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ВСТУП 

 

Лабораторні роботи з навчальної дисципліни «Методи та засоби захисту 

електрообладнання» є одним з видів навчальних занять, які забезпечують 

зв’язок між теорією та практикою, які ознайомлюють студентів з 

конструкціями електричних апаратів, реле. 

Основним завданням лабораторних занять є опрацювання і закріплення 

лекційного матеріалу. Також важливим є навчання студентів методиці 

експерименту, обробці експериментальних досліджень, їх аналізу та 

порівнянню з теоретичними положеннями. 

Мета і завдання навчальної дисципліни «Методи та засоби захисту 

електрообладнання» полягає у засвоєнні студентами основних положень 

релейного захисту і автоматики, датчиків інформації для пристроїв релейного 

захисту, конструкцій та елементної бази реле, принципів побудови релейного 

захисту, розрахунку і розробки принципових схем. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 основні вимоги до релейного захисту; 

 принципи дії, конструкції та основні метрологічні характеристики 

датчиків інформації для пристроїв релейного захисту і автоматики; 

 основні принципи дії та конструкції реле; 

 принципи та види релейного захисту елементів системи 

електропостачання; 

 принципи проектування електричних схем релейного захисту елементів 

системи електропостачання; 

− методи розрахунку параметрів спрацьовування релейного захисту; 

уміти: 

– вибирати види релейного захисту для елементів системи 

електропостачання; 

– розраховувати параметри спрацьовування релейного захисту,  їх 
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виставляти та перевіряти на стендах; 

– розробляти  принципові схеми релейного захисту для елементів системи 

електропостачання. 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

1. Звіт про виконання лабораторних робіт (далі – звіт) має бути 

виконаний студентом власноруч на аркушах білого паперу форматом А4 

(210×297 мм) у текстовому редакторі шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 

пунктів на одній стороні аркуша.  

2. Звіт про кожну лабораторну роботу має містити: 

− титульну сторінку; 

− назву лабораторної роботи; 

− тему і мету роботи; 

− постановку і вихідні дані задачі; 

− опис алгоритму, який застосовується для навчання або функціонування 

мережі; 

− методику проведення роботи; 

− значення ваг і зсувів мережі, що встановилися після навчання; 

− графіки залежності похибки навчання і похибки тестування 

(узагальнення) від кількості циклів навчання (якщо вони потрібні у роботі);  

− висновки з роботи. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Дослідження реле максимального струму 

Мета: вивчити конструкцію реле РТ-40, що реагують на перевищення 

струму в контрольованому колі, і дослідити його основні характеристики. 

Короткі теоретичні відомості 

Призначення, параметри і джерела живлення релейного захисту 

Релейним захистом називається сукупність спеціальних пристроїв і 

засобів (реле, вимірювальні трансформатори та інші апарати), що забезпечують 

автоматичне відключення пошкодженої частини електричної установки або 

мережі. Якщо пошкодження не є для установки безпосередньою небезпекою, то 

релейний захист має приводити в дію сигнальні пристрої, не відключаючи 

установку. 

Основні умови надійної роботи релейного захисту такі: 

а) забезпечення селективності. Селективністю називається властивість 

захисту, що забезпечує відключення при к. з. тільки пошкодженого елемента 

системи за допомогою вимикачів. Селективність ураховує можливість 

спрацьовування захистів як резервних у разі відмови вимикачів або захистів 

суміжних пошкоджених елементів. 

Селективність спрацьовування пристрою захисту при внутрішніх к. з. 

характеризується його захистоздатністю і швидкістю спрацьовування. 

Захистоздатність – це властивість (здатність) захисту захищати весь елемент 

при всіх урахованих видах к. з.; 

б) достатня чутливість до всіх видів пошкоджень на лінії, що 

захищається, і на лініях, що живляться від неї, а також до зміни у зв’язку з цим 

параметром (струму, напруги та ін.), що оцінюється коефіцієнтом чутливості; 

в) максимальна простота схем з найменшою кількістю апаратів, достатня 

надійність і швидкодія; 
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г) наявність сигналізації про несправності в ланцюгах, що живлять 

апарати релейного захисту. 

Основними параметрами схем релейного захисту є: 

а) струм спрацьовування захисту Iср.з і струм спрацьовування реле Iср.р – 

мінімальні струми, за яких надійно спрацьовує захист; 

б) надійність дії захисту перевіряється за коефіцієнтом чутливості кч, 

величина якого визначається видом захисту. 

За своїм призначенням, виконанням, родом величини, що викликає 

спрацьовування, способом включення частини, що виконує, способом впливу 

виконавчої частини на вимикач може бути проведена така класифікація реле. 

За призначенням реле поділяються на вимірювальні та логічні. 

Вимірювальні реле за родом величини, що викликає спрацьовування, ділять на 

реле струму, напруги, потужності, частоти і т. д. До логічних реле відносяться 

реле часу, проміжні, вказівні.  

За виконанням розрізняють реле електромеханічні, які мають рухомі 

елементи та контакти, і статичні, що не містять рухомих елементів і контактів.  

За способом підключення частини реле, що сприймає, до об’єкта, що 

захищається, реле поділяють на первинні та вторинні. Частина первинних реле, 

що сприймає, включається у ланцюг, що захищається безпосередньо, а 

вторинних реле – через вимірювальні трансформатори струму або напруги. 

За способом впливу реле на вимикач об’єкта, що захищається, 

розрізняють реле прямої та непрямої дії. Реле прямої дії безпосередньо впливає 

на механізм приводу, що вимикає, вимикача. 

Реле побічної дії здійснюють відключення вимикача, подаючи 

оперативний струм на котушку відключення приводу вимикача. 

Струмовий захист ліній напругою вище 1000 В виконується з 

використанням вторинних струмових реле прямої та непрямої дії. 

Обмотки електромагнітів вторинних реле струму включаються у ланцюг 

елемента, що захищається, через вимірювальні перетворювачі струму 

(трансформатори струму ТС). У реле надходить вторинний струм ТС, 
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пропорційний струму об’єкта, що захищається, але значно менший за 

абсолютним значенням. Окрім того, пристрій захисту виявляється ізольованим 

від високої напруги об’єкта, що захищається. Реле прямої дії впливає 

безпосередньо на засувку вимикача. Реле побічної дії підключає котушку 

відключення (КВ) вимикача до джерела оперативного струму. 

