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Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 
 
 
 

Ngày nay nhu cầu điện năng là rất cần thiết, năng lượng điện không thể thiếu trong 
hầu hết tất cả các lĩnh vực của xã hội. Chính do nhu cầu phát triển mạnh mẽ và liên tục của 
xã hội đòi hỏi ngành năng lượng điện cũng phải phát triển để đáp ứng nhu cầu đó. 
 Một hệ thống điện hoàn chỉnh bao gồm các khâu sản xuất điện, truyền tải điện và 
phân phối điện năng đến hộ tiêu thụ điện. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG 

Nhà máy sản xuất ra điện năng gọi là nhà máy điện. Nhiên nhiệu dùng cho các nhà 
máy điện là những tài nguyên thiên nhiên như than đá, than bùn, khí, dầu, nước, mặt trời, 
năng lượng nguyên tử v.v… Để làm quay các máy phát điện người ta phải dùng những 
máy động lực sơ cấp như máy hơi nước, động cơ đốt trong, tua bin khí, tua bin nhiệt, tua 
bin thủy lực v.v… Tùy theo dạng năng lượng được sử dụng cho các máy động lực sơ cấp 
đó, người ta chia ra các loại nhà máy điện như nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện, nhà 
máy điện tua bin khí, nhà máy điện nguyên tử, và các nhà máy điện công suất nhỏ như nhà 
máy điện chạy bằng sức gió, nhà máy điện mặt trời, nhà máy điện điêzen, nhà máy điện địa 
nhiệt, nhà máy điện thủy triều v.v… 

 
1.1.1. Nhà máy nhiệt điện 

 
Đây là loại nhà máy điện kinh điển, cho đến nay sản lượng điện do nhà nhà máy 

này sản suất ra vẫn chiếm một tỷ lệ quan trọng trong tổng sản lượng điện của quốc gia. 
Nhiệt điện than: lò phun than, tuabin cao áp. Riêng nhà máy Ninh Bình là tuabin 

trung áp. 
Nhiệt điện dầu: công suất nhỏ, lò hơi trung áp. Các thiết bị của nhiệt điện than và 

dầu đã lạc hậu, vận hành quá lâu, cần cải tạo nâng cấp và hiện đại hóa. 

Hình 1.1: Hệ thống cung cấp điện 



 Trang 4 

Ở nhà máy nhiệt điện, sự biến đổi năng lượng được thực hiện theo nguyên lý sau: 
                  
 
  

Nhiên liệu dùng để đốt lò là than đá, than bùn, khí đốt, các loại dầu nặng, tre v.v… 
nhiệt năng làm bốc hơi nước, hơi nước có nhiệt độ và áp suất cao (khoảng 5500C, 
250at/cm2) tác động lên cánh tua bin, cơ năng này làm quay trục của máy phát và máy phát 
phát ra điện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhà máy nhiệt điện có hai loại là nhà máy nhiệt điện trích hơi và nhà máy nhiệt 

điện ngưng hơi. Nhà máy nhiệt điện có những đặc điểm sau: 
 Thường xây dựng gần nguồn nhiên liệu 
 Hầu hết điện năng sản xuất ra được phát lên lưới điện cao áp 
 Tính linh hoạt trong vận hành kém 
 Việc khởi động và tăng phụ tải chậm 
 Khối lượng tiêu thụ nhiên liệu lớn, việc vận chuyển nhiên liệu khá tốn kém và 

thải khói làm ô nhiểm môi trường. 
 Hiệu suất của nhà máy nhiệt điện khỏang 30% ÷ 40% đối với nhà máy nhiệt 

điện ngưng hơi, 60% ÷ 70% đối với nhà máy nhiệt điện trích hơi với phụ tải 
nhiệt là tối ưu. 

 
1.1.2. Nhà máy điện nguyên tử 

Nhà máy nhiệt điện nguyên tử là dùng các lò phản ứng hạt nhân để cung cấp nhiệt 
biến nước thành hơi nước có nhiệt độ và áp suất cao, hơi này làm quay tua bin máy phát và 
máy phát điện sản suất ra điện năng. 

Nhiên liệu hạt nhân có khả năng tạo nhiệt rất cao, chẳng hạn phân hủy 1kg U235 
tạo ra nhiệt năng tương đương với đốt 2900 tấn than đá. Vì vậy nhà máy điện nguyên tử có 

Nhiệt năng Cơ năng Điện năng 

Hình 1.2: Hình ảnh nhà máy nhiệt điện than 
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Hình 1.3: Lò phản ứng hạt nhân trong nhà máy điện nguyên tử 

ý nghĩa rất lớn với vùng khan hiếm nhiên liệu than, dầu, khí và ở các vùng khó vận chuyển 
nguyên liệu tới. 

Để sản suất ra điện năng, lò phản ứng hạt nhân sử dụng uranium. Ở trạng thái tự 
nhiên quặng này có 99,3% là uranium 238 và 0,7% là plutonium. Nhiệt lượng thu được 
trong lò phản ứng khi làm việc là do sự phân rã các hạt nhân nguyên tử của chất làm nhiên 
liệu như uranium 235 và plutonium 239. 

Nhà máy điện nguyên tử có những đặc điểm sau: 
 Có khả năng làm việc độc lập 
 Khối lượng nhiên liệu nhỏ 
 Vận hành linh hoạt 
 Đồ thị phụ tải tự do 
 Không thải khói ra ngoài khí quyển 
 Vốn đầu tư xây dựng lớn 
 Hiệu suất cao hơn nhà máy nhiệt điện 

Pháp là quốc gia xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên và hiện nay trong tổng 
sản lượng điện quốc gia hàng năm thì sản lượng điện do các nhà máy điện nguyên tử cung 
cấp chiếm tới 80% và khá ổn định. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3. Nhà máy điện tuabin khí 

Nhà máy điện tuabin khí, áp suất của khí đốt giãn nở trực tiếp làm quay tuabin khí 
và quay rôto máy phát điện, máy phát điện phát ra điện năng. 

Hiệu suất của nhà máy tuabin khí đơn khỏang 20 ÷ 25%, còn đối với nhà máy điện 
tuabin khí hỗn hợp là 44% ÷ 46%. 

Nhiên liệu của nhà nhà máy điện tuabin khí là khí thiên nhiên, đã chưng cất (DO) 
và thậm chí cả dầu thô hoặc dầu cặn với biện pháp xử lý dầu thích hợp. 
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Hình 1.5: Quá trình sản xuất điện năng của nhà máy thủy điện  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4. Nhà máy thủy điện 

Ở nhà máy thủy điện, thủy năng được biến thành điện năng nhờ các tuabin thủy lực 
làm quay rôto các máy phát điện 

Công suất của nhà máy thủy điện tỷ lệ với chiều cao cột nước và lưu lượng nước 
qua tuabin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuabin thủy lực đặt ở phía hạ lưu, tại dây có kênh dẫn nước chảy vào buồng xoáy 

chôn ốc và hướng vào cánh rôto của tuabin thủy lực được gắn đồng trục với rôto máy phát 
điện ở phái trên. Như vậy thủy năng qua tuabin thủy lực biến thành cơ năng và sau đó biến 
thành điện năng. 

Nhà máy thủy điện sử dụng năng lượng của dòng nước, không gây ô nhiễm môi 
trường, thiết bị tương đối đơn giản, gần như hoàn toàn tự động, số người vận hành rất ít 
(chỉ bằng 1/20 nhà máy nhiệt điện có cùng công suất), giá thành sản xuất 1kwh điện năng 
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rẻ nhất so với các loại nhà máy địên khác (chỉ bằng 0.08 đến 0.2 giá thành điện năng của 
nhà máy nhiệt điện). 

Thời gian nhận tải của nhà máy thủy điện rất nhanh. Vì vậy, nhà máy thủy điện 
đảm bảo nhận phần biến động của phụ tải điện trong ngày rất tốt.  

 
1.1.5. Nhà máy điện dùng sức gió 

 Người ta lợi dụng sức gió để quay hệ thống cánh quạt dối diện với chiều gió. Hệ 
thống cánh quạt hoặc gián tiếp, hoặc trực tiếp qua bộ biến tốc làm quay máy phát điện, sản 
xuất ra điện năng. Điện năng sản xuất ra thường được tích trữ bằng ắc quy. 
  Đối với động cơ gió phát điện gặp nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh tần số vì 
vận tốc gió luôn thay đổi. Động cơ gió phát điện thường có hiệu suất thấp, công suất đặt 
nhỏ, giá thành điện năng lại cao. Vì vậy động cơ điện gió chỉ dùng ở các vùng hải đảo xa 
xôi và những nơi thật cần thiết. 
 
1.2. TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Thông thường tất cả các nhà máy điện đều được đặt xa khu dân cư. Điện năng sau 

khi được sản xuất ở các nhà máy điện sẽ được truyền tải, phân phối đến các hộ tiêu thụ 
điện nhờ mạng lưới điện. 

Điện áp ra ở các nhà máy điện thông thường khỏang 6 đến 10,5 kV và nó sẽ được 
đưa lên thanh cái chính của nhà máy. Sau đó điện áp được tăng cao nhờ trạm tăng áp, điện 
áp sẽ được tăng lên đến 35, 110, 220, 500 kV. Đường dây cao áp truyền tải điện năng đi xa 
và sẽ đưa đến các trạm hạ áp. Các trạm hạ áp sẽ hạ điện áp xuống còn 10, 15 kV. Công 
suất điện này sẽ cung cấp cho các trạm phân phối trung tâm và cho các trạm hạ áp nơi tiêu 
thụ. Điện áp ở phía hạ áp của các trạm nơi tiêu thụ thông thường là 380/220 V. 

Về mặt nguyên cứu , tính toán, hệ thống điện được phân chia thành: 
 Lưới hệ thống (110kV, 220kV, 500kV) 
 Lưới truyền tải (35kV, 110kV, 220kV) 
 Lưới phân phối trung áp (15, 22, 35kV) 
 Lưới phân phối hạ áp (0,4/0,22kV). Điện áp 35kV có thể dùng cho lưới 

truyền tải và phân phối. Mỗi lọai lưới có tính chất vật lý và quy luật họat động khác nhau, 
do đó các phương pháp tính được sử dụng khác nhau, các bài toán đặt ra nguyên cứu cũng 
khác nhau. 

Hình 1.7: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng 
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Mạng  
chính  

35/15 
 

15/5 5/0.21 

Mạng điện 

3344..55  KKVV  1155  KKVV  55  KKVV  222200//338800  VV  

Khách hàng 
lĩnh vực công 
nghiệp vừa và 

Khách hàng 
lĩnh dân dụng 

Khách hàng lĩnh 
vực dich vụ và 
thýõng mại 

Khách hàng 
lĩnh vực công 

nghiệp lớn 

Lưới truyền tải làm nhiệm vụ tải điện từ các trạm khu vực đến các trạm trung gian. 
Lưới truyền tải được thực hiện bằng đường dây trên không là chính, trong các trường hợp 
không thể làm đường dây trên không thì dùng cáp ngầm. 

Lưới phân phối làm nhiệm vụ phân phối điện năng từ các trạm trung gian cho các 
phụ tải. 

 
1.3. HỘ TIÊU THỤ ĐIỆN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.9: Phân loại hộ tiêu thụ điện năng 
 
Ở đây, chúng ta chỉ xét đến hộ tiêu thụ điện xí nghiệp. Tùy theo tầm quan trọng trong nền 
kinh tế và xã hội, hộ tiêu thụ điện được cung cấp điện với mức độ tin cậy khác nhau.  
 
Bảng 1- Công suất thiết kế các nhà máy điện tính tới 31/12/2004 

Công suất thiết kế (MW)  
Tên nhà máy  

Năm 2003  Năm 2004  
Tổng công suất phát của toàn bộ hệ thống 
điện Việt Nam 

9896 11340 

Công suất lắp đặt của các nhà máy điện 
thuộc EVN 

8375 8822 

Nhà máy thuỷ điện  4155  4155  
Hoà Bình  1920  1920  
Thác Bà  120  120  
Trị An  420  420  
Đa Nhim - Sông Pha  167  167  
Thác Mơ  150  150  
Vĩnh Sơn  66  66  
Ialy  720  720  
Sông Hinh  70  70  
Hàm Thuận - Đa Mi  476  476  
Thuỷ điện nhỏ  46  46  
Nhà máy nhiệt điện than  1245  1245  
Phả Lại 1  440  440  
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Phả Lại 2  600  600  
Uông Bí  105  105  
Ninh Bình  100  100  
Nhà máy nhiệt điện dầu (FO)  198  198  
Thủ Đức  165  165  
Cần Thơ  33  33  
Tua bin khí (khí + dầu)  2489  2939 
Bà Rịa  389  389  
Phú Mỹ 2-1  732  732  
Phú Mỹ 1  1090  1090  
Phú Mỹ 4    450 
Thủ Đức  128  128  
Cần Thơ  150  150  
Diezen  288  285  
Công suất lắp đặt của các IPP 1521 2518 
Bảng 2: Sản lượng điện sản xuất theo nguồn 

Sản lượng điện sản xuất (triệu kWh) 
Nguồn 

2003 2004 
Tổng điện phát và mua 40.825 46.201 
Sản lượng điện của các nhà máy thuộc EVN  39.261 40.175 
Thuỷ điện 18.971 17.635 
Nhiệt điện than 7.223 7.015 
Nhiệt điện dầu (FO) 891 602 
Tua bin khí (khí+dầu) 12.131 14.881 
Diesel 45 42 
Sản lượng điện của các IPP 1.564 6.026 

 

 

 

 

 

 

Chương 2 KHÍ CỤ ĐIỆN HẠ ÁP 
 
 
2.1. PHÂN LOẠI KHÍ CỤ ĐIỆN 
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 Khí cụ điện là những thiết bị điện dùng để đóng, cắt, điều khiển, điều chỉnh và bảo 
vệ lưới điện, máy điện, mạch điện và các máy móc khác. Ngoài ra nó còn được dùng để 
kiểm tra và điều chỉnh các quá trình điện khác. Khí cụ điện được dùng rất rộng rãi ở các 
nhà máy phát điện, các trạm biến áp, các xí nghiệp, … 
 Để thuận lợi cho việc nguyên cứu, sử dụng và sửa chữa khí cụ điện, người ta phân 
loại như sau: 
 

2.1.1. Theo công dụng 
 Khí cụ điện dùng để đóng, cắt lưới điện như cầu dao, công tắc (switch), áptômát, 
máy cắt dòng tự động (circuit breaker), RCCB, … 
Khí cụ điện dùng để mở máy, điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh điện áp và dòng điện như rờle 
(relay, relays), công tắc tơ, khở động từ, điện trở, biến trở, … 
  Khí cụ điện dùng để duy trì thông số điện hoặc các thông số khác ở giá trị không 
đổi như ổn áp, ổn dòng, ổn tần số, ổn tốc, ổn nhiệt, … 
 

2.1.2. Theo điện áp 
 Khí cụ điện cao thế, được chế tạo để dùng ở cấp điện áp định mức U ≥ 1 kV. 
 Khí cụ điện hạ thế, được chế tạo để dùng ở cấp điện áp định mức U < 1 kV. 
 
2.2. SỰ PHÁT SINH HỒ QUANG VÀ SỰ PHÁT NÓNG CỦA KHÍ  CỤ ĐIỆN 
 Đối với khí cụ điện như cầu dao, máy cắt dòng tự động, rờle, … khi đóng cắt mạch 
điện, hồ quang sẽ phát sinh trên tiếp điểm. Nếu hồ quang cháy lâu, khí cụ điện và hệ thống 
điện sẽ hư hỏng, do đó cần phải nhanh chóng dập tắt hồ quang. Phóng điện hồ quang chỉ 
xảy ra khi các dòng điện có trị số lớn. Dòng điện tối thiểu của hồ quang đối với vật liệu 
kim loại thì thông thường bằng 0,5A. Nhiệt độ ở trung tâm hồ quang thường rất lớn và 
trong các khí cụ điện có thể đạt tới 6000 ÷ 18000 0K. Mật độ dòng điện tại catốt rất lớn và 
đạt tới và đạt tới 104 ÷ 105 A/cm2.  

Yêu cầu hồ quang phải được dập tắt trong khu vực hạn chế với thời gian ngắn nhất. 
Do đó tốc độ mở tiếp điểm phải lớn để hồ quang không kịp phát sinh, đồng thời năng 
lượng của hồ quang phải đạt đến giá trị nhỏ nhất, điện trở của hồ quang phải tăng nhanh và 
việc dập tắt hồ quang cũng không được kéo theo quá điện áp nguy hiểm, không làm hư 
hỏng các bộ phận của khí cụ điện. Để dập tắt hồ quang, người ta dùng những biện pháp sau 
đây: 

 Tăng độ dài hồ quang 
 Dùng từ trường để tạo lực thổi hồ quang chuyển động nhanh. 
 Dùng dòng khí hay dầu để thổi dập tắt hồ quang. 
 Dùng khe hở hẹp để hồ quang cọ sát vào vách của khe hẹp này. 
 Tạo chân không ở khu vực có hồ quang. 
 Chia hồ quang thành nhiều hồ quang ngắn nhờ vách ngăn 
 Cho hồ quang tiếp xúc với một chất cách điện làm nguội 

Dòng điện chạy trong vật dẫn làm cho khí cụ điện nóng lên. Nếu nhiệt độ vượt quá 
giá trị cho phép khí cụ điện sẽ mau hư, vật liệu cách điện mau lão hóa và độ bền cơ khí của 
kim loại giảm đi nhanh chóng. Tùy theo chế độ làm việc mà khí cụ điện phát nóng khác 
nhau. Có 3 chế độ làm việc của khí cụ điện, đó là làm việc dài hạn, làm việc ngắn hạn và 
làm việc ngắn hạn lặp lại. 
 Nguồn phát nóng chính của khí cụ điện là: dây dẫn có dòng điện chạy qua, lõi thép 
có từ thông biến thiên theo thời gian. Cầu chì, chống sét và một số khí cụ điện khác có thể 
phát nóng do hồ quang. Ngoài ra còn có thể phát nóng do dòng điện xoáy. Bên cạnh quá 
trình phát nóng còn có quá trình tỏa nhiệt theo 3 hình thức: truyền nhiệt, bức xạ nhiệt và 
đối lưu. 
 
2.3. SỰ TIẾP XÚC ĐIỆN 
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 Theo cách hiểu thông thường, chổ tiếp xúc điện là nơi gặp gỡ của hai hay nhiều vật 
dẫn để dòng điện đi từ vật này sang vật dẫn khác. Bề mặt tiếp xúc có dòng điện đi qua của 
các vật dẫn gọi là bề mặt tiếp xúc điện. Tiếp xúc điện là một phần rất quang trọng của khí 
cụ điện. Trong thời gian hoạt động đóng, chổ tiếp xúc sẽ phát nóng cao, mài mòn lớn do va 
đập và ma sát, đặc biệt sự hoạt động có tính hủy hoại của hồ quang. Tiếp xúc điện phải 
thỏa mãn các yêu cầu sao đây: 

 Thực hiện tiếp xúc phải chắc chắn, bảo đảm. 
 Sức bền cơ khí cao  
 Không phát nóng quá giá trị cho phép đối với dòng điện định mức. 
 Ổn định nhiệt và ổn định động khi có dòng ngắn mạch cực đại đi qua. 
 Chịu được tác động của môi trường xung quanh, ở nhiệt độ cao ít bị ôxy hóa. 

Có ba loại tiếp xúc điện: 
 Tiếp xúc cố định: hai vật tiếp xúc không rời nhau (bằng bu lông, đinh tán). 
 Tiếp xúc đóng mở: tiếp xúc của các khí cụ điện đóng mở mạch điện. 
 Tiếp xúc trượt: chổi than trượt trên cổ góp, vành trượt của máy điện. Lực ép 

lên mặt tiếp xúc có thể từ bu lông, lò xo, … 
Bề mặt tiếp xúc với dạng lồi lõm rất nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. 

Tiếp xúc giữa hai vật dẫn không thực hiện được trên toàn bộ bề mặt mà chỉ một vài điểm 
tiếp xúc thôi. Đó chính là các đỉnh có bề mặt cực bé để dẫn dòng điện đi qua. Muốn tiếp 
xúc tốt phải làm sạch mối tiếp xúc. Sau một thời gian nhất định, bất kỳ một bề mặt nào đã 
được làm sạch trong không khí đều bị phủ một lớp ôxít. Ở những mối tiếp xúc bằng vàng 
hay bằng băng bạc lớp này tạo thành chậm. Thông thường bề mặt tiếp xúc được đánh bóng 
bằng giấy nhám mịn, sau đó lau bằng vải.  
 
2.4. MỘT SỐ KHÍ CỤ ĐIỆN THÔNG DỤNG 

2.4.1. Áp tô mát 
2.4.1.1. Khái niệm chung 
Là loại khí cụ điện dùng để đóng, ngắt điện bằng tay nhưng có thể tự ngắt mạch 

điện khi có sự cố quá tải hoặc ngắn mạch. 
Theo cơ cấu tác động (tự ngắt) người ta chia ra làm ba loại sau: 

 Áp tô mát nhiệt: tác động nhờ cơ cấu điện - nhiệt, như vậy thời gian tác động 
sẽ rất chậm. Loại này thường dùng để bảo vệ quá tải. 

 Áp tô mát điện từ: tác động nhờ cơ cấu điện - từ như vậy thời gian tác động sẽ 
rất nhanh. Loại này thường dùng để bảo vệ ngắn mạch. 

 Áp tô mát điện từ - nhiệt. Hiện nay trên thị trường các nhà sản xuất sản xuất 
loại áp tô mát điện từ - nhiệt.  

Theo kết cấu người ta chia làm các loại sau: 
 Áp tô mát 1 cực  
 Áp tô mát 2 cực 
 Áp tô mát 3 cực 

Theo điện áp sử dụng người ta chia làm các loại sau: 
 Áp tô mát 1 pha (có cực hoặc không cực) 
 Áp tô mát 3 pha (có 3 cực) 

 
 
2.4.1.2. Cấu tạo 

và nguyên lý làm việc 
của áp tô mát  

* Cấu tạo 
chung 

Hình dáng và 
cấu tạo của một áp tô 

Hình 2.1:Áp tô mát một pha  2 cực và 3 pha 3 cực 
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mát ba pha thông thường. Tuỳ theo chức năng cụ thể mà áp tô mát có thể có đầy đủ hoặc 
một số bộ phận chính sau: 

 Hệ thống tiếp điểm. 
 Bộ phận dập hồ quang 
 Cơ cấu tác động (cơ cấu ngắt mạch) nhiệt: cơ cấu này làm nhiệm vụ ngắt 

mạch khi quá tải, hoạt động dựa trên sự co dãn vì nhiệt của thanh lưỡng kim  
tương tự như rơle nhiệt thông thường.  

 Cơ cấu tác động điện từ: cơ cấu này gồm một nam châm điện (cuộn dây điện 
từ và lõi thép) làm nhiệm vụ ngắt mạch khi có hiện tượng ngắn mạch - hoạt 
động tương tự như rơle điện từ. Về nguyên tắc, khi có hiện tượng ngắn mạch 
thì cơ cấu tác động điện từ sẽ tác động trước, vì vậy nếu một áp tô mát được 
trang bị cả 2 cơ cấu trên thì dòng điện tác động tức thời phải có giá trị lớn hơn 
nhiều so với dòng điện tác động. 

 
* Nguyên lý làm việc của áp tô mát  
Khi đóng áp tô mát bằng tay thì các tiếp điểm của áp tô mát đóng lại để cấp điện 

cho phụ tải làm việc.  
Khi mạch điện bị quá tải, dòng điện quá tải chạy qua phần tử đốt nóng lớn hơn 

bình thường. Nó sẽ đốt nóng thanh lưỡng kim bị cong lên tác động vào đòn bẩy số. Đòn 
bẩy sẽ đập vào lẫy, mở ngàm, lò xo kéo tiếp điểm mở ra - mạch điện bị cắt. 

Thời gian mở tiếp điểm phụ thuộc vào dòng điện quá tải, dòng điện càng lớn thời 
gian cắt càng nhanh. 

Trường hợp phụ tải bị ngắn mạch, dòng điện rất lớn đi qua cuộn dây  (tiết diện 
dây lớn, ít vòng) lập tức hút đòn bẩy tác động làm mở ngàm, lò xo kéo tiếp điểm mở ra. 
Như vậy mạch điện bị cắt tức thời nhờ lực điện từ của cuộn dây. 

Hình 2.2: Cấu tạo áptômát 
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Thông thường các CB trong công nghiệp có đặc tính thời gian - dòng điện như sau: 
Khi dòng quá tải 
nhỏ chỉ có cơ cấu 
nhiệt tác động 
thời gian tác động 
có thể chậm. Khi 
dòng điện quá tải 
lớn hơn khoảng 4 
lần dòng định 
mức, cơ cấu từ sẽ 
tác động với thời 
gian khoảng 
0,05s. Với dòng 
ngắn mạch lớn 
thời gian tác động 
có thể từ  0,01   
0,05s. 
 

2.4.1.3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của áp tô mát chống giật một pha 
* Cấu tạo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 3.4: Sơ đồ nguyên lý của cầu dao chống dòng rò 
* Nguyên lý làm việc 
 
 
 
 

* Nguyên lý làm việc của áp tô mát chống dòng rò 1 pha 
 
Khi không có dòng rò từ dây pha, ta nhận thấy trị số dòng điện tức thời chạy qua 

dây pha và dây trung tính luôn bằng nhau (IL = IN) nhưng luôn ngược chiều nhau. Tương 
ứng, từ thông do 2 dòng điện này sinh ra có cùng độ lớn và ngược chiều nhau nên từ thông 
tổng chạy trong lõi thép hình xuyến bị triệt tiêu: 

 
0NLT 


 

   0,05 
   0,01 

1 10 

10000 

   10 

t (s) 

Bội số của dòng điện 

Hinh 2.3: Đường đặc tính thời gian của áptômát 

Hình 3.4: Cầu dao chống 
dòng rò 
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Cuộn thứ cấp (8) sẽ không có điện áp cảm ứng cấp cho cuộn dây (6). Hệ thống giữ 
nguyên trạng thái, phụ tải làm việc bình thường. 

Khi có người hoặc vật chất chạm vào dây pha sẽ xuất hiện dòng rò từ dây pha qua 
người hoặc vật xuống đất, khi đó trị số dòng điện chạy qua dây pha lớn hơn dây trung tính 
( RNL III


 ) và ngược chiều nhau. Tương ứng, từ thông do 2 dòng điện này sinh ra có độ 

lớn và chiều khác nhau nên từ thông tổng chạy trong lõi thép hình xuyến không bị triệt tiêu 
( 0NLT 


). Cuộn thứ cấp (8) có điện áp cảm ứng cho cuộn dây (6). Cuộn dây (6) 

sẽ hút lõi thép (5), tác động vào lẫy (3) mở ngàm (2) mạch điện tự động ngắt điện. 
Tuy nhiên, nếu có hiện tượng rò điện ở phía trên áp tô mát thì dòng IL và dòng IN 

vẫn luôn bằng nhau, áp tô mát sẽ không tự ngắt.  
Đối áp tô mát chống giật, dây trung tính của phụ tải phải được đấu vào cực dưới 

của áp tô mát. Còn nếu dây trung tính được 
đấu ở vị trí khác (cực phía trên hoặc nối đất 
chẳng hạn) thì áp tô mát sẽ ngắt ngay sau 
khi ta đóng mạch điện. 

