуги. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Контактний вузол складається з рухомого і нерухомого контактів. Ці контакти 

можуть знаходитись у замкненому і розімкненому стані. В замкненому стані 

опір між контактами повинен бути мінімальним. 

 

Зміна опору контактного переходу в залежності від зусиль натиску 

Тому площа поверхні, що реально контактує менша за площу контактів. Для 

того, щоб збільшити поверхню, що реально контактує, потрібно прикласти 

силу, яка притисне контакти один до одного. В першу мить при зближенні 

контактів вони стикаються лише в одній точці, площа якої дуже мала, а опір 

контактного переходу великий. Зусилля натиску F створює на малій площі 

більший тиск, що призводить до зім'ятості матеріалу контактів, збільшенню 

площі зіткнення і появі нових точок зіткнення. Питомий тиск зменшується, і 

процес наближення контактів і зім'ятості їх матеріалу закінчується тоді, коли 

цей питомий тиск зрівнюється з межею міцності матеріалу на зім'ятість. 
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Характер залежності опору контактного переходу Rk від питомого 

контактного тиску Fn показує, що збільшення Fn доцільно лише до певної 

межі, при якій опір Rk вже достатньо близький до мінімально можливого, що 

визначається електропровідністю матеріалу контактів. Через замкнені 

контакти проходить струм І і вони нагріваються під дією теплоти, що 

виділяється і відповідає потужності втрат в контактному переході: Рk=І2 Rk  

  
Конструктивні типи контактів.                                                                                                           

 

На малюнку показаний мостовий контактний вузол, 

який забезпечує розрив електричного кола в двох 

місцях, що підвищує надійність роботи. При 

переміщенні упора 1, місток з двома рухомими 

контактами 3 переміщується в напрямку двох 

нерухомих контактів 4 до стикання контактів. Кручена 

пружина 2 забезпечує зусилля притискання і 

можливість самовстановлення рухомих контактів 

відносно нерухомих, що компенсує зношування 

контактів і деякі неточності при їх виготовленні. 

Повний хід упора 1 складається з розхилу контактів Хо 

і провалу Хп. 

 

 

Причини виникнення електричної дуги.                                                                                           

  Процес утворення електричної дуги спрощено може бути представлено таким 

чином. При розбіжності контактів спочатку зменшується контактний тиск і 

відповідно контактна поверхня, збільшуютьсяперехідний опір, щільність 

струму і температура - починаються місцеві (на окремих ділянках площі 

контактів) перегріви, які надалі сприяють термоелектронній емісії, коли під 

впливом високої температури збільшується швидкість руху електронів і вони 

вириваються з поверхні електрода. 

У момент розбіжності контактів, тобто розриву ланцюга, на контактному 

проміжку швидко відновлюється напруга, оскільки при цьому відстань між 

контактами мала, виникаєелектричне поле високої напруженості, під дією 

якого з поверхні електрода вириваються електрони. Вони розганяються в 

електричному полі і при ударі в нейтральний атом віддають йому свою 

кінетичну енергію. Якщо цієї енергії достатньо, щоб відірвати хоча б один 

електрон з оболонки нейтрального атома, то відбувається процес іонізації. 

 

 

 

Способи гасіння дуги в комутаційних електричних апаратах.                                                       
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Для того щоб відключити елементи електричного кола і виключити при цьому 

ушкодження комутаційного апарату, необхідно не тільки розімкнути його 

контакти, а й погасити між ними дугу, що з’являється. Процеси гасіння дуги, 

так само як і горіння, при змінному та постійному струмі різні. Це 

визначається тим, що в першому випадку струм в дузі кожен напівперіод 

проходить через нуль. У ці моменти виділення енергії в дузі припиняється і 

дуга щоразу мимовільно гасне, а потім знову спалахує. 

Практично струм в дузі стає близьким нулю дещо раніше переходу через нуль, 

так як при зниженні струму енергія, що підводиться до дуги, зменшується, 

відповідно знижується температура дуги і припиняється термоіонізація. При 

цьому в дуговому проміжку інтенсивно йде процес деіонізації. Якщо в даний 

момент розімкнути і швидко розвести контакти, то наступний електричний 

пробій може не відбутися і ланцюг буде відключено без виникнення дуги. 

Однак практично це зробити вкрай складно, і тому приймають спеціальні 

заходи прискореного гасіння дуги, забезпечують охолодження дугового 

простору і зменшення числа заряджених частинок. 

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 № : 42 

Тема уроку: Неавтоматичні апарати. 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про неавтоматичні апарати. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Основними апаратами ручного управління є рубильники, пакетні вимикачі і 

перемикачі, контроллери і командоконтролери, кнопки. 

 

Рубильники  - прості апарати ручного управління, що випускаються одно-, 

двух- і триполюсними. Комутуючим елементом рубильників є рухливий ніж, 

що входить при включенні в губки контактних стійок. Основний принцип дії 

рубильників зберігається для рубильників складніших конструкцій, що 

використовуються в системах управління устаткуванням.  

Плавкі запобіжники мають залежну струмочасову характеристику, тобто час 

розплавлення їх плавкої вставки залежить від струму, що проходить: чим 



більше струм, тим швидше розплавляється плавка вставка. З характеристики 

видно, щопоки струм не перевищує Імін плавка вставка не плавиться, і лише 

після перевищення цього значення вона буде розплавлятися тим швидше, чим 

більше струм.  

Пакетні вимикачі і перемикачі застосовують для комутації в ланцюгах 

управління і сигналізації, в схемах пуску і реверсу двигунів невеликої 

потужності, перемикання обмоток асинхронних двигунів із зірки на 

трикутник. Пакетний вимикач складається з ряду шарів - пакетів 3, усередині 

яких знаходяться рухливий 5 і нерухомі 4 контакти. Рухливий контакт 5 

закріплений на осі 2, що обертається за допомогою рукоятки 1 і що має ряд 

фіксованих положень, в яких замикаються нерухомі контакти одного з пакетів. 

Виводи 6 нерухомих контактів закріплено в корпусі вимикача. Недолік таких 

пакетних вимикачів - низька надійність ковзаючих контактів. 

 

Командоконтролери, що є невеликими кулачковими контролерами, 

застосовують для перемикання в малопотужних ланцюгах управління. Кнопки 

застосовують для замикання і розмикання електричних ланцюгів в схемах 

управління. Виготовляють кнопки різноманітних конструкцій (з різним 

набором замикаючих і розмикаючих контактів): з самоповерненням у вихідне 

положення; з клямками, що фіксують положення після натиснення; що 

включаються спеціальним ключем і ін. 

 

 

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  

 


