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4.1.4. Відмикачі для побутових та аналогічних електроустановок 

Відмикачі для побутових та аналогічних електроустановок, вимоги 
до яких сформульовані у міжнародному стандарті ІЕС 60898-1,  за при-
значенням, принципом дії та складовими частинами (корпус, термінали, 
струмопровідна система, головні контакти, актуатор, механізм вільного 
розчіплення, розчіплювачі) дуже близькі до відмикачів промислового 
призначення. Але, враховуючи, що ці апарати розташовуються на  
найнижчих рівнях систем розподілення електричної енергії (у розподіль-
них щитках квартир, офісів, невеликих майстерень тощо), їх номінатив-
ний струм не перевищує 125 А. Крім того, вони повинні мати дуже високу 
швидкодію (їх час спрацьовування становить 3…5 мс), щоб попередити 
спрацьовування інших апаратів захисту від коротких замикань (відмика-
чів й запобіжників), розташованих на вищих рівнях розподільних систем. 
Ці апарати не призначені для захисту обладнання (електричних двигунів 
тощо), їх захисні характеристики пристосовані виключно для захисту 
електричних мереж (електропроводок) від перевантажень та коротких 
замикань. 

Внутрішня будова полюсу від-
микача побутового та аналогічного 
призначення (одна з можливих конс-
трукцій) зображена на рис. 4.19. На 
рисунку позначено: 1 – термінал; 2 – 
гнучка шина, що з’єднує рухомий 
контакт з терміналом; 3 – рухомий 
контакт; 4 – контактна накладка не-
рухомого контакту; 5 – вісь обертан-
ня рухомого контакту; 6 – молото-
чок, який здійснює ударний вплив на 
рухомий контакт при потужних ко-
ротких замиканнях; 7 – механізм  
вільного розчіплення; 8 – актуатор;  
9 – ярмо електромагнітного розчіп-
лювача; 10 – обмотка електромагнітного розчіплювача; 11 – важіль механіз-
му вільного розчіплення, який сприймає вплив електромагнітного та бімета-
левого розчіплювачів; 12 – рухомий циліндричний сердечник електромаг-
нітного розчіплювача; 13 – біметалевий розчіплювач; 14 – гнучка шина, 
що з’єднує біметалевий розчіплювач з терміналом; 15 – гвинт для калібру-
вання біметалевого розчіплювача та вивід для випробувань; 16 – термінал; 
17 – боковина пластмасового корпусу; 18 – полум’ягасна камера; 19 – по-
лум’ягасні штирі; 20 – пластини дугогасної камери; 21 – дугогасний ріг  
з боку нерухомого контакту; 22 – дугогасний ріг з боку рухомого контакту; 

1 2 6 743 5 10 12 8 9 14 
15 

13 

16 

18 19 20212223 17 24
Рис. 4.19. Внутрішня побудова полюсу 
відмикача побутового та аналогічного 

призначення 
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23 – защіпка для монтування відмикача на спеціальну монтажну рейку або 
DIN рейку (DIN rail); 24 – стовпчиковий затискний пристрій терміналу  
подвійного приєднання. 

Ручне керування контактами здійснюється актуатором, який впливає 
на контакти через механізм вільного розчіплення (МВР). Автоматичне 
відмикання здійснюється завдяки впливу розчіплювачів на МВР, а при 
потужних коротких замиканнях електромагнітний розчіплювач здійснює 
ударний вплив на контакти, розмикаючи їх ще до моменту спрацьову-
вання МВР. Завдяки такій особливості конструкції (молоточковому ефекту 
– hammer effect) ці відмикачі мають високу здатність до відмикання  
коротких замикань, яка може перевищувати 10 кА. 

Електромагнітний розчіплювач представляє собою мініатюрний  
електромагніт із заглибленим циліндричним якорем, до якого прикріпле-
ний шток з пластиковим молоточком на кінці, який спрямований до  
рухомого контакту (див. рис. 4.19). Ефективність молоточкового ефекту 
ілюструють фото, отримані методом швидкісної кінозйомки при відмиканні 
струму короткого замикання відмикачем S201 (STOTZ KONTAKT, ABB) 
й представлені на рис. 4.20. 
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Рис. 4.20. Стадії відмикання струму короткого замикання відмикачем S201 

Вже через 0,5 мс після початку короткого замикання (рис. 4.20-а) 
молоточок відштовхує рухомий контакт від нерухомого й між ними виникає 
коротка дуга, а ще через 0,5 мс (рис. 4.20-б) рухомий контакт відходить від 
нерухомого, дуга поступово розтягується, а коли контакти розходяться на 
повну відстань (рис. 4.20-в), дуга збігає з контактів на дугогасні роги, її опір 
швидко зростає, що створює умови для обмеження струму у колі. Приблизно 
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через 1,5 мс після початку короткого замикання дуга розпочинає вхід  
в дугогасну камеру, простір між контактами та дугогасними рогами  
поступово деіонізується (рис. 4.20-г), а дуга локалізується в камері (рис. 
4.20-д). Починаючи з цього моменту струм стрімко зменшується до нуля 
й приблизно через 3 мс після початку короткого замикання дуга остаточ-
но згасає (рис. 4.20-е). Показово, що, хоча вивільнення механізму вільно-
го розчіплення відбулося приблизно через 1,5 мс після початку короткого 
замикання (це видно з рис. 4.20-в), від цього моменту й до моменту  
повного відмикання механізм не встиг повністю спрацювати, принаймні 
актуатор весь цей час лишався у положенні «відключено».   

Часо-струмові характеристики відмикачів побутового та аналогічного 
призначення (рис. 4.21) за формою подібні до аналогічних характеристик 
відмикачів промислового застосування, але існує декілька відмінностей, 

оскільки до відмикачів 
побутового призначення 
мають висуватися вимо-
ги стандарту ІЕС 60898-1 
(а не ІЕС 60947-2, як до 
відмикачів промислового 
застосування).  
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.21. Часо-струмові 
характеристики відмикачів 
побутового застосування 

Зокрема, для відмикачів побутового застосування, що працюють  
у колах змінного струму, стандарт ІЕС 60898-1 встановлює значення 
умовного струму нерозчіплення Int та умовного струму розчіплення It не 
тільки для зони перевантажень, а й для зони коротких замикань. Для зони 
перевантажень (інакше кажучи, для біметалевого розчіплювача) ці зна-
чення становлять відповідно 1,13 ⋅ In  та 1,45 ⋅ In (In – номінативний струм), 
а для зони коротких замикань (для електромагнітного розчіплювача) стан-
дарт встановлює три види характеристик – В (Int = 3 ⋅ In , It = 5 ⋅ In), С (Int = 5 ⋅ In, 
It = 10 ⋅ In) та D (Int = 10 ⋅ In , It = 20 ⋅ In). Умовний час для зони переванта-
жень становить одну годину при In ≤ 63 А та дві години при In > 63 А. Умо-
вний час (conventional time) для зони коротких замикань становить 0,1 с.  
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Для відмикачів, що працюють у колах постійного струму, стандарт  
ІЕС 60898-2 встановлює для зони перевантажень лише два види характе-
ристик – В (Int = 4 ⋅ In , It = 7 ⋅ In) та С (Int = 7 ⋅ In , It = 15 ⋅ In). 

Відмикачі з характеристикою В рекомендуються для застосування  
у розподільних пристроях житлових приміщень, відмикачі з характеристи-
кою С – для офісів та невеликих майстерень з малопотужними електродви-
гунами, а відмикачі з характеристикою D – для майстерень з декількома  
електродвигунами. Деякі виробники (хоча це і не передбачено стандартом) 
пропонують відмикачі з характеристикою А (Int = 2 ⋅ In , It = 3 ⋅ In) – для  
захисту напівпровідникових пристроїв (випростувачів, інверторів тощо). 

Своє основне призначення – захист 
електричних мереж від надструмів – 
відмикачі побутового призначення ви-
конуватимуть, якщо їх номінативні 
струми узгоджені з поперечним перети-
ном мідних або алюмінієвих провідни-
ків електропроводки згідно з табл. 4.2, 
яка запозичена зі стандарту ІЕС 60898-1. 
Ця таблиця складена з певним запасом, 
але треба враховувати, що виробник не 
гарантує здійснення захисту мережі  
поза межами даних цієї таблиці. Напри-
клад, якщо електропроводка виконана 
алюмінієвим проводом з перетином  
2,5 мм2, то відмикач з номінативним 

струмом 16 А не зобов’язаний забезпечувати захист такої електропрово-
дки – для її захисту необхідно обрати відмикач з номінативним струмом 
не більше 13 А. Якщо ж для захисту такої електропроводки застосувати 
відмикач з номінативним струмом, наприклад, 4 А, то він буде її захищати, 
але й буде спрацьовувати при струмах, які є цілком безпечними для цієї 
електропроводки. Зокрема, такий відмикач не дасть скип’ятити воду  
в електричному чайнику з робочим струмом 10 А. 

Відмикачі побутового призначення (в англомовній технічній літерату-
рі їх позначають абревіатурою МСВ – miniature circuit-breaker) зазвичай 
мають модульну побудову – модульні багатополюсні відмикачі складаються 
з однакових однополюсних модулів (рис. 4.22-а), кожен з яких може бути 
однополюсним відмикачем. Отже, триполюсний модульний відмикач (рис. 
4.22-б) – це три механічно з’єднаних однополюсних модулі. Аналогічну 
побудову мають двополюсні та чотириполюсні модульні відмикачі. Крок 
модуля становить 18 мм, а ширина однополюсного відмикача – приблизно 
17,5 мм. Корпус однополюсного модуля, який виготовляється з термоплас-
тичного матеріалу, що не підтримує горіння, складається з двох боковин, 

Таблиця 4.2. Узгодження поперечного 
перетину проводів з номінативним 

струмом відмикача 
In, A S,  

мм2 мідні 
провідники

алюмінієві 
провідники 

1,0 In ≤ 6  – 
1,5 6 < In ≤ 13  In ≤ 6 
2,5 13 < In ≤ 20  6 < In ≤ 13 
4 20 < In ≤ 25  13 < In ≤ 20 
6 25 < In ≤ 32  20 < In ≤ 25 
10 32 < In ≤ 50  25 < In ≤ 32 
16 50 < In ≤ 63  32 < In ≤ 50 
25 63 < In ≤ 80  50 < In ≤ 63 
35 80 < In ≤ 100  63 < In ≤ 80 
50 100 < In ≤ 125 80 < In ≤ 100 
70 – 100 < In ≤ 125 
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на одній з яких монтуються основні елементи відмикача. МСВ зазвичай 
призначені для монтування на DIN рейку типу ТН35. Профільна проекція 
МСВ на DIN рейці з характерними розмірами зображена на рис. 4.22-в.   

Для відмикачів побутового призначення випускається додаткове 
оснащення – допоміжні контакти (рис. 4.22-г), незалежний (шунтовий) 
розчіплювач, розчіплювач зниження напруги (рис. 4.22-д), а також елект-
родвигуновий привід, який дозволяє дистанційно керувати (вмикати та 
вимикати) відмикачем. Модуль допоміжних контактів (приблизно у два 
рази тонший за полюс відмикача) має один або два перемикальні контакти. 
Якщо модуль має один перемикальний контакт, його термінали мають 
позначення 95, 96 та 98, а якщо два перемикальні контакти, то термінали 
другого контакту мають позначення 05, 06 та 08 (див. п. 3.3.2). Модулі 
розчіплювачів мають товщину полюсу, а модуль приводу – три товщини 
полюсу. Усі допоміжні модулі механічно приєднуються до відмикача 
збоку – зліва або справа.  
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Рис. 4.22. Модульні відмикачі побутового призначення: а – однополюсний; б – триполюсний;  
в – профільна проекція (1 – відмикач; 2 – DIN рейка; 3 – фальш-панель щитка розподільного  
пристрою); г – модуль допоміжних контактів; д – модуль розчіплювача зниження напруги 

Допоміжні контакти зазвичай застосовуються у засобах сигналізації 
та автоматизації й мають різні конструктивні виконання. Зокрема, у так 
званому Н-контакті (Homothetic – подібний, в російськомовній терміно-
логії – «свободный контакт») стан замикального допоміжного контакту  
є подібним до стану головного контакту – коли головний контакт є зам-
кненим, також замкненим є й замикальний Н-контакт, а коли головний 
контакт є розімкненим, такий самий стан має й замикальний допоміжний 
контакт, незалежно від того, як відбулося розмикання головних контактів 
відмикача – автоматично чи вручну. Сигнальні контакти або S-контакти 
(Signal) є замкненими при замкнених головних контактах, не розмикають-
ся, якщо розмикання головних контактів було здійснено вручну, й розми-
каються, якщо розмикання головних контактів відбулося автоматично 
(внаслідок вивільнення механізму вільного розчіплення). Контакти типу 
SH мають механічний перемикач, який дозволяє перетворити Н-контакт 
на S-контакт та навпаки. На поверхні корпусу модуля допоміжних конта-
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ктів поруч з актуатором може розташовуватися кнопка «Test» або кнопка 
«Test-Reset». Ці кнопки застосовуються при налагодженні або при пере-
вірці функціонування системи автоматизації або контролю. Кнопки 
«Test» або «Test-Reset» при переведенні їх в положення «Test» дозволя-
ють короткочасно змінити стан сигнального контакту, коли головні конта-
кти є замкненими, а кнопка «Test-Reset» при переведенні її в положення 
«Reset» дозволяє змінити стан сигнального контакту після автоматичного 
спрацьовування відмикача, не вмикаючи його. Діаграми комутацій  
деяких різновидів допоміжних контактів зображені на рис. 4.23.  

Розмаїття допоміжних контактів відмикачів побутового застосування 
не вичерпується різновидами, представленими на рис. 4.23. Зокрема,  
деякі виробники пропонують модулі допоміжних контактів, що приєд-
нуються до відмикачів знизу, не збільшуючи, таким чином, горизонталь-
ний розмір апарата (вздовж DIN-рейки). Щоправда, такі модулі містять 
лише один замикальний контакт або один розмикальний контакт та не 
мають засобів тестування систем автоматики та сигналізації. 
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Рис. 4.23. Діаграми комутацій модулів допоміжних контактів:  
І – відмикач у ввімкненому положенні;  О – відмикач у розімкненому положенні;  
О– – відмикач у розімкненому положенні (розмикання було здійснено вручну); 

О  – відмикач у розімкненому положенні (розмикання було здійснено автоматично); 
Test   – короткочасне переведення кнопки «Test» або «Test-Reset» в положення «Test»; 

Reset   – короткочасне переведення кнопки«Test-Reset» в положення «Reset» 

Не слід ототожнювати автоматичні відмикачі побутового застосу-
вання та модульні відмикачі, адже деякі компанії виробляють у модуль-
ному виконанні не тільки відмикачі, призначені для побутового застосу-
вання, а й відмикачі для промислового застосування у відповідності до 
вимог стандарту ІЕС 60947-2. Деякі компанії виробляють універсальні 
мініатюрні автоматичні відмикачі, які одночасно задовольняють вимогам 
стандартів ІЕС 60898-1 та ІЕС 60947-2. 
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4.1.5. Відмикачі, керовані різницевими струмами 

Відмикач, керований різницевим струмом – це електромеханічний 
комутаційний апарат, призначений вмикати, проводити та відмикати струми 
при нормальних умовах роботи, а також приводити до розмикання конта-
ктів, коли різницевий струм за визначених умов доходить до заданого зна-
чення. Вимоги до цих апаратів сформульовано в стандарті ІЕС 61008-1. 

Апарат, який позначається абревіатурою RCСB (Residual Current opera-
ted Circuit-Breaker without integral overcurrent protection) або RCD (residual 
current device), в російськомовній технічній літературі позначається абревіа-
турою УЗО (Устройство Защитного Отключения). Цей термін міцно укорі-
нився, хоча згідно з ПУЕ під захисним вимиканням розуміють будь-яке  
відмикання джерела живлення, що виконується для цілей електробезпеки. 
Таким чином, і запобіжники, і відмикачі, які спрацьовують, вимикаючи 
електроустановку від живлення у разі пошкодження ізоляції між активними 
струмопроводами та уземленими доступними струмопровідними частинами 
(наприклад, металевими корпусами), теж виконують захисне відмикання.  

 Відмикач, керований різницевим струмом доречно також називати 
апаратом захисту від різницевих струмів або апаратом захисту від стру-

мів витоку, адже він спрацьовує, 
тобто відмикає коло від живлен-
ня, коли різницевий струм, зареє-
стрований цим апаратом, дохо-
дить до небезпечного рівня. Різ-
ницевий струм у двополюсних 
апаратах – це різниця між стру-
мами у лінійному та нейтральному 
полюсах. Різницевий струм може 
виникнути у разі пошкодження 
ізоляції в електроустановці (струм 
ІΔ1 на рис. 4.24) або внаслідок  
дотику людини до лінійного про-

відника (струм ІΔ2  на рис. 4.24). Різницевий струм може виникнути також 
при непрямому дотику (дотик до корпусу електроустановки у разі  
пошкодження ізоляції та пошкодження безперервності захисного провід-
ника, що уземлює корпус електроустановки).  

Струми витоку через пошкоджену ізоляцію можуть викликати її  
неприпустимий перегрів і, як наслідок, пожежу, а струми витоку через 
тіло людини можуть бути небезпечними для здоров’я й навіть життя. Тому  
у багатьох країнах (у тому числі і в Україні) застосування цих апаратів  
активно пропагується, а їх обов’язкове встановлення у новобудовах закрі-
плено на законодавчому рівні. 

IΔ2 IΔ1

 

Рис. 4.24. Виникнення різницевих струмів 
у двополюсному комутаційному апараті 
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Апарат захисту від струмів витоку у своєму складі містить диференцій-
ний трансформатор (T на рис. 4.25-а), який виявляє різницю між струмами  
у лінійному та нейтральному полюсах (струм витоку) і, якщо та різниця  
доходить до заданого небезпечного значення, чутливе поляризоване реле K, 
яке підключене до вторинної обмотки трансформатора, спрацьовує й, завдя-
ки механізму вільного розчіплення МВР, забезпечує розмикання контактів,  
а відтак і відмикання небезпечних струмів витоку. Таким чином, якщо  
людина доторкнеться до небезпечної струмопровідної частини у зоні дії 
апарата захисту від струмів витоку, вона відчує удар струму, але струм 
одразу ж буде відключено і людина не постраждає. 

K
МВР 

ST

T

R

L

IN 

IL 

N N 

L

вхід вихід

б) в) а)  
Рис. 4.25. Відмикачі, керовані різницевими струмами:  

а – принципова електрична схема (L, N – вхідні та вихідні термінали лінійного та нейтрального 
полюсів;   IL, IN – струми у лінійному та нейтральному полюсах; T – диференційний трансфор-
матор; K – поляризоване реле; МВР – механізм вільного розчіплення; ST – кнопка тестування; 
R – додатковий резистор в колі тестування); б – двополюсний апарат без захисту від надструмів; 

в – чотириполюсний апарат без захисту від надструмів 

Хоча апарати захисту від струмів витоку не призначені для захисту від 
надструмів, але, завдяки потужній дугогасній системі, вони здатні відмикати 
значні струми коротких замикань – деякі виробники гарантують відмикання 
струмів короткого замикання аж до 1500 А. Ці апарати, які випускають  
у двополюсному (для однофазних кіл – рис. 4.25-б) та чотириполюсному 
(для трифазних кіл – рис. 4.25-в) виконанні, відносяться до категорії функці-
онально незалежних від напруги мережі. Це означає, що апарат спрацює від 
небезпечного струму через тіло людини у разі дотику до лінійного провід-
ника, навіть якщо нейтральний провідник обірветься, тобто за відсутності 
напруги між лінійним та нейтральним терміналами на вході апарата.  
 Апарати RCСB (без захисту від надструмів) обов’язково мають бути 
захищені послідовно приєднаними апаратами захисту від коротких зами-
кань (SCPD). При цьому апарат набуває здатності витримувати значні 
струми короткого замикання (очікувані значення можуть перевищувати 
10 кА) без виникнення змін, що погіршують його функції. Параметри  
рекомендованих SCPD надаються у каталогах виробників. 
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Існують також апарати, у яких поєднується здатність до захисту від 
струмів витоку та здатність до захисту від надструмів (перевантажень та 
коротких замикань). Ці апарати позначають абревіатурою RCBO (Resid-
ual current operated Circuit-Breaker with integral Overcurrent protection). 
Вони можуть бути як функціонально незалежними від напруги мережі, так  
і функціонально залежними від неї. Спрощена принципова схема  
двополюсного RCBO, функціонально залежного від напруги мережі,  
наведена на рис. 4.26. 

Рис. 4.26. Спрощена принципова схема 
двополюсного RCBO, функціонально 

залежного від напруги мережі: 
А – напівпровідникове реле; 

Y – електромагніт 
(інші позначення – як на рис. 4.25-а) 
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Конструктивно такі апарати розміщують у двох полюсах товщиною 

17,5 мм, причому в лінійному полюсі розміщують усі належні елементи 
однополюсного відмикача для захисту від надструмів, включаючи меха-
нізм вільного розчеплення (рис. 4.27-а), а в нейтральному – диференцій-
ний трансформатор, напівпровідникове реле та електромагніт. В обох  
полюсах є головні контакти з металокерамічними контактами на основі 
срібла, але дугогасна система є тільки у лінійному полюсі. 

 

б)а)

1 2 3 4 5 

6 

 
Рис. 4.27. Лінійний (а) та нейтральний (б) полюси відмикача захисту від різницевих струмів 
із захистом від надструмів та функціональною залежністю від напруги мережі живлення: 
1 – механізм вільного розчіплення; 2 – контактно-дугогасна система лінійного полюсу; 

3 – контактна система нейтрального полюсу; 4 – електромагніт розчіплення у нейтральному 
полюсі; 5 – диференційний трансформатор; 6 – напівпровідникове реле 
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Вторинна обмотка диференційного трансформатора приєднана до 
вхідного кола напівпровідникового реле, яке спрацьовує, коли різниця 
струмів у лінійному та нейтральному полюсах доходить до заданого  
небезпечного значення. В результаті спрацьовування реле заживлюється 
обмотка електромагніта, його якір починає рухатися, вивільняє механізм 
вільного розчіплення, що зрештою приводить до розмикання головних 
контактів.  

Працездатність цього апарата залежить від наявності напруги на його 
вхідних терміналах. Обрив нейтралі й навіть суттєве зниження напруги  
мережі приводить до нездатності цього апарата захищати від струмів  
витоку, прямих та непрямих дотиків. 

Усі різновиди відмикачів, керованих різницевими струмами, повинні 
мати кнопку «Тест», при натисненні на яку штучно створюється різнице-
вий струм (за умови, що увідні термінали підключені до джерела живлен-
ня). Ця кнопка дає можливість перевірити працездатність апарата (здат-
ність реагувати на струми витоку визначеного рівня). Зазначену перевірку 
слід робити не рідше, аніж раз на місяць.  

Усі відмикачі, керовані різницевими струмами, мають механізми віль-
ного розчіплення, призначення яких таке ж саме, як і у відмикачів, що  
забезпечують захист від надструмів (спрацьовування має відбутися навіть  
у тому випадку, якщо ззовні надходить команда на замикання контактів, 
наприклад коли актуатор механічно утримується у положенні «включе-
но»), але розчіплення МВР забезпечується струмами витоку певного зна-
чення. При цьому розрізняють RCCB типу АС, у яких розчіплення забезпе-
чується різницевими синусоїдальними змінними струмами, та RCCB ти-
пу А, у яких розчіплення забезпечується різницевими синусоїдальними 
змінними струмами та різницевими пульсуючими постійними струмами. 

Профільна проекція відмикачів для захисту від струмів витоку, така 
сама, що й у відмикачів для захисту від надструмів побутового призна-
чення. Це дає можливість розташовувати їх у розподільному пристрої на 
одній монтажній (DIN) рейці, застосовуючи апарати різних виробників. 

Основною захисною характеристикою відмикача, керованого різни-
цевими струмами, є номінативний різницевий струм спрацьовування 
(rated residual operating current, IΔn). Виробник гарантує, що при струмі 
витоку, який перевищує  IΔn, апарат обов’язково спрацює (за визначених 
стандартом умов застосування). Слід мати на увазі, що при струмі витоку, 
який дорівнює або є меншим за номінативний різницевий струм  
неспрацьовування (rated residual non-operating current, IΔnо), апарат не по-
винен спрацьовувати. Преференційними значеннями IΔn є: 6, 10, 30, 100, 
300 та 500 мA. Стандартне співвідношення між IΔnо та IΔn: IΔnо = 0,5 · IΔn.  
Апарати з різницевим струмом спрацьовування 6 та 10 мА слід застосо-
вувати у найбільш небезпечних приміщеннях (кухні, ванні кімнати  
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тощо), апарати з різницевим струмом спрацьовування 30 мА слід засто-
совувати для захисту людей у приміщеннях загального користування  
(вітальні квартир, офіси тощо), апарати з різницевим струмом спрацьову-
вання 100, 300 та 500 мА мають протипожежне призначення. 
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Рис. 4.28. Схема електропостачання сучасної 

квартири середньої комфортності 

Приклад застосування апаратів 
захисту від струмів витоку в квар-
тирах середньої комфортності на-
ведено на рис. 4.28. Застосовуючи 
ці апарати, слід враховувати, що 
PEN провідник у щитку має бути 
розділений на РЕ та N провідники 
(шини), причому РЕ шина монту-
ється безпосередньо на корпусі ме-
талевого щитка (з’єднується з ним 
електрично), а N шину слід встано-
влювати на ізольованій основі. 
Електричне з’єднання цих шин 
може призвести до нештатних 
спрацьовувань протипожежного 
апарата, встановленого на уводі, за 
відсутності струмів витоку. 

Розрізняють відмикачі, керовані різницевими струмами, що спрацьо-
вують без затримки (загального типу), та такі, що спрацьовують із затрим-
кою щонайменше 40 мс (типу  S . ). Для запобігання небажаних розчіплень  
внаслідок короткочасних стрибків напруги або при випадкових коротко-
часних дотиках деякі виробники пропонують RCCB з  мінімальним часом 
неспрацьовування приблизно у 10 мс, називаючи їх відмикачами типу   G .. 

Крім RCCB, що монтуються у розподільних щитках, існують відмикачі, 
що монтуються у вилках (рис. 4.29-а), розетках (рис. 4.29-б), а також мобільні 
RCCB промислового застосування з високим ступенем захисту (ІР) від про-
никнення всередину апарата сторонніх предметів та вологи для застосування 
у сільському господарстві та у будівництві (рис. 4.29-в, г). 

 

а) б)

в) 

г) 

ІР54 

ІР68 

 
Рис. 4.29. Мобільні апарати захисту від струмів витоку 
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4.1.6. Контактори та пускачі 

Контактор (contactor) – це електромеханічний комутаційний апарат 
лише з одним положенням спокою, з не ручним приводом, який спромо-
жний вмикати, проводити та вимикати струми у нормальних умовах  
кола, а також в умовах перевантажень. Контактори можуть відрізнятися  
у залежності від способу, яким забезпечується сила для вмикання голо-
вних контактів. В електромагнітних контакторах сила для вмикання  
головних контактів забезпечується електромагнітом. В пневматичних та 
електропневматичних контакторах сила для вмикання головних контактів 
забезпечується пневматичним приводом (зазвичай – це поршневий  

привід). За родом струму  
головного кола їх поділяють 
на контактори постійного та 
змінного струму.  

Електрична схема елект-
ромагнітного контактора  
з приєднаним до котушки 
електромагніта зовнішнім  
колом керування зображена 

на рис. 4.30-а. Керування котушкою електромагніта (приєднання до дже-
рела живлення та від’єднання від нього) здійснюється за допомогою  
вимикача керування (control switch) SA. Якщо керування котушкою здій-
снюється електронними 
засобами, наприклад симі-
стором у колах змінного 
струму (рис. 4.30-б) або 
транзистором у колах  
постійного струму, то такий 
контактор називають елек-
тронно керованим. Система 
контактів у даному випадку 
складається з трьох голо-
вних нормально розімкне-
них контактів, а також двох 
допоміжних контактів:  
одного нормально розі-
мкненого та одного норма-
льно замкненого. 

Різниця між пневма-
тичним (рис. 4.31-а) та 
електропневматичним (рис. 4.31-б) контакторами, позначеними на схемах 

 

Рис. 4.30. Електромагнітний контактор:
а – схема з електромеханічним керуванням; 
б – схема керування за допомогою симістора

SA KM VS 

а) б)

Рис. 4.31. Електромеханічні схеми пневматичного (а) 
та електропневматичного (б) контакторів  

а)

б)

KР 

Р 

KР 

Р 

SA

YP
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літерами КР, полягає у тому, що у першому випадку керування контактором 
здійснюється за допомогою пневматичного вентиля, до якого підводиться 
стиснене повітря з тиском Р і який приводиться у дію м’язовою енергією 
оператора, а у другому випадку керування контактором здійснюється за 
допомогою електромагнітного клапана YP, який складається з пневмати-
чного вентиля та привідного електромагніта, котушка якого підключа-
ється до джерела живлення через контакт вимикача керування SA. Керу-
вання котушкою електромагнітного клапана може також здійснюватися 
напівпровідниковим ключем (електронне керування).  

Основним призначенням контакторів є керування (вмикання та  
вимикання) обладнанням – електродвигунами, освітлювальними системами, 
промисловими електричними печами тощо. На відміну від вимикачів та 
відмикачів контактори мають здійснювати комутації з досить великою 
частотою (до 1200 циклів на годину). Відтак ці апарати повинні мати  
високу механічну й електричну зносостійкість. Механічну зносостійкість 
(mechanical durability) характеризують кількістю циклів оперування без 
струму у головних контактах, яку має витримати апарат, перед тим як 
виникне необхідність його обслуговування або заміни будь-яких механі-
чних частин. Електричну зносостійкість (electrical durability) характери-
зують кількістю циклів оперування з навантаженими струмом головними 
контактами згідно з умовами експлуатації, визначеними стандартом на 
відповідний апарат, яку має виконати апарат без ремонту та заміни час-
тин (зазвичай – це деталі головних контактів). Механічна зносостійкість 
контакторів сягає десяти мільйонів циклів, а електрична – декількох  
сотень тисяч, що на два-три порядки перевищує відповідні характеристики 
вимикачів та відмикачів.  

Контактори розрізняють у залежності від середовища, у якому 
знаходяться головні контакти – повітряні, газові, вакуумні тощо. 
Електрична зносостійкість вакуумних контакторів наближається до їх 
механічної зносостійкості.  

Номінативні кількісні характеристики (номінативні значення) виробник 
призначає окремо для головних кіл та для кіл керування контактора. Основ-
ними кількісними характеристиками головних кіл є номінативна робоча на-
пруга Ue (rated operational voltage), номінативний робочий струм Ie (rated 
operational current) та номінативна частота (rated frequency), які мають 
відповідати певному номінативному режиму роботи (rated duty) та кате-
горії застосування (utilization category). Номінативними параметрами кіл 
керування електромагнітних контакторів є номінативна напруга кола  
керування Uс  (rated control circuit voltage), тобто напруга, що виникає на 
контакті «a» у колі керування, та номінативна напруга живлення у колі 
керування Us (rated control supply voltage) – напруга, що подається на  
вхідні термінали кола керування апарата (рис. 4.32). 
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Uc Us ≠Uс

головне коло головне коло
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керування

коло
керування  

Рис. 4.32. Номінативна напруга кола керування Uc та номінативна  
напруга живлення у колі керування Us 

Електромагнітні контактори мають задовільно вмикатися при напру-
зі, що лежить у межах від 85% до 110% від Us. При цьому котушка має 
бути нагрітою до усталеного стану при напрузі 100% від Us та при темпе-
ратурі навколишнього повітря, яка вказується виробником, але не нижче 
+40°С. Електромагнітні контактори мають задовільно вимикатися при 
напрузі, що лежить у межах від 75% до 20% (АС) та 10% (DC) від Us. 
При цьому котушка повинна мати температуру навколишнього повітря, 
яке становить -5°С. 

