LUCRAREA A16
ÎNCERCAREA CONTACTORULUI DE JOASĂ TENSIUNE
LA UZURĂ ELECTRICĂ ÎN REGIM AC-4
1. Tematica lucrării.
1.1. Categorii de utilizare a contactoarelor de curent alternativ.
1.2. Determinare parametrilor circuitului şi ciclul de încercare în regim AC - 4.
1.3. Verificarea parametrilor tensiunii oscilante de restabilire.
1.4. Efectuarea încercării la uzură electrică în regim AC - 4.
2. Schema electrică.
Schema electrică a instalaţiei de uzură electrică în regim AC - 4 este prezentat în
figura 1 (schema de forţă) şi 2 (schema de comandă).
Specificarea notaţiilor este următoarea:
CX - contactor de încercare tip AR 10, Us = 220 V, 50 Hz;
R, L - circuit de sarcină R = 4,48 Ω, L = 16,7 mH;
Rp, Cp - rezistenţe şi capacităţii paralele;
Ra - rezistenţă adiţională Ra = 2,1 kΩ, 0,5 W;
C1,C2 - comutatoare cu came C16;
D - diodă de comutaţie cu siliciu;
OC - osciloscop catodic;
G - generator de semnal sinusoidal cu frecvenţa f = 2 kHz;
Rtp, Rtl - relee de timp care realizează durata de pauză (Rtp) şi respectiv
pe cea de lucru (Rtl), tip RTpa - 7;
N - numărător de impulsuri.
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3. Mod de lucru.
3.1. Categorii de utilizare a contactoarelor (cf. SR EN 60947-4-1).
Rezistenţa la uzură sub sarcină a unui contactor este caracterizată de
numărul de cicluri de acţionare pe care acesta este capabil să-l efectueze în
condiţiile corespunzătoare diverselor categorii de utilizare. Aceste categorii,
corespunzătoare diverselor receptoare, sunt prezentate în anexa 1, iar un extras
din tabel este dat în cele ce urmează:
Tabelul 1.
Categorie

Utilizare

AC - 1

Sarcini neinductive sau uşor inductive: cuptoare cu rezistenţă.

AC - 2

Motoare cu inele, demaraj, frânare.

AC - 3

Motor asincron cu colivie pornire întrerupere motor lansat.

AC - 4

Motor cu colivie, pornire, mers în impulsuri, inversare de sens.

Gradul de utilizare al unui contactor este definit ca raportul între curentul de
exploatare şi curentul nominal al contactorului.
k = Ie / In

Condiţiile de conectare şi deconectare corespunzând categoriei de utilizare
AC-4, pentru verificarea rezistenţei la uzură sub sarcină, în condiţii normale de
funcţionare sunt indicate în tabelul 2.
Tabelul 2.
Valoarea
curentului
nominal de
utilizare
Ie ≤ 17 A
Ie > 17 A
unde :

Conectare
Ic/Ie
6
6

Ur/Ue
1
1

Deconectare
cos ϕ
0,65
0,35

Ie - curent de utilizare;
Ue - tensiune de utilizare;
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Ir/Ie
6
6

Ur/Ue
1
1

cos ϕ
0,65
0,35

Ic - curent la conectare;
Ir - curent la deconectare;
Ur - tensiunea de restabilire (la 50 Hz).
Toleranţa impusă pentru factorul de putere cos ϕ este de + 0,05.
3.2. Determinarea parametrilor circuitului de sarcină şi ciclului de
încercare în regim AC - 4.
Circuitul de sarcină (R, L) modelează motorul electric asincron, comandat
de contactor. Regimul AC-4 corespunde situaţiei motorului cu rotorul calat,
valorile rezistenţei şi inductivităţii asigurând curentul şi factorul de putere
corespunzător acestei situaţii.
Se vor determina valorile rezistenţei şi inductivităţii R,L din circuitul de
sarcină pentru câteva puteri ale motoarelor indicate în tabelul 3, în care se vor
trece şi rezultatele.
Tabelul 3.
P

Ie

Conectare

Deconectare

[kW]

[A]

Ic/Ie

2,2

5,29

6

1

0,65

6

1

0,65

3

6,99

6

1

0,65

6

1

0,65

4

9,04

6

1

0,65

6

1

0,65

11

22,9

6

1

0,35

6

1

0,35

Ur/Ue cos ϕ Ir/Ie Ur/Ue cos ϕ

L

R

t1

tp

f

[mH] [Ω] [s]

[s]

[kHz]

Observaţie: Pentru puterile motoarelor 2,2 si 3 kW se vor utiliza contactoare cu
In = 10 A, iar pentru puterile 4 si 11 kW se vor utiliza contactoare cu In = 25 A,
respectiv 32 A.
Pentru calcule se folosesc formulele:
Z=

U
3 ⋅ Ie

(1)

R = Z·cosϕ

(2)
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X = Z·sinϕ

(3)

x
ω

L=

(4)

Se vor determina parametrii ciclului de încercare în regim AC4,
corespunzătoare frecvenţei de conectare indicată în laborator (Exemplu: In =
10A; fc = 300 con/h).
tc =