Người ta có thể quấn cuộn sơ cấp 
của lõi thép vài vòng để tăng độ nhạy cho 
áp tô mát hoạt động hoặc dùng mạch điện 
tử. 
 

2.4.1.4. Cấu tạo và nguyên lý làm 
việc của áp tô mát chống giật 3 pha 

Kết cấu tương tự như áp tô mát 
chống giật 1 pha chỉ khác là có 3 dây pha và 
dây trung tính lồng qua lõi thép. Nếu không 
có hiện tượng rò điện từ các dây pha thì 
dòng điện qua dây trung tính cân bằng tổng 
dòng điện trong các dây pha, nên từ thông 
trong lõi thép bị triệt tiêu, cuộn thứ cấp 
không có điện áp, áp tô mát làm việc bình 

Hình 2.6: Sơ đồ nguyên lý cầu dao chống 

Hình 2.5: Sơ đồ nguyên lý cầu dao cống dòng rò 
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Hình 2.7: Kí hiệu áptômát 1 pha 1 cực 
và 3 pha 3 cực 

 

thường. Nếu có hiện tượng rò điện từ dòng điện qua dây trung tính không cân bằng với 
tổng dòng điện trong các dây pha nên từ thông trong lõi thép xuất hiện, cuộn thứ cấp có 
điện áp - cuộn hút (6) làm việc, áp tô mát tự ngắt. Hình 3.6 
 

2.4.1.5. Ký hiệu, thông số kỹ thuật và cách lựa chọn áp tô mát  
 
* Kí hiệu áptômát trên bản vẽ điện  
Trên bản vẽ kỹ thuật áp tô mát được kí hiệu như sau:  
Kí hiệu các khí cụ điện trên bản vẽ điện 

có rất nhiều loại kí hiệu, chưa theo tiêu chuẩn 
nào của Ngành Điện lực qui định. Trong tài liệu 
giới thiệu đến sinh viên hệ thống kí hiệu của các 
khí cụ điện hạ áp thông dụng theo tiêu chuẩn 
châu Âu. 

Khi vẽ kí hiệu tiếp điểm của các khí cụ 
điện sinh viên cần lưu ý các điểm sau đây: 

 Tiếp điểm di động tác động theo 
chiều kim đồng hồ 

 Vẽ tiếp điểm di động hợp với 
phương tác động một góc từ 300 ÷ 450 

 Vẽ nhiều tiếp điểm của cùng một khí cụ điện phải có đường liên kết các tiếp 
điểm lại 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Thông số kỹ thuật và cách lựa chọn áp tô mát 
Dòng điện định mức của áp tô mát (A): đây là dòng điện lớn nhất cho phép áp tô mát 

làm việc trong thời gian lâu dài mà không bị tác động (không bị ngắt). Dòng điện này 
không được phép nhỏ hơn dòng điện tính toán của phụ tải. 

pt.lvcpA II   
Dòng điện bảo vệ ngắn mạch của áp tô mát Inm (A): đây là dòng điện nhỏ nhất (tác 

động trong thời gian rất ngắn) đủ để làm cho áp tô mát tự ngắt. Chỉ có những áp tô mát có 
kết cấu ngắt kiểu điện từ mới có thông số này. Đối với áp tô mát loại này khi lựa chọn để 
đóng ngắt cho động cơ thì thông số này không được phép nhỏ hơn dòng khởi động động 
cơ: 

Inm > Ikđ 
Dòng điện bảo vệ quá tải áp tô mát Iqt (A): dòng điện này có thể điều chỉnh được 

nhờ các vít điều khiển đặt bên trong áp tô mát. Thông thường nhà sản xuất đã chỉnh định 
sẵn và gắn keo, trong một số trường hợp ta có thể chỉnh lại theo giá trị sau: 

Iqt  = (1,1  1,2). Itt 
Điện áp làm việc của áp tô mát (điện áp định mức của áp tô mát): điện áp này được 

chọn phụ thuộc vào điện áp lưới mà áp tô mát sử dụng. Về nguyên tắc điện áp này không 
được nhỏ hơn điện áp cực đại của lưới điện mà áp tô mát được sử dụng. 

lđ.lvcpA UU   

Tiếp điểm di động 

Tác động theo chiều kim 
đồng hồ  

Tiếp điểm cố định 

Góc 300 ÷ 450 

Hình 2.8: Nguyên lý tác động của tiếp điểm 
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Hình 2.9: Công tắc tơ 

 
2.4.2. Công tắc tơ 

2.4.2.1. Khái niệm chung 
Công tắc tơ là loại khí cụ điện dùng để đóng ngắt 

mạch điện động lực bằng tay (thông qua bộ nút ấn) hoặc tự 
động. Công tắc tơ có thể dùng cho các mạch động lực có điện 
áp lên đến 500V, dòng điện định mức đến 600A. 

Trong mạch điện công nghiệp, công tắc tơ thường 
được dùng để đóng cắt động cơ điện với tần số đóng cắt lớn, 
có thể lên đến 1800 lần trong một giờ. Công tắc tơ làm việc 
với điện áp cho phép trong khoảng ( (10  20%) Uđm). 

Có nhiều phương pháp phân loại công tắc tơ. 
 Theo số cực người ta phân làm các loại sau: 
 Công tắc tơ 1 cực. 
 Công tắc tơ 2 cực. 
 Công tắc tơ 3 cực. Ngoài thị trường hiện 

nay các nhà sản xuất sản xuất ra những côngtắctơ thông dụng 3 pha 3 
cực. 

 Theo điện áp làm việc của công tắc tơ người ta chia làm các loại sau: 
 Công tắc tơ 1 chiều – DC. 
 Công tắc tơ xoay chiều – 

AC.  
 

2.4.2.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc 
của công tắc tơ  

* Cấu tạo  
Công tắc tơ làm việc dựa trên nguyên 

tắc của nam châm điện, bao gồm các bộ phận 
chính sau: 

Lõi thép tĩnh thường được gắn cố 
định với thân (vỏ) của công tắc tơ. Lõi thép 
động có gắn các tiếp điểm động. Trên lõi 
thép động hoặc tĩnh thường có gắn hai vòng 
ngắn mạch bằng đồng có tác dụng chống 
rung khi công tắc tơ làm việc với điện áp 
xoay chiều. 

Cuộn dây điện từ (cuộn hút) có thể 
làm việc với điện áp một chiều hoặc xoay 
chiều tùy theo loại công tắc tơ sử dụng 
nguồn DC hay AC. 

Lò xo hồi vị có nhiệm vụ đưa lõi thép 
về vị trí ban đầu khi cuộn hút mất điện. 

Để bảo vệ động cơ người ta thường 
lắp kèm công tắc tơ với rơle nhiệt và được 
gọi là “khởi động từ”. Đôi khi trên một số 
công tắc tơ còn có thể gắn được cả khối rơle 
thời gian hoặc các khối tiếp điểm phụ với 
cách tháo lắp các khối này tương đối phức 
tạp. 

 
Khởi động từ = Côngtắctơ + rờle 

nhiệt Hình 2.10: Hình dáng và cấu tạo của 
công tắc tơ 
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* Nguyên lý làm việc 
Sơ đồ nguyên lý hoạt động của công tắc tơ được cho bởi hình 2.10. 
Khi cuộn hút của công tắc tơ chưa được cấp điện, lò xo (5) đẩy lõi thép động số (4) 

tách ra khỏi lõi thép tĩnh. Các cặp tiếp điểm chính (1) và tiếp điểm phụ (3) ở trạng thái mở, 
cặp tiếp điểm phụ (2) ở trạng thái đóng. Vì vậy tiếp điểm (1) và (3) gọi là tiếp điểm thường 
mở, tiếp điểm (2) gọi là tiếp điểm thường đóng. 

Khi cấp điện cho cuộn hút, trong cuộn hút sẽ có dòng điện chạy qua. Dòng điện này 
sẽ sinh ra từ thông móc vòng qua cả hai lõi thép và khép làm kín mạch từ. Chiều và trị số 
của từ thông sẽ biến thiên theo chiều và trị số của dòng điện sinh ra nó, nhưng xét tại một 
thời điểm nhất định thì từ thông đi qua bề mặt tiếp xúc của hai lõi thép là cùng chiều nên sẽ 
tạo thành ở 2 bề mặt này hai cực N – S trái dấu nhau (cực nào có chiều từ thông đi vào là 
cực Nam còn cực nào có chiều từ thông đi ra là cực Bắc). Kết quả là lõi thép động (4) sẽ bị 
hút về phía lõi thép tĩnh, kéo theo tay đòn làm cho các tiếp điểm chính (1) và tiếp điểm phụ 
(3) đóng lại, tiếp điểm phụ (2) mở ra. Khi cắt điện vào cuộn hút, lò xo hồi vị đẩy lõi thép 
động (4) về trở lại vị trí ban đầu, hệ thống tiếp điểm trở về trạng thái ban đầu. 
 Khi cấp nguồn vào cuộn hút (8), để cho hệ thống tiếp điểm công tắc tơ tác động thi 
nguồn điện cấp vào phải đạt khoảng  (10  20%) Uđm cuộn hút. Khi đó thì lực hút do 
cuộn dây và lõi thép sinh ra mới thắng được lực đẩy của lò xo. 
 Công tắc tơ có thể hoạt động được ở cả nguồn điện một chiều và xoay chiều. Tùy 
theo nhà sản xuất chế tạo mà điện áp định mức của cuộn dây công tắc tơ mà trị số nguồn 
điện một chiều và xoay chiều khác nhau. 
 Công tắc tơ hoạt động ở nguồn điện xoay chiều thì trên 2 đầu cực của lõi thép có 
gắn 2 vòng ngắn mạch để chống rung cho công tắc tơ. 

Số lượng các tiếp điểm chính và tiếp điểm phụ tuỳ thuộc vào phụ tải (một pha hay 
ba pha) và sự liên động của công tắc tơ với các thiết bị khác trong hệ thống. Ngoài thực tế, 
công tắc tơ thông thường nhà sản xuất chế tạo có 3 tiếp điểm thường mở chính, một tiếp 
điểm thường mở phụ và một tiếp điểm thường đóng phụ. Nếu muốn nhiều tiếp điểm hơn 
phục vụ cho nhu cầu mạch điện thiết kế thì phải đặt hàng nhà sản xuất. 

 
* Kết luận  
Khi cuộn hút được cấp điện thì hai lõi thép sẽ bị biến thành nam châm điện và luôn 

có xu thế hút nhau, không phụ thuộc vào chiều dòng điện chạy trong cuộn dây. Tức là 
không phụ thuộc vào nguồn điện cấp cho cuộn dây là nguồn điện xoay chiều hay nguồn 
điện một chiều. 

Thông  qua việc đóng cắt điện cho cuộn hút (dòng điện này thường rất nhỏ) mà ta 
có thể đóng cắt được các phụ tải tiêu thụ dòng rất lớn và có thể điều khiển từ xa được. 

Nếu công tắc tơ 
dùng với điện xoay chiều 
thì tại thời điểm dòng điện 
bằng không, từ thông do 
cuộn dây sinh ra sẽ mất đi 
nên không có lực hút lõi 
động. Tức thời lò xo sẽ đẩy 
lõi động về vị trí cũ gây 
rung động. Để khắc phục 
nhược điểm này người ta 
thường đặt vào bề mặt tiếp 
xúc một vòng ngắn mạch. 
Từ thông của vòng ngắn 
mạch luôn lệch pha so với 
từ thông của chính cuộn 
dây sinh ra và nó sẽ giúp Hình 2.11: Đặc tính tác động theo thời gian của công tắc tơ 
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cho 2 lõi thép hút nhau ngay cả thời điểm dòng điện bằng không. Vì vậy vòng ngắn mạch 
còn được gọi là vòng chống rung.  

Thông qua việc đóng cắt điện cho cuộn hút của công tắc tơ mà ta có thể đóng cắt 
được hàng loạt các tiếp điểm có khả năng chịu dòng điện lớn. Tức là ta có thể dùng công 
tắc tơ để đóng cắt phụ tải ba pha thay cho cầu dao hoặc áp tô mát mà việc đóng cắt rất nhẹ 
nhàng và đơn giản. Đây chính là ưu điểm của công tắc tơ. 
 

2.4.2.3. Kí hiệu và thông số kỹ thuật của công tắc tơ. 
* Kí hiệu công tắc tơ trên bản vẽ điện 
Trên sơ đồ nguyên lý các tiếp điểm và cuộn hút trên công tắc tơ thường được kí 

hiệu như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ghi chú: K1 là cuộn hút công tắc tơ.  

K12 là tiếp điển thường mở (động lực). 
K13 là tiếp điểm thường mở.  
K14 là tiếp điểm thường đóng. 

 Nếu trong một mạch điện có nhiều công tắc tơ ta phải dùng kí hiệu số để 
phân biệt các tiếp điểm của công tắc tơ. 

 
* Thông số định mức của công tắc tơ 
Dòng điện định mức trên công tắc tơ (A): đây là dòng điện lớn nhất cho phép công 

tắc tơ làm việc trong thời gian lâu dài mà không bị hư hỏng. Đối với mỗi công tắc tơ thì 
dòng điện này phụ thuộc vào điện áp làm việc của công tắc tơ (lưu ý là điện áp làm việc 
của tiếp điểm chứ không phải điện áp của cuộn hút). Về nguyên tắc khi chọn công tắc tơ 
thì dòng điện định mức của công tắc tơ không được nhỏ hơn dòng điện tính toán của phụ 
tải. Dòng điện này chủ yếu do tiếp điểm của công tắc tơ quyết định. Để tiết kiệm điện 
người ta thường chọn: Iđm = (1,2  1,5).Itt 

Điện áp định mức của công tắc tơ (V): đây là điện áp cách điện an toàn giữa các bộ 
phận tiếp điện với vỏ ngoài của công tắc tơ. Điện áp định mức của cuộn hút công tắc tơ 
(V). Điện áp này được lựa chọn phải phù hợp với điện áp của mạch điều khiển. Ví dụ: 
mạch điều khiển sử dụng điện áp 220V AC thì ta phải lựa chọn điện áp định mức của cuộn 
hút là 220V AC. 

Tuổi thọ của công tắc tơ: được tính bằng số lần đóng cắt (tính trung bình) kể từ khi 
dùng cho đến khi hỏng. Tuổi thọ được chia làm hai loại: tuổi thọ về điện và tuổi thọ cơ khí. 
Kinh nghiệm cho thấy tuổi thọ cơ khí thấp hơn tuổi thọ điện. 

Tần số đóng cắt cho phép: thường được tính bằng số lần đóng cắt lớn nhất cho phép 
trong vòng một giờ. 

Môi trường làm việc của công tắc tơ: nếu môi trường làm việc của công tắc tơ khô 
ráo thì ta có thể dùng loại công tắc tơ loại hở và nữa hở. Còn nếu môi trường làm việc của 
công tắc tơ có độ ẩm cao (ví dụ như trong trạm bơm nước) thì ta phải chọn công tắc tơ loại 
kín để an toàn cho người vận hành và tránh sự cố do chạm chập điện. 
 

2.4.3. Rơle nhiệt 
2.4.3.1. Khái niệm chung 

  K1 

   K13 

  K14   K2      

Hình 2.12: Kí hiệu tiếp điểm công tắc tơ 
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Rơle nhiệt là loại khí cụ điện tự động đóng, cắt tiếp điểm nhờ sự co dãn vì nhiệt của 
các thanh kim loại. Trong mạch điện công nghiệp nó thường được dùng để bảo vệ quá tải 
cho các động cơ điện. Khi đó rơle nhiệt được lắp kèm với công tắc tơ và được gọi là “khởi 
động từ”. Hình 2.13 thể hiện hình dáng một rơle nhiệt được gắn trong bộ khởi động từ.  

 
2.4.3.2. Cấu tạo chung và nguyên lý làm việc của rơle nhiệt 

* Cấu tạo chung  
Cấu tạo của rơle nhiệt gồm các bộ phận 

chính sau: Hình 2.15 
Thanh lưỡng kim gồm hai lá kim loại có 

hệ số dãn nở vì nhiệt khác nhau được gắn chặt và 
ép sát vào nhau. Thông thường để bảo vệ phụ tải 
ba pha chỉ cần 2 thanh lưỡng kim.  

Dây đốt nóng (phần tử đốt nóng) làm 
nhiệm vụ tăng cường nhiệt độ cho thanh lưỡng 
kim. Một số rơle nhiệt dùng phương pháp đốt 
nóng trực tiếp thanh lưỡng kim nên không có bộ 
phận này. 

Cơ cấu đóng ngắt (lẫy tác động) nhận 
năng lượng trực tiếp từ sự co dãn của thanh 
lưỡng kim để đóng, ngắt tiếp điểm. Hầu hết rơle 
nhiệt dùng trong điện công nghiệp đều sử dụng 
cơ cấu này để cách ly về điện giữa tiếp điểm và 
thanh lưỡng kim, còn một số loại rơle nhiệt dùng 
trong thiết bị gia dụng thì không sử dụng cơ cấu 
này mà thanh lưỡng kim thường gắn trực tiếp với 
tiếp điểm. 

 
* Nguyên lý làm việc 
Nguyên lý hoạt động của rơle 

nhiệt bảo vệ cho động cơ ba pha được 
minh hoạ trên hình 2.15. 

Ấn nút điều khiển PB1 cuộn hút 
công tắc tơ có điện. Nó đóng các tiếp 
điểm cấp điện cho động cơ hoạt động. Ở 
chế độ định mức hoặc không tải thì dòng 
điện qua động cơ không vượt quá dòng 
định mức nên nhiệt lượng trên dây đồng 
nóng ở mức bình thường và nhiệt độ trên 
thanh lưỡng kim (5) bình thường. Thanh 
lưỡng kim chưa bị cong, các tiếp điểm 
thường đóng (2) và thường mở (3) của 
rơle nhiệt chưa tác động, động cơ vẫn 
hoạt động bình thường. 

Khi động cơ M bị quá tải dòng 
điện qua động cơ vượt quá dòng điện 
định mức làm cho nhiệt lượng trên dây 
đốt nóng (7) tăng lên, nhiệt độ trên thanh lưỡng kim cũng tăng cao. Do thanh lưỡng kim 
được làm từ hai vật liệu có hệ số nở vì nhiệt khác nhau và được ép sát vào nhau. Lá kim 
loại bên phải có hệ số dãn nở vì nhiệt lớn hơn nên làm thanh lưỡng kim cong về bên trái. 
Khi thanh lưỡng kim cong về phía trái sẽ đẩy cần gạt (8) sang trái tác động vào đòn bẩy (1) 
mở tiếp điểm thường đóng (2) ngắt điện mạch điều khiển, cuộn hút công tắc tơ K bị ngắt 

Hình 2.15: Sơ đồ nguyên lý tác động 

Row 

Công tắctơ 

Hình 2.14: Hình dáng rờ le nhiệt trong bộ 
khởi động từ 

Rờ le nhiệt 
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điện, các tiếp điểm K1 mở ra, bảo vệ an toàn cho động cơ. Khi rờ le nhiệt tác động, hệ 
thống tiếp điểm không tự trở về trạng thái ban đầu. Để mạch điện hoạt động trở lại ta phải 
ấn cần tác động của rờ le nhiệt vào, khi đó tiếp điểm mới trở về trạng thái ban đầu.  

Rờ le nhiệt chỉ có nhiệm vụ bảo vệ quá tải cho động cơ điện, khi động cơ xảy ra sự 
cố ngắn mạch thì rờ le nhiệt không tác động, vì thế trong mạch điện cần phải gắn thêm 
áptômát để bảo vệ ngắn mạch cho động cơ. 

Muốn điều chỉnh tiếp điểm đóng cắt ở các mức độ quá tải khác nhau ta điều chỉnh 
vít (4) để tăng hay giảm lực căng của lò xo ép vào đòn bẩy (1). 
 

2.4.3.3. Kí hiệu, các thông số kỹ thuật và cách chọn rơle nhiệt 
  * Kí hiệu 

 
* Các thông số kỹ thuật và cách chọn 

rơle nhiệt 
Dòng điện định mức Iđm: đây là dòng 

điện lớn nhất mà rơle nhiệt có thể làm việc được 
trong thời gian lâu dài (A). 

Dòng tác động (dòng ngắt mạch): là dòng 
điện lớn nhất trước khi rơle tác động để các tiếp 
điểm chuyển trạng thái (tiếp điểm đang đóng sẽ 
chuyển sang trạng thái ngắt hoặc ngược lại). Để 
bảo vệ động cơ điện thì dòng tác động được điều 
chỉnh như sau: 

Iđc= (1,1  1,2).Iđm 
Thông thường với dòng điều chỉnh như trên, ở nhiệt độ môi trường là 250C khi 

dòng quá tải tăng 20%, rơle nhiệt sẽ tác động làm ngắt mạch sau khoảng 20 phút. Nếu 
nhiệt độ môi trường cao hơn thì rơle sẽ tác động nhanh hơn. 
 

2.4.4. Rơle điện từ 
2.4.4.1. Khái niệm chung 

Rơle điện từ thường hoạt động dựa trên nguyên tắc của nam châm điện, thường 
dùng để đóng cắt trung gian mạch điện công suất nhỏ có tần số đóng cắt lớn. Tín hiệu điều 
khiển có thể là dòng điện hoặc điện áp. 

Nếu tín hiệu điều khiển sự hoạt động của rơle là điện áp (tức là cuộn hút được đấu 
song song với nguồn điện) thì rơle điện từ đó được gọi là rơle điện áp. Khi đó cuộn hút 
thường có số vòng dây lớn, tiết diện dây nhỏ - điện trở thuần của cuộn dây lớn. Loại này 
thường được dùng nhiều trong công nghiệp. 

Ngược lại nếu, tín hiệu điều khiển hoạt động của rơle là dòng điện (tức là cuộn hút 
đấu nối tiếp với phụ tải) thì rơle điện từ đó được gọi là rơle dòng điện. Khi đó cuộn hút có 
số vòng dây ít, tiết diện dây lớn, điện trở thuần của cuộn dây nhỏ.  

Trong mạch điện công nghiệp rơle điện từ thường không đóng, cắt trực tiếp mạch 
động lực mà chỉ tác động gián tiếp vào mạch điều khiển, vì vậy nó còn một tên gọi nữa là 
rơle trung gian. 

 
2.4.4.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơle điện từ 
* Cấu tạo chung 

Lõi thép tĩnh thường được gắn cố định với thân vỏ rơle. Với rơle điện từ cỡ nhỏ thì 
lõi thép tĩnh thường là một khối thép hình trụ tròn lồng qua cuộn dây. 

Lá thép động có gắn các tiếp điểm động. Ở trạng thái cuộn hút chưa có điện, lá thép 
động được tách ra xa lá thép tĩnh nhờ lò xo hồi vị. 

Cuộn dây điện từ (cuộn hút) được lồng vào lõi thép tĩnh có thể làm việc với dòng 
điện một chiều hoặc xoay chiều. 

Hình 2.16: phần tử đốt nóng, tiếp 
điểm rờ le nhiệt 
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* Nguyên lý hoạt động 
Khi chưa cấp 

điện cho cuộn hút 
(4), lá thép động (2) 
chỉ chịu lực đẩy của 
lò xo (6) làm cho tiếp 
điểm động tiếp xúc 
với tiếp điểm tĩnh ở 
phía trên tương ứng 
cặp tiếp điểm ở phía 
trên ở trạng thái 
đóng, cặp tiếp điểm ở 
phía dưới ở trạng thái 
mở. 

Khi cấp điện 
cho cuộn hút (4), từ thông do cuộn hút sinh ra móc vòng qua cả lõi thép tĩnh (3) và lõi 
động (2) tạo thành hai cực từ trái dấu ở bề mặt tiếp xúc làm cho lõi động (2) bị hút về phía 
lõi thép tĩnh. Mômen do lực hút này sinh ra thắng mômen của lò xo. Kết quả làm cho lõi 
động bị hút về phía lõi tĩnh, tương ứng cặp tiếp điểm phía trên ở trạng thái mở, cặp tiếp 
điểm ở phía dưới ở trạng thái đóng. Khi cuộn hút của rờ le mất điện, trạng thái tiếp điểm 
trở về trạng thái ban đầu. 

Trong công nghiệp người ta thường sử dụng rờ le trung gian là rờ le điện áp có 2 
tiếp điểm thường mở và 2 tiếp điểm thường đóng. 

Như vậy chỉ nhờ vào sự đóng cắt điện áp cho cuộn hút mà ta có thể thay đổi trạng 
thái của hàng loạt các tiếp điểm. 
 

2.4.4.3. Kí hiệu, các thông số kỹ thuật và cách lựa chọn rơle điện từ 
* Kí hiệu 
Các tiếp điểm và cuộn hút trên rơle điện từ thường được kí hiệu như hình: 

 
 * Các thông số kỹ thuật và cách lựa 
chọn rơle điện từ 

Dòng điện định mức trên rơle điện từ 
(A): đây là dòng điện lớn nhất cho phép rơle 
điện từ làm việc trong thời gian dài mà 
không bị hư hỏng. Về nguyên tắc khi chọn 
rơle điện từ thì dòng điện định mức của nó 
không được nhỏ hơn dòng điện tính toán của 
phụ tải. Dòng điện này chủ yếu do tiếp điểm 
của rơle điện từ quyết định. 

Để tiết kiệm người ta thường chọn Iđm = (1,2  1,5) Itt. 
Tuy nhiên, nếu rơle điện từ đóng vai trò là rơle trung gian trong mạch điều khiển 

thì thông số này không quan trọng lắm. 
Điện áp làm việc của rơle điện từ (điện áp cách ly): đây là điện áp các ly giữa các 

bộ phận tiếp điện với vỏ của rơle điện từ. Điện áp này không được chọn nhỏ hơn điện áp 
cực đại của lưới điện.  

Điện áp định mức đối với rơle điện áp (V): điện áp này lựa chọn phải phù hợp với 
điện áp của mạch điều khiển.  

Dòng điện định mức của cuộn hút đối với rơle dòng điện (A): dòng điện này được 
lựa chọn phải phù hợp với dòng điện định mức của phụ tải. 

Tuổi thọ của rơle điện từ: được tính bằng số lần đóng cắt (tính trung bình) kể từ khi 
dùng cho đến khi hỏng. 

     1. Tiếp điểm          
     2. Lá thép động 
     3. Lõi thép tĩnh 
     4. Cuộn hút     
     5. Đế gắn 
     6. Lò xo 

Hình 2.17: Cấu tạo của 
rờ le điện từ 

Hình 2.18: Kí hiệu cuộn dây và hệ 
thống  tiếp điểm của rờ le điện từ 
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Tần số đóng cắt lớn nhất cho phép: thường được tính bằng số lần đóng cắt lớn nhất 
cho phép trong 1 giờ. 

 
2.4.5. Rơle thời gian 

2.4.5.1. Khái niệm chung 
Rơle thời gian được dùng nhiều trong các mạch tự động điều khiển. Nó có tác dụng 

làm trễ quá trình đóng, mở các tiếp điểm sau một khoảng thời gian chỉ định nào đó. 
Thông thường rơle thời gian không tác động (tức là đóng hoặc cắt) trực tiếp trên 

mạch động lực mà nó tác động gián tiếp qua mạch điều khiển, vì vậy dòng điện định mức 
của các tiếp điểm trên rơle thời gian không lớn, thường chỉ cỡ vài ampe. Bộ phận chính 
của rơle thời gian là cơ cấu tác động trễ và hệ thống tiếp điểm. 