Якщо реле призначене для спрацьовування зі зростанням величини, що 

впливає, то воно називається максимальним, якщо ж реле має спрацьовувати зі 

зниженням величини, що впливає, воно називається мінімальним. 

Предмет дослідження 

За допомогою реле максимального струму здійснюється максимальний 

струмовий захист, що реагує на збільшення струмів у електричній установці, 

що захищається. Для успішної роботи в установках захисту реле 

максимального струму мають забезпечувати високий коефіцієнт повернення, 

що характеризує чутливість реле. 

У роботі досліджується електромагнітне реле максимального струму РТ-

40, загальний вигляд якого показаний на рис. 1. Магнітна система складається з 

П-образного шихтованого сердечника 1 і Г-образного якоря 2. В осерді 

електромагніту під котушками є вирізи, призначені для зниження вібрації 

рухомої системи за великих і несинусоїдальних струмів. На піках 

синусоїдального струму ділянки сердечника зі зменшеним перерізом 

насичуються й обмежують величину магнітного потоку. 

Положення якоря у початковому та кінцевому положеннях фіксуються 

упорними гвинтами, закріпленими контргайками або пружинними пластинками 

для запобігання самовідгвинчування. Якір реле утримується у початковому 

положенні за допомогою спіральної пружини 4, яка протидіє, один кінець якої 

пов’язаний з якорем, а інший – з покажчиком уставки 5. Під час повороту 

покажчика уставки змінюється момент пружини, що протидіє, і відповідно 

струм спрацьовування реле. Необхідне положення покажчика уставки 

визначається за розподілами, нанесеними на шкалі 6. Жорсткість пружини, що  

протидіє, 1,0 Н·мм/90
о
, під час повороту покажчика від мінімальної уставки до 



10 

максимальної (кут повороту близько 90
о
) момент пружини, що протидіє, 

збільшується у 4 рази (пропорційно квадрату струму). До якоря прикріплені 

опорна скоба та пластмасова колодка з двома рухомими мостиковими 

контактами зі срібла. До верхньої частини скоби приклепаний порожнистий 

барабанчик 7 з радіальними перегородками всередині, порожнина барабанчика 

заповнена добре просушеним кварцовим піском. Барабанчик є гасителем 

коливань (вібрацій) рухомої системи. Між барабанчиком і опорною скобою 

поміщена шайба з вузьким центральним отвором (відповідний отвір є і у скобі) 

і бронзова пластина 8, що слугує опорною площиною для підвіски рухомої 

системи реле. 

Рухома система у верхній частині спирається бронзовою платівкою на 

штифт з нержавіючої сталі зі сферичним кінцем, укріплений на вкладиші 9 на 

рамці-підставі 10 і проходить через отвори в опорній скобі та шайбі. У нижній 

частині переміщення осі рухомої системи в горизонтальній площині 

обмежується таким самим штифтом, що проходить через отвір у нижній 

зігнутій частині опорної скоби. Сама скоба обмежує зсув рухомої системи 

вгору. 

 

Рисунок 1 – Загальний вигляд електромагнітного реле РТ-40 
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На сердечнику розташовані дві котушки, кінці яких виведені на затискачі 

цоколя реле. Перестановкою перемичок на цих затискачах можна здійснювати 

паралельне і послідовне з’єднання котушок реле та відповідно змінювати 

величину уставок у два рази. Цифри, нанесені на шкалі, відповідають 

послідовному з’єднанню обмоток. Схема внутрішніх з’єднань реле наведена на 

рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Схема внутрішніх з’єднань реле РТ-40 

 

Реле має один контакт, що замикає, і один, що розмикає. Для більш чіткої 

роботи контактів рухливі контакти виконані такими, що вільно повертаються. 

Нерухомі контакти приварені до плоских бронзових пружин, переміщення яких 

обмежується гнучкими зовнішніми та жорсткими внутрішніми пружинами. 

Усі вузли реле змонтовані на рамці-підставі 2 з алюмінієвого сплаву 

(рис. 1), укріпленій на пластмасовому цоколі реле, і закриті прозорим 

полістирольним кожухом. Кріплення кожуха до цоколя проводиться 

пружинними замками. 

Похибка струму спрацювання реле відносно уставки не перевищує ± 5 %, 

розкид струму спрацьовування не більше 4 % на будь-якій уставці. 

Коефіцієнт повернення реле 
ср

возв
возв

I

I
k  не нижче 0,85 на першій уставці 

та не нижче 0,8 на інших, за винятком реле РТ-40/50 і РТ-40/100, у яких 

коефіцієнт повернення не нижче 0,7 на всіх уставках. 
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Час спрацювання реле не більше 0,1 с за струму, що дорівнює 1,2·Iсраб, і 

не більше 0,03 с за струму 3,0 Iср. 

Час повернення реле у разі стрибкоподібного зменшення струму в 

обмотках реле 1,2–20-кратного значення струму спрацьовування до 0,7 Iср (у 

реле РТ-40/50 і РТ-40/100 – до 0,6⋅ Iср), але не більше 0,035 с контактів реле 

середньої потужності. 

Принципова електрична схема установки випробування реле 

максимального струму наведена на рис. 3. Під час виконання цієї лабораторної 

роботи необхідно виконати кілька дослідних спрацьовувань реле, значення 

записати до таблиці. 

 

Рисунок 3 – Схема підключення реле РТ-40 

 

Схема підключається до електричної мережі ~ I напруга 220 В, 

вимикання здійснюється тумблером SA1 (A1), для індикації спрацювання 

використовується лампочка L1. Зміна струму в ланцюзі здійснюється за 

допомогою лабораторного автотрансформатора АТ. За допомогою амперметра 

РА1 визначається величину струму під час спрацьовування і повернення реле 

струму РТ-40, отримані значення записують до табл. 1. Спрацювання реле 

визначається за допомогою сигнальної лампи L3, включеної в ланцюг 

нормального відкритого контакту реле. 