Конструкції електромеханічних контакторів мають враховувати кате-
горії їх застосування, які визначені у стандарті ІЕС 60947-4-1 (табл. 4.3). 
Зокрема, у контактних системах контакторів, призначених для керування 
електродвигунами (категорії АС-3 та АС-4) мають бути передбачені спо-
соби боротьби з деренчанням, адже це явище при великих пускових 
струмах може спричинити приварювання контактів. 

Таблиця 4.3. Категорії застосування контакторів 
Категорія 

застосування Типові використання 

AC-1  Неіндуктивні або малоіндуктивні навантаги, резистивні печі 
AC-2 Двигуни з фазним ротором: пуск, вимикання 
AC-3 Двигуни з короткозамкненим ротором: пуск, вимикання під час обертання 

AC-4 Двигуни з короткозамкненим ротором: пуск, гальмування противмиканням, 
поштовховий режим 

AC-5a Комутації газорозрядних ламп 
AC-5b Комутації ламп розжарювання 
AC-6a Комутації трансформаторів 
AC-6b Комутації конденсаторних батарей 
AC-7a Малоіндуктивні навантаги побутового та аналогічного призначення 
AC-7b Двигунові навантаги побутового призначення 

AC-8a Керування герметичними двигунами компресорів з ручним зведенням  
розчіплювачів перевантаження 

AC-8b Керування герметичними двигунами компресорів з автоматичним  
зведенням розчіплювачів перевантаження 

DC-1 Неіндуктивні або малоіндуктивні навантаги, резистивні печі 

DC-3 Двигуни паралельного збудження: пуск, гальмування противмиканням, 
поштовховий режим. Динамічне гальмування 

DC-5 Двигуни послідовного збудження: пуск, гальмування противмиканням, 
поштовховий режим. Динамічне гальмування 

DC-6 Комутації ламп розжарювання 
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Зовнішній вигляд деяких контакторів постійного та змінного струму 
зображено на рис. 4.33 – 4.35. 

Рис. 4.33. Однополюсний електро-
пневматичний контактор постійного струму:

1 – електропневматичний вентиль; 
2 – поршневий пневматичний привід; 

3 – основа; 
4 – повертальна пружина; 

5 – контактна пружина; 
6 – отвори в основі для механічного 

монтування контактора; 
7 – рухомий контакт головного кола; 

8 – нерухомий контакт; 
9 – увідний термінал; 

10 – дугогасна камера; 
11 – блок допоміжних контактів; 

12 – клемна колодка; 
13 – вивідний термінал 3
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Рис. 4.34. Триполюсний  
електромагнітний контактор 
змінного струму: 
1 – монтувальна рейка;  
2 – увідні термінали;  
3 – повертальна пружина;  
4 – котушка електромагніта;  
5 – якір електромагніта;  
6 – дугогасні камери; 
7 – блок допоміжних  

контактів 
 

Рис. 4.35. Триполюсний 
електромагнітний вакуумний 
контактор змінного струму:

1 – монтувальна пластина; 
2 – вивідні термінали; 

3 – увідні термінали;   
4 – вакуумні переривники (камери); 

5 – котушка електромагніта; 
6 – якір електромагніта; 

7 – повертальна пружина 
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Пускач (starter) – це комбінація усіх комутаційних засобів, необхідних 
для пуску та зупинки двигуна, у поєднанні з належним захистом від перева-
нтажень. Таким чином, на відміну від контакторів, пускач крім функцій 
керування має й захисні функції. До складу пускача може входити декі-
лька апаратів: контактор, реле захисту від перевантажень, кнопки керування 
тощо. Частота комутацій пускача не перевищує 30 циклів на годину. 
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Пускачі, які призначені, переважно, для застосування у категорії АС-3, 
підрозділяють на нереверсивні (призначені для пуску й зупинення двигунів) 
та реверсивні (які змінюють напрям обертання ротора двигуна).  

У залежності від способу пуску та зупинення обертання двигуна 
розрізняють пускачі прямого пуску (direct-on-line starter), реостатні рото-
рні пускачі (rheostatic rotor starter), реостатні статорні пускачі (rheostatic sta-
tor starter), автотрансформаторні пускачі (auto-transformer starter), а також 
пускачі типу «зірка – трикутник» (star-delta starter). Зовнішній вигляд та 
елементи конструкції нереверсивного магнітного пускача прямого пуску 
в ізоляційній оболонці представлені на рис. 4.36. 
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Рис. 4.36. Нереверсивний магнітний пускач прямого пуску в ізоляційній оболонці: 

а – пускач в оболонці; б – зовнішній вигляд зі знятою кришкою; в – складові пускача. 
1 – кришка оболонки; 2 – ковпачок сигнальної лампи; 3 – зовнішній актуатор кнопки «ПУСК»; 
4 – зовнішній актуатор кнопки «СТОП»; 5 – отвори в основі оболонки; 6 – реле захисту 
від перевантажень; 7 – актуатор реле захисту від перевантажень, який виконує функції 
внутрішнього актуатора кнопки «СТОП»; 8 – сигнальна лампа; 9 – контактор;  
10 – внутрішній актуатор кнопки «ПУСК»; 11 – основа оболонки; 12 – пневматичне реле 
часу; 13 – обмежувач перенапруги, що виникає на терміналах котушки контактора;  
14, 15 – системи допоміжних контактів (відповідно на чотири та два контакти)  

Теплове реле, яке входить до складу пускача, захищає обмотку двигуна, 
а відтак і мережу живлення, від перевантажень, але не забезпечує захист ме-
реж від коротких замикань. Крім того, пускач не обов’язково має функцію 
роз’єднання. Так звані захищені й комбіновані пускачі крім захисту мереж 
від коротких замикань забезпечують й виконання функції роз’єднання. 

Захищений пускач (protected starter) – це комплектний апарат, який 
складається з пускача, комутаційного апарата з ручним керуванням та апа-
рата захисту від коротких замикань, змонтованих та з’єднаних за інструкці-
єю виробника в оболонці або без неї. Комбінований пускач (combination 
starter) – це захищений пускач, змонтований та з’єднаний у спеціалізованій 
оболонці на заводі. 

Типові варіанти схем захищених та комбінованих пускачів, рекомендо-
вані стандартом ІЕС 60947-4-1, представлені на рис. 4.37. 
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Рис. 4.37. Типові варіанти схем комбінованих та захищених пускачів (ІЕС 60947-4-1, figure 3): 
1 – відмикач, що забезпечує захист від коротких замикань, з тепловим розчіплювачем, часо-
струмова характеристика якого відповідає вимогам стандарту ІЕС 60947-2; 2 – контактор 
пускача; 3 – теплове реле пускача, часо-струмова характеристика якого відповідає вимогам 
стандарту ІЕС 60947-4-1 й забезпечує захист обмотки двигуна від перевантажень; 4 – апарат 
кіл керування для вмикання/вимикання контактора; 5 – відмикач, що забезпечує захист від 
коротких замикань, без теплового розчіплювача; 6 – вимикач-роз’єднувач; 7 – запобіжник; 
8 – роз’єднувач-запобіжник; 9 – відмикач, що забезпечує захист від коротких замикань, з 
тепловим розчіплювачем, часо-струмова характеристика якого відповідає вимогам стандарту 

ІЕС 60947-4-1 

На рис. 4.38 зображена схема приєднання двигуна до нереверсивного 
захищеного магнітного пускача. Запобіжники FU1 … FU3 забезпечують 

захист мережі живлення від коротких зами-
кань, реле KK – захист обмоток двигуна М 
та мережі живлення від перевантажень,  
а вимикач Q – функцію роз’єднання. 

При натисненні на кнопку SB1  
контактор KМ спрацьовує і двигун М по-
чинає обертатися. Якщо відпустити кнопку 
SB1, двигун не зупиниться, адже контакти 
кнопки будуть зашунтовані допоміжним 
контактом контактора KМ. Двигун зупи-
ниться, якщо натиснути на кнопку SB2.  

При перевантаженні двигуна, його 
струм збільшиться відносно робочого стру-
му, на який налаштовано реле KK, і через 
певний час, який залежить від значення 

струму перевантаження, реле спрацює, знеструмивши котушку контактора, 
що призведе до знеструмлення обмоток двигуна та його зупинки.  

Завдяки тому, що контакти кнопки SB1 зашунтовані допоміжними  
контактами контактора, забезпечується захист від зникнення або неприпу-
стимого зниження напруги живлення, адже у цьому разі контактор від-
ключиться, двигун М зупиниться, а при відновленні електропостачання 
двигун почне обертатися лише після натиснення на кнопку SB1.  

 

Рис. 4.38. Електрична схема 
нереверсивного магнітного пускача

KМ 

L1 L2 L3

KK 

М

FU1, FU2, FU3
SB1SB2 

Q
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4.1.7. Апарати кіл керування 
Апарат кіл керування (control circuit device) – електричний пристрій, 

призначений для керування, сигналізації, блокування тощо в комутаційній 
апаратурі та апаратурі керування. Призначення апаратів кіл керування 
випливає з наведеного вище визначення. Апарати кіл керування можуть 
містити вбудовані пристрої, які власне не відносяться до цієї групи апара-
тів, наприклад, вимірювальні прилади, потенціометри, реле, але застосо-
вуються у цілях, зазначених вище. Вимоги до електромеханічних апаратів 
кіл керування сформульовані в міжнародному стандарті ІЕС 60947-5-1. 

Основними різновидами апаратів кіл керування є апарати з ручним 
керуванням, керовані перемикачі та програмовані перемикачі. Контактні 
системи так званих контакторних реле (contactor relay), які будуть роз-
глянуті разом з іншими видами реле у п. 4.1.8, також мають відповідати 
вимогам стандарту ІЕС 60947-5-1.  

До апаратів з ручним керуванням або вимикачів (перемикачів) керу-
вання (control switch) відносять кнопкові перемикачі, джойстики, педальні  
перемикачі, поворотні перемикачі. Перемикач керування містить один чи 
декілька комутаційних елементів та спільну привідну систему.  

Фото одного з видів апаратів кіл керування – кнопкового перемикача 
наведені на 4.39. На рис. 4.40 зображені електричні схеми кнопкових пере-
микачів з контактними та напівпровідниковим комутаційними елементами. 
Останні не відносяться до електромеханічних апаратів і у даному посібнику 
не розглядаються.  

 

а)  б)

Рис. 4.39. Апарат кіл керування – кнопковий  
перемикач з приєднаною сигнальною лампою:  
а – у зібраному стані; б – зі знятим актуатором 
(кнопкою); в – у розібраному стані. 
1 – актуатор; 2 – замикальний контактний  
елемент; 3 – сигнальна лампа; 4 – розмикальний  
контактний елемент; 5 – обойма 

в) 

1

2 3 4 

5 

 
 

 

R

S+

 -

VT

а) б)  

Рис. 4.40. Електричні схеми апаратів  
кіл керування – кнопкових перемикачів:  
а – з контактними комутаційними  
елементами та приєднаною сигнальною 
лампою; б – з напівпровідниковим  
комутаційним елементом 
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Кнопковий перемикач (push-button) – це перемикач керування, актуа-
тор якого призначений для оперування зусиллям частини тіла людини – 
зазвичай пальцем або долонею руки, з повертанням у вихідне положення 
за рахунок нагромадженої (у пружині) енергії.  
 У стандарті ІЕС 60947-5-1 наводяться визначення великої кількості  
різновидів кнопкових перемикачів: кнопковий перемикач з натисненням 
(push-button); кнопковий перемикач з витягуванням (pull-button); кнопко-
вий перемикач з оперуванням натисненням-витягуванням (push-pull-
button); поворотний кнопковий перемикач або селекторний перемикач  
(rotary button (selector switch); кнопковий перемикач із защіпкою (latched 
push-button); кнопковий перемикач з блокуванням (locked push-button); 
кнопковий перемикач з оперуванням за допомогою ключа (key-operated 
push-button); кнопковий перемикач із затримкою повернення (time-delay 
push-button); кнопковий перемикач із затримкою спрацьовування  
(delayed action push-button); кнопковий перемикач з підсвічуванням (illu-
minated push-button); кнопковий перемикач, захищений кришкою (covered 
push-button); кнопковий перемикач, захищений огорожею (shrouded push-
button); кнопковий перемикач з вільним обертанням кнопки (free push-
button); кнопковий перемикач без обертання кнопки (guided push-button). 
Деякі з вказаних різновидів кнопкових перемикачів зображені на рис. 4.41. 
 

 
Рис. 4.41. Кнопкові перемикачі 

Джойстик (joy stick) – це перемикач керування з органом керування, 
який складається з рукоятки або важеля, розташованого, зазвичай,  
перпендикулярно панелі або корпусу, коли він знаходиться в одному  
з положень, та призначений для здійснення операцій завдяки кутовим 
переміщенням (рис. 4.42). 

Педальний перемикач (педаль) (foot switch (pedal)) – перемикач  
керування, з органом керування, призначеним для оперування силою, яка 
забезпечується ногою (рис. 4.43).  

Промислові джойстики та педальні перемикачі застосовуються  
у будівельних машинах, автонавантажувачах, вантажопідіймальних  
кранах, пультах керування складним обладнанням тощо. 
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Рис. 4.42. Пульт оператора з промисловими  
джойстиками 

1
2

3

 
Рис. 4.43. Педальний перемикач: 

1 – контактний блок (contact  
unit: 2.3.3.10); 2 – фіксатор  

положення педалі;  3 – педаль 

Поворотний перемикач (rotary switch) – апарат кіл керування з актуа-
тором, що приводиться у дію шляхом обертання його валу (рис. 4.44). Пово-
ротні перемикачі (їх називають також кулачковими та пакетними переми-
качами), які можуть мати багато сталих положень, та багато комутаційних 
елементів, застосовуються у системах неавтоматичного керування техноло-
гічними процесами, а також для керування двигунами невеликої потужності. 

 4
5

б)  

6

7

8

9

в)  

 

1

2
3

а)

Рис. 4.44. Поворотні перемикачі: а – зовнішній вигляд;  
б, в – побудова контактних блоків (contact unit).  

1 – актуатор; 2 – механізм фіксації; 3 – пакет контактних 
блоків; 4 – привідний вал; 5 – кулачок; 6 – контактний 
елемент (contact element); 7 – контактна пружина;  
8 – термінал; 9 – штовхач контактного елементу 

Позиційний перемикач (position switch) – це керований перемикач*, 
привідна система якого приводиться у дію рухомою частиною машини, 
коли ця частина досягає заданого положення (рис. 4.45).  
                                                 
* Керований перемикач (pilot switch) – це апарат кіл керування, який приводиться у дію 
без участі людини при визначених умовах параметрів впливу. Параметрами впливу,  
можуть бути тиск, температура, швидкість, рівень рідини, час, тощо. 
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Рис. 4.45. Позиційні перемикачі: а – зовнішній вигляд з деякими 
варіантами актуаторів; б – символ гарантованої операції розмикання 
(позиційні вимикачі, позначені символом «∗», не забезпечують  
виконання цієї операції); в – внутрішня побудова. 
1 – актуатор (важіль із роликом); 2 – корпус; 3 – комутаційний 
елемент; 4 – термінал комутаційного елементу; 5 – отвір у корпусі для 
провідників, що приєднуються до терміналів; 6 – термінал для  
приєднання уземлювального провідника; 7 – монтувальний отвір;  
8 – кришка з прокладкою для забезпечення герметизації порожнини 
корпусу з комутаційним елементом 

Кінцеві вимикачі (limit switch) – це особлива категорія позиційних 
перемикачів: вони забезпечують так звану гарантовану або жорстку опе-
рацію розмикання. Під гарантованою операцією розмикання (positive 
opening operation) розуміють операцію розмикання, яка, у відповідності до 
певних визначених вимог, гарантує, що усі контакти, які мають розімкну-
тися, будуть у розімкненому положенні, коли актуатор апарата знаходиться 
у положенні, що відповідає розімкненому положенню апарата. Контактні 
блоки кінцевих вимикачів зазвичай мають як розмикальні, так і замика-
льні контакти, але, оскільки їх основною дією є розмикання кіл, їх  
називають саме кінцевими вимикачами, а не перемикачами. 

Позиційні перемикачі можуть мати різноманітні типи актуаторів, 
найбільш розповсюдженими з яких є: простий плунжер  (plain plunger); 
плунжер з роликом (roller plunger); важіль з роликом (roller lever); регу-
льований важіль з роликом (adjustable roller lever); регульований стриж-
ньовий  важіль (adjustable rod lever); стрижень з пружиною (spring rod); 
гнучкий стрижень з ізольованим кінцем (flexible rod with insulated end); 
витяжної дії (pull action). Позиційні перемикачі з усіма зазначеними  
видами актуаторів крім останніх трьох забезпечують гарантовану операцію 
розмикання, отже позиційні перемикачі з трьома останніми видами акту-
аторів не можуть виконувати функції кінцевих вимикачів. 

Програмований перемикач (programmer: 60947-5-1, 2.2.1.4) – це  
перемикач керування з великою кількістю комутаційних елементів, які, 
після запуску, спрацьовують у визначеній послідовності. Електромеханічні 
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програмовані перемикачі, які вироблялися в 70-ті роки минулого століття 
(рис. 4.46-а) суттєво відрізняються від сучасних апаратів аналогічного 
призначення (рис. 4.46-б), а сучасні мікропроцесорні програмовані  
перемикачі (рис. 4.46-в) на виході зазвичай мають контактні комутаційні 
елементи. 

а) 

 

б)  

в)  
Рис. 4.46. Програмовані перемикачі: а – електромеханічний (70-ті роки минулого століття);  
б – сучасний електромеханічний; в – мікропроцесорний з контактними елементами на виході  

Контактний елемент (перемикача керування) (contact element (of  
a control switch)) – це частини перемикача керування (рухомі та нерухомі, 
струмопровідні та ізоляційні), необхідні для замикання та розмикання 
одного єдиного шляху струму у колі. Наприклад, до складу контактного 
елементу, зображеного на рис. 4.44-в, входять два нерухомих контакти, 
контактний місток, контактна пружина, ізоляційна обойма та штовхач, 
які у сукупності забезпечують замикання та розмикання певного кола. 

Контактний блок (contact unit) – це контактний елемент або сукуп-
ність контактних елементів, що можуть бути поєднані з подібними бло-
ками та приводяться у дію спільною привідною системою. Наприклад, 
поворотний перемикач, зображений на рис. 4.44, містить чотири контактні 
блоки, кожний з яких складається з двох контактних елементів. 

Два контактні елементи, які містяться в одному контактному блоці,  
можуть бути електрично розділеними або електрично не розділеними. Блоки 
контактних елементів, зображених на рис. 4.47-а та 4.47-б, відрізняються  
лише тим, що у першому випадку контактна пружина притискає контактні 
містки двох контактних елементів, торкаючись їх безпосередньо, а у другому 
випадку між пружиною та містками встановлені ізоляційні прокладки. 
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Рис. 4.47. Електрично не розділені (а), електрично розділені (б) контактні елементи 

та схеми їх застосування (в, г)  

Контактні елементи, які є електрично не розділеними, не забезпечують 
гальванічного розділення кіл, у яких вони застосовуються (див. п. 2.3.1), 
тому до їх застосування треба ставитися з певною пересторогою. Напри-
клад, в схемі перемикання сигнальних ламп, що зображена на рис. 4.47-в, 
застосування перемикача керування з електрично нерозділеними контак-
тними елементами може спричинити коротке замикання, якщо електрич-
на дуга, що виникла на нормально замкненому контакті, не згасне до  
моменту замикання нормально розімкненого контакту. Застосування у цій 
схемі перемикача керування з електрично розділеними контактними  
елементами не викличе короткого замикання, навіть якщо у якийсь момент 
обидва контакти будуть замкненими. В іншій схемі (рис. 4.47-г) можуть 
бути застосовані обидва різновиди контактних елементів без ризику  
виникнення коротких замикань. 

Апарати кіл керування допускають роботу у колах змінного (АС) та 
постійного (DC) струму. Стандарт ІЕС 60947-5-1 визначає категорії  
застосування цих апаратів, а також комутаційних елементів допоміжних 
кіл та кіл керування інших апаратів (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4. Категорії застосування апаратів кіл керування 

Рід  
струму 

Категорія 
застосування Типові використання 

AC-12 Керування резистивними навантагами, а також навантагами,  
гальванічно відділеними за допомогою оптронів 

AC-13 Керування твердотільними навантагами з гальванічним  
відділенням за допомогою трансформаторів 

AC-14 Керування електромагнітними навантагами малої потужності  
(≤72 ВA) 

Змінний 
струм 

AC-15 Керування електромагнітними навантагами великої потужності 
(>72 ВA) 

DC-12 Керування резистивними навантагами, а також навантагами,  
гальванічно відділеними за допомогою оптронів 

DC-13 Керування електромагнітами 
Постійний 
струм 

DC-14 Керування електромагнітами з обмежувальними резисторами 
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Категорія застосування формує певні вимоги до контактних елементів, 
що відбивається у їх конструкціях, у першу чергу, контактних накладок 
(діаметр, товщина срібного або металокерамічного шару). Категорія  
АС-12 є найлегшою, оскільки комутація активних навантаг зазвичай не 
супроводжується потужними розрядами (іскра, дуга) на контактах.  
Потужні розряди не виникають також при комутації кіл керування наван-
таг, гальванічно відділених від головних кіл за допомогою опто-
симісторів (рис. 4.48-а), а також у колах керування, які здійснюють кому-
тації первинних обмоток малопотужних роздільних трансформаторів, що 
відповідає категорії АС-13 (рис. 4.48-б). Різниця між цими категоріями 
застосування полягає в тому, що у категорії АС-12 струм вмикання є та-
ким самим, як і струм вимикання, а у категорії АС-13 струм вмикання 
може суттєво перевищувати струм вимикання.  
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Рис. 4.48. Приклади застосування контактних елементів кіл керування у категоріях  

АС-12 (а) та АС-13 (б): S – контактний елемент апарата кіл керування; R, L – відповідно 
опір та індуктивність навантаги; R1 – резистор в колі контактного елементу;  

VSO – оптосимістор; VS – симістор; Т - трансформатор 

Електромагнітними навантагами у колах керування змінного струму 
зазвичай є електромагніти змінного струму, особливістю функціонування 
яких є те, що пускові струми суттєво перевищують струми в обмотках 
при притягнутих рухомих частинах магнітопроводів (див. рис. 1.52, 1.53), 
причому різниця між пусковим та усталеним струмами є тим більшою, 
чим потужнішим є електромагніт. В електромагнітах відносно малої  
потужності відношення цих струмів становить 4 ÷ 6, а у потужних елект-
ромагнітах може перевищувати 10. У конструкціях контактних елементів, 
призначених для керування електромагнітами (контактні елементи кате-
горій АС-14 та АС-15) мають бути передбачені способи боротьби  
з деренчанням, адже це явище при великих пускових струмах може спри-
чинити приварювання контактів. Якщо електромагніт виявляється забло-
кованим у розімкненому стані, то контактний елемент, що застосовується 
у категоріях  АС-14 та АС-15, має бути здатним відімкнути такий самий 
струм, як і струм при вмиканні. 

Категорія DC-12 передбачає комутації у колах з резистивними нава-
нтагами (наприклад, резистори нагрівальних приладів, сигнальні прилади 
на базі світлодіодів тощо), а також у колах керування навантагами, галь-
ванічно відділеними за допомогою оптотранзисторів (рис. 4.49). Слід  
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зазначити, що категорія DC-12 для контактів є суттєво важчою, ніж кате-
горія АС-12, оскільки у колах змінного струму кожні півперіоди струм 
проходить через нуль. Отже, у конструкціях контактних елементів, при-
значених для експлуатації у категорії DC-12, мають бути передбачені 
способи, які забезпечують гасіння дуги постійного струму. Якщо той  
самий контактний елемент має застосовуватися у категоріях АС-12 та 
DC-12, то робочий струм у категорії DC-12 має бути суттєво меншим за 
робочий струм у категорії АC-12. 

Рис. 4.49. Приклад застосування контактного 
елементу апарата кіл керування у категорії DС-12:

SА – апарат кіл керування з контактним елементом; 
R, L – відповідно опір та індуктивність навантаги; 
R1, VD – резистор та діод в колі розмагнічування 

навантаги; R2 – резистор в колі контактного 
елементу; VТ – оптотранзистор 
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Електромагнітними навантагами у колах керування постійного струму 

зазвичай є електромагніти постійного струму, особливістю функціону-
вання яких є те, що при вмиканні струми у них дорівнюють нулю,  
а вимикання має здійснюватися при усталених значеннях струмів.  
У конструкціях контактних елементів, призначених для керування елект-
ромагнітами (контактні елементи категорії DC-13) мають бути передба-
чені способи ефективного гасіння дуги постійного струму, у якій має  
вивільнитися енергія Wm, яка накопичується в індуктивності L обмотки 
перед розмиканням кола зі струмом І (Wm = L · I 2 / 2).  

Категорія DC-14 передбачає керування форсованими електромагні-
тами з додатковими обмежувальними резисторами (див. рис. 1.56-а).  
Замикання контакту S контактного елементу у цьому колі супроводжу-
ється значним пусковим струмом, оскільки резистор R в процесі пуску 
зашунтований власним контактом керування електромагніта Y, який  
розмикається після спрацьовування електромагніта. Отже, розмикання 
контакту контактного елементу S відбувається при значно меншому 
струмі (у 4 ÷ 6 разів меншому за пусковий струм).  

Вимоги стандарту ІЕС 60947-5-1 розповсюджуються не тільки на 
контактні елементи апаратів кіл керування, а й на допоміжні контакти 
силових апаратів комутації, керування й захисту (відмикачі, контактори, 
запобіжники тощо), на контакти електромагнітних реле та реле переван-
тажень (теплових реле) тощо. 

На власні контакти керування контакторів, що пов’язані з комутацією 
обмоток в системах форсованого керування, не розповсюджуються вимо-
ги стандарту ІЕС 60947-5-1. Ці контактні елементи мають виготовлятися 
за окремими технічними вимогами й під відповідальність виробника.  
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4.1.8. Електромагнітні реле 
Електромагнітні реле відносяться до категорії електричних реле 

(electrical relay) – пристроїв, призначених для створення різких приписа-
них змін в одному чи декількох вихідних колах, коли виконуються певні 
умови у вхідних електричних колах, які керують цим пристроєм. Зміни  
у вхідних та вихідних колах відносять до певних електричних величин – 
струм, напруга тощо.   

У відповідності до вимог щодо точності значення вхідної величини, 
при якій відбувається спрацьовування, реле підрозділяють на вимірюва-
льні реле (measuring relay) та логічні реле (all-or-nothing relay), до яких 
відносять звичайні реле (elementary relay), тобто реле, які спрацьовують 
та повертаються без визначеної витримки часу, а також реле з витримкою 
часу або реле часу (time relay).  
 Електричне реле (рис. 4.50-а) складається з елементу керування (con-
trol element), комутаційного елементу (switching element) та розташовано-
го між ними проміжного елементу (intermediate element), який забезпечує 
взаємодію вхідного кола (input circuit), яке складається з вхідних термі-
налів (input terminals), елементу керування та провідників, що з’єднують 
їх, та вихідного кола (output circuit), яке складається з комутаційного еле-
менту, вихідних терміналів (output terminals) та провідників, що з’єднують 
їх. Приклад, наведений на рис. 4.50-б відноситься до так званих твердоті-
льних реле (solid-state relay) – електричних реле, у яких призначена реак-
ція створюється через вплив електронних, магнітних, оптичних або інших 
компонентів без механічного руху. У цьому прикладі елемент керування 
складається з діодного моста, утвореного діодами VD1 … VD4, резистора 
R та світлодіода оптосимістора VSО, симістор якого є комутаційним еле-
ментом, а роль проміжного елементу виконує потік світла, який утворює 
світлодіод, коли на вхідні термінали подається напруга певного рівня. 

 
проміжний 
елемент 

б) вхідне коло вихідне коло а)

комутаційний 
елемент 

елемент 
керування 

VD1 VD2 VSО 

R VD3 VD3 

 
Рис. 4.50. Електричне реле: а – структурна схема; б – приклад  

 Твердотільні реле з’явилися на ринку відносно недавно – наприкінці  
80-х років минулого століття. До того в царині реле домінували електроме-
ханічні реле (electromechanical relay) – електричні реле, у яких призначена 
реакція походить переважно від руху механічних елементів. Структура еле-
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ктромеханічного реле зображена на рис. 4.51-а. Як бачимо, комутаційним 
елементом в них є контактний елемент (один або декілька), а елементом 
керування може бути побудований на будь-якому фізичному принципі 
пристрій, який створює рух проміжного елементу, що впливає на контак-
тний елемент вихідного кола. У прикладі, наведеному на рис. 4.51-б, еле-
ментом керування є нагрівальній елемент 1, виготовлений з високоомного 
дроту, що охоплює проміжний елемент – біметалеву пластину 2, яка  
прогинається, коли через нагрівальний елемент тече струм І певного рівня 
впродовж певного часу (певні умови у вхідному колі), в результаті чого  
замикаються контакти 3 у вихідному колі цього реле. Реле, побудовані на 
такому принципі, застосовуються для захисту від перевантажень мереж 
(у відмикачах) та обмоток двигунів (в магнітних пускачах). 

I

б) вхідне коло  вихідне коло  а) 

проміжний  
елемент контакти  

 
елемент 
керування 1 

2 3 

 
Рис. 4.51. Електромеханічне реле: а – структурна схема; б – приклад 

 Електромагнітні реле (electromagnetic relay) – це електричні реле, у яких 
призначена реакція створюється через вплив електромагнітних сил. Вимоги 
до електромагнітних реле сформульовано в стандарті ІЕС 60810-1. В цих ре-
ле (рис. 4.52) елементом керування є котушка реле (relay coil) 1, яка створює 
магнітний потік у магнітопроводі. Рухома частина 2 (проміжний елемент 
реле) при певному значенні напруги U, прикладеної до обмотки, починає 
рухатися і сприяє перемиканню контактів 3 (комутаційний елемент реле). 
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реле 
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б) 
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Рис. 4.52. Електромагнітне реле: а – структурна схема; б – приклад 

Обсяг виробництва електромагнітних реле суттєво зменшився після  
переходу релейного захисту й телефонії на твердотільні компоненти та  
мікропроцесорне керування, але електромагнітні реле й дотепер знаходять 
широке застосування у таких галузях як  системи автоматизації у виробниц-
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тві та випробувальному обладнанні, електропобутова техніка, комп’ю-
терна техніка, кондиціонування та підігрів повітря, автомобільне елект-
рообладнання, керування освітленням, керування електрообладнанням  
у будівлях тощо. Стабільність позицій електромагнітних реле на ринку 
пояснюється їх унікальними функціями, такими як гальванічне розділення 
вхідних та вихідних кіл, гальванічне розділення навантаг в багатополюсних 
реле, гальванічне розділення кіл постійного та змінного струму, наявність 
одного входу та декількох виходів, інтерфейс (сполучення) електронних 
та силових електричних кіл, підсилювальна функція (amplification). 

Amplification – це своєрідний коефіцієнт підсилення. Якщо реле до-
зволяє комутувати струм 16 А у резистивній навантазі при напрузі 250 В, 
то це означає, що реле керує потужністю 4 000 Вт. Якщо при цьому  
котушка реле споживає 0,4 Вт, то коефіцієнт підсилення становить 10 000. 

Домінуючі позиції на актуальному ринку займають реле, призначені 
для монтування на друкованих платах (printed circuit board) з терміналами 
відповідної конструкції – PCB relay (рис. 4.53), а також реле втичного типу 
(plug-in relay), які дозволяють здійснити швидку заміну реле, що вийшло  
з ладу (рис. 4.54). 