Theo thời điểm trễ người ta chia làm ba loại sau: 
 Trễ vào thời điểm cuộn hút được đóng điện (ON DELAY). Loại này chỉ có 

tiếp điểm thường đóng, mở chậm (TS11) hoặc thường mở, đóng chậm (TS12). 
 Trễ vào thời điểm cuộn hút mất điện (OFF DELAY). Loại này chỉ có tiếp 

điểm thường đóng đóng chậm (TS21) hoặc thường mở mở chậm (TS22). 
 Trễ vào cả hai thời điểm trên (ON/OFF DELAY). Loại này có tiếp điểm 

thường đóng, mở đóng chậm (TS31) hoặc thường mở, đóng mở chậm (TS32). 
Ngoài ra trên rơle thời gian còn bố trí thêm các tiếp điểm tác động tức thời (không 

thừoi gian) thường đóng và thường mở. 
   Theo cơ cấu tác động trễ người ta chia thành các loại sau: 

 Rơle thời gian kiểu con lắc. 
 Rơle thời gian kiểu khí nén. Loại này thường được cài trực tiếp vào công tắc 

tơ. 
 Rơle thời gian điện từ. 
 Rơle thời gian điện tử. Loại này chế tạo từ bán dẫn và vi mạch. Loại này được 

sử dụng rộng rãi trong thực tế. 
 

2.4.5.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơle thời gian cơ khí 
* Cấu tạo 
Rơle thời gian kiểu cơ khí được cấu tạo dựa trên nguyên tắc của “đồng hồ cơ”. Bao 

gồm các bộ phận chính sau: 
 Hệ thống dẫn động có thể là mô tơ hoặc dây cót. 
 Bộ phận giảm tốc thường là bánh răng.  
 Cơ cấu tác động gồm các bánh cam và các tiếp điểm. 

 
* Nguyên lý hoạt động 

Hình 2.19: Hình dáng các lọai rờ le thời gian 
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Giả sử ta cần hẹn một thời gian t nào đó, ta vặn núm chỉnh thời gian trễ để bánh 
cam quay đi một góc tương ứng (mỗi góc quay của bánh cam được chia tương ứng với 
vạch chia thời gian của núm vặn). Khi đó tiếp điểm K ở trạng thái đóng do vấu tì của tiếp 
điểm động được nâng lên cao. Ngay lúc đó mô tơ được cấp điện, thông qua cơ cấu bánh 
răng giảm tốc nó có xu hướng kéo bánh cam quay ngược trở lại so với chiều ta đã vặn ban 
đầu, tốc độ quay này tuỳ vào cấu tạo của từng loại rơle (thường thì rất chậm). Cho tới khi 
vấu tì của tiếp điểm động tiếp xúc vào vết lõm của bánh cam thì tiếp điểm K sẽ mở ra. 

Khoảng thời gian mà bánh cam quay kể từ khi ta vặn núm điều chỉnh cho đến khi 
vấu tì của tiếp điểm động tiếp xúc với vết lõm của bánh cam chính là thời gian trễ đặt cho 
rơle. 

Hiện nay trong nhiều tủ điện điều khiển hiện đại có sử dụng một loại rơle thời gian 
điện - cơ có thể hoạt động theo thời gian thực. Chu trình hoạt động có thể được điều chỉnh 
theo ngày, tuần hoặc tháng. Về nguyên lý hoạt động của loại rơle này tương tự như nguyên 
lý chung của loại rơle cơ khí trình bày ở trên. Chỉ khác, khi đặt chu trình phải chỉnh vị trí 
ban đầu của bánh cam tương ứng với thời gian thực mà thôi. Cách cài đặt chế độ làm việc 
trong ngày như sau: 

 Chỉnh thời gian thực: dùng tay xoay núm tròn theo chiều chỉ dẫn cho tới khi 
kim chỉ vào giá trị thời gian thực của ngày thì dừng lại. Có thể tinh chỉnh bằng 
cách tác động trực tiếp vào kim.  

 Ấn các phím gạt tương ứng với khoảng thời gian (trong ngày) tiếp điểm sẽ ở 
trạng thái ON. Ngược lại các phím không ấn sẽ tương ứng với khoảng thời 
gian (trong ngày) tiếp điểm sẽ ở trạng thái OFF. 

 
2.4.5.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơle thời gian kiểu khí nén 

* Cấu tạo 
 Ta xét loại rơle ON DELAY. Rơle thời gian kiểu khí nén loại ON DELAY thường 

được gắn vào công tắc tơ, bao gồm các bộ phận chính sau: Hình 2.21 
 Lò xo (1) có nhiệm vụ giữ và phục hồi tiếp điểm về trạng thái ban đầu khi bị 

tác động. 
 Tay gạt (2) có nhiệm vụ đóng cắt trực tiếp các tiếp điểm. 
 Đòn bẩy (3) là cơ cấu trung gian tác động vào tiếp điểm.  
 Hộp xếp (4) bên trong có chứa không khí và nó luôn có xu hướng dãn ra như 

lò xo nén. 
 Van 1 chiều (5) có nhiệm vụ thoát không khí trong hộp ra ngoài. 
 Vít (6) để điều chỉnh lượng không khí vào hộp xếp. 
 Lò xo (7) có nhiệm vụ nâng thanh (9) và phục hồi để đỡ hộp xếp. 
 Khớp (8) được nối với lõi động của công tắc tơ và sẽ cùng chuyển động với lõi 

động khi cuộn hút công tắc tơ có điện. 
 Thanh (9) có nhiệm vụ nâng hạ hộp xếp. 

 

Hình 2.20: Nguyên lý hoạt động của rơle thời gian cơ khí. 
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* Nguyên lý hoạt động 
Bình thường, khi công tắc tơ chưa có điện, toàn bộ hệ thống đang ở trạng thái như 

hình 2.21 a). Hộp xếp bị nén lại nhờ lực đẩy của lò xo (7), không khí bị đẩy ra ngoài qua 
van một chiều (5). Lúc này đòn bẫy (3) đang ở trạng thái tự do, lò xo (1) đẩy tay gạt (2) 
sang phải làm cho tiếp điểm TS1 mở ra, TS2 đóng lại. 

Khi công tắc tơ có nguồn, toàn bộ hệ thống chuyển sang trạng thái như hình 2.21 
b). Lúc này, thanh (9) bị kéo xuống tức thời cùng lõi động công tắc tơ, hộp xếp từ từ dãn 
ra, tác động vào đòn bẫy (3) làm cho tay gạt (2) dịch chuyển xang trái, TS1 đóng lại, TS2 
mở ra. Thời gian hộp xếp dãn ra phụ thuộc vào lưu lượng khí qua khe hở. Khe hở này được 
điều chỉnh bằng vít (6). 
   Nhờ hệ thống lò xo (1), (7) và van một chiều (5) mà khi công tắc tơ mất điện, các 
tiếp điểm TS1, TS2 lập tức trở về trạng thái ban đầu. 

Với cơ cấu tác động trễ của các tiếp điểm TS1 và TS2 khi công tắc tơ có điện, vì 
vậy đây là loại rơle ON DELAY. 
 

2.4.5.4. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơle thời gian điện tử   
* Cấu tạo 
Hình dáng và 

cấu tạo của  rơle thời 
gian điện tử được mô tả 
ở hình 2.22. 

Khối rờ le: là bộ 
phận tác động của rờ le, 
nó bào gồm hệ thống 
tiếp điểm, mạch tác 
động trễ, cuộn dây và 
vỏ rờ le. 

Đế cắm: sẽ có 8 
chân dấu dây của rờ le, 
trong đó 2 đầu đấu dây 
của cuộn dây, các đầu 
dấu dây của 2 tiếp điểm 
có thời gian và 2 tiếp 
điểm không thời gian. 
 

* Nguyên lý hoạt động 

Khối rơle 

Đế cắm 

Hình dáng 

Hình 2.22: Hình dáng và cấu tạo của rờ le thời gian điện tử 

Hình 2.21: Sơ đồ nguyên lý của rờ le thời gian kiểu khí nén 
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Các rơle thời gian điện tử thông thường đều dựa trên cơ sở mạch “RC” cho ở hình 
2.23. Nguyên tắc làm việc như sau: 

Khi K2 đang ở trạng thái ngắt, đóng K1, tụ điện C được nạp cho đến khi bằng điện 
áp nguồn Ec thì quá trình nạp kết thúc (tụ đã nạp đầy). Hằng số  = RC sẽ quyết định thời 
gian nạp của tụ điện. Sau đó, nếu ta ngắt K1 và đóng K2 thì tụ C sẽ phóng điện qua R1. 

 
Hình 2.23: Sơ đồ nguyên lý làm việc chung của rờ le thừoi gian điện tử 

 
Nguyên lý hoạt động của rơle điện tử loại ON-DELAY 
Rờ le thời gian điện tử ON-

DELAY có 4 tiếp điểm, trong đó có 2 
tiếp điểm tác động có thời gian và 2 
tiếp điểm tác động không thời gian. 

Khi chưa đóng khoá SW, cuộn 
dây rơle RL chưa có điện, tiếp điểm T1 
ở trạng thái mở, tiếp điểm T2 ở trạng 
thái đóng, tiếp điểm T3 ở trạng thái mở, 
tiếp điểm T4 ở trạng thái đóng. 

Nếu ta đóng khoá SW, tụ điện C 
sẽ được nạp cho tới khi điện áp trên tụ 
C bằng điện áp định mức của cuộn dây 
rơle RL thì rơle sẽ tác động (đây chính 
là thời gian đếm của rờ le thời gian 
điện tử). Khi đó tiếp điểm T1 sẽ chuyển 
sang trạng thái đóng còn T2 chuyển 
sang trạng thái mở. Tụ C phóng điện 
qua điện trở R do lúc này công tắc 2 vị 
trí đã chuyển vị trí lên trên. Trạng thái 
của các tiếp điểm được duy trì. 

Nếu ta ngắt khóa SW thì cuộn 
dây rơle RL mất điện, rờ le ngừng hoạt 
động. Lúc này tiếp điểm T1 chuyển 
sang trạng thái mở còn T2 chuyển sang 
trạng thái đóng. Hệ thống tiếp điểm trở lại trạng thái ban đầu. 

Như vậy, các tiếp điểm T1 và T2 đều chuyển trạng thái (tác động trễ) ở thời điểm 
đóng (ON). Với nguyên lý tác động trên của tiếp điểm nên ta có tên gọi tiếp điểm T1 là tiếp 
điểm thường mở - đóng chậm và tiếp điểm T2 là tiếp điểm thường đóng - mở chậm.  

Tóm lại: Tại thời điểm cấp nguồn cho rờ le thì hệ thống tiếp điểm không thời gian 
tác động tức thời (tiếp điểm thường mở sẽ đóng lại, tiếp điểm thường đóng sẽ mở ra), khi 
đó hệ thống tiếp điểm có thời gian chưa tác động. Rờ le bắt đầu đếm thời gian trì hoãn. 

    t  

 K1     R 

 K2   R1 

E+
C 

  C 

Đường nạp của tụ 

Đường xả của tụ 

 E + 

   +      _ 

 SW  VR 

 RL 

C 

   R      _    + 

 T2 

 T1 

Hình 2.24: Nguyên lý hoạt động của 
rơle thời gian kiểu ON-DELAY 

 

 T4 

 T3 

Cặp tiếp điểm có 
thời gian 

Cặp tiếp điểm 
không thời gian 
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Khi đến thời gian trì hoãn đã chỉnh định trước đó thì tiếp điểm có thời gian mới tác động 
(tiếp điểm thường đóng - mở chậm sẽ mở ra, còm tiếp điểm thường mở - đóng chậm sẽ 
đóng lại), hệ thống tiếp điểm không thời gian vẫn giữ trạng thái tác động trước đó. Khi rờ 
le mất nguồn thì cả 2 hệ thống tiếp điểm không thời gian và có thời gian đều trở về trạng 
thái ban đầu. 
 

Nguyên lý hoạt động của rơle thời gian điện tử kiểu OFF-DELAY 
Rờ le thời gian điện tử ON-

DELAY có 4 tiếp điểm, trong đó có 2 
tiếp điểm tác động có thời gian và 2 
tiếp điểm tác động không thời gian. 

Khi chưa đóng SW, rơle RL 
chưa có điện, tiếp điểm T1 ở trạng 
thái đóng, T2 ở trạng thái mở. 

Khi ta đóng khoá SW, thì rơle 
RL sẽ tác động. Khi đó tiếp điểm T1 
sẽ chuyển sang trạng thái đóng còn T2 
chuyển sang trạng thái mở. 

Khi ta ngắt SW, tụ C phóng 
điện qua rơle RL, duy trì trạng thái 
hiện tại của các tiếp điểm thêm một 
thời gian nữa. Cho đến khi điện áp 
trên tụ nhỏ hơn điện áp định mức của 
rơle thì rơle ngừng hoạt động (đây 
chính là thời gian đếm của rờ le thời 
gian điện tử). Lúc này tiếp điểm T1 
chuyển sang trạng thái đóng còn T2 
chuyển sang trạng thái mở. Hệ thống 
trở lại trạng thái ban đầu. 

Như vậy, các tiếp điểm T1 và T2 đều chuyển trạng thái (tác động trễ) ở thời điểm 
mở (OFF). Với nguyên lý tác động của tiếp điểm trên, ta có tên gọi tiếp điểm T1 là tiếp 
điểm thường đóng - đóng chậm và T2 là tiếp điểm thường mở - mở chậm. 

Tóm lại: Tại thời điểm cấp nguồn cho rờ le thì hệ thống tiếp điểm không thời gian 
tác động tức thời (tiếp điểm thường mở sẽ đóng lại, tiếp điểm thường đóng sẽ mở ra), đồng 
thời hệ thống tiếp điểm có thời gian cũng tác động (tiếp điểm thường đóng – đóng chậm sẽ 
mở ra, tiếp điểm thường mở - mở chậm sẽ đóng lại).Trạng thái tác động của hai hệ thống 
tiếp điểm trên sẽ giữ trạng thái tác động khi rờ le có điện. Khi rờ le mất điện thì hệ thống 
tiếp điểm không thời gian sẽ lập tức trở về trạng thái ban đầu, hệ thống tiếp điểm có thời 
gian vẫn giữ trạng thái tác động. Bây giờ rờ le mới bắt đếm thời gian trì hoãn, khi rờ le 
đếm đến thời gian trì hoãn đã chỉnh định trước đó thì tiếp điểm có thời gian mới trở về 
trạng thái ban đầu (tiếp điểm thường đóng - đóng chậm sẽ đóng lại, còm tiếp điểm thường 
mở - mở chậm sẽ mở ra). 

 
Nguyên lý hoạt động của loại rơle thời gian điện tử kiểu ON/OFF- DELAY 
Rờ le thời gian điện tử ON/OFF-DELAY có 4 tiếp điểm, trong đó có 2 tiếp điểm 

tác động có thời gian và 2 tiếp điểm tác động không thời gian. 
Khi chưa đóng SW, rơle RL chưa có điện, tiếp điểm T1 ở trạng thái đóng, T2 ở 

trạng thái mở. 
Khi đóng khoá SW, tụ điện C sẽ được nạp cho tới khi điện áp trên tụ C bằng điện 

áp định mức của rơle RL thì rơle sẽ tác động. Khi đó tiếp điểm T1 sẽ chuyển sang trạng 
thái mở còn T2 chuyển sang trạng thái đóng (hệ thống tiếp điểm tác động có thời gian lần 
thứ nhất). 

Hình 2.25: Nguyên lý hoạt động của rơle thời 
gian kiểu OFF-DELAY 

SW 
C 

VR 

RL 

  T1 

  T2 

  +    _ 

  T3 

  T4 

Hệ thống tiếp điểm 
có thời gian 

Hệ thống tiếp điểm 
không thời gian 
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Khi ngắt khóa SW, tụ C 

phóng điện qua rơle RL, duy trì trạng 
thái hiện tại của các tiếp điểm T1 và 
T2 thêm một thời gian nữa. Cho đến 
khi điện áp trên tụ nhỏ hơn điện áp 
định mức của rơle thì rơle ngừng hoạt 
động. Lúc này tiếp điểm T1 chuyển 
sang trạng thái đóng còn T2 chuyển 
sang trạng thái mở. Hệ thống trở lại 
trạng thái ban đầu (Hệ thống tiếp 
điểm tác động có thời gian lần thứ 
hai). 

Như vậy, các tiếp điểm T1 và 
T2 đều chuyển trạng thái (tác động 
trễ) ở cả hai thời điểm đóng (ON) và 
mở (OFF). Với nguyên lý tác động 
của hệ thống tiếp điểm trên ta có tên 
gọi tiếp điểm T1 là tiếp điểm thường 
đóng-mở-đóng chậm và T2 là tiếp 
điểm thường mở-đóng-mở chậm. 

Tóm lại: Tại thời điểm cấp 
nguồn cho rờ le thì hệ thống tiếp 
điểm không thời gian tác động tức thời (tiếp điểm thường mở sẽ đóng lại, tiếp điểm thường 
đóng sẽ mở ra),hệ thống tiếp điểm có thời gian giữ nguyên trạng thái ban đầu (tiếp điểm 
thường đóng-mở-đóng chậm vẫn đóng, tiếp điểm thường mở-đóng-mở chậm vẫn mở). Sau 
một thời gian đếm TON đã chỉnh định trước thì hệ thống tiếp điểm có thời gian mới bắt đầu 
tác động (tiếp điểm thường đóng-mở-đóng chậm bắt đầu mở ra, tiếp điểm thường mở-
đóng-mở chậm đóng lại), hệ thống tiếp điểm không thời gian vẫn giữ nguyên trạng thái tác 
đông trước đó. Trạng thái tác động của hai hệ thống tiếp điểm trên sẽ giữ trạng thái tác 
động khi rờ le có điện. Khi rờ le mất điện thì hệ thống tiếp điểm không thời gian sẽ lập tức 
trở về trạng thái ban đầu, hệ thống tiếp điểm có thời gian vẫn giữ trạng thái tác động. Bây 
giờ rờ le mới bắt đếm thời gian trì hoãn TOFF, khi rờ le đếm đến thời gian trì hoãn đã chỉnh 
định trước đó thì tiếp điểm có thời gian mới trở về trạng thái ban đầu (tiếp điểm thường 
đóng-mở-đóng chậm bắt đầu trở về trạng thái ban đầu là đóng lại, tiếp điểm thường mở-
đóng-mở chậm bắt đầu mở ra). 

 
* Các điểm cần lưu ý đối với rờ le thời gian điện tử 
Thời gian trì hoãn trên rờ le thời gian điện tử có thể 

từ vài giấy đến hàng trăm giờ. 
Rờ le thời gian điện tử được sử dụng rộng rãi trong 

công nghiệp với 2 tiếp điểm có thời gian và 2 tiếp điểm 
không thời gian. 

Trên mỗi khối rờ le đều có ghi sơ đồ chân của rờ le, 
tất cả các loại rờ le thời gian điện tử đều có 8 chân đấu dây 
được đánh số từ số 1 đến số 8. Trong đó, thông thường chân 
số 2 và chân số 7 là 2 đầu đấu dây của cuộn dây rờ le, chân 
số 8 và chân số 6 là 2 đầu dấu dây của tiếp điểm thường mở 
có thời gian, chân số 8 và chân số 5 là 2 đầu dấu dây của 
tiếp điểm thường đóng có thời gian, chân số 1 và chân số 3 
là 2 đầu dấu dây của tiếp điểm thường mở không thời gian, 

    _ 

VR 

RL 

C 

    SW 

+ 

Hình 2.26: Nguyên lý hoạt động của rơle thời 
gian kiểu ON/OFF-DELAY 

  T1 

  T2 

  T3 

  T4 

Hệ thống tiếp điểm 
có thời gian 

Hệ thống tiếp điểm 
không thời gian 

Hình 2.27: Sơ đồ chân của 
rờ le thời gian điện tử 
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chân số 1 và chân số 4 là 2 đầu dấu dây của tiếp điểm thường đóng không thời gian. 
Khi đấu dây các tiếp điểm của rờ le cần lưu ý các chân đấu dây chung số 8 và số 1. 
Điều kiện để mạch hoạt động được là cầu phân áp gồm biến trở VR, điện trở thuần 

của cuộn dây rơle và điện áp nguồn phải được chọn sao cho điện áp rơi trên cuộn dây rơle 
tối thiểu phải bằng điện áp định mức của nó. 

đmRL
RL

RL UR.
RVR

UU 



 

Biến trở VR được dùng để thay đổi thời gian tác động trễ của rơle thời gian. 
 Rờ le thời gian điện tử có thể hoạt động được ở chế độ nguồn điện một chiều (DC) 
và xoay chiều (AC) theo trị số định mức của nhà sản xuất.   
 
 * Kí hiệu rờ le thời gian điện tử trên bản vẽ điện 
Trên bản vẽ kỹ thuật cuộn hút và các tiếp điểm của rơle thời gian thường được kí hiệu như 
sau: Khi vẽ tiếp điểm có thời gian của rờ le thời gian điện tử ta vẽ cung tròn sao cho khi 
tiếp điểm tác động phải theo quy tắc hút về tâm của cung tròn. 

 
* Giản đồ biểu diễn sự tác động của các tiếp điểm của rờ le thời gian điện tử theo 

thời gian 
Qua việc khảo sát nguyên lý hoạt động của một số loại rơle thời gian ở trên, ta có 

được giản đồ thời gian mô tả hoạt động của các tiếp điểm trên ba kiểu rơle thời gian thông 
thường ON DELAY, OFF DELAY, ON/OFF DELAY. Khi cuộn hút có nguồn (ON) và 
không có nguồn (OFF) ở hình 2.29. 

TON : thời gian trễ tác động  
TOFF : thời gian trễ ngắt 

  
 
 

Hình 2.28: Kí hiệu cuộn dây và hệ thống tiếp điểm của rờ le thời gian điện tử 
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OFF DELAY 

ON/OFF DELAY 
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  TĐ có t/gian 
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Hình 2.29: Giản đồ thời gian của rờ le thời gian điện tử 
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2.4.6. Rơle tốc độ 
2.4.6.1. Khái niệm chung 

Đây là loại khí cụ điện dùng để đóng, ngắt mạch điện khi tốc độ động cơ đạt đến 
một trị số nào đó. Nó được dùng phổ biến trong các mạch hãm ngược của các máy cắt gọt 
kim loại và thường được lắp trên các trục nhận truyền động gián tiếp từ động cơ hoặc trực 
tiếp vào trục động cơ.  

 
2.4.6.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

* Cấu tạo 
Phần cảm là nam châm vĩnh cửu (2). 

Nam châm này được gắn đồng trục với trục 
quay (1) của động cơ hoặc một trục quay nào 
đó nhận chuyển động từ động cơ. 

Phần ứng (3) gồm các lá thép kỹ thuật 
điện ghép lại với nhau thành hình trụ rỗng, 
trên đó có đặt các thanh dẫn ngắn mạch 
tương tự như rôto lồng sóc của quạt trần. 
Phần ứng gắn với một tay gạt bằng nhựa (4) 
và có thể quay tự do. 

Khi phần ứng quay kéo theo tay gạt tác 
động vào lá thép đàn hồi để đóng hay mở các 
tiếp điểm PK1, PK2, PK3, PK4. Tùy thuộc vào 
chiều quay của phần ứng mà hệ thống tiếp 
điểm bên phải hay bên trái tác động. 

 
* Nguyên lý hoạt động 
Khi rôto chưa quay thì thanh thép đàn 

hồi có xu hướng làm cho tiếp điểm PK1 và 
PK3 ở trạng thái đóng, tiếp điểm  PK2 và PK4 
ở trạng thái mở. 

Khi động cơ quay, tức trục (1) quay làm cho từ trường  của phần cảm (2) cũng 
quay theo chiều n1. Coi  đứng yên thì các thanh dẫn được coi như chuyển động ngược lại. 
Xét 2 thanh dẫn nằm đối diện và trùng phương với  tại thời điểm xét, ta có véc tơ vận tốc 
tương đối Vtđ như hình 2.30. 

Hai thanh dẫn này chuyển động tương đối với từ trường , theo định luật cảm ứng 
điện từ, trong thanh dẫn sẽ xuất hiện một sức điện động cảm ứng E nào đó (xác định theo 
quy tắc bàn tay phải). Vì các thanh dẫn ngắn mạch nên trong thanh dẫn sẽ có dòng điện do 
E tạo ra. Dòng điện này cùng chiều với E và được xác định như hình 2.30. Thanh dẫn 
mang dòng điện, lại chịu tác dụng của từ trường  nên nó chịu lực tác dụng F. Chiều của F 
được xác định theo quy tắc bàn tay trái. 

Ta nhận thấy lực F này có xu hướng làm cho phần ứng quay theo chiều cùng chiều 
với n1. 

Phần ứng quay sẽ kéo theo tay gạt bằng nhựa (4) tác động vào thanh đàn hồi làm 
cho PK1 mở, PK2 đóng lại. PK3 và PK4 vẫn giữa nguyên trạng thái như khi rôto đứng yên. 
Để hai tiếp điểm PK1 và PK2  tác động thì lực từ F sinh ra phải thắng được lực đàn hồi của 
thanh đàn hồi, tức trục (1) phải quay với một vận tốc đủ lớn. 

Khi trục (1) ngừng quay, hệ thống tiếp điểm PK1 và PK2 trở về trạng thái ban đầu. 
Khi trục (1) quay theo chiều ngược lại thì hệ thống tiếp điểm PK3 và PK4 sẽ tác 

động tương tự. 
 
* Kí hiệu và các vấn đề cần lưu ý 

Hình 2.30: Sơ đồ ngyên lý của rờ le tốc độ 

 



 Trang 31 

Rờ le tốc độ thường được gắn trên trục của động cơ, vì thế trong mạch điện công 
nghiệp chỉ kí hiệu của tiếp điểm rờ le. Tiếp điểm được kí hiệu như tiếp điểm thường đóng, 
thường mở thông thường. 

Rờ le tốc độ có thể tác động theo 2 chiều, vì thế 
thông thường nó được dụng trong mạch hãm ngược động 
cơ. 

Hệ thống tiếp điểm của rờ le tác động phụ thuộc 
trực tiếp vào tốc độ chỉnh định của rờ le. Khi tốc độ quay 
của phần ứng rờ le đạt đến tốc độ chỉnh định thì tiếp điểm 
rờ le mới tác động. Khi tốc độ quay của phần ứng rờ le 
nhỏ hơn tốc độ chỉnh định thì hệ thống tiếp điểm trở về 
trạng thái ban đầu. 

Ở phần trên đã trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt 
động của một rơle tốc độ làm việc theo kiểu cảm ứng. 
Ngoài ra trong công nghiệp người ta còn dùng một dạng 
rơle tốc độ khác gắn chung trong rôto động cơ là rơle tốc 
độ kiểu ly tâm hay còn gọi là công tắc ly tâm. Tuy nhiên 
với yêu cầu chính xác và hiệu quả cao như hiện nay thì 
trong các mạch điện công nghiệp người ta thường sử 
dụng các rơle tốc độ điện tử. 
 