 РV 

РА 

КА1 

АТV 

SA1 

  L1 
   

КА1 
L3 

          220B 
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Рисунок 4 – Принципова схема випробування 

 

Схема підключається до електричної мережі змінного струму напругою 

220 В вимикачем SA1 (загоряється лампочка HL1). Зміна струму в котушках 

реле здійснюється за допомогою лабораторного автотрансформатора АTV. 

Трансформатор ТV 220/12 В дозволяє отримати великі струми в котушках реле. 

Перемикачем SA2 підключається електромагнітне реле. Спрацьовування реле 

РТ-40 контролюється загорянням лампочки HL2. 

Струм у котушці електромагнітного реле вимірюється амперметрами РА1 

і РА2 з декількома межами. Перемикання здійснюється перемикачем SА3. 

Техніка безпеки 

За уключеного лабораторного стенда на схему управління подається 

напруга 220 В. Інших, небезпечних для життя напруг за нормальної роботи на 

стенді, немає. Зміна уставок спрацьовування досліджуваного реле має 

проводитися тільки за відключеного стенда. У разі аварії необхідно перевести 

вимикач живлення стенду SA1 у нижнє положення. Повторне включення 
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дозволяється лише лаборанту або викладачеві. 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити конструкцію реле РТ-40. 

2. Експериментально визначити та подати у вигляді графіків тарировочні 

характеристики Iсраб = f (I уст ); Iв = f (I уст ); кв = f (I уст ) (усього три залежності). 

Включення стенду та підготовка до роботи 

Перед включенням стенда установити перемикачі SA2 і SA3 у потрібне 

положення. Уключити вимикач SA1 (загоряється лампочка HL1). 

Зміна уставок струму спрацювання Iуст реле РТ-40 робиться поворотом 

покажчика на шкалі.  

Перемикач SA2 перевести праворуч. Для вимірювання струму 

спрацьовування обертати рукоятку автотрансформатора АTV за годинниковою 

стрілкою до моменту спрацьовування реле (загоряється лампочка HL2), а 

амперметр показує величину струму спрацювання. Для визначення струму 

повернення – обертати рукоятку автотрансформатора у зворотному напрямку 

до моменту повернення реле до попереднього стану (гасне лампочка HL2). 

Струм повернення визначається за амперметром. 

Отримані дані звести до табл. 1. Дослід повторити для кожного 

оцифрованого поділу шкали. 

Таблиця 1 

Iуст, А Iср, А Iвозв, А kвозв 
З’єднання 

обмоток 

    Послідовне 

з’єднання 

обмоток 

 

    

    Паралельне 

з’єднання 

обмоток 
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Контрольні питання 

1. Для чого призначені реле максимального струму? 

2. Пристрій реле максимального струму РТ-40. 

3. Принцип роботи реле максимального струму РТ-40. 

4. Що характеризує коефіцієнт повернення реле та чому він менший за 

одиницю? 

Література: [1–5].  

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Дослідження електромагнітного реле напруги РН-53 

Мета: ознайомлення з пристроєм електромагнітного реле напруги типу 

РН-53 і технікою його випробування. 

Короткі теоретичні відомості 

Опис установки 

 

Рисунок 5 – Зовнішній вигляд передньої панелі випробувального стенда 
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1. КА1 – реле струму типу РТ-40. 

2. КА2 – реле струму типу РТ-81. 

3. КА3 – реле струму типу РТ-40. 

4. КV – реле мінімальної напруги типу РН-53/60. 

5. КТ – реле часу типу ЕВ-133. 

6. КL – проміжне реле типу РП-23. 

7. КН – вказівне реле типу РУ-21-К. 

8. L1, L2, L3 – сигнальні лампи. 

9. А1 – автомат живлення. 

10. ЛАТР (АТ) – лабораторний автотрансформатор. 

11. РА1, РА2, РА3 – амперметри. 

12. PV1 – вольтметр. 

13. АВ, ВС, СА, Перегр. – перемикачі. 

Зальні відомості 

 

Рисунок 6 – Пристрій реле напруги 

 

Конструкція електромагнітного реле містить електромагніт 1, який 

складається зі сталевого сердечника й обмоток 6, сталевий рухливий якір 2, 

нерухомі контакти 3, рухомі контакти 4 і пружину 5, яка протидіє. 

Під час проходження струму за обмоткою реле магнітний потік, 



17 

створюваний цим струмом, намагнічує рухомий якір. При цьому виникає 

електромагнітна сила, яка діє на якір і створює крутний момент, що повертає 

рухому систему та пов’язаний з віссю контактний місток. Цьому переміщенню 

перешкоджає спіральна пружина, що створює протидіючий момент. Для 

надійного спрацьовування реле необхідно, щоб крутний момент перевершував 

момент опору пружини, тертя і маси рухомої системи. Якщо моменти рівні, то 

реле починає працювати. Для зміни струму (напруги) спрацьовування реле 

потрібно змінити момент опору, тобто змінити натяг поворотної пружини. 

Послідовність виконання роботи 

1. Ознайомитися з обладнанням і приладами, необхідними для виконання 

роботи. Виписати паспортні дані.  

2. Перевірити стан механічної частини реле: стан кожуха й ущільнення, 

наявність усіх деталей, надійність їх кріплення, чіткість ходу рухомої системи 

та повернення її у вихідне положення, правильність регулювання ходу якоря і 

контактів (переконатися у відсутності заїдання підшипників). 

3. Зібрати схему (рис. 6) для перевірки реле напруги типу РН-53/60. 

4. Результати вимірювань і розрахунків записати в таблицю. 

 

Рисунок 7 – Схема підключення реле РН-53 

 РV 

РА 

   
 

КV 

 

A1 

  L1 

   КV L3 

          220B 
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Порядок виконання роботи 

1. Перед випробуванням на стенді необхідно переконатися у тому, що: 

автомат у положенні «викл.», ЛАТР у нульовому положенні.  

2. Зібрати схему та підключити обмотку реле струму до клем. Усі інші 

кнопки та перемикачі в положенні «викл.». Нормально закриті контакти реле 

підключити до клем сигнальної лампи. 