29 × 12,7 × 15,7
19,3 × 6,4 × 5,7

14 × 9 × 5 

10 × 6 × 5,5 15,2 × 3,8 × 6,8 

Рис. 4.53. Зовнішній вигляд реле для монтування на друкованих
платах та їх габарити. Ліворуч – електромагнітне реле, інші реле - твердотільні  
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Рис. 4.54. Реле втичного типу:
а – реле з колодкою, яка призначена для

монтування на друкованих платах;
б – реле з колодкою, яка призначена для
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 Основними складовими електромагнітних реле (рис. 4.55) є контактні 
системи, магнітні системи, термінали та з’єднувальні аксесуари, а також 
механічні компоненти. В електромагнітних реле зазвичай застосовуються 
перемикальні контакти (change-over contacts – CO), але існують виконання 
реле із замикальними або нормально відкритими (normally open contacts – 
NO) та розмикальними або нормально закритими (normally closed contacts 
– NC) контактами.  

б) а)1 

3 
4 5

2 6
7 89 9 8
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Рис. 4.55. Електромагнітне реле у зібраному стані (а) та зі знятою оболонкою (б) 

Механічні компоненти: 1 – оболонка (case); 2 – ізоляція (insulation); 3 – актуатор (actuator); 
4 – основа (base). Термінали: у даній конструкції застосовані втичні (plug-in) термінали 5. 
Магнітна система: 6 – якір (armature); 7 – сердечник (core); 8 – котушка (coil); 9 – ярмо 
(yoke); 10 – повертальна пружина (return spring). Контактна система: рухомі контакти 
(moving contacts) 11 розташовані на контактних пружинах (contact springs) 12, а нерухомі 
контакти (fixed contacts) 13 – на провідниках, які є подовженням терміналів  

Сучасні електромагнітні реле випускаються в пластикових або мета-
левих оболонках, призначених для захисту частин реле від несприятливих 
атмосферних та технологічних факторів, пов’язаних у першу чергу з при-
паюванням виводів до друкованої плати. Стандарт ІЕС 61810-1 передба-
чає шість категорій захищеності реле, які забезпечуються їх оболонками: 
RT0 – реле без оболонки (unenclosed relay); 
RTІ  – реле, захищене від проникнення пилу (dust protected relay); 
RTІІ – реле, захищене від проникнення флюсу (flux proof relay); 
RTІІІ – реле, захищене від проникнення розчинників при змиванні флюсу; 

(wash tight relay); 
RTІV – реле, захищене ущільненою оболонкою (sealed relay); 
RTV – реле, захищене герметичною оболонкою (hermetically sealed relay). 

Оболонки й основи реле категорій RTІ ... RTІV виготовляють з плас-
тика, а оболонки й основи реле категорії RTV – з металу. Виводи, що про-
ходять через металеві основи, ізолюють від них скляними ізоляторами. 
Реле категорій RTІІ та RTІІІ допускають автоматичне припаювання виводів 
до друкованої плати, різниця між ними полягає у можливості застосування 
різних способів видалення флюсу. Ілюстрації щодо різних категорій  
захищеності реле наведені на рис. 4.56. 
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Рис. 4.56. Приклади оболонок реле різних категорій захищеності 

На рис. 4.57-а зображена схема, у якій застосовано реле (KМ), подібне 
до зображеного на рис. 4.52-б. Вхідним колом цього реле є коло його коту-
шки, а вихідними колами – кола з його перемикальним контактом. Вхідною 
(діяльною, живильною) величиною (energizing quantity) будемо вважати  
напругу U на котушці, а вихідною величиною (output quantity) – струм І  
у резисторі R. У вихідному стані, коли значення напруги U дорівнює нулю, 
контакти реле знаходяться у положенні, зображеному на схемі, лампочка HL 
світиться, а значення струму у резисторі R дорівнює нулю. При збільшенні 
напруги U цей стан буде зберігатися аж поки напруга не дійде до значення 
спрацьовування (operate value) Uо. У цей момент якір притягується до сер-
дечника, контакти перемикаються, лампочка згасає, а струм у резисторі 
стрімко зростає до значення I = U / R  і буде лишатися таким при подаль-
шому збільшенні напруги U. Якщо розпочати зменшення напруги U, струм 
в резисторі не буде змінюватися і при значеннях напруги, менших за Uо , 
аж поки напруга не дійде до значення відпускання (release value) Ur . У цей 
момент якір відпаде від сердечника й під дією повертальної пружини  
контакти разом з якорем займуть початкове положення. При цьому лампо-
чка знов засвітиться, а струм у резисторі стрімко зменшиться до нульового 
значення і буде лишатися таким при подальшому зменшенні напруги U. 
Діаграму, що зображена на рис. 4.57-б, іноді називають релейною характе-
ристикою. Ця діаграма відноситься до конкретного реле. Якщо взяти  
декілька реле певного типу, то їх релейні характеристики будуть відріз-
нятися одна від одної внаслідок технологічних відхилів, які є неминучими 
при виготовленні будь-яких виробів. Тому виробники мають надавати 
певні діапазони напруги, у яких відбудеться спрацьовування та відпус-
кання реле (рис. 4.57-в). Ці діапазони обмежуються такими параметрами: 
Uо – напруга спрацьовування, при якій гарантовано спрацює будь-яке 
реле даного типу, Uno – напруга неспрацьовування, при якій гарантовано 
не спрацює будь-яке реле даного типу, Ur – напруга відпускання, при якій  
гарантовано відбудеться відпускання будь-якого реле даного типу та Unr – 
напруга невідпускання, при якій гарантовано не відбудеться відпускання 
будь-якого реле даного типу. Розглянуте реле є неполяризованим (non-
polarized relay), тобто таким, зміна стану якого не залежить від полярності 
живильної величини. Відтак релейна характеристика симетрично  
відтворюється й у другому квадранті. Розглянуте реле є моностабільним 
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(monostable relay), тобто таким, яке після зміни свого стану під впливом 
деякої живильної величини повертається у попередній стан, коли вплив 
цієї живильної величини зникає.  

U U1

I
KM 

HL 
R 

U

I

UoUr U 

I

Uno Ur Uo Unr  
 а) б) в) 

Рис. 4.57. Схема з електромагнітним реле (а) та діаграми його роботи (б, в)  

Реле, яке зовні має таку саму конструкцію, (рис. 4.52-б) може бути 
неполяризованим, але бістабільним (bistable relay), тобто таким, що має 
два усталених положення, якщо принаймні одну з деталей виготовити не 
з електротехнічної сталі з вузькою петлею гістерезису (див. рис. 1.46-б),  
а зі спеціальної сталі з більш широкою петлею гістерезису, наприклад, зі 
сталі У10А. У цьому випадку, якщо до терміналів обмотки прикласти 
напругу, що перевищує напругу спрацьовування, реле спрацює при будь-
якій полярності напруги, адже реле є неполяризованим. Після 
від’єднання терміналів обмотки від джерела живлення відпускання не 
відбудеться – рухомі частини магнітопроводу й контакти не змінять сво-
го стану за рахунок залишкової намагніченості частини магнітопроводу з 
широкою петлею гістерезису. Для повернення (reset) рухомих частин й 
контактів у вихідне положення до терміналів обмотки треба прикласти 
напругу Ur – напругу повернення, полярність якої має бути протилежною 
відносно полярності напруги, при якій відбулося спрацьовування. 

Поляризовані реле (polarized relay), тобто реле, зміна стану яких зале-
жить від полярності живильної величини, можуть бути як бістабільними, 
так і моностабільними. Приклади можливих конструкцій таких реле, до 
складу яких входять поляризовані електромагнітні актуатори (див. п. 1.2.6), 
наведені на рис. 4.58. 

Рис. 4.58. Можливі конструкції 
поляризованих реле:
а – бістабільне реле;

б – моностабільне реле 

 

S N S N 

а) б)  
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Важливою характеристикою електромагнітного реле є робочий діа-
пазон вхідної напруги. Межі цього діапазону залежать від перевищення 
температури обмотки реле при номінативній напрузі та температури  
навколишнього повітря (ambient temperature). Моностабільні неполяризовані 
реле зазвичай проектують так, що при номінативній напрузі та базовій 
температурі навколишнього повітря (reference ambient temperature), яку 
стандарт ІЕС 61810-1 встановлює на рівні 23±5°С, усталене перевищення 
температури обмотки (temperature rise) становить 30°С ... 35°С, а допус-
тиме перевищення температури є набагато більшим. Наприклад, якщо  
в обмотці застосувати провід з ізоляцією класу F, то допустиме переви-
щення температури становить приблизно 130°С. Таким чином, обмотка 
може задовільно функціонувати при напругах, що набагато перевищують 
номінативне значення. Діапазон навколишнього повітря (ambient tempera-
ture range), у якому може працювати реле, встановлює виробник. Для  
деяких типів реле цей діапазон лежить в інтервалі від -40°С до +85°С. 

Стандарт ІЕС 61810-1 передбачає, що реле має чітко спрацьовувати 
в усьому встановленому виробником діапазоні температур навколишньо-
го повітря, у тому числі, за умови, що котушка нагріта до стану теплової 
рівноваги при максимально допустимій напрузі, що відповідає певній 
температурі повітря. При цьому робочий діапазон вхідної напруги має 
враховувати теплопередачу від контактної системи до котушки.  Приклад 

0 20 40 60 80 100
0,6 
0,8 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 

холодна котушка

нагріта котушка

струм контактів – 16 А 

без струму у контактах
струм контактів – 12 А

Температура навколишнього повітря, °С 

В
ід
но
ш
ен
ня

 н
ап
ру
ги

 н
а 
ко
ту
ш
ці

  
до

 н
ом

ін
ат
ив
но
го

 зн
ач
ен
ня

 

меж типового робочого діапазону 
вхідної напруги зображено на 
рис. 4.59. 
 
 
 
 
 
Рис. 4.59. Межі типового робочого  
діапазону вхідної напруги  
електромагнітного неполяризованого 
моностабільного реле 

З графіків, наведених на рис. 4.59, видно, що у разі, коли номінатив-
на напруга становить, наприклад 12 В, то при температурі повітря 40°С 
гранично допустимою напругою є 2,03 · 12 ≈ 24 В, якщо струм контактів 
дорівнює 16 А, та 2,3 · 12 ≈ 28 В, якщо струм у контактах відсутній. Реле 
спрацює при напрузі 0,77 · 12 = 9,2 В, якщо котушка не нагріта, та при 
напрузі 0,85 · 12 = 10,2 В, якщо котушка нагріта до стану теплової рівноваги.  

Контакти реле призначені переважно для роботи у колах керування, 
тому їх категорії застосування такі ж, як і категорії застосування контакт-
них елементів апаратів кіл керування. 
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4.1.9. Промислові з’єднувачі та з’єднувальні пристрої  
Промислові з’єднувачі (industrial coupler) – це засоби, які дають змогу 

приєднувати гнучкий кабель до стаціонарної живильної розетки, з’єднувати 
кабелі між собою, а також приєднувати гнучкий кабель до будь-якого обла-
днання (appliance*). У будь-якому випадку з’єднувач складається з вилки 
(plug) та розетки (socket-outlet), для яких стандарт ІЕС 60309-1 (профільний 
міжнародний стандарт для цих пристроїв) надає різні найменування в зале-
жності від об’єкту, до якого вилка чи розетка приєднані (рис. 4.60). 
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socket-outletО
(розетка) 

plugІ  
(вилка) 

wiring
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plug and
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Рис. 4.60. Засоби приєднання електричного пристрою до живлення за допомогою гнучких 
кабелів та промислових з’єднувачів: а – вилка; б – розетка (конектор); в – найменування  

різновидів складових промислових з’єднувачів∗∗ 

 Промислові з’єднувачі призначені для тимчасового приєднання мобіль-
ного обладнання до тимчасових або стаціонарних розподільних пристроїв 
(рис. 4.61-а, б). Деякі конструкції живильних розеток містять інтегровані 
                                                 
* Хоча термін «appliance» в частині 151 IEV визначається як побутовий апарат (apparatus 

intended for household or similar use: 151-11-23), в інших частинах IEV, а також в інших 
стандартах ІЕС цей термін розуміється ширше – як будь-який пристрій з електричним 
живленням (у тому числі й промисловий), який має певне прикладне (applied) значення.  

∗∗Позначення О показує, що відповідна частина з’єднувача має гніздові контакти (socket 
contacts), а позначення І показує, що відповідна частина з’єднувача має штирові контакти 
(plug contacts)  
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вимикачі (switched socket-outlet) й можуть забезпечувати блокування 
(interlock) так, що вимикач можна перевести у замкнене положення лише 
за умови належного приєднання та фіксації кабельної вилки, причому 
переведення вимикача у замкнене положення унеможливлює витягування 
кабельної вилки з розетки й попереджає утворення електричної дуги на 
контактах з’єднувача (рис. 4.61-в, г). 

 

а)

  

б)

 

г) 

в) 

 
Рис. 4.61. Варіанти застосування промислових з’єднувачів: 

а – тимчасовий розподільний пристрій з приєднаними кабелями для живлення мобільного 
обладнання; б – розподільно-облікова шафа на пірсі яхт-клубу з додатковим щитком для 
тимчасового електроживлення яхт; в, г – живильні розетки з інтегрованими вимикачами  

Основними характеристиками промислових з’єднувачів є кількість 
та призначення контактів, номінативний струм, номінативна напруга та 
ступінь захищеності від проникнення усередину з’єднувача сторонніх 
предметів та вологи (код ІР, див. п. 2.3.2). Кількість та призначення  
контактів зазвичай позначаються спеціальним скороченням. Наприклад, 
позначення 3P+N+E означає, що з’єднувач має п’ять контактів, три з яких 
призначені для приєднання лінійних провідників, один – для приєднання 
робочого нейтрального провідника (N провідника) та ще один – для  
приєднання захисного уземлювального провідника (РЕ провідника).  
Номінативна напруга з’єднувача – це граничне значення номінальної  
напруги мережі, у якій може працювати даний з’єднувач, а номінативний 
струм – це допустиме значення струму у безперервному режимі.  

Номінативна напруга зазвичай позначається кольором корпусу з’єд-
нувача і може становити від 100 В до 690 В та 25 В й 50 В для кіл  
з наднизькою напругою. Номінативний струм може бути 16 А, 32 А, 63 А 
та 125 А. Коди ІР – ІР44 та ІР67. 

Термінали для приєднання зовнішніх провідників при номінативному 
струмі 16 А та 32 А можуть бути як нарізними, так і безнарізними. При 
більших номінативних струмах з’єднувачі мають тільки нарізні термінали. 
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Для з’єднання провідників у колах керування й допоміжних колах  
потужних електричних апаратів та в розподільних пристроях застосову-
ються різноманітні з’єднувальні пристрої – з’єднувальні клемні колодки 
або клемники (connecting terminal plate), розгалужувальні блоки (junction 
block), багатополюсні блоки терміналів (multiway terminal block) тощо. 

З’єднувальні клемні колодки розрізняються за видами терміналів 
(рис. 4.62) та кількістю полюсів – однополюсні, двополюсні (рис. 4.63) та 
триполюсні.  

 

 

   

 
а) б) в) 

Рис. 4.62. Варіанти виконання однополюсних з’єднувальних клемних колодок: 
а – з нарізними стовпчиковими терміналами; б – з безнарізними пружинними терміналами;  

в – з безнарізними пірсинговими терміналами (з прошивкою ізоляції) 

Рис. 4.63. Двополюсна з’єднувальна клемна колодка
з нарізними стовпчиковими терміналами  

Клемні колодки можуть мати вбудовані роз’єднувачі, запобіжники, 
напівпровідникові діоди тощо, їх монтують на спеціальних рейках (DIN-
рейки) у блоки з’єднувальних пристроїв (рис. 4.64). 

 1 2 3 4 5 

7 8 9 

6 

 
Рис. 4.64. Блок з’єднувальних пристроїв: 1 – приєднуваний провідник; 2 – щуп для  

вимірювань; 3 – перемичка; 4 – роз’єднувачі; 5 –маркувальні знаки; 6 – мініатюрна топка 
вставка (5 х 20); 7 – монтажна рейка; 8 – нарізні термінали; 9 –  безнарізні термінали 
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Розгалужувальні блоки призначені для з’єднання в одну точку декіль-
кох провідників (рис. 4.65). 

Рис. 4.65. Розгалужувальний блок з нарізними стовпчиковими 
терміналами для з’єднання в одну точку чотирьох провідників

або для розгалуження однієї лінії на три напрями  
 Блоком терміналів називають комплект, що складається з декількох 
з’єднувальних пристроїв без обмеження кількості полюсів, ізольованих 
один від одного, розташованих у спільній основі з ізоляційного матеріалу. 
Блок нарізних терміналів, призначений для приєднання зовнішніх прові-
дників до друкованої плати, зображено на рис. 4.66. 

 

 Рис. 4.66. Двополюсний блок нарізних терміналів для друкованих плат 

Закінчуючи тему з’єднувальних пристроїв відзначимо з’єднувачі для 
утворення РЕ та N шин у розподільних пристроях.  РЕ шини (рис. 4.67-а) 
представляють собою багатомісні стовпчикові термінали, виготовлені  
з якісної електротехнічної бронзи. Вони закріплюються безпосередньо на 
металевому корпусі розподільного пристрою за допомогою гвинтів через 
наскрізні центральні або бокові отвори у шинах. N шина відрізняється від 
РЕ шини тим, що вона не приєднується до металевого корпусу, а розта-
шовуються на спеціальних ізоляторах, що закріплюються на DIN рейці 
(рис. 4.67-б) або на кутових ізоляторах (рис. 4.67-в) для закріплення  
гвинтами. 

 

а)

б) 

в) 

 
Рис. 4.67. З’єднувачі та ізолятори для утворення РЕ та N шин у розподільних пристроях   
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4.1.10. Вимикачі та з’єднувачі побутового застосування 
Вимикачі та з’єднувачі побутового застосування можна поділити на 

дві категорії: 1) вимикачі та з’єднувачі, призначені для застосування в ста-
ціонарних електропроводках побутового та аналогічного призначення  
(вимоги до яких містяться в стандарті ІЕС 60669-1) та 2) вимикачі та 
з’єднувачі, призначені для застосування в електричних виробах різного 
призначення, у тому числі в побутових приладах та в електронних прила-
дах – вимикачі для електроніки (electronic switch). 
Вимикачі для застосування в стаціонарних електропроводках 

Величезне розмаїття вимикачів даного призначення можна умовно 
поділити на дві групи: 1) вимикачі для відкритих електропроводок  
(рис. 4.68) та 2) вимикачі для закритих електропроводок (рис. 4.69). Перші 
з них монтуються безпосередньо на стінах приміщень, а другі – у спеціа-
льних монтувальних коробках, занурених у товщу стін. Вимикачі обох 
груп зазвичай мають привідні механізми незалежної дії (оперують швидко, 
незалежно від швидкості руху актуатора). 

а) б) в)

 3 

4 5 

1 2

 
Рис. 4.68. Вимикачі для відкритих електропроводок: 

а – однополюсний вимикач; б – однополюсний вимикач 
з підсвічуванням у розімкненому стані; в – двополюсний 

вимикач   

Рис. 4.69. Вимикач для закритої 
електропроводки: 1 – клавіша;  
2 – обрамлення; 3 – коробка;  

4 – механізм; 5 – рамка  

Вимикачі (перемикачі) для побутових електроприладів 
Вимикачі (перемикачі) цієї групи розрізняються за типом актуатора: 

клавішні, кнопкові тощо (рис. 4.70 – 4.74). 

 

б) а)  

 
 

б) 

а)

 
Рис. 4.70. Клавішні (кулісні) вимикачі (rocker switch):

а – однополюсний вимикач для кіл живлення  
побутових електроприладів з монтуванням на  

пласкій панелі або корпусі приладу та  
підсвічуванням у розімкненому стані; 

б – приклади двополюсних вимикачів для кіл 
живлення електроприладів  

Рис. 4.71. Клавішний прохідний або 
шнуровий вимикач (cord switch) –  

вимикач, призначений для приєднання 
до джерела та приладу за допомогою 
електричного шнура, що проходить 
крізь нього: а – зовнішній вигляд;  
б – варіант внутрішнього устрою  
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а)  

 

б)а)  
 

Рис. 4.72. Кнопковий 
перемикач  

 з самоповерненням 
після натискання  

на кнопку для зміни 
стану контактів  

(push-button switch) 

Рис. 4.73. Кнопкові перемикачі  
з подвійним натисканням на кнопку, 
щоб змінити стан контактів та повернути 
їх у початковий стан (push-push switch): 

а – однополюсний вимикач;  
б – двополюсний вимикач  

залежної дії   

Рис. 4.74. Кнопковий  
перемикач з фіксацією  
положення кнопки після 

натискання та поверненням 
у початковий стан  
витягуванням кнопки  

(push-pull switch) 

Вимикачі (перемикачі) для електронних приладів 
З величезної кількості вимикачів (перемикачів) для електронних 

приладів виділяють одно- та двополюсні апарати, які класифікують за ти-
пом актуатора, а також за кількістю струмопровідних напрямів (Throw) – 
один чи два (Single or Double) та за кількістю полюсів (Pole) – один чи два 
(Single or Double). З виділених жирним шрифтом літер утворюються  
абревіатури, які позначають комутаційні елементи цих вимикачів.  
Наприклад, SPST (Single Pole, Single Throw) – це однополюсний вимикач 
з одним струмопровідним напрямом, а SPDT (Single Pole, Double Throw) – 
це однополюсний перемикач з двома струмопровідними напрямами.  

Термін «momentary» в контексті вимикачів (перемикачів) для елект-
ронних приладів означає автоматичне повертання у вихідне положення. 
Термін «way» означає кількість позицій багатопозиційних перемикачів 
(три або більше). Приклади найбільш популярних одно- та двополюсних 
вимикачів (перемикачів) для електронних приладів надані в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5. Приклади вимикачів для електронних приладів 

Назва, абревіатура 
та англомовний термін 

Позначення за 
ІЕС 60617 Приклад 

1 2 3 

однополюсний тумблер  
із замикальним контактом 
SPST toggle switch 

 

 
     S00227            S00227 
                           +S00170  

однополюсний тумблер 
з перемикальним контактом  
SPDT toggle switch 

 

 
     S00230            S00230 
                            +S00170   

кнопка із замикальним контактом 
та автоматичним поверненням  
SPST momentary push-to-make switch 

 

 
S00227+S00171  



Глава 4. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА АПАРАТУРА. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ  
4.1. Електромеханічні комутаційні апарати низької напруги 

 239 

Продовження таблиці 4.5   
1 2 3 

кнопка з розмикальним контактом 
та автоматичним поверненням 
SPST momentary push-to-break switch 

 
S00229+S00171    

однополюсний ковзний перемикач  
з перемикальним контактом  
та нейтральним положенням  
SPDT centre off slide switch 

 

 
  S00231    

 

двополюсний ковзний перемикач  
DPDT slide switch 

 

 
   S00227+           S00227+ 
   +S00144           +S00147   

однополюсний клавішний перемикач 
SPDT rocker switch 

 

 
     S00230            S00230 
           +S00170  

двополюсний клавішний вимикач 
DPST rocker switch 

 

 
   S00227+          S00227 
   +S00144         +S00147 
                          +S00170  

кнопка із замикальним контактом 
та неавтоматичним поверненням 
SPST push-push switch  

 

 
S00227+S00171+ S00151  

однополюсний мікроперемикач 
SPDT micro switch 

 

 
  S00230+S00150    

 

 
вимикач з оперуванням ключем 
SPST keyswitch    

S00227+S00179     
вимикач похилої дії  
або ртутний вимикач 
SPST tilt switch  

   
S00227   

геркон, язичковий вимикач  
SPST reed switch  

   
S00227   

 На рис. 4.75 наведено приклади багатополюсних вимикачів (переми-
качів) та багатопозиційного перемикача для електронних приладів.  

а) б)  в) 
Рис. 4.75. Приклади комутаційних апаратів для електронних приладів: 

а – шестиполюсний перемикач на два напрями; б – DIP-перемикачі для друкованих плат  
(DIP – Dual In-line Parallel switch); в – багатопозиційний перемикач (multi-way switch) 
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З’єднувачі для застосування в стаціонарних електропроводках 
З’єднувач (connector) – це пристрій, який забезпечує з’єднання та 

роз’єднання з відповідним сполученим пристроєм. З’єднувачі в стаціонар-
них електропроводках – це розетки та вилки. Розетка (socket-outlet) – це 
аксесуар, який має гніздові контакти, призначені для з’єднання зі штиро-
вими контактами вилки, а також термінали для приєднання кабелів або 
шнурів. Розетки встановлюються на стінах приміщень. Як і вимикачі, 
розетки поділяються на розетки для відкритих та закритих електропрово-
док. Сполученим до розетки пристроєм є вилка (plug) – аксесуар, який 
має штирові контакти, призначені для з’єднання з контактами розетки, а 
також приєднані засоби для електричного приєднання та механічного 
утримання гнучких кабелів або шнурів.  

Розетки та вилки радянського походження (рис. 4.76) зазвичай роз-
раховані на застосування у двопровідних лініях і мають номінативний 
струм 6 А та напругу 250 В. Вилки мають штирі діаметром 4 мм, а розетки 
– отвори в ізоляційних кришках відповідного діаметру.   

а)

 

б) в) г) 
 

Рис. 4.76. Розетки та вилки радянського походження: 
а – розетки для закритої проводки; б – розетка для відкритої проводки; 

в, г – вилки різних конструкцій 

 В європейських країнах застосовуються, переважно, розетки та вилки, 
призначені для трипровідних ліній (L, N та PE провідники) – так звані 
розетки та вилки ЩУКО (з німецької SCHUKO – SCHUtz KOntakt), із 
захисним контактом, який забезпечує автоматичне приєднання корпусу 
приладу до PE провідника при втиканні вилки у розетку (рис. 4.77). 

 

б)

в)

г) а)  
Рис. 4.77. Розетки та вилки ЩУКО: 

а, б – розетки для закритої проводки з різними засобами приєднання вилки до захисного 
провідника; в, г – вилки різних конструкцій для приєднання до будь-яких розеток ЩУКО 
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 Розетки та вилки ЩУКО мають номінативний струм 16 А та номіна-
тивну напругу 250 В. Штирі вилок ЩУКО діаметром 4,5 мм не входять  
в отвори розеток радянського походження.  
 Для живлення малопотужних приладів ІІ класу 
захисту від ураження струмом, які мають подвійну ізо-
ляцію і не мають елементів для уземлення, застосову-
ють так звані євровилки (рис. 4.78), які мають номіна-
тивний струм 2,5 А та напругу 250 В. Штирі цих вилок 
діаметром 4 мм входять в отвори розеток радянського 
походження, а завдяки непаралельності осей штирів та гнучкому гумовому 
корпусу, забезпечують надійне приєднання до контактів розеток ЩУКО. 
З’єднувачі для побутових електроприладів 

З’єднувач побутового приладу (appliance coupler) складається з засо-
бів, які дають можливість здійснити приєднання та від’єднання шнура до 
побутового приладу або іншого обладнання. Ці засоби представляють 
собою дві частини: кабельна розетка та увід побутового приладу. Кабе-
льна розетка (connector) зазвичай вбудована або призначена для прикріп-
лення до шнура, який приєднується до джерела живлення. Увід побутово-
го або іншого приладу (appliance inlet) зазвичай вбудовується в цей апарат 
або прилад. Фото, наведені на рис. 4.79, ілюструють вказані вище визна-
чення. 

 

connector applianсe inlet

applianсe

applianсe coupler  
Рис. 4.79. Побутовий прилад, з’єднувач побутового приладу, кабельна розетка  

та увід побутового приладу 

Побутовий або інший прилад може приєднуватися до джерела  
живлення за допомогою стандартних шнурових комплектів (cord set), які 
складаються з гнучкого кабелю (flexible cable), спорядженого вилкою  
(зазвичай – це вилка ЩУКО) та кабельною розеткою (рис. 4.80). І вилка,  
і кабельна розетка (connector) складають з кабелем єдине ціле та не  
передбачають можливості перезарядження (non-rewirable accessory). 

Рис. 4.78. Євровилка 
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Електропобутові або інші при-
лади, які працюють у комплекті 
(наприклад, системний блок стаціо-
нарного комп’ютера та монітор) 
можуть живитися від однієї 
стаціонарної розетки (fixed socket-
outlet), якщо кожний з цих приладів 
(крім останнього) споряджений, крім 
уводу (appliance inlet) з штировими 
контактами, ще й вбудованою вихі-
дною розеткою (appliance outlet)  
з гніздовими контактами (рис. 4.81). 
Перший у ланцюжку приладів приєд-
нується до джерела живлення через 
стандартний шнуровий комплект 
(cord set), а кожний наступний прилад приєднується до джерела через  
попередній прилад за допомогою об’єднувального шнурового комплекту 

(interconnection cord set), який 
складається з гнучкого кабе-
лю (flexible cable), спорядже-
ного з’єднувальною вилкою 
(plug connector) з штировими 
контактами та кабельною 
розеткою (connector) з гніз-
довими контактами (рис. 
4.82). І з’єднувальна вилка,  
і кабельна розетка складають 
з кабелем єдине ціле та не 
передбачають можливості 
перезарядження. 

Рис. 4.82. Об’єднувальний  
шнуровий комплект 
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Рис. 4.80. Шнуровий комплект, який 
складається з гнучкого кабелю, вилки 

ЩУКО та кабельної розетки 

 

Рис. 4.81. Системний блок комп’ютера з приєднаним 
штировим уводом та приєднаною вихідною розеткою, 

від якої має живитися монітор 

applianсe  
inletI 

applianсe outletO



Глава 4. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА АПАРАТУРА. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ  
 

 243 

4.2. Електромеханічні комутаційні апарати середньої напруги 
Перелік електромеханічних комутаційних апаратів середніх напруг*

 
(для мереж постійного струму з номінальною напругою понад 1,5 кВ та 
змінного струму з номінальною напругою від 1 кВ до 35 кВ) є вужчим, ніж 
перелік апаратів низьких напруг. Це відмикачі, роз’єднувачі, перемикачі 
уземлення, вимикачі, запобіжники, комбінації із запобіжниками й контакто-
ри. Вони застосовуються у комплектних пристроях для комутації, розподі-
лення електричної енергії, захисту електромереж й керування обладнанням.  

4.2.1. Відмикачі 

Визначення відмикача (сircuit-breaker) не пов’язується з його номіна-
тивною напругою, оскільки при будь-якій напрузі ці апарати виконують 
однакові функції (вони здатні вмикати, проводити та вимикати струми при 
нормальних умовах у колі, а також вмикати, проводити впродовж обумов-
леного часу та відмикати струми при обумовлених ненормальних умовах 
у колі, таких як коротке замикання), хоча за внутрішньою будовою, скла-
довими частинами, способами гасіння електричної дуги й зовнішнім  
виглядом відмикачі, що застосовуються в мережах середніх напруг (MV 
сircuit-breaker), суттєво відрізняються від однойменних апаратів, призна-
чених для роботи в мережах низьких напруг (LV сircuit-breaker).  

Вимоги до відмикачів середніх та високих напруг сформульовано  
в міжнародних стандартах ІЕС 60694 та ІЕС 62271-100. Основними кількі-
сними характеристиками відмикачів середніх напруг є номінативна напруга 
Ur (rated voltage); номінативний ізоляційний рівень (rated insulation level), 
який визначається витримуваною імпульсною напругою Uр (lightning 
impulse voltage) та витримуваною напругою частоти мережі Ud (power-
frequency voltage); номінативна частота fr (rated frequency); номінативний 
нормальний струм Ir (rated normal current), тобто встановлене виробником 
значення струму, який відмикач може витримувати безперервно; номіна-
тивний короткочасно витримуваний струм Ik (rated short-time withstand 
current), а також номінативний струм відмикання при коротких замиканнях 
Isc (rated short-circuit breaking current), який визначається через rms значення 
АС компоненти струму короткого замикання. 

Стандартизовані значення номінативної частоти fr дорівнюють 16⅔ Гц, 
25 Гц, 50 Гц та 60 Гц. 

