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    Тема уроку: Електромеханічне реле. 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про електромеханічне реле. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Реле – це автоматично діючий апарат, що стрибкоподібно змінює стан 

керованого ланцюга при заданому значенні впливаючої величини. Основними 

конструктивними частинами реле є сприймаюча і виконавча. До сприймаючої 

підводиться впливаюча величина, а виконавча стрибкоподібно змінює стан 

управляючого ланцюга. У електричних реле впливаючими є електричні 

величини: струм, напруга, потужність, частота струму та ін. 

  

Розрізняють вимірювальні (захисту) і логічні (управління) реле. Вимірювальні 

реле призначені для спрацьовування з певною точністю при заздалегідь 

встановленому значенні впливаючої величини, по її виду розділяють на 

струмові, напруги, потужності і т. д. Логічні реле служать для розмноження і 

посилення сигналів (проміжні), що поступають до них, створення витримки 

часу (реле часу) і реєстрації дії пристроїв РЗА (вказівні). 

У залежності від включення сприймаючої частини в керований електричний 

ланцюг безпосередньо або через вимірювальні трансформатори розрізняють 

первинні і вторинні реле. 

По характеру дії  на  вимикачі  керованого електричного ланцюга реле 

бувають прямої і непрямої дії. Перші безпосередньо діють на механізм 

привода вимикача, а інші – через проміжний елемент (відключаючий 

електромагніт, контактор ланцюга включення та ін.). 

 

Розглянемо загальний принцип дії та будову 

електромеханічного реле, на основі якого 

побудовані всі інші види реле. 

Якщо на обмотку 2 реле  подати управляючу 

напругу, то під дією електромагнітної сили 

якір 5 притягнеться до сердечника 1 і виконавчі 

контакти реле змінять своє положення: верхні - 

розімкнуться, а нижні - замкнуться. 

Якщо управляючу напругу з обмотки 

відключити, то під дією протидіючої пружини 

4 якір і контакти реле повертаються у вихідне 

положення: верхні - замикаються, нижні - 

розмикаються. Таким чином, залежно від 

. Електромагнітне реле 

постійного струму: а - 

конструкція, б - тягова 

характеристика, 1 - 

сердечник, 2 - обмотка, 3 - 

магнітопровід, 4 - пружина, 5 

- якір, 6 - контакти. 
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управляючої напруги положення контактів 

реле змінюється стрибкоподібно. 

 

Для електромагнітних реле постійного струму в якості 

магнітопроводів і сердечників  застосовується м'яка 

електротехнічна сталь, тобто матеріал з великою магнітною 

проникністю. Тяговою характеристикою реле є 

електромеханічна характеристика реле F=f(δ), де F - сила 

притягання якоря, δ - величина повітряного зазору між 

якорем і сердечником.На попередньому малюнку, б 

представлена електромеханічна характеристика реле, з якої 

виходить, що чим менше повітряний зазор δ, тим більше 

сила притягання якоря F до сердечника реле. 

Для зменшення іскроутворення на контактах реле застосовують іскрогасні 

ланцюги, що складаються з ємності і опору, які включаються паралельно 

контактам реле.На попередньому малюнку показані схеми іскрогасних 

ланцюгів контактів реле. При розмиканні контактів реле ємність С 

заряджається або розряджається через опір R, тим самим зменшуючи напругу 

між управляючими контактами реле Р. 

 

Реле змінного струму: 1 - обмотка, 2 

- магнітопровід, 3 - контакти, 4 - 

якір, 5 - мідний виток, 6 - полюсний 
наконечник. 

 

 

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 № : 44 

Тема уроку: Контактори. Електромагнітні пускачі. 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про Контактори. Електромагнітні 

пускачі. 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  
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Формування нових знань. 

Комутаційний електромагнітний апарат призначений для дистанційних 

включень і відключень силових електричних кіл при нормальних режимах 

роботи, називають контактором. 

Комбінований апарат дистанційного керування, який складається з 

контактора, доповненого тепловим реле, і який суміщає в собі функції апаратів 

керування та захисту, називають магнітним пускачем. 

Магнітні пускачі призначені, головним чином, для дистанційного керування 

трифазними асинхронними електродвигунами з короткозамкненим ротором, а 

саме: 

- для пуску безпосереднім підключенням до мережі та зупинки (відключення) 

електродвигуна (нереверсивні пускачі); 

- для пуску, зупинки і реверсу електродвигуна (реверсивні пускачі). Крім 

цього, пускачі в виконанні з тепловим реле здійснюють також захист 

керованих електродвигунів від перевантажень неприпустимої тривалості 

робочого циклу. 

Магнітні пускачі відкритого виконання призначені для установки на панелях, 

у закритих шафах та інших місцях, захищених від попадання пилу і сторонніх 

предметів. 

 

Принцип дії та будова контактора з прямоходовою магнітною 

системою.                                  

У контакторах з прямоходовою магнітною системою нерухомою частиною є 

осердя 7 з котушкою 6, які встановлюються нерухомо на основі 9. Рухомою 

частиною контактора є якір 4, який зв'язаний з головними рухомими та 

допоміжними контактами. 

При подачі напруги на котушку контактора виникає магнітне поле, під дією 

якого рухома магнітна система притягується до нерухомої. Тобто якір 

притягується до осердя, а рухомі контакти — до нерухомих. Таким чином 

забезпечується проходження електричного струму в силовому й допоміжному 

колі контактора. На головні та допоміжні контакти контактора встановлено 

пружини для створення необхідного натискування і зменшення перехідного 

опору контактів. Допоміжні розмикаючі й замикаючі контакти призначені для 

роботи в електричних колах керування. 

При розмиканні головних контактів на великих струмах виникає електрична 

дуга, яка може призвести до руйнування контактної системи. Тому головні 

контакти контактора, що працюють при великих силах струму обладнують 

дугогасильними камерами з жаростійкого ізоляційного матеріалу. В 

контактора на попередньому малюнку вони відсутні. 
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У контакторах постійного струму осердя і якір виконують 

суцільнометалевими, а у контакторах змінного струму — шихтованими, тобто 

набраними з окремих ізольованих пластин електротехнічної сталі. 

 

Принципова схема електромагнітного контактора з прямоходовою ма-

гнітною системою: а — будова магнітного контактора; б — 

короткозамкнений виток у магнітній системі контактора; 1 і 8 — пружини; 

2 — рухомі контакти; 3 — нерухомі контакти; 4 — якір; 5 — 
короткозамкнений виток; 6 — котушка; 7 — осердя; 9 — основа. 

 

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  
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