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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 
 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng 

nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu 

lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Đất nước Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá, nền kinh tế đang 

trên đà phát triển, việc sử dụng các thiết bị điện, khí cụ điện vào trong xây lắp các khu công 

nghiệp, khu chế xuất – liên doanh, khu nhà cao tầng ngày càng nhiều. Vì vậy việc tìm hiểu 

đặc tính, kết cấu, tính toán lựa chọn sử dụng rất cần thiết cho học viên học ngành Điện. 

Ngoài ra cần phải cập nhật thêm những công nghệ mới đang không ngừng cải tiến và nâng 

cao các thiết bị điện. Với một vai trò quan trọng như vậy và xuất phát từ yêu cầu, kế hoạch 

đào tạo, chương trình môn học của Trường trung cấp nghề Củ Chi. Chúng tôi đã biên soạn 

cuốn giáo trình Trang bị điện. 

…............, ngày  tháng  năm 2022 

Tham gia biên soạn 

 

 

 

Phan Chí Thạch 
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Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun:  
- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun Máy điện, 
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- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc- Ý nghĩa 

và vai trò của môn học/mô đun: 

Mục tiêu của môn học/mô đun: 
-Về kiến thức:  

+ Mô tả được cấu tạo các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ 

+ Vẽ được sơ đồ mạch điện 

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện. 

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp. 

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển. 

-Về kỹ năng: 

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành. 

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù 

hợp. 
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hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn 

đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ). 

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian 

qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học. 
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BÀI 1: CÁC PHẦN TỬ ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ THỐNG TRANG BỊ 

ĐIỆN 

Giới thiệu: 
Khí cụ điện (KCĐ) là thiết bị điện dùng để : đóng cắt, điều khiển, kiểm tra, tự động 

điều khiển, khống chế các đối tượng điện cũng như không điện và bảo vệ khi sự cố. Khí 

cụ điện có rất nhiều chủng loại với chức năng, nguyên lý làm việc và kích cỡ khác nhau, 

được dùng rộng rải trong công nghiệp và dân dụng. 

Mục tiêu: 
- Nắm được cấu tạo nguyên lý làm việc một số loại khí cụ điện thông dụng. 

- Nắm được ứng dụng của từng loại khí cụ điện. 

- Phân loại các khí cụ điện điều khiển và các loại khí cụ điện bảo vệ. 

Nội dung chính: 

1.1 Các phần tử bảo vệ: 

1.1.1 Cầu chì (cầu chảy) : 
a) Cấu tạo: 

Cầu chì bao gồm các thành phần sau: 

+ Phần tử ngắt mạch: Đây chính là thành phần chính của cầu chì, phần tử này phải có 

khả năng cảm nhận được giá trị hiệu dụng củ dòng điện qua nó. Phần tử này có giá trị điện 

trở suất bé (thường bằng bạc, đồng hay các vật liệu dẫn có giá trị điện trở suất nhỏ lân cận 

với các giá trị nêu trên...). Hình dạng của phần tử có thể ở dạng là một dây (tiết diện tròn), 

dạng băng mỏng. 

+ Thân của cầu chì: Thường bằng thuỷ tính, ceramic (sứ gốm) hay các vật liệu khác 

tương đương. Vật liệu tạo thành thân của cầu chì phải đảm bảo được hai tính chất: 

- Có độ bền cơ khí. 

- Có độ bền về điệu kiện dẫn nhiệt và chịu đựng được các sự thay đôi nhiệt độ đột 

ngột mà không hư hỏng. 

+ Vật liệu lấp đầy (bao bọc quanh phần tử ngắt mạch trong thân cầu chì): 

Thường bằng vật liệu Silicat ở dạng hạt, nó phải có khả ngăng hấp thụ được năng lượng 

sinh ra do hồ quang và phải đảm bảo tính cách điện khi xảy ra hiện tượng ngắt mạch. 

+ Các đấu nối: Các thành phần này dùng định vị cố định cầu chì trên các thiết bị đóng ngắt 

mạch; đồng thởi phải đảm bảo tính tiếp xúc điện tốt. 

b) Phân loại, ký hiệu, công dụng 

Cầu chì dùng trong lưới điện hạ thế có nhiều hình dạng khác nhau, trong sơ đồ nguyên 

lý ta thường ký hiệu cho cầu chì theo một trong các dạng sau: 

 

 
Cầu chì có thể chia thành hai dạng cơ bản, tùy thuộc vào nhiệm vụ: 

+ Cầu chì loại g: Cầu chì dạng này chỉ có khả năng ngắt mạch, khi có sự cố hay quá 

tải hay ngắn mạch xảy ra trên phụ tải. 

+ Cầu chì loại a: Cầu chì dạng này chỉ có khả năng bảo vệ duy nhất trạng thái ngắn 

mạch trên tải. 
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1.1.2Rơle nhiệt: 
a) Khái niệm và cấu tạo: 

Rơle nhiệt là một loại khí cụ để bảo vệ động cơ và mạch điện khi có sự cố quá tải. 

Rơle nhiệt không tác động tức thời theo trị số dòng điện vì nó có quán tính nhiệt lớn, phải 

có thời gian phát nóng, do đó nó làm việc có thời gain từ vài giây 

 

 
Phần tử phát nóng 1 được đấu nối tiếp với mạch động lực bởi vít 2 và ôm phiến lưỡng 

kim 3. Vít 6 trên giá nhựa cách điện 5 dùng để điều chỉnh mức độ uốn cong đầu tự do của 

phiến 3. Giá 5 xoay quanh trục 4, tuỳ theo trị số dòng điện chạy qua phần tử phát nóng mà 

phiến lưõng kim cong nhiều hay ít, đẩy vào vít 6 làm xoay giá 5 để mở ngàm đòn bẩy 9. 

Nhờ tác dụng lò xo 8, đẩy đòn bẩy 9 xoay quanh trục 7 ngược chiều kim đồng hồ làm mở 

tiếp điểm động 11 khỏi tiếp điểm tĩnh 12. Nút nhấn 10 để Reset Rơle nhiệt về vị trí ban 

đầu sau khi phiến lưỡng kim nguội trở về vị trí ban đầu. 

b) Nguyên lý: 

Nguyên lý chung của Rơle nhiệt là dựa trên cơ sở tác dụng nhiệt làm dãn nở phiến 

kim loại kép. Phiến kim loại kép gồm hai lá kim loại có hệ số giãn nở khác nhau (hệ số 

giãn nở hơn kém nhau 20 lần) ghép chặt với nhau thành một phiến bằng phương pháp cán 

nóng hoặc hàn. Khi có dòng điện quá tải đi qua, phiến lưỡng kim được đốt nóng, uốn cong 

về phía kim loại có hệ số giãn nở bé, đẩy cần gạt làm lò xo co lại và chuyển đổi hệ thống 

tiếp điểm phụ.  

Để Rơle nhiệt làm việc trở lại, phải đợi phiến kim loại nguội và kéo cần Reset của 

Rơle nhiệt.  

1.2 Các phần tử điều khiển 

1.2.1 Công tắc 
a) Khái quát và công dụng 

Công tắc là khí cụ điện dùng để đóng ngắt mạch điện có công suất nmhỏ và có dòng 

điện định mức nhỏ hơn 6A. Công tắc thường có hộp bảo vệ để tránh sự phóng điện khi 

đóng mở. Điện áp của công tắc nhỏ hơn hay bằng 500V. 
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Công tắc hộp làm việc chắc chăn hơn cầu dao, dập tắt hồ quang nhanh hơn vì thao 

tác ngắt nhanh và dứt khoát hơn cầu dao. 

Một số công tắc thường gặp: 

 

 
b) Phân loại và cấu tạo 

Cấu tạo của công tắc: phần chính là tiếp điểm đóng mở được gắn trên đế nhựa và có 

lò xo để thao tác chính xác. 

Phân loại theo công dụng làm việc, có các loại công tắc sau: 

- Công tắc đóng ngắt trực tiếp. 

- Công tắc chuyển mạch (công tắc xoay, công tắc đảo, công tắc vạn năng), dùng để 

đóng ngắt chuyển đổi mạch điện, đổi nối sao tam giác cho động cơ. 

- Công tắc hành trình và cuối hành trình, loại công tắc này được áp dụng trong các 

máy cắt gọt kim loại để điều khiển tự động hoá hành trình làm việc của mạch điện. 

c) Các thông số định mức của công tắc 

Uđm: Điện áp định mức của công tắc. 

Iđm: Dòng điện định mức của công tắc. 

Ngoài ra còn có các thong số trong việc thử công tứ như độ bền cơ khí, độ cách điện, 

độ phóng điện… 

1.2.2 Nút ấn 
a) Khái quát và công dụng 

Nút nhấn còn gọi là nút điều khiển là một loại khí cụ điện dung để đóng ngắt từ xa 

các thiết bị điện từ khác nhau: các dụng cụ báo hiệu và cũng để chuyển đổi mạch điện điều 

khiển, tín hiệu liên động bảo vệ…Ở mạch điện một chiều điện áp đến 440V và mạch điện 

xoay chiều điện áp 500V, tần số 50Hz, 60Hz, nút nhấn thông dụng để khởi động, đảo chiều 

quay động cơ điện bằng cách đóng và ngắt các cuộn dây của Contactor nối cho động cơ. 

Nút nhấn thường được đặt trên bảng điều khiển, ở tủ điện, trên hộp nút nhấn. 

Nút nhấn thường được nghiên cứu, chế tạo làm việc trong môi trường không ẩm ướt, 

không có hơi hoá chất và bụi bẩn. 

Nút nhấn có thể bền tới 1.000.000 lần đóng không tải và 200.000 lần đóng ngắt có 

tải. Khi thao tác nhấn nút cần phải dứt khoát để mở hoặc đóng mạch điện. 

b) Phân loại và cấu tạo 

Nút nhấn gồm hệ thống lò xo, hệ thống các tiếp điểm thường hở - thường đóng và vỏ 

bảo vệ. 

Khi tác động vào nút nhấn, các tiếp điểm chuyển trạng thái: khi không còn tác động, 

các tiếp điểm trở về trạng thái ban đầu. 

Nút nhấn được phân loại theo các yếu tố sau: 

- Phân loại theo chức năng trạng thái hoạt đông của nút nhấn, có các loại: 

+ Nút nhấn đơn: 

Mỗi nút nhấn chỉ có một trạng thái (ON hoặc OFF) 
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+ Nút nhấn kép: 

Mỗi nút nhấn có hai trạng thái (ON và OFF) 

 
Trong thực tế, để dễ dàng sử dụng vào tháo ráp lấp lẫn trong quá trình sửa chữa, 

thường người ta dùng nút nhấn kép, ta có thể dùng nó như là dạng nút nhấn ON hay OFF 

- Phân loại theo hình dạng bên ngoài, người ta chia nút nhấn ra thành 4 loại: 

+ Loại hở 

+ Loại bảo vệ. 

+ Loại bảo vệ chống nước và chống bụi. 

Nút nhấn kiểu bảo vệ chống nước được đặt trong một hộp kín khít để tránh nước lọt 

vào. 

+ Loại bảo vệ khỏi nổ. 

Nút nhấn kiểu chống nổi dùng trong các hầm lò, mỏ thanh hoặc ở nơi có các khí nổ 

lẫn trong không khí. Cấu tạo của nó đặc biệt kín khít không lọt được tia lửa ra ngoài và đặc 

biệt vững chắc để không bị phá vỡ khi nổ. 

- Theo yêu cầu điều khiển người ta chia nút ấn ra 3 loại: một nút, hai nút, ba nút. 

- Theo kết cấu bên trong: 

+ Nút ấn loại có đèn báo. 

+ Nút ấn loại không có đèn báo 

c) Các thông số kỹ thuật của nút nhấn 

Uđm: điện áp định mức của nút nhấn. 

Iđm: dòng điện định mức của nút nhấn. 

Trị số điện áp định mức của nút nhấn thường có giá trị ≤ 500V. 

Trị số dòng điện định mức của nút nhấn thường có giá trị ≤ 5A. 

1.2.3 Cầu dao 
a) Khái quát và công dụng 

Cầu dao là một khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện bằng tay, được sử dụng trong 

các mạch điện có nguồn dưới 500V, dòng điện định mức có thể lên tới vài KA. 

Khi thao tác đóng ngắt mạch điện, cần đảm bảo an toàn cho thiết bị dùng điện. Bên 

cạnh, cần có biện pháp dập tắt hồ quang điện, tốc độ di chuyển lưỡi dao càng nhanh thì hồ 

quang kéo dài nhanh, thời gian dập tắt hồ quang càng ngắn. Vì vậy khi đóng ngắt mạch 

điện, cầu dao cần phải thực hiện một cách dứt khoát. Thông thường, cầu dao được bố trí đi 

cùng với cầu chì để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điện. 

b) Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phân loại 

Phần chính của cầu dao là lưỡi dao vàhệ thống kẹp lưỡi, được làm bằng hợpkim của 

đồng, ngoài ra bộ phận nối dây cũng làm bằng hợp kim đồng. 
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Khi thao tác trên cầu dao, nhờ vào lưỡi dao và hệ thống kẹp lưỡi, mạch điện được 

đóng ngắt. Trong quá trình ngắt mạch, cầu dao thường xảy ra hồ quang điện tại đầu lưỡi 

dao và điểm tiếp xúc trên hệ thống kẹp lưỡi. Người sử dụng cần phải kéo lưỡi dao ra khỏi 

kẹp nhanh để dập tắt hồ quang. 

Do tốc độ kéo bằng tay không thể nhanh được nên người ta làm thêm lưỡi dao phụ. 

Lúc dẫn điện thì lưỡi dao phụ cùng lưỡi dao chính được kẹp trong ngàm. 