3. Включити автомат А1. 

Робити збільшення струму плавним обертанням ручки ЛАТРа до моменту 

спрацьовування реле. Напруга спрацьовування визначається за вольтметром. 

Обертаючи ручку ЛАТРа у зворотному напрямку, визначити напругу 

повернення реле, яке визначається за загорянням лампи та фіксується за 

вольтметром. Коефіцієнт повернення визначається за формулою: 

сер

поверн
поверн

U

U
k . 

Отримані дані звести до табл. 2. Дослід повторити для кожного 

оцифрованого поділу шкали. 

Таблиця 2 

Uyст, B Ucер, B Uповерн, В kповерн 
Діапазон  

уставок 

    
Через одне  

ділення     

    
Через два  

ділення     

 

Вказівки до оформлення звіту 

1. Звіт має бути оформлений кожним студентом індивідуально та має 

включати в себе: виконане домашнє завдання, перелік, технічні позначення та 

типи приладів і апаратів, зведені до таблиці, схему лабораторної установки, 

короткий виклад суті роботи, висновки, аналіз результатів проведеної роботи.  
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Контрольні питання 

1. Причини появи вібрації контактів реле. Способи зменшення вібрації, 

що застосовуються для електромагнітних реле PH-53. 

2. Чому для максимальних реле коефіцієнт повернення kповерн менший за 

одиницю, а для мінімальних – більший? 

3. Для регулювання напруги спрацьовування у реле напруги 

використовується включення додаткового резистора. Як ще можна змінити 

напругу спрацьовування реле? 

4. Чи залежить коефіцієнт повернення реле від моменту поворотної 

пружини? 

Література: [4; 5]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Дослідження індукційного реле РТ-81 

Мета: ознайомлення з пристроєм електромагнітного реле струму типу 

РТ-81 і технікою його випробування на стенді, описаної в лабораторній роботі 

№ 2 (рис. 4). 

Короткі теоретичні відомості 

Індукційне реле струму РТ-81 

Реле типу РТ-81 має обмежено залежну характеристику t = f (I) і містить 

два релейних елемента – індукційний та електромагнітний. 

Під час протікання за обмоткою реле струму Iр  ≥ Iср.р диск індукційного 

елемента 1 повільно обертається, причому його обертанню перешкоджає 

гальмівний момент, створюваний постійним магнітом 2. Під дією 

електромагнітного моменту, створюваного струмом реле, рамка 3 повертається, 

черв’як 4 входить у зачеплення з зубами сегмента 5, починає поступово 

підніматися, долаючи зусилля пружини 6, і спеціальною планкою 7 замикає 

контакти реле 8. Час спрацювання регулюється початковим становищем 

зубчастого сегмента за допомогою гвинта, укріпленого на шкалі часу. Чим 

більша сила струму Iр в обмотці електромагніту, тим швидше обертається диск і 
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з меншою витримкою часу замикаються контакти реле, тобто реле має залежну 

від струму характеристику часу спрацьовування. Зі значеннями струму 

Iр = (6–8) Iср.р настає насичення сталі електромагніту та характеристика 

переходить у незалежну. Тому характеристики реле РТ-81 називають обмежено 

залежними. 

Струми спрацьовування індукційного елемента Iср.р регулюються зміною 

кількості витків обмотки (перестановкою контактного гвинта 11 на контактній 

колодці); Iср. = 2–10 А; час спрацьовування 0,5–16 с. Електромагнітний елемент 

реле РТ-81 складається з ярма електромагніту 9 і якоря 10, через які 

замикається частина потоків розсіювання електромагніту. Під час протікання за 

обмоткою реле струму Iр ≥ 2Iср.р якоря втягується й без витримки часу 

(відсічкою) замикає контакти реле. 

Отже, електромагнітний елемент може діяти або спільно з індукційним 

елементом, або самостійно, начебто відсікаючи частину характеристики реле за 

великих струмів. Тому електромагнітний елемент називається відсічкою з 

кратністю спрацьовування Iотс = (2–8) Iср. Струми спрацьовування 

електромагнітного елемента регулюються зміною кількості витків обмотки та 

положення регулювального гвинта 12 (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Пристрій індукційного реле РТ-81 
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Конструкція електромагнітного реле містить електромагніт 1, який 

складається зі сталевого сердечника й обмоток 6, сталевий рухливий якір 2, 

нерухомі контакти 3, рухомі контакти 4 і пружину 5, яка протидіє. 

Під час проходження струму за обмоткою реле магнітний потік, 

створюваний цим струмом, намагнічує рухомий якір. При цьому виникає 

електромагнітна сила, яка діє на якір і створює крутний момент, що повертає 

рухому систему та пов’язаний з віссю контактний місток. Цьому переміщенню 

перешкоджає спіральна пружина, що створює протидіючий момент. Для 

надійного спрацьовування реле необхідно, щоб крутний момент перевершував 

момент опору пружини, тертя і маси рухомої системи. Якщо моменти рівні, то 

реле починає працювати. Для зміни струму (напруги) спрацьовування реле 

потрібно змінити момент опору, тобто змінити натяг поворотної пружини. 

Послідовність виконання роботи 

1. Ознайомитися з обладнанням і приладами, необхідними для виконання 

роботи. Виписати паспортні дані.  

2. Перевірити стан механічної частини реле: стан кожуха й ущільнення, 

наявність усіх деталей, надійність їх кріплення, чіткість ходу рухомої системи 

та повернення її у вихідне положення, правильність регулювання ходу якоря і 

контактів (переконатися у відсутності заїдання підшипників).  

3. Зібрати схему (рис. 8). Визначити максимальний час уставки. 

Перевірити струм спрацьовування електромагнітного елемента (відсічення) за 

мінімальної уставки, максимальної уставки та у проміжному положенні. 

4. Результати вимірювань і розрахунків записати в таблицю. 
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Порядок виконання роботи 

1. Перед випробуванням на стенді необхідно переконатися у тому, що: 

автомат у положенні «викл.», ЛАТР у нульовому положенні.  

