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ВСТУП 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є призначення електричних 

апаратів, будова окремих вузлів та електричних апаратів у цілому, принципи 

вибору та застосування електричних апаратів; природа та фізичний зміст 

основних процесів, що є в електричних апаратах; основні принципи 

проектування електричних апаратів.   

Метою викладання навчальної дисципліни «Електричні апарати» є 

формування знань у сфері проектування, оптимальної побудови, 

функціонування та експлуатації електричних апаратів  у будь-яких галузях 

промисловості.  

 Основними завданням вивчення навчальної дисципліни «Електричні 

апарати» є набуття знань для самостійного й творчого розв’язання завдань 

проектування, функціонування та експлуатації електричних апаратів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

− призначення, конструкцію, принципи дії та сферу застосування 

основних типів електричних апаратів;  

− основні методи кількісного та якісного оцінювання фізичних явищ в 

електричних апаратах;  

− найважливіші експлуатаційні характеристики основних типів 

електричних апаратів; 

уміти: 

− вибрати необхідний електричний апарат, ураховуючи особливості його 

роботи та особливості електричної схеми, у якій застосовується вибраний 

електричний апарат;  

− розраховувати найважливіші параметри електричних апаратів під час 

роботи останніх у сталих і перехідних режимах;  

− будувати характеристики відповідно до розрахункових і 

експериментальних даних. 
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Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1 Фізичні процеси в електричних апаратах. 

Змістовий модуль 2 Будова, принципи вибору та застосування 

електричних апаратів. 

Навчальна дисципліна «Електричні апарати» вивчає призначення, будову, 

принципи дії та сферу застосування основних типів електричних апаратів; 

основні методи кількісного та якісного оцінювання фізичних явищ в 

електричних апаратах; найважливіші експлуатаційні характеристики основних 

типів електричних апаратів; критерії вибору апаратів і розрахунку їх уставок. 

Навчальна дисципліна «Електричні апарати» базується на знанні 

дисциплін «Теоретичні основи електротехніки», «Фізика» (розділи «Електрика» 

і «Магнетизм»), «Основи метрології та електричних вимірювань». 

 Матеріали навчальної дисципліни «Електричні апарати» можуть 

використовуватися під час курсового та дипломного проектування. 

Методичні вказівки  щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Електричні апарати» для студентів денної форми навчання мають на меті 

допомогти студентам самостійно вивчити теоретичний матеріал, який 

передбачений робочою програмою, але не розглядається на аудиторних 

заняттях, а також самостійно підготуватися до виконання та захисту 

лабораторних робіт. 

Для самоконтролю знань студентів до кожного розділу подаються 

питання для самоперевірки та вказівки на літературне джерело з наведеного 

списку літератури. Також у методичних вказівках подаються питання до 

модульного контролю. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 
 

№ 
пор. 

 
Тема 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

К-сть 
год 

(лекц.) 

К-сть 
год 
СРС 

К-сть 
год 

(лекц.) 

К-сть 
год 
СРС 

1 Вплив фізичних і кліматичних 
чинників на надійність електричних 
апаратів 

2 5 0,25 5 

2 Застосування композиційних 
електротехнічних матеріалів 

2 5 0,5 20 

3 Особливості роботи та застосування 
металокерамічних контактів 

2 10 0,5 10 

4 Негативні процеси в дугогасильних 
пристроях. Газодинамічні явища в 
дугогасильних пристроях 

2 10 0,5 10 

5 Поняття та розрахунок термічної 
стійкості електричного апарата 

2 5 0,5 5 

6 Поняття та розрахунок 
електродинамічної стійкості 
електричних апаратів 

2 10 0,25 10 

7 Поляризовані, магнітоелектричні, 
електродинамічні та індукційні 
електромагнітні системи 

2 10 0,25 10 

8 Електронні та мікропроцесорні реле 2 5 0,25 10 

9 Категорії застосування електромаг-
нітних контакторів 

2 10 0,5 15 

10 Конструктивне виконання дугога-
сильних пристроїв високовольтних 
електричних апаратів 

2 10 0,5 13 
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Захисні оболонки електричних апаратів 

1. Вплив фізичних і кліматичних чинників на надійність електричних 

апаратів.  
Питання для самоперевірки 

1. Обґрунтуйте вплив механічних та кліматичних факторів на будову та 

режими роботи електричних апаратів. 

2. Наведіть ступені захисту електричних апаратів від проникнення 

сторонніх предметів і вологи 

3. Надайте оцінку кліматичному виконанню захисних оболонок 

електричних апаратів. 

Література: [1, с. 125–128; 3, с. 7–10]. 

 

Тема 2 Електротехнічні матеріали 

1. Застосування композиційних електротехнічних матеріалів. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні властивості електротехнічних матеріалів.  