Khi ngắt điện, tay kéo lưỡi dao chình là trước còn lưỡi dao được kéo căng ra và tới 

một mức nào đó sẽ bật nhanh kéo lưỡi dao phụ ra khỏi ngàm một cách nhanh chóng. Do 

đó, hồ quang được kéo dài nhanh và hồ quang bị dập tắt trong thời gian ngắn. 

c) Phân loại 

Phân loại cầu dao dựa vào các yếu tố sau: 

- Theo kết cấu: cầu dao được chia làm loại một cực, hai cực, ba cực hoặc bốn cực. 

- Cầu dao có tay nắm ở giữa hoặc tay ở bên. Ngoài ra còn có cầu dao một ngả, hai 

ngả được dùng để đảo nguồn cung cấp cho mạch và đảo chiều quay động cơ. 

- Theo điện áp định mức: 250V, 500V. 

- Theo dòng điện định mức: dòng điện định mức của cầu dao được cho trước bởi nhà 

sản xuất (thường là các loại 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 60A, 75A, 100A, 150A, 200A, 

350A, 600A, 1000A...). 

- Theo vật liệu cách điện: có loại đế sứ, đế nhựa, đế đá. 

- Theo điều kiện bảo vệ: loại có nắp và không có nắp (loại không có nắp được đặt 

trong hộp hay tủ điểu khiển). 

- Theo yêu cầu sử dụng: loại cầu dao có cầu chì bảo vệ ngắn mạch hoặc không có cầu 

chì bảo vệ. 
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d) Các thông số định mức của cầu dao 

Chọn cầu dao theo dòng điện định mức và điện áp định mức: 

Gọi Itt là dòng điện tính toán của mạch điện. 

U nguồn là điện áp nguồn của lưới điện sử dụng. 

Iđm cầu dao = Itt 

Uđm cầu dao = Unguồn 

 

 

1.2.4 Bộ khống chế 
 Trong lúc động cơ đang hoạt động, còn 1 cách để hãm động cơ đó là dung bộ khống 

chế để hãm và dừng động cơ 

1.2.5 Contactor 
a) Cấu tạo 

Contactor được cấu tạo gồm các thành phần: Cơ cấu điện từ (nam châm điện), hệ 

thống dập hồ quang, hệ thống tiếp điểm (tiếp điểm chính và phụ). 

Nam châm điện: 

Nam châm điện gồm có 4 thành phần: 

- Cuộn dây dùng tạo ra lực hút nam châm. 

- Lõi sắt (hay mạch từ) của nam châm gồm hai phần: Phần cố định và phần nắp di 

động. Lõi thép nam châm có thể có dạng EE, EI hay dạng CI. 

- Lò xo phản lực có tác dụng đẩy phần nắp di động trở về vị trí ban đầy khi ngừng 

cung cấp điện vào cuộn dây. 

 
 

Hệ thống dập hồ quang điện: 
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Khi Contactor chuyển mạch, hồ quang điện sẽ xuất hiện làm các tiếp điểm bị cháy, 

mòn dần. Vì vậy cần có hệ thống dập hồ quang gồm nhiều vách ngăn làm bằng kim loại 

đặt cạnh bên hai tiếp điểm tiếp xúc nhau, nhất là ở các tiếp điểm chính của Contactor. 

Hệ thống tiếp điểm của Contactor 

Hệ thống tiếp điểm liên hệ với phần lõi từ di động qua bộ phận liên động về cơ. Tuỳ 

theo khả năng tải dẫn qua các tiếp điểm, ta có thể chia các tiếp điểm cuẩ 

Contactor thành hai loại: 

- Tiếp điểm chính: Có khả năng cho dòng điện lớn đi qua (từ 10A đến vài nghìn A, 

thí dụ khoảng 1600A hay 2250A). Tiếp điểm chính là tiếp điể thường hở đóng lại khi cấp 

nguồn vào mạch từ của Contactor làm mạch từ Contactor hút lại. 

- Tiếp điểm phụ: Có khả năng cho dòng điện đi qua các tiếp điểm nhỏ hơn 5A. Tiếp 

điểm phụ có hai trạng thái: Thường đóng và thường hở. 

Tiếp điểm thường đóng là loại tiếp điểm ở trạng thái đóng (có liên lạc với nhau giữa 

hai tiếp điểm) khi cuộn dây nam châm trong Contactor ở trạng thái nghỉ (không được cung 

cấp điện). Tiếp điểm này hở ra khi Contactor ở trạng thái hoạt động. Ngược lại là tiếp điểm 

thường hở. 

Như vậy, hệ thống tiếp điểm chính thường được lắp trong mạch điện động lực, còn 

các tiếp điểm phụ sẽ lắp trong hệ thống mạch điều khiển (dùng điều khiển việc cung cấp 

điện đến các cuộn dây nam châm của các Contactor theo quy trình định trước). 

Theo một số kết cấu thông thường của Contactor, các tiếp đỉe phụ có thể được liên 

kết cố định về số lượng trong mỗi bộ Contactor, tuy nhiên cũng có một vài nhà sản xuất 

chỉ bố trí cố định số tiếp điểm chính trên mỗi Contactor, còn các tiếp điểm phụ được chế 

tạo thành những khối rời đơn lẻ. Khi cần sử dụng ta chỉ ghép thêm vào trên Contactor, số 

lượng tiếp điểm phụ trong trường hợp này có thể bố trí tuỳ ý. 

b) Nguyên lý hoạt động của Contactor 
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Khi cấp nguồn điện bằng giá trị điện áp định mức của Contactor vào hai đầu của cuộn 

dây quấn trên phần lõi từ cố định thì lực từ tạo ra hút phần lõi từ di động hình thành mạch 

từ kín (lực từ lớn hơn phản lực của lò xo), Contactor ở trạng thái hoạt động. Lúc này nhờ 

vào bộ phận liên động về cơ giữa lõi từ di động và hệ thống tiếp điẻm làm cho tiếp điểm 

chính đóng lại, tiếp điểm phụ chuyển đổi trạng thái (thường đóng sẽ mở ra, thường hở sẽ 

đóng lại) và duy trì trạng thái này. Khi ngưng cấp nguồn cho cuộn dây thì Contactor ở trạng 

thái nghỉ, các tiếp điểm trở về trạng thái ban đầu. 

Các ký hiệu dùng để biểu diễn cho cuộn dây (nam châm điện) trong Contactor và các 

loại tiếp điểm. 

Có nhiều tiêu chuẩn của các quốc gia khác nhau, dùng để biểu diễn cho cuộn dây và 

tiếp diểm của Contactor. 

 
c) Các thông số cơ bản của Contactor 

Điện áp định mức 

Điện áp định mức của Contactor Uđm là điện áp của mạch điện tương ứng mà tiếp 

điểm chính phải đóng ngắt, chính là điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây của nam châm điện 

sao cho mạch từ hút lại. 

Cuộn dây hút có thể làm việc bình thường ở điện áp trong giới hạn (85 ÷ 105)% điện 

áp định mức của cuộn dây. Thông số này được ghi trên nhãn đặt ở hai đầu cuộn dây 

Contactor, có các cấp điện áp định mức: 110V, 220V, 440V một chiều và 127V, 220V, 

380V, 500V xoay chiều. 

Dòng điện định mức 

Dòng điện định mức của Contactor Iđm là dòng điện định mưứcđi qua tiếp điểm chính 

trong chế độ làm việc lâu dài. 

Dòng điện định mức của Contactor hạ áp thông dụng có các cấp là: 10A, 20A, 25A, 

40A, 60A, 75A, 100A, 150A, 250A, 300A, 600A. Nếu đặt trong tủ điện thì dòng điện định 

mức phải lấy thấp hơn 10% vì làm kém mát, dòng điện cho phép qua Contactor còn phải 

lấy thấp hơn nữa trong chế độ làm việc dài hạn. 

Khả năng cắt và khả năng đóng 

Khả năng cắt của Contactor điện xoay chiều đạt bội số đến 10 lần dòng điện định 

mức với phụ tải điện cảm. 

Khả năng đóng: Contactor điện xoay chiều dùng để khởi động động cơ điện cần phải 

có khả năng đóng từ 4 đến 7 lần Iđm. 

Tuổi thọ của Contactor 

Tuổi thọ của Contactor được tính bằng số lần đóng mở , sau số lần đóng mở ấy thì 

Contactor sẽ bị hỏng và không dùng được. 

Tần số thao tác 

Là số lần đóng cắt Contactor trong một giờ: Có các cấp: 30, 100, 120, 150, 300, 600, 

1200, 1500 lần/giờ. 

Tính ổn định lực điện động 

Tiếp điểm chính của Contactor cho phép một dòng điện lớn đi qua (khoảng 10 lần 

dòng điện định mức) mà lực điện động không làm tác rời tiếp điểm thì Contactor có tính 

ổn định lực điện động. 

Tính ổn định nhiệt 
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Contactor có tính ổn định nhiệt nghĩa là khi có dòng điện ngắn mạch chạy qua trong 

một khoảng thời gian cho phép, cac tiếp điểm không bị nóng chảy và hàn dính lại. 

1.2.6 CB (CIRCUIT BREAKER) 
a) Khái niệm và yêu cầu 

CB (CB được viết tắt từ danh từ Circuit Breaker), CB là khí cụ điện dùng đóng ngắt 

mạch điện (một pha, ba pha); có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp... mạch điện. 

Chọn CB phải thoả mãn ba yêu cầu sau: 

- Chế độ làm việc ở định mức của CB thải là chế độ làm việc dài hạn, nghĩa là trị số 

dòng điện định mức chạy qua CB lâu tuỳ ý. Mặt khác, mạch dòng điện của CB phải chịu 

được dòng điện lớn (khi có ngắn mạch) lúc các tiếp điểm của nó đã đóng hay đang đóng. 

- CB phải ngắt được trị số dòng điện ngắn mạch lớn, có thể vài chục KA. 

Sau khi ngắt dòng điện ngắn mạch, CB đảm bảo vẫn làm việc tốt ở trị số dòng điện 

định mức. 

- Để nâng cao tính ổn định nhiệt và điện động của các thiết bị điện, hạn chế sự phá 

hoại do dòng điện ngắn mạch gây ra, CB phải có thời gian cắt bé. Muốn vậy thường phải 

kết hợp lực thao tác cơ học với thiết bị dập hồ quang bên trong CB. 

b) Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

Cấu tạo: 

Tiếp điểm: CB thường được chế tạo có hai cấp tiếp điểm (tiếp điểm chính và hồ 

quang), hoặc ba cấp tiếp điểm (chính, phụ, hồ quang). Khi đóng mạch, tiếp điểm hồ quang 

đóng trước, tiếp theo là tiếp điểm phụ, sau cùng là tiếp điểm chính. Khi cắt mạch thì ngược 

lại, tiếp điểm chính mở trước, sau đến tiếp điểm phụ, cuối cùng là tiếp điểm hồ quang. Như 

vậy hồ quang chỉ cháy trên tiếp điểm điểm hồ quang, do đo bảo vệ được tiếp điểm chính 

để dẫn điện. Dùng thêm tiếp điểm phụ để tránh hồ quang cháy lan vào làm hư hại tiếp điểm 

chính. 

Hộp dập hồ quang: Để CB dập được hồ quang trong tất cả các chế độ làm việc của 

lưới điện, người ta thường dùng hai kiểu thiết bị dập hồ quang là: Kiểu nửa kín và kiểu hở. 

Kiểu nửa kín được dặt trong vỏ kín của CB và có lỗ thoát khí. Kiểu này có dòng điện giới 

hạn cắt không quá 50KA. Kiểu hở được dùng khi giới hạn dòng điện cắt lớn hơn 50KA 

hoặc điện áp lớn 1000V (cao áp). Trong buồng dập hồ quang thông dụng, người ta dùng 

những tấm thép xếo thành lưới ngăn, để phân chia hồ quang thành nhiều đoạn ngắn thuận 

lợi cho việc dập tắt hồ quang. 

 Cơ cấu truyền động cắt CB: Truyền động cắt thường có hai cách: Bằng tay và bằng 

cơ điện (điện từ, động cơ điện). Điều kiển bằng tay được thực hiện với các CB có dòng 

điện định mức không lớn hơn 600A. Điều khiển bằng điện từ (nam châm điện) được ứng 

dụng ở các CB có dòng điện lớn hơn (đến 1000A). Để tăng lực điều khiển bằng tay người 

ta dùng một tay dài phụ theo nguyên lý đòn bẩy. Ngoài ra còn có cách điều khiển bằng 

động cơ điện hoặc bằng khí nén. 

Móc bảo vệ: CB tự động cắt nhờ các phần tử bảo vệ - gọi là móc bảo vệ, sẽ tác động 

khi mạch điện có sự cố quá dòng điện (quá tải hay ngắn mạch) và sụt áp. Móc bảo vệ quá 

dòng điện (còn gọi là bảo vệ dòng điện cực đại) để bảo vệ thiết bị điện khong bị quá tải và 

ngắn mạch, đường thời gian – dòng điện của móc bảo vệ phải nằm dưới đường đặc tính 

của đối tượng cần bảo vệ. Người ta thường dùng hệ thống điện tử và rơle nhiệt làm móc 

bảo vệ, đặt bên trong CB. Móc kiểu điện từ có cuộn dây mắc nối tiếp với mạch chính, cuộn 

dây này được quấn tiết diện lớn chịu dòng tải và ít vòng. Khi dòng điện vượt quá trị số cho 

phép thì phần ứng bị hút và nóc sẽ dập vào khớp rơi tự do, làm tiếp điểm của CB mở ra. 

