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Запровадження

Нині за захистом мереж, і електричних приймачів від ушкоджень, що викликаються струмом, перевищують допустиму величину, дедалі ширше застосовуються автоматичні вимикачі. Вони є щодо, включення і автоматичного розмикання електричних ланцюгів при аномальних явищах, (наприклад при токах перевантаження,КЗ, неприпустимих зниження напруги), і навіть длянечастого включення ланцюгів вручну.Виключатели випускаються з тепловими, електромагнітними і комбінованими (тепловими і електромагнітними)расцепителями з різними числом полюсів — одним, двома й трьома. У однофазних ланцюгах застосовують одне- ідвухполюсние, а трифазних —трехполюсние.
1. Автоматичні вимикачі

Автоматичні вимикачі з електромагнітнимирасцепителями застосовуються за захистом сіті й електричного приймача від ушкоджень, що викликаються струмом короткого замикання, чинним навіть короткочасно.
Контакт головною ланцюга замикається натисканням на кнопку чи поворотом рукоятки. У цьому долається зусилля размикающей пружини і контакт утримується у замкненому становищі засувкою. Щойно струм в защищаемой частині ланцюга перевищить певну величину, сердечник втягнеться в котушку і звільнить засувку. Під впливом пружини контакт разомкнется. Збільшення струму у кожному дроті (котушці) до величини, перевищує величину установки струму спрацьовування, тягне у себе розмикання всіх головних контактів.
>Електромагнит з механізмом відключення називається електромагнітним розьєднувачем. Час відключення автоматичних вимикачів з електромагнітними розьєднувачами незначне (частки секунд), тому вони відносяться до апаратам максимального захисту миттєвого дії.
Перевага автоматичних вимикачів передплавкими запобіжниками у тому, що вони мають многократность дії. Після спрацьовування плавкого запобіжника потрібно заміна плавкою вставки. Автоматичний ж вимикач після усунення причини спрацьовування можна підготувати для повторної роботи натисканням на кнопку чи поворотом рукоятки.
Автоматичні вимикачі застосовуються як для відключення приймачів при токах короткого замикання, але й нечастих включень й відключень їх вручну при нормальної роботі. Квазінаціональне середовище приразмикании ланцюга електрична дуга гаситься повітря чи олії. Залежно від надання цього автоматичні вимикачі називаються повітряними чи олійними. У ланцюгах з напругою до 500В застосовуються переважно повітряні вимикачі.

