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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 

Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp là một trong những mô đun chuyên 

ngành được biên soạn dựa trên chương trình khung, chương trình dạy nghề do Bộ Lao động 

-Thương binh và Xã hội và Tổng cục dạy nghề ban hành dành cho hệ Trung cấp nghề kỹ 

thuật lắp đặt và điều khiển trong công nghiệp. 

Giáo trình được biên soạn làm tài liệu học tập, giảng dạy nên giáo trình đã được xây 

dựng ở mức độ đơn giản và dễ hiểu, trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về lý 

thuyết và thực hành, đảm bảo tính thiết thực trong nhằm đáp ứng có hiệu quả trong học tập 

và giảng dạy. 

Khi biên soạn, giáo viên đã dựa trên kinh nghiệm giảng dạy, tham khảo đồng nghiệp 

và tham khảo ở nhiều giáo trình hiện có để phù hợp với nội dung chương trình đào tạo và 

phù hợp với mục tiêu đào tạo, nội dung được biên soạn gắn với nhu cầu thực tế. 

Nội dung của môn học gồm có 7 bài: 

Bài 1: Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 1 pha. 

Bài 2: Lắp đặt mạch điện khởi động và điều khiển động cơ 3 pha. 

Bài 3: Lắp đặt mạch điện hãm động cơ 3 pha. 

Bài 4: Lắp đặt mạch điện khởi động và điều khiển các động cơ làm việc theo chu kỳ. 

Bài 5: Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ nhiều cấp tốc độ. 

Bài 6: Lắp đặt mạch điện điều khiển trong hệ thống cung cấp điện. 

Giáo trình cũng là tài liệu giảng dạy và tham khảo tốt cho các ngành thuộc lĩnh vực 

điện dân dụng, điện công nghiệp, điện tử công ghiệp. 

Mặc dù đã cố gắng tổ chức biên soạn để đáp ứng được mục tiêu đào tạo nhưng 

không tránh được những khiếm khuyết. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến của các thầy, 

cô giáo, bạn đọc để người biên soạn sẽ hiệu chỉnh hoàn thiện hơn.  

 

 

Củ Chi, Ngày 10 tháng 03 năm 2020 

                                                                                        Giáo viên biên soạn 

           

 

                                                                                   

                                                                                             Lê Văn Tùng 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP 

Mã số mô đun: MĐ 17                                                                                        

Thời gian mô đun: 90 h;                             Lý thuyết: 30h; Thực hành: 56h. Kiểm tra: 4h 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

Mô đun lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp là mô đun đóng vai trò quan trọng 

trong các môđun đào tạo nghề. Môđun này đòi hỏi sinh viên phải có khả năng tư duy, kiên 

trì nắm vững được kiến thức đã được học trong các môn học cơ sơ. 

Chương trình mô đun Lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển công nghiệp mang tính tích 

hợp.  

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

Học xong mô đun này sinh viên có khả năng: 

+ Nắm vững được nguyên lý điều khiển động cơ 1 pha và 3 pha. 

+ Trình bày được phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, động cơ và phương 

pháp đấu nối.  

+ Di dây và ép đầu cốt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật. 

+ Lắp đặt được mạch điện đúng nguyên lý.  

+ Sử lý và hiệu chỉnh được các sự cố trong các mạch máy công cụ. 

+ Đảm bảo tốt an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 

+ Bố trí nơi làm việc khoa học. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  
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Bài 1:  LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 1 PHA 

Giới thiệu:  

Do nhu cầu phát triển trong công nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong các 

dây chuyền sản xuất của các nhà máy ngày càng đơn giản hoá trong vận hành để nâng cao 

hiệu quả sản xuất, giảm chi phí thì việc ứng dụng động cơ điện xoay chiều một pha vào 

trong sản xuất rất phổ biến. Do đó người học cần có những kiến thức về nguyên lý hoạt 

động và kỹ năng thực hành lắp đặt điều khiển động cơ điện xoay chiều 1 pha phù hợp nhu 

cầu ứng dụng trong sản xuất. 

Mục tiêu:  

- Trình bày được cấu tạo chung của các thiết bị trong mạch điện. 

- Mô tả được nguyên lý mạch điện. 

- Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ một pha. 

- Lắp được mạch điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Cẩn thận an toàn trong sử dụng điện khi thử mạch.  

Nội dung: 

1.Mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha quay 1 chiều. 

1.1. Khí cụ điện dùng trong mạch điện. 

- Panel điện 

- Áp tô mát (CB) 

- Cầu chì mạch điều khiển F 

- Bộ khởi động từ: Công tắc tơ K 

- Tụ điện C 

- Động cơ xoay chiều một pha 

- Dây điện 

- Máng cáp điện WD 

- Bộ ấn nút PB0, PB1  trong đó: 

+  Nút ấn PB0: Dừng động cơ 

+  Nút ấn PB1: Động cơ quay chiều thuận 

STT Hình ảnh Ghi chú 

1.Áp tô mát 

(CB) 

 

 

Bảo vệ mạch điện, 

chống quá tải và ngắn 

mạch. 

https://kipvietnam.vn/cong-dung/bao-ve-mach-dien-chong-qua-tai-va-ngan-mach/
https://kipvietnam.vn/cong-dung/bao-ve-mach-dien-chong-qua-tai-va-ngan-mach/
https://kipvietnam.vn/cong-dung/bao-ve-mach-dien-chong-qua-tai-va-ngan-mach/
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2.Cầu chì 

mạch điều 

khiển F 

 

 

Bảo vệ mạch điều khiển  

3.Bộ khởi 

động từ: 

Công tắc tơ 

K 

 

 

Thực hiện việc đóng cắt 

thường xuyên các mạch 

điện động lực.  

Bộ ấn nút 

 

Dùng để điều khiển 

đóng ngắt từ xa các thiết 

bị điện từ khác nhau 

Rơ le trung 

gian 

 

Chuyển tiếp mạch điện 

cho một thiết bị khác 
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Timer điện 

tử 

 

Tính năng hẹn được giờ  

Bảng 1.1. Một vài khí cụ điện điều khiển cơ bản 

1.2.Nguyên lý hoạt động mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha quay 1 chiều. 

1.2.1.Sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ 1 pha 

 

Hình 1.1. Sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ 1 pha 

1.2.2.Nguyên lý hoạt động.  

Đối với động cơ một pha chạy bằng tụ điện có cuộn dây làm việc và cuộn dây khởi 

động phân biệt (số vòng và tiết diện dây quấn của 2 cuộn dây này hoàn toàn khác nhau). 

Khi đóng áp tô mát, ấn nút PB1 cuộn hút công tắc tơ K có điện sẽ đóng các tiếp điểm 

thường mở K1 cung cấp cho cuộn chậy và cuộn đề thì động cơ điện hoạt động đồng thời 

tiếp điểm K12 duy trì, ấn nut PB0  thì K mất điện, động cơ  dừng. 

1.3.Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 1 pha quay 1 chiều 

1.3.1.Bố trí thiết bị: 
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Hình 1.2. Sơ đồ bố trí mạch điện điều khiển động cơ 1 pha 

1.3.2.Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện điều khiển động cơ 1 pha quay 1 chiều: 

Nội dung công việc Yêu cầu kỹ thuật Dụng cụ, 

thiết bị 

Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế thiết bị 

điện và các thông số kỹ thuật cơ bản của 

thiết bị trong  mạch điện 

 Các tiếp điểm tiếp 

xúc của các nút nhấn, 

công tắc tơ còn tốt. 

- Cuộn dây công tắc tơ 

còn tốt, thông 

mạch.Đúng điện áp, 

đúng dòng điện định 

mức. 

Đồng hồ vạn 

năng V.O.M 

Bước 2: Lắp đặt thiết bị điện và đấu  nối  

mạch điện   theo   sơ đồ nguyên lý. 

 

 

 Đấu mạch động lực 

 Đấu mạch điều khiển 

 

 Lắp đặt chắc chắn 

thiết bị điện vào panel 

điện,  làm  đầu  cốt   và 

đấu dây nối phải chắc 

chắn 

 Thao tác chính xác 

- Đúng theo sơ đồ 

Panel lắp đặt 

thiết bị điện, áp 

tô mát 1 pha, 

cầu chì,dây 

dẫn, công tắc 

tơ,nút nhấn, 

động cơ điện 1 

pha, kềm cắt, 

dây điện, kềm 

bấm đàu cốt, 

tua vít, pa ke, 

tua vít dẹt, bít 

đầu cốt… 
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Bước  3:  Kiểm  tra  nguội  theo   các bước 

sau: 

- Kiểm tra mạch động lực 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

 Thao tác chính xác 

 Đúng theo sơ đồ 

 

Đồng hồ vạn 

năng VOM 

Bước  4:  Hoạt   động  thử  theo  các bước 

sau: 

 Nối dây nguồn. 

 Đóng áp tô mát nguồn. 

 Ấn nút PB1 động cơ hoạt động. 

 Ấn nút PB0  động cơ dừng 

 

Mạch   hoạt   động  tốt, 

đúng nguyên lý. 

Nguồn  điện 

cung cấp 

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

 

2.Mạch điện điều khiển động cơ 1 pha quay 2 chiều 

2.1.Khí cụ điện trong mạch điện: 

- Panel điện 

- Áp tô mát (CB)A0 

- Cầu chì mạch điều khiển F 

- Bộ khởi động từ: Công tắc tơ K1, K2 

- Tụ điện C 

- Động cơ xoay chiều một pha 

- Dây điện 

- Máng cáp điện WD 

- Bộ ấn nút PB0, PB1, PB2  trong đó: 

+ Nút ấn PB0: Dừng động cơ 

+ Nút ấn PB1: Động cơ quay chiều thuận 

+ Nút ấn PB2: Động cơ quay chiều ngược lại 

 

 

 

 

 

 

 

T T 
 

Hiện tượng 

 

Nguyên nhân 

Cách khắc phục 

1 Mạch điều khiển làm việc  tốt  Đấu dây mạch  động Kiểm  tra và 

 nhưng động cơ không quay lực tiếp xúc không tốt đấu  lại tiếp 

   Chưa cấp nguồn cho điểm duy trì, 

  mạch động lực. kiểm   tra tụ 

    Tụ  hoá  không  làm việc hoá 
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2.2.Nguyên lý hoạt động mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha quay 1 chiều. 

2.2.1.Sơ đồ       nguyên lý: 

 

Hình 1.3. Sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ 1 pha quay 2 chiều 

2.2.2.Nguyên lý hoạt động: 

- Mở máy động cơ quay theo chiều thuận. 

Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút PB1, cuộn hút công tắc tơ K1 có điện  sẽ đóng các tiếp 

điểm thường mở K11, K12, Khi đó đầu đầu cuộn dây làm việc được nối với đầu đầu cuộn 

dây khởi động và đầu cuối cuộn dây làm việc được nối với đầu cuối của tụ điện. Do đó 

động cơ quay theo chiều thuận 

Ấn nút PB0 công tắc tơ K1 mất điện dẫn đến K11 và K12 nhả ra động  cơ  dừng 

- Đảo chiều quay động cơ 

Ấn nút PB2, cuộn hút công tắc tơ K2 có điện sẽ đóng các tiếp điểm thường mở K21, 

K22, Khi đó đầu đầu cuộn dây làm việc được nối với đầu cuối của tụ điện và đầu cuối cuộn 

dây làm việc được nối với đầu đầu cuộn dây khởi động. Do đó động cơ quay theo chiều 

ngược lại.  

Ấn nút PB0 công tắc tơ K2 mất điện dẫn đến K21 và K22 nhả ra động cơ dừng 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2.3.Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 1 pha quay 2 chiều. 

2.3.1.Bố trí thiết bị 

Hình 1.4. Sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ 1 pha quay 2 chiều 

2.3.2.Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện điều khiển động cơ 1 pha 2 chiều 

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 

của các nút nhấn, công 

tắc tơ còn tốt. 

Cuộn dây công tắc tơ 

còn tốt, thông mạch. 

Đúng điện áp, đúng 

dòng điện định mức. 

Đồng hồ vạn năng 

V.O.M 

Bước 2: Lắp  đặt thiết bị 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 chắc chắn 

 Thao tác chính xác 

 Đúng theo sơ đồ 

 

Panel lắp đặt thiết  

bị điện, áp tô mát 

1  pha, cầu dao, 

cầu chì, dây dẫn, 

công  tắc  tơ,  rơ le 

nhiệt, nút nhấn, 

động cơ điện 1 

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: 

 Thao tác chính xác 

 Đúng theo sơ đồ 
Đồng hồ vạn năng 

V.O.M 
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 Kiểm tra mạch động lực. 

 Kiểm tra mạch điều khiển. 

 

Bước 4: Hoạt động thử theo  các 

bước sau: 

 Nối dây nguồn. 

 Đóng áp tô mát nguồn. 

  Ấn nút PB1 động cơ chậy. 

 Ấn nút PB0  động cơ  dừng 

 Vận hành động cơ quay theo chiều 

 ngược lại: 

+ Ấn nút PB2 động cơ chậy. 

+ Ấn nút PB0 động cơ dừng 

 Cắt áp tô mát. 

- Theo dõi hoạt động của động cơ 

Mạch  hoạt  động  tốt, 

đúng nguyên lý. 
Nguồn điện cung 

cấp 

 

2.3.3.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 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 thuận như 

không quay nghịch 

Các đầu dây tiếp xúc 

không tốt, 

 Chưa đấu thay đổi cực 

động cơ mạch động lực 

hoặc tiếp không không 

tốt 

Kiểm tra lại mạch 

động lực và đấu nối 

lại cho chắc chắn, 

đấu đúng theo sơ đồ 

 

CÂU HỎI BÀI 1. 

Câu 1. Giải thích nguyên lý hoạt động mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha 

quay 1 chiều? 

Câu 2. Giải thích  nguyên lý hoạt động điện điều khiển  động cơ xoay chiều 1 pha quay 2 

chiều? 

Câu 3. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự  cố động cơ 1 pha quay 1 chiều, 2 

chiều? 

Bài tập 1.  Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha quay 1 

chiều? 

Bài tập 2.  Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha quay 2 

chiều? 
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Bài 2: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 3 PHA 

Giới thiệu:  

Hiện nay, nhu cầu điều khiển và vận hành dây chuyền sản xuất cũng như điều khiển 

các loại động cơ 3 pha ứng dụng rất nhiều trong các nhà máy. Do đó, bài học này trang bị 

cho người học những kiến thức, kỹ năng và một số sơ đồ nguyên lý cơ bản về quá trình 

lắp đặt và điều khiển, vận hành động cơ xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc. 

Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo chung của các thiết bị trong các mạch điện điều khiển động 

cơ 3 pha. 

- Mô tả được nguyên lý các mạch điện điều khiển động cơ 3 pha. 

- Trình bày nguyên lý điều khiển động cơ 3 pha. 

- Lắp được mạch điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.  

- Cẩn thận an toàn trong sử dụng điện, tập trung trong lắp mạch. 

Nội dung: 

1. Mạch khởi động và điều khiển động cơ 3 pha quay 1 chiều. 

1.1. Khí cụ điện trong mạch điện 

 Áp tô mát 3 pha 

 Cầu dao 3 pha Q 

 Rơ le nhiệt OL 

 Cầu chì mạch điều khiển F 

 Bộ khởi động từ: Công tắc tơ    K 

 Động cơ xoay chiều ba pha 

 Dây điện 

 Máng cáp điện WD 

 Bộ ấn nút PB0, PB1 trong đó: 

+ Nút ấn PB0: Dừng động cơ 

+ Nút ấn PB1: Động cơ quay 
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1.2. Nguyên lý hoạt động mạch khởi động và điều khiển động cơ 3 pha quay 1 chiều. 

1.2.1.Sơ đồ  nguyên lý 

 

Hình 2.1. Sơ đồ nguyên lý mạch khởi động và điều khiển động cơ 3 pha quay 1 chiều. 

1.2.2. Nguyên lý hoạt động: 

Đáp tô mát, đóng cầu dao cách ly Q, ấn nút PB1, cuộn hút công tắc tơ K có điện sẽ 

đóng các tiếp điểm thường mở K1 và K2 đồng thời cấp nguồn cho độg cơ hoạt động qua 

tiếp điểm động lực K1 và duy trì hoạt động của mạch điều khiển qua tiếp điểm K2. Ấn nút 

PB0, cuộn hút công tắc tơ K mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K1 và K2, động cơ bị ngắt điện 

và ngừng hoạt động. 

Khi  động cơ có sự cố (quá tải, mất pha...) làm cho dòng điện qua phần tử đốt nóng 

của rơle nhiệt tăng cao, tác động (nhả) tiếp điểm OL làm mạch điều khiển mất điện, bảo 

vệ an toàn cho động cơ. 
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1.3. Lắp đặt mạch khởi động và điều khiển động cơ 3 pha quay 1 chiều. 

1.3.1. Bố trí thiết bị. 

 
Hình 2.2. Bố trí thiết bị mạch khởi động và điều khiển động cơ 3 pha quay 1 chiều. 

1.3.2. Quy trình kỹ thuật lắp mạch điều khiển động cơ 3  pha. 

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

Bước1: 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 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  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 

 Thao tác chính xác 

 Đúng sơ đồ 
Đồng hồ vạn năng 

V.O.M 
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+ 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 ). 

 

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. 

 

 

1.3.3. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục. 