2. Зібрати схему та підключити обмотку реле струму до клем. Усі інші 

кнопки та перемикачі в положенні «викл.». Нормально закриті контакти реле 

підключити до клем сигнальної лампи. 

3. Включити автомат А1. 

Робити збільшення струму плавним обертанням ручки ЛАТРа до моменту 

спрацьовування реле. Напруга спрацьовування визначається за вольтметром. 

Обертаючи ручку ЛАТРа у зворотному напрямку, визначити напругу 

повернення реле, яке визначається за загорянням лампи та фіксується за 

вольтметром. Коефіцієнт повернення визначається за формулою: 

сер

поверн
поверн

U

U
k . 

Отримані дані звести до табл. 3. Дослід повторити для кожного 

оцифрованого поділу шкали. 

 

 

 РV 

РА 

  Рисунок 8 – Схема підключення реле РТ-81 
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A1 

  L1 

   КA2 L3 

          220B 
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Таблиця 3 

Iуст, А t, сек. Iсер, А Iповерн, А kповерн З’єднання обмоток 

     Послідовне з’єднання 

обмоток 

     Паралельне з’єднання 

обмоток 

 

Вказівки до оформлення звіту 

1. Звіт має бути оформлений кожним студентом індивідуально та має 

включати в себе: виконане домашнє завдання, перелік, технічні позначення та 

типи приладів і апаратів, зведені до таблиці, схему лабораторної установки, 

короткий виклад суті роботи, висновки, аналіз результатів проведеної роботи.  

Контрольні питання 

1. Які реле називаються індукційними?  

2. Які існують конструкції індукційних реле?  

3. Перелічіть основні вузли конструкції реле типу РТ-81.  

4. Яку функцію виконують короткозамкнені витки на полюсах магнітної 

системи?  

5. Наведіть формулу обертаючого моменту для реле типу РТ-81.  

6. Чим забезпечується сталість швидкості обертання диска за незмінної 

величини струму в обмотці? 

7. Чому для забезпечення роботи індукційного елемента необхідно не 

менше двох магнітних потоків, які зсунуті у просторі?  

8. Які елементи конструкції реле РТ-81 впливають на величину 

коефіцієнта повернення індукційної частини? 

9. Наведіть перелік операцій з контролю технічного стану реле РТ-81.  

10. Яку величину називають коефіцієнтом повернення реле РТ-81? 

Література: [4; 5]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження реле часу з анкерним механізмом 

Мета: вивчити конструкцію реле часу, що використовує механічне 

уповільнення; зняти робочі характеристики реле. 

Короткі теоретичні відомості 

Предмет дослідження 

Реле часу призначене для витримки інтервалу часу між моментом 

включення котушки реле та замиканням (або розмиканням) його контактів, а 

також моментом виключення котушки реле та розмиканням (або замиканням) 

його контактів. 

Реле часу ЕВ-100 і ЕВ-200 застосовуються у схемах релейного захисту та 

протиаварійної автоматики на оперативному постійному (ЕВ-100) або змінному 

(ЕВ-200) струмі для створення регульованої з заданою точністю витримки часу 

під час спрацьовування або відпускання і забезпечення певної послідовності 

роботи елементів схеми. Витримка часу створюється годинниковими 

механізмами серії 210ЧП, спеціально розробленими для цієї мети. Пристрій реле 

серії ЕВ і годинникового механізму схематично поданий на рис. 9. 

Електромагніт реле серії ЕВ-100 складається з магнітопровода 3, котушки 

4 і циліндричного якоря 2, що втягує. Для отримання оптимальної тягової 

характеристики нижній кінець якоря має конічну форму та під час втягування 

входить до конічного поглиблення на осерді, уміщеному всередині котушки. Для 

виключення залипання якоря у притягнутому положенні на його нижньому кінці 

є бронзова шайба. На верхньому кінці якоря укріплений важіль 23 з 

пластмасовим штовхачем, що впливає на миттєві контакти 24, 25 і 22 без 

витримки часу. За відсутності збудження якір під дією поворотної пружини 1 

піднімає вгору до упору заводний важіль 21 годинникового механізму, зубчастий 

сектор 17 повертає шестерню 16 на вихідному валу 12 і встановлює рухомі 

контакти 15, що замикаються з витримкою часу, у початкове положення. Натяг 

робочої пружини може регулюватися за допомогою вузла 10. Зі збудженням 

електромагніту якір втягується, пускає в хід миттєві контакти та звільняє важіль 
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21 годинникового механізму. Під дією робочої пружини 11 вихідний вал 

механізму разом з рухомими контактами 15 починає повертатися. У момент 

початку руху вихідного вала включається фрикційна муфта 9, розташована 

всередині шестерні 8, і пускає в хід анкерний пристрій, який уповільнює. 

Шестерні 8, 7, 5 і 20 передають зусилля робочої пружини на анкерне колесо 6, 

зчеплене з анкером 18 і балансиром 19. Під впливом анкерного колеса анкер 

починає коливатися. З кожним коливанням анкера анкерне колесо повертається 

на один зуб; період коливання анкера регулюється положенням вантажників на 

балансирі. 

 

Рисунок 9 – Пристрій годинникового механізму 

та реле часу ЕВ-100 і ЕВ-200 

 

Обертання вихідного вала відбувається доти, поки місток рухомого 

контакту 15 не замкне кінцеві нерухомі контакти 14 і не торкнеться упору, який 

є на пластмасовій колодці кінцевих контактів. Окрім кінцевого контакту реле 
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можуть мати контакт, який проковзує, короткочасно замикається після заданої 

витримки часу. Витримка часу контакту, який проковзує, може бути тільки 

меншою за витримку часу кінцевих контактів. Зміна уставок часу 

спрацьовування виробляється переміщенням нерухомих кінцевих і контактів, 

що проковзують, на шкалі 13. Реле має сильну зворотну пружину, розраховану 

на заведення годинникового механізму, тому обмотка електромагніту споживає 

значну потужність і може підключатися до джерела напруги лише на 

нетривалий час. 