Стандартизовані значення номінативної напруги в країнах СНД –  
6 кВ; 10 кВ та 35 кВ (між лінійними провідниками), в європейських країнах 
– 3,6 кВ; 7,2 кВ; 12 кВ; 17,5 кВ; 24 кВ; 36 кВ та 52 кВ. 
                                                 
* У деяких країнах мережі з номінальною напругою 52 кВ також відносять до середніх 
напруг, а мережі 72,5 кВ – до високих напруг. В Україні таких мереж нема. Після 35 кВ 
наступною стандартною напругою є 110 кВ. 
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Напруги Uр та Ud стандартом ІЕС 60694 ставляться у залежність від но-
мінативної напруги відмикача. Зокрема, при Ur = 12 кВ напруга Ud має дорі-
внювати 28 кВ, а напруга Uр в залежності від певних умов – 60 кВ або 75 кВ.  

Значення струмів Ir, Ik та Isc (в кА) мають обиратися з послідовності R10 
(геометрична прогресія зі знаменником 101/10 ≈ 1,25, тобто з елементів ряду:  
1 – 1,25 – 1,6 – 2 – 2,5 – 3,15 – 4 – 5 – 6,3 – 8 та їх добутків до 10. 

Стандарт визначає також номінативні послідовності оперування (rated 
operating sequences) з очікуваними струмами короткого замикання Isc для  
відмикачів з автоматичним повторним вмиканням (АПВ) та без АПВ 
(auto-reclosing): 

a) O – t – CO – t ′ – CO;  b) CO – t ′′ – CO, 
де СО представляє операцію замикання С (closing operation) на коротке  
замикання, вслід за якою без будь-якої витримки часу виконується операція 
розмикання О (opening operation), яка може бути першою у послідовності; 
t, t' та t'' – часові інтервали між суміжними операціями в послідовності.  

Відмикачі зі швидкісним АПВ – це відмикачі, призначені для застосу-
вання в мережах з повітряними лініями, де є високою вірогідність коротко-
часного сплітання неізольованих лінійних провідників (короткочасного  
короткого замикання). Ці відмикачі повинні виконувати послідовність (а) 
при t = 0,3 с та t ′ = 180 с (варіанти t ′ = 15 с та t ′ = 60 с). Відмикачі без швид-
кісного АПВ – це відмикачі, призначені для застосування в мережах з кабе-
льними лініями, де відсутні передумови для короткочасних коротких  
замикань. Ці відмикачі повинні виконувати послідовність (а) при t = 180 с,  
а також послідовність (b) при t ′′ = 15 с. 

Відмикачі середніх напруг, як і інші електромеханічні комутаційні 
апарати, розрізняють відповідно до середовища, де їх контакти розмика-
ються та замикаються. Існують, зокрема, вакуумні, масляні, елегазові та  
повітряні відмикачі, причому перші три різновиди застосовуються  
в мережах змінного струму, а повітряні відмикачі, які раніше застосову-
валися в мережах змінного та постійного струму, зараз застосовуються 
лише в мережах постійного струму. 

Застосування того чи іншого дугогасного середовища визначається 
електрофізичними властивостями, а також технологічними й експлуата-
ційними чинниками.  

Криві, представлені на рис. 4.83-а, дозволяють порівняти електричну 
міцність різних середовищ, з яких найгіршим є повітря. Елегаз (шефтиф-
ториста сірка) при тиску, близькому до атмосферного (1 Бар ≈ 1 кГс/см2), 
має приблизно у 2,5 разів більшу електричну міцність. Ще кращим діеле-
ктриком є трансформаторне масло, яке застосовується й у відмикачах. 
Але трансформаторне масло й елегаз за електричною міцністю суттєво 
поступаються вакууму, з яким щоправда успішно конкурує елегаз висо-
кого тиску (5 Бар та більше). 
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Вакуум є найефективнішим середовищем з точки зору мінімуму  
енергії, яка виділяється у дузі при її гасінні (рис. 4.83-б). Відтак вакуумні 
комутаційні модулі або переривники (vacuum interrupter) мають  
найменші розміри. Вакуумні відмикачі виявляються найбільш невибаг-
ливими в експлуатації. Все це зумовило перерозподіл ринку відмикачів 
середньої напруги на користь вакуумних відмикачів (рис. 4.84).   
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Рис. 4.83. Електрофізичні властивості різних дугогасних середовищ:  

а – електрична міцність; б – енергія, що виділяється в дузі при її гасінні 
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Як бачимо, в сегменті ринку відмикачів середніх напруг зараз домі-
нують вакуумні відмикачі, але в експлуатації ще перебуває значна кіль-
кість відмикачів інших типів, які коротко будуть розглянуті нижче. 
Масляні відмикачі  

Був великий відрізок часу, починаючи з 30-х років аж до кінця ми-
нулого століття, коли масляні∗ (точніше кажучи, маломасляні) відмикачі 
домінували у відповідному сегменті ринку. Зараз маломасляні відмикачі 
практично витіснені з ринку, але величезна їх кількість в усьому світі  й 
зараз працює на підстанціях, вичерпуючи свій ресурс. Після виходу з ладу 
такі відмикачі замінюють на вакуумні й елегазові (програма ретрофіт). 
                                                 
∗ Вибухо- й пожежонебезпечні бакові масляні відмикачі з металевим уземленим баком (dead 

tank), де гасіння електричної дуги відбувалося в великому об’ємі електротехнічного масла, 
були витіснені з ринку ще на початку 30-х років минулого століття, коли були винайдені 
маломасляні відмикачі (low oil or minimum oil circuit-breaker) й почалося їх виробництво. 
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 На рис. 4.85 зображено загальний вигляд маломасляного відмикача, 
а також розріз його комутаційного модуля (interrupting unit) у трьох поло-
женнях – замкненому, в період горіння електричної дуги та розімкненому.  
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Рис. 4.85. Загальний вигляд маломасляного відмикача (а), а також розріз його комутаційного 
модуля у замкненому положенні (б), в період горіння дуги (в) та розімкненому положенні (г). 
1 – стрижневий рухомий контакт; 2 – ізоляційний бак (live tank); 3 – канал поперечного дуття; 
4 – ізоляційні напрямні деталі; 5 – металеві підпружинені заслінки; 6 – нерухомий розетковий 

контакт; 7 – електрична дуга; 8 – напрям руху масла в каналі поперечного дуття 

 Маломасляні відмикачі забезпечують ефективне гасіння дуги завдяки 
інтенсивному поперечному (відносно дуги) руху масла під дією сил, що  
виникають за рахунок енергії, яка виділяється у самій електричній дузі. Чис-
ленні недоліки (вибухонебезпечність, низька швидкодія, великі габарити, 
складний, громіздкий та енергоємний пружинно-моторний привід, низький 
комутаційний ресурс, необхідність проведення профілактичних ремонтів 
тощо) зумовили зняття з виробництва цих апаратів, у тому числі, на підпри-
ємствах України, де вони раніше виготовлялися. 
Елегазові відмикачі  

Шестифториста сірка SF6 або елегаз (електричний газ) – це хімічна 
сполука, яка при температурі вище -50°С перебуває у газоподібному  
стані і має велику електричну міцність (при атмосферному тиску прибли-
зно у 2,5 разів більшу, ніж у повітря, і у 10 разів більшу, ніж у повітря 
при тиску 5 атм.). Елегаз є значно кращим охолоджувальним середовищем 
для нагрітих тіл, ніж повітря, а також має унікальні дугогасні властивості, 
особливо при підвищеному тиску, зазвичай забезпечуючи гасіння дуги при 
першому ж переході струму через нуль без ефекту зрізу струму, а відтак не 
створюючи при цьому небезпечних комутаційних перенапруг. 
 В елегазових відмикачах застосовуються окремі головні (зазвичай, ков-
зні) та дугогасні (ковзні або стикові) контакти. Головні контакти розмика-
ються раніше ніж дугогасні, тому дуга встановлюється тільки на дугогасних 
контактах. Гасіння дуги забезпечується або за рахунок підвищення тиску  
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в зоні горіння дуги (в автокомпресійних комутаційних модулях – рис. 4.86), 
або за рахунок швидкого обертання дуги на кільцевих електродах завдяки 
магнітному дуттю (в комутаційних модулях з магнітним дуттям). 
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Рис. 4.86. Автокомпресійний комутаційний модуль відмикача FG2 (Schneider  Electric):  

а – у замкненому положенні; б – при розімкнених головних та замкнених дугогасних контактах;  
в – в період горіння дуги на дугогасних контактах; г – в розімкненому положенні. 

1 – нижній термінал; 2 – ізоляційний бак (live tank); 3 – головні ковзні контакти; 4 – верхній 
термінал; 5 – конус; 6 – дугогасні контакти; 7 – поршень з отворами; 8 – циліндр; 9 – контактна 
пружина дугогасних контактів; 10, 14 – гнучкі контактні з’єднання; 11 – тяга головних контактів; 
12 – шатунний або гонковий механізм; 13 – привідний вал; 15 – порожнина для накопичення 
твердих продуктів розпаду елегазу внаслідок дії електричної дуги; 16 – сорбент (Al2O3) для  
поглинання газоподібних та рідких продуктів розпаду елегазу; ха – провал дугогасних контактів  

На відміну від автокомпресійних, відмикачі з магнітним дуттям (рис. 
4.87) мають спільний для головних контактів бак з ізоляційного матеріалу, 
всередині якого містяться три окремі камери з дугогасними контактами 
для кожного з полюсів, що виключає дугові міжфазні перекриття. 
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Рис. 4.87. Переріз полюсу комутаційного модуля відмикача LF (Schneider  Electric) з магнітним 
дуттям у замкненому положенні (а), при розімкнених головних та замкнених дугогасних  

контактах (б), в період горіння дуги на дугогасних контактах (в), в розімкненому положенні (г). 
1 – спільний бак для трьох головних контактів; 2 – окрема (для кожного полюсу) камера  

навколо дугогасного контакту; 3 – котушка магнітного дуття 

Елегазові відмикачі зазвичай мають пружинно-моторні приводи, які 
до того ж допускають ручне зведення пружин вмикання та вимикання. 
Фото зовнішнього вигляду одного з елегазових відмикачів середньої  
напруги, змонтованого на викочуваному візку, наведені на рис. 4.88. 
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Рис. 4.88. Зовнішній вигляд елегазового відмикача LF (Schneider  Electric) з магнітним дуттям:  

а – вид спереду у зібраному стані; б – вид ззаду; в – вид спереду зі знятою кришкою. 
1 – металева кришка; 2 – кнопки керування; 3 – важіль зведення пружин вмикання/вимикання; 

4 – викочуваний візок; 5 – термінали верхнього порту; 6 – ізоляційний бак;  7 – термінали  
нижнього порту; 8 – пружинно-моторний привід 

Вакуумні відмикачі  
 Вакуумні відмикачі з’явилися на ринку електротехнічної продукції  
наприкінці сімдесятих років минулого століття. З подоланням недоліків  
комутації у вакуумі, які виявилися ще на стадії початкових досліджень,  
а саме: явище зрізу струму й пов’язані з ним перенапруги, повторні запалю-
вання дуги після переходу струму через нуль, приварювання контактів при 
проходженні наскрізних струмів, завдяки винайденим адекватним матеріа-
лам для контактів та технічним рішенням щодо конструкцій вакуумних  
переривників, обсяг виробництва вакуумних відмикачів почав стрімко зро-
стати. Зараз в сегменті відмикачів середніх напруг вакуумні відмикачі охоп-
люють приблизно 80% цього ринку і ця частка має тенденцію до зростання. 

Основою вакуумного відмикача є вакуумний переривник (vacuum inter-
rupter), конструкція якого була детально розглянута у підрозділі 1.2.4. Зараз 
лише зауважимо, що сучасні вакуумні переривники успішно відмикають 
струми коротких замикань з очікуваними струмами до 50 кА й забезпечують 
гасіння електричної дуги при першому ж переході струму через нуль.  

Вакуумні відмикачі випускаються як з пружинно-моторними, так  
і з електромагнітними актуаторами різних конструкцій. Одна з конструкцій 
вакуумного відмикача, у якій застосовуються бістабільні неполяризовані 
електромагнітні актуатори, показана на рис. 4.89. В цій конструкції застосо-
вуються окремі актуатори для кожного з полюсів, а одночасність їх спрацьо-
вування забезпечується за рахунок синхронізуючого валу. Одна з деталей 
актуатора виготовлена з матеріалу з широкою петлею гістерезису, завдяки 
чому якір електромагніта утримується у притягнутому стані при знеструм-
леній обмотці, долаючи протидію контактної та повертальної пружин. 
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а)  

Рис. 4.89. Вакуумний відмикач
BB-TEL (Таврида Електрик):

а – зовнішній вигляд;
б – полюс у перерізі;

в - електромагніт б)
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Конструкція вакуумного відмикача, у якій застосовуються бістабільний 
електромагнітний актуатор (див. рис. 1.59), наведена на рис. 4.90. 
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Рис. 4.90. Зовнішній вигляд вакуумного відмикача VM1 (ABB) з електромагнітним  
бістабільним поляризованим актуатором (а) та його переріз у розімкненому положенні (б).  
1 – тяговий ізолятор; 2 – нижній термінал; 3 – ізоляція полюсу; 4 – вакуумний переривник;  

5 – верхній термінал; 6 – актуатор; 7 – привідний важіль; 8 – вісь обертання важеля 

Вакуумні переривники провідних виробників забезпечують дуже  
високу електричну зносостійкість – до 30000 операцій СО з номінатив-
ним нормальним струмом й до 100 операцій СО з номінативним струмом 
відмикання при коротких замиканнях. Завдяки дуже простій кінематиці 
вакуумні відмикачі з електромагнітними актуаторами мають високу меха-
нічну зносостійкість – до 100000 операцій СО без струму. 
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Розглянуті вище конструкції відмикачів відносяться до апаратури 
внутрішнього встановлення (indoor) й призначені для монтування у розпо-
дільних пристроях, розташованих у спеціальних приміщеннях. Вітчизняні 
виробники випускають такі апарати з номінативною напругою до 35 кВ 
(рис. 4.91-а). Вакуумні відмикачі, призначені для зовнішнього встанов-
лення (outdoor), з номінативною напругою 35 кВ зазвичай мають стовп-
чикову конструкцію (pillar type circuit-breaker) й дещо більші розміри 
внаслідок необхідності збільшення зазорів (clearance) та відстаней витоку 
(creepage distance) у апаратів, які мають працювати на відкритому повітрі 
в умовах дощу, снігу, пилу тощо. Такі відмикачі також виробляються  
вітчизняними підприємствами (рис. 4.91-б). 

 

а)  
Рис. 4.91. Вакуумні відмикачі  

вітчизняного виробництва  
з номінативною напругою 35 кВ: 

а – відмикач внутрішнього  
встановлення ВБ4-П-35  

(АВМ Ампер, Кременчук); 
б – відмикач зовнішнього  
встановлення ВР-35-НС  

(Високовольтний Союз – РЗВА,  
Рівне)  

б) 
 

Швидкодіючі відмикачі постійного струму 
Апарати цієї категорії призначені для вмикання та вимикання напів-

провідникових перетворювачів тягових підстанцій та фідерів контактних 
мереж (залізниці, міський електротранспорт), а також інших електро-
установок з потужними перетворювачами (привід прокатних станів тощо) 
при нормальних режимах, а також для автоматичного їх відмикання при 
перевантаженнях, коротких замиканнях та інших аварійних режимах. 
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Швидкодіючі відмикачі мають номінативну напругу від 1 кВ до 4 кВ, 
що задовольняє потреби міського електротранспорту (номінальна напруга 
контактних мереж залізниці становить 3,3 кВ, метрополітену – 825 В, назе-
много міського електротранспорту – 600 В), металургійної промисловості 
(номінальна напруга мереж не перевищує 1500 В) та інших споживачів.  
Номінативний струм швидкодіючих відмикачів – 1000 … 8000 А, здатність 
до відмикання коротких замикань сягає 240 кА.  

Загальний вигляд одного з швидкодіючих відмикачів постійного струму, 
його можлива кінематична схема та типова осцилограма відмикання кола 
короткого замикання наведені на рис. 4.92. Для забезпечення високої швид-
кодії застосовано індукційно-динамічний розчіплювач (див. п. 1.2.6) та по-
тужна відмикальна пружина, а привідний електромагніт призначений лише 
для її зведення в процесі вмикання контактів, коли швидкодія не потрібна.  
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Рис. 4.92. Загальний вигляд швидкодіючого відмикача постійного струму GERAPID (а),  
його можлива кінематична схема (б) та типова осцилограма струму в колі короткого  

замикання та напруги на контактах при відмиканні кола швидкодіючим відмикачем (в).  
1 – пластини дугогасної решітки; 2 – дугогасні роги; 3 – рухомий контакт; 4 – нерухомий 
контакт; 5, 6 – термінали; 7 – гнучке контактне з’єднання; 8 – вісь обертання рухомого контакту; 
9 – відмикальна пружина; 10 – розчіплювач; 11 – защіпки; 12 – привідний електромагніт  

 Швидкодіючий відмикач має струмообмежувальну здатність – це 
видно з осцилограми струму, адже очікуваний струм становить 114 кА,  
а пропущене пікове значення – приблизно 67 кА. Струмообмеження та висока 
швидкість гасіння дуги забезпечуються завдяки потужній дугогасній  
камері з великою кількістю пластин дугогасної решітки, внаслідок чого 
на контактах з’являються перенапруги – у даному випадку приблизно 4 кВ. 
Ізоляція навантаги повинна витримувати такі перенапруги без пошкоджень.  
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4.2.2. Роз’єднувачі та перемикачі уземлення 

Роз’єднувачі в мережах середніх напруг виконують ті ж функції, що  
й однойменні апарати в мережах низьких напруг – розмикають електричні 
кола без струму або при незначній напрузі між терміналами, забезпечуючи  
у розімкненому положенні визначений ізоляційний проміжок (рис. 4.93).  

В розподільних пристроях середніх напруг крім роз’єднувачів застосо-
вуються апарати, дуже схожі на них – перемикачі уземлення (earthing 
switch). Ці апарати призначені для уземлення струмопровідних частин  
обладнання, від’єднаного від живлення (рис. 4.94), що гарантує безпеку 
проведення робіт, зокрема ремонтних, на знеструмленому обладнанні. 
Деякі виробники перемикачів уземлення передбачають в них виконання 
незалежної операції вмикання, коли при повільному обертанні привідного 
валу цього апарата, після проходження «мертвої точки», уземлювальні 
контакти завдяки дії привідної пружини починають швидко рухатися 
вбік нерухомих контактів, з’єднаних зі струмопровідними частинами, які 
мають бути уземленими. Така конструкція запобігає виникненню дуги 
вмикання при помилковому уземленні заживлених струмопроводів.  

  
Рис. 4.93. Роз’єднувач із  
залежними операціями  
замикання та розмикання 

Рис. 4.94. Перемикач уземлення, привідний механізм 
якого забезпечує виконання незалежних операцій 

замикання та розмикання 

І роз’єднувач, і перемикач уземлення мають бути спроможними витри-
мувати впродовж обумовленого часу струми при ненормальних умовах,  
таких як коротке замикання, але, якщо роз’єднувач має бути здатним тривало 
проводити струм при нормальних умовах у колі, перемикач уземлення не 
обов’язково повинен бути пристосованим для цього. Ці апарати для мереж 
середніх напруг завжди виготовляють з двома паралельними рухомими 
контактами для компенсації електродинамічних сил відкидання, які  
виникають при вмиканні на коротке замикання або при проходженні  
через їх контакти великих наскрізних струмів короткого замикання. 
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4.2.3. Вимикачі-роз’єднувачі 

Вимикачі з функцією роз’єднання (switch-disconnector) призначені 
вмикати, проводити тривалий час та вимикати струм в колах при норма-
льних умовах та при обумовлених перевантаженнях, проводити впродовж 
обумовленого часу струми короткого замикання, а також забезпечувати 
функцію роз’єднаннання у розімкненому стані. На відміну від відмикачів 
(сircuit-breaker), вимикачі не здатні відмикати струми коротких замикань, 
хоча можуть бути здатними вмикати їх. 

На відміну від вимикачів низької напруги, де гасіння дуги здійсню-
ється в середовищі атмосферного повітря, у вимикачів середніх напруг 
гасіння дуги відбувається в газовому середовищі (рис. 4.95-а, б), або  
у вакуумі (рис. 4.95-в), тому що енергія дуги в апаратах низької напруги 
набагато менше енергії дуги в апаратах середньої напруги, а відтак 
останні потребують потужніших дугогасних систем. 

Автогазові вимикачі (рис. 4.95-а) у кожному полюсі містять ковзні голо-
вні контакти з двома ножами (як у роз’єднувачів) та паралельно приєднані до 
них ковзні дугогасні контакти з одним серпоподібним рухомим контактом  
у кожному полюсі. Дугогасний контакт у замкненому стані оточений дугога-
сною камерою, виготовленою зі спеціального ізоляційного матеріалу, який 
під дією електричної дуги генерує велику кількість газу, що сприяє швидко-
му згасанню дуги. Привідний механізм цього вимикача здійснює незалежні 
операції замикання й розмикання, сприяючи пришвидшенню згасання 
дуги. Автогазові вимикачі зазвичай комбінують з перемикачами уземлення. 

Елегазові й вакуумні вимикачі компактніші й безпечніші ніж автогазові. 
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Рис. 4.95. Вимикачі середніх напруг: а – автогазовий; б – елегазовий; в – вакуумний. 

1 – привідний механізм; 2 – тяговий ізолятор; 3 – опорний ізолятор з боку нерухомого 
контакту; 4 – термінал з боку нерухомого контакту; 5 – нерухомий головний контакт вимикача;  
6 – автогазова дугогасна камера; 7 – рухомий головний контакт вимикача; 8 – контактна 
пружина; 9 – рухомий дугогасний контакт вимикача; 10 – термінал з боку рухомого контакту; 
11 – нерухомий контакт перемикача уземлення; 12 – рухомий контакт перемикача уземлення; 

13 – гнучке контактне з’єднання; 14 – опорний ізолятор з боку рухомого контакту 
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4.2.4. Запобіжники  

Запобіжники (fuse) в мережах середніх напруг виконують ті ж функції, 
що й однойменні апарати в мережах низьких напруг – вони здійснюють 
захист електричних мереж та обладнання від надструмів – перевантажень 
й коротких замикань. Запобіжники середніх напруг при коротких зами-
каннях є струмообмежувальними – пропущений струм набагато менше 
пікового значення очікуваного струму. 

Вітчизняні підприємства виробляють запобіжники чотирьох типів: 
ПКТ – для захисту силових трансформаторів; ПКН – для захисту вимірю-
вальних трансформаторів напруги; ПКЭ – для захисту електроустановок 
екскаваторів та пересувних електростанцій; ПКЖ – для захисту силових 
електричних кіл електровозів, електропоїздів та пасажирських вагонів. 
Номінативна напруга запобіжників ПКТ, ПКН та ПКЭ – 6, 10 та 35 кВ, 
номінативний струм вставки (патрона) запобіжників ПКТ та ПКЭ – від 2 
до 80 А, номінативний струм відмикання – до 31,5 кА. Номінативний 
струм вставки та номінативний струм відмикання запобіжника ПКН не 
нормується. Номінативна напруга запобіжників ПКЖ – 3 кВ, номінатив-
ний струм – від 2 до 31,5 А, номінативний струм відмикання – до 31,5 кА. 
Вставки запобіжників ПКТ допускають паралельну роботу з відповідним 
збільшенням номінативного струму запобіжника, але номінативний 
струм відмикання при цьому не збільшується. Фото запобіжників ПКТ  
з однією, двома та чотирма паралельними вставками наведені на рис. 4.96. 

 
Рис. 4.96. Запобіжники середніх напруг вітчизняного виробництва типу ПКТ 

 Запобіжники для кіл середніх напруг виробництва провідних інозем-
них виробників відповідають вимогам міжнародного стандарту IEC 
60282-1, що розповсюджується на струмообмежувальні запобіжники, які 
можуть мати різне призначення, а саме – захист силових трансформаторів, 
захист вимірювальних трансформаторів напруги, захист електричних 
двигунів (змінний струм, 3,6 … 36 кВ), а також захист електричного  
обладнання силових кіл тягових підстанцій та рухомого складу залізниць 
(постійний струм, 1,9 … 4 кВ).  
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 Основними кількісними характеристиками запобіжника для мереж се-
редніх напруг є номінативна напруга (rated voltage – Un), номінативний 
струм (rated current – In), а також номінативний найбільший струм відми-
кання (maximum rated breaking current – I1). Топкий елемент запобіжника 
забезпечує захист не в усьому діапазоні від In до I1. При струмах, менших за 
номінативний найменший струм відмикання (minimum rated breaking  
current – I3) топкий елемент запобіжника «перегоряє», але запобіжник не  
перериває струм (дуга не згасає). Значення струму I3  становить приблизно 
(3 … 5) ⋅ In. Для захисту обладнання в діапазоні струмів від In до I3  прові-
дні виробники оснащують запобіжники, призначені для захисту силових 
трансформаторів й двигунів, спеціальними температурними пристроями 
керування (temperature control unit – TCU). Блоки TCU з витримкою часу, 
що зворотно залежить від значення струму, викидають так званий тепловий 
ударник (thermal striker), який впливає на механізм розчіплення вимикача, 
приєднаного послідовно до запобіжника, забезпечуючи його вимикання. 
Зовнішній вигляд струмообмежувальних вставок запобіжників з блоками 
контролю температури та схема будови вставки зображені на рис. 4.97. 

 6 4 3 1 25

7 а) б) 
Рис. 4.97. Зовнішній вигляд вставок запобіжників з блоками контролю температури (а) 

та будова вставки з блоком контролю температури – TCU (б):  
1 – головний топкий елемент; 2 – топкий елемент вивільнення теплового ударника;  
3 –елемент вивільнення теплового ударника; 4 – пружина; 5 – ударник  в нормальному  

нерозчіпленому стані; 6 – ударник у вивільненому стані; 7 – блок TCU 

 Номінативні струми вставок запобіжників провідних виробників, що 
відповідають вимогам стандарту ІЕС 60282-1 й призначених для захисту 
силових трансформаторів та двигунів, лежать в діапазоні від 2 до 315 А,  
а їх здатність до відмикання струмів коротких замикань (maximum rated 
breaking current – I1) становить 50 або 63 кА.  

Опір топкого елементу запобіжника для захисту силових трансфор-
маторів лежить у межах від 1,7 мОм до 460 мОм (при номінативній  
напрузі 3,6 / 7,2 кВ) та від 69 мОм до 1860 мОм (при номінативній напрузі 
36 кВ). Потужність втрат у вставці запобіжника при номінативному 
струмі лежить у межах від 26 Вт до 107 Вт (при номінативній напрузі  
3,6 / 7,2 кВ) та від  93 Вт до 176 Вт (при номінативній напрузі 36 кВ). 
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4.2.5. Комбінації із запобіжниками  

Послідовне з’єднання вимикача-роз’єднувача із запобіжником утворює 
комбінацію, яка поєднує функції цих апаратів – оперативні комутації  
навантаги та захист мереж від надструмів. Наявність у запобіжників  
ударників дозволяє, завдяки електричному або механічному впливу на 
розчіплювач вимикача здійснювати його автоматичне спрацьовування 
(відмикання кола в усіх трьох полюсах) при перегоранні вставки запобіж-
ника лише одному полюсі (рис. 4.98).  

Рис. 4.98. Трифазний запобіжник: 
1 – вхідні термінали; 2 – вставка з ударником; 

3 – опорний ізолятор; 4 – важіль, який 
забезпечує передачу механічного руху від 

ударника до тягового ізолятора; 5 – металева 
опора; 6 – тяговий ізолятор; 7 – апарат кіл 
керування та його термінали; 8 – вал, який 
забезпечує передачу механічного руху від 

тягового ізолятора до актуатора апарата кіл 
керування; 9 – вихідні термінали  
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 Комбінація вимикача-роз’єднувача із запобіжником забезпечує вико-
нання основних функцій відмикача (сircuit-breaker) – вмикати, проводити 
та відмикати струми при нормальних умовах у колі, а також вмикати, 
проводити впродовж обумовленого часу та відмикати струми при переван-
таженнях та коротких замиканнях. До того ж ці апарати набагато дешевші, 
ніж відмикачі, мають більшу здатність до відмикання коротких замикань 

 

 

та, на відміну від відмикачів, спроможні об-
межувати струми коротких замикань. Головний 
недолік цих апаратів – необхідність заміни 
вставок після їх спрацьовування.  
 Застосування вимикачів-роз’єднувачів-
запобіжників (switch-disconnector-fuse) завод-
ського збирання (рис. 4.99) дозволяє суттєво 
скоротити час монтування таких комбінацій  
у розподільних пристроях. 
 
 
 
 
Рис. 4.99. Вимикач-роз’єднувач-запобіжник 
заводського збирання 
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4.2.6. Контактори 

Контактори (contactor), призначені для роботи в мережах середніх 
напруг, повинні вмикати, проводити та вимикати струми при нормальних 
умовах в електричних колах, а також в умовах перевантажень, причому ці 
апарати призначені для здійснення частих операцій. На відміну від контак-
торів низької напруги, де комутація головних кіл зазвичай здійснюється  
в середовищі атмосферного повітря, сучасні контактори середніх напруг 
здійснюють комутації в середовищах елегазу (рис. 4.100) або вакууму (рис. 
4.101 та 4.102). Основне призначення контакторів середніх напруг –  
вмикання та вимикання обмоток електродвигунів та комутація кіл конден-
саторних батарей з метою компенсації реактивної потужності.  
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Рис. 4.100. Елегазовий контактор (Schneider): 
1 – місце розташування терміналів головних кіл; 
2 – допоміжні контакти та їх термінали; 
3 – електромагнітний актуатор; 
4 – бак, заповнений елегазом, з головними та 

дугогасними контактами; 
5 – пристрій керування привідним електромагнітом 
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Рис. 4.101. Вакуумний контактор (Areva) 

з моностабільним електромагнітним актуатором:
1 – місце розташування вакуумних переривни-
ків та терміналів головних кіл; 2 – ізоляційний 
корпус; 3 – допоміжні контакти; 4 – привідний 
електромагніт; 5 – повертальна пружина; 

6 – пристрій керування привідним  
електромагнітом 

Рис. 4.102. Вакуумний контактор (ABB) 
з бістабільним поляризованим актуатором:  
1 – місце розташування терміналів головних 
кіл; 2 – ізоляційний корпус; 3 – вакуумні 
переривники; 4 –  контактні  пружини;  

5 – тягові ізолятори; 6 –актуатор; 7 – блоки 
допоміжних контактів; 8 – мікропроцесорний 

пристрій керування актуатором 
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Контактори, зображені на рис. 4.100 та рис. 4.101, приводяться у дію 
моностабільними неполяризованими електромагнітними актуаторами (елек-
тромагнітами з повертальними пружинами). Їх електромагніти мають форсо-
ване керування на принципі застосування пускових та утримуючих обмоток, 
комутація яких здійснюється за допомогою власних контактів керування.  

Контактор VSC, зображений на рис. 4.102 має бістабільний поляризо-
ваний електромагнітний актуатор, подібний до того, що застосовується  
у вакуумних відмикачах АВВ (див. рис. 4.90 та рис. 1.59), але менший за 
розмірами. Таким чином, цей контактор, власне, є контактором з магнітною 
защіпкою. Але, завдяки мікропроцесорній системі, яка здійснює керування 
його актуатором, користувач може працювати з ним як зі звичайним контак-
тором, що реагує на підведення напруги до терміналів котушки й має лише 
одне положення спокою, а також і як з контактором з защіпкою. Для цього 
система керування контактора має термінали живлення (постійна або змінна 
напруга), термінали напівпровідникового пристрою, який імітує котушку 
звичайного контактора та термінали двох напівпровідникових пристроїв, які 
імітують дві котушки (вмикання та вимикання) контактора з защіпкою.  

Після підключення напруги живлення до відповідних терміналів  
контактора його система керування починає працювати не одразу ж,  
а через 3 ... 4 секунди, які є необхідними для заряду конденсатора, за  
допомогою якого живляться обмотки актуатора. Після цього контактор 
виявляється повністю підготовленим для подальшої роботи.  