 

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 
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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 

 

2. Mạch điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều. 

2.1. Khí cụ điện dùng trong mạch điện. 

 Áp tô mát 3 pha 

 Cầu dao 3 pha Q 

 Rơ le nhiệt OL 

 Cầu chì mạch điều khiển F 

 Bộ khởi động từ: Công tắc tơ K1, K2 

 Động cơ xoay chiều ba pha 

 Dây điện 

 Máng cáp điện WD 

 Bộ ấn nút PB0, PB1, PB2 trong đó: 

+ Nút ấn PB0: Dừng động cơ 

+ Nút ấn PB1: Động cơ quay chiều thuận 

+ Nút ấn PB2: Động cơ quay chiều ngược lại 

2.2. Nguyên lý hoạt động mạch điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều. 

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều. 
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Hình 2.3. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều 

2.2.2. Nguyên lý hoạt động. 

 Mở máy cho động cơ chạy thuận 

Đóng áp tô mát, đóng cầu dao cách ly Q, ấn nút PB1, cuộn hút công tắc tơ K1  có 

điện sẽ đóng các tiếp điểm K1 cấp nguồn cho động cơ hoạt động và K12  duy trì cho 

công tắc tơ K1). Động cơ quay  theo  chiều thuận (theo quy ước) do mạch động lực được 

nối như sau: 

Anguồn ÷ a đ.cơ 

Bnguồn ÷ bđ.cơ 

Cnguồn ÷ cđ.cơ 

 Dừng động cơ 

Ấn nút PB0, cuộn hút công tắc tơ K1 mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K11  và K12. 

Động cơ ngừng hoạt động. 

 Đảo chiều động cơ 

Ấn nút PB2, cuộn hút công tắc tơ K2 có điện sẽ đóng các tiếp điểm K21  cấp nguồn 

cho động cơ hoạt động và K22  duy trì cho công tắc tơ K2. 

Động cơ quay theo chiều ngược do thứ tự của hai pha vào động cơ đã bị đảo. Mạch 

động lực được nối nhu sau: 

Anguồn ÷ c đ.cơ 

Bnguồn ÷ bđ.cơ 

Cnguồn ÷ ađ.cơ 
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2.3. Lắp đặt mạch điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều 

2.3.1. Bố trí thiết bị 

Hình 2.4. Sơ đồ bố trí thiết bị mạch điều khiển động cơ 3 pha quay 2 chiều 

2.3.2. Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện điều khiển động cơ quay 2 chiều. 

 

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, 

độngcơ 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. 

+ Đặt que đo của ôm mét vào hai 

 Thao tác chính xác 

   Đúng sơ đồ 

Đồng hồ vạn năng 

V.O.M 
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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. 
 

 

2.3.3. 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 
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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 

 

CÂU HỎI BÀI 2 

Câu 1. Giải thích  nguyên lý hoạt động mạch điện điều khiển  động cơ xoay chiều 3 pha 

quay 1 chiều? 

Câu 2. Giải thích  nguyên lý hoạt động mạch điện điều khiển  động cơ xoay chiều 3 pha 

quay 2 chiều? 

Câu 3. Giải thích  nguyên lý hoạt động mạch điện điều khiển  động cơ xoay chiều 3 pha 

hoạt động theo trình tự? 

Bài tập. Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha quay 1 

chiều, 3 pha quay 2 chiều,  3 pha tuần tự? 
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Bài 3: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN HÃM ĐỘNG CƠ 3 PHA 

Giới thiệu:  

Trong quá trình vận hành điều khiển các thiết bị điện hoạt động, với việc đảm bảo quá 

trình vận hành của dây chuyền sản xuất muốn ngừng khẩn cấp hoặc ngừng nhưng không cho 

quán tính của các dây chuyền tiếp tục hoạt động hoặc không cho các động cơ tiếp tục quay 

nhằm đảm bảo  an toàn cho thiết bị cũng như người vận hành thì ta sử dụng các biện pháp để 

hảm nhằm ngừng động cơ sau khi ngắt điện. Do đó bài này cung cấp cho người học kiến thức, 

kỹ năng lắp đặt, đấu nối và vận hành một số sơ đồ điều khiển hảm động cơ 3 pha. 

Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo chung của các thiết bị trong các mạch điện điều khiển hãm động 

cơ 3 pha. 

- Nêu được nguyên lý hãm động cơ 3 pha. 

- Mô tả được nguyên lý các mạch điện điều khiển hãm động cơ 3 pha. 

- Lắp được mạch điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.  

- Cẩn thận, an toàn trong sử dụng điện. 

Nội dung: 

1.Mạch hãm ngược động cơ 3 pha 

1.1.Khí cụ điện dùng trong mạch điện. 

 Áp tô mát 3 pha 

 Cầu dao 3 pha Q 

 Rơ le nhiệt OL 

 Cầu chì mạch điều khiển F 

 Bộ khởi động từ: Công tắc tơ K1, K2 

 Rơ le thời gian TS 

 Động cơ xoay chiều ba pha M 

 Dây điện 

 máng cáp điện WD 

 Bộ ấn nút PB0, PB1 trong đó: 

+ Nút ấn PB0: Dừng và hảm động cơ 

+ Nút ấn PB1: Động cơ M quay 
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1.2.Nguyên lý hoạt động mạch điện mạch hãm ngược động cơ 3 pha. 

1.2.1.Sơ đồ  nguyên lý mạch điện. 

 

 

Hình 3.1. Mạch hãm ngược động cơ 3 pha 

1.2.2.Nguyên lý hoạt động mạch điện 

 Mở máy 

Đóng cầu dao cách ly Q, ấn nút PB1, cuộn hút công tắc tơ K1 có điện sẽ đóng điện cho 

động cơ 3 pha hoạt động, tiếp điểm K13 mở ra để đảm bảo an toàn. 

 Dừng và hãm ngược động cơ 

Ấn nút PB0, cuộn hút K1 mất điện, tiếp điểm K13  đóng lại, cuộn hút K2 có điện, đảo 

chiều từ trường quay vào động cơ, quá trình hãm ngược  bắt đầu. Khi tốc độ động cơ dừng 

hẳn thì rơle thời gian TS1 mở tiếp điểm TS12  ra, cuộn hút K2  mất điện quá trình hãm ngược 

kết thúc. 
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1.3.Lắp đặt mạch điện hãm ngược động cơ 3 pha  

1.3.1.Bố trí thiết bị 

 

Hình 3.2. Sơ đồ bố trí thiết bị mạch hãm ngược động cơ 3 pha 

1.3.2.Quy trình kỹ thuật lắp mạch điều khiển hãm ngược động động cơ 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 

 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, đầu 

cốt, bịt đầu cốt, băng 

keo, công tắc tơ, rơle 

nhiệt, rơle thời gian,    

cầu   dao,  cầu chì, 

động cơ 3 pha, kềm 

cắt dây điện, tua vít 

dẹt, tua vít 3 ke,... 
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1.3.3.Hiện tượng, nguyên nhân và cách xử lý 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   nhấn   nút   PB0   không 

xảy ra quá trình hãm ngược 

  Tiếp  điểm  của  rơ le 

thời gian tiếp xúc không tốt 

 Kiểm tra và 

đấu nối lại cho chắc 

chắn 

3 -Động cơ quay ngược lâu  Để thời gian của rơ le 

thời gian quá dài 

  Chỉnh  lại thời 

gian của rơ le thời 

gian 

2.Hãm động năng. 

2.1.Khí cụ điện dùng trong mạch điện 

– Áp tô mát 3 pha 

– Cầu dao 3 pha Q 

– Rơ le nhiệt OL 

– Rơ le thời gian TS 

– Cầu chì mạch điều khiển F 

– Bộ khởi động từ: Công tắc tơ K1, K2 

– Máy biến áp 

– Bộ chỉnh lưu điện ACDC 

– Động cơ xoay chiều ba pha 

– Dây điện 

– Máng cáp điện WD 

– Bộ ấn nút PB0, PB1 trong đó: 

+ Nút ấn PB0: Dừng và hảm động cơ 

+ Nút ấn PB1: Động cơ M quay 

Bước 3: Kiểm tra nguội  -Thao tác chính xác 

-Đúng sơ đồ 

-Đồng hồ vạn 

năng V.O.M 

Bước 4:: Hoạt động thử: 

-Nối dây nguồn. 

-Đóng áp tô mát nguồn. 

-Mở máy động cơ: Ấn nút PB1. 

-Dừng động cơ: Ấn nút PB0. 

-Cắt cầu dao 

-Cắt áp tô mát. 

-Mạch hoạt động tốt, 

đúng nguyên lý. 
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2.2.Nguyên lý hoạt động mạch điện hãm động năng động cơ  3 pha. 

2.2.1.Sơ đồ  nguyên lý mạch điện. 

 
 

Hình 3.3. Mạch hãm động cơ 3 pha 

2.2.2.Nguyên lý hoạt động. 

 Mở máy 

Đóng cầu dao cách ly Q, ấn nút PB1, cuộn hút công tắc tơ K1 có điện sẽ đóng điện cho 

động cơ hoạt động qua các tiếp điểm động lực K11 và duy trì hoạt động của mạch qua tiếp 

điểm K12. 

 Tắt máy: 

Nhấn nút PB0, cuộn hút công tắc tơ K1 mất điện, ngừng cấp điện ba pha vào động cơ 

đồng thời cuộn hút K2 được đóng điện để đưa nguồn điện một chiều vào cuộn dây stato của 

động cơ và thực  hiện nhiệm vụ hãm động năng.  Khi  động cơ dừng hẳn cũng là lúc rơle thời 

gian TS mở tiếp điểm TS1, cuộn hút K2 mất điện, cắt điện một chiều vào động cơ. Quá  trình 

hãm máy kết thúc. 
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2.3.Lắp đặt mạch hãm động cơ 3 pha. 

2.3.1. Bố trí thiết bị 

Hình 3.4. Sơ đồ bố trí thiết bị mạch hãm động cơ 3 pha 

2.3.2.Quy trình kỹ thuật lắp mạch hãm động năng động cơ 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 
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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 

 

2.3.3.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 ( 85 ) 

thành ( 14) 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 
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CÂU HỎI BÀI 3. 

Câu 1. Giải thích nguyên lý hoạt động mạch điện điều khiển  hãm ngược động cơ 3 pha? 

Câu 2. Giải thích  nguyên lý hoạt động điện điều khiển hãm động năng động cơ 3 pha? 

Câu 3. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự  cố mạch điện điều khiển  hãm ngược 

động cơ 3 pha? 

Bài tập.  Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển hãm động năng động cơ 3 pha? 
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Bài 4:   LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN KHỞI ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁC ĐỘNG CƠ 

LÀM VIỆC THEO CHU KỲ 

Giới thiệu:  

Trong vận hành dây chuyền sản xuất việc điều khiển các loại động cơ 3 pha ứng dụng 

rất nhiều trong các nhà máy. Do đó, bài học này trang bị cho người học những kiến thức, kỹ 

năng và một số sơ đồ nguyên lý cơ bản về quá trình lắp đặt và điều khiển, vận hành động cơ 

xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc theo chu kỳ. 

Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo chung của các thiết bị trong các mạch điện điều khiển động cơ 

3 pha làm viêc theo chu kỳ, tuần tự. 

- Mô tả được nguyên lý các mạch điện điều khiển chu kỳ, tuần tự động cơ 3 pha. 

- Lắp được mạch điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.  

- Cẩn thẩn, an toàn trong khi lắp ráp mạch điện 

Nội dung: 

1.Mạch  điện điều  khiển động 3 pha  làm việc theo chu kỳ. 

1.1. Khí cụ điện dùng trong mạch điện. 

 Áp tô mát 3 pha 

 Cầu dao 3 pha Q 

 Rơ le nhiệt OL1, OL2 

 Rơ le thời gian TS1, TS2, TS3, TS4 

 Cầu chì mạch điều khiển F 

 Bộ khởi động từ: Công tắc tơ K1, K2 

 Động cơ xoay chiều ba pha M 

 Dây điện 

 Máng cáp điện WD 

 Bộ ấn nút PB1, PB2 trong đó: 

+ Nút ấn PB1: Dừng động cơ 

+ Nút ấn PB2: Động cơ M quay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

1.2.Nguyên lý làm việc mạch  điện điều khiển động 3 pha làm việc theo chu kỳ. 

1.2.1. Sơ đồ nguyên lý 

 

 

Hình 4.1. Mạch điện theo chu kỳ 

1.2.2.Nguyên lý hoạt động 

 Mở máy: 

Đóng cầu dao cách ly Q, ấn nút PB1, cuộn hút công tắc K1 có điện đồng thời đóng tiếp 

điểm K11 cấp nguồn cho động cơ hoạt động theo chiều thuận, tiếp điểm K12 duy trì nguồn 

cho công tắc tơ K1, tiếp điểm K13 cấp nguồn cho TS1 đồng thời tiếp điểm TS11 duy trì nguồn 

điện cho TS1. Sau một thời gian hiệu chỉnh (giả sử 1phút) tiếp điểm mở chậm TS13 mở ra, và 

tiếp điểm đóng chậm TS12 đóng lại cấp nguồn cho TS2 đồng thời cuộn dây công tắc tơ K1 

mất điện, động cơ dừng lại. 

Sau 5s đủ cho tốc độ động cơ giảm thì tiếp điểm  đóng chậm TS21 đóng lại để cuộn dây 

công tắc tơ K2 có điện đồng thời đóng tiếp điểm K21 cấp nguồn cho động cơ hoạt động theo 

chiều ngược lại, tiếp điểm K23 cấp nguồn cho TS3 hoạt động đồng thời tiếp điểm TS31 duy 

trì cấp điện cho rơ le TS3. Sau 1 phút tiếp điểm mở chậm rơ le TS33 mở ra động cơ ngừng 

quay và đóng tiếp điểm đóng chậm TS32 lại cho rơ le TS4 hoạt động. Sau 5s đủ cho tốc độ 

động cơ giảm thì tiếp điểm mở chậm TS42 mở ra cắt nguồn cung cấp cho rơ le TS1 ngừng 
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hoạt động đồng thời thời tiếp điểm đóng chậm TS41 đóng lại cấp nguồn điện lại cho công tắc 

tơ K1, lúc đó động cơ tiếp tục quay theo chiều thuận và chu kỳ hoạt động của động cơ tiếp 

tục. Trong quá trình hoạt động có các tiếp điểm K14 và K24 khoá liên động với nhau. Do đó 

khi cuộn K1 có điện thì cuộn K2 mất điện và ngược lại. 

Tắt máy: 

Ấn nút PB0, Mạch điều khiển mất nguồn điện. Do đó công tắc tơ K mất điện sẽ nhả các 

tiếp điểm K11 và K21, động cơ bị ngắt điện và ngừng hoạt động. 

1.3.Lắp mạch  điện điều  khiển động 3 pha  làm việc theo chu kỳ. 

1.3.1. Bố trí thiết bị 

 

Hình 4.2.  Sơ đồ bố trí thiết bị mạch điện theo chu kỳ 

1.3.2.Quy trình kỹ thuật lắp mạch điện điều khiển động 3 pha làm việc theo chu kỳ. 

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. 

 Các tiếp điểm tiếp 

xúc tốt. 

Cuộn dây còn tốt, thông 

mạch. Đúng điện áp, 

Đồng hồ vạn năng 

V.O.M 
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 Tình   trạng   hoạt   động của 

thiết bị ( tốt hay hỏng )… 

đúng dòng điện định 

mức. 

Bước 2:  Lắp  đặt  các  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,  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 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  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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1.3.3.Nguyên nhân, hiện tượng 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 Động  cơ  hoạt  động  tốt ở 

chu kỳ một nhưng chuyển sang  

chu  kỳ hai  chì  bị đứt dây cầu chì 

Do quá tải Kiểm  tra và 

nối lại dây cầu 

chì 

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 

lựcvà đấu nối   

lại  cho chắc 

chắn 

 

2. Mạch khởi động và điều khiển động cơ theo trình tự. 

2.1. Khí cụ điện dùng trong mạch điện 

 Áp tô mát 3 pha 

 Cầu dao 3 pha Q 

 Rơ le nhiệt OL1, OL2 

 Cầu chì mạch điều khiển F 

 Bộ khởi động từ: Công tắc tơ K1, K2 

 Động cơ xoay chiều ba pha M1, M2 

 Dây điện 

 Máng cáp điện WD 

 Bộ ấn nút PB10, PB11, PB20, PB21 trong đó: 

+ Nút ấn PB10: Dừng động cơ 

+ Nút ấn PB11: Động cơ M1 quay 

+ Nút ấn PB21: Động cơ M2 quay 
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2.2. Nguyên lý làm việc mạch khởi động và điều khiển động cơ theo trình tự. 

2.2.1. Sơ đồ    nguyên lý. 

 

Hinh 4.3. Mạch điện điều khiển động cơ 3 pha theo trình tự. 

2.2.2 Nguyên lý hoạt động: 

 Mở máy động cơ M1 

Đóng áp tô mát, cầu dao cách ly Q, ấn nút PB11, cuộn hút công tắc tơ K1  có  điện sẽ 

đóng các tiếp điểm thường mở  K11 và  K12 đồng  thời cấp nguồn điện cho động cơ hoạt động 

qua các tiếp điểm động lực K11 và duy trì hoạt động của mạch qua tiếp điểm K12. Đóng tiếp 

điểm K13 (Tiếp điểm khóa động cơ M2). 

 Mở máy động cơ M2 

Ấn nút PB21, cuộn hút công tắc tơ K2 có điện sẽ đóng các tiếp điểm thường mở K21, 

K22 đồng thời cấp nguồn điện cho động cơ hoạt động qua các tiếp điểm động lực K21 và duy 

trì hoạt động của mạch qua tiếp điểm K22 

Dừng động cơ M2 

Ấn nút PB20 cuộn hút công tắc tơ K2 mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K21 và K22 động 

cơ bị ngắt điện ngừng hoạt động. 

 Dừng cả hai động cơ M1 và M2 

Ấn nút PB10 cuộn hút công tắc tơ K1 mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K12 và K11, động cơ bị 

ngắt điện ngừng hoạt động. 
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2.3. Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ 3 pha theo trình tự. 