2. Надайте класифікацію провідникових, магнітних і діелектричних 

матеріалів.  

3. Назвіть основні властивості композиційних електротехнічних 

матеріалів. 

Література: [4, с. 61–70, 87–100, 102–113; 5, с. 11–21]. 

 

Тема 3 Електричні контакти 

1. Особливості роботи та застосування металокерамічних контактів. 
Питання для самоперевірки 

1. Поясніть явище перехідного опору контакту та визначте його складові. 

2. Як відбувається зміна опору контактів упродовж експлуатації? 
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3. Назвіть режими роботи комутаційних контактів.  

4. Проаналізуйте процеси вмикання та вимикання електричного кола.  

Література: [1, с.  41–42; 3, с. 106–110]. 

 

Тема 4 Електрична дуга 

1. Негативні процеси в дугогасильних пристроях. 

2. Газодинамічні явища в дугогасильних пристроях. 

Питання для самоперевірки 

1. Проаналізуйте вплив електричної дуги на роботу електричних апаратів. 

2. Назвіть джерела іонізації дугового проміжку.  

3. Проаналізуйте процеси деіонізації дугового проміжку. 

4. Назвіть умови стійкого горіння й гасіння дуги постійного та змінного 

струму.  

5. Обґрунтуйте створення умов, що сприяють гасінню дуги.  

6. Назвіть і надайте стислу характеристику основних дугогасильних 

пристроїв електричних апаратів. 

Література: [3, с. 140–156]. 

 

Тема 5 Теплові процеси в електричних апаратах  

1. Поняття та розрахунок термічної стійкості електричного апарата. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть види втрат в електричних апаратах.  

2. Проаналізуйте процеси нагрівання й охолодження.  

3. Надайте характеристику режимів роботи електричних апаратів 

(тривалий, короткочасний, повторно-короткочасний).  

4. Проаналізуйте особливості нагрівання в режимі короткого замикання.  

Література: [2, с. 46–73]. 
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Тема 6 Електродинамічні сили в електричних апаратах  

1. Поняття та розрахунок електродинамічної стійкості електричних 

апаратів. 
Питання для самоперевірки 

 1. Надайте визначення електродинамічної сили за законом Біо-Савара 

(на підставі взаємодії струму з магнітним полем) та за зміною запасу енергії 

контуру.  

2. Проаналізуйте процес виникнення електродинамічних сил у витку й 

котушці,  у провідниках змінного перетину та між провідником зі струмом 

поблизу феромагнітної маси. 

3.  Назвіть особливості виникнення електродинамічних сил у колах 

однофазного й трифазного змінного струму.  

 Література: [2, с. 17–33]. 

 

Тема 7 Електромагнітні системи електричних апаратів 

 1. Поляризовані, магнітоелектричні, електродинамічні та індукційні 

електромагнітні системи. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте поняття робочого потоку, потоку розсіювання, магнітного 

опору й магнітної провідності.  

2. Як визначаються тягові характеристики  електромагнітних систем 

змінного та постійного струму?  

3. Проаналізуйте вплив параметрів електричного струму на роботу 

електромагнітних механізмів.  

Література: [2, с. 119–143]. 

 

Тема 8 Електромагнітні реле 

1. Електронні та мікропроцесорні реле. 

Питання для самоперевірки 
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1. Надайте стислу характеристику та визначте будову основних типів реле 

(герконові, поляризовані, теплові, струму, напруги, частоти).  

2. Надайте стислу характеристику та визначте будову електромагнітних, 

електромеханічних і пневматичних реле часу.  

3. Визначте основні принципи вибору різних типів реле.  

Література: [1, с. 226–233; 2, с. 162–172, 188–193]. 

 

Тема 9 Апарати розподільних пристроїв низької напруги 

 1. Категорії застосування електромагнітних контакторів. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте основні параметри, основні елементи конструкції, режими 

роботи контакторів.  

2. Визначте критерії вибору контакторів. 

Література: [1, с. 257–259; 2, с. 246–260]. 

 

Тема 10 Апарати розподільних пристроїв високої напруги 

1. Конструктивне виконання дугогасильних пристроїв високовольтних 

електричних апаратів. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні типи та параметри високовольтних вимикачів.  

2. Визначте основні елементи конструкції, режими роботи масляних і 

маломасляних вимикачів. 

3. Визначте основні елементи конструкції, режими роботи повітряних і 

елегазових вимикачів. 

4. Визначте основні елементи конструкції, режими роботи вакуумних 

вимикачів. 

Література: [1, с. 243–259; 3, с. 552–597]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 

 

Змістовий модуль 1 

1. Обґрунтуйте вплив механічних і кліматичних чинників на будову та 

режими роботи електричних апаратів. 