2.4.7. Rơle điều nhiệt 
2.4.7.1. Khái niệm chung 
Rơle điều nhiệt là một loại khí cụ điện thường dùng 

để đóng, ngắt thiết bị gia nhiệt khi nhiệt độ đạt đến một giá 
trị nào đó đã được chỉnh định trước. Trong mạch điện công 
nghiệp rơle điều nhiệt thường được dùng để khống chế 
nhiệt độ của hệ thống lò sấy điện hay bảo vệ an toàn cho 
thiết bị khi bị quá nhiệt,… 

Có hai cách phân loại rơle điều nhiệt. 
 Theo kết cấu của rơle người ta thường chia 

làm các loại sau: 
 Rơle điều nhiệt kiểu khí nén (dùng 

trong máy lạnh). 
 Rơle điều nhiệt mạch điện tử. 

 Theo phương thức hiển thị trị số nhiệt độ người ta chia làm các loại sau: 
 Rơle điều nhiệt chỉ thị số. 
 Rơle điều nhiệt chỉ thị kim. 

 
2.4.7.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của rơle điều nhiệt 
* Cấu tạo 
Với yêu cầu chính xác, độ nhạy và mức độ tin cậy cao nên hiện nay người ta 

thường dùng rơle điều nhiệt điện tử. Rơle điều nhiệt điện tử bao gồm những phần chính 
sau: 

 Đầu cảm biến. 
 Núm chỉnh nhiệt độ. 
 Bộ phận hiển thị. 
 Hệ thống tiếp điểm 

 
* Nguyên tắc làm việc như sau:  
Đầu cảm biến được đưa vào vùng cần đo hoặc cần khống chế nhiệt độ. Khi nhiệt độ 

thay đổi làm cho điển trở của đầu cảm biến thay đổi, kéo theo sự thay đổi điện áp đầu ra 

Hình 2.31: Rơle tốc độ điện 
tử 

Hình 2.32: Rờ le điều 
nhiệt 
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của bộ khuyếch đại và chuyển đổi tín hiệu. Như vậy tín hiệu nhiệt độ đã biến thành tín hiệu 
điện. Tín hiệu điện sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu số sau đó đưa ra bộ phận hiển thị. 

Khi đầu cảm biến nhiệt độ cảm nhận một nhiệt độ đạt đến nhiệt độ đã chỉnh định 
trước đó thì hệ thống tiếp điểm của rờ le điều nhiệt sẽ tác động. Khi nhiệt độ mà đầu cảm 
biến cảm nhận nhỏ hơn nhiệt độ chỉnh định thì hệ thống trở về trạng thái ban đầu. 

Một số thông số kỹ thuật của rơle điều nhiệt: Khi lựa chọn rơle điều nhiệt để lắp đặt 
ta cần chú ý các thông số kỹ thuật sau: 

 Điện áp nguồn cung cấp. 
 Dòng điện định mức. 
 Dãy nhiệt độ hoạt động. 
 Phương thức hiển thị nhiệt độ. 
 Độ chính xác. 

 
2.4.8. Công tắc chuyển mạch 

Là loại khí cụ điện đóng, ngắt nhờ 
ngoại lực (có thể bằng tay hoặc điều khiển qua 
một cơ cấu nào đó…).  

Trạng thái của công tắc sẽ thay đổi khi 
có ngoại lực tác động và giữ nguyên khi bỏ 
lực tác động.  

Thông thường công tắc (hay chuyển 
mạch nói chung) dùng để đóng, ngắt mạch 
điện có công suất nhỏ, điện áp thấp. 

Theo cơ cấu tác động người ta chia 
thành các loại sau: 

 Công tắc gạt. 
 Công tắc xoay. 
 Công tắc ấn. 
 Công tắc ấn – xoay (nút dừng 

khẩn cấp). 
 Công tắc có khoá (khoá điện). 

Theo phương thức kết nối mạch người 
ta chia thành các loại sau: 

 Công tắc 1 ngã. 
 Công tắc 2 ngã. 
 Công tắc 3 ngã. 

Khi lựa chọn công tắc ta cần chú ý đến hai thông số kỹ thuật sau: 
 Dòng điện định mức. 
 Điện áp định mức. 

Trên sơ đồ nguyên lý công tắc chuyển mạch thường được ký hiệu như sau: 

 
2.4.9. Nút ấn 

Là loại khí cụ điện dùng để đóng ngắt các thiết bị điện bằng tay.  

Hình 2.33: Hình dáng các loại công tắc 
chuyển mạch 

Hình 2.34: Kí hiệu công tác trên bản vẽ 

    Công tắc 1 ngã    Công tắc 2 ngã Công tắc 3 ngã 
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Các cặp tiếp điểm trong nút ấn sẽ chuyển trạng thái khi có ngoại lực tác động còn 
khi bỏ lực tác động thì hệ thống tiếp điểm của nút ấn sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Đó chính 
là điểm khác biệt cơ bản giữa nút ấn và công tắc. 

Trong mạch điện công nghiệp nút ấn thường được dùng để khởi động, dừng, đảo 
chiều quay động cơ thông qua công tắc tơ hoặc rơle trung gian. 

Theo kết cấu người ta chia thành các loại sau: 
 Nút ấn đơn (một tầng tiếp điểm). 
 Nút ấn kép (hai tầng tiếp điểm). 

Theo phương thức kết nối mạch người ta chia 
thành các loại sau: 

 Nút ấn đơn thường mở (ở trạng thái hở mạch 
khi chưa có ngoại lực tác động). 

 Nút ấn đơn thường đóng (ở trạng thái đóng 
mạch khi chưa có ngoại lực tác động). 

 Nút ấn kép sẽ tồn tại đồng thời 2 cặp tiếp 
điểm ở trạng thái trên. 

Khi lựa chọn nút ấn ta cần chú ý đến các thông số 
kỹ thuật sau: 

 Dòng điện định mức. 
 Điện áp định mức. 

Trạng thái của các cặp tiếp điểm khi có ngoại lực tác động và khi không có ngoại 
lực tác động. 

Trên sơ đồ nguyên lý nút ấn thường được kí hiệu như sau: 

2.4.10. Cầu chì 
Là loại khí cụ điện 

dùng để bảo vệ thiết bị 
điện và lưới điện khi bị 
ngắn mạch về nguyên lý 
thì dây chảy (bộ phận 
chính của cầu chì) sẽ được 
chế tạo sao cho khả năng 
chịu dòng điện của nó 
kém hơn các phần tử khác 
trong mạch điện mà nó 
được dùng để bảo vệ ngắn 
mạch. 

Như vậy nếu dây 
chảy được chế tạo bằng 

Nút ấn thường mở Nút ấn thường đóng 
Nút ấn liên động 

Hình 2.36: Hình ảnh và cấu tạo của nút ấn 

Hình 2.35: Nút ấn 

Hình 2.37: Hình ảnh của cầu chì 
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vật liệu như của dây dẫn thì tiết diện dây chảy phải bé hơn tiết diện dây dẫn. Ngoài ra dây 
chảy còn được chế tạo từ vật liệu có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiều so với nhiệt độ 
nóng chảy của dây dẫn. 

Nếu chọn được cầu chì có thông số dây chảy thích hợp thì khi xảy ra ngắn mạch 
dây chảy của cầu chì sẽ bị đứt trước khi các bộ phận khác trong mạch bị phá hỏng. 

Hiện nay xuất hiện một loại cầu chì có thể bảo vệ quá tải cho thiết bị đó là cầu chì 
nhiệt độ. Với loại cầu chì này thì khi thiết bị sử dụng bị quá tải, nhiệt độ tăng lên quá giới 
hạn cho phép điện trở của cầu chì tăng lên rất cao và coi như đã ngắt mạch bảo vệ cho thết 
bị. Cầu chì này thường được sử dụng trong các thiết bị gia dụng. 

Trong công nghiệp hiện nay người ta thường 
sử dụng loại cầu chì xoáy, cầu chì rơi hở và cầu chì 
rơi kín. Cầu chì rơi được lắp gá lên thanh cài rất tiện 
lợi trong quá trình lắp đặt hoặc sữa chữa. 

Kí hiệu của cầu chì trên bản vẽ kỹ thuật: 
Ngoài các thiết bị đã được trình bày ở trên 

trong các mạch điều khiển điện công nghiệp phức tạp 
nhiều chức năng người ta còn sử dụng thêm một số 
các thiết bị khác như: rơle phân cực, rơle mức nước, 
rơle tổng trở, rơle công suất, van tiết lưu, van điện 
từ...; các thiết bị báo hiệu như: đèn, còi báo hiệu, … 
 
 
2.5. Một số kí hiệu của khí cụ điện hạ áp thông dụng trong công nghiệp 
 
BẢNG 1: Bảng so sánh cách vẽ một số kí hiệu thường gặp 

 
STT Việt nam Mỹ Nhật Tây Âu Ý nghĩa 

01 
 

 
 

 
  Tiếp điểm thường 

mở, đóng chậm 

02 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tiếp điểm thường 
đóng, mở chậm 

03 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cuộn hút công tắc tơ 
hoặc rơle điện từ nói 
chung 

04 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tiếp điểm thường mở 
(đóng tức thời) 

05 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tiếp điểm thường 
đóng (đóng tức thời) 

06 
 

 
 

 
 

 
 

 Nút ấn thường mở 

07 
 

 
 

 
 

 
 

 Nút ấn thường đóng 

08 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rơle nhiệt bảo vệ quá 
tải 

09 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rơle điện từ bảo vệ 
ngắn mạch 

Hình 2.38: Kí hiệu của cầu chì 
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10     Tiếp điểm củc áp tô 
mát 

11     Rơle áp suất 

12     Rơle phao 

13 
 

 
 

 
 

 
 

 Cầu chì 

14 
 

 
 

 

 

 

 
 

Rơle nhiệt độ 

15 
 

 

 
 

 

 

 
 

Đèn báo 

16 
 

 
 

 
 

 
 

 Điện trở 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 
Van điện từ 

18 
 

 
 

 

 

 

 
 Chuông 

19 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cuộn dây của cuộn 
cảm, máy điện 

20     
Cuộn hút rơle thời 
gian ON DELAY 

21     
Cuộn hút rơle thời 
gian OFF DELAY 

22     
Cuộn hút rơle thời 
gian ON/OFF 
DELAY 

23 
    Tiếp điểm thường 

mở, đóng mở chậm 

24 
    Tiếp điểm thường 

đóng, đóng mở chậm 

25     Công tắc xoay 
thường đóng 

26     
Nút ấn hai tầng tiếp 
điểm (kép) 

27     
Công tắc xoay hai 
tầng tiếp điểm 

28 
 

  

 Tiếp điểm thường 
đóng của rơle nhiệt 
đốt nóng gián tiếp 

B 

L 
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29 
    

Cầu chì ba pha tự rơi 

30 
 

  
 

Áp tô mát ba pha 

31 
    

Động cơ xoay chiều 
ba pha 

 
 

BẢNG 3: Tên tiếng Anh và cách viết tắt một số thiết bị trong mạch điều khiển 
điện công nghiệp 
 
STT Tên thiết bị Tên tiếng Anh Viết tắt 
1 Áp tô mát Circuit breaker CB 
2 Công tắc tơ Contactor   
3 Cầu chì Fuse F 
4 Rơle nhiệt Overload relay, heater, elememts  OL, ORL 
5 Cuộn hút  Magnetic coil C, MC  
6 Công tắc chuyển mạch Switch SW 
7 Tiếp diểm thường mở Normally open contact NO 
8 Tiếp điểm thường đóng Normallly closed contact NC 
9 Nút ấn Pushbutton PB 
10 Nút ấn thường mở Normally open, momentary 

pushbutton 
 

11 Nút ấn thường đóng Normally closed, momentary 
pushbutton 

 

12 
Nút ấn 2 tầng tiếp điểm 

Combination,  normally open 
and normally closed, momentary 
pushbutton 

 

13 Rơle thời gian  Timer relay TR 
14 Rơle trung gian Control relay CR, RL 
15 Tiếp điểm thường mở 

đóng trễ 
TR contact, timed to close TR-TC 

16 Tiếp điểm thường đóng 
mở trễ 

TR contact, time to open TR-TO 

17 Rơle tốc độ Speed relay SR 
18 Rơle điều nhiệt Temperature controller  
19 Công tắc hành trình Limit switch LS 
20 Động cơ Motor  M 
 
 
************************************************************************* 

 

 M  M  M  M 
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M 

OLR 

K11 

L3 

CB 

N 

L2 

L1 

Hình 3.1b: Mạch khởi động từ đơn 
(mạch động lực). 

 

N 

K1  OFF 

  K12 

220V AC  

  ON  OLR 

Hình 3.1a: Mạch khởi động từ đơn 
(mạch điều khiển). 

 

L 

CB 

Chương 3 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
 

 
 Mạch điện công nghiệp là các mạch điện dùng để điều khiển dây chuyền sản xuất 
trong công nghiệp, từ những dây chuyền tự động đơn giản đến những dây chuyền tự động 
phức tạp.  
 Đối tượng điều khiển trong mạch điện là động cơ điện, chủ yếu là động cơ không 
đồng bộ ba pha. 
 Một mạch điện công nghiệp bao gồm 2 phần là mạch điều khiển và mạch động lực. 
Mạch điều điều khiển có vai trò là điều khiển mạch động lực hoạt động theo nguyên lý 
thiết kế. Mạch điều khiển thông thường sử dụng nguồn điện xoay chiều 220VAC hoặc 
nguồn một chiều 24VDC. Mạch điều khiển là sự kết hợp có tổ chức của các tiếp điểm phụ 
(tiếp điểm điều khiển) và cuộn dây của các khí cụ điện. Mạch điều khiển được bảo vệ bảo 
áptômát 1 pha. Mạch động lực là mạch điện dùng để cấp nguồn cho động cơ điện, nó là sự 
kết hợp của các tiếp điểm động lực của các khí cụ điện. Mạch động lực luôn được bảo vệ 
bởi áptômát 3 pha. 
 Khi sử dụng mạch điện công nghiệp, người vận hành chỉ tiếp xúc với mạch điều 
khiển mà không trực tiếp với mạch động lực. Điều này rất an toàn cho người vận hành. Khi 
sử dụng mạch điện công nghiệp, áptômát được đóng ngắt bằng tay ở trạng thái không tải. 
 
3.1. Mạch khởi động động cơ 

3.1.1. Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn 
Để khởi động, điều khiển và khống chế động cơ điện ba pha (hay một pha), ta có 

thể sử dụng cầu dao hoặc áp tô mát thao tác đóng cắt trực tiếp nguồn điện cung cấp cho 
động cơ. Nhưng việc thao tác đóng cắt bằng các thiết bị trên có một số nhược điểm sau: 

 Tần số đóng cắt thấp. 
 Vận hành nặng nề, tốn sức lao động, năng suất thấp. 
 Khả năng bảo vệ an toàn cho người và động cơ khi có sự cố rất thấp. 
 Khó tự động hoá quá trình vận hành động cơ. 

Phương pháp khởi động động cơ điện xoay chiều bằng khởi động từ sẽ khắc phục 
được những nhược điểm trên. 

 
* Trang bị điện của mạch 

Áp tô mát ba pha (CB).   
Bộ nút ấn (ON, OFF).    
Bộ công tắc tơ (K). 
Rơle nhiệt (OLR).    
Động cơ xoay chiều 3 pha rôto lồng sóc (M). 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

* Nguyên lý hoạt động 
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Nhìn vào sơ đồ mạch động lực trên ta thấy để động cơ không đồng bộ ba pha M 
hoạt động được thì tiếp điếp của átômát 3 pha và tiếp điểm thường mở chính của công tắc 
tơ K11 phải đóng lại, khi đó nguồn điện 3 pha (380/220 VAC) được cấp vào động cơ, động 
cơ sẽ hoạt động. 

Để tiếp điểm của CB đóng lại thì ta sẽ đóng CB về vị trí On bằng tay, còn tiếp điểm 
K11 đóng lại phụ thuộc vào cuộn dây của công tắc tơ K1. Khi cuộn dây K1 có điện thì các 
tiếp điểm của nó sẽ tác động. Vậy để khởi động động cơ M theo mạch điện trên thì ta phải 
thực hiện theo quy trình kỹ thuật sau: 

Mở máy:  
Đóng áp tô mát CB nguồn ở mạch động lực và điều khiển về vị trí ON. 
Ấn nút ON, mạch điện khiển sẽ kín, cuộn hút của công tắc tơ K1 có điện, khi cuộn 

hút có điện thì hệ thông tiếp điểm của nó sẽ tác động. Tiếp điểm thường mở động lực K11 
của công tắc tơ ở mạch động lực và K12 ở mạch điều khiển sẽ đóng lại. 

Tiếp điểm K11 đóng lại, nguồn 3 pha sẽ được cấp vào động cơ M, động cơ sẽ được 
khởi động. 

Tiếp điểm K12 đóng lại, khi đó nguồn điện cấp vào K1 sẽ được đi qua tiếp điểm 
điểm K12 và nó có nhiệm vụ là duy trì nguồn điện cho mạch điều khiển khi ta thôi tác động 
vào nút ON. Với chức năng trên, tiếp điểm K12 được gọi là tiếp điểm tự giữ.  

Tắt máy: 
Để động cơ ngừng hoạt động, ta ấn nút OFF, khi đó cuộn hút K1 công tắt tơ sẽ mất 

điện, tiếp điểm của nó sẽ trở về trạng thái ban đầu, tiếp điểm K11 và K12 mở ra. Tiếp điểm 
K11 mở ra sẽ ngắt nguồn 3 pha cấp vào động cơ, động cơ sẽ ngừng hoạt động.  

Bảo vệ động cơ: 
Khi động cơ bị sự cố (quá tải, mất pha…) sẽ làm cho dòng điện đi qua phần tử đốt 

nóng của rơ le nhiệt tăng cao, rờ le nhiệt tác động nhả tiếp điểm thường đóng OLR ở mạch 
điều khiển làm cho mạch điều khiển mất điện, bảo vệ an toàn cho động cơ. 

 
* Nhận xét 

Mạch khởi động từ đơn là một trong những mạch điều khiển đơn giản dùng để khởi 
động động cơ điện. Mạch điện không có nhiều thiết bị nên những sự cố xảy ra với mạch là 
rất ít.  

Đối với mạch khởi động từ đơn sự cố thường xảy ra nhất là nguồn không tự duy trì 
được sau khi ấn nút ON. Nguyên nhân do xác định các tiếp điểm thường đóng và thường 
mở của công tắc tơ sai. Do đó khi lắp mạch cần chú ý phân biệt rõ tiếp điểm thường đóng 
và thường mở của công tắc tơ bằng cách đo đạt để xác định hoặc xem kỹ các hướng dẫn 
của nhà sản xuất kèm theo sản phẩm.  

Các bước kiểm tra lại mạch khi mạch không hoạt động: 
 Kiểm tra nguồn cung cấp cho cả hai mạch điều khiển và động lực xem có hoạt 

động tốt không.  
 Ngắt nguồn điện cung cấp cho mạch điều khiển để tiến hành kiểm tra mạch. 
 Quan sát các dây nối kỹ càng để phát hiện chổ hở hoặc bị đứt. 
 Kiểm tra rơle quá nhiệt xem đã tác động chưa. 
 Dùng đồng hồ đo vạn năng ở giai đo Ohm xác định điện trở của cuộn hút của 

công tắc tơ xem có bị đứt không, xác định lại các tiếp điểm điều khiển của 
công tắc tơ và kiển tra các nút ấn. 

 Lắp lại mạch nếu phát hiện sai xót hoặc hư hỏng thiết bị. 
 Vận hành kiểm tra mạch điều khiển trước khi đóng điện cho mạch động lực 

hoạt động. 
* Ưu và nhược điểm của mạch khởi động động cơ bằng khởi động từ đơn 

 Đây là mạch điện chỉ áp dung cho việc khởi động động cơ không đồng bộ công 
suất nhỏ, vì mạch điện chưa đề cập đến việc giảm dòng điện khởi động cho động cơ. 
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Hình 4.2: Mạch khởi động có thử nháp  
(mạch điều khiển và động lực). 

CB 

 Là mạch điện khởi động động cơ đơn giản, chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận 
hành thấp. 

 Đảm bảo an toàn cho người vận hành và cho mạch điện 
   
3.1.2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử nháp (hay còn gọi là mạch 

nhấp máy) 
Trước khi đưa các động cơ vào làm việc lâu dài theo yêu cầu của công việc, để đảm 

bảo an toàn ta cần phải hoạt động thử (thử nháp) trong thời gian ngắn. Quá trình thử 
thường lặp lại vài lần (ấn nhả liên tục theo kiểu xung nhịp) bằng cách sử dụng nút ấn có 
phục hồi nhưng không duy trì. Nếu mạch hoạt động tốt thì quá trình thử kết thúc, động cơ 
được đưa vào làm việc lâu dài. Điều này có thể được thực hiện bằng mạch thử nháp cho ở 
hình 3.2. 

Ngoài việc dùng để thử hoạt động máy trước khi đưa động cơ vào hoạt động trong 
dây chuyền. Mạch điều khiển này còn có thể được dùng trong các công đoạn gia công 
nhưng không cần động cơ hoạt động trong thời gian dài mà chỉ hoạt động trong thời gian 
ngắn chạy dừng liên tục. Vì vậy nên mạch còn có tên gọi khác là mạch nhấp máy. 
 

* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát ba pha (CB).     
Bộ nút ấn hai tầng tiếp điểm (ON, OFF).   
Bộ công tắc tơ (K). 
Động cơ xoay chiều ba pha rôto lồng sóc (M). 
Rơle nhiệt (OLR).      

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Nguyên lý hoạt động 
Thử máy: 
Đóng áp tô mát nguồn cấp điện cho mạch động lực và mạch điều khiển. Lúc này 

động cơ chưa hoạt động do các tiếp điểm động lực K11 của công tắc tơ mở. Ấn nút JOG (để 
thử nháp) cuộn hút công tắc tơ K1 có điện sẽ tác động cấp nguồn cho động cơ qua các tiếp 
điểm động lực K11. Lúc cuộn hút có điện mặc dù tiếp điểm K12 đóng nhưng do tiếp điểm 
thường đóng phía trên của nút JOG đã mở (do ta ấn xuốn) nên nguồn điện sẽ không có 
nguồn đi qua tiếp điểm K12. Khi tay ta không còn ấn vào nút JOG nữa thì động cơ sẽ 
ngừng hoạt động.  

Mở máy: 
Ấn nút ON, mạch điện khiển sẽ kín, cuộn hút của công tắc tơ K1 có điện, khi cuộn 

hút có điện thì hệ thông tiếp điểm của nó sẽ tác động. Tiếp điểm thường mở động lực K11 
của công tắc tơ ở mạch động lực và K12 ở mạch điều khiển sẽ đóng lại. 

Tiếp điểm K11 đóng lại, nguồn 3 pha sẽ được cấp vào động cơ M, động cơ sẽ được 
khởi động. 
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Hình 3.3: Mạch mở máy động cơ xoay chiều ba pha tại 2 vị trí  
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Tiếp điểm K12 đóng lại, khi đó nguồn điện cấp vào K1 sẽ được đi qua tiếp điểm 
điểm K12 và nó có nhiệm vụ là duy trì nguồn điện cho mạch điều khiển khi ta thôi tác động 
vào nút ON. Với chức năng trên, tiếp điểm K12 được gọi là tiếp điểm tự giữ. 

Tắt máy: 
Để động cơ ngừng hoạt động, ta ấn nút OFF, khi đó cuộn hút K1 công tắt tơ sẽ mất 

điện, tiếp điểm của nó sẽ trở về trạng thái ban đầu, tiếp điểm K11 và K12 mở ra. Tiếp điểm 
K11 mở ra sẽ ngắt nguồn 3 pha cấp vào động cơ, động cơ sẽ ngừng hoạt động.  

Bảo vệ động cơ: 
Khi động cơ bị sự cố (quá tải, mất pha…) sẽ làm cho dòng điện đi qua phần tử đốt 

nóng của rơ le nhiệt tăng cao, rờ le nhiệt tác động nhả tiếp điểm thường đóng OLR ở mạch 
điều khiển làm cho mạch điều khiển mất điện, bảo vệ an toàn cho động cơ. 

 
* Nhận xét 

Tương tự như mạch khởi động từ đơn mạch khởi động có thử nháp là mạch tương 
đối đơn giản nên sự cố của nó cũng rất ít. Phương pháp tiến hành kiểm tra của mạch này 
được thực hiện giống như mạch khởi động từ đơn đã nêu ở trên. 

 
* Ưu và nhược điểm của mạch khởi động động cơ bằng khởi động từ đơn 

 Đây là mạch điện chỉ áp dung cho việc khởi động động cơ không đồng bộ công 
suất nhỏ, vì mạch điện chưa đề cập đến việc giảm dòng điện khởi động cho động cơ. 

 Mạch điện trên chỉ đúng nguyên lý khi người vận hành ấn nút Jog trước khi ấn On. 
Trong quá trình động cơ đang hoạt động thì động cơ ngừng hoạt động. Đây là nhược điểm 
lớn nhất của mạch điện trên.  

Là mạch điện khởi động động cơ đơn giản, chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận 
hành thấp. 

 Đảm bảo an toàn cho người vận hành và cho mạch điện 
 

3.1.3. Mạch mở máy động cơ xoay chiều ba pha tại 2 vị trí 
Trong thực tế vận hành một số động cơ điện ba pha cần phải được điều khiển ở hai 

hay nhiều vị trí khác nhau để thuận tiện cho việc vận hành hoặc sữa chữa. 
 
* Trang bị điện của mạch 

Áp tô mát (CB)  
Nút ấn (ON1, ON2, OFF1, OFF2).  
Công tắc tơ (K). 
Động cơ xoay chiều ba pha rôto lồng sóc (M). 
Rơle nhiệt (OLR). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Nguyên lý hoạt động 



 Trang 41 

Mở máy tại vị trí 1: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON1 cuộn hút công tắc tơ có điện đóng tiếp điểm 

động lực K11 động cơ hoạt động. Nguồn điện của mạch được duy trì bằng tiếp điểm thường 
mở K12 của công tắc tơ.  

Mở máy tại vị trí 2: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON2 cuộn hút công tắc tơ có điện đóng tiếp điểm động 

lực K11 động cơ hoạt động. Nguồn điện của mạch được duy trì bằng tiếp điểm thường mở 
K12 của công tắc tơ. 

Tắt máy tại vị trí 1: 
Ấn nút OFF1 cuộn hút công tắc tơ mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K11 và K12 động cơ 

bị mất điện ngừng hoạt động. 
Tắt máy tại vị trí 2: 

Ấn nút OFF2 cuộn hút công tắc tơ mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K11 và K12 động cơ 
bị mất điện ngừng hoạt động. 

Sơ đồ của mạch mở máy động cơ tại hai vị trí cũng giống như mạch khởi động từ 
đơn nên những sự cố và hư hỏng của mạch này có thể dễ dàng được phát hiện và khắc 
phục. Các bước kiểm tra cũng giống như ở mạch khởi động từ đơn. 
 

3.1.4. Mạch khởi động động cơ điện một pha 
* Trang bị điện của mạch 

Mạch điện khởi động động cơ một pha được trang bị tương tự như mạch khởi động 
động cơ không đồng bộ ba pha, bao gồm áptômát 1 pha và 3 pha (CB), bộ khởi động từ, hệ 
thống nút ấn ON, OFF và một động cơ không đồng bộ một pha.  

