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LUCRAREA NUMARUL 1
ELEMENTE DE BAZA PENTRU ALCATUIREA
SCHEMELOR DE ACTIONARE ELECTRICA
1. SCOPUL LUCRARII
Prezentarea aparatelor de comutatie si de protectie (la curenti de suprasarcina si de scurtcircuit) utilizate
în actionarile cu motoare electrice. Folosirea acestora în schema de actionare pentru pornirea directa si în
Y - D a motoarelor asincrone .
2. CONSIDERATII TEORETICE
Transferul de energie electrica de la locul de producere în centralele electrice la consumatori se realizeaza
prin intermediul liniilor si retelelor electrice în care sunt implantate aparate electrice. Acestea îndeplinesc
anumite functii, criteriu dupa care se clasiﬁca în :

- aparate de comutatie
- aparate de protectie
- aparate de semnalizare
- aparate pentru modiﬁcarea marimilor electrice .
2.1. Aparate de comutatie
Rolul functional al aparatelor de comutatie este de a stabili si întrerupe circuite electrice în conditii de
functionare normala, situatie în care se urmareste dirijarea ﬂuxului de energie de la generatoare la
receptoare . Ele pot ﬁ cu actionare manuala sau cu actionare automata .
2.1.1. Aparate cu comutatie manuala
Aceste aparate sunt actionate în mod nemijlocit de catre om, fara sisteme sau mecanisme intermediare de
transmitere a miscarii, atât la stabilirea cât si la întreruperea curentului, având frecventa de conectare
foarte mica si neﬁind prevazute cu elemente de protectie. Aceste aparate sunt : separatoarele,
întreruptoarele cu pârghie, întreruptoarele si comutatoarele cu came, butoanele de comanda, prizele si
ﬁsele, etc.
Separatoarele sunt aparate a caror pozitie (închis sau deschis) în circuit este vizibila de la distanta. Ele nu
pot întrerupe curentii importanti de aceea manevrarea lor se va face când liniile electrice functioneaza în
gol .
Întreruptoarele cu pârghie sunt destinate închiderii si deschiderii sub sarcina a circuitelor electrice. Sunt
formate din doua sau trei contacte mobile, care se rotesc simultan în jurul unui ax comun si stabilesc
contactele ﬁxe. Contactele mobile sunt antrenate cu ajutorul unei manete cu mâner, iar întreg ansamblul
este protejat cu un capac de bachelita (pâna la 100A ).
Comutatoarele au rolul de a înlocui o portiune de circuit cu alta sau de a modiﬁca, în mod succesiv
conexiunile unuia sau mai multor circuite. Spre deosebire de întrerupatoarele care au doua pozitii în
circuit, comutatoarele pot avea un numar mare de pozitii.
Întreruptoarele si comutatoarele pachet se folosesc pentru circuite pâna la 63A. Sunt realizate prin
suprapunerea unor elemente numite pachete, ﬁecare pachet ﬁind alcatuit dintr-un suport izolant cu
doua pâna la patru contacte ﬁxe (ﬁxate la periferie), un contact mobil dispus pe un ax comun tuturor
pachetelor si discuri izolante care închid ﬁecare element.
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