В режимі звичайного контактора подача напруги на термінали при-
строю, що імітує котушку контактора, призводить до подачі короткочасного 
імпульсу напруги на обмотку вмикання актуатора, внаслідок чого контактор 
спрацьовує, його головні контакти замикаються й залишаються у замкнено-
му стані після знеструмлення обмотки вмикання за командою мікропроце-
сорної системи керування. Для виконання операції вимикання необхідно 
термінали імітатора котушки від’єднати від джерела живлення, на що реагує 
мікропроцесорна система керування, яка забезпечує подачу короткочасного 
імпульсу напруги на обмотку вимикання, внаслідок чого актуатор перехо-
дить у початковий стан, головні контакти контактора розмикаються й зали-
шаються у такому стані аж доки на терміналах імітатора котушки знов не 
з’явиться напруга. В режимі контактора з защіпкою напруга по черзі пода-
ється на пристрої, що імітують котушки вмикання та вимикання контактора. 

Контактори середньої напруги мають номінативну напругу від 3,3 кВ 
до 24 кВ, номінативний струм від 320 А до 800 А й здатні виконувати до 
900 операцій вмикання / вимикання у нормальних умовах (при номінати-
вному струмі та номінативній напрузі). Контактори обов’язково мають 
бути захищені апаратами захисту від коротких замикань (зазвичай – це 
запобіжники). Короткочасно витримуваний струм головних кіл (впродовж 
1 с) приблизно у 10 ... 15 разів перевищує номінативне значення.  
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4.3. Електромеханічні комутаційні апарати високої напруги 
До комутаційних електромеханічних апаратів високої напруги відно-

сять відмикачі, роз’єднувачі та перемикачі уземлення, які іноді виробля-
ються у комбінації з відмикачами або у комбінації з роз’єднувачами. 

4.3.1. Відмикачі  

Хоча на актуальному ринку відмикачів високої напруги (HV circuit-
breaker) домінують елегазові відмикачі∗ (sulphur hexafluoride circuit-breaker; 
SF6 circuit-breaker), але в експлуатації ще перебуває значна кількість від-
микачів інших типів, які коротко будуть представлені у даному підрозділі. 
Бакові масляні відмикачі  

Ефективність гасіння електричної дуги у великому об’ємі трансфор-
маторного масла була доведена вже наприкінці ХІХ століття, коли з’яви-
лися перші бакові масляні відмикачі, побудовані на цьому принципі (oil 
blast circuit-breaker). Ці відмикачі спочатку застосовувалися в мережах 
середніх напруг (більш високих напруг тоді не було), а у 20-і роки ХХ 
століття, коли будувалися перші високовольтні лінії електропередач та 
відповідні розподільні системи, для них розроблялися відмикачі, побудо-
вані саме на цьому принципі.  

Розробкою та удосконаленням бакових масляних відмикачів займалися 
провідні електротехнічні компанії Європи та США. Аналогічні роботи про-
водилися також і в СРСР. В результаті виникли різноманітні конструкції, 
які мали багато спільних рис – заповнений трансформаторним маслом ста-
левий бак** з внутрішньою ізоляцією, в якому масло застосовується і як ізо-
ляція, і як дугогасне середовище, маслонаповнені уводи (прохідні ізолятори) 
та вертикальна траверса з містковим рухомим контактом. Разом з тим такі 
відмикачі суттєво відрізнялися за способами охолодження й гасіння дуги,  
а відтак і за конструкцією дугогасного пристрою.  

У дугогасних пристроях бакових масляних відмикачів застосовувалися 
практично усі відомі на той час засоби гасіння дуги, а саме поздовжнє та 
поперечне охолодження дуги потоками масла, щілинні дугогасні камери,  
багатократний розрив електричного кола у кожному полюсі, шунтування 
дуги резисторами тощо. В результаті були створені бакові відмикачі  
з номінативною напругою до 220 кВ в одному баці (для мереж з більшою 

                                                 
∗ Перші спроби розробки вакуумних відмикачів високої напруги датуються серединою 70-х 
років минулого століття, але успіху на ринку ці апарати й досі не здобули внаслідок  
технологічних складностей побудови високовольтних вакуумних камер, які до того ж слід 
екранувати від створюваного ними рентгенівського випромінювання, що виникає у них при 
напрузі понад 100 кВ. 

** Сталеві баки багатооб’ємних масляних відмикачів обов’язково уземлюють, тому ці від-
микачі в англомовній технічній літературі іменують також як «dead tank circuit-breakers». 
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номінальною напругою застосовувалося послідовне з’єднання таких від-
микачів), з номінативним струмом до 3150 А та номінативною здатністю 
до відмикання коротких замикань до 31,5 кА. Разом з тим, виявилися  
й суттєві недоліки цих апаратів – великі габарити й маса, необхідність 
періодичного очищення масла, яке в експлуатації забруднюється продук-
тами горіння дуги, складність та трудомісткість ремонтних та регламент-
них робіт, вибухова та пожежна небезпечність. Тому ще у п’ятдесяті  
роки минулого століття бакові масляні відмикачі вже не розглядалися як 
перспективні. Адекватна альтернатива цим апаратам (елегазові відмикачі) 
з’явилася набагато пізніше, приблизно у сімдесяті-вісімдесяті роки, тому 
бакові відмикачі у великих обсягах вироблялися й вводилися в експлуа-
тацію аж до кінця вісімдесятих років. Хоча останні роки йде інтенсивне 
оновлення енергетичного обладнання, бакові масляні відмикачі ще можна 
побачити на деяких вітчизняних підстанціях.  

Один з таких відмикачів з вбудованими трансформаторами струму зо-
бражено на рис. 4.103. Конструкція дугогасного пристрою, що зображена на 
рис. 4.103-в, передбачає утворення у кожному полюсі 10 послідовних дуг, 
частина з яких створює рух масла вбік сусідніх дуг, які видуваються  
в отвори корпусу камери й охолоджуються в них. Частина міжконтактних 
проміжків зашунтована резисторами, що сприяє ефективному гасінню дуги. 
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Рис. 4.103. Масляний баковий відмикач МКП-110: а – зовнішній вигляд; б – поперечний  

переріз полюсу; в – один з варіантів дугогасного пристрою (половина полюсу). 
1 – прохідний ізолятор; 2 –трансформатор струму; 3 – сталевий корпус; 4 - внутрішня 
ізоляція; 5 – дугогасний пристрій; 6 – траверса з рухомими контактами; 7 – увідний  
стрижень; 8 – корпус дугогасної камери; 9 – отвори для виходу дуги; 10 – контактні  
містки; 11 – контактні пружини; 12 – ізоляційний шток; 13 – гнучке контактне з’єднання;  
14 – пружина відмикання; 15 - стиковий контакт; 16 – ізоляційна тяга; 17 - резистор 
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Маломасляні відмикачі  
Маломасляні відмикачі з поперечним дуттям (minimum oil circuit-

breaker), які спочатку застосовувалися у відмикачах середніх напруг,  
виявилися настільки ефективними, що вже у сорокові роки минулого  
століття принцип гасіння дуги у малому об’ємі масла був розповсюджений 
також і на  відмикачі  високих  напруг. Створені тоді двомодульні відмикачі 
(рис. 4.104) мали номінативну напругу 110 кВ. Для мереж 220 кВ та 330 кВ 
застосовувалося послідовне з’єднання відповідно двох та трьох таких від-
микачів.  

Багаторічна експлуатація маломасляних вимикачів виявила їх численні 
недоліки, головними з яких є вибухонебезпечність, невисока швидкодія  
(у зв’язку з необхідністю розведення контактів на відносно великі відстані), 
великі габарити, низький комутаційний ресурс, а також необхідність прове-  
дення планово-профілактичних 
ремонтів у зв’язку із забрудненням 
масла продуктами горіння дуги). 
Зазначені недоліки зумовили на 
початку нинішнього століття зняття 
з виробництва апаратів даного 
типу у переважній більшості ком-
паній, але їх експлуатація на під-
станціях буде тривати ще багато 
років. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.104. Маломасляні відмикачі типу 
ММО-110: номінативна напруга – 110 кВ; 

номінативний струм – 1250 та 1600 А; 
номінативний струм відмикання (здатність 
до відмикання коротких замикань) – 20 кА 
та 31,5 кА; актуатор – пружинно-моторний  

Повітряні відмикачі високого тиску  
Гасіння електричної дуги стисненим повітрям привернуло увагу дослід-

ників ще на початку ХХ століття, але широке впровадження відмикачів,  
побудованих на цьому принципі, розпочалося лише у 30-ті роки минулого 
століття після того, як ця ідея підтвердила свою ефективність на практиці.  

Конструкції відмикачів з гасінням дуги стисненим повітрям (air-blast 
circuit-breaker) удосконалювалися і згодом, зокрема в СРСР були створені 
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відмикачі серії ВНВ з номінативною напругою 330, 500 та 750 кВ, номі-
нативним струмом 3150 А та 4000 А, номінативним струмом відмикання 
40 кА. Повний час вимикання цих відмикачів становив 40 мс, а час вми-
кання – 100 мс. Дуга в цих відмикачах горить всередині замкненого  
комутаційного модуля й не виходить у відкрите повітря. 

Відмикач ВНВ складається з трьох однакових полюсів, які мають 
спільне пневматичне й електричне керування, але механічно не пов’язані 
один з одним. Полюс відмикача складається з двох (ВНВ-330 та ВНВ-500) 
або трьох (ВНВ-750) дугогасних блоків, кожний з яких складається з двох  

 
модулів, розташованих на 
колонках опорних ізоля-
торів з ізоляційними роз-
тяжками (рис. 4.105).  
Головними недоліками 
цих апаратів є їх склад-
ність й необхідність  
відносно частого прове-
дення планово-профілак-
тичних ремонтів. 
 
 

Рис. 4.105. Три колонки  
полюсу відмикача ВНВ-750  
(на передньому плані) 

Елегазові відмикачі  
Елегазові відмикачі, які зараз складають основу ринку у цьому сег-

менті, відрізняються від маломасляних й повітряних компактністю,  
нескладністю кінематики та не вимагають частих профілактичних робіт 
впродовж періоду експлуатації. В сучасних конструкціях елегазових  
відмикачів (SF6 circuit-breaker) застосовуються герметизовані й заповнені  
елегазом комутаційні модулі (interrupting unit), з контактною системою 
коаксіального типу, яка містить головні та дугогасні контакти, та дугогас-
ною системою автокомпресійного типу. Для забезпечення високої елект-
ричної міцності міжконтактного проміжку в корпусі комутаційного  
модулю, який виготовляють з кераміки з покриттям спеціальними емалями  
для запобігання витоку елегазу за межі корпусу, створюється тиск порядку 
5 Бар, який автоматично підвищується в міжконтактному проміжку під 
час горіння дуги (автокомпресія). 

Основні стадії стану типового комутаційного модуля елегазового від-
микача при виконанні операції вимикання зображені на рис. 4.106 – від зам-
кненого стану (рис. 4.106-а) до повністю розімкненого стану (рис. 106-д). 
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Рис. 4.106. Основні стадії стану комутаційного модулю елегазового відмикача (Solon 

Manufacturing Co, USA) при виконанні операції вимикання: а – замкнений стан; б - головні 
контакти розімкнулися, а дугогасні ще лишаються замкненими; в – початок розмикання 
дугогасних контактів, виникнення електричної дуги; г – розтягування дуги, її інтенсивне 

охолодження й згасання; д – повністю розімкнений стан 

На рис. 4.106 позначено: 1 – трубчаста шина, приєднана до верхнього 
терміналу; 2 – ізоляційний корпус; 3 – нерухомий дугогасний контакт;  
4 – сопло; 5 – верхній нерухомий головний контакт; 6 – верхня камера;  
7 – стаканоподібний головний рухомий контакт; 8 – нижній нерухомий 
головний контакт; 9 – клапани верхньої камери; 10 – нижня камера;  
11 – дугогасний рухомий контакт, механічно приєднаний до ізоляційної 
тяги приводу відмикача; 12 – диск з отворами, закритими клапанами  
нижньої камери; 13 – трубчаста шина, приєднана до нижнього терміналу.  

У замкненому стані (рис. 4.106-а) обидва контакти (головний та  
дугогасний) замкнені, тиск в усіх частинах внутрішнього об’єму модуля 
– однаковий. Тяга, яка з одного боку механічно зв’язана з приводом від-
микача, всередині корпусу комутаційного модуля жорстко механічно 
з’єднана з трубчастим стрижнеподібним дугогасним рухомим контактом,  
до якого механічно й електрично приєднаний стаканоподібний головний 
рухомий контакт. До верхньої частини стакану приєднано сопло, яке  
закриває стакан й разом з ним утворює верхню камеру, заповнену елегазом. 
У днищі стакану виконані отвори, закриті клапанами. До трубчастої шини, 
приєднаної до нижнього терміналу, механічно й електрично приєднаний 
диск з отворами, закритими клапанами, який разом з нерухомим нижнім 
головним контактом та днищем рухомого головного контакту утворює 
нижню камеру, заповнену елегазом. 

На початковій стадії виконання операції розмикання головні контакти 
розмикаються, а дугогасні ще лишаються замкненими (рис. 4.106-б),  
відтак дуга на головних контактах не виникає. При цьому підвищується 
тиск у нижній камері, клапани верхньої камери відкриваються й підви-
щений тиск вирівнюється в обох камерах. Після розмикання дугогасних 
контактів (рис. 4.106-в) на них виникає дуга, яка сприяє підвищенню тиску 
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під соплом та над ним. При подальшому збільшенні зазору між дугогас-
ними контактами підвищується тиск в камерах, клапани верхньої  
камери закриваються, а клапани нижньої камери відкриваються, дуга роз-
тягується, інтенсивно охолоджується внаслідок швидкого руху потоків 
елегазу через сопло вздовж дуги (рис. 4.106-г) та згасає (рис. 4.106-д).  

При виконанні операції вмикання привід відмикача через ізоляційну 
тягу спрямовує вгору головний та дугогасний рухомі контакти, замикання 
яких відбувається у зворотній послідовності – спочатку замикається  
дугогасний контакт, а потім головний. Після цього комутаційний модуль 
виявляється повністю готовим до виконання операції вимикання. 

Елегазові комутаційні модулі здатні працювати при напрузі до  
250 кВ. Для мереж з номінальною напругою 330 кВ … 500 кВ застосову-
ються відмикачі з двома комутаційними модулями, увімкненими послі-
довно (рис. 4.107-а). Для мереж з більшою номінальною напругою два 
таких відмикачі з’єднують послідовно, а для збільшення номінативного 
струму комутаційні модулі іноді з’єднують паралельно (рис. 4.107-б).  

 

а)  

 

б)  
Рис. 4.107. Елегазовий відмикач LTB2 (АВВ) з номінативною напругою 420 кВ – одна 
колона з двома комутаційними модулями у полюсі (а) та відмикач  (Crompton-Greaves, 

Індія) з номінативною напругою 800 кВ – дві колони з чотирма комутаційними модулями 
у кожній колоні для збільшення номінативної напруги та номінативного струму (б) 

Провідні виробники елегазових відмикачів спромоглися створити кон-
струкції, які не вимагають технічного обслуговування впродовж всього 
терміну експлуатації. Прикладом є елегазові відмикачі Alstom, встановлені 
при реконструкції ДНІПРОГЕС наприкінці 70-х років минулого століття.  
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Елегазові відмикачі високої напруги мають пружинно-моторні при-
води, причому відмикачі з одним комутаційним модулем у полюсі зазвичай 
мають один спільний привід для усіх трьох полюсів, а відмикачі з більшою 
кількістю комутаційних модулів у полюсі зазвичай мають окремі приводи 
на кожну колону, тобто відмикач з номінативною напругою 800 кВ може 
мати по два приводи на полюс – усього шість приводів. 

Сучасні  елегазові відмикачі іноді комбінують з перемикачами узем-
лення. Високі ізоляційні властивості елегазу дають підстави деяким  
провідним виробникам позиціонувати такі апарати як відмикачі з власти-
востями роз’єднувачів (disconnecting circuit-breaker) й стверджувати про 
можливість відсутності роз’єднувача з боку вихідних терміналів відми-
кача, комбінованого з перемикачем уземлення (рис. 4.108, де позначено: 
1 – увідний термінал відмикача; 2 – комутаційний модуль; 3 – нерухомий 
контакт перемикача уземлення; 4 – вихідний термінал відмикача й пере-
микача уземлення; 5 – рухомий контакт перемикача уземлення). Така 
комбінація дозволяє економити місце на невеликих підстанціях в мере-
жах з номінальною напругою до 170 кВ й здешевлювати їх. 

Викатні високовольтні відмикачі (HV withdrawable circuit-breaker) 
(рис. 4.109) також дозволяють економити місце на підстанціях за рахунок 
застосування меншої кількості роз’єднувачів, які необхідно приєднувати 
до відмикача з обох боків. 
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Рис. 4.108. Елегазовий відмикач,  

комбінований з перемикачем уземлення 

 

 
Рис. 4.109. Елегазовий викатний відмикач (на  
передньому плані – рейки для викочування) 
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4.3.2. Роз’єднувачі 
Роз’єднувачі, які застосовуються в високовольтних розподільних 

пристроях, відносяться до категорії роз’єднувачів з центральним розми-
канням (centre-break disconnector), тобто роз’єднувачів, у яких обидва  
контакти кожного полюсу є рухомими та змикаються приблизно посередині 
між його опорами (рис. 4.110). Полюси роз’єднувачів приєднуються  
послідовно до полюсів відмикачів, причому до відмикача зазвичай  
приєднується по два роз’єднувача – з обох боків. Приєднання до такого 
кола паралельного роз’єднувача дозволяє здійснювати тимчасове  
виведення відмикача у ремонт або профілактику без відмикання фідера  
й відповідного споживача на час ремонту або профілактики. 

 

а)  

Рис. 4.110. Роз’єднувачі з центральним 
розмиканням: а – роз’єднувач для мереж

з номінальною напругою 220 кВ;
 б – роз’єднувач для мереж

з номінальною напругою до 420 кВ

 

б)  
 Роз’днувачі призначені для тривалого проведення струму при нор-
мальних умовах в колі. Роз’єднувачі, зображені на рис. 4.110, можуть  
мати номінативний струм до 4000 А. Хоча роз’єднувачі не призначені для  
вимикання струмів в електричних колах, вони мають бути здатними  
вмикати великі струми, зокрема струми коротких замикань, які вони  
повинні проводити без пошкоджень впродовж певного визначеного часу. 
Роз’єднувач, зображений на рис. 4.110-б, може вмикати струм до 125 кА 
(пікове значення) та проводити впродовж однієї секунди струм до 50 кА 
(середньоквадратичне значення). 
 Перемикачі уземлення повинні мати здатність до вмикання струмів 
коротких замикань та короткочасно проводити такі струми, але до них не 
висуваються вимоги щодо тривалого проведення струму при нормальних 
умовах в колі, оскільки в таких режимах вони не працюють. 
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4.4. Комплектні пристрої та суміжне обладнання 
Розподільні пристрої (на них розповсюджується термін switchgear), 

які можна розглядати як окремий випадок комплектних пристроїв  
(assembly (of switchgear and controlgear); switchgear and controlgear assem-
bly), призначені, переважно, для розподілення електричної енергії між 
споживачами. Практично усі розподільні пристрої низької напруги,  
а також переважна більшість розподільних пристроїв середньої та високої 
напруги мають повітряну ізоляцію (air-insulated switchgear; AIS). З метою 
зменшення розмірів та підвищення безпечності й надійності в мережах  
в комплектних пристроях середніх та високих напруг застосовують  
елегазову ізоляцію (gas-insulated switchgear; GIS). 

У даному розділі коротко розглянуто основні принципи побудови  
розподільних пристроїв низької, середньої та високої напруги, а також деякі 
сучасні розподільні системи й комплекти. Деякі апарати, які не відносяться 
до категорії комутаційних апаратів, але входять до складу комплектних 
пристроїв (обмежувачі імпульсних виплесків, трансформатори струму та  
напруги, шини, шинопроводи, монтажні проводи та кабелі, системи їх 
порядкування) також коротко розглянуті у цьому розділі.  

4.4.1. Розподільні пристрої низької напруги  

Категорії електроприймачів та схеми розподілення електричної енергії 
 Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) надають визначення 
електроприймача як апарата, агрегату тощо, які призначені для перетво-
рення електричної енергії на інший вид енергії, та споживача електричної 
енергії, яким може бути окремий електроприймач або група електро-
приймачів, об’єднаних технологічним процесом та розміщених на певній 
території.  

Згідно з ПУЕ усі електроприймачі щодо забезпечення надійності 
електропостачання поділяються на три категорії. 
 Електроприймачі І категорії – це електроприймачі, перерва електро-
постачання яких може спричинити: небезпеку для життя людей, загрозу 
для безпеки держави, пошкодження коштовного основного обладнання, 
масовий брак продукції, розлад складного технологічного процесу,  
порушення функціонування особливо важливих елементів комунального 
господарства, об’єктів зв’язку та телебачення.  
 Електроприймачі ІІ категорії – це електроприймачі, перерва електро-
постачання яких призводить до масового недовипуску продукції, масових 
простоїв робітників, механізмів і промислового транспорту, порушення 
нормальної діяльності значної кількості міських та сільських мешканців.  
 Електроприймачі ІІІ категорії – це решта електроприймачів, що не 
підпадають під визначення І та ІІ категорій. 
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 Електроприймачі І категорії повинні забезпечуватися електроенергією 
від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення, і перерва їх 
електропостачання при порушенні електропостачання від одного з джерел 
живлення може бути допущена лише на час автоматичного відновлення 
живлення. Для електропостачання особливої групи електроприймачів  
І категорії, безперебійна робота яких необхідна для безаварійного зупи-
нення виробництва з метою попередження загрози життю людей, вибухів 
та пожеж, має передбачатися додаткове живлення від третього незалеж-
ного взаємно резервованого джерела живлення. 
 Електроприймачі ІІ категорії рекомендується забезпечувати електро-
енергією від двох незалежних взаємно резервованих джерел живлення. 
Для цих електроприймачів при порушенні електропостачання від одного  
з джерел живлення допустимі переривання електропостачання на певний 
час, необхідний для вмикання резервного живлення діями чергового  
персоналу або виїзної оперативної бригади. 

Для електроприймачів ІІІ категорії електропостачання може здійсню-
ватися від одного джерела живлення за умови, що тривалість переривання 
електропостачання, необхідне для ремонту або заміни пошкодженого  
елементу системи електропостачання, не перевищує однієї доби. 

Однолінійні схеми розподільних пристроїв (РП) споживачів з електро-
приймачами різних категорій зображені на рис. 4.111-а, 4.111-б та 4.111-в. 
В однофазних РП зазвичай застосовуються однополюсні (рідше – двопо-
люсні) комутаційні апарати. Загальна шина в таких пристроях – це шина 
або провідник, що виконують функції лінійного (L) провідника та шина 
або провідник, що виконують функції робочого нейтрального (N) провід-
ника. В трифазних РП зазвичай застосовуються триполюсні (рідше –  
чотириполюсні) комутаційні апарати. Загальна шина в таких пристроях – 
це три лінійні шини (L1, L2, L3) та шина, що виконує функції робочого 
нейтрального (N) провідника. 
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Рис. 4.111. Однолінійні схеми розподільних пристроїв споживачів різних категорій 

Фідер* (feeder) у загальному розумінні – це живильна лінія. Ця лінія 
(кабель або повітряна лінія) може здійснювати живлення загальної шини 
                                                 
* Термін «feeder» в IEV визначено в контексті обладнання підстанцій, але на практиці цей 
термін вживають й у контексті розподільних пристроїв. 
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від зовнішнього джерела (incoming feeder) або здійснювати живлення  
іншого розподільного пристрою або кінцевого електроприймача від зага-
льної шини (outgoing feeder). З метою скорочення, увідний фідер ми  
будемо називати просто уводом, а відхідний фідер – просто фідером. 

Комутаційними апаратами в схемах, зображених на рис. 4.111-а, 
4.111-б та 4.111-в, мають бути апарати, які здійснюють захист від корот-
ких замикань (short-circuit protective device; SCPD). В окремих випадках 
це можуть бути роз’єднувачі-запобіжники, або вимикачі-роз’єднувачі-
запобіжники, або запобіжники-вимикачі-роз’єднувачі, або автоматичні 
відмикачі (рис. 4.111-г). 

РП для електропостачання споживачів з електроприймачами тільки 
третьої категорії може бути побудований за схемою, зображеною на  
рис. 4.111-а. 

РП для споживачів з електроприймачами другої категорії може бути 
побудований за схемою, зображеною на рис. 4.111-б, проте для потужних 
розподільних пристроїв рекомендується секційна їх побудова (рис. 4.111-в), 
яка зазвичай застосовується для споживачів першої категорії. 

При односекційній побудові РП (рис. 4.111-б) обидва уводи приєд-
нуються до незалежних джерел живлення, одне з яких (наприклад, увід 1) 
вважається основним, а інше – резервним. Тому на уводі 1 у нормально-
му режимі комутаційний апарат має бути ввімкненим, а на уводі 2 – віді-
мкненим. При перериванні електропостачання з боку основного джерела 
живлення необхідно відімкнути апарат на уводі 1 та увімкнути апарат на 
уводі 2, приєднавши шини до резервного джерела. 

При секційній побудові РП (рис. 4.111-в), в ньому міститься дві зага-
льні шини – шина секції 1 та шина секції 2, які з’єднані між собою через 
секційний комутаційний апарат. Цей апарат при нормальному електропо-
стачанні з боку обох уводів має бути у розімкненому стані. За умови такої 
побудови при перериванні електропостачання з боку одного із джерел  
живлення (наприклад, на уводі 1) необхідно відімкнути апарат на відпові-
дному уводі та увімкнути секційний апарат. При цьому на електроприйма-
чах, що живляться від уводу 1, електропостачання буде перервано на час, 
необхідний для виконання зазначених операцій, а на електроприймачах, 
що живляться від уводу 2, електропостачання взагалі не буде переривати-
ся. При відновленні живлення на пошкодженому уводі, необхідно увімк-
нути відповідний увідний апарат і одразу ж вимкнути секційний апарат. 

В РП споживачів, до складу яких входять електроприймачі першої 
категорії, мають бути передбачені системи автоматичного вмикання  
резерву (АВР). Системи АВР містять спеціальні реле, які реагують на 
стан живлення й при порушенні живлення з боку одного з уводів вида-
ють сигнали на увідні та секційні апарати, які автоматично виконують 
призначену послідовність операцій. 
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Розподільні пристрої промислового призначення 
 Під розподільними пристроями промислового призначення будемо 
розуміти РП, призначені для розподілення енергії між потужними  
споживачами або електроприймачами, тобто РП, які встановлюються на 
місцевих підстанціях, на уводах до багатоквартирних житлових будинків, 
навчальних та лікувальних закладів, на промислових підприємствах тощо. 
Такі РП зазвичай мають секційну побудову і встановлюються в окремих 
приміщеннях з обмеженим доступом. 

Серед РП промислового призначення, які розроблялися й вироблялися 
ще у радянські часи, велику популярність здобули збірні конструкції на базі 
розроблених у 70-ті роки панелей (комірок) ЩО-70 (рис. 4.112). На теренах 
колишнього СРСР ці щити виробляються й зараз величезною кількістю  
малих, середніх та великих підприємств. Їх конструкції у деяких нюансах 
модифікувалися, зараз багато підприємств випускає панелі ЩО-99 (розроб-
ки 1999 р.). Ці панелі мають габарити 2000×800 (300, 600, 700)×600 мм. 

Для панелей ЩО було розроблено велику кількість типових схем, які 
задовольняли практично усім потребам у промисловому й цивільному 
будівництві. Лінійні (фідерні) комірки комплектуються автоматичними 
відмикачами й комбінаціями із запобіжниками – вимикачами-роз’єднува-
чами із залежним та незалежним оперуванням (наприклад, ВР-32) та  
запобіжниками ПН-2. Конструктивні особливості панелей ЩО дозволяють 
встановити не більше чотирьох фідерів в одній панелі шириною 700  або 
800 мм. Відтак, РП, побудовані на базі панелей ЩО, є досить громіздкими.  

 1 
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Рис. 4.112. Панель ЩО із закритими (а) та відкритими (б) дверцями: 

1 – загальна (збірна) шина на опорних ізоляторах; 2 – вимірювальні прилади; 
3 – зовнішні актуатори для оперування комутаційними апаратами; 4 – дверці; 

5 – комутаційні апарати (у даному випадку – роз’єднувачі-запобіжники) 
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 Недоліки РП, побудованих на базі панелей ЩО, а саме – громіздкість, 
небезпечність при відкритих дверцях (доступність до відкритих струмо-
провідних частин), незручність оперування при відкритих дверцях, а також 
необхідність вимикати увідний комутаційний апарат секції, а відтак – 
знеструмлювати усі фідери даної секції, при проведенні робіт, пов’язаних 
з ремонтом, заміною або встановленням додаткового фідерного апарата, 
спонукають до пошуку альтернатив панелям ЩО. 
 Радикальне подолання усіх перерахованих вище недоліків надає,  
зокрема, застосування розподільної системи Kabeldon, до складу якої 
входять захищені від прямих дотиків ізольовані шини, спеціальні кому-
таційні апарати та з’єднувачі, а також допоміжні аксесуари. До того ж ця 
система передбачає можливість монтування РП безпосередньо на стіні 
приміщення (рис. 4.113). 

  

а) б)  
Рис. 4.113. Приклади розподільних пристроїв на базі системи Kabeldon: 

а – розподільний пристрій, змонтований у двох металевих шафах;  
б– розподільний пристрій, змонтований на стіні приміщення 

 Розподільний пристрій, зображений на рис. 4.113-а, змонтований у двох 
шафах, причому у правій шафі на шинах є вільне місце для додаткових  
фідерів. Фото зроблено під час монтування додаткового фідерного комута-
ційного апарата, коли паралельні фідери не знеструмлювалися, відтак виро-
бничий процес на відповідному обладнанні не переривався. Враховуючи 
його безпечність, цей РП змонтований у приміщенні загального доступу. 

Розподільний пристрій, зображений на рис. 4.113-б, змонтований 
безпосередньо на стіні приміщення, причому в РП не передбачено засто-
сування увідного комутаційного апарата, оскільки шини надійно ізольо-
вані й вірогідність короткого замикання між ними близька до нуля. Крім 
того, якщо виникне необхідність заміни одного з фідерних апаратів або 
приєднання додаткового фідерного апарата, це можна буде зробити  
цілком безпечно, не знеструмлюючи загальну шину.  
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Розподільні пристрої побутового та аналогічного призначення 
 Під розподільними пристроями побутового та аналогічного призна-
чення будемо розуміти РП, призначені для розподілення енергії між еле-
ктроприймачами, які встановлюються на уводах до приватних житлових 
будинків, квартир багатоквартирних житлових будинків, офісів компаній, 
невеликих майстерень тощо. Такі РП, зазвичай, не передбачають секцій-
ної побудови та встановлюються у приміщеннях із загальним доступом. 
 Ще у 70-х роках минулого століття в квартирах п’ятиповерхівок  
розподільні пристрої, як такі, були відсутні – в квартирах монтувався  
увідний пристрій, який складався з лічильника, двох запобіжників (пробок) 
й вимикача. Від цього пристрою відходила одна лінія, від якої у монтаж-
них коробках робили відгалуження до розеток, вимикачів та ламп освіт-
лення. В будинках нових тоді серій з’явилися розподільні пристрої (щитки), 
розраховані на дві квартири (рис. 4.114). У квартиру від щитка відходило 
три групові двопровідні лінії, кожна з яких була захищена окремим авто-
матичним відмикачем. Захист людей від прямих та непрямих дотиків,  
а також протипожежний захист ці розподільні пристрої не забезпечували. 