2. Автоматичні вимикачі з тепловимирасцепителями

Метали мають різні коефіцієнти лінійного розширення й тому при нагріванні подовжуються неоднаково. Якщо дві металеві пластини з різними коефіцієнтами розширення накласти одну в іншу й остаточно з'єднати разом, вийде біметалева пластина. При нагріванні вона деформується опуклістю убік активного шару металу. Активним називається шар металу з великим коефіцієнтом розширення. Інший шар називають пасивним. Активний шар роблять із сталі, а пасивний — сплав, що з 64 % заліза і 36% нікелю. Коефіцієнт лінійного розширенняинвара удванадцятеро менше.
Якщо кінець біметалевої пластини закріпити, то інший при нагріванні буде згинатися убік пасивного шару. Це властивість пластини використовується для звільнення засувки автоматичного вимикача. Ступінь деформації пластини залежить від температури її нагріву.
Застосовуються два способу нагрівання пластини: безпосередній і непрямий. За першого струм проходить безпосередньо через пластину. У цьому кількість теплоти, що виділяється у ній, пропорційно квадрату величини струму, час його перебігу й опору пластини. При другому способі струм проходить по нагревательному елементу (невеличкий спіралі), виконаного з ніхрома чи іншого сплаву. Виделяющаяся у цій спіралі теплота і нагріває біметалічну пластину. Перед намоткой спіралі біметалева пластина покривається електроізоляциею, наприклад слюдою.
Автоматичні вимикачі з тепловими розтьєднувачами відключають мережу і часу у зворотної залежність від величини струму перевантаження. При великих перевантаженнях відключення відбувається швидше. 
3. Автоматичні вимикачі з комбінованим розьєднувачем
У цих виключателях встановлюють як електромагнітні, так і теплові розьєднувачі.Обмотки електромагнітів і нагрівальні елементи теплових розьєднвачів включають послідовно електричному приймачу. Електромагнітні розьєднувачі миттєво відключають споживача при струмі короткого замикання хоча би в одному дроті мережі. Теплові розьєднувачі відключають споживача при незначних, але тривалих струмах перевантаження. Останні перевищують номінальний струм приймача, але значно менше струмів короткого замикання.
Автоматичні вимикачі з комбінованим розьєднувачем отримали широке використання у мережах із різними електроприймачами. У мережах із електродвигунами вони незамінні.
Розмір струму електродвигуна залежить від навантаження з його валу коливання напруги мережі. Вона збільшується при обриві дротів у процесі роботи трифазного електродвигуна. Під час холостого ходу двигуна споживана їм потужність і струм найменші. 
Якщо навантаження валу вище номінальною, то споживана потужність і струм також перевищують номінальну величину. І тут обмотки електродвигуна кілька днів перегріваються, і ізоляція починає руйнуватись і навіть запалитися. Теплові розьєднувачі повинні запобігти цьому, дещо раніше відключивши двигун від мережі. При короткочасних невеликих перевантаженнях, які безпечні для двигуна, вони не встигають спрацьовувати і відключити його.
Якщо навантаження залишається незмінним, але стався обрив одного дроту, то в інших двох дротах проходитиме струм, що перевищує номінальну величину. У цьому обмотки двигуна швидко перегріваються. Відключення двигуна у такому разі повинні виробляти теплові розьєднувачі.

Зменшення напруги на двигуні також тягне підвищення струму у його обмотках.

Для захисту двигуна від перегріву при зниженому напрузі крім автоматичних вимикачів з тепловими розьєднувачами застосовуються вимикачі мінімальної напруги. 
Поруч із автоматичними вимикачами серії АП50Б на підприємствах торгівлі, і комунального харчування застосовуються нові автоматичні вимикачі серії АЕ20, будова та принцип дії яких ж, як і АП50Б. У цих автоматичних виключателях літери характеризують умовне позначення серії, а два цифри (20) — порядковий номер розробки. Наступна цифра позначає номінальний струм (цифра 3—25 А, 4—63 Проте й 5—100 А). Четверта цифра позначає число полюсів, і максимальнутоковую захист; цифри 1, 2, 3 відповідають електромагнітним розьєднувачам; 4, 5, 6 — комбінованим (електромагнітним у тепловим); 7, 8 , 9 — відсутності їх. У цьому цифри 1, 4, 7 позначають однополюсне виконання, цифри 2, 5, 8 —двухполюсне і трьох, 6, 9 —трехполюсне виконання. П'ята цифра позначає наявність або відсутність контактів допоміжної ланцюга. У цьому цифра 1 показує відсутність контактів, цифра 2 — наявність одного замикаючого, 3 — одного размикающего і 4 — одного замикаючого і саморазмикающего контактів.

Шоста цифра позначає наявність або відсутність додаткових розьєднувачів. У цьому цифра 0 показує на відсутність його, Цифра 1 — на наявність розьєднувача мінімальної напруги, а 2 — незалежного розьєднувача.
Умовне позначення автоматичного вимикача ДЕ203610Р на 2,5 А розшифровується: серіяАЕ, Номер розробки — 20, номінальний струм вимикача 25 А (3) із трьома полюсами і комбінованими розьєднувачами (6), без контактів допоміжного ланцюга без додаткових розьєднувачів (0), з температурної компенсацією і регулюванням теплових розьєднувачів (Р), номінальний струм 2,5 А. Регулювання теплових розьєднувачів цього вимикача від 2,0 до 2,5 А.