2. Наведіть ступені захисту електричних апаратів від проникнення 

сторонніх предметів і вологи 

3. Оцініть кліматичне виконання захисних оболонок електричних 

апаратів. 

4. Обґрунтуйте розподіл електротехнічних матеріалів на магнітні, 

провідникові та діелектрики. 

5. Назвіть основні властивості електротехнічних матеріалів.  

6. Надайте класифікацію провідникових матеріалів.  

7. Надайте класифікацію магнітних матеріалів.  

8. Надайте класифікацію діелектричних матеріалів. 

9. Поясніть явище перехідного опору контакту та визначте його складові. 

10. Як відбувається зміна опору контактів упродовж експлуатації? 

11. Назвіть режими роботи комутаційних контактів.  

12. Проаналізуйте процеси вмикання та вимикання електричного кола.  

13. Назвіть причини та наслідки вібрації та ерозії контактів. 

14. Проаналізуйте вплив електричної дуги на роботу електричних 

апаратів. 

15. Назвіть джерела іонізації дугового проміжку.  

16. Проаналізуйте процеси деіонізації дугового проміжку. 

17. Назвіть умови стійкого горіння й гасіння дуги постійного та змінного 

струму.  

18. Обґрунтуйте створення умов, що сприяють гасінню дуги.  

19. Назвіть і надайте стислу характеристику основних дугогасильних 

пристроїв електричних апаратів. 

20. Наведіть види втрат в електричних апаратах.  
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21. Проаналізуйте процеси нагрівання й охолодження.  

22. Надайте характеристику режимів роботи електричних апаратів 

(тривалий, короткочасний, повторно-короткочасний).  

23. Проаналізуйте особливості нагрівання в режимі короткого замикання.  

24. Надайте визначення електродинамічної сили за законом Біо-Савара 

(на підставі взаємодії струму з магнітним полем) і за зміною запасу енергії 

контура.  

25. Проаналізуйте процес виникнення електродинамічних сил у витку й 

котушці,  у провідниках змінного перетину та між провідником зі струмом 

поблизу феромагнітної маси. 

26. Назвіть особливості виникнення електродинамічних сил у колах 

однофазного й трифазного змінного струму.  

 

Змістовий модуль 2 
 
1. Визначте поняття робочого потоку, потоку розсіювання, магнітного 

опору й магнітної провідності.  

2. Назвіть основні принципи складання схем заміщення магнітного 

ланцюга.  

3. Як відбувається прискорення та уповільнення спрацювання 

електромагніту?  

4. Як визначаються тягові характеристики  електромагнітних систем 

змінного та постійного струму?  

5. Проаналізуйте вплив параметрів електричного струму на роботу 

електромагнітних механізмів.  

6. Назвіть основні характеристики, параметри та класифікацію реле.  

7. Надайте стислу характеристику та визначте будову основних типів 

реле (герконові, поляризовані, теплові, струму, напруги, частоти).  

8. Надайте стислу характеристику та визначте будову електромагнітних, 

електромеханічних і пневматичних реле часу.  

9. Визначте основні принципи вибору різних типів реле.  
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10. Визначте призначення, будову, принцип дії, захисну характеристику 

плавких запобіжників. 

11. Визначте критерії вибору запобіжників.  

12. Визначте принцип дії та будову автоматичних вимикачів. 

13. Визначте критерії вибору автоматичних вимикачів.  

14. Визначте призначення, основні елементи конструкції пристроїв 

захисного відмикання. 

15. Визначте критерії вибору пристроїв захисного відмикання.  

16. Визначте основні параметри, основні елементи конструкції, режими 

роботи кнопок керування, пакетних і універсальних вимикачів, рубильників.  

17. Визначте основні параметри, основні елементи конструкції, режими 

роботи контакторів.  

18. Визначте критерії вибору контакторів. 

19. Назвіть основні типи та параметри високовольтних вимикачів.  

20. Визначте основні елементи конструкції, режими роботи масляних і 

маломасляних вимикачів. 

21. Визначте основні елементи конструкції, режими роботи повітряних і 

елегазових вимикачів. 

22. Наведіть основні елементи конструкції, режими роботи вакуумних 

вимикачів. 

23. Визначте призначення, основні елементи конструкції роз'єднувачів, 

короткозамикачів, віддільників. 

24. Визначте основні параметри, основні елементи конструкції, режими 

роботи реакторів, високовольтних запобіжників.  

25. Визначте основні параметри, основні елементи конструкції, режими 

роботи розрядників, обмежувачів перенапруг.  

26. Назвіть основні критерії улаштування багаторівневого захисту від 

імпульсних виплесків напруги. 
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