Реле серії ЕВ-100 має дванадцять різних видів, що відрізняються 

діапазоном регулювання витримки часу, тривалою або короткочасною 

термічної стійкістю і наявністю або відсутністю контакту, що проковзує. 

Реле часу ЕВ-200 відрізняється від реле серії ЕВ-100 тільки конструкцією 

електромагніту та передавальних ланок. Їх пристрій схематично показано на 

рис. 9, годинниковий механізм і частина деталей на рисунку не показані. 

 

Рисунок 10 – Електромагніт реле часу ЕВ-200 
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Електромагніт реле складається з якоря 4 і магнітопроводу 1 з котушкою 

2. На крайніх полюсах магнітопроводу розміщені короткозамкнені витки 3. 

Фігурна скоба 13 взаємно перпендикулярними осями 5 і 14 пов’язана з якорем і 

важелем 6, що хитається. Шарнірні зв’язки дозволяють якорю повертатися в 

усіх напрямках і забезпечують щільне прилягання якоря до полюсів 

магнітопроводу. До фігурної скоби прикріплений штовхач 11, який впливає на 

контакти, що переключають, миттєвої дії 8, 9 і 10. З шарнірною віссю 5 

з’єднана поворотна пружина 12, іншим своїм кінцем поворотна пружина 

з’єднана з лапкою 7. Підгін лапки регулює натяг пружини віддачі. Поворотна 

пружина піднімає вгору фігурну скобу разом з якорем і важелем 6, що 

хитається. Важіль, що хитається, стикається з пальцем заводного важеля 

годинникового механізму та зі знеструмленою обмоткою реле тримає 

годинниковий механізм у зведеному стані. 

Реле часу ЕВ-200 мають вісім видів, що відрізняються діапазонами 

регулювання витримки часу та наявністю або відсутністю контакту, що 

проковзує. Усі виді мають миттєвий контакт, що переключає. 

Реле серії ЕВ-200 випускається на номінальній напрузі 100, 127, 220 і 

380 В, з частотою 50 Гц. Напруга спрацьовування реле не більше 85 % Uном. 

Потужність, споживана обмоткою реле з утягненим якорем, не перевищує 

20 В⋅А. Обмотки реле тривало витримують напругу 110 % Uном. 

Опис установки 

Для зняття характеристик реле часу ЕВ-200 використовується виділена 

частина схеми випробувальної установки. 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити конструкцію та принцип дії реле серії ЕВ-100 і ЕВ-200. 

2. Провести перевірку шкали уставок реле ЕВ-200. 

Контрольні питання 

1. Які межі витримки часу можуть надавати реле з анкерним механізмом 

ЕВ-100, ЕВ-200 (під час спрацьовування та відпускання)? 

2. Поясніть принцип дії реле, зазначених у питанні. 
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3. Як установлюється різна витримка часу в реле часу з анкерним 

механізмом? 

Література: [6–7]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Дослідження роботи магнітного пускача з тепловим реле й АВР 

Мета: ознайомлення з принципом роботи електромагнітного пускача та 

схемою автоматичного введення резервного живлення (АВР) на 

електромагнітних пускачах. Навчитись підключати магнітний пускач і збирати 

схему АВР та перевіряти правильність її роботи. 

Короткі теоретичні відомості 

Пристрій магнітного пускача 

 Пускач збирається на металевій підставі 1. Нерухомі контакти 2 

поміщені всередині ізоляційних камер, утворених стінками 6. Струмопровідні 

частини у нерухомих контактів мають петлеподібну форму, щоб збільшити 

електродинамічні зусилля і запобігти утворенню «стоячої» дуги між 

контактами. Окрім того, опорні точки дуги не залишаються нерухомими на 

поверхні контактів, що призводить до збільшення міцності, що відновлюється. 

Рухомі контакти 8 – місткового типу, установлені на деталі 11. 

Натискання на контакти, укріплені на голівці 10, здійснюється контактними 

пружинами 9. Дворазовий розрив ланцюга покращує умови гасіння дуги. 

Невелика відстань між контактами підсилює їх значення у відведенні теплової 

енергії від дуги. Гасіння дуги проводиться у закритій камері 6. Камера загальна 

на три фази з ізольованими осередками для кожної фази. 

Магнітна система – поворотного типу, Ш-образна. Магнітопровід якоря 

електромагніту пускача, що втягує, установлюється на деталі 11. Нерухомий 

магнітопровід 4 електромагніту з котушкою 5 установлені на амортизувальних 

пружинах 3. Відомо, що величина струму, що проходить через обмотку 

електромагніту змінного струму, зростає зі збільшенням повітряного зазору (за 

постійної напруги), оскільки при цьому зменшується індуктивний опір котушки 
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електромагніта. Тому за відносно великому повітряному зазорі в 

електромагнітах пускачів серії ПА створюється необхідна сила для надійного 

тяжіння якоря під час включення. У включеному стані, коли перетин 

повітряного зазору різко скорочується (0,3–0,5 мм), збільшується індуктивний 

опір котушки, що призводить до зменшення струму в котушці та її потужності. 

Повернення рухомої системи пускача у вимкнене положення здійснюється за 

допомогою ваги цієї системи і пружини 7. У пускачах серії ПА знайдена вдала 

конструкція короткозамкненого витка 13, що установлюється на полюсі 4 

електромагніту, що  втягує, для усунення вібрації якоря. Дюралюмінієва рамка 

щільно впресовується у прямокутний паз на кінці полюса. 

Контактор магнітного пускача має блок-контакти (на малюнку 12 не 

показані), які знаходяться у двох самостійних блоках, у пластмасовому корпусі 

та розташовані з боків від головних контактів. Блоки кріпляться до основи 11 

контактора двома гвинтами. Контакти блок-контактів місткового типу. Кожен 

блок має один замикаючий і один розмикаючий контакти. Блок блок-контактів 

має виступний штифт, на який впливає важіль контакторів під час включення. 