Điều chỉnh vít để thay đôi lực kháng lò xo, ta có thể điều chỉnh được trị số dòng điện tức 

động. Để giữ thời gian trong boả vệ quá tỉ kiểu điện từ, người ta thêm một cơ cấu giữ thời 
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gian. Móc kiểu rơle nhiệt đơn giản hơn cả, có kết cấu tương tự như rơle nhiẹt có phần tử 

phát nóng đấu nối tiếp với mạch điện chính, tấm kim loại kép dãn nở làm nhả khớp rơi tự 

do để mở tiếp điểm của CB khi có quá tải. Kiểu này có nhược điểm là quán tính nhiệt lớn 

nên không ngắt nhanh được dòng điện tăng vọt khi có ngắn mạch, do đó chỉ bảo vệ được 

dòng điện quá tải. Vì vậy người ta thường sử dụng tổng hợp cả móc kiểu điện từ và móc 

kiểu rơle nhiệt trong một CB. Loại này được dung ở CB có dòng điện đính mức đến 600A. 

Móc bảo vệ sụt áp (còn gọi là bảo vệ điện áp thấp) cũng thường dung kiểu điện từ. Cuộn 

dây mắc song song với mnạch điện chính, cuộn dây này được quấn ít vòng với dây tiết diện 

nhỏ chịu điện áp nguồn. 

Nguyên lý hoạt động 

• Sơ đồ nguyên lý của CB dòng điện cực đại 

Ở trạng thái bình thường sau khi đóng điện, CB được giữ ở trạng thái đóng tiếp điểm 

nhờ móc 2 khớp với móc 3 cùng một cụm với tiếp điểm động. 

Bật CB ở trạng thái ON, với dòng điện định mức nam châm điện 5 và phần ứng 4 

không hút . 

Khi mạch điện quá tải hay ngắn mạch, lực hút điện từ ở nam châm điện 5 lớn hơn lực 

lò xo 6 làm cho nam châm điện 5 sẽ hút phần ứng 4 xuống làm bật nhả móc 3, móc 5 được 

thả tự do, lò xo 1 được thả lỏng, kết quả các tiếp điểm của CB được mở ra, mạch điện bị 

ngắt. 
 

 
• Sơ đồ nguyên lý CB điện áp thấp 

 

 
 

Bật CB ở trạng thái ON, với điện áp định mức nam châm điện 11 và phần ứng 10 hút 

lại với nhau. 
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Khi sụt áp quá mức, nam châm điện 11 sẽ nhả phần ứng 10, lò xo 9 kéo móc 8 bật 

lên, móc 7 thả tự do, thả lỏng, lò xo 1 được thả lỏng, kết quả các tiếp điểm của CB được 

mở ra, mạch điện bị ngắt. 

c) Phân loại và cách lựa chọn CB 

Theo kết cấu, người ta chia CB ra làm ba loại: một cực, hai cực và ba cực. 

Theo thời gian thao tác, người ta chia CB ra loại tác động không tức thời và loại tác 

động tức thời (nhanh). 

Tuỳ theo công dụng bảo vệ, người ta chia CB ra các loại: CB cực đại theo dòng điện, 

CB cực tiểu theo điện áp. CB dòng điện ngược ... 

Việc lựa chọn CB chủ yếu dựa vào: 

- Dòng điện tính toán đi trong mạch. 

- Dòng điện quá tải. 

- CB thao tác phải có tính chọn lọc. 

Ngoài ra lựa chọn CB còn phải căn cứ vào đặc tính làm việc của phụ tải là CB không 

được phép cắt khi có quá tải ngắn hạn thường xảy ra trong điều kiện làm viẹc bình thường 

như dòng điện khởi động, dòng điện đỉnh trong phụ tải công nghệ. 

Yêu cầu chung là dòng điện định mức của móc bảo vệ ICB không được bé hơn dòng 

điện tính toán Itt của mạch. 

Tuỳ theo đặc tính và điều kiện làm việc cụ thể của phụ tải, người ta hướng dẫn lựa 

chọn dòng điện định mức của móc bảo vệ bằng 125%, 150% hay lớn hơn nữa so với dòng 

điện tính toán. 

1.3 Rơle 

1.3.1 Rơle điện từ 
Rơ le là một thiết bị điện tự động mà tín hiệu đầu ra thay đổi nhảy cấp khi tín hiệu 

đầu vào đạt những giá trị xác định. Rơ le là một thiết bị điện dùng để đóng, cắt mạch điện 

điều khiển, bảo vệ và điều khiển sự làm việc của mạch lực. Mà trong hệ thống Van, rơ le 

điện từ dùng để điều khiển hoạt động của một số loại Van điện từ 

Rơ le điện từ là một trong những thiết bị quan trọng trong số các thiết bị tự động 

hóa dùng trong ngành điện. Rơ le có nhiệm vụ bảo vệ các phần tử của hệ thống điện trong 

các điều kiện làm việc không bình thường bằng cách cô lập các sự cố bằng cách thông qua 

thiết bị đóng cắt. 

a) Cấu tạo của rơ le điện từ 

Rơ le điện từ có các bộ phận chín là mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, vỏ. Mạch từ được 

chế tạo từ vật liệu sắt từ gồm hai phần, phần tĩnh hình chữ và phần động là tấm thép hình 

chữ U. Phần động nối liên kết cơ khí với tiếp điểm động. 

b) Nguyên lý hoạt động 

Rơ le điện từ hoạt động trên nguyên tắc của nam châm điện thường dùng để đóng 

cắt mạch điện có công suất nhỏ, tần số đóng cắt lớn. 

Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây sẽ sinh ra lực hút điện từ hút tấm động về phía 

lõi. Lực hút điện từ có giá trị tỷ lệ thuận với bình phương dòng điện và tỷ lệ nghịch với 

khoảng cách khe hở mạch từ. Khi dòng điện trong cuộn dây nhỏ hơn dòng tác động thì lực 

hút điện từ lớn hơn lực kéo lò xo, tấm dộng bị hút về phía làm cho khe hở mạch từ nhỏ 

nhất, tức là hút về phía phần tĩnh. Khi khe hở mạch từ nhỏ, lực hút càng tăng tấm động 

được hút dứt khoát về phía phần tĩnh và tiếp điểm động sẽ đóng vào tiếp điểm tĩnh. 

1.3.2 Rơle trung gian 
a) Khái niệm và cấu tạo 
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Rơle trung gian là một khí cụ điện dùng trong lĩnh vực điều khiển tự động, cơ cấu 

kiểu điện từ. Rơle trung gian đóng vai trò điều khiển trung gian giữ các thiếtbị điều khiển 

(Contactor, Rơle thời gian...). 

Rơle trung gian gồm: Mạch từ của nam châm điện, hệ thống tiếp điểm chịu dòng điện 

nhỏ (5A), vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm. 

b) Nguyên lý hoạt động 

Nguyên lý hoạt động của Rơle trung gian tương tự như nguyên lý hoạt động của 

Contactor. Khi cấp điện áp bằng giá trị điện áp định mức vào hai đầu cuộn dây của Rơle 

trung gian (ghi trên nhãn), lực điện từ hút mạch từ kín lại, hệ thống tiếp điểm chuyển đổi 

trạng thái và duy trì trạng thái này (tiếp điểm thường đóng hở ra, tiếp điểm thường hở đóng 

lại). Khi ngưng cấp nguồn, mạch từ hở, hệ thống tiếp điểm trở về trạng thái ban đầu. 

Điểm khác biệt giữa Contactor và Rơle có thể tóm lược như sau: 

- Trong Rơle chỉ có duy nhất một loại tiếp điểm có khả năng tải dòng điện nhỏ, sử 

dụng cho mạch điều khiển (tiếp điểm phụ). 

- Trong Rơle cũng có các loại tiếp điểm thường đóng và tiếp điểm thường hở, tuy 

nhiên các tiếp điểm không có buồng dập hồ quang (khác với hệ thống tiếp điểm chính trong 

Contactor hay CB). 

Các ký hiệu dùng cho Rơle trung gian: 

Trong quá trình lắp ráp các mạch điều khiển dùng Rơle hay trong một số mạch điện 

tử công nghiệp, ta thường gặp các ký hiệu sau đây: 

- Ký hiệu SPDT: 

Ký hiệu này được viết tắt từ thuật ngữ SING POLE DOUBLE THROW, Rơle mang 

ký hiệu này có một cặp tiếp điểm, gồm tiếp điểm thường đóng và thưòng hở, cặp tiếp điể 

này có một đầu chung 

 
- Ký hiệu SPST: 

Ký hiệu này được viết tắt từ thuật ngữ SING POLE SINGE THROW, Rơle mang ký 

hiệu này gồm có một tiếp điểm thường hở. 

- Ký hiệu DPST được viết tắt từ thuật ngữ DOUBLE POLE SINGE THROW, Rơle 

mang ký hiệu này gồm có hai tiếp điểm thường hở. 

Ngoài ra, các Rơle khi được lắp ghép trong tủ điều khiển thường được lắp trên các đế 

chân ra. Tuỳ theo số lượng chân ra có các kểu khác nhau: Đế 8 chân, đế 11 chân, đế 14 

chân 

1.3.3 Rơle dòng điện: 
Dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 

- Cuộn dây hút có ít vòng và quấn bằg dây to mắc nối tiếp với mạch điện vần bảo vệ, 

thiết bị thường đóng ngắt trên mạch điều khiển. 

- Khi dòng điện động cơ tăng lớn đến trị số tác động của Rơle, lực hút nam châm 

thắng lực cản lò xo làm mở tiếp điểm của nó, ngắt mạch điện điều khiển qua công tắc tơ 

K, mở các tiếp điểm của nó tách động cơ ra khỏi lưới. 
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1.3.4 Rơle điện áp 
- Dùng để bảo vệ sụt áp mạch điện. 

- Cuộn dây hút quấn bằng dây nhỏ nhiều vòng mắc song song với mạch điện cần bảo 

vệ. Khi điện áp bình thường, Rơle tác động sẽ làm nóng tiếp điểm của nó. Khi điện áp sụt 

thấp dưới mức quy định, lực lò xo thắng lực hút của nam châm và mở tiếp điểm. 

1.3.5 Rơle thời gian 
a) Khái niệm 

Rơle thời gian là một khí cụ điện dùng trong lĩnh vực điều khiển tự động, với vai trò 

điều khiển trung gian giữa các thiết bị điều khiển theo thời gian định trước. 

Rơle thời gian gồm: Mạch từ của nam châm điện, bộ định thời gian làm bằng linh 

kiện điện tử, hệ thống tiếp điểm chịu dòng điện nhỏ (≤ 5A), vỏ bảo vệ các chân ra tiếp 

điểm. 

Tuỳ theo yêu cầu sử dụng khi lắp ráp hệ thống mạch điều khiển truyền động, ta có 

hai loại Rơle thời gian: Rơle thời gian ON DELAY, Rơle thời gian OFF DELAY. 

 

b) Rơle thời gian ON DELAY. 

Ký hiệu: 

- Cuộn dây Rơle thời gian: 

 
 

Điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây Rơle thời gian được ghi trên nhãn, thông thường 

110V, 220V... 

Hệ thống tiếp điểm: 

Tiếp điểm tác động không tính thời gain: Tiếp điểm này hoạt động tương tự các tiếp 

điểm của Rơle trung gian. 

 
Tiếp điểm tác động có tính thời gian: 

 
Nguyên lý hoạt động: 
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Khi cấp nguồn vào cuộn dây của Rơle thời gian ON DELAY, các tiếp điểm tác động 

không tính thời gian chuyển đổi trạng thái tức thời (thường đóg hở ra, thường hở đóng lại), 

các tiếp điể tác động có tính thời gian không đổi. Sau khoảng thời gian đã định trước, các 

tiếp điểm tác động có tính thời gian sẽ chuyển trạng thái và duy trì trạng thái này. 

Khi ngưng cấp nguồn vào cuộn dây, tất cả các tiếp điểm tức thời trở về trạng thái ban 

đầu. 

Sau đây là sơ đồ chân của Rơle thời gian ON DELAY: 

 
c) Rơle thời gian OFF DELAY 

Ký hiệu: 

- Cuộn dây Rơle thời gian: 

 
Điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây Rơle thời gian được ghi trên nhãn, thông thường 

110V, 220V... 

Hệ thống tiếp điểm: 

Tiếp điểm tác động không tính thời gian: Tiếp điểm này hoạt động tương tự các tiếp 

điểm của Rơle trung gian. 

 
Tiếp điểm tác động có tính thời gian: 

 
Nguyên lý hoạt động: 

Khi cấp nguồn vào cuộn dây của Rơle thời gian OFF DELAY, các tiếp điểm tác động 

tức thời và duy trì trạng thái này. 

Khi ngưng cấp nguồn voà cuộn dây, tất cả các tiếp điểm tác động không tính thời 

gian trở vể trạng thái ban đầu. Tiếp sau đó một khoảng thời gian đã định trước, các tiếp 

điểm tác động có tính thời gian sẽ chuyển về trạng thái ban đầu. 

1.3.6 Rơ le kiểm tra tốc độ 
Làm việc theo nguyên tắc phản ứng điện từ được dùng trong các mạch hãm của động 

cơ. 
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Rơle được mắc đồng trục với động cơ và mạch điều khiển. Khi được quay, nam châm 

vĩnh cửu quay theo. Từ trường của nó quét lên các thanh dẫn sẽ sinh ra suất điện động và 

dòng điện cảm ứng. Dòng điện này nằm trong từ trường sẽ sinh ra suất điện động và dòng 

điện cảm ứng. Dòng điện này nằm trong từ trường sẽ sinh ra lực điện từ làm cho phần ứng 

quay, di chuyển cần tiếp điểm đến đóng tiếp điểm của nó. Khi tốc độ động cơ giảm nhỏ 

gần bằng không, lực điện từ yếu đi, trọng lượng cần tiếp điểm đưa nó về vị trí cũ và mở 

tiếp điểm của nó. 
 