Mạch điện khởi động động cơ không đoòng bộ một pha được trình bày như hình 
3.4: 
 

* Nguyên lý hoạt động 
Nguyên lý hoạt động của mạch khởi động cơ điện một chiều cũng giống như của 

mạch khởi động động cơ điện ba pha. 
Mở máy: 
Ấn nút ON, mạch điện khiển sẽ kín, cuộn hút của công tắc tơ K1 có điện, khi cuộn 

hút có điện thì hệ thông tiếp điểm của nó sẽ tác động. Tiếp điểm thường mở động lực K11 
của công tắc tơ ở mạch động lực và K12 ở mạch điều khiển sẽ đóng lại. 

Tiếp điểm K11 đóng lại, nguồn 3 pha sẽ được cấp vào động cơ M, động cơ sẽ được 
khởi động. 
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Hình 3.4: Mạch khởi động động cơ điện một pha 
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Tiếp điểm K12 đóng lại, khi đó nguồn điện cấp vào K1 sẽ được đi qua tiếp điểm 
điểm K12 và nó có nhiệm vụ là duy trì nguồn điện cho mạch điều khiển khi ta thôi tác động 
vào nút ON. Với chức năng trên, tiếp điểm K12 được gọi là tiếp điểm tự giữ. 

Tắt máy: 
Để động cơ ngừng hoạt động, ta ấn nút OFF, khi đó cuộn hút K1 công tắt tơ sẽ mất 

điện, tiếp điểm của nó sẽ trở về trạng thái ban đầu, tiếp điểm K11 và K12 mở ra. Tiếp điểm 
K11 mở ra sẽ ngắt nguồn 3 pha cấp vào động cơ, động cơ sẽ ngừng hoạt động.  

Bảo vệ động cơ: 
Khi động cơ bị sự cố (quá tải, mất pha…) sẽ làm cho dòng điện đi qua phần tử đốt 

nóng của rơ le nhiệt tăng cao, rờ le nhiệt tác động nhả tiếp điểm thường đóng OLR ở mạch 
điều khiển làm cho mạch điều khiển mất điện, bảo vệ an toàn cho động cơ. 
 
 3.1.5. Mạch mở máy động cơ lồng sóc qua cuộn cảm kháng 

Ta biết rằng khi mở máy động cơ điện, dòng điện mở máy tăng lên 4 đến 7 lần (đối 
với rôto lồng sóc) và tăng từ 2 đến 4 lần (đối với rôto dây quấn) so với dòng điện định 
mức. Hiện tượng này làm giảm đáng kể điện áp nguồn và gây ảnh hưởng đến các thiết bị 
điện trong cùng tuyến tiêu thụ với động cơ. Đặc biệt là khi mở máy các động cơ công suất 
lớn, tải nặng nề thì ảnh hưởng càng rõ rệt thậm chí có thể làm tắt bóng đèn huỳnh quang 
hoặc làm cho máy điều hoà ngưng hoạt động … 

Đối với động cơ công suất lớn cỡ hàng chục kW, để làm giảm những ảnh hưởng 
này ta có thể đấu nối tiếp cuộn dây stato với cuộn kháng hoặc điện trở phụ nhằm làm giảm 
điện áp đặt vào các cuộn dây stato khi động cơ khởi động như vậy sẽ làm giảm dòng điện 
mở máy. Sau khi kết thúc quá trình mở máy, các cuộn kháng hoặc điện trở này sẽ được 
ngắt ra và lúc này động cơ sẽ được nối trực tiếp với nguồn. Lúc này động cơ sẽ làm việc ở 
chế độ định mức. 

 
* Trang bị điện của mạch 

Với mục đích là khởi động động cơ không đồng bộ có xét đến việc có giảm dòng 
điện khi khởi động, mạch điện được trang bị một bộ khởi động từ đơn K1, một công tắc tơ 
K2, bộ nút ấn đơn ON, OFF, áptômát 1 pha, 3 pha CB, cuộn kháng L, rờ le thời gian ON-
DELAY và một động cơ M. 

 Sơ đồ mạch mạch điện khởi động động cơ qua cuộn kháng được trình bày ở hình 
3.5: 

 
* Nguyên lý hoạt động 

 Mở  máy động cơ: 
Chỉnh định thừoi gian trên rờ le T1 là thời gian khởi động 2 ÷3 giây.  
Đóng áp tô mát nguồn cho mạch điều khiển và mạch động lực. 
Ấn nút ON, cuộn hút công tắc tơ K1, rơle thời gian T1 có nguồn đóng các tiếp điểm 

động lực K11  cấp nguồn cho động cơ quay. Khi đó có một phần của điện áp nguồn rơi trên 
cuộn kháng làm cho điện áp đặt vào động cơ giảm so với định mức, do đó dòng điện khởi 
động cũng giảm theo. Sau một khoảng thời gian t (đã chỉnh định trước đó) khi động cơ đạt 
khoảng 70 – 75% tốc độ định mức, tiếp điểm thường mở đóng chậm T12 đóng lại cấp điện 
cho cuộn hút công tắc tơ K2 đồng thời cuộn K1 mất điện do tiếp điểm thường đóng mở 
chậm T11 mở ra. Khi đó điện áp nguồn đặt trực tiếp vào động cơ qua các tiếp điểm động 
lực của công tắc tơ K2, chuyển động cơ sang hoạt động ở chế độ định mức. Lúc này nguồn 
của mạch điều khiển được duy trì bởi tiếp điểm K22 của công tắc tơ K2. 
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Dừng động cơ: 
Ấn nút OFF cuộn hút công tắc tơ K1 (nếu động cơ đang khởi động), K2 mất nguồn ngừng 
hoạt động. Các tiếp điểm thường đóng K11 và K21 ở mạch động lực mở ra, động cơ mất 
nguồn ngừng hoạt động. 
* Nhận xét 
Trong thực tế vận hành đôi khi rơle thời gian tác động không chính xác có thể sớm hoặc trễ 
so với thời điểm động cơ khởi động xong. Điều này có thể dẫn đến dòng khởi động vẫn 
còn cao khi chuyển động cơ sang chế độ hoạt động bình thường hoặc chậm chuyển sang 
chế độ vận hành bình thường khi động cơ đã khởi động xong gây tiêu tốn điện năng không 
có ích. Do đó để đạt hiệu quả cao khi vận hành ta phải tìm hiểu thật kỹ đặc tính khởi động 
của động cơ được vận hành để có thể ước lượng thời gian tác động của rơle thời gian cho 
chính xác. 
Để tránh sự cố xảy ra cho mạch này lúc vận hành khi mắc mạch cần chú ý xác định chính 
xác các tiếp điểm của công tắc tơ cũng như của rơle thời gian. Đặc biệt là các tiếp điểm 
đóng mở có thời gian của rơle. 
Các sự cố thường xảy ra:  
Động cơ không hoạt động: nguyên nhân có thể do cuộn kháng bị đứt, rơle quá nhiệt đã tác 
động trong lần hoạt động trước, động cơ bị cháy, các nút ấn hư. 
Dòng khởi động của động cơ không giảm: nguyên nhân do cuộn kháng bị ngắn mạch, mắc 
sai các tiếp điểm động lực K11, K22 của công tắc tơ K1 và K2.  
Cuộn kháng không được tách ra sau khi động cơ khởi động xong: nguyên nhân do rơle thời 
gian không tác động có thể bị hỏng hoặc mắc sai ở tiếp điểm thường mở đóng chậm cấp 
nguồn cho công tắc tơ K2 ở mạch điều khiển.  
Các bước kiểm tra lại mạch khi mạch không hoạt động: 
Kiểm tra nguồn cung cấp cho cả hai mạch điều khiển và động lực xem có hoạt động tốt 
không.  
Ngắt nguồn điện cung cấp cho mạch điều khiển, động lực để tiến hành kiểm tra. 
Kiểm tra động cơ xem có bị kẹt không nếu không thì tiến hành kiểm tra mạch điện. 
Quan sát các dây nối kỹ càng để phát hiện chổ hở hoặc bị đứt. 
Kiểm tra rơle quá nhiệt xem đã tác động chưa. 
Dùng đồng hồ đo vạn năng ở giai đo Ohm xác định điện trở của cuộn hút của công tắc tơ, 
rơle thời gian xem có bị đứt không, xác định lại các tiếp điểm điều khiển của công tắc tơ, 
rơle thời gian và kiểm tra các nút ấn. 
Lắp lại mạch, thay thế thiết bị khác nếu phát hiện sai xót hoặc hư hỏng thiết bị. 
Vận hành kiểm tra mạch điều khiển trước khi đóng điện cho mạch động lực hoạt động. 
 
4.1.6. Mạch khởi động động cơ rôto dây quấn 
Tương tự như động cơ rôto lồng sóc động sơ rôto dây quấn khi khởi động dòng điện mở 
máy cũng rất lớn có thể ảnh hưởng không tốt đến động cơ cũng như cho các thiết bị tiêu 
thụ điện khác. Để giảm nhỏ dòng điện mở máy đối với động cơ rôto dây quấn người ta 
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thường đấu nối tiếp dây quấn rôto với các điện trở phụ khi động cơ loại này khởi động. 
Các điện trở phụ này sẽ được loại bỏ dần trong quá trình khởi động động cơ. Khi động cơ 
khởi động xong thì các điện trở phụ sẽ bị loại bỏ hoàn toàn lúc đó động cơ mới hoạt động ở 
chế độ định mức. Sơ đồ mở máy động cơ rôto dây quấn qua điện trở phụ cho bởi hình 4.6. 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát ba pha (CB).    Cầu chì ba pha (FUSE). 
Nút ấn (ON, OFF).     Công tắc tơ (K1, K2, K3). 
Động cơ xoay chiều ba pha rôto dây quấn (M). Rơle nhiệt (OLR). 
Rơle thời gian (T1,T2).    Điện trở phụ ( R1 - R6).  
* Nguyên lý hoạt động 
Mở máy: 
Đóng áp tô mát nguồn ấn nút ON, cuộn hút công tắc tơ K1 và rơle thời gian T1 có điện. 
Tiếp điểm K11, K12 đóng lại lúc này động cơ mở máy với từng cặp điện trở R1-R4, R2-
R5, R3-R6 mắc nối tiếp với từng cuộn dây pha trên rôto của động cơ. Rơle thời gian bắt 
đầu đếm thời gian. Dòng điện mở máy qua động cơ giảm so với khi khởi động trực tiếp. 
Sau một thời gian tiếp điểm T11 đóng lại, cuộn K2 được cấp điện nó sẽ đóng các tiếp điểm 
K22 và K23 ở mạch động lực để loại bỏ các điện trở R4, R5, R6 ra khỏi mạch, dòng điện 
qua động cơ tăng dần, mô men mở máy tăng lên. 
 
 
Hình 4.6: Mạch mở máy động cơ rôto dây quấn  

 
 
 
Khi K2 có điện thì nó sẽ đóng tiếp điểm K21 làm 
cho rơle thời gian T2 có nguồn. Rơle thời gian T2 
bắt đầu đếm thời gian. Sau một khoảng thời gian 
định trước T21 đóng lại cấp điện cho công tắc tơ 
K3 loại bỏ các điện trở R1, R2, R3 khỏi mạch, 
chuyển động cơ sang chế độ hoạt động định mức. 
Tắt máy: 
Ấn nút OFF các công tắc tơ mất nguồn các tiếp điểm thường mở mở ra làm cho động cơ 
mất nguồn ngừng hoạt động. 
Ngoài ra người ta còn dùng rơle dòng điện để cắt các điện trở phụ ra khỏi mạch rôto sau 
khi động cơ rôto dây quấn đã khởi động xong. So với mạch khởi động động cơ rôto dây 
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quấn điều khiển bằng rơle thời gian ở trên thì mạch này rơle thời gian sẽ đuợc thay bằng 
rơle dòng điện và có thêm một rơle trung gian. 
Nguyên lý hoạt động: 
Dòng điện tác động của rơle được chỉnh định như sau:   
IRI1 > IRI2 
Mở máy: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON, cuộn dây công tắc tơ K1 có điện, các tiếp điểm của nó 
sẽ nối dây quấn stato vào lưới điện. Tiếp điểm thường đóng K12 đóng lại, rơle trung gian 
RL có điện đồng thời với K1, nó sẽ đóng tiếp điểm RL1 lại. Cuộn K2, K3 chưa có điện do 
dòng điện rôto còn lớn hơn dòng chỉnh định của rơle nên các tiếp điểm RI1, RI2 ở trạng 
thái mở. Khi dòng điện khởi động của động cơ giảm xuống đến giá trị chỉnh định của rơle 
thì ngay lập tức các tiếp điểm này trở về trạng thái thường đóng làm các công tắc tơ K2, 
K3 có điện, các tiếp điểm K21, K31 đóng lại loại bỏ các điện trở ra khỏi rôto. Quá trình 
khởi động kết thúc. 
Tắt máy: 
Ấn nút OFF mạch điều khiển bị hở các công tắc tơ mất nguồn làm hở các tiếp điểm động 
lực, động cơ lập tức ngừng hoạt động. 
Rơle trung gian RL dùng để ngăn ngừa trường hợp vì quán tính các tiếp điểm RI1, RI2 
chưa mở kịp, các cuộn dây của công tắc tơ K2, K3 có điện sẽ cắt các điện trở mở máy ra 
khỏi mạch rôto trước khi quá trình khởi động kết thúc. 
* Nhận xét 
Để tránh sự cố xảy ra cho mạch này lúc vận hành khi mắc mạch cần chú ý xác định rõ các 
tiếp điểm của công tắc tơ cũng như của rơle thời gian. Đặc biệt là các tiếp điểm đóng mở 
có thời gian của rơle thời gian. 
Các sự cố thường xảy ra:  
Các điện trở không được tách ra sau khi động cơ khởi động xong: nguyên nhân do rơle thời 
gian không tác động có thể bị hỏng hoặc mắc sai tiếp điểm thường mở đóng chậm cấp 
nguồn cho công tắc tơ K2, K3 ở mạch điều khiển.  
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Các bước kiểm tra lại mạch khi mạch không hoạt động: 
Kiểm tra nguồn cung cấp cho cả hai mạch điều khiển và động lực xem có hoạt động tốt 
không.  
Ngắt nguồn điện cung cấp cho mạch để tiến hành kiểm tra. 
Quan sát các dây nối kỹ càng để phát hiện chổ hở hoặc bị đứt. 
Kiểm tra rơle quá nhiệt xem đã tác động chưa. 
Dùng đồng hồ đo vạn năng ở giai đo Ohm xác định điện trở của cuộn hút của công tắc tơ, 
rơle thời gian xem có bị đứt không, xác định lại các tiếp điểm của công tắc tơ, rơle thời 
gian và kiểm tra các nút ấn. 
Lắp lại mạch, thay thế các thiết bị nếu phát hiện sai xót hoặc hư hỏng thiết bị. 
Vận hành kiểm tra mạch điều khiển khi đóng điện cho mạch động lực hoạt động. 
Đối với các mạch khởi động động cơ rôto dây quấn khởi động qua điện trở đã trình bày ở 
trên. Ta có thể thay thế rơle thời gian bằng các lọai rơle khác như rơle tốc độ, rơle điện áp, 
rơle dòng điện…. Điều này có thể giúp cho mạch hoạt động tốt hơn cách dùng rơle thời 
gian. Bởi vì rơle thời gian khi đặt thời gian chỉnh định sẽ không được chính xác bằng các 
giá trị tốc độ định mức hoặc điện áp định mức nhà sản xuất đã cho đối với từng loại động 
cơ. 
4.1.7. Mạch khởi động sao_tam giác 
* Phương pháp khởi động sao_tam giác 
Phương pháp khởi động động cơ điện ba pha qua cuộn kháng hoặc máy biến áp tự ngẫu có 
thể áp dụng cho nhiều loại động cơ nhưng trang bị quá cồng kềnh vì phải bổ sung thiết bị 
cho mạch động lực. Tuy nhiên đối với các động cơ ở chế độ định mức mà có cuộn dây đấu 
hình tam giác thì có thể dùng phương pháp mở máy sao_tam giác để giảm dòng khởi động. 
Tuy nhiên phương pháp này có nhược điểm là mô men khởi động giảm đi 3 lần. Điều này 
làm cho thời gian khởi động kéo dài đặc biệt là đối với động cơ làm việc ở chế độ tải nặng 
nề. 
Ý nghĩa của phương pháp khởi động sao_tam giác được thể hiện ở hình 4.8. 

 
Hình 4.8: Sơ đồ nguyên lý mạch khởi động sao_tam giác. 
Khi mở máy động cơ được đấu sao. 
Gọi Udl là điện áp dây của lưới điện, Zf là trở kháng của 1 cuộn dây pha. Lúc này điện áp 
đặt lên mỗi cuộn dây pha động cơ là:  
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    (2) 
So sánh (1) và (2) ta có: 
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Kết luận: Khi khởi động sao_tam giác điện áp trên mỗi cuộn dây pha giảm đi lần 3 , khi 
đó dòng điện vào cuộn dây động cơ giảm đi 3 lần. 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát ba pha (CB).    Cầu chì (FUSE). 
Bộ nút ấn (ON, OFF).    Bộ Công tắc tơ (K1,K2, K3). 
Động cơ xoay chiều ba pha (M).   Rơle thời gian (T). 
Rơle nhiệt (OLR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nguyên lý hoạt động 
Mở máy: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON, cuộn hút công tắc tơ K1, K2 và rơle thời gian T có điện 
tiếp điểm K11, và K21 đóng điện cho động cơ chạy ở chế độ các cuộn dây stato được đấu 
sao. 
Sau một khoảng thời gian định trước tiếp điểm thường đóng mở chậm T1 của rơle thời 
gian T mở ra và tiếp điểm thường mở đóng chậm T2 đóng lại. Cuộn K2 mất điện đồng thời 
cuộn dây công tắc tơ K3 có điện. Động cơ chuyển sang chế độ chạy mà các cuộn dây stato 
đấu tam giác. 
Tắt máy: 
Ấn nút OFF cuộn hút K1, K3 và T mất điện, cắt điện mạch động lực, động cơ ngừng hoạt 
động.  
* Nhận xét 
Để tránh hư hỏng mạch và thiết bị cần chú ý xem kỹ sơ đồ mạch khi mắc các tiếp điểm 
thường đóng mở chậm và thường mở đóng chậm của rơle thời gian. Thông thường hai tiếp 
điểm này sẽ có một điểm chung nếu mắc sai có thể làm ngắn mạch mạch điều khiển. Nên 
xem các sơ đồ hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi mắc các tiếp điểm này. 
Các sự cố  thường gặp:  
Hiện tượng ngắn mạch ở mạch điều khiển do mắc sai tiếp điểm thường đóng mở chậm 
thường mở đóng chậm của rơle thời gian.  
Không đổi được từ nối sao sang nối tam giác do rơle thời gian bị hư. 

Hình 4.8: Mạch khởi động sao_tam giác  
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Động cơ khởi động tam giác_sao thay vì sao_tam giác do mắc sai ở các tiếp điểm động 
lực. 
Các bước kiểm tra lại mạch khi mạch không hoạt động: 
Kiểm tra nguồn cung cấp cho cả hai mạch điều khiển và động lực xem có hoạt động tốt 
không.  
Ngắt nguồn điện cung cấp cho mạch điều khiển, động lực để tiến hành kiểm tra. 
Quan sát các dây nối kỹ càng để phát hiện chổ hở hoặc bị đứt. 
Kiểm tra rơle quá nhiệt xem đã tác động chưa. 
Dùng đồng hồ đo vạn năng ở giai đo Ohm xác định điện trở của cuộn hút của công tắc tơ, 
rơle thời gian xem có bị đứt không, xác định lại các tiếp điểm của công tắc tơ, rơle thời 
gian và kiểm tra các nút ấn. 
Lắp lại mạch, thay thế các thiết bị nếu phát hiện sai xót hoặc hư hỏng thiết bị. 
Vận hành kiểm tra mạch điều khiển khi đóng điện cho mạch động lực hoạt động. 
4.1.8. Một số mạch khởi động sao_tam giác  khác 
4.1.8.1. Mạch khởi động sao_tam giác dùng 1 timer và 2 công tắc tơ 
Trong trường hợp nếu công tắc tơ đủ nhạy ta có thể dùng 2 tiếp điểm thường mở của công 
tắc tơ K1 và  K2 để duy trì nguồn điện cho mạch điều khiển mà không cần sử dụng thêm 
một rơle trung gian. Trang bị của mạch sẽ ít hơn so với mạch ở trên được một rơle  trung 
gian nhưng nguyên lý hoạt động cũng tương tự như mạch đã đựơc trình bày ở phần trên chỉ 
khác ở điểm tiếp điểm K1, K2 sẽ thay phiên nhau giữ nguồn cho mạch điều khiển.  
Điều này có thể giúp tiết kiệm chi phí và tiện cho việc lắp đặt kiểm tra.  
Hoặc ta có thể sử dụng tiếp điểm thường mở của rơle thời gian T1 để duy trì nguồn liêm 
tục cho mạch điều khiển khi đã ấn nút ON trong trường hợp tiếp điểm thường mở của công 
tắc tơ K2 không đủ độ nhạy. 

 
Hình 4.9: Mạch khởi động sao_tam giác dùng 1 timer và 2 công tắc tơ 
4.1.8.2. Mạch khởi động sao_tam giác hai chế độ tự động và bán tự động 
Để thuận tiện và chủ động hơn trong việc chuyển từ đấu sao sang đấu tam giác và một số 
mạch cần có sự chuyển đổi cách nối dây ở mạch động lực. Ta có thể sử dụng mạch hai chế 
độ tự động và bán tự động trong cách đổi nối. 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát ba pha (CB).    Cầu chì (FUSE).  
Bộ nút ấn (ON, OFF).     Rơle thời gian (T) 
Bộ Công tắc tơ (K1, K2).    Rơle nhiệt (OLR).  
Động cơ xoay chiều ba pha (M).   Công tắc chuyển mạch (SW) 
Nguyên lý hoạt động: 
Khi SW ở vị trí mở mạch ở chế độ vận hành bằng tay. 
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Mở máy: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn 
nút ON1 động cơ khởi 
động sao khi muốn 
chuyển sang nối tam giác 
ta ấn nút ON2. Lúc này 
rơle thời gian không hoạt 
động được do không 
được cấp nguồn, công tắc 
chuyển mạch SW có 
nhiệm vụ khống chế 
không cho dòng điện qua 
rơle thời gian. 
Tắt máy: 
Ấn nút OFF mạch điều 
khiển mất nguồn các 
công tắc tơ mở các tiếp 
điểm động lực ra, động 
cơ mất nguồn dừng lại. 
Khi SW ở vị trí đóng 
mạch ở chế độ tự động. 
Mở máy: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn 
nút ON1 công tắc tơ K1 
có nguồn, động cơ khởi 
động sao. Đồng thời lúc 
này rơle thời gian cũng có nguồn hoạt động. Sau một khoảng thời gian t động cơ sẽ tự 
động chuyển sang nối tam giác do tiếp điểm T12 đóng lại cấp nguồn cho K2 còn tiếp điểm 
T11 mở ngắt nguồn K1. 
Tắt máy:  
Ấn nút OFF mạch điều khiển mất nguồn các công tắc tơ mở các tiếp điểm động lực ra 
động cơ mất nguồn dừng lại. 
Ngoài ứng dụng dùng làm mạch đổi nối sao_tam giác cho động cơ mạch này còn có thể 
dùng với mục đích đảo chiều động cơ hay dùng để chạy hai động cơ khác nhau… 
4.1.8.3. Mạch khởi động sao_tam giác cho động cơ chạy với hai nguồn điện áp khác nhau 
Có một số động cơ có thể chạy với hai nguồn điện áp khác nhau khi chuyển cách đấu dây 
từ sao sang đấu tam giác. Thực chất thì trong công nghiệp ít trang bị loại động cơ này. Nên 
mạch này chỉ có ích trong bài thực tập tại phòng Thí nghiệm điện công nghiệp bộ môn Kỹ 
Thuật Điện vì hiện tại trong phòng thí nghiệm điện công nghiệp có trang bị một số động cơ 
với điện áp định mức cuộn dây như sau:/Y-220/380. Nếu sinh viên thực hành chuyển nối 
sao_tam giác thông thường thì có thể làm hỏng động cơ do khi chạy chế độ tam giác động 
cơ sẽ bị quá áp. 
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Hình 4.10: Mạch khởi động sao tam giác tự động 
(mạch điều khiển). 
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* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát ba pha (CB).    Cầu chì (FUSE). 
Nút ấn (ON, OFF).     Công tắc tơ (K1, K2, K3, K4). 
Động cơ xoay chiều ba pha (M).    Rơle nhiệt (OLR). 
Rơle thời gian (T1,) 
* Nguyên lý hoạt động  
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Hình 4.11a: Mạch khởi động 
sao_tam giác với hai nguồn 

điện áp khác nhau. 

 

Hình 4.11b: Mạch khởi động 
sao_tam giác với hai nguồn 

điện áp khác nhau  
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Mở máy: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON, công tắc tơ K1, K2 có điện đóng các tiếp điểm thường 
mở ở mạch động lực cấp nguồn cho động cơ hoạt động. Rơle thời gian T1 có nguồn bắt 
đầu tính thời gian. Sau một khoảng thời gian t đặt trước tiếp điểm thường đóng mở chậm 
T11 của rơle thời gian mở ra đồng thời đóng tiếp điểm thường mở đóng chậm T12 lại làm 
cho K1, K3 mất nguồn, lúc này K2, K4 có nguồn. Động cơ chuyển sang chế độ chạy tam 
giác và sử dụng nguồn mới.  
Tắt máy: 
Ấn nút OFF mạch điều khiển bị hở mạch các công tắc tơ bị mất nguồn ngừng hoạt động, 
các tiếp điểm động lực mở ra động cơ dừng lại. 
4.2. Mạch điều khiển và khống chế động cơ điện 
4.2.1. Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha 
Trong tiến trình làm việc của một số máy móc trong công nghiệp, sẽ có thời điểm chúng ta 
cần phải đảo chiều quay động cơ để chuyển sang một chế độ làm việc khác. Ví dụ như: 
việc nâng hạ của thang máy, băng tải, đổi chiều chuyển động của bàn máy tiện …. 
Để thay đổi chiều quay của động cơ điện xoay chiều ba pha, về nguyên tắc ta phải thay đổi 
chiều của từ trường quay stato bằng cách thay đổi thứ tự hai trong ba đầu dây pha cấp điện 
cho động cơ. 
Chúng ta có thể thay đổi thứ tự pha vào động cơ bằng cầu dao hai ngã. Nhưng sử dụng 
cách điều khiển này tuy có lợi về mặt kinh tế, dễ đấu lắp nhưng rất bất tiện trong quá trình 
vận hành, quá trình đóng ngắt các tiếp điểm diễn ra không dứt khoát dễ phát sinh hồ quang. 
Để khắc phục nhược điểm trên chúng ta sẽ sử dụng bộ khởi động từ kép hoặc 2 bộ khởi 
động từ đơn để đổi chiều quay động cơ. Tuy nhiên cũng tùy theo yêu cầu vận hành và loại 
động cơ sử dụng mà ta có thể áp dụng phương pháp đổi chiều thích hợp.  
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát ba pha (CB).    Cầu chì ba pha (FUSE). 
Nút ấn (ON1, ON2, OFF1, OFF2).   Công tắc tơ (K1, K2). 
Động cơ xoay chiều ba pha rôto lồng sóc (M).  Rơle nhiệt (OLR). 