Автоматичний вимикач АЕ20 (на 25 А) випускається на номінальні струми вимкнення 0,6; 0,8; 1,0 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10; 12,5; 16,0; 20; 25,0 А.

Якщо автоматичні вимикачі серійАП50Б АЕ20 переважно встановлюють в електрошкафах обладнання, наприклад холодильних прилавках, то групових і розподільних щитах цехів і встановлюють автоматичні вимикачі серіїA3100. Вони випускаються одне-, двох- і трьохполюсними з тепловими, електромагнітними і комбінованими механізмами. Автоматичні вимикачі A3161 (>однополюсние), A3162 (>двухполюсние) і A3163 (>трехполюсние) на номінальний струм 50 А мають теплові роздільники на 15, 20, 25, 30, 40, 50 А, які спрацьовують при токах, в 1,25... 1,35 разу перевищують номінальний струмрасцепителей. Автоматичні вимикачі А3113, АЗП4, A3123, A3124 на струм 100 А випускаються двох- і трьохполюсними з електромагнітними і комбінованими роздільниками різні номінальні струми. Виключатели з останнього цифрою 3 —двухполюсні, з цифрою 4 —трьохполюсні. Перші дві автоматичних вимикача від двох інших різним перевищенням струму спрацьовування щодо номінального струму роздільника.

4. Вибір автоматичних вимикачів

Для мереж з освітлювальної навантаженням і електротепловими апаратами, захищуваних від ушкоджень при струмах короткого замикання, рекомендується застосовувати автоматичні вимикачі з струмами уставки розьєднувачів, що не перевищують 4,5-кратного значення максимально припустимого значення струму. Цим вимогам задовольняють автоматичні вимикачі з тепловими чи комбінованими розьєднувачами, струм уставки що у 3—4 разу перевищує номінальний.

Оскільки пускової струм електричних двигунів в розмірі 5 – 7 разів перевищує номінальне значення, то вибір автоматичного вимикача здійснюється з урахуванням цих струмів. Струм спрацьовування електромагнітного розьєднувача може бути щонайменше 1,25 пускового струму двигуна

Для захисту ланцюга двигуна від перевантаження, т. е. від ушкоджень, що викликаються тривалим перевищенням величини струму, припустимою по нагріванню, застосовують теплові розьєднквачі. Для ланцюгів з одиночним двигуном використовують в основному автоматичні вимикачі з комбінованими розьєднувачами. 
Для ланцюгів з групою двигунів використав основному автоматичні вимикачі з електромагнітними розьєднувачами. У цьому величина струму спрацьовування повинна перевищувати максимальний розмір короткочасного струму, що визначається сумою номінальних струмів найбільшого кількості включених двигунів (приймачів) за умови пуску двигуна з максимальним пусковим струмом:
Укладання
Випускаються різні серії автоматичних вимикачів. На підприємствах торгівлі, і харчування найширше застосовуються автоматичні вимикачі серій АБ25М, АП50Б, АЕ20, A3100. З іншого боку, останнім часом почали надходити в експлуатацію автоматичні вимикачі серій ВА14-26, ВА16-25,ВА51-25, ВА51-29, ВА51-31, ВА51-33. Маса вимикачів нових серій менше, ніж старих.
Автоматичний вимикач серії АП50Б призначений для нечастих включень й відключень електричних приймачів вручну. Якщо ньому встановлено теплові чи електромагнітні розьєднувачі, він відпрацбовує також автоматичне відключення приймачів при перевищенні встановленої величини струму.
У ланцюгах електродвигунів широко застосовуються автоматичні вимикачі типу АП50БЗМТ з комбінованим расцепителем (трьома електромагнітними й трьома тепловими). При спрацьовуванні кожного з них відбувається розмикання всіх контактів, і повне відключення двигуна. При значних перевищеннях струму ланцюга спрацьовують електромагнітні розьєднувачі, а при невеликих, але тривалих струмах перевантаження — теплові.