 
Rơle vận tốc thường dùng trong các mạch điều khiển hãm ngược động cơ. 

1.4 Các thiết bị đóng cắt không tiếp điểm 

1.4.1 Công tắc hành trình 
a) Khái niệm 

Là thiết bị chuyển đổi chuyển động cơ thành tín hiệu điện.Tín hiệu của công tắc hành 

trình phục vụ cho quá trình điều khiển và giám sát. 

b) Nguyên lý 

Dùng để đóng cắt mạch dùng ở lưới điện hạ áp Nó có tác dụng giống như nút ấn động 

tác ấn bằng tay được thay thế bằng động tác va chạm của các bộ phận cơ khí, làm cho quá 

trình chuyển động cơ khí thành tín hiệu điện 

c) Phân loại 

Công tắc hành trình kiểu nút nhấn 

Công tắc hành trình kiểu tế vi 

Công tắc hành trình kiểu đòn 

1.4.2 Thiết bị đóng cắt không tiếp điểm 
Là một hệ thống điều khiển được tạo thành từ các kí cụ điện điều khiển và đóng 

cắt, hệ thống này dùng nhiều trong việc điều khiển các máy công nghiệp có công suất lớn 

1.5 Các phần tử điện từ 

1.5.1 Nam châm điện từ 
Nam châm điện là một bộ phận rất quang trọng của khí cụ điện, được dùng phổ biến 

đổi điện năng ra cơ năng trong khí cụ điện. Nam châm điện còn sử dụng rộng rãi ở nhiều 

lĩnh vực khác nhau như tự động hóa, các loại rơle, công tắc tơ... 

Trong công nghiệp, thường được chế tạo dùng ở cầu trục để nâng các thép tấm, trong 

truyền động điện, được dùng trong các bộ ly hợp, các van điện từ, trong sinh hoạt thường 

thấy ở chuông điện, loa điện, nồi cơm điện.... 

Nam châm điện gồm 2 bộ phận chính: 
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- Cuộn dây (phần điện). 

- Mạch từ 

Thực tế ta thường gặp 2 loại sau: 

- Loại có nắp chuyển động: gồm cuộn dây, lõi sắt từ và nắp. Khi có dòng điện chạy 

trong cuộn dây, sẽ sinh lực hút điện từ và hút nắp về phía lõi. Khi cắt điện, lực hút mất, 

nắp nhả. 

-Loại không có nắp: gồm cuộn dây và lõi sắt từ. Đối với loại này, các vật liệu sắt, 

thép cần hút được xem là nắp 

1.5.2 Bàn nam châm điện 
Bàn Nam châm điện có vai trò quan trọng trong việc nâng hạ các thiết bị có trong 

lượng lớn bang cách lợi dụng sức hút của nam châm. 

1.5.3 Ly hợp điện từ 
Trong máy công cụ, máy cắt kim loại, ly hợp điện từ để hút, nhả các bánh răng ở hộp 

giảm tốc để thay đổi tốc độ, thay đổi chiều quay, đóng cắt bộ phận làm việc bằng điện một 

cách nhẹ nhàng, tránh được những thao tác nặng nề bằng tay gạt cơ khí. Có thể thao tác 

được trong lúc động cơ điện vẫn quay. 

 
 

 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1: Hãy nêu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các khí cụ điện điều khiển bằng tay? 

Câu 2: Hãy nêu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Contactor? 

Câu 3: Hãy nêu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các Role? 
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BÀI 2: TỰ ĐỘNG KHỐNG CHẾ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN 

 

Giới thiệu: 
Theo yêu cầu công nghệ của máy, cơ cấu sản xuất, các hệ thống truyền động điện tự 

động đều được thiết kế tính toán để làm việc ở những trạng thái (hay chế độ) xác định. 

Những trạng thái sự cố hay hư hỏng khác thông thường đã được dự đoán khi thiết kế tính 

toán chúng để áp dụng những thiết bị và biện pháp bảo vệ cần thiết 

Mục tiêu: 
- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong 

khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều theo yêu cầu. 

- Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn 

cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất. 

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm 

bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp. 

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo. 

Nội dung chính: 

2.1  Khái niệm về tự động khống chế (TĐKC). 
TĐKC là tổ hợp các thiết bị, khí cụ điện được liên kết bằng các dây dẫn nhắm tạo 

mạch điều khiển phát ra tín hiệu điều khiển để khống chế hệ thống truyền động điện làm 

việc theo một quy luật nhất định nào đó do quy trình công nghệ tạo ra. 

2.2  Các yêu cầu của TĐKC. 
Thỏa mãn tối đa quy trình công nghệ của máy sản xuất để đạt được nâng suất cao 

nhất trong quá trình làm việc. 

Mạch phải có độ tin cây, đảm bảo, an toàn. 

Giá cả tương đối, phù hợp với khả năng của khách hàng. 

Nên sử dụng những thiết bị đơn giản, phổ thông, cùng chủng loại càng tốt…..để thuận 

tiện trong việc sữa chữa, thay thế về sau. 

Thiết bị phải đảm bảo độ bền, ít hỏng hóc. 

2.3  Phương pháp thể hiện sơ đồ điện TĐKC 
Tất cả các phần tử của thiết bị, khí cụ điện khi trình bày trên sơ đồ phải thể hiện dưới 

dạng ký hiệu qui ước và phải ở trạng thái bình thường của chúng 

 
 

Phải hạn chế tối đa các dây dẫn cắt nhau nhưng không liên hệ nhau về điện. 
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Tất cả những phần tử của cùng một thiết bị phải được ký hiệu giống nhau bằng những 

chữ số hoặc ký tự. 

Các điểm dây dẫn nối chung với nhau phải được đánh số giống nhau. 

 

 

 

 
Bảng ký hiệu các phần tử trong sơ đồ TĐKC 

• Ký hiệu theo tiêu chuẩn đức: 

STT 
KÝ 

HIỆU 

CHỨC NĂNG STT KÝ HIỆU 
CHỨC NĂNG 

1 

 

 Nút nhấn thường mở 6 

 

Tiếp điểm thường 

mở  

2 

 

 Nút nhấn thường 

đóng 
7 

 

Tiếp điểm thường 

đóng mở nhanh, 

đóng chậm của 

timer off delay 

3 

 

 Relay nhiêt   
Thường đóng ( mở 

chậm) 

4 

 

 Động cơ xoay chiều 3 

pha 
 

 

Thường mở ( đóng 

chậm) 
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• Ký hiệu theo tiêu chuẩn pháp 

STT KÝ HIỆU CHỨC NĂNG STT KÝ HIỆU CHỨC NĂNG 

1 
 
          

Tiếp điểm động lực 

của Contactor ( K ) 11 

 

Tiếp điểm điều 

khiển loại thường 

mở ( NO ) 

2 

 

       
Tiếp điểm động lực 

của Máy cắt điện 

(ACB - OCB ) 

12 

 

Tiếp điểm điều 

khiển loại thường 

đóng ( NC) 

3 

 

         

Tiếp điểm động lực 

của Cầu dao điện (Q 

) 

13 

 

              

 

 

                             

Tiếp điểm điều 

khiển của thiết bị 

có tính thời gian ( 

KT ) 

 

4 

 

         

Tiếp điểm động lực 

của Cầu dao - dao 

cách ly (Q ) 

 

5 

 

        

Tiếp điểm động lực 

của Máy cắt điện  (Q 

) 

6 

 

        

Tiếp điểm động lực 

của các thiết bị mở tự 

động ( CB ) 
14 

 

        

Tiếp điểm vị trí 

của công tắc hành 

trình LS (loại 

thường đóng)  

7 

 

 
Thiết bị phân đoạn 15 

 

       LS 

Tiếp điểm vị trí 

của công tắc hành 

trình LS (loại 

thường mở) 

8 

 

          F 

Tiếp điểm thường 

đóng tác động trực 

tiếp bằng hiệu ứng 

nhiệt  

16 

 

          F 

 

Tiếp điểm thường 

mở chiệu sự tác 

động của cầu chì ( 

cầu chì tự rơi ) 

9 

 

          F 

Tiếp điểm thường 

đóng tác động trực 

tiếp bằng hiệu ứng từ  
17 

 

       F 

 

Cầu chì kết hợp 

với dao cách ly 

10 

 

 

 

Tiếp điểm chịu sự 

điều khiển của tốc 

độä 

18 

 

       F 

Cầu chì tác động 

nhanh (có dạng 

hình viên đạn ) 
 

• Ký hiệu theo tiêu chuẩn mỹ 

 

5 

 

       

 

 

Tiếp điểm thường 

đóng mở  chậm của 

timer on delay 

   

  

 

 

n 
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• Ký hiệu theo tiêu chuẩn Việt Nam 

 

STT KÝ HIỆU CHỨC NĂNG STT KÝ HIỆU CHỨC NĂNG 

1 

 

 Cuộn dây của Relay 

hoặc Contactor 
6 

 

Tiếp điểm thường 

mở mở nhanh, 

đóng chậm của 

timer off delay 

2 

 

 
Relay trung gian 7 

 

Tiếp điểm thường 

đóng mở nhanh, 

đóng chậm của 

timer off delay 

3 

 

 Relay thời gian    

4 

 

 
Tiếp điểm thường 

mở đóng chậm của 

timer on delay 

 

 

 

5 

 

       

 

 

Tiếp điểm thường 

đóng mở  chậm của 

timer on delay 

   

STT KÝ HIỆU CHỨC NĂNG STT KÝ HIỆU CHỨC NĂNG 

1 

 

 Cuộn dây của Relay 

hoặc Contactor 
6 

 

Động cơ KĐB 3 

pha Rotor lồng sóc 

2 

 

 Cuộn dây của Relay 

loại Off - Delay 
7 

 

Động cơ KĐB 3 

pha Rotor dây quấn 

3 

 

 Cuộn dây của Relay 

loại On  Delay 
8 

 

Động cơ điện một 

chiều 

4 

 

 
Cuộn dây của Relay 

thời gian loại On-Off 

Delay 

9 

 

Chuông điện  

    KT 
M 
 

M 

M 
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1 

 

 
Tiếp điểm thường 

mở 

( NO) 

6 

 

Tiếp điểm rơ le 

thời gian ( on 

delay) 

2 

 

 
Tiếp điểm thường 

đóng 

( NC) 

7 

 

Nút nhấn thường 

hở 

3 

 

 Tiếp điểm rơ le thời 

gian ( off delay) 
8 

 

Nút nhấn thường 

đóng 

4 

 

 
Rơ le nhiệt 9 

 

CB 1 pha và 3 pha  

5 

 

       

 
 

Rơ le nhiệt    

 

2.4  Các nguyên tắc điều khiển 

2.4.1  Nguyên tắc điều khiển theo thời gian 
a) Nội dung  nguyên tắc điều khiển theo thời gian: 

- Điều khiển theo nguyên tắc thời gian dựa trên cơ sở là thông số của mạch động lực 

biến đổi theo thời gian. Những tín hiệu điều khiển phát ra theo một quy luật thời gian cần 

thiết để làm thay đổi trạng thái của hệ thống. 

- Những phần tử thụ cảm được thời gian để phát tín hiệu cần được chỉnh định dựa 

theo ngưỡng chuyển đổi của đối tượng. Ví dụ như tốc độ, dòng điện, mô men của mỗi động 

cơ được tính toán chọn ngưỡng cho thích hợp với từng hệ thống truyền động điện cụ thể. 

Những phần tử thụ cảm được thời gian có thể gọi chung là role thời gian. Nó tạo nên được 

một thời gian trễ ( duy trì) kể từ lúc có tín hiệu đưa vào ( mốc 0) đầu vào của nó đến khi 

nó phát được tín hiệu ra đưa vào phần tử chấp hành. Cơ cấu duy trì thời gian có thể là: cơ 

cấu con lắc, cơ cấu điện từ, khí nén cơ cấu điện tử, tương ứng là role thời gian kiểu con 

lắc, role thời gian điện từ, role thời gian khí nén và role thời gian điện tử.... 

b) Mạch điều khiển truyền động điện điển hình theo nguyên tắc thời gian: 

5 

 

       

E  
Bóng   đèn   ký   

hiệu 

chung (E)  

10 

 

Phần tử nhiệt của 

rơ le nhiệt (sử 

dụng hiệu ứng từ ) 
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Xét mạch điều khiển khởi động động cơ điện một chiều kích từ độc lập có hai cấp 

điện trở phụ trong mạch phần ứng để hạn chế dòng điện khởi động ở trên theo nguyên tắc 

thời gian.  