Повернення у вихідне положення під час відключення контактора відбувається 

під впливом поворотної пружини, яка одночасно здійснює натискання на 

контакти. Кожен місток має свою пружину, містки один від одного ізольовані.  
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Рисунок 11 – Конструкція магнітних пускачів серії ПА 

 

Опис установки 

Електропостачання стенда здійснюється від мережі змінного струму 

напругою 380/220 В через вимикач SA1 (під час включення спалахує сигнальна 

лампа). Живлення пускачів здійснюється від мережі змінного струму напругою 

380/220 В через вимикач SA2 і SA3 (під час включення загоряються лампи L1, L2 

і L3). Напруга на котушці магнітного пускача змінюється за допомогою ЛАТРа і 

вимірюється вольтметром pV. Для вимірювання струмів у обмотці 

електромагніту пускача використовується амперметр рА. Для включення і 

відключення магнітного пускача передбачається кнопка. 
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Рисунок 12 – Схема підключення АВР 

 

1. КМ1 і КМ2 – магнітні пускачі трифазні.  

2. SA1, SA2 і SA3 – автоматичні вимикачі трифазні. 

3. L1, L2 і L3 – сигнальні лампи. 

4. ЛАТР (АТ) – лабораторний автотрансформатор. 

5. рА – амперметр. 

6. рV – вольтметр. 

7. 1Р і 2Р – вимикач. 

Послідовність виконання роботи 

1. Ознайомитися з обладнанням і приладами, необхідними для виконання 

роботи. Виписати паспортні дані.  

2. Перевірити стан механічної частини контакторів: стан контактів і 

з’єднань, наявність усіх деталей, надійність їх кріплення, чіткість ходу рухомої 

системи та повернення її у вихідне положення, правильність регулювання ходу 

якоря і контактів (переконатися у відсутності заїдання). 
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3. Зібрати схему (рис. 12). Перевірити правильність спрацювання 

електромагнітних пускачів.  

4. Експериментально визначити струми в обмотці електромагніту пускача 

за розімкнутого та притягнутого положення якоря з напругою на обмотці 220 В. 

5. Експериментально визначити максимальну напругу U
отп

, за якої 

відпадає якір магнітного пускача. 

6. Експериментально визначити та зобразити у вигляді графіка залежність 

часу спрацьовування теплового реле магнітного пускача від струму, що 

протікає t =  f (I). Указати номінальний струм об’єкта, що захищається. 

7. Результати вимірювань і розрахунків записати в таблицю. 

Порядок виконання роботи 

1. Перед випробуванням на стенді необхідно переконатися у тому, що: 

автомат у положенні «викл.», ЛАТР у нульовому положенні.  

2. Зібрати схему та підключити обмотки пускачів до клем. Усі інші 

кнопки та перемикачі в положенні «викл.». Нормально відкриті контакти 

пускачів підключити до клем сигнальної лампи. 

3. Включити автомат SА1. 

4. Робити збільшення струму плавним обертанням ручки ЛАТРа до 

моменту спрацювання пускача. Струм спрацьовування визначається за 

амперметром. Обертаючи ручку ЛАТРа у зворотному напрямку, визначити 

струм повернення пускача, який визначається за загасанням лампи та 

фіксується за амперметром. Коефіцієнт повернення визначається за формулою: 

сер

поверн
поверн

I

I
k . 

5. Отримані дані звести до табл. 1. Дослід повторити 5 разів для кожного 

пускача. 

Вказівки до оформлення звіту 

Звіт має бути оформлений кожним студентом індивідуально та має 

включати в себе: виконане домашнє завдання, перелік, технічні позначення та 
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типи приладів і апаратів, зведені до таблиці, схему лабораторної установки, 

короткий виклад суті роботи, висновки, аналіз результатів проведеної роботи. 

Контрольні питання 

1. Як гаситься дуга в магнітних пускачах? 

2. Які захисні функції магнітного пускача? 

3. Пристрій теплового реле. 

4. Принцип дії теплового реле та його спільна робота з магнітним 

пускачем. 

5. Намалювати схеми включення нереверсивного та реверсивного 

пускачів для керування асинхронним двигуном. 

6. Як виконується блокування від можливого одночасного включення 

магнітних пускачів? 

Література: [5–6]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Захист і автоматика електродвигунів напругою до 1 кВ 

Мета: ознайомлення з принципом роботи схем захистів електродвигунів 

від ненормальних режимів. 

Короткі теоретичні відомості 

Асинхронні електродвигуни напругою до 1 кВ масово застосувуються у 

різних галузях народного господарства. Вони мають відносно невелику 

потужність і невисоку вартість. Захист і автоматика таких електродвигунів 

мають відрізнятися простотою пристрою та обслуговування, малою 

трудомісткістю ремонту, економічністю і надійністю. Цим вимогам 

відповідають пристрої захисту та автоматики, виконані найбільш простими 

засобами: плавкими запобігачами, роздільниками автоматичних вимикачів і 

тепловими реле магнітних пускачів. Якщо комутаційним апаратом слугує 

контактор, то пристрої захисту і автоматики виконують на оперативному 

змінному струмі, використовуючи первинні та вторинні реле побічної дії. 
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Опис установки 

На рис. 13а) показана схема струмового відсічення без витримки часу в 

трифазному виконанні. Реле струму КА1–КАЗ вмикаються у кожну фазу 

обмотки статора безпосередньо. У разі спрацьовування хоча б одного реле 

розмикається відповідний контакт КА1–КАЗ у ланцюзі котушки контактора 

КМ і електродвигун відключається від мережі. У разі перевантажень 

з’являється надструм і підвищується температура обмотки електродвигуна, 

тому від перевантаження використовують або струмовий захист, що реагує на 

зростання струму, або температурний захист. Струмовий захист виконується 

електромеханічними, напівпровідниковими або електротепловими реле. Захист 

від перевантаження не повинен спрацьовувати у разі короткочасних 

перевантажень, тому він має витримку часу та діє на відключення, на сигнал 

або розвантаження механізму. Захист установлюється, якщо можливе 

технологічне перевантаження механізму, а також коли потрібно обмежити 

тривалість пуску або самозапуск за зниженої напруги. 