2.3.1. Bố trí thiết bị. 

 
Hinh 4.4. Sơ đồ bố trí thiết bị mạch điện điều khiển động cơ 3 pha theo trình tự 

2.3.2. Quy trình kỹ thuật lắp mạch điều khiển động cơ  3 pha theo tuần tự: 

Nội dung công việc Yêu cầu kỹ thuật Thiết bị, dụng cụ 

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, 

độngcơ 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: 

 Nối dây từ bót trên mạch 

động lực vào động cơ. 

 Kiểm tra mạch động lực. 

 Kiểm tra mạch điều khiển. 

+ Đặt que đo của ôm mét 

 Thao tác chính xác 

 Đúng sơ đồ 

Đồng hồ vạn 

năng V.O.M 
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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 M1: 

+ Ấn nút PB11. 

 Vận hành động cơ M2: 

+ Ấn nút PB21. 

+ Dừng cả hai động cơ. 

+ Ấn nút PB10. 

 Cắt áp tô mát. 

Theo dõi hoạt động của 

động cơ. 

 Mạch hoạt động  tốt, đúng 

nguyên lý. 

 

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

 

TT 

 

 

Hiện tượng 

 

Nguyên nhân 

Cách khắc 

 

phục sự cố 

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 đang quay  nhưng khi  

tác  động  vào  LS1 thì động cơ 

không dừng lại 

Các  tiếp  điểm  của công tắc   

hành   trình   tiếp xúc không tốt 

Kiểm  tra  lại mạch 

điều khiển  và đấu 

nối lại cho 
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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. 

 

CÂU HỎI BÀI 4 

Câu 1. Giải thích  được  sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động 3 pha  làm việc theo chu 

kỳ? 

Câu 2. Lắp đặt vận hành được mạch điện điều khiển động 3 pha  làm việc theo chu kỳ? 

Câu 3.   Trình bày nguyên nhân, hiện tượng và cách khắc phục sự  cố mạch điện điều khiển 

động 3 pha  làm việc theo chu kỳ? 
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 Bài 5: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ NHIỀU CẤP TỐC ĐỘ 

Giới thiệu:  

Trong quá trình điều khiển và vận hành động cơ, băng tải,  dây chuyền sản xuất.. khi 

muốn tốc độ động cơ thay đổi theo yêu cầu sản xuất cũng như hạn chế về sụt  áp của lưới  điện 

khi khởi  động động cơ điện trong nhà máy thì bài học này cung cấp cho người học kiến thức, 

kỹ năng về một  số sơ đồ nguyên  lý để lắp  đặt và vận hành các mạch điện  điều khiển thay 

đổi tốc độ động cơ 3 pha 

Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo chung của các thiết bị trong các mạch điện điều khiển động cơ 

3 pha nhiều cấp tốc độ. 

- Mô tả được nguyên lý các mạch điện điều khiển động cơ nhiều cấp tốc độ. 

- Lắp được mạch điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Cẩn thận an toàn trong sử dụng điện khi thử mạch.  

Nội dung: 

1. Mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu Y/YY 

1.1. Khí cụ điện dùng trong mạch điện. 

  Cầu dao cách ly Q 

  Cầu chì mạch điều khiển F 

  Bộ nút ấn 3 phím (2 tầng tiếp điểm) PB0, PB1, PB2. Trong đó: Nút ấn PB0: Nút dừng 

động cơ 

+ Nút ấn PB1: Nút chọn tốc độ n1 

+ Nút ấn PB2: Nút chọn tốc độ n2 

  Công tắc tơ K1, K2, K3. 

  Rơle nhiệt OL. 

  Rơle trung gian RL. 

  Dây điện 

  Máng cáp điện WD 

  Động cơ xoay chiều ba pha rôto lồng sóc 2 tốc độ M. 

1.2. Nguyên lý làm việc mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu 

Y/YY 

1.2.1. Sơ đồ nguyên lý 
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Hình 5.1. Mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu Y/YY 

1.2.2. Nguyên lý hoạt động  

Điều khiển cho động cơ quay ở tốc độ  thấp 

Đóng cầu dao cách ly, ấn nút PB1, cuộn hút công tắc tơ K1 có điện sẽ đóng điện cho các 

cuộn dây làm việc ở chế độ đấu sao nối tiếp – Tương đương với số cực nhiều, động cơ chạy 

với tốc độ thấp n1. 

 Điều khiển cho động cơ quay ở tốc độ cao: 

Ấn nút PB2, cuộn hút công tắc tơ K1  mất điện, cuộn hút K2, K3  có điện sẽ đóng điện 

cho các cuộn dây động cơ làm việc ở chế độ đấu sao song song tương đương với số cực ít, 

động cơ chạy với tốc độ cao n2. 

 Dừng động cơ 

Ấn nút PB0, mạch điều khiển mất điện, cắt điện mạch động lực, động cơ ngừng hoạt 

động. 
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1.3. Lắp mạch điện điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu Y/YY 

1.3.1. Bố trí thiết bị 

 

 

Hình 5.2. Sơ đồ bố trí thiết bị mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu 

Y/YY 

1.3.2. Quy trình thực hnh lắp đặt mạch điều khiển động cơ qua 2 cấp tốc độ kiểu Y/YY 

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 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 
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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 nhiệt, nút 

nhấn, cầu dao, 

cầu chì, áp tô 

mát, kềm cắt dây 

điện, kềm bấn 

đầu cốt, tua vít 

dẹt, tua vít 3 ke, 

động cơ điện 3 

pha.. 

Bước 3: Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

động lực vào động cơ 

Nối dây từ bót trên mach 

 Kiểm tra mạch động lực. 

 Kiểm tra mạch điều khiển. 

 Thao tác chính xác 

 Đúng sơ đồ 

Đồng hồ vạn năng 

V.O.M 

Bước 4: Hoạt động thử lần 1 theo các bước 

sau: 

 Nối dây nguồn. 

 Đóng áp tô mát nguồn. 

 Mở máy động cơ tốc độ thấp: 

Ấn nút PB1. 

 Mở máy động cơ tốc độ cao: 

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. 
 

Bước 5: Hoạt động thử lần 2 theo các bước 

sau: 

 Mắc thêm đồng hồ A ~ vào một trong ba 

pha để đo Idây 

( mắc nối tiếp phía sau cầu chì) 

 Mắc thêm đồng hồ V ~ song song với một 

phần tử dây quấn bất kỳ, chẳng hạn 2C1   

4C1 

 Kiểm tra kỹ lại mạch 

 Đóng áp tô mát nguồn. 
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 Mở máy động cơ tốc độ thấp: 

+  Ấn nút PB1. 

+ Theo dõi hoạt động của động cơ, ampe 

mét, vôn mét rút ra kết luận 

 Mở máy động cơ tốc độ cao: 

Ấn nút PB2. 

Theo dõi hoạt động của động cơ. 

1.3.3. 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 đang chạy ở tốc độ 

thấp, khi nhấn nút nhấn PB2  thì 

động cơ dừng lại 

Các tiếp điểm tiếp 

xúc không tốt 
Kiểm tra lại mạch 

điều khiển và đấu 

nối lại cho chắc chắn 

3 Khởi động động cơ chạy ở tốc 

độ cao nhưng động cơ chạy 

chậm 

Đấu nhầm các đầu 

dây ra của động cơ 
Kiểm tra lại mạch 

động lực và đấu nối 

lại 
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2. Mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ  kiểu /YY 

2.1. Khí cụ điện dùng trong mạch điện. 

 Cầu dao cách ly Q 

 Cầu chì mạch điều khiển F 

 Công tắc tơ K1, K2, K3 

 Bộ nút ấn 3 phím PB0, PB1, PB2. Trong đó: 

+ Nút ấn PB0: nút dừng động cơ 

+ Nút ấn PB1: nút chọn tốc độ n1 

+ Nút ấn PB2: nút chọn tốc độ n2 

 Rơle nhiệt OL1, OL2., day điện, máng cáp điện WD 

 Động cơ xoay chiều ba pha rôto lồng sóc 2 tốc độ M. 

2.2. Nguyên lý làm việc mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ  

kiểu /YY. 

2.2.1. Sơ đồ  nguyên lý 

 

Hình 5.3.  Sơ đồ  nguyên lý mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ  kiểu 

/YY. 
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2.2.2. Nguyên lý hoạt động  

- Điều khiển cho động cơ quay ở tốc độ  thấp 

Đóng cầu dao cách ly Q, ấn nút PB1, cuộn hút công tắc tơ K1 có điện sẽ đóng điện cho 

các cuộn dây làm việc ở  chế độ tam giác nối tiếp – tương đương với số cực nhiều, động cơ 

chạy với tốc độ thấp n1. 

- Điều khiển cho động cơ quay ở  tốc độ cao: 

Ấn nút PB2, cuộn hút công tắc tơ K1 mất điện, cuộn hút K2 và K3 có điện sẽ đóng điện 

cho các cuộn dây làm việc ở chế độ đấu sao song song – tương đương với số cực ít, động cơ 

chạy với tốc độ cao n2. 

Dừng động cơ 

Ấn nút PB4, mạch điều khiển mất điện, cắt điện mạch động lực, động cơ ngừng hoạt 

động. 

2.3. Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc độ  kiểu /YY 

2.3.1. Bố trí thiết bị 

 

 
Hình 5.4. Sơ đồ bố trí thiết bị 
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2.3.2. Quy trình kỹ thuật lắp mạch  điện điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc 

độ kiểu /YY 

Nội dung công việc Yêu cẩu kỹ thuật 
Thiết bị, 

dụng cụ 

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 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 nhiệt, nút 

nhấn, cầu dao, 

cầu chì, áp tô 

mát, kềm cắt dây 

điện, kềm bấn 

đầu cốt, tua vít 3 

ke, tua vít dẹt, 

động cơ điện 3 

pha.. 

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 

Bước 4: Hoạt động thử lần 1 

theo các bước sau: 

 Nối dây nguồn. 

 Đóng áp tô mát nguồn. 

 Mở máy động cơ  tốc độ thấp: 

Ấn nút PB1. 

 Mở máy động cơ tốc độ cao: 

Ấn nút PB2. 

 Kiểm tra khống chế hành 

trình 

+ Dừng động cơ. 

+ Ấn nút PB0. 

Mạch hoạt động tốt, 

đúng nguyên lý. 
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 Cắt áp tô mát. 

 Theo dõi hoạt động của động cơ. 

Bước 5: Hoạt động thử lần 2 

theo các bước sau: 

 Mắc thêm đồng hồ A ~ vào 

một trong ba pha để đo Idây 

( mắc nối tiếp phía sau cầu 

chì) 

 Mắc thêm đồng hồ V ~ song 

song với một phần tử dây quấn bất 

kỳ, chẳng hạn 2C1   4C1 

 Kiểm tra kỹ lại mạch 

 Đóng áp tô mát nguồn. 

 Mở máy động cơ tốc độ thấp: 

+  Ấn nút PB1. 

+ Theo dõi hoạt động của động cơ, 

ampe mét, vôn mét rút ra kết luận 

 Mở máy động cơ tốc độ cao: 

Ấn nút PB2. 

Theo dõi hoạt động của động cơ. 

  

2.3.3. 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 đang chạy ở 

tốc độ thấp, khi nhấn nút nhấn 

PB2 thì động cơ dừng lại 

Các tiếp điểm tiếp xúc 

không tốt 

Kiểm tra lại 

mạch điều khiển và 

đấu nối lại cho chắc 

chắn 

3 Khởi động động cơ 

chạy ở tốc độ cao nhưng động cơ 

chạy chậm chạy ở Khởi động 

động cơ 

tốc độ cao nhưng động cơ chạy 

chậm 

Đấu nhầm các đầu dây ra 

của động cơ Đấu nhầm các 

đầu dây ra 

của động cơ 

Kiểm tra lại mạch 

động lực và đấu nối 

lại Kiểm tra lại 

mạch động lực và đấu 

nối lại 
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CÂU HỎI BÀI 5. 

Câu 1. Giải thích  nguyên lý hoạt động mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 cấp tốc 

độ kiểu Y/YY? 

Câu 2. Giải thích được sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua 2 

cấp tốc độ  kiểu /YY? 

Câu 3. Khi điều chỉnh rơ le nhiệt cho động cơ trong mạch trên cần phải chú ý điều gì? 

Câu 4. Tại sao phải đổi tốc độ động cơ ? 

Câu 5. Hiện tượng, nguyên nhân và cách khắc phục sự  cố mạch điều khiển động cơ rôto lồng 

sóc qua 2 cấp tốc độ kiểu Y/YY và  kiểu Δ/YY? 
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Bài 6: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 

Giới thiệu:  

Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, để đảm bảo độ chính xác trong việc điều khiển 

hoặc vận hành một số thiết  bị sử dụng điện cũng như an toàn trong quá trình vận hành, tiết 

kiệm điện năng thì động cơ điện 1 chiều ngày càng được sử dụng phổ biến. Do đó, bài học 

này cung cấp cho người kiến thức, kỹ năng cơ bản về lắp đặt và điều khiển động cơ điện một 

chiều 

Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo chung của các thiết bị trong các mạch điện điều khiển hệ thống 

cung cấp điện. 

- Mô tả và phân tích được nguyên lý các mạch điện điều khiển trong hệ thống. 

- Lắp được mạch điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Cẩn thận an toàn trong sử dụng điện khi thử mạch.  

Nội dung: 

1. Tự động đóng nguồn dự trữ: 

1.1. Ý nghĩa tự động đóng nguồn dự trữ. 

Sơ đồ nối điện của hệ thống điện cần đảm bảo độ tin cậy cung cấp cho các hộ tiêu thụ 

điện. Sơ đồ cung cấp từ hai hay nhiều nguồn điện đảm bảo độ tin cậy cao, vì cắt sự cố một 

nguồn không làm cho hộ tiêu thụ bị mất điện. 

Dù việc cung cấp cho hộ tiêu thụ từ nhiều phía có ưu điểm rõ ràng như vậy nhưng phần 

lớn các trạm có hai nguồn cung cấp trở lên đều làm việc theo sơ đồ một nguồn cung cấp. Tự 

dùng của nhà máy điện là một ví dụ. 

Cách thực hiện sơ đồ như trên sẽ ít tin cậy nhưng đơn giản hơn và trong nhiều trường 

hợp làm giảm dòng ngắn mạch, giảm tổn thất điện năng trong MBA, đơn giản bảo vệ rơle... 

Khi phát triển mạng điện, việc cung cấp từ một phía thường là giải pháp được lựa chọn 

vì những thiết bị điện và bảo vệ đã đặt trước đó không cho phép thực hiện sự làm việc song 

song của các nguồn cung cấp. 

Nhược điểm của việc cung cấp từ một phía là cắt sự cố nguồn làm việc sẽ làm ngừng 

cung cấp cho hộ tiêu thụ. Khắc phục bằng cách đóng nhanh nguồn dự trữ hay đóng máy cắt 

mà ở đó thực hiện việc phân chia mạng điện. Để thực hiện thao tác này người ta sử dụng thiết 

bị tự động đóng nguồn dự trữ  
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Hình 6.1. Các nguyên tắc thực hiện tự động đóng nguồn dự trữ 

1.2. Phân loại thiết bị tự động đóng nguồn dự trữ và các yêu cầu. 

Tất cả các thiết bị TĐD cần phải thỏa mãn những yêu cầu cơ bản sau đây: 

Sơ đồ TĐD không được tác động trước khi máy cắt của nguồn làm việc bị cắt ra để tránh 

đóng nguồn dự trữ vào khi nguồn làm việc chưa bị cắt ra. Ví dụ trong sơ đồ hình 6.1, khi ngắn 

mạch trên đường dây AC thì bảo vệ đường dây chỉ cắt 1MC còn 2MC vẫn 

đóng, nếu TĐD tác động đóng đường dây dự trữ BC thì có thể ngắn mạch sẽ lại xuất 

hiện. 

Sơ đồ TĐD phải tác động khi mất điện áp trên thanh góp hộ tiêu thụ vì bất cứ lí do gì, 

chẳng hạn như khi cắt sự cố, cắt nhầm hay cắt tự phát máy cắt của nguồn làm việc, cũng như 

khi mất điện áp trên thanh góp của nguồn làm việc. Cũng cho phép đóng nguồn dự trữ khi 

ngắn mạch trên thanh góp của hộ tiêu thụ. 

Thiết bị TĐD chỉ được tác động một lần để tránh đóng nguồn dự trữ nhiều lần vào ngắn 

mạch tồn tại. 

Ví dụ, nếu ngắn mạch trên thanh góp C (hình 6.1) thì khi TĐD đóng 4MC, thiết bị bảo 

vệ rơle lại tác động cắt 4MC, điều đó chứng tỏ ngắn mạch vẫn còn tồn tại, do vậy không nên 

cho TĐD tác động lần thứ 2. 

Để giảm thời gian ngừng cung cấp điện, việc đóng nguồn dự trữ cần phải nhanh nhất có 

thể được ngay sau khi cắt nguồn làm việc. 

Thời gian mất điện tmđ phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

tmđ < ttkđ 

ttkđ : khoảng thời gian lớn nhất từ lúc mất điện đến khi đóng nguồn dự trữ mà các động 

cơ nối vào thanh góp hộ tiêu thụ còn có thể tự khởi động. 

tmđ > tkhử ion 

tkhử ion: thời gian cần thi ết để khử môi trườ ng bị ion hóa do hồ quang tại chổ ngắn mạch 

(trường hợp ngắn mạch trên thanh góp C - hình 6.1) 

Để tăng tốc độ cắt nguồn dự trữ khi ngắn mạch tồn tại, cần tăng tốc độ tác động của bảo 

vệ nguồn dự trữ sau khi thiết bị TĐD tác động. Điều này đặc biệt quan trọng khi hộ tiêu thụ 

bị mất nguồn cung cấp được thiết bị TĐD nối với nguồn dự trữ đang mang tải. Cắt nhanh ngắn 
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mạch lúc này là cần thiết để ngăn ngừa việc phá hủy sự làm việc bình thường của nguồn dự 

trữ đang làm việc với các hộ tiêu thụ khác. 