У квартиру-2NC BA

Стояк
Щиток

У квартиру-1

а) б) 

 

kWhkWh 

 
Рис. 4.114. Електрична схема розподільного щитка, розрахованого на дві квартири,  

в житлових будинках 70-х – 80-х років (а) та його загальний вигляд (б). В лівій частині 
щитка, що живить одну з квартир, апарати не замінювалися; в правій частині щитка  
комутаційні апарати були замінені на сучасні, встановлений захист від підвищення  

напруги мережі, але апарати захисту людей від прямих та непрямих дотиків не встановлені  

 Зараз в Україні діє низка нормативних документів, які передбачають 
у новобудовах застосування трипровідних ліній, а також обов’язкове 
встановлення апаратів захисту від різницевих струмів (RCD). Кількість 
групових ліній в квартирах середньої комфортності – не менше трьох,  
а у квартирах підвищеної комфортності може бути більше десяти. На  
рис. 4.115-а зображена рекомендована електрична схема розподільного 
щитка сучасної квартири середньої комфортності, в якому передбачений 
захист людей від ураження електричним струмом при прямих та непрямих 
дотиках, а на рис. 4.115-б наведено фото розподільного щитка сучасної 
квартири підвищеної комфортності. 
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Рис. 4. 115. Рекомендована електрична схема розподільного щитка  
сучасної квартири середньої комфортності (а) та фото розподільного 

щитка сучасної квартири підвищеної комфортності (б) 
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 Розподільні пристрої, аналогічні до розглянутих вище розподільних 
пристроїв побутового призначення встановлюють також в об’єктах  
непобутової сфери – офісах, медичних закладах, невеликих майстернях, 
аеропортах та об’єктах залізниці тощо для розподілення енергії між елек-
троприймачами невеликої потужності. Якщо до електроприймачів вису-
ваються підвищені вимоги щодо безперебійності їх живлення, то слід 
застосовувати розподільні системи, які надають можливість заміни фіде-
рних апаратів без вимикання увідного комутаційного апарата. Однією  
з таких розподільних систем є система SMISSLINE. 
 Система SMISSLINE (рис. 4.116-а) складається з набірних шасі, ви-
готовлених з термо- та ударостійкої пластмаси, мідних шин, які легко 
інтегруються в шасі, та спеціальних апаратів з втичними увідними термі-
налами. На шасі розміщені защіпки, які у поєднанні з втичними увідними 
терміналами апаратів дозволяють приєднувати апарати до шин та 
від’єднувати їх від шин без будь-яких інструментів. Завдяки особливій  
побудові втичних терміналів, система SMISSLINE дозволяє не тільки вико-
нувати заміну встановлених апаратів під напругою, тобто без відмикання 
паралельних електроприймачів, а також під напругою та за лічені секунди 
переключати фідерний апарат до іншої лінійної шини (рис. 4.116-б). 

а) б) 
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Рис. 4.116. Розподільний пристрій, побудований на базі системи SMISSLINE (а) та  
спеціальний модульний автоматичний відмикач з втичним увідним терміналом (б): 
1 – защіпка для фіксації приєднуваного апарата; 2 – основне шасі; 3 – головні шини 

(L3, L2, L1, N – знизу угору); 4 – шини кіл керування; 5 – защіпка для з’єднання  
головного та допоміжного шасі; 6 – додаткові шини РЕ та N; 7 – додаткове шасі; 
8 – втичний увідний термінал; 9 – поводок для втичного увідного терміналу для 

його позиціонування відносно головних шин L1, L2 або L3  
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4.4.2. Розподільні пристрої середньої напруги  

 Розподільні мережі середніх напруг розпочинаються на вторинних 
обмотках силових трансформаторів головних підстанцій, де напруга 
знижується від рівня високих напруг (110 ... 220 кВ) до рівня середніх 
напруг (6 кВ, 10 кВ або 35 кВ), й закінчуються на первинних обмотках 
силових трансформаторів місцевих підстанцій, де напруга знижується від 
рівня середніх напруг до рівня низьких напруг (в житлово-комунальній 
сфері – це 220 / 380 В). З великого розмаїття схем розподілення електрич-
ної енергії в діапазоні середніх напруг виділимо дві – радіальну (рис. 4.117) 
та кільцеву (рис. 4.118). До головної підстанції підходять дві лінії (зазви-
чай, повітряні) 110 кВ або 220 кВ, відповідно в складі цієї підстанції має 
бути два силових трансформатори великої потужності (до 100 МВт  
й більше). Вторинні обмотки силових трансформаторів з напругою рівня 
середніх напруг приєднують до збірних шин розподільного пристрою, 
побудованого за секційним принципом (див. рис. 4.111-в). Від фідерних 
комірок розподільного пристрою відходять кабельні або повітряні лінії.  

При радіальному розподіленні енергії, лінії, що відходять від голо-
вної підстанції прямують до місцевих підстанцій, причому, якщо місцева 
підстанція живить споживачів ІІІ категорії, її живлення може здійснюва-
тися однією лінією, а якщо місцева підстанція живить споживачів І та ІІ 
категорій, її живлення має здійснюватися від двох ліній, які розпочина-
ються на різних секціях розподільного пристрою головної підстанції.  
Перевагою такої схеми є незалежність живлення окремих місцевих під-
станцій, недоліком – великі розміри розподільного пристрою головної 
підстанції та велика протяжність кабельних й повітряних ліній. Ця схема 
застосовується переважно для живлення енергоємних промислових об’єктів, 
розташованих на відносно невеликій території (видобувні підприємства, 
металургійні виробництва, гірничо-збагачувальні комбінати тощо). 
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Рис. 4.117. Радіальна розподільна мережа середніх напруг: 
РП – районна знижувальна підстанція; ГП – головна підстанція; МП – місцеві підстанції 
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 Кільцева схема застосовується для живлення об’єктів цивільного 
призначення, зокрема житлових масивів у містах та населених пунктів  
у сільській місцевості. Кільцева мережа (рис. 4.118) розпочинається на фі-
дері однієї секції, а закінчується на фідері другої секції головної підстанції.  
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Рис. 4.118. Кільцева розподільна мережа середніх напруг: 

РП – районна знижувальна підстанція; ГП – головна підстанція; МПП – місцеві прохідні 
підстанції (Ring Main Unit – RMU); МППС – місцева прохідна секційна підстанція;  

МППВ – місцева прохідна відгалужувальна підстанція; МПТ – місцева тупикова підстанція 

 В розподільних пристроях середніх напруг місцевих підстанцій кіль-
цевих мереж застосовуються спрощені схеми, побудовані на базі комбіна-
цій вимикачів-роз’єднувачів або просто роз’єднувачів із запобіжниками, 
які здійснюють захист силових трансформаторів (рис. 4.119). Розподільні 
пристрої низької напруги цих підстанцій також побудовані на базі комбі-
націй із запобіжниками, які здійснюють захист фідерних ліній, що відхо-
дять від цих підстанцій від перевантажень та коротких замикань. 
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Рис. 4.119. Однолінійні електричні схеми підстанцій кільцевої розподільної мережі  

(а, б, в) та зовнішній вигляд сучасної місцевої тупикової підстанції кіоскового типу (г) 
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 Позначення на рис. 4.119: QR1, QR2 – вимикачі ліній, що з’єднують 
підстанції між собою; QD – вимикач відгалужувальної лінії до тупикової 
підстанції (dead-end substation, dead-end unit); T, QT – силові трансформа-
тори та вимикачі у колах їх первинних обмоток; FU1 – запобіжники захи-
сту силових трансформаторів та ліній кільця; RS – варисторні обмежува-
чі імпульсних виплесків (блискавкозахист трансформаторів); QE – пере-
микачі уземлення; QL – вимикачі-роз’єднувачі фідерних ліній низької 
напруги (LV); FU2 –запобіжники фідерних ліній низької напруги. 
 Різниця між місцевими прохідними (МПП) та місцевими прохідними 
секційними (МППС) підстанціями полягає в тому, що за нормальних умов 
у мережі вимикачі QR1 та QR2 в МПП знаходяться у замкненому стані,  
а в МППС один з цих вимикачів має бути розімкненим. Таким чином, 
якщо в підстанції 5 (див. рис. 4.118) розімкненим є вимикач QR2, то при 
цьому місцеві підстанції 1 ... 5 живитимуться від секції 1 головної підстан-
ції (ГП), а місцеві підстанції 6 ... 10 живитимуться від секції 2 ГП. Якщо 
відбудеться пошкодження (коротке замикання або обрив провідників) на 
деякій лінії кільця, наприклад, на лінії, що з’єднує підстанції 6 та 7,  
релейний захист забезпечує виконання операції розмикання відмикача 
секції 2 на ГП, за цим – розмикання вимикачів підстанцій 6 та 7, що при-
єднані до пошкодженої лінії, за цим – вмикання вимикача QR2 в підстанції 
5 і за цим – виконання операції вмикання відмикача секції 2 на ГП. Після 
виконання цих операцій живлення всіх підстанцій відновиться у повній 
мірі, причому від секції 1 ГП будуть живитися підстанції 1 ... 6, а підста-
нції 7 ... 10 – від секції 2 ГП. У цій ситуації підстанція 5 стане звичайною 
прохідною підстанцією (МПП), а підстанції 6 та 7 – секційними (МППС). 

Апарати розподільних пристроїв середньої напруги зазвичай монту-
ються в комірках з повітряною ізоляцією, розміри яких визначаються 
умовами надійного ізолювання. Типові комірки з повітряною ізоляцією 
мають ширину 800 … 1000 мм, приблизно таку ж глибину та висоту  
1900 … 2100 мм. Розміри комірок суттєво впливають на розміри й вар-
тість трансформаторних підстанцій. Суттєве зменшення розмірів комірок 
розподільних пристроїв, а відтак і підстанцій у цілому, може бути досягну-
то за рахунок застосування в них елегазу як ізолювального середовища. 
Зокрема, система SafeRing від АВВ була створена як альтернатива розподі-
льній апаратурі з повітряною ізоляцією для застосування передусім у кіль-
цевих  мережах. Це – система заповнених елегазом герметичних блоків,  
у корпусах яких, виготовлених з неіржавкої сталі, міститься два, три або  
чотири модулі з апаратами. Габаритні розміри модуля SafeRing є такими: 
ширина – 325 мм, глибина – 765 мм, висота – 1336 мм. Як бачимо, ці роз-
міри суттєво менші, ніж розміри комірок з повітряною ізоляцією. На рис. 
4.120, поруч зображені контури трьох комірок з повітряною ізоляцією та 
один функціонально відповідний блок SafeRing з трьома модулями. 
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Рис. 4.120. Порівняння контурів комірок з повітря-
ною ізоляцією та блоку з трьома функціонально 

відповідними модулями системи SafeRing 

De С F V 

 
Рис. 4.121. Електричні схеми модулів  
системи SafeRing. Поруч із схемою  

модуля записана його назва:  
De, С,  F та V 

 На рис. 4.121 зображені електричні схеми модулів системи SafeRing, 
які дозволяють здійснювати захист силових трансформаторів не тільки 
запобіжниками (модуль F), а й за допомогою вакуумних відмикачів, які 
автоматично спрацьовують при коротких замиканнях (модуль V).  
В модулях С та F функції основного комутаційного апарата виконує  
трипозиційний перемикач – апарат з трьома стійкими положеннями, який 
поєднує функції вимикача-роз’єднувача (switch-disconnector) та переми-
кача уземлення (earthing switch). 
 Блоки системи SafeRing компонуються з різних модулів відповідно до 
призначення блоку. Наприклад, блок DeF (два модулі – De та F) – це гото-
вий розподільний пристрій тупикової підстанції, блок ССF (три модулі – 
С, С та F) – це готовий розподільний пристрій прохідної підстанції, а блок 
СССF (чотири модулі – С, С, С та F) – це готовий розподільний пристрій 
прохідної відгалужувальної підстанції. 

Компактність – не єдина перевага розподільних пристроїв з елегазо-
вою ізоляцією, зокрема блоків SafeRing. Серед інших їх переваг слід  
зазначити такі: 

• зручність в експлуатації, оскільки блоки системи SafeRing практично 
не потребують технічного обслуговування, а також не потребують жодних 
робіт з елегазом; 

• безпечність, оскільки конструкція блоків системи SafeRing практич-
но повністю виключає доступ людей до струмопровідних частин; 

• можливість дистанційного керування; 
• висока надійність й довговічність – підтверджено багаторічною 

практикою експлуатації. 
Окремо слід зазначити надійність й дуже високий ступінь захищено-

сті блоків SafeRing від проникнення всередину сторонніх предметів та 
вологи. На запит однієї з нафтодобувих компаній блок ССF був повністю 
занурений у воду і на глибині 3 м його витримували  впродовж 24 годин 
під напругою 20 кВ. Після цього випробування блок був повністю праце-
здатним. 
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4.4.3. Розподільні пристрої високої напруги  

 Розподільні пристрої підстанцій високої напруги (110 кВ та більше) 
зазвичай монтуються на відкритому повітрі (outdoor switchgear), хоча  
існують змонтовані у приміщеннях високовольтні розподільні пристрої 
(indoor switchgear) як з повітряною (AIS), так і з елегазовою (GIS) ізоля-
цією. Найбільш розповсюдженою схемою розподільних пристроїв висо-
кої напруги є схема з подвійною системою шин (double bus bar system), 
яка у спрощеному однолінійному варіанті зображена на рис. 4.122.  
Шиною у даному випадку називають систему з трьох, встановлених на 
високовольтних ізоляторах, провідників. На рис. 4.122 дві шини позначені 
як ВВ1 та ВВ2. До шин через спеціальні комутаційні пристрої SI1 та SI2 
приєднують вторинні обмотки знижувальних трансформаторів Т1 та Т2, 
первинні обмотки яких приєднані до двох підхідних трифазних ліній – 
LI1 та LI2 (наприклад, 330 кВ), а через комутаційні пристрої SО1 ... SО5 
– декілька (у даному випадку – п’ять) відхідних ліній LО1 ... LО5 (напри-
клад, 110 кВ). Шини з’єднані між собою комутаційним пристроєм SВ. 
 До складу кожного комутаційного пристрою входять високовольтний 
відмикач, декілька роз’єднувачів, а також не зображені на рис. 4.122 пере-
микачі уземлення, обмежувачі імпульсних виплесків (surge protective  
devices, SPD*), трансформатори струму та напруги.  

LО1  

LI2 

LО2 LО3  LО4 LО5 

LI1  

T2 T1  

BB1 

BB2 
SО1  SО2 SО3  SО4 SО5 

SI1  SI2  

SВ  

 
Рис. 4.122. Спрощена електрична схема високовольтного розподільного пристрою,  

побудованого за принципом подвійної системи шин 
                                                 
* Для цих пристроїв застосовують також альтернативний термін – surge arrester; SA. 
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 Розподільний пристрій, побудований за принципом подвійної систе-
ми шин, забезпечує високий рівень безперебійності електропостачання, 
оскільки він надає можливість оперативно перемикати живлення кожної 
з шин з лінії LІ1 на лінію LІ2, а також перемикати відхідні лінії з шини 
ВВ1 на шину ВВ2 та навпаки. Наприклад, якщо відхідна лінія LО3 живи-
лася від шини ВВ1, то у комутаційному пристрої SO3 лівий роз’єднувач 
у початковому положенні перебував у розімкненому стані, а правий 
роз’єднувач – у замкненому стані. Якщо при цьому нижній роз’єднувач 
та відмикач цього комутаційного пристрою були у замкненому стані, то 
енергія по лінії LО3 прямувала до відповідного споживача. Для того, щоб 
перемкнути живлення лінії LО3 шини ВВ1 на шину ВВ2 необхідно вико-
нати такі операції: 1) вимкнути на короткий час відмикач відповідного 
комутаційного пристрою, 2) вимкнути правий роз’єднувач, 3) ввімкнути 
лівий роз’єднувач, 4) увімкнути відмикач. Якщо зазначена послідовність 
операцій запрограмована й виконується автоматично, час переривання 
живлення лінії не перевищує однієї-двох секунд. 
 Розподільні пристрої високої напруги мають великі розміри, які  
залежать від номінальної напруги підхідних та відхідних ліній. Про  
розміри таких розподільних пристроїв можна скласти уявлення з фото, 
що зображене на рис. 4.123. 

 
Рис. 4.123. Розподільний пристрій підстанції 500 кВ з повітряною ізоляцією 

 Застосування елегазової ізоляції тільки у комутаційних пристроях 
дозволяє зменшити площу розподільних пристроїв більш ніж утричі,  
завдяки тому, що майже усі елементи комутаційного пристрою – відмикач, 
роз’єднувачі, перемикачі уземлення, трансформатори струму й напруги 
розташовуються в єдиному компактному модулі (герметичному корпусі). 
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 Однією з систем комутаційних пристроїв високовольтних підстанцій 
з напругою 72,5 ... 170 кВ є система PASS (Plug And Switch System) від 
АВВ. Ця система представляє собою серію модулів комутаційних  
пристроїв або комутаційних комплектів для підстанцій різних конфігурацій. 
В назві підкреслюється високий рівень заводської готовності комутацій-
них пристроїв цієї системи – на будівельній площадці лишається лише 
встановити комутаційний комплект на фундаменті й приєднати його до 
шин та ліній, після чого він буде повністю готовий до роботи. 
 На рис. 4.124-а зображена одна зі схем комутаційного модуля системи 
PASS, який може бути застосований у якості комутаційних пристроїв як 
на вході, так і на виході системи шин. Зовнішній вигляд цього комута-
ційного модуля представлений на рис. 4.124-б. Для з’єднання шин може 
бути застосований простіший комутаційний модуль (рис. 4.125).  

Фото на рис. 4.126 представляє зовнішній вигляд підстанції, побудо-
ваної на базі модулів системи PASS. 
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Рис. 4.124. Електрична схема (а) та зовнішній 

вигляд (б) комутаційного модуля для  
приєднання ліній до шин 

Рис. 4.125. Електрична схема (а) та  
зовнішній вигляд (б) комутаційного  

модуля для з’єднання шин 
 

 

Рис. 4.126. Підстанція 110 кВ, 
побудована на базі  
комутаційних модулів 
системи PASS  
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Система PASS – це система комутаційних модулів з елегазовою ізо-
ляцією, призначених для підстанцій, шини яких мають повітряну ізоляцію. 
Гранична номінативна напруга для цієї системи – 170 кВ. Вертикальні 
розміри розподільних пристроїв підстанцій, побудованих на базі системи  
PASS, дозволяють розташовувати їх у закритих приміщеннях, що забез-
печує підвищення надійності й безперебійності електропостачання. Для 
того, щоб розташувати у закритому приміщенні розподільний пристрій  
з більшою номінативною напругою, необхідно, щоб і система шин мала 
також елегазову ізоляцію. Таке рішення дозволяє будувати розподільні 
пристрої закритого типу (indoor) з номінативною напругою до 1100 кВ. 

На рис. 4.127 зображено розподільний пристрій закритого типу  
ELK-3 (ABB) підстанції з номінативною напругою 550 кВ та номінатив-
ним струмом 6300 А, яка має 73 комутаційних модулі з відмикачами, 
роз’єднувачами та перемикачами уземлення. Відмикачі цього розподіль-
ного пристрою мають здатність до відмикання коротких замикань з очі-
куваними струмами (rms) до 63 кА.  

 
Рис. 4.127. Розподільний пристрій підстанції 550 кВ з елегазовою ізоляцією 
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4.4.4. Допоміжне обладнання комплектних пристроїв  

 Нижче коротко розглянуто деякі пристрої, які не є комутаційними апа-
ратами, але відносяться до допоміжного обладнання комплектних пристроїв, 
а саме: обмежувачі імпульсних виплесків, трансформатори струму та напруги, 
шини, шинопроводи, монтажні проводи та кабелі, системи їх порядкування. 
Обмежувачі імпульсних виплесків струму та напруги 

Обмежувачі імпульсних виплесків (surge arresters – SA) іноді називають 
обмежувачами перенапруги. Така назва не зовсім коректна, оскільки ці  
апарати здійснюють обмеження перенапруг тільки імпульсного походження.  

Перенапруга (over-voltage, over-tension) – це напруга, значення якої 
перевищує визначене граничне значення. Для мереж змінного струму 
граничне значення встановлюється на рівні амплітуди напруги  
з максимально допустимим середньоквадратичним значенням. Наприклад, 
для однофазних мереж змінного струму з номінальною напругою 220 В 
(відповідне значення амплітуди становить 220 ⋅ 2 ≈ 311 В) з допустимими 
коливаннями ±10%, максимально допустимим середньоквадратичним 
значенням є  220 ⋅ 1,1 = 242 В. Відповідне значення амплітуди становить 
242 ⋅ 2 ≈ 342 В. Відтак, для даної мережі перенапругою слід вважати 
будь-яку напругу, яка має пікове значення, що перевищує 342 В. 

Перенапруги можуть бути викликані різними причинами – несправ-
ностями в мережах низької напруги (обрив робочого нейтрального провід-
ника), процесами, пов’язаними з ударами блискавки або комутаційними 
процесами. На рис. 4.128 зображені можливі зміни напруги в однофазній 
мережі змінного струму з номінальною напругою 220 В.  

 

311
220

342

-342

t 

u, B 

1 2 3  
Рис. 4.128. Можливі коливання напруги в однофазній мережі 220 В 

Інтервал 1 відповідає нормальним умовам в мережі з напругою на рівні 
номінального значення. Пікові значення* на цьому інтервалі не доходять 
до граничної межі 342 В, відтак на цьому інтервалі перенапруг нема.  
                                                 
*  IEV визначає пікове значення (peak value) як найбільше значення певної величини на 
визначеному інтервалі часу, а амплітуду (amplitude) – як пікове значення синусоїдальної 
величини. 
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На інтервалі 2, внаслідок несправностей у мережі, пікові значення 
напруги перевищують граничне значення 342 В, тому на цьому інтервалі 
спостерігаються перенапруги, які не є небезпечними для ізоляції електро-
установок, але при тривалому їх характері можуть викликати небезпечне 
нагрівання окремих частин й вивести їх з ладу.  

На інтервалі 3 відсутні несправності у мережі, але, внаслідок атмос-
ферних (блискавки) або комутаційних процесів, виникають короткочасні 
імпульси (тривалістю менше однієї мілісекунди та з амплітудою у декі-
лька кіловольт). Ці імпульси або імпульсні виплески (surge) можуть бути 
дуже небезпечними як для ізоляції електроустановок, так і для чутливих 
електронних пристроїв. 

Перенапруги, які виникають внаслідок несправностей у мережах, лік-
відують відмиканням навантаги від живлення за допомогою, наприклад, 
реле напруги, які слідкують за напругою мережі й спрацьовують (з витри-
мкою часу або без неї), коли напруга перевищує певне встановлене зна-
чення. Спрацьовуючи, реле подає сигнал на незалежний розчіплювач 
(shunt release) відмикача, який й відмикає при цьому навантагу від жив-
лення. На імпульси або виплески напруги реле не встигають реагувати, 
отже захист обладнання від цих імпульсів має здійснюватися за допомо-
гою інших апаратів, а саме пристроїв захисту від виплесків струму або  
напруги (surge protective devices; SPD) – пристроїв, призначених для обме-
ження короткочасних імпульсних перенапруг та для відведення хвиль 
струмів. Ці пристрої, що призначені для високовольтних мереж, називають 
обмежувачами виплесків (surge arrester; SA), у вітчизняній технічній літе-
ратурі їх називають обмежувачами перенапруг (ОПН). Обмежувач містить 
один або декілька нелінійних елементів –  іскрових проміжків або варис-
торів (для захисту обладнання у промисловій та побутовій сферах) та  
двоанодних стабілітронів (переважно для захисту ліній передачі даних).  

Варисторні обмежувачі складаються зі з’єднаних послідовно цилінд-
ричних або кільцеподібних елементів, які мають зернисту структуру (рис. 
4.129), внаслідок чого обмежувачі мають явно виражену нелінійну вольт-
амперну характеристику, завдяки якій напруга на терміналах обмежувача 
за певних умов не перевищує безпечної залишкової напруги (рис. 4.130).  
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Рис. 4.130. Типова вольт-амперна характеристика 
варисторного обмежувача імпульсних виплесків 
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Обмежувачі імпульсних виплесків приєднують паралельно обладнан-
ню, яке має бути захищене. В мережах низьких напруг їх встановлюють  
у розподільних пристроях, в стаціонарних або мобільних розетках.  
В мережах середніх та високих напруг ці пристрої встановлюють на лініях 
електропередачі, а також у розподільних пристроях внутрішнього та зов-
нішнього встановлення. 

На рис. 4.131 зображені деякі пристрої захисту від імпульсних  
виплесків та приклади їх застосування у мережах низьких, середніх та 
високих напруг. 

 

б) 

д)

а) в)

г)  

 

е) 

SA

 
 

є) 

SA

 

 

ж)
 

 

з)  
Рис. 4.131. Обмежувачі імпульсних виплесків та деякі приклади їх застосування:  

а – обмежувач імпульсних виплесків струму (SPD типу І або В) для мереж низької напруги; 
б – обмежувач імпульсних виплесків напруги (SPD типу ІІ або С) для мереж низької напруги; 
в – мобільний обмежувач для захисту електронних пристроїв; г – обмежувачі імпульсних 
виплесків в розподільному щитку низької напруги; д – обмежувач імпульсних виплесків  
напруги (SPD типу ІІІ або D) та його монтування в розетці електропроводки; е – обмежувач 
імпульсних виплесків в комірці розподільного пристрою середньої напруги; є – обмежувачі 
імпульсних виплесків струму (блискавкозахист) на високовольтній лінії електропередачі;  
ж – обмежувачі імпульсних виплесків на гідроелектростанції;  з – обмежувачі імпульсних 

виплесків в складі високовольтної підстанції 
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Трансформатори струму 
Трансформатор струму (current transformer) – це вимірювальний 

трансформатор*, у якому вторинний струм при нормальних умовах  
застосування є приблизно пропорційним первинному струму та відрізняється 
за фазою від нього на кут, який за умови правильного приєднання приблизно 
дорівнює нулю. Трансформатори струму застосовуються переважно у роз-
подільних пристроях низької, середньої та високої напруги й призначені для 
передачі інформаційних сигналів вимірювальним пристроям, лічильникам,  
а також пристроям захисту й керування, тому вони зазвичай мають декілька 
вторинних обмоток. Первинні обмотки трансформаторів струму включа-
ються у розсічку лінійних провідників. Деякі конструкції цих трансформа-
торів дозволяють встановлювати їх, не розриваючи лінійні кола.  

В найбільш поширеному виконанні трансформатор струму представляє 
собою одношарову обмотку на тороїдному магнітопроводі, звитому з тонкої 
стрічки, виготовленої з високоякісної електротехнічної сталі (рис. 4.132). 

 

i2 

i1

  0 А 

 
Рис. 4.132. До пояснення 

принципу дії трансформатора 
струму 

 Обмотка на тороїдному магнітопроводі  
є вторинною обмоткою, а первинною обмот-
кою може бути шина, пропущена крізь отвір 
тороїда, або декілька витків, намотаних на то-
роїді. Якщо через первинну обмотку пропус-
тити змінний струм і1, то він створить змінний 
магнітний потік у магнітопроводі, який наведе 
ЕРС у вторинній обмотці. Підключення вто-
ринної обмотки до амперметра призведе до її 
закорочування, оскільки внутрішній опір ампер- 

метра близький до нуля. При цьому в обмотці буде текти струм і2,  
приблизно пропорційний струму і1: 

11
2

1
2

1 i
k

i
w
wi ⋅≈⋅≈ **, (4.1) 

де w1, w2 – відповідно кількість витків первинної та вторинної обмоток; 
k – теоретичний (ідеальний) коефіцієнт трансформації. 
 Основними кількісними характеристиками трансформатора струму  
є номінативний первинний струм (rated primary current), номінативний  
вторинний струм (rated secondary current), клас точності (accuracy class),  
а також номінативна напруга (rated voltage).  
                                                 
* Вимірювальні трансформатори (instrument transformer), до яких відносять трансформа-
тори струму та трансформатори напруги (voltage transformer), призначені для зменшен-
ня первинних та вторинних струмів й напруг до рівнів, зручних для приєднання до  
вимірювальних приладів та пристроїв релейного захисту. Вимірювальні трансформато-
ри забезпечують розділення кіл високої та низької напруги, що робить їх відносно без-
печними для працюючих. 

** Вираз (4.1) застосовується як до миттєвих, так і середньоквадратичних значень струмів. 
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Номінативний первинний струм І1n слід розглядати як робоче зна-
чення тривалого струму у первинній обмотці, а номінативний вторинний 
струм І2n відповідає значенню струму у вторинному колі при струмі І1n  
у первинному колі. Струм І2n може тривало текти у вторинному колі. 

Клас точності – це узагальнена характеристика трансформатора 
струму, яка визначає встановлені стандартом ІЕС 60044-1 межі струмової 
та кутової похибок при визначених умовах роботи трансформатора. Клас 
точності позначається числом, яке дорівнює граничній струмовій похибці 
(у процентах) при струмі І1n у первинному колі. 

Номінативна напруга трансформатора струму повинна відповідати 
номінальній напрузі мережі, до якої приєднується первинна обмотка. Цей 
параметр характеризує ізоляцію в трансформаторі між первинною та  
вторинною обмотками.  

Хоча принцип дії трансформаторів струму не залежить від напруги 
мереж, де вони застосовуються, але напруга мережі суттєво впливає на 
вимоги щодо ізоляції обмоток, а відтак й на їх конструкцію. На рис. 4.133 
зображені деякі конструкції трансформаторів струму для мереж низької 
напруги. Як бачимо, більшість конструкцій цих трансформаторів не перед-
бачає наявності первинних обмоток, роль яких виконують шини й кабелі. 

 

   

  
а) б) в) г) д) 

Рис. 4.133. Зовнішній вигляд трансформаторів струму для мереж низької напруги: 
а – трансформатор струму з первинною обмоткою у вигляді шини та первинною ізоляцією 

(bar primary type current transformer); б – трансформатор струму без первинного провідника, 
але з первинною ізоляцією, призначений для встановлення на неізольовану шину (bus 
type current transformer); в – трансформатор струму без первинного провідника та без  

первинної ізоляції, призначений для встановлення на ізольований кабель (cable type current 
transformer); г – трансформатор струму з рознімним сердечником, призначений для  

встановлення на ізольований кабель (split core type current transformer); д – мобільний 
трансформатор струму з рознімним сердечником (вимірювальні кліщі)  

Трансформатори струму для мереж середніх та високих напруг зазви-
чай мають первинні обмотки з терміналами для приєднання зовнішніх шин 
або провідників. Фото деяких трансформаторів струму для мереж середніх 
напруг зображені на рис. 4.134. Незважаючи на суттєві відмінності констру-
кцій трансформаторів для внутрішнього та зовнішнього встановлення, їх 
слід віднести до опорних трансформаторів (support type current transformer), 
оскільки вони підтримують провідники первинних кіл. 
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а)  
б)

Рис. 4.134. Трансформатори 
струму для мереж середніх 
напруг: 
а – внутрішнього встановлення; 
б – зовнішнього встановлення 

Трансформатори струму для мереж високих напруг – це апарати зовні-
шнього встановлення, які представляють собою герметичний, заповнений 
трансформаторним маслом або елегазом металевий бак, всередині якого змо-
нтований сердечник трансформатора з первинною та вторинними обмотками 
(рис. 4.135). Бак встановлено на закріпленому на металевій основі прохідно-
му ізоляторі, через який проходять виводи вторинної обмотки. Термінали 
первинної обмотки виведені на поверхню баку, а термінали вторинних обмо-
ток розташовані в окремому боксі закріпленому на основі трансформатора. 

