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В роботі розглянуто питання принципу дії блока керування вакуумного 

вимикача з гібридною комутацією двохпозиційного актуатора. Сучасні 

електроустановки середніх напруг (6 – 35 кВ) характеризуються великими 

значеннями струмів коротких замикань (КЗ), які досягають десятків тисяч 

ампер. В даний час на ринку вимикачів середніх напруг домінують вакуумні 

вимикачі [1]. Це пов'язано не тільки з високою відмикаючою здатністю таких 

вимикачів, їх високою надійністю, комутаційною зносостійкістю і відносно 

малими габаритами, але і з успішним рішенням тих проблем (в першу чергу, 

проблеми зрізу струму, яка породжувала появу небезпечних комутаційних 

перенапружень, а також проблеми приварювання контактів), які раніше 

обмежували можливості їх застосування. 

Метою даної роботи є проектування та дослідження блока керування з 

гібридною комутацією двохпозиційного актуатора вакуумного вимикача.  

Основою роботи є система керування вакуумного вимикача в якої 

управління зміною положення двохпозиційного актуатора здійснюється за 

допомогою одночасного використання двох обмоток актуатора як у режимі 

вмикання, так й у режимі вимикання [2].  

Одночасне використання як напівпровідникової, та електромеханічної 

елементної бази (гібридна комутація) система керування забезпечує високу 

зносостійкість, малий час вмикання та, особливо, вимикання вакуумного 

вимикача, малі габаритні розміри плати керування, а за рахунок використання 

мікроконтролеру – різноманітні режими управління, контролю та зручне 

налаштування вакуумного вимикача.  

Експериментально доведено, що система керування з гібридною 

комутацією забезпечує належне виконання усіх головних функцій вимикача: 

чітке виконання операцій вмикання та вимикання при зниженні напруги живлення 

в межах вимог стандартів, чітке виконання автоматичного повторного вмикання 

(АПВ), чітке виконання операції вимикання при зникненні напруги живлення 

через десять хвилин після зникнення напруги живлення та автоматичне 

вимикання вимикача при не повністю виконаній операції вмикання внаслідок 

порушень в кінематичній системі. 
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