1.3. Tự động đóng nguồn dự trữ đường dây. 

1.3.1. Sơ đồ: 
Trong chế độ vận hành bình thường, đường dây AC làm việc (1MC, 2MC đóng), đường 

dây BC dự trữ (3MC đóng, 4MC mở). Rơle RGT có điện (hình 6.2), tiếp điểm của nó đóng. 

Nếu vì một lí do nào đó thanh góp C mất điện (ví dụ do ngắn mạch trên đường dây AC, do 

thao tác nhầm....), tiếp điểm của các rơle RU<, RU> sẽ đóng mạch rơle thời gian RT (đường 

dây dự trữ BC đang có điện). Sau một thời gian chậm trễ do yêu cầu chọn lọc của bảo vệ rơle, 

tiếp điểm RT đóng lại. Cuộn cắt CC của máy cắt có điện, máy cắt 2MC mở ra. Tiếp điểm phụ 

2MC3 đóng, cho dòng điện chạy qua cuộn đóng CĐ của máy cắt 4MC và đường dây dự trữ 

BC được đóng vào để cung cấp cho các hộ tiêu thụ. 

1.3.2. Tính toán tham số của các phần tử trong sơ đồ: 

- Thời gian của rơle RT: 

Khi ngắn mạch tại điểm N1 hoặc N2 (hình 6.2), điện áp dư trên thanh góp C có thể giảm 

xuống rất thấp làm cho các rơle điện áp RU< khởi động. Muốn TĐD tránh tác động trong 

trường hợp này cần phải chọn thời gian của rơle RT lớn hơn thời gian làm việc của các bảo 

vệ đặt tại máy cắt 7MC và 9MC: 

 

Trong đó: 

tBVA, tBVC: thời gian làm việc lớn nhất của các bảo vệ phần tử nối vào thanh góp A và 

thanh góp C. 

∆ t: bậc chọn lọc về thời gian, bằng (0,3 ÷ 0,5 sec). 
Thời gian của rơle RT được chọn bằng trị số lớn hơn khi tính theo các biểu thức trên và 

(6.2). Tuy nhiên, thời gian này càng nhỏ thì thời gian ngừng cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ 

càng bé, vì vậy khi tính chọn cần phải đặt điều kiện thế nào để thời gian của rơle RT là nhỏ 

nhất có thể được. 
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Hình 6.2. Sơ đồ thiết bị TĐD đường dây 

- Thời gian của rơle RGT: 

Để đảm bảo thiết bị TĐD tác động đóng máy cắt 4MC chỉ một lần, cần chọn: 

tRGT = tđ(4MC) + tdự trữ 

Trong đó: 

tđ(4MC): thời gian đóng của máy cắt 4MC. 

tdự trữ : thời gian dự trữ. 
Nếu thiết bị TĐD tác động đóng nguồn dự trữ vào ngắn mạch tồn tại và thiết bị bảo vệ 

rơle cắt nó ra, thì rơle RGT sẽ ngăn ngừa việc đóng trở lại vào ngắn mạch một lần nữa trong 

trường hợp thời gian của rơle RGT chọn theo (6.3) thỏa mãn điều kiện: 

tRGT = tđ(4MC) + tBV + tC(4MC)  
tBV: thời gian làm việc của bảo vệ đặt tại máy cắt 4MC của mạch dự trữ. 
tC(4MC): thời gian cắt của máy cắt 4MC.  
- Điện áp khởi động của rơle điện áp giảm RU<: 

Điện áp khởi động của rơle điện áp giảm RU< được chọn theo 2 điều kiện:  
Rơle RU< phải khởi động khi mất điện ở thanh góp C (hình 6.2), nhưng không được 

khởi động khi ngắn mạch sau các kháng điện đường dây (điểm N2 -hình 6.3) hoặc sau các 

máy biến áp (điểm N3) nối vào thanh góp C: 
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Hình 6.3: Sơ đồ nối điện để tính toán tham số của TĐD 

 

Trong đó: 

UNmin :Điện áp dư bé nhất trên thanh góp C khi ngắn mạch ở điểm N1 hoặc N2 

kat: hệ số an toàn, vào khoảng 1,2 ÷ 1,3 

nU: hệ số biến đổi của máy biến điện áp 1BU (hình 6.2) 

- Điện áp khởi động của rơle điện áp tăng RU>: 

Rơle RU> không được trở về khi trên mạch dự trữ có điện áp cao hơn điện áp làm việc 

cực tiểu Ulv min (Ulv min là điện áp nhỏ nhất mà các động cơ còn có thể tự khởi động được): 

  

Trong đó: 
nU: hệ số biến đổi của máy biến điện áp 2BU (hình 6.2) 

1.4. Tự động đóng nguồn dự trữ ở trạm biến áp. 

Các trạm biến áp người ta sử dụng các loại TĐD khác nhau như TĐD máy biến áp, TĐD 

máy cắt phân đoạn, TĐD máy cắt nối... 

Trên hình 6.4 là sơ đồ TĐD máy cắt phân đoạn. Bình thường cả hai máy biến áp làm 

việc, máy cắt 5MC mở. Giả thiết máy biến áp B2 bị hư hỏng, thiết bị bảo vệ rơle tác động cắt 

máy cắt 3MC và 4 MC, sau đó thiết bị TĐD sẽ khởi động và đóng máy cắt 5MC. Lúc này máy 

biến áp B1 sẽ làm nhiệm vụ cung cấp cho phụ tải 1 và phụ tải 2 ở cả hai phân đoạn. 

Lưu ý là nếu máy biến áp B1 được thiết kế chỉ đủ để cung cấp cho phụ tải phân đoạn  thì 

trong thiết bị TĐD cần phải có thêm mạch đưa tín hiệu đi cắt bớt những phụ tải kém quan 

trọng ở cả hai phân đoạn trước khi đóng máy cắt 5MC. 

Trong sơ đồ, mạch điện mở máy cắt 4MC được nối qua tiếp đi ểm phụ của 3MC nhằm tạo 

sự liên động để khi mở máy cắt 3MC sẽ đồng thời mở luôn cả máy cắt 4MC. 
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Để cắt nhanh máy cắt phân đoạn khi ngắn mạch tồn tại trên thanh góp hạ áp của trạm, 

trong sơ đồ TĐD cần có thêm bộ phận tăng tốc độ tác động của bảo vệ máy cắt phân đoạn sau 

TĐD (không vẽ bộ phận này trên hình 6.4). 

Khác với sơ đồ TĐD đường dây đã xét trước đây (hình 6.2), trong sơ đồ TĐD máy cắt 

phân đoạn không có bộ phận khởi động điện áp giảm vì không cần thiết trong trường hợp này. 

Cả 2 máy biến áp đều được cung cấp từ một thanh góp cao áp chung của trạm, khi mất điện 

trên thanh góp này tác động của thiết bị TĐD là vô ích.  

 

 
 

Hình 6.4: Sơ đồ TĐD máy cắt phân đoạn 

 

2. Tự động đóng trở lại nguồn điện. 

2.1.Ý nghĩa của tự động đóng nguồn trở lại. 

Cắt nhanh đường dây làm cho hồ quang sinh ra ở chỗ ngắn mạch bị tắt và không có khả 

năng gây nên những hư hỏng nghiêm trọng cản trở việc đóng trở lại đường dây. Hư hỏng tự 

tiêu tan như vậy được gọi là thoáng qua. Đóng trở lại một đường dây có hư hỏng thoáng qua 

thường là thành công. 

Những hư hỏng trên đường dây như đứt dây dẫn, vỡ sứ, ngã trụ .... không thể tự tiêu tan, 

vì vậy chúng được gọi là hư hỏng tồn tại. Khi đóng trở lại đường dây có xảy ra ngắn mạch tồn 

tại thì đường dây lại bị cắt ra một lần nữa, việc đóng trở lại như vậy là không thành công. 

Để giảm thời gian ngừng cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ, thao tác đóng trở lại đường 

dây cần được thực hiện một cách tự động nhờ các thiết bị tự động đóng trở lại (TĐL). Thiết 

bị TĐL cũng có thể tác động cả khi máy cắt bị cắt ra do thao tác nhầm của nhân viên vận hành 

hoặc do thiết bị bảo vệ rơle làm việc không đúng. 
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Áp dụng TĐL có hiệu quả nhất là ở những đường dây có nguồn cung cấp một phía, vì 

trong trường hợp này TĐL thành công sẽ khôi phục nguồn cung cấp cho các hộ tiêu thụ. Ở 

mạng vòng, cắt một đường dây không làm ngừng cung cấp điện, tuy nhiên áp dụng TĐL là 

hợp lí vì làm tăng nhanh việc loại trừ chế độ không bình thường và khôi phục sơ đồ mạng đảm 

bảo vận hành kinh tế và tin cậy. Khả năng TĐL thành công ở những đường dây trên không 

vào khoảng 70÷90%. 

2.2. Phân loại thiết bị tự động đóng trở lại nguồn điện. 

Trong thực tế người ta có thể áp dụng những loại TĐL sau: TĐL 3 pha, thực hiện đóng 

cả 3 pha của máy cắt sau khi nó bị cắt ra bởi bảo vệ rơle. TĐL 1 pha, thực hiện đóng máy cắt 

1 pha sau khi nó bị cắt ra bởi bảo vệ chống ngắn mạch một pha. TĐL hỗn hợp, đóng 3 pha 

(khi ngắn mạch nhiều pha) hay đóng 1 pha (khi ngắn mạch một pha). 

Riêng TĐL 3 pha được phân ra thành một số dạng: TĐL đơn giản, TĐL tác động nhanh, 

TĐL có kiểm tra điện áp, TĐL có kiểm tra đồng bộ.... 

Theo loại thiết bị mà TĐL tác động đến có: TĐL đường dây, TĐL thanh góp, TĐL máy 

biến áp, TĐL động cơ điện. 

Theo số lần tác động có: TĐL một lần và TĐL nhiều lần Theo cách thức tác động đến 

cơ cấu truyền động của máy cắt có: TĐL điện và TĐL cơ khí  
2.3. Các yêu cầu cơ bản đối với thiết bị tự động đóng trở lại nguồn điện. 

Tùy điều kiện cụ thể, sơ đồ TĐL dùng cho đường dây hoặc những thiết bị điện khác có 

thể khác nhau nhiều. Nhưng tất cả các thiết bị TĐL phải thỏa mãn những yêu cầu cơ bản sau: 

Tác động nhanh: Thời gian tác động của TĐL cần phải càng nhỏ càng tốt để đảm bảo 

thời gian ngừng cung cấp điện là nhỏ nhất. Ở các đường dây có nguồn cung cấp từ 2 phía tác 

động nhanh của TĐL cần thiết để rút ngắn thời gian khôi phục tình trạng làm việc bình thường 

của mạng điện. Tuy nhiên thời gian TĐL bị hạn chế bởi điều kiện khử ion hoàn toàn môi 

trường tại chỗ ngắn mạch nhằm đảm bảo TĐL thành công: 

tkhử ion < tTĐL < ttkđ 

Khi TĐL máy cắt dầu không cần quan tâm đến tkhử ion , nhưng đối với máy cắt không khí 

do thời gian đóng của nó rất bé nên phải xét đến điều kiện khử ion.  
Ngoài ra thời gian tác động của TĐL còn bị giới hạn bởi thời gian cần thiết để phục hồi 

khả năng truyền động của máy cắt khi đóng nó trở lại và khả năng cắt nếu ngắn mạch tồn tại. 

TĐL phải tự đông trở về vị trí ban đầu sau khi tác động để chuẩn bị cho các lần làm việc 

sau. 
Sơ đồ TĐL cần phải đảm bảo số lần tác động đã định trước cho nó và không được tác 

động lặp đi lặp lại. Phổ biến nhất là loại TĐL một lần, trong một số trường hợp người ta cũng 

sử dụng TĐL hai lần và TĐL ba lần Khi đóng hay mở máy cắt bằng tay thì TĐL không được 

tác động. Khi đóng máy cắt bằng tay, nếu nó bị cắt ra ngay lập tức bởi bảo vệ rơle, chứng tỏ 

là đã đóng máy cắt vào ngắn mạch tồn tại, lúc ấy chắc chắn việc đóng trở lại sẽ không thành 

công. Sơ đồ TĐL cũng cần dự tính đến khả năng cấm TĐL trong trường hợp máy cắt bị cắt ra 

bởi một số bảo vệ nào đó. Ví dụ, thường không cho phép TĐL máy biến áp tác động khi bảo 

vệ so lệch máy biến áp làm việc (hư hỏng bên trong nó). 
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2.4. Các phần tử khởi động tự động đóng trở lại 

Cắt nhanh đường dây làm cho hồ quang sinh ra ở chỗ ngắn mạch bị tắt và không có khả 

năng gây nên những hư hỏng nghiêm trọng cản trở việc đóng trở lại đường dây. Hư hỏng tự 

tiêu tan như vậy được gọi là thoáng qua. Đóng trở lại một đường dây có hư hỏng thoáng qua 

thường là thành công. 

Những hư hỏng trên đường dây như đứt dây dẫn, vỡ sứ, ngã trụ .... không thể tự tiêu tan, 

vì vậy chúng được gọi là hư hỏng tồn tại. Khi đóng trở lại đường dây có xảy ra ngắn mạch tồn 

tại thì đường dây lại bị cắt ra một lần nữa, việc đóng trở lại như vậy là không thành công. 

Để giảm thời gian ngừng cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ, thao tác đóng trở lại đường 

dây cần được thực hiện một cách tự động nhờ các thiết bị tự động đóng trở lại (TĐL). Thiết bị 

TĐL cũng có thể tác động cả khi máy cắt bị cắt ra do thao tác nhầm của nhân viên vận hành 

hoặc do thiết bị bảo vệ rơle làm việc không đúng. 

Ap dụng TĐL có hiệu quả nhất là ở những đường dây có nguồn cung cấp một phía, vì 

trong trường hợp này TĐL thành công sẽ khôi phục nguồn cung cấp cho các hộ tiêu thụ. Ở 

mạng vòng, cắt một đường dây không làm ngừng cung cấp điện, tuy nhiên áp dụng TĐL là 

hợp lí vì làm tăng nhanh việc loại trừ chế độ không bình thường và khôi phục sơ đồ mạng đảm 

bảo vận hành kinh tế và tin cậy. Khả năng TĐL thành công ở những đường dây trên không 

vào khoảng 70÷90%. 

2.5. Tự động đóng trở lại đường dây nguồn một phía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.5. Sơ đồ thiết bị TĐL một lần đường dây có nguồn cung cấp 1 phía 
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Trên hình 6.5 là sơ đồ của thiết bị TĐL một lần khởi động bằng phương pháp không tương 
ứng của đường dây có nguồn cung cấp 1 phía. Hoạt động của sơ đồ trong một số chế độ làm 
việc của mạng điện như sau:  

Ở chế độ vận hành bình thường, khóa điều khiển KĐK ở vị trí đóng Đ2, tiếp điểm KĐKIV 
mở, rơle 3RG có điện phản ảnh vị trí đóng của MC; tiếp điểm KĐKI đóng, tụ C được nạp đầy 
điện qua điện trở nạp R. Trong khi đó, do máy cắt đang đóng nên tiếp điểm phụ của nó MC2 
mở ra và rơle 2RG không có điện. Sơ đồ đang ở trong tình trạng sẵn sàng để tác động 

Khi xảy ra ngắn mạch, thiết bị bảo vệ rơle BV tác động cắt máy cắt, tiếp điểm phụ MC2 

đóng lại, rơle 2RG có điện và đóng tiếp điểm trong mạch khởi động TĐL (điện trở R1 hạn chế 

dòng trong mạch vừa đủ để 2RG làm việc nhưng không đủ để máy cắt đóng lại). Rơle RT có 

điện, sau một thời gian tRT đặt trước tiếp điểm RT1 khép lại. Tụ C phóng điện qua cuộn dây 

điện áp của rơle 1RG, tiếp điểm 1RG1 của nó khép lại và cuộn đóng CĐ của máy cắt có điện 

theo mạch: (+)→KĐKI→1RG1→cuộn dòng 1RGI→Th→ĐN→4RG2→MC2→CĐ→(-). Lúc 

này máy cắt sẽ được đóng trở lại.. 

Nếu ngắn mạch tự tiêu tan: máy cắt sau khi được TĐL đóng lại sẽ giữ nguyên vị trí đóng, 

tụ C lại được nạp đầy để đưa sơ đồ trở lại trạng thái ban đầu chuẩn bị cho các lần làm việc sau. 

Nếu ngắn mạch tồn tại: bảo vệ rơle lại tác động cắt máy cắt và TĐL lại khởi động như 

trình tự đã nêu trên. Nhưng vì tụ C đã phóng hết điện trong lần tác động trước, đến lúc này 

chưa được nạp đủ nên không thể làm cho rơle 1RG tác động được và máy cắt sẽ không thể 

đóng lại. Điều đó đảm bảo cho TĐL chỉ tác động một lần như đã định trước cho nó. 

Khi mở máy cắt bằng tay (chuyển KĐK sang vị trí C1): tiếp điểm KĐKI mở ra cắt nguồn 
vào RT và nguồn nạp tụ, tiếp điểm KĐKII nối tụ C vào điện trở phóng R4, năng lượng tích lũy 
ở tụ C sẽ phóng qua R4 biến thành nhiệt năng và tiêu tán ở R4. Nhờ vậy đảm bảo TĐL không 
thể tác động khi mở máy cắt bằng tay. Trong một số trường hợp, tiếp điểm “cấm TĐL” đóng 
lại, tụ C phóng điện và TĐL cũng không thể làm việc.  