- Trạng thái ban đầu sau khi cấp nguồn động lưc và điều khiển thì role thời gian 1RTh 

- Được cấp điện mở ngay tiếp điểm thường kín đóng chậm RTh(9-11). Để khởi động 

ta phải ấn nút mở máy  M(3-5), công tắc tơ Đg hút sẽ đóng các tiếp điểm ở mạch động lực, 

phần ứng động cơ điện được đấu vào lưới điện qua các điện trở phụ khởi động r1, r2. dòng  

điện qua các điện trở có trị số lớn gây ra sụt áp trên điện trở r1. điện áp đó vượt quá ngưỡng 

điện áp hút của role thời gian 2RTh làm cho nó hoạt động sẽ mở ngay tiếp điểm thường 

kín đóng chậm 2RTh ( 11-13), trên mạch 2G cùng với sự hoạt động của role 1RTh chúng 

đảm bảo không cho các công tắc tơ 1G và 2G có điện trong giai đoạn đầu của quá trình 

khởi động. Tiếp điểm phụ Đg(1-7) mở ra cắt điện rolre thời gian 1RTh đưa role thời gian 

này vào hoạt động để chuẩn bị phát tín hiệu chuyển trạng thái của truyền động điện. Mốc 

không của thời gian t có thể xem là thời điểm Đg(1-7) mở cắt điện 1RTh. 

c) Nhận xét về điều khiển truyền  động điện theo nguyên tắc thời gian : 

- Ưu  điểm của nguyên tắc điều khiển theo thời gian là có thể chỉnh được thời gian 

theo tính toán và độc lập với thông số của hệ  thống động lực. Trong thực tế  ảnh hưởng 

của mômen cản MC của  điện áp lưới và của  điện trở  cuộn dây hầu như không đáng kể  

đến sư k làm việc của hệ  thống và đến quá trình gia tốc của truyền  động điện, vì các trị  

số thực tế  sai khác với trị số thiết kế  không nhiều. Thiết bị  của sơ  đồ  đơn giản, làm việc 

tin cậy cao ngay cả  khi phụ tải thay đổi, rơ le thời gian dùng đồng loạt cho bất kỳ công 

suất và  động cơ  nào, có tính kinh tế  cao. 

- Nguyên tắc thời gian  được dùng rất rộng rãi trong truyền  động điện một chiều cũng 

như xoay chiều. 

2.4.2 Khống chế truyền động điện theo nguyên tắc tốc độ 
a) Nội dung nguyên tắc khống chế theo tốc độ 

- Tốc độ của động cơ truyền động hoặc của cơ cấu sản xuất là thông số quan trọng 

xác định trạng thái làm việc của hệ thống truyền động điện. Khi động cơ điện thay đổi chế 

độ làm việc dẫn đến tốc độ thay đổi theo. Vì vậy có thể khống chế truyền động điện theo 

nguyên tắc tốc độ. 

- Bằng các bài toán truyền động điện, thông qua các quan hệ n(t), n(I), n(M) ngư¬ời 

ta xác định đ¬ược các trị số tốc độ mà ở đó tiến hành thay đổi tham số của mạch điện dẫn 

đến hệ thống sẽ thay đổi tốc độ làm việc. 

b) Sơ đồ khống chế truyền động điện theo nguyên tắc tốc độ 

Giới thiệu sơ đồ 

- Các rơ le tốc độ RG1, RG2 vừa là phần tử tín hiệu vừa là phần tử chấp hành. 

 



27 
 

- Các điện trở khởi động r1, r2. 

- Công tắc tơ làm việc K 

 
Sơ đồ khởi động động cơ một chiều 

Hoạt động của sơ đồ 

Điện áp đặt lên các rơle RG1, RG2 là: 

URG1 = U - Ir1 

URG2 = U - I(r1+ r2) 

Tại thời điểm ban đầu của phần ứng I = I1 = (2 - 2.5)Iđm nên URG1, URG2  0, 

các rơle không tác động nên r1, r2 được nối vào mạch phần ứng, lúc này động cơ khởi 

động với hai cấp điện trở phụ. 

Khi tốc độ động cơ tăng làm I giảm và tại n = n1 thì URG1 = Uh làm rle RG1 

tác động ngắn mạch điện trở r1. Động cơ chuyển sang khởi động với một điện trở r2 

trong mạch phần ứng.  

Khi tốc độ động cơ n= n2 thì URG2 = Uh làm RG2 tác động ngắn mạch điện trở 

r2, lúc này động cơ tăng tốc đến đặc tính tự nhiên và đạt đến tốc độ làm việc. 

2.4.3 Nguyên tắc dòng điện. 
a) Nội dung nguyên tắc điều khiển theo dòng điện  

Dòng điện trong mạch phần  ứng động cơ  cũng là một thông số làm việc rấ t 

quan trọng xác  định trạng thái của hệ  truyền  động điện. Nó phản ánh trạng thái mang 

tải bình thường của hệ  thống, trạng thái mang tải, trạng thái quá tải cũng như phản 

ánh trạng thái đang khởi  động hay  đang hãm của  động cơ  truyền  động. Trong quá 

trình khởi  động, hãm, dòng điện cần phải đảm bảo nhỏ hơn một trị  số giới hạn cho 

phép. Trong quá trình làm việc cũng vậy, dòng điện có thể  phải giữ không đổi  ở  một 

trị  số nào  đó theo yêu cầu của quá trình công nghệ . Ta có thể  dùng các công tăc tơ  

có cuộn dây dòng  điện hoặc rơle dòng  điện kiểu  điện từ hoặc các khóa  điện tử hoạt  

động theo tín hiệu vào là trị  số dòng  điện  để  điều khiển hệ  thống theo các yêu cầu 

trên. 

Dòng điện mạch phần  ứng động cơ  dùng làm tín hiệu vào trực tiếp hoặc gián 

tiếp cho các phần tử thụ cảm dòng điện nói trên. Khi trị  số tín hiệu vào đạt  đến giá 
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trị  ngưỡng xác  định có thể   điều chỉnh được của nó thì nó sẽ  phát tín hiệu  điều 

khiển hệ  thống chuyển  đến những trạng thái làm việc yêu cầu. 

b) Mạch điều khiển truyền động điện điển hình theo nguyên tắc dòng điện: 

Xét mạch điều khiển hãm ngược  động cơ  xoay chiều 3 pha rôto dây quấn khi 

đảo chiều. Vì những lí do tương tự như  đã phân tích trong chương 2, khi  đảo chiều 

quay  động cơ xoay chiều 3 pha rôto dây quấn cần phải  đưa thêm vào mạch rôto một  

điện trở  phụ lớn hơn trị số điện trở  phụ cần thiết  đưa vào khi khởi  động.   

Ta có thể  dùng mạch điều khiển theo nguyên tắc dòng  điện sau đây để   điều 

khiển việc đưa vào và loại ra phần  điện trở  phụ đó mỗi lần  đảo chiều quay  động cơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu  đối với rơle hãm RH thụ cảm dòng điện rôto: khi dòng  điện rôto lớn 

hơn trị số khởi  động thì nó phải tác  động, khi dòng điện rôto đã giả m nhỏ về  gần 

trị số khởi  động (I 1) thì nó phải nhả  để  chuẩn bị  cho quá trình khởi  động tiếp theo.  

Vậy phải chỉnh định trị  số I nhả của RH lớn hơn I1  một ít, tất nhiên trị  số I hút của 

nó sẽ  lớn hơn I1 và xác định theo hệ  số trở  về  của nó.  

Giả sử động cơ đang làm việc theo chiều quay thuận, nghĩa là bộ khống chế  chỉ  

huy đang ở v ị  trí 2 phía phải. Muốn  đảo chiều quay động cơ , ta quay bộ khống chế  

KC về  phía ngược. Khi bộ khống chế  lướt qua vị  trí 0, các côngtăctơ  H, 1G, 2G mất  

điện nên các tiếp điểm của chúng nhả  ra  đưa cả  3 điện trở  vào mạch rôto. Khi lướt  

đến vị trí 2 phía trái, dòng điện rôto xuất hiện lúc này lớn hơn trị  số chỉnh định hút 

của rơle RH, nên RH tác  động mở  tiếp  điểm RH(1-3), bảo đảm cho cả  3 điện trở  

tham gia vào việc hạn chế dòng  điện, quá trình hãm ngược  động cơ  được tiến hành.  

- Khi tốc  độ  động cơ  giảm gần  đến 0 thì dòng điện rôto cũng giảm đến trị  số 

nhả  của rơle RH, rơ le RH nhả  đóng tiếp  điểm RH(1-3), côngtăctơ  H có  điện, điện 

trở  hãm ngược rh được loại ra ngoài,  động cơ  bắt  đầu quá trình khởi  động theo 

chiều ngược với hai cấp  điện trở  hạn chế  rp1 và rp2 

c) Nhận xét về  điều khiển truyền  động điện theo nguyên tắc dòng  điện:  

Ưu  điểm: Thiết bị  đơn giản, sự làm việc của sơ  đồ không chịu  ảnh hưởng của 

nhiệt  độ cuộn dây côngtăc ơ , r ơle.   

Nhược  điểm: Độ tin cậy thấp, có khả  năng đình chỉ  gia tốc  ở  cấp trung gian 

nếu động cơ  khởi  động bị  quá tải, dòng điện không giảm xuống đến trị  số nhả  của 

rơle dòng điện. 
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Nguyên tắc dòng điện  được  ứng dụng chủ yếu  để  tự  động điều khiển quá trình 

khởi động động cơ  một chiều kích thích nối tiếp và  động cơ xoay chiều rôto dây 

quấn. 

2.4.4 Nguyên tắc điều khiển theo vị trí 
Đây là một dạng tự động hóa được sử dụng dụng nhiều tuy mức, chính xác không 

cao lắm nhưng đơn giản nên được ứng dụng phổ biến ở máy công cụ như máy phay, 

máy bào, máy mài, máy tiện... các máy tôn cán thép, các cần cẩu, pa lăng điện, để qui 

định mức độ giới hạn làm việc theo qui trình công nghệ nhằm đảm bảo an toàn. 

2.5 Các sơ đồ điều khiển điển hình 

2.5.1 Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to lồng sóc 
a) Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn 

• Mạch động lực 

 

 
• Mạch điều khiển 
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• Mô tả mạch điện 

Mạch động lực: 

- L1L2L3: dòng điện 3 pha 

- CB: máy cắt dòng điện 3 pha 

- K: tiếp điểm chính của công tắc tơ 

- RN: tiếp điểm chính của rơ le nhiệt 

- M: động cơ 3 pha rô to lồng sóc 

Mạch điều khiển: 

- LN: dòng điện 1 pha 

- CB: máy cắt 1 pha 

- Rs: nút dừng khẩn cấp 

- RN: tiếp điểm phụ của rơ le nhiệt 

- ON: nút nhấn thường hở 

- OFF: nút nhấn thường đóng 

- K (A1A2): cuộn dây công tắc tơ 

- K: tiếp điểm phụ của công tắc tơ 

- H1, H2, H3, H4: các đèn báo hiệu 

Giải thích: 

- Khi chưa đóng CB 1 pha và CB 3 pha thì động cơ chưa hoạt động, vì mạch chưa 

được cung cấp điện. Các đèn chưa sáng. 

- Khi đóng CB 1 pha và CB 3 pha, đèn H4 sáng báo có nguồn điện vào mạch điều 

khiển. 

- Muốn động cơ hoạt động, ta nhấn nút ON ngay lập tức cuộn dây K có điện. Khi 

đó các tiếp điểm chính K đóng lại động cơ hoạt động và đồng thời đóng luôn tiếp điểm 

phụ K (song song với nút ON) để duy trì dòng điện luôn cung cấp cho cuộn dây. Lúc 

này đèn H1 sáng báo hiệu động cơ đang hoạt động. 

- Muốn dừng động cơ, ta nhấn nút OFF ngay lập tức cuộn dây K mất điện các 

tiếp điểm chính mở ra động cơ ngừng hoạt động, đồng thời tiếp điểm phụ (tiếp điểm 

duy trì – tiếp điểm song song với nút ON) cũng mở ra ngắt dòng điện đi vào cuộn dây 

công tắc tơ. Lúc này đèn H1 không sáng. 

- Nếu động cơ đang hoạt động, mà quá tải thì tiếp điểm phụ của rơ le nhiệt RN 

tác động ngắt dòng điện đi vào công tắc tơ làm cho động cơ ngừng hoạt động, đồng 

thời đèn H2 sáng báo hiệu sự cố quá tải. 

- CB bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp… 

- Khi có sự cố cần dừng khẩn, ta nhấn nút RS, mạch điện ngắt điện vào công tắc 

tơ làm cho động cơ ngừng hoạt động, đồng thời đèn H3 sáng báo hiệu có sự cố phải 

dừng khẩn. 

b) Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha 

• Mạch động lực 
 
 



31 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

• Mạch điều khiển 

 
 

• Mô tả mạch điện 

Mạch động lực: 

- L1L2L3: dòng điện 3 pha 

- CB: máy cắt dòng điện 3 pha 

- K1:tiếp điểm chính của công tắc tơ quay thuận 

- K2:tiếp điểm chính của công tắc tơ quay nghịch 

- RN: tiếp điểm chính của rơ le nhiệt 

- M: động cơ 3 pha rô to lồng sóc 

Mạch điều khiển: 

- LN: dòng điện 1 pha 

- CB: máy cắt 1 pha 

- Rs: nút dừng khẩn cấp 

- RN: tiếp điểm phụ của rơ le nhiệt 

- ON1 ¬– OFF1:nút nhấn kép thường hở- thường đóng điều khiển quay thuận 

- ON2 – OFF2:nút nhấn kép thường hở- thường đóng điều khiển quay nghịch 

- OFF: nút nhấn thường đóng điều khiển dừng 
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- K1 (A1A2): cuộn dây công tắc tơ quay thuận 

- K2 (A1A2): cuộn dây công tắc tơ quay nghịch 

- K1,K2: các tiếp điểm phụ của công tắc tơ K1,K2 

- H1, H2, H3, H4, H5: các đèn báo hiệu 

Giải thích: 

- Khi chưa đóng CB 1 pha và CB 3 pha thì động cơ chưa hoạt động, vì mạch chưa 

được cung cấp điện. Các đèn báo hiệu chưa sáng. 

- Khi đóng CB 1 pha và CB 3 pha, đèn H5 sáng báo có nguồn điện vào mạch điều 

khiển. 

