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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина “Електрически апарати” е задължителна за студентите от 

специалностите от направление 5.2. Електротехника, електроника автоматика към Центъра по 

информатика и технически науки. Курсът има за задача да запознае студентите с основните 

конструктивни особености и принципи на работа на електрическите апарати ,както и с техните 

експлоатационни характеристики и параметри. Студентите трябва да получат знания за 

електрическите апарати за постоянен и променлив ток ниско и високо напрежение.Обхванати са и 

конструктивните особености на апаратите за защита в ел. уредби използувани при изграждане и 

експлоатацията на ВЕИ и Електроснабдяване и електрообзавеждане в индустриалните 

предприятия и фирми. В изучаваната дисциплина се ползуват знания придобити от студентите по 

дисциплините „Електротехника” и”Измервание в електротехниката и електрониката”. 

Посредством провеждане на лабораторни упражнения се доразвиват и затвърждават 

теоретичните знания от лекционния материал и се натрупва опит в изследване и работата с 

електрическите комутационни и защитни апарати. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основната цел на дисциплината е да формира знания и умения в студентите за избор и 

експлоатация на ЕА предназначени за ВЕИ и ЕСЕО. В края на обучението си по дисциплината 

студентите ще придобият знания по: 

- основните процеси и свързаните с тях зависимости за електрическата дъга при 

постоянен и променлив ток и методи и средства за нейното гасене; 

- електрически контакти и електромагнитни системи; 

- тягови характеристики на електромагнитите за постоянен и променлив ток 

- конструктивни особености на ЕА за комутация и защита. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината се явява фундамент за двете специалности и изисква предварително изучаване 

на материали по дисциплините „Електротехника” и „Измерване в електротехника и електроника” 

. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1.Общи сведения и изисквания към електрическите апарати. 

Тема 2. Електрически параметри и характеристики на електрическата дъга. 

Тема 3. Методи и устройства за гъсене на дъгата при ниски и високи напрежения. Тема 4. 

Електромагнитни системи в: контактори, пускатели,релета, включватели,автоматични 

прекъсвачи,ел.съединители,спирачки и др. 

Тема 5. Тягови характеристики на електромагнитите за постоянен и променлив ток. Тема 6. 

Електрически контакти: статични и динамични; изисквания към преходните контактни 

съпротивления. 

Тема 7. Изолация в електрическите апарати: пробив в изолацията,повърхностен 

пробив,мерки за подобряване разпределението на полето в изолацията. 

Тема 8. Пускорегулиращи апарати,основни конструктивни особености и 

характеристики: електромагнитни контактори ,въздушни и маслени; пускатели; 

софстартери. 

Тема 9. Електрически релета ,конструктивни особености и 

характеристики:електромагнитни релета;поляризовани релета;индукционни релета; 

фотоелектрични релета; топлинни релета; релета за време. 

Тема 10.Прекъсвачи за управление:бутонни прекъсвачи;пътни и крайни 

прекъсвачи;контролери и командо контролери; хибридни прекъсвачи. 

Тема 11.Апарати за разпределение и защита в уредби Н.Н.,конструктивни 

особености и характеристики:неавтоматични прекъсвачи;товарови 

прекъсвачи;автоматични прекъсвачи;предпазители. 

Тема 12. Апарати за В.Н.,общи сведения и педназначение :мощностни 

прекъсвачи;мощностни разеденители;разеденители. 

Тема 13. Маслени прекъсвачи,конструктивни особености и характеристики. 

Тема 14. Газови прекъсвачи:конструктивни особености и начин на гъсене на ел. дъга. 

Тема 15. Вакуумни прекъсвачи:конструктивни особености и начин на гасене на ел.дъга. 

 

 

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ 

Продължителност на упражненията-3 часа 

 

1. Обследване гасенето на ел.дъга при променлив ток при различен храктер на ел.товар: 

активен,активно-индуктивен, индуктивен, активно-капацитивен и капацитивен 

2. Изследване нагряването на тоководния контур на комутационни апарати ниско напрежение 

– контактор за променлив ток при номинално натоварване с ПВ-15, 25, 40 , 60 и 100 %. 

3. Изследване на времетоковата характеристика на термична защита 

4. Изследване нагряването на бобина на контактор за Н.Н.при номинално натоварване в 

продължителен режим и определяне на установената температура и температурна 

времеконстанта. 

5. Изследване на факторите влияещи върху преходното контактно съпротивление при 

статични контакти;контактна сила и вид на материала, 

6. Изследване на факторите влияещи върху преходното контактно съпротивление при 

динамични контакти; контактна сила , вид на материала и форма на контакта. 
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7. Конструкция ,основни функции и времетокова характеристика на автоматичен еднополюсен 

прекъсвач. 

8. Изследване     на триполюсен     автоматичен прекъсвач; времетокова 

характеристика,конструкция,функции ,термичен изключвател,ел.магнитен изключвател 

9. Определяне на тяговата характеристика на електромагнити за постоянен и променлив ток. 

10. Реализиране на силова схема и схема за управление на ас.електрозадвижване с 

използуване на електрически апарати осигуряващи пускови,комутационни и защитни 

функции . 

11. Класификация на електрически уредби, мрежи, работни помещения. 

12. Токоограничаване на автоматични прекъсвачи. Каскадиране и селективност. 

13. Изследване работните характеристики на защитни прекъсвачи за ток на утечка. 

14. Тестване на автоматичен прекъсвач лят корпус до 630А със защита Micrologic 2.3 

15. Изследване на AFDD, апарат за откриване на дъгови къси съединения. 
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