Khi đóng máy cắt bằng tay (KĐK ở vị trí Đ1): tụ C bắt đầu được nạp điện, nếu máy cắt lại 

mở ra thì TĐL cũng không tác động được vì cho đến lúc này tụ C vẫn chưa nạp đầy 

2.6. Đặc điểm thực hiện tự động đóng trở lại nguồn điện. 

Sơ đồ khởi động theo phương pháp không tương ứng gi khiển (tiếp điểm KĐKI) và vị trí 

của máy cắt (tiếp rơle phản ánh vị trí cắt điểm 2RG của của máy cắt). 

Tiếp điểm RT2 và điện trở R3 nối song song để tăng lực khởi động ban đầu của RT và 

khi duy trì thì RT không bị phát nóng nhờ R3 cản bớt dòng. 

Rơle 1RG có hai cuộn dây, khi RT1 khép, tụ C phóng qua cuộn dây điện áp 1RGU, cuộn 

dây dòng điện 1RGI làm nhiệm vụ tự giữ vì tụ C chỉ cung cấp một xung ngắn hạn đủ để khởi 

động 1RG chứ không duy trì được. 

Rơle 4RG có hai cuộn dây, để chống máy cắt đóng lặp đi lặp lại khi ngắn mạch tồn tại và 

hỏng hóc TĐL. Ví dụ khi hỏng tiếp điểm 1RG1 (dính) và xảy ra ngắn mạch, cuộn cắt của máy 

cắt có điện, đồng thời cuộn dòng 4RGI cũng có điện. Máy cắt mở ra và các tiếp điểm 4RG1 

đóng lại, 4RG2 mở ra. Nếu tiếp điểm 1RG1 bị dính thì ngay lập tức cuộn áp 4RGU có điện để 

duy trì trạng thái của các tiếp điểm 4RG1, 4RG2. Do vậy mạch cuộn đóng của máy cắt bị hở 

và máy cắt không thể đóng lặp đi lặp lại. 
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Hình 6.6. Biểu đồ thời gian trong chu trình TĐL một lần 

2.7. Phối hợp giữa bảo vệ rơle và tự động đóng trở lại nguồn điện. 

-Tăng tốc độ tác động của bảo vệ sau TĐL. 

Sau khi cắt chọn lọc đường dây bị hư hỏng, thiết bị TĐL sẽ tác động đóng máy cắt trở 

lại đồng thời nối tắt bộ phận tạo thời gian của bảo vệ chính (hoặc đưa bảo vệ tác động nhanh 

vào làm việc) trong một khoảng thời gian giới hạn nào đó, nhờ vậy đảm bảo cắt nhanh máy 

cắt trong trường hợp đóng trở lại đường dây vào ngắn mạch tồn tại. 

 

Hình 6.7. Tăng tốc độ tác động của bảo vệ sau TĐL 

a) Sơ đồ mạng điện b)Mạch tăng tốc 
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Xét sơ đồ mạng điện hình 6.7a và sơ đồ thực hiện tăng tốc hình 6.7b. Khi xảy ra ngắn 

mạch tại điểm N thì các tiếp điểm của rơle 1RI, 2RI của bảo vệ 1BV đóng mạch cuộn dây RT, 

tiếp điểm RT1 đóng tức thời nhưng tiếp điểm RGT1 đang mở nên cuộn dây RG không có điện.     

Sau thời gian tRT thì tiếp điểm RT2 đóng mạch cuộn dây RG để đi cắt máy cắt 1MC. Lúc 

này thiết bị TĐL sẽ đưa xung đi đóng lại 1MC đồng thời khởi động RGT, tiếp điểm RGT1 

đóng. Nếu ngắn mạch tồn tại 1RI, 2RI và RT lại có điện nên RT1 đóng mạch cuộn dây RG và 

cắt nhanh máy cắt 1MC.  

Nếu ngắn mạch tự tiêu tan (TĐL thành công), thì sau một thời gian đủ để đóng chắc chắn 

1MC tiếp điểm RGT1 mở ra và bảo vệ 1BV lại làm việc với thời gian đặt trước cho nó.Như 

vậy tăng tốc độ tác động của bảo vệ sau TĐL cho phép rút ngắn thời gian cắt trở lại một hư 

hỏng tồn tại. Tuy nhiên cần lưu ý là bộ phận khởi động dòng của bảo vệ được tăng tốc phải 

chỉnh định khỏi dòng tự khởi động của các động cơ (các động cơ bị hãm lại do mất điện trong 

quá trình ngắn mạch và trong chu trình TĐL). 

- Tăng tốc độ tác động của bảo vệ trước TĐL 

- Cắt máy cắt lần thứ 1 bằng bảo vệ tác động nhanh không chọn lọc (ví dụ, bảo vệ dòng 

cắt nhanh), sau đó bảo vệ này bị khóa lại trong trong một khoảng thời gian nhất định để việc 

cắt máy cắt lần thứ 2 (nếu TĐL không thành công) được thực hiện bởi các bảo vệ tác động 

chọn lọc. -  
- Trong phương pháp tăng tốc độ tác động của bảo vệ trước TĐL, cắt lần thứ 1 có thể 

xảy ra khi hư hỏng ở phần tử kề, tức là tác động không chọn lọc. Nếu hư hỏng tự tiêu tan và 

TĐL thành công, thì tác động không chọn lọc trước đó của bảo vệ được sửa chữa bằng tác 

động của thiết bị TĐL. Nhờ cắt nhanh ngắn mạch sẽ tạo khả năng TĐL thành công lớn hơn. 

 

 

Hình 6.8. Tăng tốc độ tác động của bảo vệ trước TĐL 

a. Sơ đồ mạng điện. b. Mạch tăng tốc 

Sơ đồ bộ phận tăng tốc độ bảo vệ trước TĐL như trên hình 6.8b, tiếp điểm 1RI là của 

bảo vệ cắt nhanh 3I>>, tiếp điểm 2RI là của bảo vệ dòng cực đai 3I>. Thiết bị TĐL đặt ở đoạn 
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đường dây đầu tiên AB (hình 6.8a). Khi ngắn mạch trên một đoạn bất kỳ của đường dây ABCD 

(ví dụ, tại điểm N), lúc đầu bảo vệ cắt nhanh 3I>> tác động không thời gian đi cắt 3MC. Sau 

đó TĐL sẽ khởi động và đóng 3MC lại, đồng thời đưa tín hiệu đi khóa bảo vệ 3I>>. Nếu ngắn 

mạch tồn tại thì các bảo vệ sẽ làm việc một cách chọn lọc theo đặc tính thời gian của chúng, 

trong trường  

hợp này bảo vệ dong cực đai 1I> có thời gian làm việc nhỏ nhất sẽ tác động cắt máy cắt 1MC.  

Cần lưu ý là việc khóa bảo vệ cắt nhanh 3I>> trên sơ đồ hình 6.8b được thực hiện nhờ 

tín hiệu từ thiết bị TĐL đưa đến RGT để làm hở mạch tác động của rơle 1RI. 

Nhược điểm của phương pháp tăng tốc độ tác động của bảo vệ trước TĐL là nếu TĐL 

hoặc máy cắt 3MC bị hỏng thì tất cả các hộ tiêu thụ trên đường dây đều bị mất điện mặc dù 

ngắn mạch có thể chỉ ở đoạn cuối.  
Muốn bảo vệ cắt nhanh 3I>> không tác động mất chọn lọc khi ngắn mạch sau các máy 

biến áp 1B, 2B cần phải chọn dòng khởi động của nó lớn hơn dòng ngắn mạch lớn nhất khi 

ngắn mạch sau các máy biến áp này. Điều này làm hạn chế phạm vi sử dụng của phương pháp, 

nhất là khi các đoạn đường dây khá dài và công suất các máy biến áp 1B, 2B khá lớn. 

-TĐL theo thứ tự. 

Trong các mạng điện bao gồm nhiều đoạn đường dây nối tiếp nhau có thể thực hiện cắt 

nhanh ngắn mạch tồn tại cũng như thoáng qua nhờ phối hợp tác động của bảo vệ cắt nhanh và 

tác động theo thứ tự của thiết bị TĐL đặt tại máy cắt của những đoạn kề nhau. 

 

Hình 6.9. TĐL theo thứ tự 

Xét sơ đồ mạng điện hình 6.9, tại các máy cắt 1MC, 2MC, 3MC tương ứng có trang bị: 

các thiết bị tự động đóng trở lại 1TĐL, 2T ĐL, 3TĐL; các bảo vệ cắt nhanh không chọn lọc 

1I>>, 2I>>, 3I>> và các bảo vệ dòng cực đại tác động chọn lọc 1I>, 2I>, 3I>. Dòng khởi động 

của bảo vệ cắt nhanh được chọn lớn hơn dòng khi ngắn mạch sau các máy biến áp 1B, 2B; vì 

vậy vùng bảo vệ sẽ bao gồm toàn bộ đoạn đường dây được bảo vệ và một phần đoạn kề. 
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Hình 6.10.  Biểu đồ thời gian trong chu trình TĐL theo thứ tự 

Xét sơ đồ mạng điện hình 6.10, tại các máy cắt 1MC, 2MC, 3MC tương ứng có trang bị: 

các thiết bị tự động đóng trở lại 1TĐL, 2T ĐL, 3TĐL; các bảo vệ cắt nhanh không chọn lọc 

1I>>, 2I>>, 3I>> và các bảo vệ dòng cực đại tác động chọn lọc 1I>, 2I>, 3I>. Dòng khởi động 

của bảo vệ cắt nhanh được chọn lớn hơn dòng khi ngắn mạch sau các máy biến áp 1B, 2B; vì 

vậy vùng bảo vệ sẽ bao gồm toàn bộ đoạn đường dây được bảo vệ và một phần đoạn kề. 

Thời gian làm việc của các thiết bị TĐL được chọn tăng dần theo hướng từ nguồn trở đi: 

t3TĐL < t2TĐL < t1TĐL 

Khi xảy ra ngắn mạch tại điển N trên đoạn BC, các bảo vệ cắt nhanh 2I>> và 3I>> tác 

động cắt 2MC và 3MC. Thiết bị 3TĐL có thời gian nhỏ hơn nên tác động trước đóng trở lại 

3MC. Vì đoạn AB không hư hỏng nên TĐL thành công. Sau đó 2TĐL sẽ tác động đóng 2MC 

lại. Nếu ngắn mạch là thoáng qua thì TĐL thành công. Nếu ngắn mạch tồn tại, bảo vệ cắt 

nhanh 2I>> sẽ tác động cắt 2MC của đoạn đường dây hư hỏng BC vì cho đến thời điểm này 

bảo vệ cắt nhanh 3I>> của đoạn AB đã bị khóa lại (xem biểu đồ thời gian trên hình 6.10). 

3. Tự động điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng: 

3.1. Khái niệm chung 

Duy trì điện áp bình thường là một trong những biện pháp cơ bản để đảm bảo chất lượng 

điện năng của hệ thống điện. Điện áp giảm thấp quá mức có thể gây nên độ trượt quá lớn ở 

các động cơ không đồng bộ, dẫn đến qúa tải về công suất phản kháng ở các nguồn điện. Điện 

áp giảm thấp cũng làm giảm hiệu quả phát sáng của các đèn chiếu sáng, làm giảm khả năng 

truyền tải của đường dây và ảnh hưởng đến độ ổn định của các máy phát làm việc song song. 

Điện áp tăng cao có thể làm già cỗi cách điện của thiết bị điện (làm tăng dòng rò) và thậm chí 

có thể đánh thủng cách điện làm hư hỏng thiết bị. 

Điện áp tại các điểm nút trong hệ thống điện được duy trì ở một giá trị định trước nhờ có 

những phương thức vận hành hợp lí, chẳng hạn như tận dụng công suất phản kháng của các 

máy phát hoặc máy bù đồng bộ, ngăn ngừa quá tải tại các phần tử trong hệ thống điện, tăng và 

giảm tải hợp lí của những đường dây truyền tải, chọn tỷ số biến đổi thích hợp ở các máy biến 

áp ... 
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Điện áp cũng có thể được duy trì nhờ các thiết bị tự động điều chỉnh kích từ (TĐK) của 

các máy phát điện và máy bù đồng bộ, các thiết bị tự động thay đổi tỷ số biến đổi của máy 

biến áp, các thiết bị tự động thay đổi dung lượng của các tụ bù tĩnh ... 

3.2. Thiết bị tự động điều chỉnh kích từ 

Thiết bị tự động điều chỉnh kích từ (TĐK) được sử dụng để duy trì điện áp theo một đặc 

tính định trước và để phân phối phụ tải phản kháng giữa các nguồn cung cấp trong tình trạng 

làm việc bình thường của hệ thống điện. 

- Các nguyên tắc thực hiện tự động điều chỉnh kích từ: 

Máy phát được đặc trưng bằng sức điện động EF và điện kháng XF (hình 6.11). Áp đầu 

cực máy phát được xác định theo biểu thức 

U F = EF − jI F X F 

Nếu EF = const, khi IF thay đổi thì UF thay đổi, để giữ UF = const thì phải thay đổi EF tức 

là thay đổi kích từ máy phát. Theo nguyên tắc tác động, thiết bị tự động điều chỉnh điện áp 

được chia thành 3 nhóm: 

Điều chỉnh điện áp theo độ lệch của đại lượng được điều chỉnh (ví dụ, theo độ lệch của 

UF). 

Điều chỉnh điện áp tùy thuộc vào tác động nhiễu (ví dụ, theo dòng điện của máy phát IF,  

theo góc ϕ giữa điện áp và dòng điện của máy phát, ...). 

Điều chỉnh điện áp theo độ lệch của đại lượng được điều chỉnh và theo tác động nhiễu. 

 

Hình 6.11. Sơ đồ thay thế và đồ thị véctơ điện áp của máy phát. 

Đối với các máy phát điện dùng máy kích thích một chiều, các thiết bị điều chỉnh điện áp 

có thể chia thành 2 nhóm: 

Thay đổi kích từ máy phát nhờ thay đổi RKT trong mạch cuộn kích từ WKT của máy kích 

thích KT một cách từ từ nhờ con trượt (hình 6.12a) hoặc nối tắt một phần RKT theo chu kỳ 

(hình 6.12 b). 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.12. Thay đổi kích từ máy phát nhờ thay đổi RKT 
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Thay đổi kích từ máy phát nhờ dòng kích từ phụ IKTf tỷ lệ với ∆U hoặc IF hoặc cả 2 đại 

lượng ∆U và IF. Dòng kích từ phụ có thể đưa vào cuộn kích từ chính WKT (hình 6.13a) hoặc 

cuộn kích từ phụ WKTf (hình 6.13b) của máy kích thích. 

 

Hình 6.13. Thay đổi kích từ máy phát nhờ dòng kích từ phụ 

- Compun dòng điện. 
Thiết bị compun dòng điện tác động theo nhiễu dòng điện IF của máy phát. Sơ đồ cấu 

trúc của thiết bị compun kích từ máy phát như hình 6.14. Dòng thứ cấp I2 của BI tỷ lệ với dòng 

IF. Dòng này biến đổi qua máy biến áp trung gian BTG, được chỉ nh lưu và được đưa vào cuộn 

kích từ WKT của máy kích thích. Dòng đã được chỉnh lưu IK gọi là dòng compun đi vào cuộn 

WKT cùng hướng với dòng IKT từ máy kích thích. Như vậy dòng tổng (IKT + IK) trong cuộn 

kích từ WKT của máy kích thích phụ thuộc vào dòng IF của máy phát. 

Biến áp BTG để cách ly mạch kích từ của máy kích thích với mạch thứ BI có điểm nối 

đất, ngoài ra nhờ chọn hệ số biến đổi thích hợp có thể phối hợp dòng thứ I2 của BI với dòng 

compun IK. 

Biến trở đặt Rđ để thay đổi một cách đều đặn dòng IK khi đưa thiết bị compun vào làm 

việc, cũng như khi tách nó ra. 

 

Hình 6.14. Sơ đồ cấu trúc của thiết bị compun kích từ máy phát 
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Hình 6.15. Đặc tính thay đổi điện áp UF của máy phát ứng với các cosϕ khác nhau 

Ưu điểm của thiết bị compun là đơn giản, tác động nhanh. Nhưng có một số nhược điểm: 

Compun tác động theo nhiễu, không có phản hồi để kiểm tra và đánh giá kết quả điều 

chỉnh. 

Đối với sơ đồ nối compun vào cuộn kích từ WKT của máy kích thích như hình 6.13a, khi 

IF< IFmin thì UF thay đổi giống như trường hợp không có compun (hình 6.15). Dòng IFmin gọi là 

ngưỡng của compun. Thường IFmin = (10 ÷ 30)%IFđm. Tuy nhiên máy phát thường không làm 

việc với phụ tải nhỏ như vậy nên nhược điểm này có thể không cần phải quan tâm. 

Compun không phản ứng theo sự thay đổi của điện áp và cosϕ, do vậy không thể duy trì 

một điện áp không đổi trên thanh góp điện áp máy phát. Trên hình 6.15 là đặc tính thay đổi 

điện áp UF theo IF. Ta thấy với cùng một giá trị IF, thiết bị compun sẽ điều chỉnh điện áp UF 

đến những giá trị khác nhau ứng với các trường hợp cosϕ khác nhau. 

 

Hình 6.16. Sơ đồ cấu trúc của correctơ điện áp 

- Correctơ điện áp. 