- Muốn động cơ quay thuận, ta nhấn nút ON1 ngay lập tức cuộn dây K1 có điện 

(lúc này OFF1 mở ra để đảm bảo K2 không được cung cấp điện). Khi đó các tiếp điểm 

chính K1 đóng lại động cơ quay thuận và đồng thời đóng luôn các tiếp điểm phụ 

K1(song song với nút ON1) để duy trì dòng điện luôn cung cấp cho cuộn dây K1 và 

mở tiếp điểm phụ K1 thường đóng để khoá chéo cuộn dây K2 luôn luôn không có 

điện. Lúc này đèn H1 sáng báo hiệu động cơ đang quay thuận. 

- Muốn động cơ quay nghịch, ta nhấn nút ON2 ngay lập tức cuộn dây K2 có điện 

(lúc này OFF2 mở ra để đảm bảo K1 không được cung cấp điện). Khi đó các tiếp điểm 

chính K2 đóng lại động cơ quay nghịch và đồng thời đóng luôn các tiếp điểm phụ K2 

(song song với nút ON2) để duy trì dòng điện luôn cung cấp cho cuộn dây K2 và mở 

tiếp điểm phu K2 thường đóng để khoá chéo cuộn dây K1 luôn luôn không có điện. 

Lúc này đèn H2 sáng báo hiệu động cơ đang quay nghịch. 

- Muốn chuyển đổi động cơ đang quay thuận qua nghịch hoặc ngược lại ta không 

cần phải nhấn nút OFF, vì khi ta nhấn ON1 thì OFF1 đã mở không cho điện vào K2 

(hoặc khi ta nhấn ON2 thì OFF2 đã mở không cho điện vào K1) – mạch điều khiển 

đảo chiều quay trực tiếp. 

- Muốn dừng động cơ, ta nhấn nút OFF ngay lập tức cuộn dây K1 (quay thuận) 

hoặc K2 (quay nghịch) mất điện các tiếp điểm chính mở ra động cơ ngừng hoạt động, 

đồng thời tiếp điểm phụ (tiếp điểm duy trì–tiếp điểm song song với nút ON1, ON2) 

cũng mở ra ngắt dòng điện đi vào cuộn dây công tắc tơ cuộn dây K1 (quay thuận) hoặc 

K2 (quay nghịch). Lúc này đèn H1 hoặc H2 không sáng báo hiệu động cơ không hoạt 

động. 

- Nếu động cơ đang hoạt động, bị quá tải thì tiếp điểm phụ của rơ le nhiệt RN tác 

động ngắt điện đi vào công tắc tơ làm cho động cơ ngừng hoạt động, đồng thời đèn 

H3 sáng báo hiệu sự cố quá tải. 

- CB bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp… 

- Khi có sự cố cần dừng khẩn, ta nhấn nút RS, mạch điện ngắt điện vào công tắc 

tơ làm cho động cơ ngừng hoạt động, đồng thời đèn H4 sáng báo hiệu có sự cố phải 

dừng khẩn. 

c) Mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua hai cấp tốc độ kiểu /Y 

• Mạch động lực 
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• Mạch điều khiển 
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• Mô tả mạch điện 

Mạch động lực: 

- L1L2L3: dòng điện 3 pha 

- CB: máy cắt dòng điện 3 pha 

- K1: tiếp điểm chính của công tắc tơ đóng tam giác (quay chậm) 

- K2 K3: tiếp điểm chính của công tắc tơ đóng sao kép (quay nhanh) 

- RN: tiếp điểm chính của rơ le nhiệt 

- M: động cơ 3 pha rô to lồng sóc 

Mạch điều khiển: 

- LN: dòng điện 1 pha 

- CB: máy cắt 1 pha 

- Rs: nút dừng khẩn cấp 

- RN: tiếp điểm phụ của rơ le nhiệt 

- ON1–OFF1:nút nhấn kép thường hở- thường đóng điều khiển quay chậm 

- ON2–OFF2:nút nhấn kép thường hở- thường đóng điều khiển quay nhanh 

- OFF: nút nhấn thường đóng điều khiển dừng 

- K1 (A1A2): cuộn dây công tắc tơ quay chậm 

- K2 (A1A2), K3 (A1A2): cuộn dây công tắc tơ quay nhanh 

- K1,K2,K3: các tiếp điểm phụ của công tắc tơ K1,K2,K3 

- H1, H2, H3, H4, H5: các đèn báo hiệu 

Giải thích: 

- Khi chưa đóng CB 1 pha và CB 3 pha thì động cơ chưa hoạt động, vì mạch chưa 

được cung cấp điện. Các đèn báo hiệu chưa sáng. 

- Khi đóng CB 1 pha và CB 3 pha, đèn H5 sáng báo có nguồn điện vào mạch điều 

khiển. 

- Muốn động cơ quay chậm, ta nhấn nút ON1 ngay lập tức cuộn dây K1 có điện 

(lúc này OFF1 mở ra để đảm bảo K2 không được cung cấp điện). Khi đó các tiếp điểm 

chính K1 đóng lại động cơ quay thuận và đồng thời đóng luôn các tiếp điểm phụ 

K1(song song với nút ON1) để duy trì dòng điện luôn cung cấp cho cuộn dây K1 và 

mở tiếp điểm phụ K1 thường đóng để khoá chéo cuộn dây K2 luôn luôn không có 

điện. Lúc này đèn H1 sáng báo hiệu động cơ đang quay chậm. 

- Muốn động cơ quay nhanh, ta nhấn nút ON2 ngay lập tức cuộn dây K2 có điện 

(lúc này OFF2 mở ra để đảm bảo K1 không được cung cấp điện), kéo theo cuộn dây 

K3 có điện. Khi đó các tiếp điểm chính K2 và K3 đóng lại động cơ quay nhanh và 

đồng thời đóng luôn các tiếp điểm phụ K2 (song song với nút ON2) để duy trì dòng 

điện luôn cung cấp cho cuộn dây K2 , K3 và mở tiếp điểm phu K2 thường đóng để 

khoá chéo cuộn dây K1 luôn luôn không có điện. Lúc này đèn H2 sáng báo hiệu động 

cơ đang quay nhanh. 

-Muốn chuyển đổi động cơ đang quay chậm qua nhanh hoặc ngược lại ta nhấn 

trực tiếp ON1 thì OFF1 đã mở không cho điện vào K2, K3  (hoặc khi ta nhấn ON2 thì 

OFF2 đã mở không cho điện vào K1) – mạch điều khiển thay đổi tốc độ nhờ nút nhấn 

kép. 

- Muốn dừng động cơ, ta nhấn nút OFF ngay lập tức cuộn dây K1 (quay chậm) 

hoặc K2, K3  (quay nhanh) mất điện các tiếp điểm chính mở ra động cơ ngừng hoạt 

động, đồng thời tiếp điểm phụ (tiếp điểm duy trì –tiếp điểm song song với nút ON1, 

ON2) cũng mở ra ngắt dòng điện đi vào cuộn dây công tắc tơ cuộn dây K1 hoặc K2, 

K3. Lúc này đèn H1 hoặc H2 không sáng báo hiệu động cơ không hoạt động. 
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- Nếu động cơ đang hoạt động, bị quá tải thì tiếp điểm phụ của rơ le nhiệt RN tác 

động ngắt điện đi vào công tắc tơ làm cho động cơ ngừng hoạt động, đồng thời đèn 

H3 sáng báo hiệu sự cố quá tải. 

- CB bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp… 

- Khi có sự cố cần dừng khẩn, ta nhấn nút RS, mạch điện ngắt điện vào công tắc 

tơ làm cho động cơ ngừng hoạt động, đồng thời đèn H4 sáng báo hiệu có sự cố phải 

dừng khẩn. 

d) Mạch mở máy gián tiếp dùng điện kháng nối tiếp vào mạch stato. 

• Mạch động lực 

 
• Mạch điều khiển 
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• Mô tả mạch điện 

Mạch động lực 

- L1L2L3: dòng điện 3 pha 

- CB: máy cắt dòng điện 3 pha 

- K1 :công tắc tơ đóng điện có cuộn kháng 

- K2: công tắc tơ đóng điện không có cuộn kháng 

- RN: tiếp điểm chính của rơ le nhiệt 

- M: động cơ 3 pha rô to lồng sóc 

Mạch điều khiển 

- LN: dòng điện 1 pha 

- CB: máy cắt 1 pha 

- Rs: nút dừng khẩn cấp 

- RN: tiếp điểm phụ của rơ le nhiệt 

- ON1 ¬:nút nhấn đơn thường hở 

- ON2 :nút nhấn đơn thường hở 

- OFF: nút nhấn thường đóng điều khiển dừng 

- K1 (A1A2):cuộn dây công tắc tơ  

- K2 (A1A2): cuộn dây công tắc tơ  

- K1, K2 : các tiếp điểm phụ của công tắc tơ K1, K2  

- H1, H2, H3, H4, H5: các đèn báo hiệu 

Giải thích 

- Khi chưa đóng CB 1 pha và CB 3 pha thì động cơ chưa hoạt động, vì mạch chưa 

được cung cấp điện. Các đèn báo hiệu chưa sáng. 

- Khi đóng CB 1 pha và CB 3 pha, đèn H5 sáng báo có nguồn điện vào mạch điều 

khiển. 

- Muốn động cơ quay chậm (chế độ có nối cuộn kháng) ta nhấn nút ON2 ngay 

lập tức cuộn dây K2 có điện. Khi đó các tiếp điểm chính K2 đóng lại động cơ quay 

chế độ chạy chậm và đồng thời đóng luôn các tiếp điểm phụ K2 (song song với nút 

ON2) để duy trì dòng điện luôn cung cấp cho cuộn dây K2 . Lúc này đèn H2 sáng báo 

hiệu động cơ đang quay chế độ chậm (do nối tiếp cuộn kháng). 

- Muốn động cơ quay nhanh, ta nhấn nút ON1 ngay lập tức cuộn dây K1 có điện. 

Khi đó các tiếp điểm chính K1 đóng lại động cơ quay chế độ nhanh hơn (do ngắn 

mạch cuộn kháng, nên dòng điện 3 pha không khi qua K2 mà đi qua K1) và đồng thời 

đóng luôn các tiếp điểm phụ K1 (song song với nút ON1) để duy trì dòng điện luôn 

cung cấp cho cuộn dây K1. Lúc này đèn H1 sáng báo hiệu động cơ đang quay chế độ 

nhanh (đã mở máy xong). 

- Muốn dừng động cơ, ta nhấn nút OFF ngay lập tức cuộn dây K1, K2 mất điện 

các tiếp điểm chính mở ra động cơ ngừng hoạt động, đồng thời tiếp điểm phụ (tiếp 

điểm duy trì –tiếp điểm song song với nút ON1, ON2) cũng mở ra ngắt dòng điện đi 

vào các cuộn dây công tắc tơ. Lúc này đèn H1 hoặc H2 không sáng báo hiệu động cơ 

không hoạt động. 

- Nếu động cơ đang hoạt động, bị quá tải thì tiếp điểm phụ của rơ le nhiệt RN tác 

động ngắt điện đi vào công tắc tơ làm cho động cơ ngừng hoạt động, đồng thời đèn 

H3 sáng báo hiệu sự cố quá tải. 

- CB bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp… 

- Khi có sự cố cần dừng khẩn, ta nhấn nút RS, mạch điện ngắt điện vào công tắc 

tơ làm cho động cơ ngừng hoạt động, đồng thời đèn H4 sáng báo hiệu có sự cố phải 

dừng khẩn. 
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e) Phương pháp đổi nối sao–tam giác 

• Mạch động lực 

 
• Mạch điều khiển 

 
• Mô tả mạch điện 

Mạch động lực 

- L1L2L3: dòng điện 3 pha 

- CB: máy cắt dòng điện 3 pha 

- K1 :công tắc tơ đóng điện 

- K2: công tắc tơ chạy sao 

- K3: công tắc tơ chạy tam giác 

- RN: tiếp điểm chính của rơ le nhiệt 

- M: động cơ 3 pha rô to lồng sóc 

Mạch điều khiển 

- LN: dòng điện 1 pha 

- CB: máy cắt 1 pha 

- Rs: nút dừng khẩn cấp 

- RN: tiếp điểm phụ của rơ le nhiệt 
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- ON1 ¬– OFF1:nút nhấn kép thường hở- thường đóng điều khiển chạy sao 

- ON2 – OFF2:nút nhấn kép thường hở- thường đóng điều khiển chạy tam giác 

- OFF: nút nhấn thường đóng điều khiển dừng 

- K1 (A1A2):cuộn dây công tắc tơ đóng điện  

- K2 (A1A2): cuộn dây công tắc tơ chạy sao 

- K3 (A1A2): cuộn dây công tắc tơ chạy tam giác 

- K1, K2 , K3: các tiếp điểm phụ của công tắc tơ K1, K2 , K3 

- H1, H2, H3, H4, H5: các đèn báo hiệu 

Giải thích 

- Khi chưa đóng CB 1 pha và CB 3 pha thì động cơ chưa hoạt động, vì mạch chưa 

được cung cấp điện. Các đèn báo hiệu chưa sáng. 

- Khi đóng CB 1 pha và CB 3 pha, đèn H5 sáng báo có nguồn điện vào mạch điều 

khiển. 

- Muốn động cơ quay chậm (chế độ đấu sao), ta nhấn nút ON1 ngay lập tức cuộn 

dây K2 có điện (lúc này OFF1 mở ra để đảm bảo K3 không được cung cấp điện). Khi 

đó các tiếp điểm chính K2 và K1 đóng lại động cơ quay chế độ sao và đồng thời đóng 

luôn các tiếp điểm phụ K1 và K2 (song song với nút ON1) để duy trì dòng điện luôn 

cung cấp cho cuộn dây K2 ¬và K1 và mở tiếp điểm phụ K2 thường đóng để khoá chéo 

cuộn dây K3 luôn luôn không có điện. Lúc này đèn H1 sáng báo hiệu động cơ đang 

quay chế độ sao. 