3600
fc

(5)

Intervalul de timp în care circulă curentul de sarcină, tl se calculează din
condiţiile conservării integralei termice pe parcursul încercării:
tl

∫I

2
c

(6)

2

dt ≤ I n t c

0
tl

unde ∫ I c 2 dt se evaluează în condiţiile cazului concret considerat cu referire la
0

figura 3, astfel:
tl ≤

I 2n ⋅ t c
(6 ⋅ I e ) 2

(7)

Timpul de pauză rezultă:
tp = tc − tl

(8)

3.3. Verificarea şi reglajul parametrilor tensiunii oscilante de
restabilire.
Parametrii tensiunii oscilante de restabilire se verifică şi se reglează cu
cheia de comandă C1 pe poziţia 2 "măsurare t.o.r." (fig.1). În această poziţie a
cheii, circuitul este deconectat de la sursa de c.a. de 50 Hz şi conectat la schema
de măsură. Conform recomandărilor C.E.I. [3] frecvenţa proprie de oscilaţie a
t.o.r. se reglează la valoarea:
f e = 2000 ⋅ I r

0.2

⋅U e

unde fe - frecvenţa proprie de oscilaţie, în kHz;
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−0.8

±10%

(9)

Ir, Ue - curentul întrerupt (în A) şi tensiunea de utilizare (în V). Factorul
de oscilaţie are valoarea:
γ = 1,1 ± 0,05

(10)

Se va determina frecvenţa proprie de oscilaţie a t.o.r. pentru cazurile concrete
indicate în tabelul 3.
Parametrii t.o.r. (frecvenţa proprie de oscilaţie fe şi factorul de oscilaţie γ)
sunt determinaţi de parametrii circuitului de sarcină R şi L. Dat fiind că aceste
valori sunt independente de tensiunea de alimentare a schemei de măsurare,
verificarea şi reglajul se fac alimentând circuitul de la o sursă de curent
alternativ de frecvenţă înaltă. În acest scop se utilizează un generator de semnal
sinusoidal G, conectat ca în figura 1 pentru a simula solicitarea polului care
întrerupe primul. Generatorul sinusoidal este un oscilator realizat cu tranzistoare
conform schemei din figura 4.
Prevederile C.E.I. indică frecvenţa generatorului G în funcţie de curentul
de încercare:

Tabelul 4.
fG [ kHz]

I [A]

2

I ≤ 1000 A

4

I > 1000 A

Simularea deconectării circuitului (trecerea curentului prin zero) este
realizată de către dioda de comutaţie D. În pauza de curent determinată de
prezenţa diodei D, la bornele osciloscopului catodic OC, apare tensiunea
oscilantă de restabilire. Baleiajul osciloscopului este sincronizat cu frecvenţa
sursei de alimentare.
În serie cu generatorul G se montează o rezistenţă de adaptare Ra a cărei
valoare este mare în raport cu impedanţa circuitului de sarcină, de exemplu
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Ra ≈ 10·Z cu Z = R 2 + (ω ⋅ L) 2 unde ω = 2·π·fG , fG fiind frecvenţa generatorului
G. Se va evalua valoarea rezistenţei adiţionale Ra pentru diversele cazuri
studiate.

Ţinând cont de valoarea frecvenţei generatorului G, circuitul de sarcină
este practic inductiv şi deci în momentul trecerii curentului prin zero, tensiunea
aplicată circuitului de sarcină va atinge valoarea sa de vârf. Vizualizând t.o.r. la
osciloscopul catodic se va determina frecvenţa proprie de oscilaţie şi factorului
de oscilaţie γ.
Dacă aceşti parametri nu iau valori cuprinse în limitele admisibile, se pot
regla conectând în paralel rezistenţe Rp (practic neinductive) şi condensatoare
Cp.
Instalaţia din laborator este realizată pentru încercarea unui contactor cu In
= 10 (16) A corespunzător unei puteri a motorului de 2,2 kW; frecvenţa t.o.r.
determinată experimental se va compara cu cea impusă de norme în acest caz
(valoarea calculată anterior).
Pentru măsurarea parametrilor t.o.r. se conectează instalaţia la reţea (C2
închis), se trece comutatorul C1 pe poziţia 2 "măsură t.o.r." se alimentează
schema de comandă (se trece butonul B3 "alimentare comenzi" pe poziţia I) şi
oscilatorul sinusoidal (butonul K2 "alimentare oscilator" pe poziţia I). Se
conectează osciloscopul la borne şi se vizualizează t.o.r. Parametrii acesteia se
evaluează din măsurători făcute la osciloscop, aşa cum rezultă din figura 5. In
figura 5a este prezentată forma neadaptată a t.o.r. . Dacă parametrii nu
corespund celor impuşi de norme [3] este necesară utilizarea de elemente de
adaptare RP , CP. Efectul rezistenţei Rp se evidenţiază prin forma adaptată a t.o.r.
care apare pe ecranul osciloscopului (fig. 5b).
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3.4. Efectuarea încercării la uzură electrică în regim AC - 4
3.4.1. Pregătirea încercării cuprinde următoarele etape:
- calculul elementelor circuitului de sarcină (R, L) corespunzător puterii de
încercare; (conform pct.3.2)
- conectarea în circuit a elementelor R, L de valori cât mai apropiate de cele
calculate anterior, obţinându-se astfel factorul de putere şi curentul de încercare
indicate de SR EN;
- calculul parametrilor ciclului de încercare (cf. pct. 3.2);
- reglarea programatorului la valorile calculate pentru timpii de lucru şi de pauză
tl şi tp ;
- verificarea şi reglarea parametrilor t.o.r. (cf. pct. 3.3) ;
- măsurarea curentului de încercare.
Măsurarea curentului de încercare se face după conectarea instalaţiei la
reţea (C2 închis), trecerea pe poziţia "încercare" a comutatorului C1 şi
alimentarea circuitului de comenzi (B3 închis). Se conectează osciloscopul la
bornele şuntului S. Se închide pentru scurt timp (1 – 2 s) contactorul de probă
CX (butonul B1 ) se măsoară curentul în circuit, după care contactorul se
deschide (butonul B2).