Correctơ điện áp là thiết bị tự động điều chỉnh kích từ tác động theo độ lệch điện áp, 

thường được dùng kết hợp với thiết bị compun kích từ để điều chỉnh điện áp ở đầu cực máy 

phát một cách hiệu quả. 
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Hình 6.16 là sơ đồ cấu trúc của correctơ điện áp, trong đó bao gồm: bộ phận đo lường 

ĐL và bộ phận khuyếch đại KĐ. Bộ phận đo lường ĐL nối với máy biến điện áp BU qua tự 

ngẫu đặt TNĐ. Khi điện áp thay đổi, bộ phận đo lường ĐL sẽ phản ứng và điều khiển sự làm 

việc của bộ phận khuếch đại KĐ. Tự ngẫu đặt TNĐ để thay đổi mức điện áp máy phát cần 

phải duy trì bởi correctơ. Bộ phận khuyếch đại KĐ cũng được cung cấp từ BU và đưa dòng 

correctơ đã được chỉnh lưu IC vào cuộn kích từ phụ WKTf của máy kích thích. Dòng IC đi qua 

cuộn kích từ phụ cùng hướng với dòng trong cuộn kích từ chính WKT của máy kích thích. 

Bộ phận đo lường gồm 2 phần tử (hình 6.17a): phần tử tuyến tính TT và phần tử không 

tuyến tính KTT. Phần tử tuyến tính TT tạo nên dòng điện tuyến tính ITT tỷ lệ với điện áp UF 

của máy phát, phần tử không tuyến tính KTT tạo nên dòng điện IKTT phụ thuộc một cách không 

tuyến tính vào điện áp UF của máy phát (hình 6.17b). 

 

Hình 6.17.  Bộ phận đo lường. 

a) Sơ đồ khối chức năng b) Đặc tính quan hệ của dòng ITT và IKTT với áp đầu vào 

Bộ phận đo lường làm việc theo nguyên tắc so sánh dòng ITT và IKTT. Từ đặc tính trên 

hình 6.17b ta thấy rằng: khi UF = U0 (U0 là một điện áp xác định trên thanh góp nối máy phát), 

dòng ITT = I KTT, lúc ấy sẽ có dòng ICmin nhỏ nhất đưa ra từ correctơ. Khi UF giảm, ví dụ giảm 

đến U1 thì ITT > I KTT và tín hiệu từ bộ phận đo lường ĐL sẽ điều khiển bộ phận khuyếch đại 

KĐ làm tăng dòng IC đưa vào cuộn kích từ phụ WKTf của máy kích thích để tăng UF lên. 

Khi điện áp UF tăng, ví dụ tăng tới U2 thì IKTT > ITT, lúc này cũng xuất hiện dòng IC 

ICmin làm tăng UF thêm nữa. Để ngăn ngừa correctơ tác động không đúng như vậy, trong 

sơ đồ của correctơ có bố trí một phần tử khóa khi IKTT>ITT. 

Đặc tính của correctơ là quan hệ giữa dòng IC với điện áp trên thanh góp nối máy phát 

như hình 6.18 

Điểm a, tương ứng với khi IC = I C max, xác đinh khả năng tăng cường kích từ lớn nhất có 

thể đảm bảo bởi correctơ. Dòng IC min tại điểm d xác định khả năng giảm kích từ thấp nhất khi 

UF tăng. Sự giảm thấp của đặc tính ở đoạn ac là do điện áp nguồn cung cấp cho correctơ bị 

giảm thấp cùng với sự giảm thấp UF. Đoạn de nằm ngang do tác dụng của phần tử khóa khi 

IKTT > ITT. 
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Hình 6.18. Đặc tính của correctơ 

Sơ đồ correctơ đã khảo sát trên là loại một hệ thống. Đầu ra của correctơ một hệ thống 

thường nối như thế nào để IC đi qua cuộn kích từ phụ WKTf thuận chiều với dòng IKT trong 

cuộn kích từ chính WKT. Correctơ nối như vậy được gọi là correctơ thuận. Trong một số trường 

hợp người ta nối đầu ra của correctơ thế nào để dòng IC đi qua cuộn WKTf ngược hướng với 

dòng IKT trong cuộn kích từ chính WKT Correctơ  nối như  vậy được gọi là correctơ nghịch 

Ở những máy phát thủy điện công suất lớn, người ta dùng correctơ 2 hệ thống (hình 6.19a) bao gồm 

2 correctơ một hệ thống. Một hệ thống là correctơ thuận đưa dòng vào cuộn WKTf1 thuận chiều 

với dòng trong cuộn WKT.  Hệ thống thứ 2 là correctơ nghịch đưa dòng vào cuộn WKTf2 theo 

hướng ngược lại. 

Đặc tính của correctơ 2 hệ thống (hình 6.19b) được lựa chọn thế nào để khi UF giảm thì 

correctơ thuận làm việc, còn khi UF tăng thì correctơ nghịch làm việc. 

 

Hình 6.19. Sơ đồ nguyên lí của correctơ 2 hệ thống 

CP: thiết bị compun, TNĐ: tự ngẫu đặt 

a) Sơ đồ nối b) Đặc tính của correctơ 
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- Compun pha. 

Phần tử chính của compun pha là một máy biến áp đặc biệt có từ hóa phụ BTP (hình 

6.20). Trên lõi của BTP bố trí 2 cuộn sơ cấp (cuộn dòng WI và cuộn áp WU), một cuộn thứ cấp 

WT và một cuộn từ hóa phụ WP. 

Từ thông của cuộn WI tỷ lệ IF, còn của cuộn WU tỷ lệ UF. Do đó, dòng trong cuộn WK tỷ 
lệ với tổng các thành phần này. Dòng này được chỉnh lưu và đưa vào cuộn kích từ của máy 
kích thích.  

Như vậy, compun pha thực hiện việc điều chỉnh kích từ máy phát không chỉ theo dòng 

điện, mà còn theo điện áp và góc lệch pha giữa chúng. Nhờ đó đảm bảo hiệu quả điều chỉnh 

cao.  
Tuy nhiên compun pha là một thiết bị tác động theo nhiễu nên không thể giữ không đổi 

điện áp của máy phát, do đó cần có hiệu chỉnh phụ. Việc hiệu chỉnh điện áp được thực hiện 

nhờ correctơ cung cấp dòng IC cho cuộn từ hóa phụ WP của BTP. 

 

Hình 6.20. Sơ đồ cấu trúc của comun pha 

3.3. Điều chỉnh và phân phối công suất phản kháng giữa các máy phát điện làm việc song 

song. 

Khi thay đổi kích từ của máy phát điện làm việc song song với các máy phát khác, công 

suất phản kháng của nó cũng thay đổi theo. Vì vậy vấn đề điều chỉnh kích từ của máy phát có 

liên quan chặt chẽ với vấn đề điều chỉnh và phân phối công suất phản kháng trong hệ thống 

điện lực. Điều chỉnh điện áp có thể được thực hiện theo đặc tính độc lập hoặc đặc tính phụ 

thuộc (hình 6.21). Dưới đây ta sẽ xét đến một số trường hợp sử dụng TĐK để tự động hóa quá 

trình điều chỉnh điện áp và công suất phản kháng. 
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Hình 6.21. Đặc tính điều chỉnh điện áp 1 - độc lập  2 - phụ thuộc 

 

Hình 6.22. Hai máy phát làm việc song song tại thanh góp điện áp máy phát 

a) Sơ đồ b) Đặc tính điều chỉnh 

- Trường hợp 2 máy phát làm việc song song nối chung ở thanh góp điện áp máy 

phát. 

Giả thiết các máy phát có đặc tính điều chỉnh như hình 6.22, hai máy phát có chung U’F 
ứng với I’F1 và I’F2. Khi tải tăng thì UF giảm đến U”F ứng với I” F1 và I”F2 . Để đảm bảo giữ 
không đổi sự phân phối công suất phản kháng giữa các máy phát làm việc song song theo một 
tỷ lệ định trước thì điều kiện cần và đủ là ở điểm nối chung các máy phát phải có đặc tính điều 
chỉnh phụ thuộc. 

 

KPT: Hệ số phụ thuộc, đặc trưng cho độ dốc của đặc tính. KPT nhỏ thì độ dốc đặc tính ít 

và ∆IF lớn, tức công suất phản kháng phân phối tỷ lệ nghịch với KPT 

- Trường hợp hai máy phát làm việc song song nối chung qua máy biến áp. 

Nếu các máy phát làm việc song song nối chung qua máy biến áp (hình 6.23) thì mặc dù 

đặc tính điều chỉnh của chúng là độc lập, tỷ lệ phân phối công suất phản kháng giữa chúng vẫn  
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ổn định vì ở điểm nối chung đặc tính điều chỉnh của chúng là phụ thuộc. 

UF1 = UF2 = hằng số 

UTG = UF1 - IF1.XB1 = UF2 - IF2.XB2 ≠ hằng số 

Khi công suất phản kháng thay đổi, tức khi IF∑ và tương ứng IF1 và IF2 thay đổi thì UTG 

thay đổi, do vậy chỉ cần tại điểm nối chung của các máy phát có đặc tính phụ thuộc thì sự phân 

bố công suất phản kháng giữa chúng là ổn định. 

 

Hình 6.23. Hai máy phát làm việc song song nối chung qua máy biến áp 

3.4. Điều chỉnh điện áp trong mạng phân phối. 

Điện áp trên thanh góp hạ áp của trạm (hình 6.25) là: 

Trong đó: UF điện áp trên thanh góp đầu cực của máy phát 

U’B điện áp trên thanh góp cao áp của trạm 

r, x: tổng điện trở tác dụng, phản kháng của đường dây và máy biến áp.  

k: tỷ số biến đổi của máy biến áp. 

Từ biểu thức trên có thể kết luận rằng, việc điều chỉnh điện áp UB cung cấp cho các hộ 

tiêu thụ có thể thực hiện được bằng cách: 
- Thay đổi UF (nhờ sử dụng TĐK).  
- Thay đổi tỷ số biến đổi k của máy biến áp 

- Thay đổi công suất phản kháng Q truyền trên đường dây bằng cách điều chỉnh kích từ 

của máy bù hay động cơ đồng bộ, hoặc đóng cắt bộ tụ bù ở trạm 

 

Hình 6.24. Sơ đồ mạng để giải thích nguyên tắc điều chỉnh điện áp 
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Tự động điều khiển bộ tụ bù ở trạm: 

Xét một sơ đồ điều chỉnh điện áp bằng bộ tụ bù đặt ở trạm giảm áp. Việc điều khiển các 

bộ tụ được thực hiện theo một chương trình định trước, ví dụ nhờ đồng hồ điện. Trên hình 

6.26, khi tiếp điểm của đồng hồ điện ĐH đóng vào một thời điểm đặt trước thì rơle thời gian 

1RT tác động đóng tiếp điểm 1RT1, cuộn đóng CĐ có điện, máy cắt đóng lại đưa bộ tụ bù vào 

làm việc. 

Khi đóng máy cắt thì các tiếp điểm phụ liên động của nó cũng chuyển mạch để mở mạch 

cuộn dây rơle 1RT và đóng mạch cuộn dây rơle 2RT sẵn sàng cho thao tác cắt bộ tụ ra sau đó. 

 

Hình 6.25: Sơ đồ tự động đóng cắt bộ tụ bù 

Đến thời điểm công suất phản kháng tiêu thụ giảm xuống thì tiếp điểm ĐH lại khép, rơle 

thời gian 2RT làm việc và máy cắt sẽ cắt ra. 

Hai rơle thời gian 1RT và 2RT cần có thời gian đóng trễ nhằm mục đích mỗi lần đóng 

tiếp điểm ĐH chỉ kèm theo một thao tác đóng hoặc cắt bộ tụ. 

Khi bảo vệ BV của bộ tụ tác động thì rơle RG có điện, tiếp điểm RG2 đóng lại để tự giữ, 

tiếp điểm RG3 mở mạch cuộn đóng CĐ của máy cắt, tiếp điểm RG1 đóng đưa điện vào cuộn 

cắt CC và máy cắt sẽ cắt bộ tụ ra. Nút ấn N để giải trừ tự giữ của rơle RG. 

4. Tự động điều chỉnh tần số: 

4.1. Khái niệm chung. 

Tần số là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng điện năng. Tốc độ quay và 

năng suất làm việc của các động cơ đồng bộ và không đồng bộ phụ thuộc vào tần số của dòng 

xoay chiều. Khi tần số giảm thì năng suất của chúng cũng bị giảm thấp. Tấn số tăng cao dẫn 

đến sự tiêu hao năng lượng quá mức. Do vậy và do một số nguyên nhân khác, tần số luôn được 

giữ ở định mức. Đối với hệ thống điện Việt nam, trị số định mức của tần số được quy định là 

50Hz. Độ lệch cho phép khỏi trị số định mức là ± 0,1Hz. 

Việc sản xuất và tiêu thụ công suất tác dụng xảy ra đồng thời. Vì vậy trong chế độ làm 

việc bình thường, công suất PF do máy phát của các nhà máy điện phát ra phải bằng tổng công 
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suất do các phụ tải tiêu thụ Ptt và công suất tổn thất Pth trên đường dây truyền tải và các phần 

tử khác của mạng điện, nghĩa là tuân theo điều kiện cân bằng công suất tác dụng: 

PF = Ptt + Pth = PPT 

với PPT - phụ tải tổng của các máy phát. 

Khi có sự cân bằng công suất thì tần số được giữ không đổi. Nhưng vào mỗi thời điểm 

tùy thuộc số lượng hộ tiêu thụ được nối vào và tải của chúng, phụ tải của hệ thống điện liên 

tục thay đổi làm phá hủy sự cân bằng công suất và làm tần số luôn biến động. Để duy trì tần 

số định mức trong hệ thống điện yêu cầu phải thay đổi công suất tác dụng một cách tương ứng 

và kịp thời. 

Như vậy vấn đề điều chỉnh tần số liên quan chặt chẽ với điều chỉnh và phân phối công 

suất tác dụng giữa các tổ máy phát và giữa các nhà máy điện. Tần số được điều chỉnh bằng 

cách thay đổi lượng hơi hoặc nước đưa vào tuốc-bin. Khi thay đổi lượng hơi hoặc nước vào 

tuốc-bin, công suất tác dụng của máy phát cũng thay đổi. 

4.2. Bộ điều chỉnh tốc độ quay tuabin sơ cấp. 

Vào thời kỳ đầu phát triển hệ thống năng lượng, nhiệm vụ duy trì tần số được giao cho 

bộ điều chỉnh tốc độ quay kiểu ly tâm đặt tại tuốc-bin của các nhà máy thủy điện và nhà máy 

nhiệt điện. Bộ điều chỉnh này cũng được gọi là bộ điều chỉnh sơ cấp. Sơ đồ cấu trúc của một 

trong những loại bộ điều chỉnh sơ cấp như trên hình 6.27. 

Cơ cấu đo lường là con lắc ly tâm 1 quay cùng với tuốc-bin. Khi tần số giảm, tốc độ quay 

của tuốc-bin giảm, quả cầu của con lắc hạ xuống và khớp nối của nó từ vị trí A chuyển đến 

A1. Tay đòn AC xoay quanh C làm khớp nối B chuyển đến vị trí B1, tay đòn GE quay quanh 

G làm khớp nối E chuyển đến vị trí E1 và piston bình 2 di chuyển xuống dưới, dầu áp suất cao 

đi vào phía dưới piston bình 3, piston được nâng lên làm tăng lượng hơi (hoặc nước) đi vào 

tuốc-bin, khớp nối B chuyển đến vị trí B1 và khi tốc độ quay tăng lên, khớp nối từ A1 chuyển 

đến vị trí A2, đồng thời tay đòn AC xoay quanh C1 nâng khớp nối B và các điểm D, E về vị trí 

cũ làm kín bình 3 và chấm dứt quá trình điều chỉnh. 
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Hình 6.26. Sơ đồ nguyên lí cấu tạo và tác động của bộ điều chỉnh tốc độ tuốc-bin 

Vị trí mới của piston 3 và của khớp nối ở A2 tương ứng với tốc độ quay nhỏ hơn của 

tuốc-bin. Như vậy tần số không trở về giá trị ban đầu. Bộ điều chỉnh như vậy gọi là bộ điều 

chỉnh có đặc tính phụ thuộc. 

Để khôi phục tốc độ quay định mức, cũng như để điều khi ển tuốc-bin bằng tay người ta 

dùng cơ cấu 4, nhờ nó thay đổi vị trí điểm G. Chẳng hạn như khi dị ch chuyển điểm G lên trên, 

GE quay quanh D và hạ piston 2 xuống, lúc này bình 3 tăng lượng hơi (nước) vào tuốc-bin và 

tần số tăng lên. 

Có thể điều khiển xa cơ cấu 4 nhờ động cơ 5. 

4.3. Điều chỉnh công suất tác dụng giữa các máy phát làm việc song song. 

Bộ điều chỉnh tốc độ quay sơ cấp, cũng như thiết bị điều chỉnh tần số thứ cấp (sẽ xét dưới 

đây trong mục IV) có thể có 2 dạng đặc tính điều chỉnh: độc lập và phụ thuộc. 

Bộ điều chỉnh có đặc tính độc lập duy trì tốc độ quay n hay tần số f của hệ thống không 

đổi khi phụ tải của máy phát thay đổi từ không tải đến định mức. Nhược điểm của dạng điều 

chỉnh này là không thể cho một số máy phát làm việc song song vì sự phân phối phụ tải giữa 

chúng không xác định. Nếu 2 máy phát có đặc tính điều chỉnh độc lập làm việc song song với 

nhau, thì ở tần số định mức mỗi máy sẽ có một phụ tải nhất định nào đó, còn khi tần số giảm 

xuống cả 2 bộ điều chỉnh đều tác động tăng tải cho máy phát của mình nhằm để khôi phục tần 

số. Trong trường hợp này, các máy phát được tăng tải hoàn toàn tùy tiện và thậm chí một máy 

phát có bộ điều chỉnh nhạy hơn sẽ nhận hết tất cả phần phụ tải tăng thêm, còn máy phát kia 

không được tăng tải, hoặc chỉ bắt đầu tăng tải khi nào phụ tải của máy phát thứ nhất đạt giá trị 

cực đại mà tần số vẫn không được khôi phục. 