- Muốn động cơ quay nhanh, ta nhấn nút ON2 ngay lập tức cuộn dây K3 có điện 

(lúc này OFF2 mở ra để đảm bảo K2 không được cung cấp điện, còn K1 vẫn còn duy 

trì điện). Khi đó các tiếp điểm chính K3 đóng lại động cơ quay chế độ tam giác và 

đồng thời đóng luôn các tiếp điểm phụ K3 (song song với nút ON2) để duy trì dòng 

điện luôn cung cấp cho cuộn dây K3 và mở tiếp điểm phu K3 thường đóng để khoá 

chéo cuộn dây K2 luôn luôn không có điện. Lúc này đèn H2 sáng báo hiệu động cơ 

đang quay chế độ tam giác. 

- Ta muốn chuyển đổi lại tốc độ động cơ đang quay nhanh qua quay chậm (rồi 

ngược lại), ta nhấn ON1 thì OFF1 đã mở không cho điện vào K3 (hoặc khi ta nhấn 

ON2 thì OFF2 đã mở không cho điện vào K2) còn K1 luôn luôn đóng điện từ đầu –

với điều kiện ban đầu ta phải mở máy sao –tam giác. 

- Muốn dừng động cơ, ta nhấn nút OFF ngay lập tức cuộn dây K1 K2 hoặc K1 

K3 mất điện các tiếp điểm chính mở ra động cơ ngừng hoạt động, đồng thời tiếp điểm 

phụ (tiếp điểm duy trì –tiếp điểm song song với nút ON1, ON2) cũng mở ra ngắt dòng 

điện đi vào các cuộn dây công tắc tơ. Lúc này đèn H1 hoặc H2 không sáng báo hiệu 

động cơ không hoạt động. 

- Nếu động cơ đang hoạt động, bị quá tải thì tiếp điểm phụ của rơ le nhiệt RN tác 

động ngắt điện đi vào công tắc tơ làm cho động cơ ngừng hoạt động, đồng thời đèn 

H3 sáng báo hiệu sự cố quá tải. 

- CB bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp… 

- Khi có sự cố cần dừng khẩn, ta nhấn nút RS, mạch điện ngắt điện vào công tắc 

tơ làm cho động cơ ngừng hoạt động, đồng thời đèn H4 sáng báo hiệu có sự cố phải 

dừng khẩn. 
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f) Hãm động năng cho động cơ một chiều quay 

• Mạch động lực 

 
 

• Mạch điều khiển 

 
g) Các bài thực hành 

• Lắp mạch điều khiển khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn 
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• Sơ đồ nối dây mạch động lực 

 
 

Quy trình kỹ thuật lắp mạch điều khiển khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi 

động từ đơn 

Nội dung công việc Yêu cầu kỹ thuật 
Dụng cụ, 

thiết bị 

Bước 1:Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các 

thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị 

như: 

- Điện áp và dòng điện định mức. 

- Tình trạng hoạt động của thiết bị ( tốt 

hay hỏng )… 

- Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. 

- Cuộn dây còn tốt, thông 

mạch.Đúng điện áp, đúng 

dòng điện định mức. 

 

Đồng hồ 

vạn năng 

V.O.M 
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Bước 2: Lắp đặt thiết bị điện vào panel 

điện, đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên 

lý: 

- Đấu mạch động lực theo thứ tự từ cầu 

chì, công tắc tơ, rơ le nhiệt        bót đấu 

dây nối đến động cơ. 

- Đấu mạch điều khiển theo thứ tự từ 

cầu chì, bộ nút nhấn, tiếp điểm thường 

đóng của rơ le nhiệt, cuộn hút công tắc 

tơ, dây trung tính ( với cuộn hút 220V ~ 

). 

 

- Lắp đặt các thiết bị điện 

chắc chăn, là đầu cốt và đấu 

dây phải đảm bảo tiếp xúc tốt 

- Thao tác chính xác 

- Đúng sơ đồ 

Panel lắp 

đặt thiết bị 

điện, áp tô 

mát, cầu 

dao, cầu 

chì, dây 

dẫn, công 

tắc tơ, rơ le 

nhiệt, nút 

nhấn, động 

cơ điện 3 

pha, kềm 

cắt dây 

điện, kềm 

bấm đầu 

cốt, tua vít 

3 ke, tua 

vít det... 

Bước 3: Kiểm tra nguội theo các bước 

sau: 

- Kiểm tra mạch động lực. 

+ Ấn vào núm của công tắc tơ, đo lần 

lượt các cặp pha bằng đồng hồ vạn năng 

để thang điện trở x1, đồng hồ chỉ giá trị 

điện trở giữa hai đầu cực ra dây động 

cơ. 

- Kiểm tra mạch điều khiển: 

+ Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu 

mạch điều khiển, mạch điều khiển sẽ 

nối đúng nếu ôm mét chỉ giá trị “ ” khi 

chưa tác động và chỉ giá trị tương đương 

với điện trở cuộn hút của công tắc tơ 

trong các trường hợp sau: 

 + Ấn nút PB1. 

+ Ấn vào núm của công tắc tơ ( để đóng 

tiếp điểm duy trì ). 

- Thao tác chính xác 

- Đúng sơ đồ 

Đồng hồ 

vạn năng 

V.O.M 

Bước 4: Hoạt động thử theo các bước 

sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Ấn nút PB1 quan sát hoạt động của 

động cơ. 

- Ấn nút PB0 dừng động cơ. 

- Cắt áp tô mát. 

- Theo dõi hoạt động của động cơ 

Mạch hoạt động tốt, đúng 

nguyên lý. 
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Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố 

TT Hiện tượng Nguyên nhân 

Cách 

khắc 

phục 

1 Nhấn nút nhấn mạch hoạt động; 

buông tay mạch mất điện. 

Tiếp điểm duy trì tiếp xúc 

không tốt hoặc chưa đ6ú tiếp 

điểm duy trì 

Kiểm tra 

và đấu lại 

tiếp điểm 

duy trì 

2  Mạch điều khiển có điện nhưng 

động cơ không chạy 

Chưa cấp nguồn cho mạch 

động lực. Hoặc rơ le nhiệt bị 

hỏng 

Đóng cầu 

dao mạch 

động lực 

hoặc thay 

rơ le nhiệt 

3 Khởi động động cơ chạy nhưng 

phát ra tiếng kêu lớn 

Đấu dây mạch động lực 

không chặt dẫn đến mất pha 

cấp vào động cơ. 

Kiểm tra 

lại mạch 

động lực 

và đấu nối 

lại cho 

chắc chắn 

• Mạch điều khiển động cơ KĐB 3 pha quay hai chiều dùng khởi động từ kép 

Sơ đồ mạch 

 
Sơ đồ nối dây mạch động lực 
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Quy trình kỹ thuật lắp mạch điều khiển động cơ KĐB 3 pha quay hai chiều dùng 

khởi động từ kép 

Nội dung công việc Yêu cầu kỹ thuật Dụng cụ, thiết bị 

Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và 

các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết 

bị trong mạch điện 

 

- Các tiếp điểm tiếp xúc 

tốt. 

- Cuộn dây còn tốt, 

thông mạch. Đúng điện 

áp, đúng dòng điện định 

mức. 

Đồng hồ vạn năng 

V.O.M 

Bước 2: Lắp đặt các thiết bị điện vào 

panel điện, đấu mạch điện theo sơ đồ 

nguyên lý. 

- Đấu mạch động lực 

- Đấu mạch điều khiển 

- Lắp đặt các thiết bị 

điện chắc chắn, làm đầu 

cốt và đấu dây phải đảm 

bảo điều kiện tiếp xúc 

tốt, an toàn 

- Thao tác chính xác 

- Đúng sơ đồ 

Panel lắp đặt thiết 

bị điện, áp tô mát 3 

pha, cầu dao, cầu 

chì, dây dẫn, công 

tắc tơ, rơ le nhiệt, 

nút nhấn, động cơ 

điện 3 pha,  kềm 

cắt dây điện, kềm 

bấn đầu cốt, tua vít 

3 ke, tua vít dẹt, bịt 

đầu cốt.. 

Bước 3: Kiểm tra nguội theo các 

bước sau: 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

- Thao tác chính xác 

- Đúng sơ đồ 

Đồng hồ vạn năng 

V.O.M 
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+ Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu 

mạch điều khiển, mạch điều khiển sẽ 

nối đúng nếu ôm mét chỉ giá trị “ ” 

khi chưa tác động và chỉ giá trị tương 

đương với điện trở cuộn hút của công 

tắc tơ trong các trường hợp sau: 

 + Ấn nút PB1. 

 + Ấn nút PB2.  

 + Ấn vào núm của công tắc tơ ( để 

đóng tiếp điểm duy trì ). 

Bước 4: Hoạt động thử theo các bước 

sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Vận hành động cơ quay theo chiều 

thuận: 

 + Ấn nút PB1. 

 + Dừng động cơ. 

 + Ấn nút PB0. 

- Vận hành động cơ quay theo chiều 

ngược lại: 

+ Ấn nút PB2. 

+ Dừng động cơ. 

+ Ấn nút PB0. 

- Cắt áp tô mát. 

Theo dõi hoạt động của động cơ. 

Mạch hoạt động tốt, 

đúng nguyên lý. 

 

 

 
Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố 

 

TT Hiện tượng Nguyên nhân Cách khắc phục 

1 Mạch điều khiển làm việc tốt 

nhưng động cơ không quay 

 

- Đấu sai mạch động 

lực. 

- Đấu dây mạch động 

lực tiếp xúc không tốt 

- Chưa cấp nguồn cho 

mạch động lực. 

Kiểm tra và đấu lại 

tiếp điểm duy trì.  

2 Động cơ quay nhưng một thời 

gian dừng không đảo chiều 

 

Các đầu dây tiếp xúc 

không tốt 

Kiểm tra lại mạch 

động lực và đấu 

nối lại cho chắc 

chắn 

3 Khởi động động cơ chạy nhưng 

phát ra tiếng kêu lớn 

Đấu dây mạch động lực 

không chặt dẫn đến mất 

pha cấp vào động cơ. 

Kiểm tra lại mạch 

động lực và đấu 

nối lại cho chắc 

chắn 
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• Lắp mạch điều khiển khởi động động cơ xoay chiều KĐB 3 pha khởi động qua 

cuộn kháng 

 

 

Sơ đồ mạch 

 
Quy trình kỹ thuật lắp mạch điều khiển khởi động động cơ xoay chiều KĐB 3 pha 

khởi động qua cuộn kháng 

 

Nội dung công việc Yêu cầu kỹ thuật 
Thiết bị và 

dụng cụ 

Bước 1:Tìm hiểu cấu tạo thực tế và 

các thông số kỹ thuật cơ bản của 

thiết bị như: 

- Điện áp và dòng điện định mức. 

- Tình trạng hoạt động của thiết bị ( 

tốt hay hỏng )… 

- Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. 

- Cuộn dây còn tốt, thông 

mạch.Đúng điện áp, đúng 

dòng điện định mức. 

 

Đồng hồ vạn 

năng V.O.M 

Bước 2: Lắp đặt các thiết bị điện vào 

panel điện, đấu mạch điện theo sơ đồ 

nguyên lý: 

- Đấu mạch động lực. 

- Đấu mạch điều khiển  

- Lắp đặt các thiết bị điện 

chắc chắn, làm đầu cốt và 

nối dây nối phải đảm bảo 

điều kiện tiếp xúc tốt và an 

toàn  

- Thao tác chính xác 

- Đúng sơ đồ 

Panel lắp đặt 

thiết bị điện , 

dây dẫn, 

công tắc tơ, 

rơ le thời 

gian, nút 

nhấn, cầu 

dao, cầu chì, 

kềm cắt dây 

điện, kềm 

bấn đầu cốt, 

Tua vít dẹt, 

tua vít 3 ke, 
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động cơ điện, 

trở kháng… 

Bước 3: Kiểm tra nguội theo các 

bước sau: 

- Kiểm tra mạch động lực. 

+ Ấn vào núm của công tắc tơ, đo 

lần lượt các cặp pha bằng đồng hồ 

vạn năng để thang điện trở x1, đồng 

hồ chỉ giá trị điện trở giữa hai đầu 

cực ra dây động cơ. 

- Kiểm tra mạch điều khiển: 

+ Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu 

mạch điều khiển, mạch điều khiển sẽ 

nối đúng nếu ôm mét chỉ giá trị “

” khi chưa tác động và chỉ giá trị 

tương đương với điện trở cuộn hút 

của công tắc tơ trong các trường hợp 

sau: 

 + Ấn nút PB1. 

+ Ấn vào núm của công tắc tơ ( để 

đóng tiếp điểm duy trì ). 

- Thao tác chính xác 

- Đúng sơ đồ 

Đồng hồ vạn 

năng V.O.M 

Bước 4: Hoạt động thử theo các 

bước sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Ấn nút PB1 quan sát hoạt động của 

động cơ. 

- Ấn nút PB0 dừng động cơ. 

- Cắt áp tô mát. 

- Theo dõi hoạt động của động cơ 

Mạch hoạt động tốt, đúng 

nguyên lý. 

 

 

 

Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố 

 

TT Hiện tượng 
Nguyên nhân Cách khắc 

phục 

1 Mạch không hoạt động 

 

- Chưa cấp nguồn cho mạch  

- Các dây  tiếp xúc không tốt 

Kiểm tra, 

đóng điện cho 

mạch. Đấu lại  

2 Khởi động động cơ chạy 

nhưng phát ra tiếng kêu lớn 

Đấu dây mạch động lực 

không chặt dẫn đến mất pha 

cấp vào động cơ. 