 

а)

 

б)  

 

в)  
Рис. 4.135. Трансформатори струму для мереж високої напруги: 

а – зовнішній вигляд; б – розріз; в – фрагмент високовольтної підстанції (ДНІПРОГЕС) –  
на передньому плані – триполюсний елегазовий відмикач, за ним – трансформатори струму 

У деяких випадках, зокрема в комутаційних модулях з елегазовою ізоля-
цією застосовують трансформатори струму, змонтовані на прохідних ізолято-
рах (див. рис. 4.124, 4.125), а роль первинної обмотки виконує увідний провід-
ник, що проходить крізь ізолятор (bushing type current transformer). 
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Трансформатори напруги 
 Трансформатор напруги (voltage transformer) – це вимірювальний 
трансформатор, у якому вторинна напруга у нормальних умовах застосу-
вання є приблизно пропорційною первинній напрузі та відрізняється за 
фазою від неї на кут, який за умови правильного приєднання приблизно 
дорівнює нулю. Трансформатори напруги застосовуються у розподільних 
пристроях середньої та високої напруги й призначені для передачі інфор-
маційних сигналів вимірювальним пристроям, лічильникам, а також при-
строям захисту й керування, тому вони, як і трансформатори струму,  
мають декілька вторинних обмоток. Трансформатори напруги зазвичай  
є однофазними і застосовуються у розподільних пристроях комплектами 
з трьох трансформаторів, кожний з яких має тільки одну первинну обмо-
тку з великою кількістю витків, набагато більшою, ніж кількість витків 
вторинних обмоток. В одних конструкціях первинна обмотка може бути 
повністю ізольована від системи уземлення (unearthed voltage trans-
former), відповідно кінці первинної обмотки приєднуються до двох ліній-
них провідників через два первинних термінали, розташованих  
в верхніх частинах прохідних ізоляторів. В інших конструкціях трансфор-
матор має лише один первинний термінал, до якого приєднується один  
кінець первинної обмотки, призначений для приєднання до лінійного  
провідника, а другий кінець приєднується до металевої основи, яка з’єднана 
з системою уземлення (earthed voltage transformer).  

Фото деяких трансформаторів напруги для мереж середніх напруг 
зображені на рис. 4.136. 

а)  

 

б)
 

 

в) 
 

Рис. 4.136. Трансформатори напруги для мереж середніх напруг: 
а – внутрішнього встановлення; б – зовнішнього встановлення з двома первинними  

терміналами; в – зовнішнього встановлення з одним первинним терміналом 

Трансформатори напруги для мереж високих напруг – це апарати  
зовнішнього встановлення, які представляють собою герметичний, запо-
внений трансформаторним маслом або елегазом металевий бак на металевій 
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основі, яка з’єднана з системою уземлення. Всередині баку змонтований  
сердечник трансформатора з первинною та вторинними обмотками. Ці 
трансформатори зазвичай мають один первинний термінал, який знахо-
диться на верхній частині прохідного ізолятора, прикріпленого до  
верхньої частини баку. Термінали вторинних обмоток розташовані  
в окремому боксі закріпленому на основі трансформатора (рис. 4.137). 

Трансформатори, побудовані за такою схемою, застосовуються  
у мережах з номінальною напругою до 230 кВ. При більш високих номі-
нальних напругах застосовуються каскадні трансформатори напруги 
(cascade voltage transformer) та ємнісні трансформатори напруги (capacitor 
voltage transformer).  

В каскадному трансформаторі первинна обмотка поділена на секції, 
розташовані на різних магнітопроводах, а потужність знімається з вторин-
ної обмотки, яка розташована на магнітопроводі з секцією первинної обмо-
тки з потенціалом найближчим до землі.  

В ємнісному трансформаторі напруги на первинну обмотку напруга 
подається з ємнісного подільника. 

 

а) 

 

б) 

 

в)  
Рис. 4.137. Трансформатори напруги для мереж високої напруги: 

а – зовнішній вигляд; б – розріз; в – фрагмент високовольтної підстанції  –  
на передньому плані – ємнісний трансформатор напруги 

Основними кількісними характеристиками трансформатора напруги  
є номінативна первинна напруга (rated primary voltage), номінативна вто-
ринна напруга (rated secondary voltage), а також клас точності (accuracy 
class), який визначає встановлені стандартом ІЕС 60044-2 межі похибки 
напруги та кутової похибки при визначених умовах роботи трансформа-
тора. 
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Шини та системи збірних секційних шинопроводів 
Шина (bar) – це жорсткий циліндричний провідник, що має або не має 

ізоляційного покриття й довжина якого є більшою порівняно з розмірами 
поперечного перетину. Поперечний перетин шини може бути будь-якої 
форми, але термін «шина» зазвичай застосовують до провідників прямо-
кутного поперечного перетину та не застосовують для вузьких штаб або 
стрічок. Мідні шини (рис. 4.138-а) виготовляють з електротехнічної міді 
марки М1 (ρ20 ≤ 1,78 ⋅ 10-8 Ом⋅м), вони мають прямокутний поперечний пе-
ретин з меншою стороною 4 ... 30 мм та більшою стороною 16 ... 120 мм 
(ГОСТ 434-78). Алюмінієві шини (рис. 4.138-б) виготовляють з твердих 
алюмінієвих стопів АД0, А5, А6 (ρ20 ≤ 2,90 ⋅ 10-8 Ом⋅м) та АД31, АД31Т  
(ρ20 ≤ 2,90 ⋅ 10-8 Ом⋅м). Розміри алюмінієвих шин: (3 ... 8) мм × (10 ... 100) мм. 

Збірною шиною (busbar) називають низькоімпедансний провідник, до 
якого можна приєднати декілька електричних кіл у різних точках. Збірна 
шина зазвичай складається з декількох з’єднаних між собою шин. Збірні 
шини у сучасних розподільних пристроях застосовуються не тільки для  
проведення електричного струму й приєднання зовнішніх електричних кіл,  
а й для монтування на них електричних апаратів (рис. 4.139 та 4.116). 

      
Рис. 4.138. Шини:  

а – мідні; б - алюмінієві 
Рис. 4.139. Збірні шини як засіб  

монтування комутаційних апаратів  

Система збірних розподільних шинопроводів (busbar trunking system 
(busway; busbar distribution system) – це провідникова система, яка складаєть-
ся з ізольованих одна від одної шин або ізольованих дротів, стиснених ізо-
ляційними прокладками, й розташованих всередині металевої коробчастої 
або подібної оболонки. Система складається з таких частин: 

• лінійних модулів з відгалужувальними засобами або без них;  
• модулів транспозиції фаз, розширення, згину (гнучкі модулі), приєд-
нання до живлення, пристроїв сполучення; 

• модулів відгалуження, засобів кріплення та інших аксесуарів. 
Лінійні модулі зазвичай мають довжину 3000 мм й можуть мати  

віконця для приєднання відгалужувальних модулів. Відстань між віконцями 
– 750 мм. Між собою лінійні модулі з’єднуються за допомогою втичних 
з’єднувачів. При номінативних струмах понад 400 А контакти фіксуються за 
допомогою спеціальних болтів, які зменшують їх перехідний опір.  
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Приклади застосування збірних шинопроводів показані на рис. 4.140. 

 

  

 

   
Рис. 4.140. Приклади застосування систем збірних розподільних шинопроводів 

Основними характеристиками систем збірних шинопроводів є номіна-
тивна робоча напруга (rated operational voltage, Ue), номінативний струм 
(rated current; In), а також деякі характеристики в умовах короткого зами-
кання. Значення Ue шинопроводів, представлених на актуальному ринку, 
становить 1000 В, а значення In – 25 ... 1000 А. 

Як приклад, на рис. 4.141 показані складові системи збірного розпо-
дільного шинопроводу з номінативним струмом до 63 А. 
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Рис. 4.141. Складові збірного розподільного шинопроводу для системи освітлення: 

1 – лінійний модуль; 2 – пристрої кріплення до стелі; 3 – гнучкий модуль; 4 – фідерний модуль 
(приєднання до живлення, утворення гнучких модулів); 5 – відгалужувальні модулі; 6 – схема 
утворення контакту між лінійною секцією та відгалужувальним модулем; 7 – світильник  
з лампою розжарювання (incandescent (electric) lamp); 8 – схема з’єднання лінійних модулів;  
9 – схема утворення контакту між лінійними модулями (втичний контакт); 10 – світильник  
з газорозрядною лампою (discharge lamp); 11 - заглушка  
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Монтажні проводи та кабелі 
 Провід або дріт (wire) – це гнучкий циліндричний провідник з ізоля-
ційним покриттям або без нього, довжина якого є більшою порівняно  
з розмірами поперечного перетину. В колах керування потужних комута-
ційних апаратів та розподільних пристроїв зазвичай застосовують бага-
тожильні (скручені) провідники (stranded conductor), тобто провідники, 
що складаються з декількох дротів, всі або деякі з яких скручені  
у спіраль. IEV визначає також поняття жили (strand) як одного з дротів 
багатожильного (скрученого) провідника (рис. 4.142). 

1

2

3 Рис. 4.142. Ізольований багатожильний провід та 
його складові: 1 – скручений провідник; 2 – жила;  
3 – ізоляція провідника 

 Для електропроводок застосовують зазвичай мідні або алюмінієві 
одножильні проводи з полівінілхлоридною ізоляцією марок ПВ1, АПВ, 
ППВ та АППВ (літера А у першій позиції позначає, що матеріалом  
провідника є алюміній). Проводи ППВ та АППВ – це пласке поєднання 
двох або трьох проводів (рис. 4.143). Вони мають поперечний перетин від 
0,75 мм2 до 6,0 мм2. Проводи ПВ1 мають поперечний перетин від 0,5 мм2 
до 95 мм2, а проводи АПВ – від 2,5 мм2 до 120 мм2. Вони застосовуються 
не тільки для електропроводок, а й при монтуванні електрообладнання,  
у тому числі розподільних пристроїв. 

Найбільш поширеними монтажними проводами є багатожильні про-
води марок ПВ3, МГШВ та МГТФ (рис. 4.144). Проводи ПВ3 та МГШВ 
мають полівінілхлоридну ізоляцію (жили МГШВ – луджені, провід має 
обплетення з поліефірної нитки). Провід МГТФ – термостійкий, має фто-
ропластову ізоляцію. 

 

 

 

 
Рис. 4.143. Проводи АПВ та АППВ Рис. 4.144. Проводи МГШВ, ПВ3 та МГТФ 



Глава 4. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНА АПАРАТУРА. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ  
4.4. Комплектні пристрої та суміжне обладнання 

294   

Кабель (cable) – це комплект з одного чи декількох провідників 
та/або оптоволокон із захисним покриттям та, можливо, заповнений  
ізоляційним та захисним матеріалом. Конструкція силових кабелів  
представлена на рис. 4.145. 

 

2

1

4 5 6 3  

Рис. 4.145. Силові кабелі для трифазних кіл, що  
складаються з трьох, чотирьох чи п’яти одножильних (1) 
або скручених, ізольованих один від одного багато-
жильних (2) провідників; крім власної (робочої)  
ізоляції (3) скручених провідників кабель має декілька 
шарів внутрішньої ізоляції (4), захисну броню із  
сталевих провідників (5) або сталевої стрічки,  
а також зовнішню ізоляцію (6) 

Інформаційні кабелі (control cables) складаються з декількох багато-
жильних мідних, зазвичай луджених провідників. Екранований кабель 
(рис. 4.146) застосовують, коли виникає проблема електромагнітної сумі-
сності (electromagnetic compatibility; ЕМС), а саме, коли електромагнітні 
поля, що виникають у різних технологічних процесах, можуть втрути-
тись у передачу сигналу.  

Рис. 4.146. Інформаційний екранований кабель:
1 – провідники з основною (робочою) ізоляцією; 

2 – спільна для всіх провідників внутрішня 
ізоляція; 3 – екран, сплетений  з лудженої мідної 
проволоки; 4 – зовнішня ізоляційна оболонка

4 3 21

 

Для приєднання низьковольтного обладнання до мереж живлення за 
допомогою промислових чи побутових з’єднувачів дуже часто застосовують 
кабелі ПВС з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою (рис. 4.147).   
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Рис. 4.147. Кабель ПВС для однофазної навантаги: 
1 – скручений багатожильний провідник; 2 – жила; 
3 – ізоляція N провідника (синього або блакитного кольору); 
4 – ізоляція L провідника (будь-якого кольору крім  
синього, блакитного, жовтого або зеленого); 5 – ізоляція 
РЕ провідника (жовто-зеленого кольору);  
6 – зовнішня ізоляція  

 Для передачі й розподілення електроенергії в мережах до 660 В, 50 Гц 
при температурі навколишнього повітря від -50°С до +50°С застосову-
ються кабелі ВВГ та АВВГ (рис. 4.148). 

Рис. 4.148. Силові кабелі ВВГ (а)  
та АВВГ (б) а) б) 
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 Силові кабелі з гумовою ізоляцією для мереж до 660 В, 50 Гц типу 
ВРГ та АВРГ (рис. 4.149) мають підвищену стійкість до коротких зами-
кань, а також до умов тропічного клімату. 

а) б)  
Рис. 4.149. Силові кабелі ВРГ (а) та АВРГ (б) 

Самонесні ізольовані проводи (СІП) 
СІП (LV aerial bundled cables)  – це скручені у джгут ізольовані багато-

жильні провідники с ізоляцією зі світлостабілізованого поліетилену. Серед 
різних варіантів СІП, найбільш розповсюдженою є конструкція, яка склада-
ється з чотирьох ізольованих провідників однакового перетину (рис. 4.150-а). 
На ізоляції провідників наноситься кольорове або цифрове маркування, яке 
дає можливість чітко розрізняти окремі провідники у джгуті. Приєднання 
відгалужувальних провідників до джгуту здійснюється за допомогою спеціа-
льних пірсингових затисків (рис. 4.150-б). Для виконання приєднання треба  
в один отвір затиску вставити необхідний провідник з джгута, а у інший – 
відгалужувальний провідник, після чого затягнути з визначеним моментом 
гвинт й підтягнути контргайку. Пірсинговий елемент у затиску проколює 
ізоляцію та приєднує провідник з джгута до відгалужувального провідника. 
СІП з приєднаним відгалужувальним провідником зображено на рис. 4.150-в. 

а) 

б) в)

Рис. 4.150. СІП (а), затиск для
приєднання відгалуження (б) та 
відгалужувальний провідник, 
приєднаний до СІП (в)  

Серед основних переваг СІП перед лініями з неізольованими провід-
никами, які й досі є дуже поширеними, слід назвати такі. 

1. Висока надійність електропостачання споживачів, зокрема за рахунок 
відсутності зледеніння поліетиленової ізоляції, обривів проводів, майже 
повної відсутності виникнення коротких замикань між лінійними провід-
никами  тощо, а відтак різке зниження (до 80%) експлуатаційних витрат. 

2. Різке зменшення витрат на монтування за рахунок застосування більш 
вузьких просік та витрат на їх розчистку в лісовій місцевості, можливості 
монтування ліній на фасадах будівель, відсутності ізоляторів тощо. 
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3. Можливість застосування одних опор для ліній середньої та низької 
напруги, або для ліній низької напруги та телефонних ліній. 

4. Простота монтажних робіт, можливість приєднання нових абонентів 
під напругою, скорочення термінів монтування й ремонтів. 

5. Майже повне виключення несанкціонованих приєднань до ліній. 
6. Покращення загальної естетики у міських умовах.  
7. Значне зниження випадків ураження електричним струмом при мон-

туванні, ремонті й експлуатації лінії. 
Системи порядкування кабелів 
 Системи порядкування кабелів (cable management systems) – це  
вироби або опоряджувальні засоби для кабелів (cable management) – засоби 
захисту та підтримки кабелів, які складають певні системи й охоплюють:  

• системи жорстких кабельних труб (rigid conduit) та фітингів (conduit 
fitting) з металевих, неметалевих та композитних матеріалів; 

• системи гнучких та пластичних кабельних труб та арматуру з мета-
левих, неметалевих та композитних матеріалів; 

• системи вкладних та втяжних кабельних коробів з металевих, неме-
талевих та композитних матеріалів; 

• системи опор кабельних каналів, піддонів та драбин з металевих, 
неметалевих та композитних матеріалів. 

До опоряджувальних засобів для кабелів також відносять методи 
розміщення та правила монтування вищезгаданих виробів. 

Жорсткі металеві кабельні труби та фітинги (рис. 4.151-а) застосо-
вують при прокладанні кабельних трас в умовах агресивного середовища 
(металургійне та хімічне виробництво, морські судна, нафтові платформи 
тощо). Жорсткі труби й арматуру з неметалевих матеріалів (рис. 4.151-б) 
застосовують при прокладанні кабельних трас в пожежонебезпечних 
приміщеннях. Гнучкі та пластичні кабельні труби (flexible conduit, pliable 
conduit) й арматуру з металевих, неметалевих та композитних матеріалів 
(рис. 4.152) застосовують, переважно, для механічного захисту проводів 
та кабелів у тимчасових кабельних трасах. 

  
 а) б) 

Рис. 4.151. Жорсткі кабельні труби та арматура: 
а – з металевих матеріалів; б – з неметалевих (полівінілхлорид) матеріалів 
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а) б) 

в) г)  
Рис. 4.152. Гнучкі гофровані кабельні труби: 

а – металева; б – неметалева (полівінілхлоридна); в – композитна (металева гофрована 
труба із скловолокновим обплетенням; г – композитна (металева гофрована труба  

з полівінілхлоридною оболонкою) 

 На відміну від гнучкої кабельної труби  плас-
тична кабельна труба після її згинання зберігає 
надану їй форму (рис. 4.153) й не призначена для 
частого згинання. 

 
 

Рис. 4.153. Пластична композитна кабельна труба  
з металевими фітингами  

В житлових, офісних та аналогічних приміщеннях електропроводка  
з естетичних міркувань зазвичай виконується проводами ППВ та АППВ, 
після чого закривається штукатуркою. Заміна або змінення електропро-
водки при такій технології викликає необхідність порушення штукатурки 
й декоративних елементів (шпалери, пластикові панелі тощо). Системи 
вкладних кабельних коробів (cable trunking system) дозволяють швидко, та 
у певній мірі не порушуючи естетики приміщення, замінювати й зміню-
вати схему електропроводки. Частинами таких систем є секції, з’єднувачі 
секцій, кріпильні пристрої, пристрої для монтування апаратів (розеток, 
вимикачів тощо), інші аксесуари. Основою такої системи є секція (trunking 
length), яка зазвичай виготовляється з високоякісного пластику і склада-
ється з основи та відокремлюваної кришки (рис. 4.154). 

Системи втяжних кабельних коробів (cable ducting system) складаються 
з аналогічних до вкладних систем елементів: секції, з’єднувачі, кріпильні 
пристрої тощо, але, на відміну від вкладних систем, ці елементи виготов-
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ляють переважно з металу, хоча існують й пластикові втяжні системи. 
Оскільки втяжні системи монтують під підлогою приміщення в процесі 
будівництва, дуже важливими елементами втяжних систем є люки доступу 
(floor access unit), через які втягуються проводи та кабелі (рис. 4.155). 

Рис. 4.154. Секція (trunking length) пластикової системи 
вкладних кабельних коробів:

1 – основа (base), яка зазвичай кріпиться на поверхні 
стіни; 2 – відокремлювана кришка (removable cover) 1

2

 
 

 

б)  

 

а)
втяжна секція 
(під арматурою) 

люк доступу 

Рис. 4.155. Система втяжних 
кабельних коробів під час  
проведення будівельних робіт (а) 
та її секція (б) 

Для підтримки відкритих кабельних систем в будівлях промислових 
підприємств, а також підприємств енергетики й транспорту широко  
застосовуються кабельні лотки (cable tray), тобто кабельні опори у вигляді 
довгої основи з кромками. Основні різновиди кабельних лотків показані 
на рис. 4.156.  

 

а)  

 

б) в) 
 

г)  

Рис. 4.156. Кабельні лотки: а – перфорований,  
б – драбиноподібний, в – дротяний (решітчастий),  
г – неперфорований (суцільний) 
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Для монтування кабельних лотків застосовують спеціальні аксесуари 
– стійки, кронштейни, кріплення тощо (рис. 4.157), а для закріплення  
кабелів у лотках та інших конструкціях – спеціальні хомути (рис. 4.158). 

Рис. 4.157. Кронштейн для 
монтування кабельних лотків (а) 

та кабельний лоток, змонтований за 
допомогою стійки, кронштейна та 

стінового кріплення (б) а) б)  

 

а)  
Рис. 4.158. Хомути для закріплення кабелів на стінах, 

кронштейнах та драбинних лотках (а), 
а також на DIN рейках типу С (б) 

б) 
 

Кабелі та ізольовані провідники виходять з ладу, якщо їх згинати з від-
носно малим радіусом – відносно безпечним радіусом згинання вважають 
радіус, який дорівнює п’яти або десяти діаметрам провідника (кабелю). 
Для запобігання згинанню провідників при переході їх з вертикальних до 

 

горизонтальних лотків застосовують  
спеціальні кутові прокладки (рис. 4.159). 
 
 
 
 
Рис. 4.159. Кутові прокладки, змонтовані  
на решітчастих кабельних лотках 

Джгути з ізольованих провідників для виконання з’єднань в електрооб-
ладнанні здійснюють за допомогою пластикових аксесуарів – хомутів  
(рис. 4.160-а), спіралей (рис. 4.160-б) або гребінчастих коробів (рис. 4.160-в). 

а) б)

Рис. 4. 160. Сучасні засоби формування джгутів монтажних 
провідників: а – пластиковий хомут; б – прозорі поліетиленові 

спіралі; б – гребінчастий (перфорований) вкладний короб 
в)  

Деякі приклади опоряджувальних систем для прокладання кабель-
них трас показані на рис. 4.161 та 4.162. 
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 

Україномовний термін Оригінальний термін, першоджерело Сторінка 
 

DIN рейка  DIN rail 202 
IP код  IP Code: 60529, 3.4 125 
PЕN провідник  РЕN conductor: 195-02-12 30  
А   
автогазовий вимикач gas blast switch 253 
автоматичне вмикання резерву; 
АВР 

automatic reserve switching 
 

269  

автоматичне повторне вмикання; 
АПВ  

auto-reclosing: 441-16-10 244 

автотрансформаторний пускач  auto-transformer starter: 441-14-45 216 
аксесуар accessory: 151-11-24 184  
аксесуари, що не передбачають 
можливості перезарядження  

non-rewirable accessory 241 

актуатор (механічний) actuator: 441-15-22 61  
амплітуда amplitude: 101-14-35 283 
апарат  apparatus: 151-11-22 18 
апарат захисту від  
коротких замикань  

short-circuit protective device; SCPD: 
60947-1, 2.2.21 

96, 102, 106,  
269, 301,   

апарат кіл керування  control circuit device: 60947-5-1, 2.1.1 218 
апарат різницевого струму residual current device; RCD:  

442-05-02 
108, 207 

апаратура керування controlgear: 441-11-03 18 
арочна шайба arched washer 54, 55 
асинхронний двигун  
з короткозамкненим ротором  

(squirrel) cage induction motor: 411-33-07 32 

Б   
багатожильний (скручений) 
провідник  

stranded conductor: 151-12-36 293 

багатополюсний блок терміналів multiway terminal block: 442-06-29 235 
безвідмовність  reliability: 191-02-06 139 
безнарізний термінал screwless-type terminals: 442-06-11 54 
безперервна нейтраль  uninterrupted neutral: 442-01-51 31 
безперервний режим  uninterrupted duty: 60947-1, 4.3.4.2 148, 198 
бістабільне реле  bistable relay: 444-01-08 231 
блокування з’єднувача interlock of a plug: 442-01-33 234 
болтовий термінал stud terminal: 442-06-23 55 
В   
вакуумний вимикач vacuum switch 253 
вакуумний відмикач vacuum circuit-breaker 248 
вакуумний переривник  vacuum interrupter 52 
вбудована вихідна розетка  appliance outlet: 442-07-08 242 
вивід termination: 442-06-06 28 
викатний відмикач withdrawable circuit-breaker: 60947-2, 2.3 200 
вилка (частина з’єднувача) plug: 442-03-01 233, 240 
вимикач switch: 151-12-23, 441-14-10 18, 19, 23 
вимикач (електромеханічний)  (mechanical) switch: 441-14-10 192 
вимикач (перемикач) керування  control switch: 441-14-46 218 
вимикачі (перемикачі) для електронних приладів 238 
вимикачі (перемикачі) для побутових електроприладів 237 
вимикачі для електроніки  electronic switch 237 
вимикач-роз’єднувач  switch-disconnector: 441-14-12 192, 253 
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вимикач-роз’єднувач-запобіжник switch-disconnector-fuse: 441-14-16 192, 256 
вимірювальне реле  measuring relay: 446-11-03 226 
вимірювальний трансформатор  instrument transformer: 321-01-01 286 
вимоги щодо експлуатаційних витрат 144 
вимоги щодо естетичності конструкції 144 
вимоги щодо зручності монтування та демонтування 140 
вимоги щодо зручності оперування 140 
вимоги щодо ізоляції, відстаней витоку та зазорів 141 
вимоги щодо компактності, трудомісткості та матеріаломісткості 144 
вимоги щодо надійності  139 
вимоги щодо працездатності в умовах механічних впливів 146 
вимоги щодо працездатності у різних кліматичних умовах та умовах розміщення 145 
вимоги щодо ремонтопридатності 139 
випростувач  rectifier: 151-13-45 85 
висока напруга  high voltage, НV: 601-01-27 26 
виток  turn: 151-13-14 62 
витримувана імпульсна напруга lightning impulse voltage; Uр: 60694, 4.2 243 
витримувана напруга частоти 
мережі; Ud  

power-frequency voltage; Ud: 60694, 4.2 243 

витримуваний пік струму  peak withstand current: 441-17-18 163 
вихідна величина (реле) output quantity 230 
вихідне коло (реле) output circuit: 444-04-01 226 
відкрита струмопровідна частина exposed-conductive-part: 195-06-10 131 
відмикач  сircuit-breaker: 441-14-20 19, 195, 243, 259 
відмикач викатний withdrawable circuit-breaker: 441-14-20 200 
відмикач втичний plug-in circuit-breaker: 441-14-20 200 
відмикач з вільним розчіпленням trip-free circuit-breaker: 60898-1, 3.4.5 196 
відмикач стаціонарний fixed circuit-breaker: 441-14-20 200 
відмикач, керований різницевим 
струмом без вбудованого 
захисту від надструмів 

residual current operated сircuit-breaker 
without integral overcurrent protection, 
RCСB: 442-05-03 

108, 207 

відмикач, керований різницевим 
струмом з вбудованим 
захистом від надструмів 

residual current operated сircuit-breaker with 
integral overcurrent protection, RCBO: 
442-05-04 

209 

відмітне число distinctive number: 60947-1, L.5 180 
відносний індекс трекінгу  comparative tracking index; CTI:  

60664-1, 2.5.65 
142 

відскоки контактів bounce: 446-16-22 40 
відстань витоку  creepage distance: 60947-1, 2.5.51 141, 250 
відхідний фідер; фідер outgoing feeder: 605-02-11 269 
віртуальна тривалість фронту 

(імпульсу); Т1 
virtual front time; Т1: 61180, 6.1.1.2 120 

віртуальний час півспаду 
(імпульсу); Т2 

virtual time to half-value; Т2: 61180, 6.1.1.4 120 

восьмигодинний режим  eight-hour duty: 60947-1, 4.3.4.1 148 
вставка запобіжника fuse-link: 441-18-09 186 
вставки запобіжників,  
призначених для захисту 
напівпровідникових пристроїв  

fuse-links for the protection of semiconductor 
devices: 60269-4 

186 

втичний відмикач  plug-in circuit-breaker: 60947-2, 2.4 200 
втрати енергії  power dissipation: 441-18-38 75, 189 
вхідна (діяльна, живильна) 
величина (реле) 

energizing quantity: 446-12-01 230 

вхідне коло (реле) input circuit: 444-03-02 226 
Г   
газорозрядна лампа  discharge lamp: 845-07-17 292 



ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 
 

307 

гальванічне розділення  galvanic separation: 151-12-26 123 
гарантована операція розмикання   positive opening operation: 441-16-11 124, 221 
гвинтовий термінал screw terminal: 442-06-08 54 
гібридний відмикач hybrid circuit-breaker 96 
гібридний комутаційний апарат  hybrid switching device 94 
гібридний контактор hybrid contactor 95 
гніздовий контакт (з’єднувача) socket contact: 151-12-17 233 
гнучка кабельна труба  flexible conduit: 442-02-10 296 
гнучке з’єднання  flexible connection 38 
гнучкий кабель flexible cable 241, 242 
головне коло комутаційного 
апарата 

main circuit of a switching device:  
441-15-02 

33 

головний контакт main contact: 441-15-07 36 
графічні позначення для 
електричних схем 

graphical symbols for diagrams: 60027 173 

Д   
деренчання контактів bounce: 446-16-22 40, 214, 224 
джойстик  joy stick: 2.2.2.19 219 
діапазон відмикання  breaking range: 60269-1, 2.3.5 187 
діапазони напруг  25 
довговічність  durability: 191-02-02 139 
додатковий захист  additional protection: 826-12-07 117, 118 
додаткові мови IEV  additional IEV languages 17 
доме́н domain 63 
допоміжне коло комутаційного 
апарата  

auxiliary circuit of a switching  
device: 441-15-04 

33 

допоміжний контакт  auxiliary contact: 441-15-10 36 
друкована плата  printed circuit board; PCB 228 
дугогасна камера  arc shute: 441-15-19 46 
дугогасний контакт  arcing contact: 441-15-08 36 
дугогасний пристрій arc control devices: 441-15-18 43, 151 
Е   
еквіпотенціальне з’єднання  equipotential bonding: 195-01-10 107, 115, 154 
еквіпотенціальність  equipotentiality: 195-01-09 107 
елегаз; шестифториста сірка  sulphur hexafluoride; SF6 gas 37, 245 
елегазовий вимикач SF6 switch 253 
елегазовий відмикач SF6 circuit-breaker: 441-14-31 246, 259, 262 
електрична апаратура комутації 
й керування 

switchgear and controlgear:  
441-11-01 

18, 185 

електрична дуга  (electric) arc: 121-13-12 43 
електрична зносостійкість  electrical durability: 60947-1, 7.2.4.3.2 213 
електрична схема  circuit diagram 173 
електричне реле  electrical relay: 444-01-01 226 
електричний актуатор  (electric) actuator: 151-13-49 61 
електричний апарат electrical apparatus 9, 18 
електричний контакт electric contact: 195-01-02 39 
електробезпека: ПУЕ, 1.7.3 electrical safety 97 
електромагніт  electromagnet: 151-14-08 61 
електромагнітна радіація  electromagnetic radiation: 161-01-10 137 
електромагнітна сумісність  electromagnetic compatibility; EMC: 161-01-07 137, 294 
електромагнітне 
випромінювання  

electromagnetic emission: 161-01-08 137 

електромагнітне збурення  electromagnetic disturbance: 161-01-05 137 
електромагнітне реле  electromagnetic relay: 444-01-05 227 
електромагнітний поляризований бістабільний актуатор 78 
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електромеханічне реле  electromechanical relay: 444-01-04 226, 227 
електромеханічний 
комутаційний апарат  

mechanical switching device: 441-14-02 18, 29, 88 

електрообладнання  electric equipment: 826-16-01 98 
електроприймач current-using equipment: 826-16-02 98 
електропроводка  wiring system: 826-15-01 98 
електроустановка  electrical installation: 826-10-01 98 
електроустановки будівель electrical installations of buildings 26 
елементи електричних кіл  22 
Є   
євровилка europlug 241 
ємнісний реактанс capacitive reactance: 131-12-48 24 
ємнісний трансформатор напруги capacitor voltage transformer: 321-03-14 290 
ємність capacitance: 131-12-13 24 
Ж   
жила (багатожильного провідника) strand: 151-12-37 293 
жорстка кабельна труба  rigid conduit: 442-02-07 296 
жорстке з’єднання  rigid connection 38 
З   
з’єднання зіркою  star connection 29 
з’єднання у трикутник  delta connection 29 
з’єднувальна вилка  plug connector: 442-07-09 242 
з’єднувальна клемна колодка 