Việc áp dụng bộ điều chỉnh tốc độ quay có đặc tính phụ thuộc cho các máy phát làm việc 

song song sẽ đảm bảo sự làm việc ổn định của chúng và sự phân phối phụ tải định trước. 

Hệ số phụ thuộc đặc trưng cho độ dốc của đặc tính điều chỉnh (hình 6.27) 
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Biểu diễn hệ số phụ thuộc trong đơn vị tương đối (đối với tần số định mức fđm suất định 

mức Pđm của máy phát), ta có: 

 
Hay: 

 

Nếu các máy phát làm việc song song có đặc tính điều chỉnh phụ thuộc thì độ thay đổi 

công suất tác dụng tổng sẽ được phân phối giữa chúng tỷ lệ nghịch với hệ số phụ thuộc của 

mỗi máy (hình 6.27). 

Thay đổi độ dốc của đặc tính có thể đảm bảo phần đóng góp c ần thiết của máy phát trong 

việc điều chỉnh phụ tải của nhà máy điện. Nhược điểm của dạng điều chỉnh theo đặc tính phụ 

thuộc là không thể duy trì không đổi tần số của hệ thống. 

 

Hình 6.27. Sự phân phối công suất tác dụng giữa các máy phát làm việc song song 

4.4. Tự động giảm tải theo tần số. 

- Ý nghĩa và các nguyên tắc chính thực hiện TGT: 

Khi xảy ra sự thiếu hụt công suất tác dụng làm giảm thấp tần số trong hệ thống điện, nếu 

còn công suất tác dụng dự trữ thì hệ thống điều chỉnh tần số và công suất đã xét ở trên sẽ hoạt 

động để duy trì được mức tần số định trước. Tuy nhiên, sau khi huy động toàn bộ công suất 

tác dụng dự trữ có thể có trong hệ thống điện nếu tần số vẫn không được khôi phục, thì biện 

pháp duy nhất có thể áp dụng lúc ấy là cắt bớt một số phụ tải ít quan trọng nhất. Thao tác đó 

được thực hiện nhờ một thiết bị tự động hóa có tên gọi là thiết bị tự động giảm tải theo tần số 

(tgt). Cần lưu ý rằng, tác động của TGT luôn luôn liên quan đến những thiệt hại về kinh tế. 

Dầu vậy, TGT vẫn được áp dụng rộng rãi trong hệ thống điện. 

Mức độ giảm thấp tần số không những phụ thuộc vào lượng công suất thiếu hụt, mà còn 

phụ thuộc vào tính chất của phụ tải. Các dụng cụ chiếu sáng và các thiết bị khác có phụ tải 
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thuần tác dụng thuộc về nhóm các hộ tiêu thụ có công suất tiêu thụ không phụ thuộc vào tần 

số, khi tần số giảm công suất tiêu thụ vẫn giữ không đổi. Một nhóm các hộ tiêu thụ khác như 

động cơ điện xoay chiều có công suất tiêu thụ giảm khi tần số giảm. Phụ tải của các hộ tiêu 

thụ thuộc nhóm thứ 2 được coi là có khả năng tự điều chỉnh vì khi tần số giảm thấp đồng thời 

công suất tiêu thụ của chúng cũng bị giảm xuống. 

Khi thực hiện tự động giảm tải theo tần số cần tính đến tất cả các trường hợp thực tế có 

thể dẫn đến việc cắt sự cố công suất phát và phân chia hệ thống điện thành các phần bị 

thiếu hụt công suất tác dụng. Công suất thiếu hụt càng lớn thì công suất phụ tải cần cắt 

ra càng lớn. Để tổng công suất phụ tải bị cắt ra do thiết bị tự động giảm tải theo tần số TGT 

gần bằng với công suất tác dụng thiếu hụt, thiết bị TGT cần được thực hiện để cắt tải theo từng 

đợt, tần số khởi động của mỗi đợt cắt tải là khác nhau. 

Hình 6.29 là đường cong biễu diễn quá trình thay đổi tần số khi đột ngột xuất hiện thiếu 

hụt công suất tác dụng. Nếu trong hệ thống không có thiết bị TGT, do tác dụng tự điều chỉnh 

của phụ tải và tác động của bộ điều chỉnh tốc độ quay tuốc-bin nên tần số sẽ ổn định ở một giá 

trị xác lập nào đó (đường I). Để khôi phục tần số về giá trị định mức, cần cắt tải bằng tay Quá 

trình thay đổi tần số khi có thiết bị TGT sẽ diễn ra theo đường II. Giả sử thiết bị TGT có 3 đợt 

cắt tải với tần số khởi động của đợt là: 48; 47,5; 47 Hz. Khi tần số giảm xuống đến 48Hz (điểm 

1) thì đợt 1 tác động cắt một phần phụ tả i, nhờ vậy giảm được tốc độ giảm thấp tần số. Khi 

tần số tiếp tục giảm xuống đến 47,5Hz (điểm 2) thì đợt 2 tác động cắt thêm một số phụ tải, sự 

thiếu hụt công suất và tốc độ giảm thấp tần số được giảm nhiều hơn. Ở tần số 47 Hz (điểm 3), 

đợt 3 tác động cắt một công suất phụ tải không những đủ để chấm dứt tình trạng giảm tần số 

mà còn đủ để khôi phục tần số đến hay gần đến giá trị định mức. Cần lưu ý là nếu lượng công 

suất thiếu hụt ít, thì có thể chỉ có đợt 1 hoặc chỉ có đợt 1 và đợt 2 tác động. 

Ngoài các đợt tác động chính, thiết bị tự động giảm tải theo tần số cần phải có một đợt 

tác động đặc biệt để ngăn ngừa hiện tượng “tần số treo lơ lửng”. Hiện tượng này có thể sinh 

ra sau khi các đợt chính tác động nhưng tần số vẫ n không trở về giá trị gần định mức mà duy 

trì ở một giá trị nào đó thấp hơn định mức. Tần số khởi động của đợt tác động đặc biệt vào 

khoảng 47,5 đến 48 Hz. 

Tác động của thiết bị TGT phải phối hợp với các loại thiết bị tự động hóa khác trong hệ 

thống điện. Ví dụ như, để thiết bị TGT tác động có kết quả, các hộ tiêu thụ đã bị cắt ra khi tần 

số giảm thấp không được đóng lại bởi thiết bị TĐL hoặc TĐD. 

- Ngăn ngừa TGT tác động nhầm khi tần số giảm ngắn hạn 

Khi mất liên lạc với hệ thống (cắt cả 2 đường dây nối với hệ thống hoặc cắt máy biến áp 

B1 trong sơ đồ hình 6.29), các hộ tiêu thụ điện nối vào phân đoạn I thanh góp hạ áp của tr ạm 

sẽ bị mất điện. Sau một thời gian ngắn nhờ tác động của các thiết bị tự động hóa như TĐL 

đường dây hoặc TĐD máy cắt phân đoạn, nguồn cung cấp l ại được khôi phục cho các hộ tiêu 

thụ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó các hộ tiêu thụ của trạm có thể bị cắt ra bởi tác động 

nhầm của thiết bị TGT. Tình huống này xảy ra là do sau khi mất nguồn cung cấp, điện áp trên 

thanh góp trạ m có máy bù đồng bộ hoặc động cơ không bị mất ngay mà duy trì trong một thời 

gian nào đó do quán tính. 

Các động cơ không đồng bộ có thể duy trì điện áp trên thanh góp trạm vào khoảng ÷ 50% 

điện áp định mức trong vòng 1 giây, còn máy bù và động cơ đồng bộ duy trì điện áp cao hơn 

trong khoảng vài giây. Tốc độ quay của các máy bù và động cơ đồng bộ lúc này bị giảm thấp, 



77 

 

nên tần số của điện áp duy trì cũng bị giảm xuống và TGT nối vào điện áp đó có thể tác động 

nhầm cắt các hộ tiêu thụ trước khi TĐL và TĐD kịp tác động.  
Thực tế để ngăn ngừa tác động nhầm trong trường hợp này, người ta đặt một bộ khóa liên động 

vào sơ đồ thiết bị TGT. Rơle tần số Rf (hình 6.28) của thiết bị TGT sẽ bị khống chế tác động 

bởi rơ le định hướ ng công suất tác dụng RW (làm nhiệm vụ của bộ khóa liên động). Khi còn 

liên lạc với hệ thống, trạm sẽ tiêu thụ công suất tác dụng và rơle RW cho phép thiết bị TGT 

làm việc khi cần thiết. Sau khi mất nguồn cung cấp, sẽ không có công suất tác dụng đi qua 

máy biến áp hoặc công suất tác dụng sẽ hướng về phía thanh góp cao áp của trạm, rơle RW 

khóa rơle Rf và ngăn ngừa tác động nhầm của thiết bị TGT.  
Khi không đặt bộ khóa liên động, người ta cũng có thể sửa chữa tác động nhầm của thiết bị 

TGT bằng cách áp dụng biện pháp TĐL sau tác động của TGT. 

 

Hình 6.28. Ngăn ngừa tác động nhầm của TGT khi các hộ tiêu thụ tạm thời bị mất điện 

- Tự động đóng trở lại sau TGT (TĐLT) 

Thiết bị tự động đóng trở lại theo tần số (TĐLT) là thiết bị tự động hóa cần thiết để tăng 

nhanh tốc độ khôi phục nguồn cung cấp cho các phụ tải đã bị cắt ra do thiết bị TGT. -  
Thiết bị TĐLT tác động ở tần số 49,5 ÷ 50 Hz, cũng được thực hiện bao gồm một số đợt, 

thời gian tác động của đợt đầu tiên khoảng 10 đến 20 sec. Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa các 

đợt kề nhau là 5 sec. Công suất phụ tải của các đợt TĐLT thường được phân chia đồng đều. 

Thứ tự đóng các phụ tải bằng thiết bị TĐLT ngược với thứ tự cắt các phụ tải do tác động của 

thiết bị TGT. -  
Để ngăn ngừa khả năng tần số giảm thấp trở lại sau khi thiết bị TĐLT làm việc (có thể 

làm cho thiết bị TGT khởi động một lần nữa), trong sơ đồ TĐLT cần phải đảm bảo chỉ tác 

động một lần. Cũng cần phải loại trừ khả năng chuyển mạch các hộ tiêu thụ sang một nguồn 

cung cấp khác nhờ thiết bị TĐD sau khi chúng đã bị cắt ra bởi thiết bị TGT, đồng thời khi tần 

số khôi phục cần phải đóng trở lại những hộ tiêu thụ đó nhanh nhất có thể được. 

Hình 6.30 là sơ đồ một đợt TGT có kèm TĐLT. Trong sơ đồ sử dụng một rơle tần số Rf 

có tần số khởi động tự động thay đổi. 
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Hình 6.29.  Sơ đồ kết hợp thiết bị TGT và TĐLT 

Khi tần số f giảm đến giá trị tần số khởi động của rơ le Rf (tương ứng với trị số đặt của 

thiết bị TGT), tiếp điểm của Rf khép lại, rơle 1RT bắt đầu tính thời gian, sau khoảng thời gian 

t1RT các rơle 1RG, 2RG tác động cắt bớt một số phụ tải. Tiếp điểm 1RG4 đóng làm cho bộ 

phận đo lường của rơle tần số Rf có giá trị đặt tương ứng với tần số khởi động của thiết bị 

TĐLT. Lúc này tiếp điểm của rơle Rf chỉ mở ra khi tần số của hệ thống khôi phục đến trị số 

đặt mới vào khoảng 49,5 ÷ 50 Hz. Tiếp điểm 1RG2 đóng mạch cuộn dây rơle 3RG, tiếp điểm 

3RG1 đóng lại để tự giữ, tiếp điểm 3RG2 đóng lại nhưng rơle 2RT lúc này chưa tác động được 

do tiếp điểm 1RG3 đã mở. 

Khi tần số khôi phục trở lại giá trị định mức hoặc gần định mức, tiếp điểm Rf và sau đó 

tiếp điểm 1RT mở ra. Các rơle trung gian 1RG và 2RG trở về, tiếp điểm 1RG3 đóng làm cho 

rơ le 2RT khởi động, sau một thời gian tiếp điểm 2RT2 đóng mạch cuộn dây rơle trung gian 

4RG. Tiếp điểm 4RG1 đóng lại để tự giữ, tiếp điểm 4RG2 và 4RG3 đóng đưa xung đi đóng 

máy cắt của các hộ tiêu thụ đã bị cắt ra bởi thiết bị TGT. 

Sơ đồ sẽ trở về trạ ng thái ban đầu sau khi tiếp điểm 2RT3 đóng lại. Rơle 3RG trở về và 

mở tiếp điểm 3RG2 trong mạch cuộn dây rơle 2RT. Các rơ le tín hiệu 1Th và 2Th để báo tín 

hiệu về trạng thái khởi động của thiết bị TGT và TĐLT. 
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5. Thực hành lắp đặt các mạch điện ứng dụng 

5.1. Mạch tự động đảo chiều quay động cơ KĐB 1 pha: 

- Mạch động lực đảo chiều quay động cơ KĐB 1 pha: 

 

 

Hình 6.30.  Mạch động lực đảo chiều quay động cơ KĐB 1 pha 

- Mạch điều khiển đảo chiều quay động cơ KĐB 1 pha: 

 

Hình 6.31.  Mạch điều khiển đảo chiều quay động cơ KĐB 1 pha 

- Nguyên lý hoaṭ đông ̣

Khi nhấn nút ON, relay trung gian TG có điện, đóng tiếp điểm duy trì (35), công tăc tơ 

K1 có điện, đóng tiếp điểm chính K1 ở mạch động lực, cấp điện cho động cơ chạy theo chiều 

thuận. 

Lúc này Timer 1 có điện, sau thời gian T1 tiếp điểm (57) mở ra, công tăc tơ K1 mất 

điện, nhả tiếp điểm chính K1 ở mạch động lực, động cơ mất điện, đồng thời đóng tiếp điểm 

(511),  

công tăc tơ K2 có điện, đóng tiếp điểm chính K2 ở mạch động lực, cấp điện cho động cơ 

chạy theo chiều ngược lại. 

Lúc này Timer T2 có điện. Sau thời gian T2, tiếp điểm (59) mở ra, Timer T1 mất điện 

nên đóng tiếp điểm (57), công tăc tơ K1 có điện, đóng tiếp điểm chính K1 ở mạch động lực, 

cấp điện cho động cơ chạy theo chiều thuận. 
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Quá trình cứ lặp lại sau các khoảng thời gian T1, T2. 

Khi quá tải trong thời gian cho phép relay nhiệt RN tác động mở tiếp điểm (24), công tăc tơ 

K mất điện, nhả tiếp điểm chính ở mạch động lực K, động cơ mất điện  

-  Quy trinh̀ lắp macḥ  
 Đầu OFF lắp vào cuối CB 

 Cuối OFF lắp vào đầu ON 

 Cuối ON lắp vào đầu cuộn dây rơle trung gian TG 

 Cuối cuộn dây rơle trung gian TG lắp vào đầu rơle nhiêt RṆ  

 Cuối rơle nhiệt RN lắp vào N 

 Đầu tiếp điểm thường kín mở châm Timeṛ T1 lắp vào cuối ON 

 Cuối tiếp điểm thường kín mở châm Timeṛ T1 lắp vào đầu cd CTT K1  

 Cuối cuộn dây CTT K1 lắp vào đầu rơle nhiêt RṆ 

 Đầu tiếp điểmthường hở rơle trung gian TG lắp vào đầu nút ON  

 Cuối tiếp điểm thường hở rơle trung gian TG lắp vào cuối nút ON 

 Cuối tiếp điểm thường hở rơle trung gian TG lắp vào đầu tiếp điêm th̉ường kín mở 

chậm của Timer T2 

 Cuối tiếp điểm thường kín mở châm của Timer T2 lắp vào đầu cuôn dây Timeṛ T1  

 Cuối cuộn dây Timer T1 lắp vào cuối cuôn ̣dây CTT K1 

 Đầu tiếp điểm thường hở đóng châm T1̣ lắp vào đầu tiếp điêm thường kín mở 

châmTimer T2 

 Cuối tiếp điểm thường hở đóng  châm T1̣ lắp vào đầu cuôn dâỵ CTT K2  

 Cuối cuộn dây CTT K2 lắp vào cuối cuôn ̣dây Timer T1 

 Đầu  cuộn dây Timer T2 lắp vào đầu cuôn ̣dây CTT K2  

 Cuối cuộn dây Timer T2 lắp vào cuối cuôn ̣dây CTT K2 

Chú ý: Cuối cùng kiểm tra nguội trước khi đóng mạch 

5.2. Mạch điều khiển đảo chiều quay động cơ dạng 2 



81 

 

  

Hình 6.32.  Mạch điều khiển đảo chiều quay động cơ dạng 2 

- Nguyên lý hoạt động: 

Khi nhấn nút ON cuộn dây công tăc tơ KT có điện, đóng các tiếp điểm KT (57) tự giữ và 

đóng tiếp điểm KT (1113), mở tiếp điểm KT (317) để không cho động cơ quay theo chiều 

nghịch đồng thời đóng các tiếp điểm chính ở mạch động lực – động cơ quay theo chiều thuận.  
Lúc tiếp điểm KT(1113) đóng lại thì rơle thời gian T1 có điện, sau thời gian chỉnh định 

nó mở tiếp điểm thường kín T1(35), độ ng cơ ngưng hoạt động. Đồng thời đóng tiếp điểm 

thường hở đóng chậm T1(315), Timer T2 có điện.  
Timer T2 có điện sau thời gian chỉnh định 2, tiếp điể m T2 (1921) đóng lại, công tăc tơ 

KN có điện động cơ quay theo chiều nghịch (Lúc này tiếp điểm KT(317) đã đóng lại vì công 

tăc tơ KN đã mất điện. 