Kiểm tra lại 

mạch động 

lực và đấu nối 

lại cho chắc 

chắn 

3 Khởi động động cơ chạy 

nhưng tốc độ động cơ không 

thay đổi 

Chưa cài đặt thời gian cho rơ 

le 

Cài đặt thời 

gian cho rơ le 

 

• Mạch điện khởi động sao – tam giác cho động cơ xoay chiều KĐB 3 pha 
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Sơ đồ mạch 

 
• Sơ đồ nối dây mạch động lực 
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Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện khởi động sao – tam giác cho động cơ xoay chiều 

KĐB 3 pha 

Nội dung công việc Yêu cầu kỹ thuật 
Thiết bị và 

dụng cụ 

Bước 1:Tìm hiểu cấu tạo thực tế và 

các thông số kỹ thuật cơ bản của 

thiết bị như: 

- Điện áp và dòng điện định mức. 

- Tình trạng hoạt động của thiết bị ( 

tốt hay hỏng )… 

- Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. 

- Cuộn dây còn tốt, thông 

mạch.Đúng điện áp, đúng 

dòng điện định mức. 

 

Đồng hồ vạn 

năng V.O.M 

Bước 2: Lắp đặt các thiết bị điện vào 

panel điện, đấu mạch điện theo sơ đồ 

nguyên lý: 

- Đấu mạch động lực. 

- Đấu mạch điều khiển  

- Lắp đặt các thiết bị điện 

chắc chắn, làm đầu cốt và 

nối dây nối phải đảm bảo 

điều kiện tiếp xúc tốt và an 

toàn  

- Thao tác chính xác 

- Đúng sơ đồ 

Panel lắp đặt 

thiết bị điện , 

dây dẫn, 

công tắc tơ, 

rơ le thời 

gian, nút 

nhấn, cầu 

dao, cầu chì, 

kềm cắt dây 

điện, kềm 

bấn đầu cốt, 

Tua vít dẹt, 

tua vít 3 ke, 

động cơ điện, 

trở kháng… 

Bước 3: Kiểm tra nguội theo các 

bước sau: 

- Kiểm tra mạch động lực. 

+ Ấn vào núm của công tắc tơ, đo 

lần lượt các cặp pha bằng đồng hồ 

vạn năng để thang điện trở x1, đồng 

hồ chỉ giá trị điện trở giữa hai đầu 

cực ra dây động cơ. 

- Kiểm tra mạch điều khiển: 

+ Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu 

mạch điều khiển, mạch điều khiển sẽ 

nối đúng nếu ôm mét chỉ giá trị “

” khi chưa tác động và chỉ giá trị 

tương đương với điện trở cuộn hút 

của công tắc tơ trong các trường hợp 

sau: 

 + Ấn nút S1. 

+ Ấn vào núm của công tắc tơ ( để 

đóng tiếp điểm duy trì ). 

- Thao tác chính xác 

- Đúng sơ đồ 

Đồng hồ vạn 

năng V.O.M 

Bước 4: Hoạt động thử theo các 

bước sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

Mạch hoạt động tốt, đúng 

nguyên lý. 
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- Nhấn nút S1 động cơ hoạt động 

quay ở chế độ Y báo đèn H1. Sau 

đó nhấn nút S2 động cơ hoạt quay 

ở chế độ Δ báo đèn H2. Nhấn nút 

S0 động cơ dừng.  

- Khi động cơ đang hoạt động nếu 

bị quá tải, động cơ phải dừng và 

báo đèn H3. 

Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố 

 

TT Hiện tượng 
Nguyên nhân Cách khắc 

phục 

1 Mạch không hoạt động 

 

- Chưa cấp nguồn cho mạch  

- Các dây  tiếp xúc không tốt 

Kiểm tra, 

đóng điện cho 

mạch. Đấu lại  

2 Khởi động động cơ chạy 

nhưng phát ra tiếng kêu lớn 

Đấu dây mạch động lực 

không chặt dẫn đến mất pha 

cấp vào động cơ. 

Kiểm tra lại 

mạch động 

lực và đấu nối 

lại cho chắc 

chắn 

3 Khởi động động cơ chạy 

nhưng tốc độ động cơ không 

thay đổi 

Chưa cài đặt thời gian cho rơ 

le 

Cài đặt thời 

gian cho rơ le 

• Lắp mạch điều khiển hãm động năng động cơ  KĐB 3 pha (Dùng nguồn một chiều ) 

Sơ đồ mạch 
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Quy trình kỹ thuật lắp mạch điều khiển hãm động năng động cơ  KĐB 3 pha 

 

Nội dung công việc Yêu cầu kỹ thuật 
Dụng cụ, 

thiết bị 

Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và 

các thông số kỹ thuật cơ bản của 

thiết bị trong mạch điện 

 

- Các tiếp điểm tiếp xúc tốt. 

- Cuộn dây còn tốt, thông 

mạch.Đúng điện áp, đúng 

dòng điện định mức. 

 

Đồng hồ vạn 

năng V.O.M 

Bước 2: Lắp đặt các thiết bị điện 

vào panel điện, đấu mạch điện theo 

sơ đồ nguyên lý. 

- Mạch động lực 

- Mạch điều khiển 

 

- chắc chắn, làm đầu cốt và 

nối dây nối phải đảm bảo 

điều kiện tiếp xúc tốt và an 

toàn  

- Thao tác chính xác 

- Đúng sơ đồ 

Panel lắp đặt 

thiết bị điện, 

dây dẫn, đầu 

cốt, bịt đầu 

cốt, băng 

keo, công tắc 

tơ, rơle nhiệt, 

rơle thời 

gian, đồng hồ 

Ampe kế, 

vôn kế, cầu 

dao, cầu chì, 

động cơ 3 

pha, kềm cắt, 

kềm ép đầu 

cốt, tua vít 3 

ke, tua vít 

dẹt,.. 

Bước 3: Kiểm tra nguội  

 

- Thao tác chính xác 

- Đúng sơ đồ 

Đồng hồ vạn 

năng V.O.M 

Bước 4:: Hoạt động thử lần 1: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Mở máy động cơ: Ấn nút PB1. 

- Dừng động cơ: Ấn nút PB0. 

- Cắt áp tô mát. 

 

Mạch hoạt động tốt, đúng 

nguyên lý. 

 

 

Bước 5: Hoạt động thử lần hai theo 

các bước sau: 

- Mắc đồng hồ A,V để đo điện áp 

và dòng điện hãm 

-Đóng áp tô mát nguồn  

- Mở máy động cơ: 

+ Ấn nút PB1. 

+ Theo dõi hoạt động của động cơ: 

A, V và động cơ điện . 

- Thay đổi điện áp hãm, lặp lại bước 

5 

Mạch hoạt động tốt, đúng 

nguyên lý. 
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Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự cố 

 

TT Hiện tượng 
Nguyên nhân Cách khắc 

phục 

1 Mạch không hoạt động 

 

- Chưa cấp nguồn cho mạch  

- Các dây  tiếp xúc không tốt 

Kiểm tra, đóng 

điện cho mạch. 

Đấu lại  

2 Khi động cơ dừng hẳn mà 

vẫn có dòng điện một chiều 

vào động cơ 

- Đấu nhầm tiếp điểm 

( 8-5 ) thành ( 1-4) của rơ le 

thời gian  

- Để thời gian của rơ le thời 

gian quá dài 

- Kiểm tra và 

đấu nối lại cho 

chắc chắn 

- Chỉnh lại 

thời gian của 

rơ le thời gian 

3 Khởi động động cơ chạy 

nhưng phát ra tiếng kêu lớn 

Đấu dây mạch động lực 

không chặt dẫn đến mất pha 

cấp vào động cơ. 

Kiểm tra lại 

mạch động lực 

và đấu nối lại 

cho chắc chắn 

 

2.6 Sơ đồ điều khiển động cơ KĐB 3 pha rô to dây quấn 
a) Khởi động động cơ một chiều kích từ nối tiếp 

• Giới thiệu sơ đồ 

- Cuộn kích từ CKT của động cơ nối nối tiếp với phần ứng 

- Điện trở khởi động rkđ 

- Rơle dòng điện RI để khống chế quá trình chuyển động 

- Rơle khoá RK 

- Công tắc tơ làm việc K, công tắc tơ khởi động K1 

• Hoạt động của sơ đồ 

- Ấn nút M, công tắc tơ K có điện nên nối phần ứng động cơ vào lưới, cả RI và 

RK đều tác động như điều kiện (2) mà K1 mất điện, động cơ khởi động qua với điện 

trở phụ rf. 

- Khi Iư = I2 thì RI nhả nên tiếp điểm RI đóng lại dẫn đến công tắc tơ K1 có điện 

đóng lại ngắn mạch rf, tiếp điểm K1 duy trì để không cho rơle RI tham gia vào quá 

trình làm việc. 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Khởi động động cơ rôtor dây quấn     

• . Giới thiệu sơ đồ 

- Các công tắc tơ K1, K2, K 

- Các điện trở khởi động r1, r2 

- Các rơle dòng điện RI1, RI2 để khống chế quá trình khởi động 

Điều kiện tác động của rơle  ItđRI < I1 

         InhaRI = I2       (1) 

         tRK > tRI1,2      (2) 

       -  Các nút ấn dừng M, D 

• Nguyên lý hoạt động 

- Ấn nút M, công tắc tơ K có điện nối động cơ vào lưới, RK, RI1, RI2 đều tác động. 

Theo điều kiện (2) nên K1, K2 mất điện nên động cơ khởi động với hai điện trở r1, 

r2 trong mạch rotor. 

- Khi dòng điện rotor giảm đến I2 dẫn đến các rơ le RI1, RI2 nhả nên K1  có điện làm 

ngắn mạch điện trở r1, động cơ tiếp tục khởi động với điện trở r2 cho đến khi dòng 

điện rotor giảm đến trị số  dòng của RI2 dẫn đến   
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c) Tự động đảo chiều quay (chiều chuyển động tịnh tiến của các bộ phận di chuyển 

• Giới thiệu sơ đồ 

 
• Hoạt động của sơ đồ 

Tuỳ thuộc vào vị trí của cơ cấu di chuyển để ấn nút ấn khởi động MT hoặc MN. 

Giả sử cơ cấu đang ở đầu hành trình thuận công tắc KH2 sẽ bị ấn làm cho tiếp điểm 

thường hở của nó đóng lại và thường kín mở ra. Công tắc tơ N không thể có điện, còn công 

tắc tơ T có điện để động cơ quay theo chiều thuận. Đến cuối hành trình thuận công tắc hành 

trình KH1 lại bị ấn, tiếp điểm thường kín của nó mở ra, còn tiếp điểm thường hở đóng lại 

nên công tắc tơ N có điện thực hiện đảo chiều quay động cơ để cơ cấu di chuyển theo hành 

trình ngược. Quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy trong ca làm việc. 

 

d) Sơ đồ ứng dụng truyền động điện theo nguyên tắc thời gian 

• Giới thiệu sơ đồ 
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• Nguyên lý làm việc 

- Động cơ khởi động qua hai giai đoạn: 

- Giai đoạn 1:  Đóng điện vào mạch cuộn kích từ, CKT có điện, rơ le thời gian Rth1 

có điện, dẫn đến Rth1 mở, K1, K2 không có điện. Điện trở phụ r1, r2 được nối vào mạch 

tr¬ước khi động cơ khởi động. 

- Ấn nút M , công tắc tơ K có điện nên tiếp điểm th¬ường đóng K mở làm Rth1 mất 

điện và tiếp điểm thường mở K đóng lại nối phần ứng động cơ vào lưới. động cơ bắt đầu 

khởi động qua hai cấp điện trở r1, r2. 

e) Sơ đồ khống chế truyền động điện theo nguyên tắc tốc độ 

• Giới thiệu sơ đồ 

- Các rơ le tốc độ RG1, RG2 vừa là phần tử tín hiệu vừa là phần tử chấp hành. 

- Các điện trở khởi động r1, r2. 

- Công tắc tơ làm việc K 
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• Hoạt động của sơ đồ 

- Điện áp đặt lên các rơle RG1, RG2 là 

URG1 = U - Ir1 

URG2 = U - I(r1+ r2) 

- Tại thời điểm ban đầu của phần ứng I = I1 = (2 - 2.5)Iđm nên URG1, URG2  0, 

các rơle không tác động nên r1, r2 được nối vào mạch phần ứng, lúc này động cơ khởi 

động với hai cấp điện trở phụ. 

- Khi tốc độ động cơ tăng làm I giảm và tại n = n1 thì URG1 = Uh làm rle RG1 tác 

động ngắn mạch điện trở r1. Động cơ chuyển sang khởi động với một điện trở r2 trong 

mạch phần ứng.  

- Khi tốc độ động cơ n= n2 thì URG2 = Uh làm RG2 tác động ngắn mạch điện trở r2, 

lúc này động cơ tăng tốc đến đặc tính tự nhiên và đạt đến tốc độ làm việc. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1: Vẽ sơ đồ và nêu  nguyên lý hoạt động của mạch khởi động trực tiếp động cơ 

KĐB 3 pha ? 

Câu 2: Vẽ sơ đồ và nêu  nguyên lý hoạt động của mạch đảo chiều quay gián tiếp 

động cơ KĐB 3 pha ? 

Câu 3: Vẽ sơ đồ và nêu  nguyên lý hoạt động của mạch đảo chiều quay trực tiếp 

động cơ KĐB 3 pha ? 

Câu 4: Vẽ sơ đồ và nêu  nguyên lý hoạt động của mạch khởi động Y làm việc  

động cơ KĐB 3 pha ? 
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