 

Рисунок 13 – Схема захисту електродвигуна від коротких замикань і 

перевантажень 
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Захист від перевантаження, що виконується за допомогою 

електромагнітних реле, містить реле струму, що включається безпосередньо у 

фазу двигуна або у вторинний ланцюг трансформатора струму, і реле часу – 

реле КА4 і КТ на рис. 13а). Якщо захист від перевантаження має відключати 

електродвигун і у разі обриву фази, то його виконують двофазним. У захисті 

застосовують також реле, які використовуються для захисту електродвигунів 

від коротких замикань. Включаючи реле через трансформатор струму, захист 

можна зробити більш чутливим, використовуючи в ньому реле з більш високим 

коефіцієнтом повернення, ніж у первинних реле. 

Струм спрацьовування реле має відповідати умовам, а витримка часу 

реле КТ приймається більше часу нормального пуску (не менше 3 с). У разі 

тривалого перевантаження та у разі тривалого пуску електродвигуна реле часу 

встигає спрацювати і, розмикаючи контакт КТ у ланцюзі КМ котушки 

контактора, відключає електродвигун. 

Щоб використовувати електротеплові реле для захисту електродвигуна  

від роботи на двох фазах, магнітний пускач містить два електротеплових реле 

KST1 і KST2 на рис. 13б). На відміну від схеми рис. 13а) спеціальних схем після 

обриву фази електротеплові реле відключають електродвигун не миттєво, а 

через деякий час. За допомогою теплових реле найбільш задовільно 

захищаються від перевантаження електродвигуни тривалого режиму роботи. 

Порядок виконання роботи 

1. Перед випробуванням на стенді необхідно переконатися у тому, що: 

автомат у положенні «викл.», ЛАТР у нульовому положенні.  

2. Зібрати схему 13а) і підключити обмотки пускачів до клем 

електродвигуна. Усі інші кнопки та перемикачі в положенні «викл.». 

3. Включити автомати S1, S2 і S3. 

4. Включити перемикачі «К3–АВ» і переконатися у відключенні 

асинхронного двигуна (АД) від схеми захисту. Після спрацьовування 

електромагніту відключення вимикача відключити перемикач «К3–АВ». 

5. Включити перемикачі «К3–ВС» і переконатися у відключенні АТ від 
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схеми захисту. Після спрацьовування електромагніту відключення вимикача 

відключити перемикач «К3–ВС». 

6. Включити перемикачі «К3–АС» і переконатися у відключенні АТ від 

схеми захисту. Після спрацьовування електромагніту відключення вимикача 

відключити перемикач «К3–АС». 

7. Включити перемикач «перегрів.» і переконатися у відключенні АТ від 

схеми захисту. Після спрацьовування електромагніту відключення вимикача 

відключити перемикач «перегрів.». 

8. Зібрати схему 13б) і підключити обмотки пускачів до клем 

електродвигуна. Усі інші кнопки та перемикачі в положенні «викл.» і виконати 

пп. 3–7. 

Контрольні питання 

1. Як проводиться ручний запуск АД? 

2. Як здійснюється зупинка АТ? 

3. У чому різниця схем 14а) і б)? 

4. Як зміниться схема з’єднань контактів з використанням «нормально-

відкритих» контактів реле КА1–КА3? 

5. Як зміниться схема з’єднань контактів з використанням «нормально-

відкритих» контактів реле КТ? 

Література: [6–7]. 

 
Лабораторна робота № 7 

Тема. Захист електродвигуна від зниження напруги 

Мета: ознайомлення з принципом роботи схеми захисту асинхронного 

електродвигуна від зниження напруги. 

Короткі теоретичні відомості 

Асинхронні електродвигуни напругою до 1 кВ масово застосовуються у 

різних галузях народного господарства. Вони мають відносно невелику 

потужність і невисоку вартість. Захист і автоматика таких електродвигунів 

мають відрізнятися простотою пристрою та обслуговування, малою 
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трудомісткістю ремонту, економічністю і надійністю. Цим вимогам 

відповідають пристрої захисту та автоматики, виконані найбільш простими 

засобами: плавкими запобіжниками, роздільниками автоматичних вимикачів і 

тепловими реле магнітних пускачів. Якщо комутаційним апаратом слугує 

контактор, то пристрої захисту і автоматики виконують на оперативному 

змінному струмі, використовуючи первинні та вторинні реле побічної дії. 

Опис установки 

Схема захисту мінімальної напруги, виконана за допомогою двох реле 

мінімальної напруги KV1 і KV2, що живляться від різних лінійних напруг 

одного вимірювального трансформатора напруги TV. 

Застосування двох реле напруги підвищує надійність роботи захисту; так, 

у разі обриву в ланцюзі живлення KV1, воно спрацює та замкне свій контакт у 

ланцюзі живлення котушки реле часу КТ, але схема не спрацює, якщо немає 

зниження напруги в мережі, оскільки не спрацює реле KV2. Обрив у ланцюгах 

живлення обох реле KV1 і KV2 малоймовірний. 

 

Рисунок 14 – Схема захисту електродвигуна від зниження напруги 

 

Порядок виконання роботи 

1. Перед випробуванням на стенді необхідно переконатися у тому, що: 

автомат у положенні «викл.», ЛАТР у нульовому положенні.  

2. Зібрати схему ланцюгів оперативного управління (рис. 14). 
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3. Підключити реле мінімальної напруги KV1 і KV2 до ЛАТР. 

4. Змінюючи напругу, досягти спрацювання реле KV1 і KV2. 

5. Змінюючи величину уставки реле напруги, повторити дослід і 

визначити значення напруги під час спрацювання та повернення реле 

мінімальної напруги. 

6. Отримані значення записати в табл. 4. 

Таблиця 4 

 Uспрац, В Uповерн, В kпоеврн 

KV1    

KV2    

 

Контрольні питання 

1. Чим небезпечне зниження напруги для роботи АТ? 

2. Чи захищає схема рис. 14 від утрати (обриву) фази? 

3. Пояснити необхідність у схемі рис. 14 реле часу. 

4. Як зміниться схема з’єднань контактів з використанням «нормально-

відкритих» контактів реле KV1 і KV2? 

5. Як зміниться схема у разі підключення сигнальної лампи спрацювання 

захисту? 

Література: [2; 5]. 
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