Công tăc tơ KN có điện lập tức lập tức mở tiếp điểm thường kín KN(79), đồng thời đóng 

tiếp điểm KN(1723). Timer T3 có điện. Đóng liền tiếp điểm tự giữ T3(1723). Sau thời gian 

T3, mở tiếp điểm thường kín mở chạm T3(1719) – Công tăc tơ KN mất điện, động cơ ngưng 

hoạt động, đồng thời đóng tiếp điểm T3(1725), Timer T4 có điện. 

Timer T4 có điện sau thời gian T4, đóng tiếp điểm T4(37), công tăc tơ KT có điện, động 

cơ tiếp tục chạy theo chiều thuận. 

Và quá trình cứ như vậy tiếp diễn lần  lượt như trên, động cơ quay thuận sau thời gian 

lại quay nghịch, sau thời gian lại quay thuận. Quá trình cứ vậy mà lặp đi lặp lại. và chỉ ngừng 

hẳn khi ta nhấn nút OFF. 

Khi quá tải trong thời gian cho phép relay nhiệt RN tác động mở tiếp điểm (24), công 

tắc tơ K mất điện, nhả tiếp điểm chính ở mạch động lực K, động cơ mất điện 
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- Quy trinh̀ lắp macḥ 

 Đầu  OFF lắp vào cuối CB 

 Cuối OFF lắp vào đầu tđthường kín mở châm T1̣  

 Cuối tđthường kín mở châm T1̣ lắp vào đầu ON  

 Cuối ON lắp vào đầu tđthường kín CTT KN 

 Cuối tđthường kín CTT KN lắp vào đầu cuộn dây CTT KT  

 Cuối cuộn dây CTT KT lắp vào đầu role nhiệt RN 

 Cuối rơle nhiệt RN lắp vào N 

 Đầu  tiếp điểmthường hở CTT KT lắp vào đầu ON  

 Cuối tiếp điểmthường hở CTT KT lắp vào cuối ON 

 Đầu  tiếp điểmthường hở đóng châm T4 ̣lắp đầu tiếp điểmđiêm th̉ường kín mở châmT1 ̣  

 Cuối tiếp điểmthường hở đóng  châm T4̣ lắp vào đầu t/đ thường kín CTT KN 

 Đầu  tiếp điểmthường kín mở châṃT4 lắp vào cuối OFF 

 Cuối tđthường kín mở châṃT4 lắp vào đầu tiếp điểmthường hở  CTT KT 

 Cuối tiếp điểmthường hở CTT KT lắp vào đầu cuộn dây Timer T1  

 Cuối cuộn dây Timer T1 lắp vào cuối cuôn ̣dây CTT KT 

 Đầu  tiếp điểmthường mở đóng châṃT1 lắp đầu tiếp điểmthường kín mở châm T4̣ 

 Cuối tiếp điểmthường mở đóng  châṃT1 lắp đầu cuôn ḍây Timer T2  

 Cuối cuộn dây Timer T2 lắp vào cuối cuôn ̣dây Timer T1 

 Đầu  tiếp điểmthường kín CTT KT lắp vào đầu tiếp điểmthường mở đóng châṃT1  

 Cuối tiếp điểmthường kín CTT KT lắp vào đầu tiếp điểmthường kín mở châṃT3 

 Cuối tiếp điểmthường kín mở châṃ T3 lắp vào đầu tiếp điểmthường mở đóng châm T2̣ 

 Cuối tiếp điểmthường mởđóng châṃ T2 lắp vào đầu cuôn ḍây CTT KN Cuối cuộn dây 

CTT KN lắp vào cuối cuộn dây Timer T2 

 Đầu tiếp điểmthường hở của CTT KN lắp vào cuối tđthường kín CTT KT Cuối tiếp 

điểmthường hở của CTT KN lắp vào đầu cuộn dây Timer T3 Cuối cuộn dây Timer T3 lắp vào 

cuối cuôn ̣dây CTT KN 

 Đầu tiếp điểmthường hở của Timer T3 lắp vào đầu tiếp điểmthường hở CTT KN 

 Cuối tiếp điểmthường hở của Timer T3 lắp vào cuối tiếp điểmthường hở CTT KN 

 Đầu  tiếp điểmthường mở đóng châṃT3 lắp vào đầu tiếp điểmthường hở Timer T3 

 Cuối tiếp điểmthường mở đóng châṃT3 lắp vào đầu cuôn ḍây Timer T4  

 Cuối cuộn dây Timer T4 lắp vào cuối cuôn ̣dây Timer T3. 

 Chú ý: Cuối cùng kiểm tra nguội tṛước khi đóng mach ̣ 
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5.3. Mạch đóng cửa cổng  

 

Hình 6.33.  Mạch điều khiển đóng cửa cổng 
 

Danh sách thiết bị: 

 1 nút OFF, 2 nút ON. 

 2 công tắc hành trình. 

 2 công tăc tơ. 

 1 bộ bảo vệ quá tải. 

 1 động cơ 1 chiều 3 đầu dây ra. 

 1 CB 1 pha. 

Nguyên lý hoạt động: 

Trong sơ đồ mạch điều khiển này, thực chất là mạch đảo chiều quay động cơ KĐB 1 pha. 

Nhưng có bố trí thêm các công tắc hành trình, nhằm mục đích kiểm soát hành trình đi của cửa 

đã đến vị trí cần phải cho động cơ ngừng lại chính xác, để tránh trường hợp cửa đi quá đà gây 

sự va chạm làm hỏng phần khung cố định. 

• Để cho cửa đi với tốc độ chậm, nhẹ nhàng nên thiết kế truyền động qua bộ giảm tốc 

bằng hệ thống bánh răng là tốt nhất. 

• Các công tắc hành trình được bố trí mắc nối tiếp với tiếp điểm duy trì, nhằm mục đích 

dự phòng công tắc có bị kẹt thì động cơ vẫn có thể điều khiển được tạm thời. 

Nhấn nút ON1, cuộn dây công tăc tơ K1 có điện, đóng các tiếp điểm thường hở K1(35) 

tự giữ, lúc này công tắc hành trình NC(57) ở trạng thái kín, mở tiếp điểm thường kín K1(13 

15), đồng thời đóng các tiếp điểm chính ở mạch động lực động cơ quay theo chiều thuận. Khi 

cổng đi tới giới hạn trên đụng công tắc hành trình NC(57) thì công tắc hành trình NC(57) sẽ 

mở ra động cơ mất điện, đứng yên, cổng dừng lại. 
 
Nhấn nút ON2, cuộn dây công tăc tơ K2 có điện, đóng các tiếp điểm thường hở K2(3 

11) tự giữ, lúc này công tắc hành trình NC(1113) ở trạng thái kín, mở tiếp điểm  

- Quy trinh̀ lắp macḥ  
 Đầu  OFF lắp vào cuối CB 

 Cuối OFF lắp vào đầu ON1 

 Cuối ON1 lắp vào đầu tiếp điểm thường kín của CTT K2 

 Cuối tiếp điểm thường kín của CTT K2 lắp vào đầu cuôn ̣dây CTT K1  
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 Cuối cuộn dây của CTT K1 lắp vào đầu role nhiêt RṆ 

 Cuối role nhiệt RN lắp vào N 

 Đầu  tiếp điểm thường hở CTT K1 lắp vào đầu ON1  

 Cuối tđthường hở CTT K1 lắp vào cuối ON1 

 Cuối tiếp điểm thường hở CTT K1 lắp vào đầu tiếp điểmCNC1 của công tắc hành 

trình 1 

 Cuối tđCNC1 của công tắc hành trình 1 lắp vào đầu tiếp điểm thường kín của CTT 

K2 

 Đầu  ON2 lắp vào cuối OFF 

 Cuối ON2 lắp vào đầu tiếp điểmthường kín củaCTT K1 

 Cuối tiếp điểm thường kín của CTT K1 lắp vào đầu cuôn ̣dây CTT K2  

 Cuối cuộn dây của CTT K2 lắp vào cuối cuôn ḍây CTT K1 

 Đầu  tiếp điểm thường hở CTT K2 lắp vào đầu ON2  

 Cuối tiếp điểm thường hở CTT K2 lắp vào cuối ON2 

 Cuối tiếp điểm thường hở CTT K2 lắp vào đầu tđCNC2 của công tắc hành trình 2 

 Cuối tiếp điểm CNC2 của công tắc hành trình 1 lắp vào đầu tiếp điểm thường kín của 

CTT K1 

 Chúý: Cuối cùng kiểm tra nguôi tṛước khi đóng mach ̣ 

5.4. Mạch đèn giao thông một cột.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.34.  Mạch đèn giao thông một cột 

- Nguyên lý hoạt động: 

Đóng CB, Timer T1 có điện, đèn xanh sáng. Sau thời gian T1 tiếp điểm thường kính mở 

chậm T1 (57) mở ra, đèn xanh mất điện, đồng thi tiếp điểm thường hở đóng chậm T1 (59) 

đóng lại, Timer T2 và đèn vàng sáng. 

Sau một thời gian T2, tiếp điểm thường hở đóng chậm T2(311) đóng lại, T3 và đèn đỏ 

sáng. Khi T3 có điện lập tức mở tiếp điểm thường kín T3 (35) ra, đèn vàng mất điện, đồng 

thời đóng tiếp điểm T3 (311) lại tự giữ. 
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Sau một thời gian T3, tiếp điễm T3 (1113) mở ra, T3 mất điện, trả các tiếp điểm của 

nó về trạng tái ban đầu, đèn đỏ và T3 mất điện, đồng thời đóng tiếp điểm T3(37) lại T1 và 

đèn xanh lại hoạt động. 

Quá trình cứ thế tiếp diễn. 

- Quy trinh̀ lắp mạch 

 Đầu  công tắc lắp vào P 

 Đầu  tiếp điểmthường kín củaTimer T3 lắp vào cuối công tắc 

 Cuối tiếp điểmthường kín của Timer T3 lắp vào đầu cuôn ̣dây Timer T1  

 Cuối cuộn dây Timer T1 lắp vào N 

 Đầu  tiếp điểmthường kín mở châṃT1 lắp vào đầu cực bóng đèn xanh 

 Cuối cực bóng đèn xanh lắp vào cuối cuôn ̣dây Timer T1 

 Đầu  tiếp điểmthường mở đóng  châṃT1 lắp vào đầu cuôn ḍây Timer T2 

 Cuối cuộn dây Timer T2 lắp vào cuối cực của bóng đèn xanh 

 Đầu  cực bóng đèn vàng lắp vào đầu cuôn ̣dây Timer T2  

 Cuối cực bóng đèn vàng lắp vào cuối cuôn ̣dây Timer  T2 

 Đầu  tiếp điểmthường mở đóng  châṃ T2 lắp vào đầu tiếp điểmthường kín T3 

 Cuối tiếp điểmthường mở đóng  châṃ T2 lắp vào đầu tiếp điểmthường kín mở   

châm T3̣ 

 Cuối tiếp điểmthường kín mở châṃT3 lắp vào đầu cuôn ḍây Timer T3 

 Cuối cuộn dây Timer T3 lắp vào cuối cực bóng đèn vàng 

 Đầu  tiếp điểmthường hở T3 lắp vào đầu tiếp điểmthường hở đóng  châm T2̣  

 Cuối tiếp điểmthường hở T3 lắp vào cuối tiếp điểmthường hở đóng  châm T2̣ 

 Cuối tiếp điểmthường hở đóng  châṃT2 lắp vào đầu cực bóng đèn đo ̉ 

 Cuối cực bóng đèn đo lẳ̉́p vào cuối cuôn ḍây Timer T3 

 Đầu  tiếp điểmthường kín mở châṃT3 lắp vào đầu cực bóng đèn  

Chú ý: Cuối cung̀ kiểm tra nguôi tṛước khi đóng  mach ̣ 
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5.4. Mạch đèn giao thông 2 cột. 

 

Hình 6.35.  Mạch đèn giao thông 2 cột 

- Nguyên lý hoạt động: 

Bật CB, Timer T1, T2, đỏ 1, xanh 2 có điện. Sau thời gian 25s thì tiếp điểm thường kín 

đóng chậm T2 (79) mở ra, tiếp điểm hở đóng chậm T2 (711), đèn xanh 2 mất điện, đèn vàng 

2 sáng. 

Sau thời gian 30s Timerr T1 có điện, tiếp điểm thường kín mở chậm T1 (37) mở ra, tiếp 

điểm thường hở đóng chậm T1 (313) đóng lại. Khi tiếp điểm thường kín mở chậm T1 (37) 

mở ra thì toàn bộ đèn đỏ 1; xanh 2; vàng 2 đều mất điện (vàng 2 chỉ sáng được 5s), 

Khi tiếp điểm thường hở đóng chậm T1(313) đóng lại thì Timer T3, T4; đèn đỏ 2 – 

xanh 1 có điện. Sau khoảng thời gian T4 hoạt động được 25s thì tiếp điểm thường kín mở 

chậm T4 (1315) mở ra, đèn xanh 1 mất điện. Đồng thời tiếp điểm T4 (1317) đóng lại đèn 

vàng 1 sáng. 

Sau khoảng thời gian 30s hoạt động của Timer T3 thì tiếp điểm thường kín T3(3mở ra, T1T2 

có điện trả các tiếp điểm của nó về trạng thái ban đầu: T3, T4, đỏ 2, vàng 1 mất điện (lúc này 

đèn vàng 1 chỉ sáng được 5s). 

Quá trình cứ vậy tiếp diễn. 

- Quy trinh̀ lắp macḥ 

 Đầu  công tắc lắp vào P 

 Đầu  tiếp điểmthường kín của Timer T3 lắp vào cuối công tắc 

 Cuối tiếp điểmthường kín của Timer T3 lắp vào đầu cuôn ̣dây Timer T1  
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 Cuối cuộn dây Timer T1 lắp vào N 

 Đầu  cuộn dây Timer T2 lắp vào đầu Timer T1  

 Cuối cuộn dây Timer T2 lắp vào cuối Timer T1 

 Đầu  tiếp điểm thường kín mở chậm T1 lắp vào đầu tiếp điểm thường kín của Timer ̉T3 

 Cuối tiếp điểmthường kín mởch âṃ T1 lắp vào đầu bóng đèn đỏ 1 ̉  

 Cuối bóng đèn đỏ 1 lắp vào cuối cuôn ̣dây Timer T2 

 Đầu  tiếp điểmthường kín mở châṃ T2 lắp vào đầu tiếp điểm thường kín cua Timer ̉T1 

 Cuối tiếp điểmthường kín mở châṃ T2 lắp vào đầu bóng đèn xanh 2  

 Cuối bóng đèn xanh 2 lắp vào cuối bóng đèn đỏ1 

 Đầu  tiếp điểmthường hở đóng châṃ T2 lắp vào đầu tiếp điểmthường kín mở chậm T2̣. 

 Cuối tiếp điểmthường hởđóng  châṃ T2 lắp vào đầu bóng đèn vàng 2  

 Cuối bóng đèn vàng 2 lắp vào cuối bóng đèn xanh 2 

 Đầu  tiếp điểmthường hở đóng  châṃ T1 lắp vào đầu tiếp điểm thường kín mở chậm T1̣ 

 Cuối tiếp điểmthường hở đóng  châṃ T1 lắp vào cuôn ḍây Timer T3  

 Cuối cuộn dây Timer T3 lắp vào cuối bóng đèn vàng 2 

 Đầu cuộn dây Timer T4 lắp vào đầu cuôn ̣dây Timer T3  

 Cuối cuộn dây Timer T4 lắp vào cuối cuôn ̣dây Timer T3  

 Đầu  bóng đèn đỏ 2 lắp vào đầu cuôn ̣dây Timer T4 

 Cuối bóng đèn đỏ 2 lắp vào cuối cuôn ̣dây Timer T4 

 Đầu tiếp điểm thường kín mở châṃ T4 lắp vào cuối tiếp điểm thường hở  đónǵ châm T1̣ 

 Cuối tiếp điểm thường kín mởch âṃ T4 lắp vào đầu bóng đèn xanh 1  

 Cuối bóng đèn xanh 1 lắp vào cuối bóng đèn đỏ2 

 Đầu  tiếp điểm thường hở đóng châṃ T4 lắp vào đầu tiếp điểm thường kín mở chậm T4̣ 

 Cuối tiếp điểm thường hở đóng châṃ T4 lắp vào đầu bóng đèn vàng 1  

 Cuối bóng đèn vàng 1 lắp vào cuối bóng đèn xanh 1. 

 Chú ý: Cuối cùng kiểm tra nguôi tṛước khi đóng  mach ̣ 

 

CÂU HỎI BÀI 6. 

Câu 1. Trình bày ý nghĩa tự động đóng nguồn dự trữ? 

Câu 2. Phân loại thiết bị tự động đóng nguồn dự trữ và các yêu cầu? 

Câu 3. Trình bày Các yêu cầu cơ bản đối với thiết bị tự động đóng trở lại nguồn điện? 

Câu 4. Trình bày ý nghĩa và các nguyên tắc chính thực hiện TGT? 

Bài tập. Thực hiện lắp đặt mạch tự động mở đóng cổng cà đèn giao thông? 
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