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тну систему з парами рухомих і нерухомих контактів місткового типу та парою утримувачів рухомих
основних контактів, прямоходові електромагнітний
та індукційно-динамічний приводи, виконані у вигляді електромагнітів зі штоками, що розміщені на
одній осі та поміщені в обойму з пружиною між
ними, який відрізняється тим, що введені сталева
пластина та ізоляційна колодка з ребрами жорсткості, причому сталева пластина розташована на
продовженні спільної осі утримувачів основних
контактів, а їх зустрічні торці жорстко з'єднані та
ізольовані між собою колодкою, рухомі основні
контакти виконані з можливістю повороту відносно
осі, яка віддалена від області контактування, причому осі повороту контактів і колодки співпадають,
штоки електромагнітного і індукційно-динамічного
приводів розташовані на віддаленні від області
контактування на відстань більшу, ніж відстань до
осі повороту контактів, а шток індукційнодинамічного приводу упирається в сталеву пластину, утворюючи з нею кут приблизно 90°.

Винахід відноситься до області електротехніки
і може бути використаний для захисту електрообладнання постійного струму електровозів в аварійних режимах роботи при комутації напруги 3кВ.
В швидкодіючих автоматичних вимикачах постійного струму, які поставляються на залізничний
транспорт, використовують електромагнітні приводи утримуючого типу з розмагнічуючою шиною
та пружиною відключення [1, 2]. Недоліками цих
вимикачів є обмежена швидкодія розмикання контактів і їх вібрація внаслідок великої інерції пружини відключення, а також поляризоване виконання
електромагнітних приводів, що не дозволяє використовувати їх в реверсивних силових колах, в
тому числі й в системах рекуперації.
Відомий швидкодіючий автоматичний струмообмежуючий вимикач постійного струму [3]. Більш
висока швидкодія вимикача у порівнянні з попереднім [1, 2] забезпечується завдяки збільшенню
механічних зусиль, які долають інерцію рухомих
частин, для чого використовується система важелів, тяги та запірний механізму в вигляді засувки.
При спрацьовуванні електромагніту якір, що руха-

ється до відключеного положення, веде за собою
рухомий контакт і в той же час повертає один з
важелів, який своїм виступом розчіпляє запірний
механізм і призводить до відключення вимикача.
Недоліком вимикача є те, що завдяки зменшенню
електричної ізоляції між контактами та виконавчими елементами приводів (штоками), знижується
надійність його роботи внаслідок складної конструкції елементів, які проводять електричний
струм, та елементів запірного механізму, а також
використання системи контактів, які забезпечують
однократний розрив кола.
Найближчим за технічною суттю до заявленого є вимикач постійного струму, який описаний в
[4]. Він має прямоходову рухому контактну систему
мостикового типу з вивідними шинами, обойму,
всередині якої розміщені контактні пружини, електромагнітний прямоходовий привод оперативної
комутації та індукційно-динамічний привод аварійної комутації, що встановлений на однієї осі з електромагнітним приводом зі сторони обойми. Рухома частина індукційно-динамічного приводу
жорстко зв'язана зі штоком, який проходить по осі
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симетрії приводів. Шток (виконавчий елемент)
вача рухомих основних контактів 3 з торцем 14 та
приводу проходить крізь отвір в обоймі і зв'язаний
зустрічний йому торець 15 сталевої пластини 12
з пружиною відключення. Живлення обмоток елекжорстко з'єднані та ізольовані між собою ізоляційтромагнітів приводів забезпечує блок управління,
ною колодкою 11, причому осі повороту контактів
який включає швидкодіючі електронні ключі. В по16 і колодки 11 співпадають, штоки електромагнітрівнянні з [3], у вимикачі [4] напруга на розімкнутих
ного 5 і індукційно-динамічного 7 приводів розтаконтактах зменшується в два рази завдяки викошовані на віддалені L1 від області контактування
нанню контактної системи мостикового типу і по17, що є більшою за відстань L2 до осі 16 повороту
двійного розриву кола, і спрощення кінематичної
контактів, а шток 7 індукційно-динамічного приводу
структури внаслідок виключення засувок. Недоліупирається в сталеву пластину 12, створюючи з
ком цього вимикача є низька електрична ізоляція і,
нею кут приблизно 90°.