(клемник) 
connecting terminal plate: 442-06-28 235 

з’єднувальний пристрій connecting devise: 442-06-01 54 
з’єднувальний пристрій  
з прошивкою ізоляції  

insulation piercing connecting device, IPCD: 
442-06-33 

59 

з’єднувач  connector: 151-12-19 43, 240 
з’єднувач побутового приладу  appliance coupler: 442-07-01 241 
з’єднувачі для застосування в стаціонарних електропроводках 240 
з’єднувачі для побутових електроприладів 241 
забезпеченість технічного 
обслуговування  

maintenance support performance: 191-02-08 139 

забруднення  pollution: 442-01-28 141 
заживлювати energize 25 
зазор  clearance: 441-17-31 141 
залежна ручна операція  dependent manual operation: 441-16-13 193 
залишкова індукція  remanent (magnetic) flux density: 121-12-64 64 
замикальний контакт; а-контакт a-contact; make contact: 441-15-12 36 
запобіжник  fuse: 441-18-01 186, 254 
запобіжник класу gG  gG class fuse 187, 190 
запобіжник класу аМ аМ class fuse 190 
запобіжник-вимикач-роз’єднувач fuse-switch-disconnector: 441-14-19 192 
запобіжники для експлуатації 
допущеними особами  

fuses for use by authorized persons:  
60269-1, 2.2.11 

188 

запобіжники для експлуатації 
некваліфікованими особами  

fuses for use by unskilled persons:  
60269-1, 2.2.12 

188 

запобіжники побутового 
призначення 

fuses for domestic and similar applications: 
60269-1, 2.2.12 

188 

запобіжники промислового 
призначення 

fuses for industrial application:  
60269-1, 2.2.11 

188 

запобіжник-роз’єднувач  fuse-disconnector: 441-14-18 192 
захисне уземлення  protective earthing: 195-01-11 109 
захисний розділювальний 
трансформатор  

protective transformer 104 
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захисний уземлювальний 
провідник; РЕ провідник  

protective earthing conductor; 
РЕ conductor: 195-02-11 

29 

захист при пошкодженнях  fault protection: 826-12-06 117, 118 
захищений пускач  protected starter: 60947-4-1, 3.2.8 216 
збірна шина  busbar: 151-12-30 183, 291 
звичайне реле elementary relay: 444-01-03 226 
зворотно залежна витримка часу  inverse time-delay 152 
здатність двигуна витримувати 
пускові струми  

ability to withstand motor switching overload 
currents: 60947-1, 4.3.5.1 

152 

здатність до відмикання  breaking capacity: 441-17-08 161 
здатність до відмикання 
коротких замикань  

short-circuit breaking capacity:  
441-17-11 

162 

здатність до вмикання  making capacity: 441-17-09 163 
здатність до вмикання коротких 
замикань  

short-circuit making capacity; Ісm: 441-17-10 163 

зміна напряму (постійного 
струму) 

reverse current: 394-18-67 151 

змінна складова variable component 70 
змінний струм alternating current; АС: 131-11-24 16 
значення повернення (вхідної 
величини реле) 

release value: 446-13-17 230 

значення спрацьовування (вхідної 
величини реле) 

operate value: 446-13-15 230 

знеживлювати de-energize 25 
зниження напруги  under-voltage: 151-15-29 151 
зрівняння потенціалів equipotentiality: 195-01-09 107 
зсув точки нейтралі  neutral-point displacement 153 
І   
ізоляційне розділення  separation: 441-11-12 151 
ізоляційний бак (відмикача) live tank 246, 247 
імпеданс impedance: 131-12-43 24 
імпульсний виплеск surge: 62305-1, 3.34 284 
інвертор inverter: 151-13-46 85 
індивідуальні електрозахисні засоби 104 
індикація положення головних 
контактів 

indication of the position of the main 
contacts: 60947-1, 7.1.6.1 

122 

індуктивний реактанс inductive reactance: 131-12-47 24 
індуктивність inductance: 131-12-19 24 
індуктор inductor; reactor: 151-13-25 24 
індукційно-динамічний актуатор Thomson drive 76 
інтеграл Джоуля; I2t  Joule integral; I2t: 441-18-23 167 
інтерфейс «людина-машина»; 
ММІ  

man-machine interface; MMI: 60073, 3.5 181 

інформаційний кабель  control cable: 461-09-03 184, 294 
К   
кабель  cable: 151-12-38 294 
кабельна лінія cable line 29 
кабельна розетка  connector: 442-07-02 241 
кабельний лоток  cable tray: 826-15-08 298 
кабельний наконечник cable lug 57 
калібрувальна деталь  gauge-piece: 60269, 2.1.11 186 
каскадний трансформатор напруги cascade voltage transformer: 321-03-07 290 
категорії електроприймачів: ПУЕ, 1.2.17 267 
категорії застосування апаратів з ручним керуванням 194 
категорії застосування апаратів кіл керування 223 
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категорії застосування електромеханічних контакторів 214 
категорії захищеності реле categories of protection: 61810-1, 5.9 229 
категорія застосування  utilization category: 441-17-19 147 
категорія застосування 
запобіжника 

utilization category of a fuse 186 

категорія перенапруги overvoltage category: 60664-1, 3.10 119 
керований перемикач  pilot switch: 441-14-48 220 
кільцева розподільна мережа середніх напруг 276 
кінцевий вимикач  limit switch: 441-14-50 221 
клас запобіжника fuse class 187 
клас точності (трансформатора 
струму або напруги) 

accuracy class: 321-01-24 286, 290 

кнопковий перемикач  push-button: 441-14-53 219 
кнопковий перемикач  
з блокуванням  

locked push-button: 60947-5-1,  2.2.2.6 219 

кнопковий перемикач  
з витягуванням  

pull-button: 60947-5-1,  2.2.2.2 219 

кнопковий перемикач  
з натисненням-витягуванням  

push-pull-button: 60947-5-1,  2.2.2.3 219 

кнопковий перемикач  
з підсвічуванням  

illuminated push-button: 60947-5-1,  2.2.2.10 219 

кнопковий перемикач без 
обертання кнопки  

guided push-button: 60947-5-1, 2.2.2.14 219 

кнопковий перемикач з вільним 
обертанням кнопки  

free push-button: 60947-5-1,  2.2.2.13 219 

кнопковий перемикач з 
натисненням  

push-button: 2.2.2.1 219 

кнопковий перемикач з оперу-
ванням за допомогою ключа  

key-operated push-button: 60947-5-1,  
2.2.2.7 

219 

кнопковий перемикач із 
затримкою повернення  

time-delay push-button: 60947-5-1,  2.2.2.8 219 

кнопковий перемикач із 
затримкою спрацьовування  

delayed action push-button: 60947-5-1,  
2.2.2.9 

219 

кнопковий перемикач із 
защіпкою  

latched push-button: 60947-5-1,  2.2.2.5 219 

кнопковий перемикач, 
захищений кришкою  

covered push-button: 60947-5-1,  2.2.2.11 219 

кнопковий перемикач, 
захищений огорожею  

shrouded push-button: 60947-5-1,  2.2.2.12 219 

ковзний контакт  sliding contact: 441-15-15 38 
ковпачковий термінал mantle terminal: 442-06-14 56 
коефіцієнт навантаження  on-load factor; duty factor 148 
коло керування  
комутаційного апарата  

control circuit of a switching  
device: 441-15-03 

33 

кольорове кодування coding by colour: 60073, 4.2.1 181 
комбінація із запобіжником  fuse-combination unit: 441-14-04 192, 256 
комбінований пускач  combination starter: 60947-4-1, 3.2.7 216 
комплектний пристрій  assembly (of switchgear and controlgear): 441-12-01 267 
комплектний пристрій switchgear and controlgear assembly;  

assembly: 60439-1, 2.1.1 
267 

компоненти, що не підтримують 
горіння  

non-flame propagating component:  
442-01-12 

135 

комутаційна апаратура switchgear: 441-11-02 18 
комутаційна напруга  switching voltage: 441-18-31 171 
комутаційний апарат switching device 18 
комутаційний елемент (реле) switching element 226 
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конденсатор capacitor: 151-13-28 24 
контакт керування  control contact: 441-15-09 36 
контакт комутаційного апарата  contact of a mechanical switching device: 

441-15-05 
35 

контакт-деталь contact (piece): 441-15-06 38 
контактне натиснення  contact force: 444-04-10; 446-16-07 39 
контактний опір contact resistance: 581-03-11 39 
контактор  contactor: 441-14-33 212, 257 
координація ізоляції  insulation co-ordination: 60664-1, 3.1 141 
коротке замикання  short circuit: 151-12-04 98 
короткозамкнений виток  shading ring 69, 70 
короткочасний режим  temporary duty: 60947-1, 4.3.4.4 149 
короткочасно витримуваний 
струм  

short-time withstand current:  
441-17-17 

162 

котушка  winding: 151-13-17 65 
котушка магнітного дуття  blow-out coil: 441-15-20 48 
котушка реле  relay coil 227 
крива намагнічування  magnetizing curve: 121-12-58 64 
Л   
лампа розжарювання  incandescent (electric) lamp: 845-07-04 292 
лінійний провідник line conductor: 195-02-08 29 
літерно-цифрове маркування 
терміналів елементів, які 
мають імпеданс 

terminal marking of impedances 
(alphanumerical): 60947-1, L2  

177 

літерно-цифрові позначення alpha-numerical designations 174 
логічне реле all-or-nothing relay: 446-11-02 226 
люк доступу  floor access unit: 442-02-43 298 
М   
магніт magnet: 151-14-06 61 
магнітна індукція  magnetic flux density; B: 121-11-19 64 
магнітна проникність  (absolute) permeability; µ: 121-12-24 63 
магнітне коло  magnetic circuit: 151-14-01 65 
магнітний гістерезис magnetic hysteresis: 121-12-60 64 
магнітний потік  magnetic flux 62 
магнітом’який матеріал  magnetically soft material: 121-12-71 64 
магніторушійна сила; МРС  magnetomotive force; mmf; Fm: 121-11-60 63 
магнітотвердий матеріал  magnetically hard material: 121-12-70 64 
маркування marking 176 
маркування терміналів terminal marking: 60947-1, Annex L 176 
маркування терміналів апаратів 
захисту від перевантаження 

terminal marking of overload protection 
devices: 60947-1, L.4 

180 

маломасляний відмикач minimum oil circuit-breakers 245, 261 
масляні бакові відмикачі oil blast circuit-breaker 259 
мережі з глухоуземленою 
нейтраллю  

solidly earthed neutral system:  
195-04-06 

111 

мережі з ізольованою нейтраллю  isolated neutral system: 195-04-07 111 
металевий уземлений бак 

(відмикача) 
dead tank 245 

механізм вільного розчіплення trip-free mechanism: 442-01-45 82,196 
механічна зносостійкість  mechanical durability: 60947-1, 7.2.4.3.1 213 
механічні компоненти реле mechanical components 229 
міжлінійна (лінійна) напруга   line-to-line voltage: 195-05-01 27 
Міжнародна електротехнічна 
комісія – ІЕС 

 

International Electrotechnical Commission – 
ІЕС 

7, 12, 13, 14 
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Міжнародна організація  
зі стандартизації – ISO 

International Organization for Standardization – 
ISO 

13 

Міжнародний електротехнічний 
словник – IEV 

International Electrotechnical Vocabulary – 
IEV 

12, 13, 14 

мікро-оточення  micro-environment: 60664-1, 3.12.2 141 
мікророз’єднання  micro-disconnection: 442-04-17 119 
мініатюрна вставка miniature fuse-link: 60127, 3.5 184, 191 
мініатюрні запобіжники  miniature fuse: 60127, 3.2 191 
молоточковий ефект  hammer effect 202 
моностабільне реле  monostable relay: 444-01-07 231 
Н   
надійність  надежность: ГОСТ 27.002, 1.1 139 
надійність  dependability: 191-02-03 139 
наднизька напруга; ELV  extra-low voltage; ELV: 826-12-30 27, 131 
надструм  over-current: 441-11-06 98, 151 
надструмовий розчіплювач  over-current release: 442-05-41 196 
намагніченість  magnetization; M: 121-11-52 63 
напівпровідниковий 
комутаційний апарат  

semiconductor switching  
device: 441-14-03 

29, 36, 89 

напруга дотику  touch voltage: 195-05-11 100, 112 
напруга зсуву нейтралі  neutral-point displacement voltage: 195-05-04 154 
напруга мережі line voltage 27 
напруга між лінією та землею line-to-earth voltage: 195-05-03 27 
напруга між лінією та нейтраллю line-to-neutral voltage: 195-05-02 154 
напруженість магнітного поля  magnetic field strength; H: 121-11-56 64 
нарізний термінал  screw-type terminals: 442-06-17 54 
насичення  saturation 64 
небезпечна активна частина hazardous live part: 195-06-05; 60529, 3.5.1 118, 125, 183 
небезпечна механічна частина  hazardous mechanical part: 60529, 3.5.2 125 
небезпечна частина  hazardous part: 60529, 3.5 125 
незалежна ручна операція  independent manual operation: 441-16-16 193 
незалежний (шунтовий) 
розчіплювач  

shunt release: 441-16-41 177, 196 

нейтральний провідник neutral conductor; N: 195-02-06 30 
неполяризоване реле  non-polarized relay: 444-01-10 230 
непрямий дотик  indirect contact: 195-06-03 102 
нерухомий контакт  fixed contact 38 
низька напруга  low voltage, LV: 601-01-26 25 
номінальне значення nominal value: 151-16-09 19, 20, 21 
номінатив rating: 151-16-11 22 
номінативна вторинна напруга 

(трансформатора напруги) 
rated secondary voltage: 321-01-16 290 

номінативна гранична здатність до 
відмикання коротких замикань 

rated ultimate short-circuit breaking capacity; 
Icu: 60269-1, 4.3.5.2.2 

198 

номінативна здатність до 
відмикання  

rated breaking capacity:  
60269-1, 5.7.2 

186 

номінативна імпульсна 
витримувана напруга; Uimp 

rated impulse withstand voltage; Uimp: 
60947-1, 4.3.1.3 

120 

номінативна напруга 
(трансформатора струму) 

rated voltage of current transformer 286 

номінативна напруга живлення 
у колі керування; Us  

rated control supply voltage; Us:  
60947-1, 4.5.1 

213 

номінативна напруга ізоляції; Ui rated insulation voltage; Ui: 60664-1, 3.9.1 142 
номінативна напруга кола 
керування; Uс   

rated control circuit voltage; Uс:  
60947-1, 4.5.1 

213 

номінативна напруга; Un rated voltage; Un 255 
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номінативна напруга; Ur  rated voltage; Ur: 60694, 4.1 243 
номінативна первинна напруга 

(трансформатора напруги),  
rated primary voltage: 321-01-12 290 

номінативна робоча здатність до 
відмикання коротких замикань 

rated service short-circuit breaking capacity; 
Ics: 60269-1, 4.3.5.2.2 

198 

номінативна робоча напруга; Ue  rated operational voltage; Ue:  
60898-1, 5.2.1.1; 60947-1, 4.3.1.1 

122, 150 

номінативна частота  rated frequency: 60947-1, 4.3.3 150 
номінативна частота; fr  rated frequency; fr: 60694, 4.3 243 
номінативне значення rated value: 151-16-08 21 
номінативний безперервний 
струм; Iu  

rated uninterrupted current; Iu: 60947-1, 
4.3.2.4 

150 

номінативний вторинний струм 
(трансформатора струму) 

rated secondary current: 321-01-15 286 

номінативний ізоляційний рівень  rated insulation level: 60694, 4.2 243 
номінативний короткочасно 
витримуваний струм Icw  

rated short-time withstand current:  
60947-1, 4.3.5.4 

198 

номінативний короткочасно 
витримуваний струм; Ik  

rated short-time withstand current; Ik:  
60694, 4.5 

243 

номінативний найбільший струм 
відмикання; I1 

maximum rated breaking current; I1: 60282-1 255 

номінативний найменший струм 
відмикання; I3 

minimum rated breaking current; I3: 60282-1  255 

номінативний нормальний  
струм; Ir  

rated normal current; Ir: 60694, 4.4 243 

номінативний первинний струм 
(трансформатора струму) 

rated primary current: 321-01-11 286 

номінативний різницевий струм 
неспрацьовування; IΔnо 

rated residual non-operating current, IΔnо:  
61008-1, 5.2.4 

210 

номінативний різницевий струм 
спрацьовування; IΔn 

rated residual operating current, IΔn:  
61008-1, 5.2.3 

210 

номінативний робочий струм; Ie  rated operational current; Ie: 60947-1, 4.3.2.3 150, 213 
номінативний струм відмикання 
при коротких замиканнях; Isc  

rated short-circuit breaking current; Isc:  
62271-100, 4.101 

243 

номінативний струм; In  rated current; In: 60947-1, 4.3.2.3 198 
номінативний струм; In rated current; In: 60282-1 255 
номінативні послідовності 
оперування  

rated operating sequences: 62271-100, 4.104 244 

номінативні режими  rated duties: 60947-1, 4.3.4 148 
нормальні умови експлуатації, 
монтування та транспортування  

normal service, mounting and transport 
conditions: 60947-1, 6 

147 

нормально відкриті (замикальні) 
контакти (реле) 

normally open contacts; NO contacts 229 

нормально закриті (розмикальні) 
контакти (реле) 

normally closed contacts; NC contacts 229 

О   
об’єднувальний шнуровий 
комплект  

interconnection cord set: 442-07-06 242 

об’єктний щуп object probe: 60529, 3.9 126 
обладнання категорії І ... IV equipment of overvoltage category І ... IV: 

60664-1, 3.10 
119, 120 

обладнання класу 0  class 0 equipment: ІЕС 61140, 7.1 105 
обладнання класу І  class І equipment: ІЕС 61140, 7.2 105 
обладнання класу ІІ  class ІІ equipment: ІЕС 61140, 7.3 105 
обладнання класу ІІІ  class ІІІ equipment: ІЕС 61140, 7.4 105 
обмежувач імпульсних виплесків  surge arrester; SA: 604-03-51, 811-31-09 137, 283 
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обмежувач імпульсних виплесків surge protective devices, SPD: 62305-1, 3.51 279, 284 
обмотка  coil: 151-13-15 62 
обмотки напруги  shunt coil 75 
оболонка  enclosure: 826-02-35 125 
оболонка (захисна) protective enclosure: 195-06-14 104 
огорожа (захисна) protective obstacle: 195-06-16 104 
однолінійні схеми розподільних пристроїв 268 
опір resistance (1): 131-12-04 24 
опоряджувальні засоби для кабелів cable management: 442-02-01 296 
основа запобіжника fuse-base: 441-18-02 186 
основний захист  basic protection: 826-12-05 117, 118 
основні мови IEV  principal IEV languages 17 
особливо небезпечні приміщення 99 
очікуваний струм  prospective current: 442-01-47 156 
П   
патрон електролампи lampholder: 845-08-24 54 
педальний перемикач (педаль)  foot switch (pedal): 60947-5-1, 2.2.2.21 219 
пелюстковий термінал  lug terminal: 442-06-16 57 
перевантаження  overload: 441-11-08 99, 151 
перевищення температури  temperature-rise 150 
переддуговий інтеграл Джоуля  pre-arcing I2t 168 
переддуговий час  pre-arcing time: 441-18-21 165, 187 
перемикальні контакти (реле) change-over contacts; CO contacts: 444-04-19 184 
перемикач уземлення  earthing switch: 441-14-11 252, 278 
перенапруга  over-voltage: 151-15-27 98, 283 
переривчастий режим  intermittent duty: 60947-1, 4.3.4.3 149 
перехідна поновлювана напруга transient recovery voltage; TRV: 441-17-26 171 
періодичний режим  periodic duty: 60947-1, 4.3.4.5 149 
петля гістерезису  (magnetic) hysteresis loop: 121-12-61 64 
питомий опір  resistivity; ρ: 121-12-04 39 
підсилювальна функція (реле) amplification 228 
пік напруги на дузі  peak arc voltage: 441-17-30 171 
пікове значення  peak value: 101-14-11 283 
пікове значення очікуваного 
струму  

prospective peak current: 441-17-02 165 

пірсинговий  з’єднувальний 
пристрій 

insulation piercing connecting device, IPCD: 
442-06-33 

59 

плаский пристрій швидкого 
приєднання  

flat quick-connect termination: 442-06-07 58 

пластична кабельна труба  pliable conduit: 442-02-08 296 
пневматичний актуатор pneumatic actuator 79 
поверхневий ефект  scin-effect 25 
повітряна лінія overhead line: 151-12-33 29, 154 
повітряний зазор  air gap:151-14-05 65 
повітряний відмикач високого 
тиску  

air-blast circuit breaker 261 

повне роз’єднання  full-disconnection: 442-04-16 119 
повний інтеграл Джоуля; 
інтеграл спрацьовування  

operating I2t 168 

поворотний кнопковий перемикач
(селекторний перемикач)  

rotary button (selector switch): 60947-5-1,  
2.2.2.4 

219 

поворотний перемикач  rotary switch: 441-14-47 220 
подвійна система шин  double bus bar system 279 
позиційний перемикач  position switch: 441-14-49 220 
позначення провідників у трифазних колах 29 
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полюс комутаційного апарата  pole of a switching device: 441-15-01 34 
полюс магніту  pole of a magnet: 151-14-08 62 
полюсний наконечник  pole piece: 221-04-23 65 
поляризоване реле  polarized relay: 444-01-09 231 
поновлювана напруга  recovery voltage: 441-17-25 171 
порт port: 131-12-60 34 
постійна складова  steady component 70 
постійний магніт  permanent magnet: 151-14-07 61 
постійний струм direct current; DC:131-11-22 16 
початкова точка електричної 
установки  

origin of the electrical installation: 826-10-02 119 

пошкодження  
безперервності провідника  

conductor continuity fault;  
open circuit fault: 195-04-15 

151 

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) 7 
привідна система  actuating system: 441-15-21 61 
приєднання типу X type X attachment: 442-01-34 28 
приєднання типу Y type Y attachment: 442-01-35 28 
приєднання типу Z type Z attachment: 442-01-35 28 
приміщення без підвищеної небезпеки 99 
приміщення з підвищеною небезпекою 99 
пробій на землю  earth fault: 195-04-14 107 
провід; дріт  wire: 151-12-28 293 
програмований перемикач  programmer: 60947-5-1, 2.2.1.4 221 
промисловий з’єднувач industrial coupler 233 
проміжний елемент (реле) intermediate element 226 
пропущений струм  cut-off current; let-through current: 441-17-12 165 
протидіюча сила  counter force 74 
протирозширювальний пристрій anti-spread device 54 
пружинно-моторний актуатор  78 
прямий дотик  direct contact: 195-06-03 102 
пускач  starter: 441-14-38 215 
пускач прямого пуску  direct-on-line starter: 441-14-40 216 
пускач типу «зірка-трикутник»  star-delta starter: 441-14-44 216 
пускова обмотка  booster coil 75 
Р   
радіальна розподільна мережа середніх напруг 275 
реактанс reactance: 131-12-46 24 
реальна напруга дотику  (effective) touch voltage: 195-05-11 100 
резервний захист  back-up protection 169 
резистанс resistance (2): 131-12-45 24 
резистор resistor: 151-13-19  24 
реле втичного типу  plug-in relay 228 
реле для монтування на 
друкованих платах  

PCB relay 228 

реле з витримкою часу (реле часу) time relay: 445-01-01 226 
ремонтопридатність  maintainability: 191-13-01 139 
реостатний роторний пускач  rheostatic rotor starter: 441-14-43 216 
реостатний статорний пускач  rheostatic stator starter: 60947-4-1, 3.2.6.1 216 
різальний самонарізний гвинт  thread-cutting tapping screw: 60898-1, 3.3.23 60 
різновиди коротких замикань у трифазних колах 159 
роз’єднувач  disconnector: 441-14-05 192, 252, 266 
роз’єднувач з центральним 
розмиканням  

centre-break disconnector: 441-14-08 266 

роз’єднувач-запобіжник  disconnector-fuse: 441-14-15 192 
розгалужувальний блок junction block: 442-06-30 235 
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розетка  socket-outlet: 151-12-20, 442-03-02 233, 240 
розетка з вбудованим вимикачем switched socket-outlet: 60309-1, 2.7 233, 234 
розетка та вилка ЩУКО socket-outlet and plug SCHUKO 240 
розетковий термінал socket terminal 58 
розмикальний контакт; b-контакт b-contact; break contact: 441-15-13 36 
розмикання прямої дії або 
безпосереднє розмикання 

direct opening action 
60947-5-1, K.2.2 

124 

розподільна система distribution system 113, 291 
розподільний пристрій  switchgear 18, 267 
розподільний пристрій  
з газовою ізоляцією; GIS 

gas-insulated switchgear; GIS 267 

розподільний пристрій  
з повітряною ізоляцією; AIS 

air-insulated switchgear; AIS 267 

розподільні пристрої (високої 
напруги) внутрішнього 
встановлення 

(HV) indoor switchgear 279 

розподільні пристрої (високої 
напруги) зовнішнього 
встановлення 

(HV) outdoor switchgear 279 

розподільні пристрої побутового та аналогічного призначення 272 
розподільні пристрої промислового призначення (низької напруги) 270 
розсіювана потужність  power loss: 151-15-26 40 
розсіювана потужність  power dissipation  75 
розсіювана потужність у вставках power dissipation in a fuse-link: 441-18-38 189 
розчіплювач release: 60947-1, 2.3.15 196 
розчіплювач для захисту від 
перевантажень  

overload release: 441-16-38 196 

розчіплювач з можливістю 
регулювання  

adjustable release: 60947-2, 4.7.1 196 

розчіплювач зниження напруги undervoltage release (for opening) : 441-16-39 162 
розчіплювач миттєвої дії instantaneous release: 441-16-32 196 
роликовий контакт  rolling contact: 441-15-16 38 
рухомий контакт  moving contact 38 
С   
самонарізний гвинт tapping screw: 60898-1, 3.3.21 60 
самонесні ізольовані проводи; 
СІП 

LV aerial bundled cables 
 

295 

секція (системи вкладних 
кабельних коробів) 

trunking length: 442-02-37 297, 298 

селективність при надструмах  over-current discrimination: 441-17-15 168 
сердечник; магнітний сердечник (magnetic) core: 151-14-02 65 
середня напруга  medium voltage, МV: 601-01-28 26 
середньоквадратичне значення  root-mean-square value; rms value: 101-14-15 25 
серцева фібриляція  cardiac fibrillation: 195-03-04 100 
система IT ІT system 117 
система PELV PELV system: 826-12-32 132 
система SELV  SELV system: 826-12-31 131 
система TN-C TN-C system 114 
система TN-C-S TN-C -S system 115 
система TN-S TN-S system 115 
система TT TT system 116 
система вкладних кабельних 
коробів 

cable trunking system: 442-02-34 297 

система втяжних кабельних 
коробів  

cable ducting system: 442-02-35 297 
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система збірних розподільних 
шинопроводів  

busbar trunking system (busway): 60439-1, 2.3.4; 
busbar distribution system 

235 

системи порядкування кабелів  cable management systems: 442-02 296 
сідловий термінал saddle  terminal: 442-06-09 56 
соленоїд  solenoid: 151-13-16 62 
стала часу  time constant; τ: 111-13-06 68 
стаціонарна розетка fixed socket-outlet: 442-03-04 242 
стиковий контакт  butt contact: 441-15-14 38 
стійкість до збурень  immunity to a disturbance: 161-01-20 137 
стовпчиковий термінал  pillar terminal:  442-06-22 55 
струм витоку у землю  earth leakage current: 442-01-24 151 
струм пробою на землю  earth fault current: 442-01-23 151 
струм уставки  current setting: 441-16-46 82, 198 
струмообмежувальна вставка 
запобіжника 

current-limiting fuse-link: 441-18-10 165 

струмообмежувальний відмикач  current-limiting circuit-breaker: 441-14-21 165 
ступінь забруднення  pollution degree: 60664-1, 3.13 142 
ступінь захисту  degree of protection: 60529, 3.3 125 
субмініатюрна вставка sub-miniature fuse-link: 60127, 3.6 184, 191 
Т   
твердотільне реле  solid-state relay: 444-01-06 226 
температурний пристрій 
керування; TCU  

temperature control unit; TCU 255 

теплова рівновага thermal equilibrium 148 
тепловий розчіплювач  thermal overload release: 441-16-39 196 
тепловий ударник  thermal striker 255 
термінал terminal: 442-06-05 27, 28 
термінал під пайку  solder terminal: 442-06-20 59 
топкий елемент  fuse-element: 441-18-08 186 
трансформатор напруги  voltage transformer: 321-03-01 289 
трансформатор напруги  
з неуземленою первинною 
обмоткою 

unearthed voltage transformer: 321-03-02 289 

трансформатор напруги  
з уземленою первинною 
обмоткою 

earthed voltage transformer: 321-03-02 289 

трансформатор струму  current transformer: 321-02-01 286 
трансформатор струму на 
прохідному ізоляторі 

bushing type current transformer: 321-02-02 288 

трансформатор струму опорного 
типу 

support type current transformer: 321-02-08 287 

трансформатори струму для мереж низької напруги (різновиди) 287 
трекінг  tracking: 60947-1, 2.5.64 142 
тримач вставки  fuse-carrier: 441-18-13 186 
тримач запобіжника  fuse-holder: 441-18-14 186 
трифазні короткі замикання   161 
У   
увід побутового (або іншого) 
приладу  

appliance inlet: 442-07-03 233, 241 

увідний фідер; увід  incoming feeder: 605-02-11 269 
удар електричним струмом  electric shock: 195-01-04 100 
ударник (запобіжника) striker: 441-18-18 191 
уземлювальна конструкція  earthing arrangement: 195-02-20 114 
умовний струм короткого 
замикання  

conditional short-circuit current: 441-17-20 163 
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умовний струм нерозтоплення 
 

conventional non-fusing current: 441-18-27 187 

умовний струм нерозчіплення   conventional non-tripping current:  
60947-1, 2.5.30 

199 

умовний струм розтоплення conventional fusing current: 441-18-28 187 
умовний струм розчіплення   conventional tripping current:  

60947-1, 2.5.31 
199 

умовний тепловий струм  
в оболонці  

conventional enclosed thermal current, Ithe: 
60947-1, 4.3.2.1 

150 

умовний тепловий струм на 
відкритому повітрі  

conventional free air thermal  
current; Ith: 60947-1, 4.3.2.1 

150 

умовний час (для відмикачів) conventional time: 60898-1, 60947-1 199, 203 
умовний час (для запобіжників) conventional time: 60269-1, 2.5.30, 2.5.31 188 
усталений стан  steady state: 101-14-01 68 
утримуюча обмотка  hold in coil 75 
уявний імпеданс apparent impedance: 131-12-44 24 
Ф   
фідер feeder: 601-02-08 268 
фітинги (для кабельних труб) conduit fitting: 442-02-04 296 
формувальний самонарізний 
гвинт  

thread-forming tapping screw: 60898-1, 
3.3.22 

60 

функція роз’єднання  isolation; isolating function: 826-17-01 88, 119  
Х   
характеристика пропущеного 
струму  

cut-off (current) characteristic; let-through 
(current) characteristic: 441-17-14 

166 

Ц   
цифрове маркування терміналів 
контактних елементів 
комутаційних апаратів з двома 
положеннями 

terminal marking of contact elements for 
switching devices with two positions 
(numerical):  
60947-1, L3 

178 

Ч   
час відмикання (спрацьовування) break-time: 441-17-39 198 
час горіння дуги  arcing time: 441-17-37 165 
час розчіплення  tripping time: 60947-2, 2.16 198 
часо-струмова зона  time-current zone: 441-17-25; 60269-1, 2.3.17 187 
часо-струмова характеристика  time-current characteristic:  

441-17-13; 60269-1, 2.3.16 
187 

час розмикання  opening time: 60947-2, 2.16 198 
Ш   
шайба Гровера Grover washer 54 
шарнірний випробувальний 
палець  

jointed test finger: 60529 127 

швидкодіючі відмикачі 
постійного струму 

high-speed DC circuit-breakers 250, 251 

шина  bar: 151-12-29 291 
шихтований сердечник  laminated (magnetic) core: 151-14-03 69 
шнуровий комплект  cord set: 442-07-04 241, 242 
штировий контакт (з’єднувача) plug contact 233 
Щ   
щуп доступу access probe: 60529, 3.8 121 
Я   
якір (електромагніта)  armature 62 
ярмо (електромагніта) yoke: 151-14-04 65 
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