Atenţiune !: Circuitul nu se va menţine mai mult de un minut sub sarcină
întrucât curentul nominal al reactanţelor şi rezistenţelor de sarcină este sensibil
mai mic decât cel de încercare.
Instalaţia din laborator este reglată pentru încercarea unui contactor AR
10 A la uzură electrică corespunzătoare unui motor cu o putere de 2,2 kW.
Panoul frontal este reprezentat în figura 6.

3.4.2. Efectuarea încercării.
Contactorul de încercat CX conectează şi deconectează un curent cu
intensitatea 6·Ie , realizându-se în acest fel încercarea în regim AC-4, fiind
comandat de către un programator.
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Schema de comandă este prezentată în figura 2. Timpul cât bobina
contactorului este alimentată t1 şi timpul de pauză tp sunt reglaţi de la releele de
timp R1 şi Rp care constituie programatorul încercării. Alimentarea schemei de
comandă este semnalizată de lampa de semnalizare LS2, iar poziţia închis a
contactorului de către lampa de semnalizare LS1. Contorizarea ciclurilor de
încercare se face la numărătorul N care este comandat de contactul auxiliar al
contactorului de încercat.
Programatorul se pune în funcţiune prin închiderea întrerupătorului K1
(schema de comandă fiind alimentată). Astfel se alimentează bobina releului de
pauză Rp prin contactul NI al contactorului CX.
După terminarea temporizării reglate, releul de pauză comandă închiderea
contactorului CX prin contactul său temporizat la închidere. Contactorul CX
închizându-se, se închide contactul său ND alimentând bobina releului de lucru
R1 . La terminarea temporizării reglate releul de lucru îşi deschide contactul NI
cu temporizare la deschidere, iar contactorul CX îşi pierde alimentarea. Ca
urmare, contactul său NI se închide şi alimentează bobina releului de pauză Rp ,
reluându-se în acest fel ciclul de încercare.
Pentru efectuarea încercării de uzură electrică în regim AC-4 trebuie
realizată următoarea secvenţă de manevre:
- se alimentează schema de la reţea (C2 închis);
- se trece comutatorul C1 pe poziţia "încercare";
- se trece butonul B4 pe poziţia "adaptat";
- se alimentează schema de comandă (B3 închis);
- se închide întrerupătorul K1 pornindu-se programatorul.

Atenţie !: Celelalte butoane şi întrerupătorul K2 rămân neacţionate.
Buna funcţionare a schemei se poate verifica prin urmărirea releelor de timp, a
semnalizării poziţiei contactorului de probă (LS1) şi contorului de cicluri N.
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4. Întrebări.
1. Prezentaţii categoriile de utilizare a contactoarelor de c.a. .
2. Ce se înţelege prin uzură electrică şi uzură mecanică ?
3. Care sunt solicitările la conectare şi deconectare în regim de funcţionare
normală, respectiv ocazională ?
4. Care este numărul de manevre efectuat de un contactor în regim normal,
respectiv ocazional, de funcţionare în acord cu categoria de utilizare AC-4 ?
5. Cum se calculează rezistenţa şi inductivitatea din circuitul de încercare în
regim AC - 4 ?
6. Cum se determină parametrii ciclului de încercare?
7. Cum se verifică parametrii t.o.r.?
8. Care este rolul elementelor de circuit Rp , Cp?
9. Explicaţi funcţionarea schemei de comandă.

5. Bibliografie.
1. Hortopan, G.: Aparate electrice de comutaţie, vol. II Editura tehnică –
Bucureşti, 2000;
2. SR EN 60947-4-1.
3. C.E.I. - Publicaţie 158-1, 1970.

207

Fig.1. Schema electrică de forţă a standului AC-4
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Fig.2. Schema electrică de comandă
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Fig.4. Schema generatorului sinusoidal
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Fig.3. Diagrama curentului în cadrul ciclului de încercare

Fig.5. Oscilograma tensiunii oscilante de restabilire
a) fără adaptarea factorului de oscilaţie
b) cu adaptarea factorului de oscilaţie
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Fig.6. Panoul frontal al instalaţiei
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