 
Hình 4.12a: Mạch đảo chiều động cơ 
điện ba pha (mạch điều khiển). 
 
* Nguyên lý hoạt động 
Mở máy cho động cơ chạy thuận:  
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON1, 
cuộn hút công tắc tơ K1 có điện cuộn 
hút hoạt động đóng các tiếp điểm 
thường mở  K11 của công tắc tơ ở 
mạch động lực và mạch điều khiển 
làm cho động cơ hoạt động. Nguồn 
điện cung cấp cho công tắc tơ được 
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Hình 4.12b: Mạch đổi chiều động cơ điện ba 
pha (mạch động lực). 
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duy trì bởi tiếp điểm thường mở K12 của chính công tắc tơ. Động cơ khởi động và quay 
theo chiều thuận (tuỳ theo qui ước). 
 Dừng động cơ: 
Ấn nút OFF, cuộn hút công tắc tơ mất nguồn sẽ nhả các tiếp điểm thường mở đang ở trạng 
thái đóng về vị trí thường mở ban đầu. Động cơ mất điện ngừng hoạt động. 
Đảo chiều động cơ: 
Ấn nút ON2 cuộn hút công tắc tơ K2 có điện sẽ đóng các tiếp điểm động lực K21 cấp 
nguồn cho động cơ hoạt động và tiếp điểm K22 duy trì nguồn cho công tắc tơ K2 hoạt 
động. Động cơ quay theo chiều ngược lại với chiều quay ban đầu do thứ tự của hai trong 
ba pha cấp điện cho động cơ đã bị đảo. 
Trong quá trình hoạt động của mạch điện, 2 công tắc tơ K1 và K2 không thể làm việc đồng 
thời, để tránh gây hiện tượng ngắn mạch trong mạch động lực. Vì vậy, khi công tắc tơ này 
làm việc thì công tắc tơ kia phải bị “khoá” không hoạt động được. Trong mạch trên việc 
khoá chéo này được thực hiện bởi 2 tiếp điểm thường đóng K13, và K23. 
Tuy nhiên, trong quá trình làm việc của một số máy móc, việc đổi chiều quay cần phải 
được diễn ra tức thì. Chẳng hạn như trong quá trình cắt ren của máy tiện, khi dao cắt đi hết 
hành trình thì lập tức trục chính cần phải đổi chiều quay để đưa dao về vị trí xuất phát ban 
đầu, chuẩn bị cho quá trình cắt tiếp theo. Việc đổi chiều này cần phải được diễn ra nhanh 
chóng người thợ không có thời gian để ấn nút dừng (OFF). Để khắc phục nhược điểm trên 
người ta dùng bộ nút ấn 2 tầng tiếp điểm để thay cho bộ nút ấn một tầng tiếp điểm thông 
thường. Sơ đồ nguyên lý của mạch động lực không khác so với việc sử dụng nút ấn một 
tầng tiếp điểm chỉ khác sẽ có sự liên động cơ khí giữa các nút ấn. Mạch điều khiển được 
cho bởi hình 4.13. 

  
 
Hình 4.13: Mạch đảo chiều động cơ điện xoay chiều ba pha. 
Mở máy động cơ chạy thuận: 
Ấn nút ON1 công tắc tơ K1 có nguồn đóng các tiếp điểm động lực cho động cơ chạy thuận 
lúc này bộ nút ấn 2 tầng có nhiệm vụ làm cho mạch điện qua công tắc tơ K2 bị hở nên K2 
không hoạt động. 
Đảo chiều quay động cơ: 
Ấn nút ON2 công tắc tơ K2 có nguồn đóng các tiếp điểm động lực K21 của nó và làm hở 
mạch của công tắc tơ K1 làm cho công tắc tơ này mất nguồn ngưng hoạt động. Động cơ 
quay theo chiều ngược lại với chiều quay ban đầu ngay lập tức. 
Ta có thể lựa chọn chiều quay ban đầu của động cơ bằng cách ấn nút ON2 trước ON1. 
* Nhận xét 
Đối với mạch đảo chiều động cơ điện xoay chiều ba pha để tránh gặp sự cố khi vận hành 
thì khi lắp mạch cần chú ý đến việc mắc tiếp điểm K13 và K23 vì đây là hai tiếp điểm 
đóng vai trò khoá chéo. Nếu ta quên mắc hai tiếp điểm này thì trong một khoảng thời gian 
ngắn nào đó cuộn dây stato động cơ sẽ có hai dòng điện khác pha nhau chạy qua điều này 
rất nguy hiểm. 
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Vì đây là mạch đơn giản chỉ gồm hai công tắc tơ nên rất ít có sự cố xảy ra. Nếu có sự cố thì 
có thể là:  
Động cơ không hoạt động được sau khi ấn nút ON1  
Động cơ không thể đổi chiều quay và dừng lại hẳn sau khi ấn ON2,  
Cả hai công tắc tơ đều đóng.  
Nguyên nhân có thể do: 
Công tắc tơ K1, K2 không hoạt động tốt. 
Lắp mạch sai ở các tiếp điểm của công tắc tơ. 
Không mắc các tiếp điểm K13 và K23 đóng vai trò khoá chéo.  
Phương pháp kiểm tra: 
Kiểm tra nguồn cung cấp cho mạch điều khiển và mạch động lực. 
Kiểm tra hoạt động của động cơ. 
Kiểm tra mạch điều khiển và động lực xem đã mắc đúng chưa. 
Tắt nguồn cung cấp cho mạch, dùng VOM kiểm tra điện trở cuộn hút và các tiếp điểm của 
công tắc tơ, hoạt động của các nút ấn.  
Thay thế các thiết bị nếu phát hiện hư hỏng. 
4.2.2. Mạch điện đảo chiều động cơ điện xoay chiều một pha 
Đối với động cơ điện xoay chiều một pha công suất lớn, trong nhiều trường hợp phải thay 
đổi chiều quay để phù hợp với các công việc khác nhau. 
Đối với động cơ một pha khởi động bằng tụ điện có cuộn khởi động và cuộn làm việc 
không phân biệt (số vòng và tiết diện dây quấn của 2 cuộn này hoàn toàn giống nhau). 
Muốn thay đổi chiều quay của động cơ này ta phải thay đổi chức năng của hai cuộn dây 
này cho nhau. Động cơ này ta thường gặp trong các máy giặt. 
Đối với động cơ một pha khởi động bằng tụ điện có cuộn dây làm việc và cuộn dây khởi 
động phân biệt (số vòng và tiết điện của hai cuộn dây này hoàn toàn khác nhau). Muốn 
thay đổi chiều quay của động cơ này ta phải thay đổi cực tính của một trong hai cuộn dây 
(đổi đầu cuối cho đầu đầu của một trong hai cuộn dây). 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát một pha (CB).  
  Cầu chì một pha (FUSE). 
Bộ nút ấn (ON1, ON2, OFF).  
 Bộ Công tắc tơ (K1, K2). 
Động cơ xoay chiều một pha (M). 

 
Hình 4.14a: Mạch đảo chiều động cơ 
điện một pha. 
* Nguyên lý hoạt động 
Mở máy động cơ quay theo chiều thuận: 
Đóng áp tô mát nguồn cấp điện cho 
mạch động lực và mạch điều khiển. Ấn 
nút ON1 cuộn hút công tắc tơ K1 có điện 
sẽ đóng điện cho động cơ quay theo 
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chiều thuận. Khi đó đầu đầu cuộn chạy được nối với đầu đầu cuộn khởi động. 
Đảo chiều quay động cơ: 
Ấn nút ON2 cuộn hút công tắc tơ K2 có điện sẽ đóng điện cho động cơ quay theo chiều 
ngược lại do cực tính của cuộn làm việc đã thay đổi (đầu đầu cuộn chạy nối với đầu cuối 
cuộn khởi động). 
Tắt máy: 
Ấn nút OFF cuộn hút công tắc tơ mất nguồn sẽ nhả tiếp điểm K11 hoặc K12 động cơ mất 
nguồn ngừng hoạt động. 
* Nhận xét 
Cả 2 công tắc tơ được dùng trong mạch phải là loại có 4 tiếp điểm động lực thực tế thì 
không có loại công tắc tơ này ta phải trang bị thêm cho công tắc tơ thông thường các tiếp 
điểm phụ hoặc có thể mắc mạch thành cặp 2 công tắc tơ song song để thực hiện nhiệm vụ 
chạy và đảo chiều cho động cơ. 
Đối với mạch đảo chiều động cơ điện một pha không có nhiều thiết bị nên ít xảy ra sự cố. 
Để tránh sự cố xảy ra khi lắp mạch cần chú ý đến việc mắc đúng các tiếp điểm K11 và K21 
ở mạch động lực. 
4.2.3. Mạch điện đảo chiều động cơ điện một chiều 
Nguyên tắc đảo chiều quay động cơ điện một chiều là thay đổi chiều dòng điện đi qua 
động cơ hay nói cách khác đi là thay đổi cực tính của nguồn đặt vào động cơ. Trong trường 
hợp này trang bị mạch điện tương tự như mạch đảo chiều động cơ điện xoay chiều ba pha. 
Sơ đồ nguyên lý được ở như hình 3.19. 

 
Hình 4.15a: Mạch đảo chiều động cơ điện một chiều. 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát một pha (CB). 
Cầu chì một pha (FUSE). 
Bộ nút ấn (ON1, ON2, OFF). 
Bộ Công tắc tơ (K1, K2). 
Rơle nhiệt (OLR). 
Động cơ một chiều (M). 
* Nguyên lý vận hành 
Mở máy động cơ quay theo chiều thuận: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON1 cuộn hút 
công tắc tơ K2 sẽ đóng tiếp điểm K21 ở mạch 
động lực. Khi có dòng điện đi qua động cơ 
theo chiều từ cực dương sang cực âm của 
động cơ làm cho động cơ quay theo chiều 
thuận. 
Đảo chiều quay động cơ: 
Ấn nút ON2, cuộn hút công tắc tơ K1 có điện 
sẽ đóng tiếp điểm K13 ở mạch động lực. Với 
cơ chế khoá chéo giữa K13 và K23 việc đóng 
công tắc tơ K1 này sẽ làm mở công tắc tơ K2. 
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Khi đó dòng điện đi qua động cơ theo chiều từ cực âm đến cực dương của động cơ làm cho 
động cơ quay theo chiều ngược lại. 
4.3. Mạch điện tự động giới hạn hành trình 
Trong vận hành các máy móc, dây truyền sẽ có không ít các dây chuyền máy móc được tự 
động hóa. Trong đó hành trình chuyển động sẽ được vận hành theo một giới hạn, một 
chiều nhất định nào đó. Ví dụ hành trình chuyển động của băng tải tải hàng, hành trình 
chuyển động của bàn vật liệu trong máy cắt gọt kim loại…  
Để thực hiện điều này đối với các máy móc sử dụng động cơ điện, người ta sử dụng công 
tắc hành trình gắn vào vị trí cần khống chế. Khoảng cách giữa hai công tắc hành trình 
chính là khoảng cách hoạt động của thiết bị công tác.  
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát ba pha (CB).    Cầu chì ba pha (FUSE). 
Bộ nút ấn (ON, OFF).    Bộ Công tắc tơ (K1, K2). 
Động cơ xoay chiều ba pha rôto lồng sóc (M).  Rơle nhiệt (OLR). 
Công tắc hành trình (LS). 
 

 
Hình 4.16a: Mạch tự giới hạn hành 
trình. 
* Nguyên lý hoạt động 
Mở máy cho động cơ chạy thuận: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON1 
cuộn hút công tắc tơ có điện đóng tiếp 
điểm động lực K11 động cơ chạy theo 
chiều thuận (qui ước) làm cho băng tải 
di chuyển về vị trí B. Nguồn điện của 
mạch được duy trì bằng tiếp điểm K12. 
Mạch điện qua công tắc tơ K2 bị hở do 
Khi ấn ON1 thì tiếp điểm thường đóng 
liên động với nút ấn này bị hở. Khi 
băng tải tới vị trí B sẽ đập vào vấu của 
công tắc hành trình làm cho tiếp điểm 
LS11 của công tắc hành trình LS1 mở, 
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Hình 4.16b: Mạch tự giới hạn hành trình 
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cuộn hút công tắc tơ K1 mất điện động cơ ngừng hoạt động băng tải dừng lại. 
Đảo chiều động cơ: 
Ấn nút ON2 cuộn hút công tắc tơ K2 có điện sẽ đóng các tiếp điểm K21 cho mạch động 
lực và K22 sẽ duy trì nguồn cho công tắc tơ này hoạt động. Động cơ quay theo chiều 
ngược lại làm cho băng tải chuyển động ngược về phía A. Khi băng tải đến vị trí A sẽ đập 
vào vấu của công tắc hành trình LS2 làm cho tiếp điểm LS22 mở ra cuộn hút công tắc tơ 
K2 mất nguồn, băng tải dừng lại. 
Trong một số trường hợp người ta có thể ứng dụng hai phương pháp điều khiển động cơ là 
giới hạn hành trình và đổi chiều chuyển động để tích hợp thành một mạch điều khiển có 
chức năng tự giới hạn hành trình sau đó đổi chiều chuyển động. Mạch điện dạng này 
thường được dùng trong các máy công cụ dùng để bào gọt kim loại…. Sơ đồ mạch được 
trình bày ở hình 4.17. 
Nguyên lý hoạt động: 
Mở máy cho động cơ chạy thuận: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON1 cuộn hút công tắc tơ có điện đóng tiếp điểm động lực 
K11 động cơ chạy theo chiều thuận (qui ước) làm cho băng tải di chuyển về vị trí B. 
Nguồn điện của mạch được duy trì bằng tiếp điểm K12. Mạch điện qua công tắc tơ K2 bị 
hở do. Khi ấn ON1 thì tiếp điểm thường đóng liên động với nút ấn này bị hở, K13 có 
nhiệm vụ khống chế không cho K2 hoạt động khi K1 đang hoạt động. Khi băng tải tới vị 
trí B sẽ đập vào vấu của công tắc hành trình làm cho tiếp điểm LS11 của công tắc hành 
trình LS1 mở, đồng thời lúc này LS12 đóng lại cấp nguồn cho công tắc tơ K2 hoạt động, 
động cơ ngay lập tức được đảo chiều quay. Tiếp điểm K22 có nhiệm vụ duy trì nguồn cho 
công tắc tơ K2 vì khi băng tải rời khỏi vị trí B các tiếp điểm của LS1 đều trở lại trạng thái 
ban đầu, K23 có nhiệm vụ khống chế không cho K1 hoạt động khi K2 đang hoạt động. 

 
Hình 4.17a: Mạch tự giới hạn hành trình 
và đổi chiều chuyển động. 
 
Động cơ quay theo chiều ngược lại làm 
cho băng tải chuyển động ngược về phía 
A. Khi băng tải đến vị trí A sẽ đập vào 
vấu của công tắc hành trình LS2 làm cho 
tiếp điểm LS22 mở ra cuộn hút công tắc 
tơ K2 mất nguồn, đồng thời LS21 đóng 
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Hình 4.17b: Mạch tự giới hạn hành trình và 
đổi chiều chuyển động. 
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lại cấp nguồn cho K1 hoạt động, động cơ một lần nữa đổi chiều chuyển động về phía vị trí 
B, tiếp điểm K12 có nhiệm vụ duy trì nguồn cho công tắc tơ K1 khi băng tải không còn 
đập vào vấu của công tắc hành trình LS2 nữa. Chu trình chuyển động này sẽ được lặp lại 
một cách tuần hoàn. 
Tắt máy: 
Ấn nút OFF cuộn hút công tắc tơ K1, hoặc K2 mất nguồn mở các tiếp điểm thường đóng ở 
mạch động lực ra, động cơ mất nguồn ngừng hoạt động. 
Ta có thể lựa chọn chiều chuyển động ban đầu của băng tải về vị trí A hay B bằng cách ấn 
vào ON1 hoặc ON2. 
* Nhận xét 
Mạch giới hạn hành trình là một mạch tương đối đơn giản. Về cách mắc mạch không khác 
mấy so với mạch đảo chiều bằng nút ấn thông thường nên sự cố xảy ra với mạch cũng rất 
ít.  
Để thực hiện 2 mạch này có hiệu quả cần hiểu rõ nguyên lý hoạt động của công tắc hành 
trình nhằm tránh sai sót khi mắc mạch. Sự cố xảy ra ở mạch này do nguyên nhân chủ yếu 
là do mắc sai các tiếp điểm của công tắc hành trình. Về nguyên lý hoạt động của công tắc 
hành trình cũng giống như các nút ấn ON/OFF có 2 tầng tiếp điểm để trách sai sót khi mắc 
mạch ta chỉ cần xác định 2 tiếp điểm này là có thể thực hiện lắp mạch một cách dễ dàng. 
4.4. Hãm động năng động cơ xoay chiều ba pha 
4.4.1. Nguyên lý hãm động năng 
Khi động cơ xoay chiều ba pha rôto lồng sóc đang quay, ta đột ngột ngắt nguồn điện xoay 
chiều ba pha đồng thời đưa dòng điện một chiều chạy vào cuộn dây. Khi đó dòng điện một 
chiều này sẽ sinh ra một từ trường. Chiều của nó được xác định bằng quy tắc vặn nút chai 
như hình 4.18.  
Do rôto vẫn quay theo quán tính nên các thanh dẫn trên rôto chuyển động cắt ngang đường 
sức từ trường một chiều. Theo định luật cảm ứng điện từ, trên thanh dẫn rôto sẽ suất hiện 
sức điện động cảm ứng Eư (chiều của sức điện động cảm ứng được xác định bằng quy tắc 
bàn tay phải). Do các thanh dẫn bị ngắn mạch ở hai đầu nên trong thanh dẫn xuất hiện 
dòng điện ngắn mạch I. Đồng thời các thanh dẫn đang chuyển động cắt ngang từ trường 
của cuộn dây stato nên nó chịu lực tác dụng bởi một điện từ có trị số F = Bil. 
Lực điện từ này đặt trên thanh dẫn, có chiều ngược với chiều của lực quán tính Fqt nên nó 
tạo thành mô men ngược chiều với mô men của lực quán tính Mqt. Đó là mô men hãm Mh. 
Nhờ có Mh mà tốc độ động cơ giảm, 
vận tốc thanh dẫn giảm, I giảm 
nhanh, Fh giảm, Mh  giảm. Khi động 
cơ dừng hẳn thì Mh = 0. Ngay lập 
tức ta phải cắt dòng điện một chiều 
để bảo vệ cuộn dây động cơ khỏi bị 
quá nhiệt, quá trình hãm kết thúc. 
Kết luận: để thực hiện phương pháp 
hãm động năng về nguyên tắc ta thực 
hiện các trình tự sau:  
Cắt điện vào động cơ. 
Đưa nguồn điện một chiều vào cuộn 
dây stato để tạo mô men hãm. 
Cắt nguồn điện một chiều khi động 
cơ dừng hẳn, kết thúc quá trình hãm. 
4.4.2. Hãm động năng dùng nguồn 
một chiều 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát một pha (CB).   Cầu chì một pha (FUSE). 
Bộ nút ấn (ON1, ON2, OFF).  Bộ Công tắc tơ (K1, K2). 
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Động cơ xoay chiều một pha (M).  Rơle nhiệt (OLR). 
* Nguyên lý hoạt động 
Mở máy:  
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON, cuộn hút công tắc tơ K1 có điện sẽ đóng điện cho các 
tiếp điểm động lực K11 làm động cơ hoạt động và duy trì hoạt động của mạch điều khiển 
qua tiếp điểm K12. 
 

Hình 4.19:  Mạch hãm động năng dùng nguồn một chiều. 
 
Tắt máy: 
Nhấn nút OFF, dòng điện qua cuộn K1 ở mạch điều khiển bị ngắt các tiếp điểm K11 ở 
mạch động lực mở ra. Đồng thời cuộn hút công tắc tơ K2 có điện. Dòng điện một chiều 
được đưa vào cuộn dây stato quá trình hãm động năng bắt đầu. Lúc này rơle thời gian T1 
cũng có nguồn. Khi động cơ dừng hẳn cũng là lúc rơle thời gian T1 mở tiếp điểm thường 
đóng mở chậm T12 làm cuộn hút công tắc tơ K2 mất nguồn, cắt nguồn điện một chiều vào 
động cơ. Quá trình hãm máy kết thúc. 
4.4.3. Hãm động năng dùng tụ điện 
Trong công nghiệp đôi khi người ta dùng phương pháp hãm động năng bằng tụ điện với 
động cơ có công suất nhỏ. Phương pháp này đòi hỏi tụ điện phải có điện dung lớn, cồng 
kềnh nhưng ưu điểm là dừng động cơ nhanh, kết cấu mạch điện đơn giản. 

 
Hình 4.20a: Mạch hãm động năng dùng tụ điện (mạch điều khiển) 
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* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát ba pha (CB). 
Cầu chì ba pha (FUSE). 
Bộ nút ấn (ON , OFF). 
Bộ Công tắc tơ (K1). 
Rơle nhiệt (OLR). 
Động cơ xoay chiều một pha (M). 
Tụ điện (C). 
* Nguyên lý hoạt động 
Mở máy: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON, 
cuộn hút công tắc tơ K1 có điện sẽ 
đóng điện cho các tiếp điểm động lực 
K11 làm động cơ hoạt động và duy trì 
hoạt động của mạch điều khiển qua 
tiếp điểm K12. 
Tắt máy: 
Nhấn nút OFF, dòng điện qua cuộn K1 
ở mạch điều khiển bị ngắt các tiếp 
điểm K11 ở mạch động lực mở ra. Tụ 
điện bắt đầu phóng điện vào cuộn dây 
stato quá trình hãm động năng bắt đầu.  
4.5. Hãm tái sinh 
4.5.1. Nguyên lý hãm tái sinh 
Khi động cơ xoay chiều ba pha rôto 
lồng sóc đang quay với tốc độ lớn n2 
ta đột  ngột chuyển động cơ ba pha sang hoạt động ở tốc độ thấp n1. Nếu coi từ trường 
đứng yên thì rôto sẽ quay với tốc độ tương đối: ntđ = n2 – n1 
Chừng nào ntđ > 0 tức là n2 > n1 thì chiều chuyển động tương đối của các thanh dẫn trên 
rôto vẫn quay cùng chiều với chiều của rô to n2. Từ đó áp dụng quy tắc bàn tay phải xác 
định được chiều của sức điện động cảm ứng như hình 3.25. 
Do thanh dẫn ngắn mạch nên trong thanh dẫn có dòng điện cùng chiều với chiều của sức 
điện động cảm ứng. 
Do dòng điện này mà thanh dẫn chịu lực tác dụng Fh của từ trường quay n2. 
Xét tại thời điểm ti: pha B và pha C dương, pha A âm thì chiều của lực được xác định bằng 
quy tắc bàn tay trái như hình 3.25. 

 
Hình 4.21: 
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Hình 4.20b: Mạch hãm động năng dùng tụ 
điện. 
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Hình 4.22b: Mạch hãm tái sinh. 
 

Nhìn vào hình vẽ, ta nhận thấy: lực này sinh ra mô men quay ngược chiều với từ trường 
quay (cũng là ngược chiều với lực quán tính Fqt), đó chính là lực hãm Fh. Tuy nhiên, lực 
hãm Fh sẽ giảm dần khi n2 giảm dần về n1. Lúc này quá trình hãm tái sinh kết thúc, ta phải 
loại bỏ từ trường n2. Quá trình hãm kết thúc. 
Kết luận: khi nào tốc độ rôto lớn hơn tốc độ từ trường quay thì sẽ sinh ra hiện tượng hãm 
tái sinh. 
Phương pháp hãm tái sinh chỉ dùng được cho động cơ điện có hai hay nhiều cấp tốc độ. 

 
Hình 4.22a:  Mạch hãm tái sinh. 
 
4.5.2. Trang bị điện của mạch. 
Áp tô mát một pha (CB). 
Cầu chì (FUSE). 
Bộ nút ấn (ON, OFF). 
Bộ Công tắc tơ (K1, K2, K3). 
Rơle nhiệt (OLR1, OLR2). 
Động cơ xoay chiều một 
pha (M). 
4.5.3.Nguyên lý hoạt động. 
Mở máy: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút 
ON, cuộn hút công tắc tơ K2, 
K3 có điện đóng các tiếp điểm 
động lực. Cuộn dây stato động 
cơ hoạt động ở chế độ đấu sao 
song song. 
Dừng và hãm tái sinh: 
Ấn nút OFF, cuộn dây công tắc 
tơ K2, K3 mất nguồn lúc này 
công tắc tơ K1, rơle thời gian T 
có điện, các cuộn dây động cơ 
chuyển sang đấu sao nối tiếp. 
Quá trình hãm tái sinh bắt đầu. 
Đến khi tốc độ rôto động cơ 
giảm dần thì rơle thời gian T 
nhả tiếp điểm T1 cuộn K1 mất 
điện, động cơ ngừng hoạt động. 
Quá trình hãm kết thúc. 
4.6. Mạch hãm ngược 
4.6.1. Nguyên lý hãm ngược 
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Khi động cơ xoay chiều rôto lồng sóc đang quay theo chiều n1, ta đột ngột đổi chiều từ 
trường quay để tạo ra mô men hãm. Nhờ mômen hãm này mà rôto dừng lại. Ngay tức khắc 
ta phải ngắt điện vào cuộn dây stato để động cơ không quay theo chiều ngược lại.  
Ưu điểm của phương pháp này là có mômen hãm lớn nhưng dòng điện hãm tăng cao (lớn 
hơn dòng điện khởi động) nên dễ gây sự cố cho thiết bị điều khiển. Người ta thường giảm 
dòng điện hãm bằng các cuộn kháng hoặc điện trở. Để cắt dòng điện hãm một cách tự động 
vào thời điểm động cơ dừng hẳn, người ta thường dùng rơle thời gian hoặc rơle tốc độ. 
4.6.2. Hãm ngược dùng rơle thời gian 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát một pha (CB).   Cầu chì (FUSE). 
Bộ nút ấn (ON, OFF).   Bộ Công tắc tơ (K). 
Rơle nhiệt (OLR).    Rơle thời gian (T1). 
Động cơ xoay chiều một pha (M). 
 
 

* Nguyên lý hoạt động 
Mở máy:  
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON, cuộn hút công tắc tơ K1 sẽ có điện đóng các tiếp điểm 
thường mở K11 lại làm cho động cơ có nguồn hoạt động. Lúc này tiếp điểm K13 mở ra 
cuộn hút công tắc tơ K2 và rơle thời gian T1 không có điện. 
Tắt máy và hãm động cơ: 
Ấn nút OFF cuộn hút công tắc tơ K1 mất điện tiếp điểm K13 đóng lại  cuộn hút công tắc tơ 
K2 có điện đảo chiều từ trường quay vào động cơ, quá trình hãm ngược bắt đầu. 
Khi rôto dừng hẳn thì rơle thời gian T1 mở tiếp điểm thường đóng mở chậm T11 ra cuộn 
hút công tắc tơ K2 mất điện quá trình hãm ngược kết thúc. 
4.6.3. Hãm ngược động cơ quay theo một chiều dùng rơle tốc độ 
Mạch điện hãm ngược dùng rơle thời gian tuy đơn giản về kết cấu mạch điện, nhưng việc 
cắt dòng điện hãm ra khỏi động cơ thường không được đáp ứng đúng thời điểm động cơ 
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Hình 4.23: Mạch hãm ngược. 
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dừng lại. Có thể khi rơle thời gian ngắt thì động cơ chưa dừng hẳn hoặc động cơ bị quay 
ngược do rơle thời gian chưa ngắt kịp. Điều này xảy ra vì tải của động cơ ở mỗi thời điểm 
là không giống nhau nên quán tính quay của rôto động cơ cũng khác nhau, nên rơle thời 
gian khó có thể đáp ứng được yêu cầu ngắt điện vào động cơ đúng thời điểm. Để khắc 
phục nhược điểm này, người ta dùng rơle tốc độ. Khi động cơ dừng hẳn cũng là lúc dòng 
điện hãm được ngắt ra khỏi động cơ. Sơ đồ nguyên lý của mạch hãm ngược động cơ động 
cơ quay một chiều dùng rơle tốc (SR) độ như hình 4.23. 