як наслідок, можливість електричного пробою між
При відключенні вимикача і згасанні електричнерухомими утримувачами контактів та штоками
ної дуги області контактування під напругою знаякорів приводів.
ходяться наступні елементи: пари рухомих і неруМета винаходу - підвищення електричної ізохомих контактів та штоки електромагнітного і
ляції між контактною системою і штоками електіндукційно-динамічного приводів. За рахунок того,
ромагнітного та індукційно-динамічного приводів.
що штоки приводів віддалені з області контактуПоставлена мета досягається тим, що в швидвання, практично вся відновлююча напруга прикодіючий автоматичний вимикач постійного струкладається між рухомими і нерухомими контактаму, який включає контактну систему з парами руми. В наслідок чого підвищується електрична
хомих і нерухомих контактів мостикового типу та
ізоляція швидкодіючого автоматичного вимикача в
парою утримувачів рухомих основних контактів,
цілому.
прямоходові електромагнітний та індукційноЕкспериментальні дослідження макета запродинамічний приводи, виконані в вигляді електропонованого швидкодіючого автоматичного вимимагнітів зі штоками, що розміщені на однієї осі і
кача підтвердили його дієздатність при відключенпоміщені в обойму з пружиною між ними, введені
ні струмів короткого замикання в колах напругою
сталеву пластина та ізоляційна колодка з ребрами
3кВ.
жорсткості, причому сталева пластина розташоваТаким чином, введення в швидкодіючий автона на продовженні спільної осі утримувачів контакматичний вимикач стальної пластини і її жорстке
тів основних контактів, а їх зустрічні торці жорстко
з'єднання з утримувачами рухомих основних конз'єднані та ізольовані між собою колодкою, рухомі
тактів за допомогою ізоляційної колодки, віддаосновні контакти виконані з можливістю повороту
лення штоків електродинамічного та індукційновідносно осі, яка віддалена від області контактудинамічного приводів з області контактування завання, причому осі повороту контактів і колодки
безпечує підвищення електричної ізоляції між конспівпадають, штоки електромагнітного і індукційнотактною системою і приводами, а також дає змогу
динамічного приводів розташовані на віддалені від
застосовувати швидкодіючий автоматичний вимиобласті контактування на відстань більшу, ніж відкач для захисту електрообладнання постійного
стань до осі повороту контактів, а шток індукційноструму при комутації напруги 3кВ.
динамічного приводу упирається в сталеву плас1. Авторское свидетельство 871252 СССР от
тину, створюючи з нею кут приблизно 90°.
04.01.80, МКИ Н01H7/00, Н01H51/22, опубл. 1988.
На Фіг.1 приведена схема запропонованого
2. Авторское свидетельство 1406648 СССР от
вимикача. Вимикач включає контактну систему,
05.01.87, МКИ H01F7/18, опубл.1988.
яка має пару нерухомих 1 і рухомих 2 основних
3. Авторское свидетельство 1543472 СССР.
контактів мостикового типу, пару утримувачів руМКИ Н01H75/02. Автоматический токоограничихомих основних контактів 3, прямоходові електровающий выключатель / В.В. Анушат, Н.С. Кузнемагнітний привод 4 зі штоком 5 та індукційноцов, A.M. Куссуль / №4362950/24-07; Заявлено
динамічний привод 6 зі штоком 7, що розміщені на
15.01.88; Опубл.15.02.90. Бюл. №6.
однієї осі 8 і поміщені в обойму 9 з пружиною 10
4. Авторское свидетельство 1591100 СССР.
між ними, а також введені ізоляційна колодка з
МКИ Н01H71/43. Быстродействующий коммутациребрами жорсткості 11 та сталева пластина 12, що
онный аппарат / Г.В. Могилевский, О.Н. Столяров,
розміщена на продовженні спільної осі 13 утримуА.В. Лифар /№4455680/24-07; Заявлено 23.05.88;
вачів рухомих основних контактів, а кінець утримуОпубл.07.09.90. Бюл. №33 - прототип.
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