 
Hình 4.23: Mạch hãm ngược động cơ quay theo một chiều dùng rơle tốc độ. 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát một pha (CB).   Cầu chì (FUSE). 
Bộ nút ấn (ON, OFF).   Bộ Công tắc tơ (K1, K2). 
Rơle nhiệt (OLR).    Rơle tốc độ (SR). 
Động cơ xoay chiều một pha (M). 
* Nguyên lý hoạt động 
 Mở  máy động cơ: 
 Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON, cuộn hút công tắc tơ K1 có nguồn đóng các tiếp điểm 
động lực cho động cơ quay, để đảm bảo an toàn tiếp điểm K13 của K1 mở ra. Khi động cơ 
đạt khoảng 15% tốc độ định mức, tiếp điểm SR1 đóng lại chuẩn bị cho quá trình hãm máy. 
Dừng và hãm ngược động cơ: 
Ấn nút OFF cuộn hút công tắc tơ K1 mất nguồn ngừng hoạt động, tiếp điểm K13 đóng lại, 
cuộn hút K2 có điện làm đảo chiều từ trường quay vào động cơ, quá trình hãm ngược bắt 
đầu. 
Khi tốc độ động cơ giảm dưới 15% tốc độ định mức của động cơ thì tiếp điểm của rơle tốc 
độ mở ra, cuộn K2 mất nguồn quá trình hãm ngược kết thúc. 
4.6.4. Hãm ngược động cơ quay hai chiều dùng rơle tốc độ 
Do yêu cầu của công việc mà một số động cơ thường quay cả hai chiều và ở bất kỳ chiều 
quay nào cũng có thể dừng và hãm máy một cách đột ngột khi cần thiết. Phương pháp hãm 
ngược động cơ bằng rơle tốc độ vẫn có thể đáp ứng yêu cầu trên. 

 
Hình 4.24: Mạch hãm ngược động cơ quay hai chiều bằng rơle tốc độ. 
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* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát một pha (CB).    Cầu chì một pha (FUSE). 
Bộ nút ấn (ON1, ON2, OFF).   Bộ Công tắc tơ (K1, K2). 
Rơle nhiệt (OLR).     Rơle tốc độ (SR). 
Động cơ xoay chiều một pha (M). 
* Nguyên lý hoạt động 
Mở máy động cơ quay theo chiều thuận: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON, cuộn hút công tắc tơ K1 có nguồn đóng các tiếp điểm 
động lực cho động cơ quay, để đảm bảo an toàn tiếp điểm K13 của K1 mở ra. Khi động cơ 
đạt khoảng 15% tốc độ định mức, tiếp điểm SR11 đóng lại chuẩn bị cho quá trình hãm 
máy. 
Dừng và hãm ngược động cơ: 
Ấn nút OFF cuộn hút công tắc tơ K1 mất nguồn ngừng hoạt động, tiếp điểm K13 đóng lại, 
cuộn hút K2 có điện làm đảo chiều từ trường quay vào động cơ, quá trình hãm ngược bắt 
đầu. 
Khi tốc độ động cơ giảm dưới 15% tốc độ định mức của động cơ thì tiếp điểm SR11 của 
rơle tốc độ mở ra, cuộn K2 mất nguồn quá trình hãm ngược kết thúc. 
Mở máy động cơ quay theo chiều nghịch: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON, cuộn hút công tắc tơ K2 có nguồn đóng các tiếp điểm 
động lực cho động cơ quay, để đảm bảo an toàn tiếp điểm K23 của K2 mở ra. Khi động cơ 
đạt khoảng 15% tốc độ định mức, tiếp điểm SR22 đóng lại chuẩn bị cho quá trình hãm 
máy. 
Dừng và hãm ngược động cơ: 
Ấn nút OFF cuộn hút công tắc tơ K2 mất nguồn ngừng hoạt động, tiếp điểm K23 đóng lại, 
cuộn hút K1 có điện làm đảo chiều từ trường quay vào động cơ, quá trình hãm ngược bắt 
đầu. 
Khi tốc độ động cơ giảm dưới 15% tốc độ định mức của động cơ thì tiếp điểm SR22 của 
rơle tốc độ mở ra, cuộn K1 mất nguồn quá trình hãm ngược kết thúc. 
4.7. Mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc 2 cấp tốc độ 
4.7.1. Nguyên lý thay đổi tốc độ 
Động cơ xoay chiều 3 pha rôto lồng sóc 2 tốc độ có cấu tạo cơ bản như động cơ 3 pha 
thông thường chỉ khác phần dây quấn stato. Bằng cách thay đổi cách đấu nối các cuộn dây 
quấn stato mà ta có số cực khác nhau, từ đó sẽ đạt được các tốc độ khác nhau theo công 

thức:     p
f60)s1(n 

  (vòng/phút) 
Trong đó: 
n: tốc độ động cơ;   f: tần số lưới điện 
p: số đôi cực của động cơ;  s: hệ số trượt 
Thông thường mỗi cuộn dây pha sẽ được chia thành hai phần tử giống nhau về số vòng và 
tiết diện dây quấn, chỉ khác vị trí đặt dây quấn. Nguyên lý thay đổi số cực của động cơ như 
sơ đồ sau: 

 
Nhìn vào sơ đồ ta nhận thấy:  
Nếu hai phần tử đấu nối tiếp ta có số cực 2p = 4. 
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Nếu hai phần tử đấu song song ta có số cực 2p = 2. 
Theo nguyên lý trên thì ta sẽ có hai dạng thay đổi tốc độ động cơ đó là: 
Đổi nối cuộn dây từ kiểu đấu sao nối tiếp (Y) sang kiểu đấu sao song song (YY). Viết tắt là 
(Y/YY). 
Đổi nối cuộn dây từ kiểu đấu tam giác nối tiếp () sang kiểu đấu sao song song (YY). Viết 
tắt là (/YY). 
Khi đấu nối động cơ hai tốc độ ta cần chú ý:  
Mỗi cặp hai phần tử của một pha (ví dụ như: cặp 4C1- 2C1 và 2C1 - X của pha A) đã được 
đặt ở một vị trí nhất định trên rãnh stato để hình thành cực từ và tạo thành từ trường quay 
khi có dòng xoay chiều ba pha đi vào cuộn dây stato. Trong bất cứ cách đấu nào thì dòng 
điện của hai phần tử trong cùng một cuộn dây cũng phải cùng pha với nhau, vì vậy không 
thể ghép tuỳ ý hai phần tử bất kì trong bộ dây quấn stato để tạo thành một pha được. Việc 
nhầm lẫn này xảy ra sẽ làm cho động cơ quá nóng, phát ra tiếng kêu khi hoạt động ở một 
tốc độ nào đó. 
4.7.2. Mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc 2 tốc độ kiểu Y/YY 

 
Hình 4.25a: Mạch điều khiển động cơ hai cấp tốc độ kiểu Y/YY. 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát một pha (CB). 
Cầu chì (FUSE). 
Bộ nút ấn (ON1, ON2, OFF). 
Bộ Công tắc tơ (K1, K2, K3). 
Rơle nhiệt (OLR1, OLR2). 
Động cơ xoay chiều một pha 
(M). 
* Nguyên lý hoạt động 
Điều khiển cho động cơ quay 
tốc độ thấp: 
Đóng áp tô mát nguồn ấn nút 
ON1, cuộn hút công tắc tơ K1 
có điện sẽ đóng các tiếp điểm 
cho động cơ quay 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 chạy ở 
tốc độ cao:  
Ấn nút ON2, cuộn hút công tắc 
tơ K1 mất điện, cuộn hút K2, 
K3 có điện sẽ đóng điện cho 
các cuộn dây động cơ hoạt 
động ở chế độ đấu sao song 
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song tương đương với số cực ít, động cơ chạy với tốc độ cao n2.  
Tắt máy: 
Ấn nút OFF các công tắc tơ mất nguồn các tiếp điểm thường mở mở ra làm cho động cơ 
mất nguồn ngừng hoạt động. 
Ngoài cách đấu mạch điều khiển như trên người ta còn có thể để động cơ tự động hoạt 
động qua hai cấp tốc độ như hình 4.26. 
Nguyên lý hoạt động: 
Mở máy và tăng tốc tự động: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON, công tắc tơ K1 và rơle thời gian T1 có nguồn, động cơ 
được cung cấp điện và hoạt động ở tốc độ thấp với các cuộn dây stato dấu sao. Nguồn của 
mạch được duy trì bởi tiếp điểm T13. Sau một khoảng thời gian t1 định trước tiếp điểm 
thường đóng mở chậm T12 của T1 sẽ mở ra làm K1 mất nguồn. Đồng thời lúc này tiếp 
điểm thường mở đóng chậm T11 sẽ đóng lại cấp nguồn cho công tắc tơ K2, K3 cuộn dây 
stato động cơ được chuyển sang đấu sao song song động cơ hoạt động ở tốc độ cao.  
 

 
Hình 4.26: Mạch điều khiển động cơ hai cấp tốc độ kiểu Y/YY tự động. 
Giảm tốc độ và tắt máy: 
Ấn nút OFF, rơle thời gian T2, rơle trung gian có nguồn làm tiếp điểm RL1 và RL2 đóng 
lại, tiếp điểm RL3 mở ra. Rơle thời gian T1 sẽ mất nguồn, tiếp điểm T11 mở ra làm công 
tắc tơ K2, K3 mất nguồn, lúc này K1 có nguồn trở lại do T12 đã đóng trở lại. Động cơ 
đuợc đưa trở về hoạt động ở tốc độ thấp. Sau một khoảng thời gian t2 thì tiếp điểm T21 sẽ 
mở ra, RL1 và  K1 mất nguồn hoàn toàn. Động cơ mất nguồn ngừng hoạt động. 
4.7.3. Mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua hai cấp tốc độ kiểu /YY 
Động cơ hai cấp tốc độ kiểu Y/YY khi chạy ở tốc độ thấp tuy giảm được dòng khởi động 
nhưng mômen mở máy và công suất bị giảm nhiều (do ở tốc độ thấp, điện áp đặt vào mỗi 
phần tử dây quấn bị giảm đi một nửa). Để khắc phục nhược điểm này người ta sử dụng 
động cơ hai cấp tốc độ kiểu đổi nối /YY. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển động cơ 2 tốc 
độ kiểu đổi nối /YY như hình 3.32.  
* Trang bị điện của mạch. 
Áp tô mát một pha (CB).   Cầu chì (FUSE). 
Bộ nút ấn (ON1, ON2, OFF).  Bộ Công tắc tơ (K1, K2, K3). 
Động cơ xoay chiều ba pha (M).  Rơle nhiệt (OLR1, OLR2). 
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Hình 4.27a: Mạch điều khiển động cơ hai cấp tốc độ kiểu /YY. 
 
* Nguyên lý hoạt động 
Điều khiển cho động cơ quay tốc độ 
thấp: 
Đóng áp tô mát nguồn ấn nút ON, 
cuộn hút công tắc tơ K1 có điện sẽ 
đóng các tiếp điểm cho động cơ quay 
ở chế độ đấu tam giác nối tiếp –  
tương đương với số cực nhiều, động 
cơ chạy với tốc độ thấp n1.  
Điều khiển cho động cơ chạy ở tốc 
độ cao:  
Ấn nút ON2, cuộn hút công tắc tơ K1 
mất điện, cuộn hút K2, K3 có điện sẽ 
đóng điện cho các cuộn dây động cơ 
hoạt động ở chế độ đấu sao song 
song tương đương với số cực ít, động 
cơ chạy với tốc độ cao n2.  
Tắt máy: 
Ấn nút OFF các công tắc tơ mất 
nguồn các tiếp điểm thường mở mở 
ra làm cho động cơ mất nguồn ngừng 
hoạt động. 
 
 
4.8. Mạch bảo vệ động cơ 
4.8.1. Mạch bảo vệ động cơ điện ba 
pha khi bị mất pha dùng tụ điện 
Một trong những nguyên nhân làm 
cho dòng điện qua cuộn dây của động 
cơ không đồng bộ tăng cao có thể 
dẫn đến khả năng cháy động cơ là do 
khi đang hoạt động động cơ bị mất 
điện một pha. Khi động cơ bị mất 
điện một pha có thể dùng tụ điện để 
tạo trung tính giả giúp cho động cơ 
tiếp tục hoạt động. 
Cách nối tụ điện để tạo trung tính giả. 
Về nguyên tắc ta có thể chọn bất kì 3 phần tử nào đó có tính chất giống như nhau đem đấu 
thành hình sao. Khi đó dòng điện qua 3 phần tử này giống nhau về biên độ và tần số, chỉ 
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lệch pha nhau về điện là 1200. Ở đây  ta chọn 3 tụ điện có trị số giống nhau, thoả mãn điện 
áp làm việc. Phần nối chung giữa 3 tụ điện là trung tính giả O’ như hình 4.28a. 

 
a) b) c) 
Hình 4.28 
Khi điện áp trên ba tụ là như nhau thì điểm trung tính giả sẽ trùng với trung tính thật. Tức 
là điện áp UOO’ = 0 (V). Hình 4.28b). 
Sự thay đổi điện áp UOO’ khi bị mất pha. 
Ngắt điện vào tụ điện C1, khi đó tụ C2 coi như loại ra khỏi mạch điện, điện áp trên tụ C2 
và C3 bằng nhau về trị số là trùng pha với  điện áp UBC. Do đó : 

2
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2C3C 
 

Như vậy O’ đã dời đến trung điểm của đoạn BC. Xét tam giác BOO’ ta có:  

2
OB'OO 

  mà UOO’ = OO’ nên 
)V(110

2
U

U 2C
'OO 

 hình 4.28c) 
Kết luận: trong mạng trên, khi bị mất pha điện áp giữa trung tính thật và trung tính giả 
bằng một nữa điện áp pha. 
Kết luận trên chỉ đúng khi OO’ hở mạch và tụ C1 phải được ngắt mạch triệt để. Trong thực 
tế, khi ta áp dụng để bảo vệ động cơ điện thì tình trạng của mạch điện lại khác. Chẳng hạn:  
Khi bị mất pha A thì cuộn dây pha A tuy không có dòng điện chạy qua nhưng trên pha A 
của động cơ vẫn có trị số điện áp cảm ứng nào đó (lúc này cuộn dây pha A đóng vai trò 
cuộn thứ cấp) tức là điện áp trên tụ C1 khác không. 
Khi mắc rơle vào hai điểm OO’ thì điện áp trên tụ C1 sẽ giảm so với khi hở mạch. Điện áp 
này giảm ít hay nhiều tuỳ thuộc vào trở kháng của rơle và dung kháng của tụ điện. Điện áp 
này giảm quá thấp thì rơle không tác động.  
Do đó, để bảo vệ động cơ bị mất pha dùng tụ điện người ta phải lựa chọn trị số của tụ điện 
và rơle sao cho thích hợp. Thông thường người ta lựa chọn như sau: 
C1 =  C2  = C3 = 4  6 F 
Điện áp định mức của tụ từ 400  600 VAC. 
Rơle loại 24 VAC 
Sơ đồ nguyên lý của mạch bảo vệ chống mất pha đơn giản dùng bộ tụ điện được cho bởi 
hình 4.29. 
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Hình  4.29: Mạch bảo vệ chống mất pha động cơ điện ba pha dùng tụ điện. 
* Trang bị điện của mạch. 
Áp tô mát ba pha (CB).    Áp tô mát một pha (CB). 
Cầu chì ba pha (FUSE).    Cầu chì một pha (FUSE). 
Bộ nút ấn (ON1, OFF).    Bộ Công tắc tơ (K1). 
Động cơ xoay chiều ba pha rôto lồng sóc (M).  Rơle nhiệt (OLR).  
Rơle trung gian (RL).    Tụ điện (C1, C2, C3). 
* Nguyên lý hoạt động 
Mở máy :  
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON, cuộn hút công tắc tơ K1 có nguồn đóng các tiếp điểm 
động lực K11 cho động cơ có nguồn hoạt động. Tiếp điểm K12 duy trì nguồn cho mạch 
điều khiển. Nếu động cơ không bị mất pha rơle trung gian RL1 không tác động mở tiếp 
điểm thường đóng RL11. Mạch điều khiển vẫn có điện, động cơ vẫn làm việc bình thường. 
Bảo vệ động cơ khi bị mất pha: 
Khi động cơ bị mất pha điện áp giữa hai điểm OO’ tăng lên làm cho rơle trung gian RL1 
tác động nhả tiếp điểm thường đóng RL11, mạch điều khiển mất điện làm cho động cơ 
dừng lại bảo vệ an toàn cho động cơ. 
Dừng động cơ: 
Ấn nút OFF mạch điều khiển mất điện công tắc tơ K1 nhả các tiếp điểm động lực động cơ 
bị mất nguồn dừng lại. 
* Nhận xét 
Đây là một mạch điện khá đơn giản và hoạt động hiệu quả có thể áp dụng để bảo vệ cho 
các động cơ quan trọng công suất lớn vì khi bị mất pha ở các động cơ này có thể dẫn đến 
sự mất cân bằng pha nghiêm trọng hoặc có thể làm hỏng máy. 
4.8.2. Mạch điện bảo vệ động cơ điện ba pha bị mất pha dùng  rơle điện áp 
Trong mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha nếu mất điện ở mạch điều khiển thì động 
cơ ngừng hoạt động. Vậy để bảo vệ động cơ điện khi bị mất pha chỉ cần quan tâm đến 2 
pha còn lại. Thông thường người ta dùng rơle điện áp (loại 380V – AC) mắc vào 2 pha còn 
lại để khống chế hoạt động của mạch điều khiển. Sơ đồ nguyên lý như hình 4.30.  
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Hình 4.30a: Mạch bảo vệ động cơ điện ba pha khi bị mất pha. 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát một pha (CB). 
Cầu chì một pha (FUSE). 
Bộ nút ấn (ON, OFF). 
Bộ Công tắc tơ (K). 
Rơle nhiệt (OLR). 
Rơle điện áp (RL). 
Động cơ xoay chiều một pha (M). 
* Nguyên lý hoạt động 
Mở máy: 
Đóng áp tô mát nguồn cuộn hút của rơle 
điện áp RL có điện đóng tiếp điểm RL1 
cho mạch điều khiển chuẩn bị hoạt động. 
Ấn nút ON cuộn hút công tắc tơ K có điện 
làm động cơ hoạt động tiếp điểm K12 
đóng lại để duy trì nguồn điện cho mạch 
điều khiển. 
Nếu động cơ không bị mất pha thì rơle RL 
không tác động, mạch điều khiển vẫn có 
điện, động cơ hoạt động bình thường. 
Bảo vệ động cơ bị mất pha: 
Khi động cơ bị mất pha cấp nguồn cho 
rơle điện áp thì rơle điện áp bị mất điện, 
tiếp điểm RL1 mở ra làm cho mạch điều 
khiển mất nguồn, động cơ dừng lại. 
Khi pha cấp nguồn cho mạch điều khiển bị 
mất điện thì ngay lập tức mạch điều khiển 
bị mất điện, động cơ mất nguồn ngừng 
hoạt động. 
* Nhận xét 
Tương tự như mạch bảo vệ chống mất pha bằng tụ điện mạch bảo vệ động cơ chống mất 
pha bằng rơle áp cũng hoạt động hiệu quả và khả năng bảo vệ cao và dễ lắp đặt. Ngoài 
chức năng bảo vệ chống mất pha ta có thể dùng mạch này như một mạch báo mất pha cho 
mạng dân dụng có sử dụng nguồn ba pha. 
4.9. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động cơ khi nguồn chính bị sự số mất điện 
Trong công nghiệp có những dây chuyền công nghệ không cho phép mất điện quá lâu như 
lò luyện thép nếu mất điện quá lâu sẽ làm hỏng lò, lò nướng bánh nếu mất điện quá lâu thì 
mẻ bánh trong lò có thể bị hư, trạm bơm nước nếu mất điện quá lâu có thể ảnh hưởng đến 
việc cấp nước cho các xí nghiệp chế biến thuỷ sản….  
Do những yêu cầu trên, bắt buộc trong các xí nghiệp phải có 2 nguồn cấp điện từ hai trạm 
biến áp khác nhau để dự phòng. Khi nguồn điện chính bị mất vì bất cứ lí do gì thì nguồn 
dự phòng phải được đưa vào vận hành ngay. Hình 3.36 trình bày một mạch chuyển nguồn 
điện dự phòng đơn giản dùng rơle điện áp. 
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4.9.1. Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát (CB).    Cầu chì (FUSE). 
Công tắc tơ (K1, K2).   Rơle điện áp (RL). 

 
Hình 4.31: Mạch tự động chuyển nguồn điện dự phòng cho động cơ khi nguồn chính bị sự 
cố. 
4.9.2. Nguyên lý vận hành 
Khi nguồn chính có điện, rơle điện áp RL có điện sẽ đóng tiếp điểm T1 mở RL2, khi đó 
cuộn hút công tắc tơ K1 có điện sẽ đóng các tiếp điểm động lực lại. động cơ (hoặc phụ tải) 
được hoạt động dưới nguồn điện chính.  
Khi nguồn điện chính bị sự cố mất điện. Công tắc tơ K1 mất nguồn mở các tiếp điểm động 
lực cấp nguồn cho động cơ ra. Đồng thời cuộn hút của rơle điện áp bị mất nguồn sẽ đóng 
tiếp điểm RL2 lại cấp nguồn ở nguồn dự phòng cho công tắc tơ K2. Công tắc tơ này sẽ 
đóng các tiếp điểm động lực của nó lại đưa động cơ vào hoạt động dưới nguồn điện dự 
phòng. 
* Nhận xét 
Với sơ đồ mạch đóng nguồn dự phòng tương đối đơn giản như ở hình 3.36 về mặt nguyên 
lý thì cơ bản có thể đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi nguồn điện. Tuy nhiên khi vận hành 
thực tế có thể gặp một số sự cố và hoạt động không như mong muốn. Đó là khi mạng điện 
bị chập chờn nếu sử dụng và chỉnh định rơle không đúng có thể xảy ra việc rơle đóng mở 
liên tục làm cho hai nguồn điện thay phiên đóng mở. Điều này sẽ gây ra hồ quang ở các 
tiếp điểm động lực của công tắc tơ rất nguy hiểm. Tuổi thọ của công tắc tơ và rơle bị giảm 
đi nhiều đôi khi còn ảnh hưởng đến các máy móc khác gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh 
tế. 
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Ngoài sơ đồ mạch chuyển nguồn điện như trên để đề phòng khi có dao động điện lưới ở 
máy biến áp cung cấp chập chờn (mất điện trong thời gian ngắn rồi có lại), người ta sử 
dụng những mạch điện bảo vệ ngăn ngừa không cho tác động sai (dùng rơle thời gian). 
Rơle thời gian có nhiệm vụ chờ trong một thời gian nhất định sau khi nguồn chính bị mất 
điện mới đóng điện cho nguồn dự phòng. Mạch có thể được mắc theo sơ đồ hình 4.32. 
Hình 4.32 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát ba pha (CB).   Cầu chì ba pha (FUSE). 

Bộ nút ấn (ON, OFF).   Bộ Công tắc tơ (K1, K2). 
Rơle trung gian (RL).   Rơle thời gian (T). 
* Nguyên lý hoạt động 
Đóng nguồn điện chính. 
Đóng áp tô mát chính (CB1), ấn nút ON rơle trung gian RL có điện đóng tiếp điểm RL1, 
công tắc tơ K1 có điện đóng tiếp điểm động lực K11 đưa thiết bị vào hoạt động với nguồn 
điện chính. Lúc này tiếp điểm RL2 và tiếp điểm K13 mở ra, K2 bị khống chế không cho 
hoạt động. Khi mạch vận hành xong với nguồn chính áp tô mát phụ (CB2) mới đóng lại 
đưa nguồn dự phòng sẵn sàng cung cấp nếu nguồn chính bị sự cố. 
Tự động đóng nguồn dự phòng. 
Máy đang chạy ở nguồn điện chính (CB1) thì nguồn chính bị sự cố thì công tắc tơ K1, rơle 
trung gian RL mất điện đóng các tiếp điểm K13 và RL2 trở lại. Rơle thời gian (loại OFF 
DELAY) bắt đầu tính thời gian sau một khoảng thời gian định trước tiếp điểm T1 sẽ đóng 
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lại công tắc tơ K2 có điện đóng các tiếp điểm động lực đưa thiết bị vào hoạt động với 
nguồn dự phòng. 
Tắt nguồn cung cấp.  
Khi máy đang hoạt động với nguồn chính muốn tắt nguồn cung cấp trước tiên  phải cắt áp 
tô mát phụ CB2 sau đó ấn nút OFF công tắc tơ K2 mất nguồn mở các tiếp điểm động lực 
ra. Lúc này thiết bị mất nguồn cung cấp. Khi máy đang hoạt động với nguồn phụ mở áp tô 
mát phụ CB2 thiết bị sẽ mất nguồn ngay lập tức. 
Ngoài hai dạng mạch trên trong một số trường hợp để đề phòng việc mất điện lưới đột ngột 
người ta còn dùng máy phát điện tự có. Điện lưới mất thì nguồn điện “điêzen” tự động 
khởi động để thay thế, khi có điện trở lại thì tự động ngừng nguồn “điêzen”.  
4.10. Mạch điện mở máy động cơ theo thứ tự 
Trong một số máy công tác và các dây chuyền công nghiệp nói chung, một số công việc 
đòi hỏi phải được thực hiện theo một trình tự nhất định. Trong đó mỗi động cơ đảm nhiệm 
công việc vận hành của một công đoạn nào đó. Nếu mỗi động cơ đảm nhiệm một công việc 
nhất định thì động cơ phải được làm việc theo một trình tự cho trước trong dãy công việc 
đó. 
Để thực hiện được cơ chế trên ta có hai phương thức điều khiển: 
Điều khiển theo cơ chế khoá: động cơ 1 phải làm việc trước mới cho phép động cơ 2 làm 
việc. Động cơ 1 sẽ đảm nhận chức năng khoá động cơ 2. Tuy nhiên động cơ làm việc theo 
cơ chế này thì ta cần phải thực hiện nhiều lần điều khiển cho một công việc. 
Điều khiển theo cơ chế bắt cầu: động cơ 1 hoạt động sẽ kéo theo sự hoạt động của động cơ 
2, động cơ 2 sau khi hoạt động làm cho động cơ 3 hoạt động. Các động cơ sẽ làm việc liên 
hoàn một cách tự động. Nếu động cơ làm việc theo cơ chế này thì chỉ cần một lần điều 
khiển cho cả quá trình điều khiển. 
4.10.1. Mạch điều khiển động cơ hoạt động theo trình tự dùng cơ chế khoá 
Sơ đồ nguyên lý của mạch cho bởi hình 4.33: 

 
Hình 4.33a: Mạch mở máy động cơ theo 
trình tự. 
 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát (CB). 
Cầu chì (FUSE). 
Nút ấn (ON1,ON2, OFF1, OFF2). 
Công tắc tơ (K1, K2). 
Rơle nhiệt (OLR1, OLR2). 
* Nguyên lý hoạt động 
Mở máy động cơ M1: 
Đóng áp tô mát nguồn, ấn nút ON1 cuộn 
hút công tắc tơ K1 có nguồn đóng điện 
cho động cơ M1 hoạt động qua các tiếp 
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trình tự (mạch động lực). 
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điểm động lực K11, nguồn của mạch điều khiển được duy trì nhờ tiếp điểm K12 của công 
tắc tơ. Lúc này tiếp điểm K13  của K1 đóng lại cho phép đưa động cơ M2  vào hoạt động. 
Mở máy động cơ M2: 
Ấn nút ON2, cuộn hút công tắc tơ K2 có điện đóng điện cho động cơ M2 hoạt động qua 
tiếp điểm K21, nguồn của mạch điều khiển K2 được duy trì bởi tiếp điểm K22. 
Dừng động cơ M2: 
Ấn nút OFF2 cuộn hút công tắc tơ K2 mất điện, động cơ M2 dừng lại. 
Dừng cả hai động cơ M1, M2:  
Ấn nút OFF1, cuộn hút công tắc tơ mất nguồn nhả các tiếp điểm của K1, K2 về vị trí ban 
đầu, 2 động cơ mất nguồn dừng lại. 
* Nhận xét 
Công tắc tơ K1 được dùng trong mạch điều khiển ở trên là loại có hai tiếp điểm thường mở 
khác với loại thông thường chỉ có một tiếp điểm thường mở và thường đóng dùng làm tiếp 
điểm điều khiển. Do đó khi mắc mạch cần chú ý lựa chọn công tắc tơ thích hợp và xem kĩ 
sơ đồ nối dây để tránh nhằm lẫn khi mắc tiếp điểm của công tắc tơ K1. 
Ngoài phương pháp mắc mạch điều khiển động cơ theo cơ chế khoá như trên ta cũng có 
thể mắc mạch điều khiển theo hình 4.34. Việc mắc mạch điều khiển theo sơ đồ này có thể 
khắc phục được nhược điểm của mạch hình 4.33 là có thể dùng công tắc tơ thông thường 
chỉ có một tiếp điểm điều khiển thường mở trong mạch điều khiển. 
Nguyên lý hoạt động: 
Mở máy: 
Ấn nút ON1 công tắc tơ K1 có nguồn đóng tiếp điểm động lực K11 cho động cơ 1 hoạt 
động, mạch điều khiển được duy trì nguồn bởi tiếp điểm K12. 
Ấn nút ON2 công tắc tơ K2 có nguồn đóng tiếp điểm động lực K21 cho động cơ 2 có 
nguồn hoạt động, công tắc tơ K2 được duy trì nguồn bởi tiếp điểm K22. 
Ấn nút ON3 công tắc tơ K3 có nguồn đóng tiếp điểm động lực K31 cấp nguồn cho động cơ 
3 hoạt động, nguồn của K3 được duy trì bởi K32. 
Khi động cơ 1 chưa hoạt động thì động cơ động cơ 2 không thể hoạt động được. Tương tự 
như vậy khi động cơ 2 chưa hoạt động thì động cơ 3 cũng không thể hoạt động được. 
Tắt máy: 
Ấn nút OFF3 công tắc tơ K3 mất điện, các tiếp điểm động lực K31 mở ra động cơ M3 
dừng lại. 
Ấn nút OFF2 công tắc tơ K2 mất điện, các tiếp điểm động lực K21 mở ra động cơ M2  mất 
điện dừng lại. Nếu M3 còn đang hoạt động ta ấn nút này thì cả động cơ M2 và động cơ M3 
đều ngừng hoạt động. 
Ấn nút OFF1 công tắc tơ K1 mất điện, các tiếp điểm động lực của K1 mở ra dừng động cơ 
M1.  
Ấn OFF1 khi cả ba động cơ M1, M2 và M3 còn hoạt động thì cả mạch điều khiển sẽ mất 
điện 3 động cơ điều dừng lại. 
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Hình 4.3:  

 
Hình 4.34 
4.10.2. Mạch điều khiển động cơ hoạt động theo trình tự dùng cơ chế bắc cầu 
Trong thực tế một sản phẩm được tạo ra theo một chu trình hoạt động nhất định. Trong đó 
một công đoạn có thể gồm một hay nhiều động cơ dẫn động, mỗi động cơ đảm nhiệm một 
công việc nhất định. Các động cơ này sẽ hoạt động liên hoàn một cách hoàn toàn tự động. 
Việc này sẽ được thực hiện bởi mạch điều khiển động cơ theo cơ chế bắc cầu được điều 
khiển bằng rơle thời gian. Ta có thể tăng, giảm thời gian khởi động trễ hoặc dừng một 
động cơ bất kì bằng rơle thời gian này. Mạch điều khiển theo cơ chế bắt cầu đơn giản được 
cho bởi hình 4.35. 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát (CB).    Cầu chì (FUSE). 
Rơle thời gian (T1, T2).   Nút ấn (ON, OFF). 
Công tắc tơ (K1, K2, K3).   Rơle nhiệt (OLR1, OLR2, OLR3). 
Động cơ xoay chiều ba pha (M1, M2, M3). 

 M1  M2   M3 
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Hình 4.35: Mạch mở máy động cơ theo trình tự dùng cơ chế bắc cầu. 
* Nguyên lý hoạt động 
Mở máy: 
Ấn nút ON1 cuộn hút công tắc tơ K1 có điện đóng điện cho động cơ M1 hoạt động. Rơle 
thời gian T1 và T2 có điện và bắt đầu tính thời gian. Mạch điều khiển được duy trì nguồn 
bởi tiếp điểm K12. Sau một khoảng thời gian t1 định trước tiếp điểm thường mở đóng 
chậm T11 của rơle T1 đóng lại cấp nguồn cho công tắc tơ K2, các tiếp điểm động lực của 
K2 đóng lại cấp nguồn cho động cơ M2 hoạt động. Động cơ M3 vẫn chưa hoạt động. 
Hai động cơ M1 và M2 hoạt động trong một thời gian t2 thì tiếp điểm thường đóng mở 
chậm T22 của rơle thời gian T2 mở ra động cơ M1 mất nguồn ngừng hoạt động. Đồng thời 
lúc này tiếp điểm thường mở đóng chậm T21 của rơle thời gian T2 đóng lại cấp nguồn cho 
công tắc tơ K3 đưa động cơ M3 vào hoạt động cùng M2. Lúc này mạch điều khiển được 
duy trì nguồn bởi tiếp điểm K22 do tiếp điểm K12 đã mở ra khi công tắc tơ K1 mất điện. 
Tắt máy: 
Ấn nút OFF mạch điều khiển mất điện làm cho các công tắc tơ nhả các tiếp điểm động lực, 
các động cơ ngừng hoạt động. 
Ngoài mạch điều khiển được mắc như trên ta cũng có thể mắc theo sơ đồ hình 4.36. 
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Hình 4.36 
Về trang bị điện và nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển này cơ bản cũng giống như 
mạch đã trình bày ở trên. Chỉ khác một điểm là khi động cơ M3 được đưa vào hoạt động 
bởi rơle T2 thì động cơ M1 vẫn tiếp tục hoạt động chứ không dừng lại do không có tiếp 
điểm thường đóng mở chậm của T2 khống chế. Các động cơ bị khoá chéo lẫn nhau. Nếu 
M1 không hoạt động thì M2, M3 không hoạt động, nếu M2 không hoạt động thì M3 không 
hoạt động. 
 
4.10.3. Mạch điều khiển động cơ chạy tắt luân phiên 
4.10.3.1. Mạch điều khiển một động cơ chạy tắt luân phiên 
Trong một số trường 
hợp động cơ không cần 
thiết phải hoạt động liên 
tục mà chỉ chạy trong 
một khoảng thời gian 
nhất định sẽ dừng lại, 
một khoảng thời gian 
sau sẽ hoạt động trở lại 
việc này sẽ được diễn ra 
tuần hoàn. Hình 4.37 
trình bày sơ đồ nguyên 
lý của mạch điều khiển 
động cơ chạy tắt luân 
phiên. 
Mạch động lực điều 
khiển động cơ chạy tắt 
luân phiên có cấu tạo 
giống như mạch khởi 
động từ đơn. 
* Trang bị điện của 
mạch 
Áp tô mát (CB).    Cầu chì (FUSE). 
Nút ấn (ON, OFF).    Công tắc tơ (K1). 
Rơle nhiệt (OLR).    Rơle thời gian (T1, T2). 
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K22 
K3 OLR3 

K2 

T2 

OLR2 

    K1    OFF ON  OLR1           220V AC 
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Hình 4.37: Mạch điều 1 động cơ chạy tắt luân phiên 
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Động cơ không đồng bộ ba pha (M1).  Rơle trung gian (RL) 
* Nguyên lý hoạt động 
Ấn nút ON1 rơle thời gian T1 có nguồn đóng tiếp điểm T13 lại làm cho công tắc tơ K1 có 
nguồn - đóng tiếp điểm động lực cho động cơ hoạt động. Tiếp điểm RL1 đóng lại duy trì 
nguồn cho mạch điều khiển hoạt động do rơle trung gian RL có nguồn. 
Sau một khoảng thời gian t1 tiếp điểm T11 của rơle thời gian T1 mở ra đồng thời T12 đóng 
lại. Công tắc tơ K1 bị mất nguồn động cơ ngừng hoạt động. Rơle thời gian T2 có nguồn 
bắt đầu tính thời gian.  
Sau một khoảng thời gian t2 tiếp điểm thường đóng của rơle thời gian T2 mở ra làm cho 
rơle này mất nguồn ngừng hoạt động. Tiếp điểm T22 của nó đóng trở lại làm cho T1 có 
nguồn, động cơ hoạt động trở lại. Chu trình hoạt động chạy, tắt của động cơ được diễn ra 
tuần hoàn. 
4.10.3.2. Mạch điều khiển 2 động cơ chạy tắt luân phiên 
Ngoài cách dùng mạch hình 4.8 để điều khiển một động cơ ta còn có thể dùng  mạch như 
hình 4.38 để điều khiển hai động cơ chạy tắt luân phiên. 

 
Hình 4.38: Mạch điều khiển 2 động cơ chạy tắt luân phiên. 
Mạch động lực của mạch chạy tắt luân phiên cũng được trang bị và đấu lắp giống như 
trường hợp của mạch điều khiển 2 động cơ mở máy theo trình tự. 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát (CB).     Cầu chì (FUSE). 
Nút ấn (ON, OFF).     Công tắc tơ (K1, K2). 
Rơle nhiệt (OLR1, OLR2).    Rơle thời gian (T1, T2). 
Động cơ không đồng bộ ba pha (M1, M2). 
* Nguyên lý hoạt động 
Ấn nút ON1 công tắc tơ K1 có nguồn đóng điện cho động cơ 1 hoạt động qua các tiếp 
điểm động lực, K12 đóng lại duy trì nguồn cho mạch điều khiển. Lúc này T1 có nguồn tính 
thời gian. Công tắc tơ K2 không có điện do tiếp điểm T11 và K13 mở,  động cơ 2 không 
thể hoạt động. Tiếp điểm K12 duy trì nguồn cho mạch điều khiển hoạt động. 
Sau một khoảng thời gian t1 tiếp điểm T11 của rơle thời gian T1 mở ra đồng thời T12 đóng 
lại. Công tắc tơ K1 mất nguồn, công tắc tơ K2 có nguồn làm cho động cơ 1 dừng lại động 
cơ 2 bắt đầu hoạt động. Rơle thời gian T1 mất nguồn do tiếp điểm T23 mở ra. Tiếp điểm 
K22 và T22 đóng lại đảm nhận vai trò cung cấp nguồn cho mạch điều khiển thay cho tiếp 
điểm K12 
Sau khoảng thời gian t2 tiếp điểm T22 của rơle thời gian T2 mở ra làm cho công tắc tơ K2 
và rơle thời gian T2 mất nguồn đóng trở lại các tiếp điểm T23 và K23. Công tắc tơ K1 có 
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nguồn đưa động cơ 1 vào hoạt động trở lại, rơle thời gian T1 bắt đầu tính thời gian. Chu 
trình chạy tắt luân phiên mới giữa hai động cơ bắt đầu. 
* Nhận xét 
Mạch trên hình 4.38 vì mục đích tiết kiệm tối đa các thiết bị sử dụng trong mạch nhằm tiết 
kiệm chi phí thực hiện và làm cho phương pháp lắp mạch đơn giản nên đã không sử dụng 
rơle trung gian để duy trì nguồn cho mạch điều khiển sau khi ấn nút ON mà chỉ dùng các 
tiếp điểm K12 và K22. Do đó để mạch có thể vận hành chính xác và hiệu quả cần chọn 
những công tắc tơ có độ nhạy cao khi lắp mạch để tránh trường hợp khi K1 mất nguồn K2 
lại chưa đóng lại được. 
Ngoài ứng dụng điều khiển hai động cơ chạy tắt luân phiên thì mạch điều khiển trên hình 
4.38 còn có thể áp dụng dùng cho mục đích điều khiển đổi chiều quay luân phiên cho một 
động cơ bằng cách thay đổi cách đấu dây cho động cơ ở mạch động lực. Hay ta cũng có thể 
chuyển đổi mạch thành mạch chạy tắt luân phiên cho một động cơ bằng cách chỉ dùng 1 
động cơ ở mạch động lực và công tắc tơ K2 được thay bằng rơle trung gian chỉ có các tiếp 
điểm điều khiển không có tiếp điểm động lực. 
Ngoài các mạch trên ta còn có thể kết hợp giữa điều khiển động cơ chạy dừng luân phiên 
và khởi động theo trình tự để điều khiên các động cơ. Mạch điều khiển động cơ hoạt theo 
trình như hình 4.39. Trong đó động cơ 1 sẽ chạy trước rồi đến động cơ 2, động cơ 3. Động 
cơ 1 sẽ hoạt động liên tục trong khi đó động cơ 2 và động cơ 3 sẽ chạy dừng luân phiên 
nhau. 

 
Hình 4.39 
4.10.4. Mạch tự động đóng điện cho động cơ dự phòng khi động cơ chạy chính bị sự cố 
Trong quá trình vận hành của các động cơ khi sản xuất có thể sẽ gặp sự cố về kỹ thuật như: 
quá tải, ngắn mạch, chạm giữa các cuộn dây… các sự cố này có thể làm hỏng động cơ tức 
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thì. Việc gặp sự cố của động cơ có thể dẫn đến việc ngừng hoạt động của dây chuyền, một 
công đoạn nào đó. Đối với các công đoạn quan trọng thì việc này gây ảnh hưởng rất lớn 
đến hiệu quả kinh tế hoặc nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến sự hư hỏng thiết bị về mặt kỹ 
thuật do dây chuyền hoạt động không đồng bộ. Do đó để giảm nhẹ tổn thất khi động cơ 
chính bị sự cố thông thường đối với các công đoạn quan trọng người ta thường bố trí một 
động cơ dự phòng để khi máy chính bị sự cố thì có thể đưa máy dự phòng vào hoạt động 
ngay. Việc đưa động cơ dự phòng vào có thể thực hiện bằng tay hoặc tự động khi động cơ 
chính bị sự cố. Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm tổn thất về kinh tế thì 
thông thường việc đưa động cơ dự phòng vào  hoạt động sẽ được diễn ra hoàn toàn tự 
động.  
Một sơ đồ đơn giản như hình 4.40 có thể thực hiện việc đưa động cơ dự phòng vào hoạt 
động thay cho động cơ chạy chính khi động cơ này bị sự cố cần phải cắt ra khỏi thiết bị 
hoặc dây chuyền. 

 
Hình 4.40: Mạch tự động đóng điện động cơ dự phòng. 
Mạch động lực của mạch này giống như mạch mở máy theo trình tự cho 2 động cơ. 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát (CB).     Cầu chì (FUSE). 
Nút ấn (ON, OFF).     Công tắc tơ (K1, K2). 
Rơle nhiệt (OLR1, OLR2).    Rơle trung gian (RL). 
Động cơ không đồng bộ ba pha (M1, M2). 
* Nguyên lý hoạt động 
Chạy động cơ chính: 
Đóng áp tô mát nguồn, SW ở vị trí 1 ấn nút ON công tắc tơ K1 có nguồn đóng điện cho 
động cơ 1 hoạt động qua các tiếp điểm động lực K11 và duy trì nguồn cho mạch điều khiển 
bởi tiếp điểm K12. Lúc này K2 không có nguồn do RL2 mở, K13 mở.  
Tự động đóng điện cho động cơ dự phòng khi động cơ chính bị sự cố: 
Khi động cơ 1 bị sự cố thì rơle nhiệt OLR1 tác động nhả tiếp điểm thường đóng trên mạch 
của K1 làm K1 mất nguồn đồng thời đóng tiếp điểm thường mở thường đóng ở mạch của 
rơ le trung gian RL. Rơle trung gian RL được cấp nguồn, đóng tiếp điểm RL2 lại cấp 
nguồn cho cuộn hút công tắc tơ K2. Động cơ dự phòng được đưa vào hoạt động. 
Ta có thể lựa chọn động cơ chính khi khởi động bằng cách chuyển SW từ vị trí 1 về 2 hoặc 
ngược lại. 
Khi động cơ 2 được chọn là động cơ chính (công tắc chuyển mạch ở vị trí 2) thì nguyên lý 
hoạt động cũng tương tự. Ấn nút ON công tắc tơ K2 có nguồn đóng điện cho động cơ 2 
hoạt động, rơle trung gian RL có nguồn đóng tiếp điểm RL2 lại đưa động cơ 1 vào dự 
phòng cho động cơ 2. Nếu động cơ 2 bị sự cố thì rơle nhiệt OLR2 tác động cắt nguồn K2 
loại động cơ 2 ra khỏi mạch đồng thời đóng điện đưa động cơ 1 vào hoạt động. 
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4.10.5. Mạch điều khiển động cơ chạy tắt luân phiên khi một động cơ bị sự cố ngay lập tức 
đóng điện động cơ còn lại 

 
 
Hình 4.41: Mạch tự động đóng điện động cơ dự phòng khi động cơ chính bị sự cố. 
* Trang bị điện của mạch. 
Áp tô mát (CB).     Cầu chì (FUSE). 
Nút ấn 2 tầng tiếp điểm (ON, OFF).   Rơle thời gian (T1, T2). 
Công tắc tơ (K1, K2).    Rơle nhiệt (OLR1, OLR2). 
Động cơ không đồng bộ ba pha (M1, M2).  Rơle trung gian (RL). 
* Nguyên lý hoạt động 
Khi mạch hoạt động bình thường hai động cơ sẽ luân phiên chạy tắt. Nếu có sự cố xảy ra ở 
một trong hai động cơ khi động cơ này đang hoạt động thì ngay lập tức động cơ còn lại sẽ 
được đưa vào hoạt động cưỡng bức chờ sữa chữa động cơ bị hỏng. 
Mở máy: 
Công tắc chuyển mạch SW1, SW2 ở vị trí đóng. 
Ấn nút ON công tắc tơ K1, rơle thời gian T1 rơle trung gian RL có nguồn. Các tiếp điểm 
động lực của K1 đóng lại cấp nguồn cho động cơ 1 hoạt động. Lúc này K2, T2 không có 
nguồn do tiếp điểm T11 và T12 mở công tắc tơ K2 không được cấp nguồn. 
Sau một khoảng thời gian t1 thì T11 đóng lại đồng thời T12 mở ra. Rơle thời gian T1 mất 
nguồn. Lúc này K2 và T2 sẽ có nguồn do K22 và K23 đã đóng lại. Khi K2 có nguồn thì 
công tắc tơ K1 mất nguồn, động cơ 1 dừng lại, động cơ 2 bắt đầu hoạt động. 
Sau một khoảng thời gian t2 chỉnh định trước rơle thời gian T2 sẽ mở tiếp điểm T21 ra làm 
cho K2 mất nguồn kéo theo K23 sẽ mở làm cho T2 mất nguồn theo. Động cơ 2 ngừng hoạt 
động. Rơle thời gian T1 có nguồn trở lại do T22 đóng lại, K1 được cấp nguồn trở lại đóng 
các tiếp điểm động lực làm cho động cơ 1 hoạt động trở lại. Một chu trình hoạt động mới 
bắt đầu. 
Trường hợp xảy ra sự cố. 
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Nếu sự cố xảy ra khi động cơ 1 đang hoạt động. Rơle nhiệt OLR1 sẽ mở tiếp điểm thường 
đóng OLR11 ra làm cho K1 mất nguồn, động cơ 1 được tách ra khỏi lưới. Tiếp điểm 
thường mở OLR12 sẽ đóng lại cấp nguồn cho K2 động cơ 2 sẽ được đưa vào hoạt động.   
Nếu sự cố xảy ra khi K2 đang hoạt động. Rơle nhiệt OLR2 sẽ mở tiếp điểm thường đóng 
OLR21 ra làm cho K2 mất nguồn, động cơ 2 được tách ra khỏi lưới. Tiếp điểm thường mở 
OLR22 sẽ đóng lại cấp nguồn cho K1 động cơ 1 sẽ được đưa vào hoạt động.   
Khi một trong hai động 
cơ bị sự cố cần phải sữa 
chữa lâu dài vượt quá 
thời gian chỉnh định 
của rơle thời gian. Ta 
có thể mở khoá SW1 để 
động cơ 1 chạy cưỡng 
bức nếu trường hợp 
động cơ 2 bị sự cố và 
ngược lại nếu động cơ 1 
bị sự cố ta sẽ mở SW2 
để động cơ 2 chạy 
cưỡng bức. 
Mạch trong hình trên 
công tắc tơ K2 cần phải 
có hai tiếp điểm thường 
mở điều khiển nên ta có 
thể dùng mạch hình 
4.42 để thực hiện cùng 
chức năng điều khiển sẽ 
không cần sử dụng nút 
ấn hai tầng, công tắc tơ 
K2 chỉ dùng loại thông 
thường. 
 
4.10.6. Mạch điều 
khiển động cơ chạy 
dừng có hãm luân phiên 
* Trang bị điện của mạch 
Áp tô mát (CB).     Cầu chì (FUSE). 
Nút ấn (ON, OFF).     Công tắc tơ (K1, K2). 
Rơle nhiệt (OLR1, OLR2).    Rơle thời gian (T1, T2). 
Động cơ không đồng bộ ba pha (M1, M2). 
* Nguyên lý hoạt động 
Ấn nút ON rơle thời gian T1, rơle trung gian RL có nguồn, tiếp điểm T13 và tiếp điểm 
RL1 đóng lại. Công tắc tơ K1 có nguồn các tiếp điểm động lực đóng lại động cơ bắt đầu 
hoạt động.  
Sau một khoảng thời gian t1 tiếp điểm T11 của rơle thời gian T1 mở ra đồng thời tiếp điểm 
T12  đóng lại cấp nguồn cho rơle thời gian T2 và công tắc tơ K2. Động cơ ngừng hoạt 
động và nguồn điện một chiều được đưa vào hãm động cơ trong khoảng thời gian t2 được 
đặt bởi rơle thời gian T3. Quá trình hãm kết thúc động cơ vẫn còn nghỉ. Động cơ chỉ hoạt 
động trở lại khi T2 tác động đóng T2 lại sau khoảng thời gian t3, rơle T1, công tắc tơ K1 
được cấp nguồn trở lại do T22 đóng. Chu trình hoạt động chạy, dừng có hãm của động cơ 
được lặp lại tuần hoàn. 
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Hình 4.43 
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Chương 6 KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

 
 
6.1. MỘT SỐ PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

1. Đế cắm rờ le 
Là thiết bị dùng để cắm cac rờle hoặc công tắc tơ sau đó cài lên thanh cài. Sử 

dụng đế cắm rất thuận tiện cho việc thay thế và sửa chữa. 
 

2. Thanh cài 
 Dùng để gá lắp và cố định các thiết bị điện công nghiệp trong các tủ điện. sử 

dụng thanh cài sẽ giúp cho việc thay thế, sửa chữa các thiết bị điện được thuận tiện. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bót đấu dây 
 Được dùng làm các “trạm” tiếp điện giữa hai đầu một tuyến dây nào đó. 
 
4. Máng lồng dây 
 Dùng để đặt dây dẫn trên những tuyến cố định, có khỏang cách không vượt 

xa (thường chỉ trong phạm vi của một tủ điện) và có yêu cầu về mức độ bảo vệ, 
hoặc chống ẩm không cao 

Hình 6.1: Một số phụ kiện lắp đặt điện công nghiệp 
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5. Ống lồng dây PVC 
 Dùng để đặt dây dẫn trên những tuyến cố định, có khỏang cách xa (thường 

dùng trên những tuyến từ tủ điện đến các thiết bị tiêu thụ hoặc điều khiển dặt bên 
ngoài tủ điện) và có yêu cầu về mức độ bảo vệ, hoặc chống ẩm cao. 

 
6. Đánh số đầu dây 
 Được lồng vào dây dẫn nhằm mục đích xác  định 2 đầu dây của một dây dẫn 

được nhanh chóng và thuận tiện. 
 
7. Thít dây 
 Dùng để nẹp (bó) các sợi dây trên tuyến dây di động. 
 
8. Băng dán dây 
 Dùng để có định các bó dây thông qua thít dây. 
 
9. Xoắn dây 
 Có công dụng như thít dây nhưng dùng xắn dây cho ta các bó dây gọn hơn. 

Tuy nhiên việc bó dây lâu hơn và chỉ dùng trong trường hợp bó dây ít phải thay thế. 
 
10. Đầu cốt 
 Dùng để kẹp đầu dây, sau đó nối vào vít điện hoặc bó đấu dây. Các laọi đầu 

cốt thường dùng là: Đầu cốt trần (không bọc nhựa cách điện), laọi này thường được 
dùng để kẹp các đầu dây không tháo lắp thường xuyên, ở những vị trí có không gian 
hẹp, kín và ít va chạm vào thợ vận hành khi mạch điện làm việc. 

   
6.2. KỸ THUẬT ĐẤU, NỐI DÂY DẪN 

6.2.1. Một số dụng cụ cầm tay thông dụng phục vụ công tác lắp đặt điện 
công nghiệp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6.2: Một số dụng cụ cầm tay để lắp đặt điện công nghiệp 
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 1. Kìm tuốt dây chuyên dụng 
2. Kìm cắt dây 
3. Kìm bấm 
4. Chấm dấu 
5. Dao cắt ống nhựa chuyên dụng 
6. Kìm cắt ống 
7. Dụng cụ cắt ống kim loại 
 

6.2.2. Kỹ thuật đấu dây đơn cứng. 
 a) Nối thẳng (nối hai đoạn dây tạo tành mạch thẳng) 

 * Nối dây dẫn có đường kính nhỏ hơn 3 mm. 
 Các bước thực hiện: 

 Gọt cách điện hai đầu dây dẫn cần nối khỏang 5 – 6 cm, làm vệ sinh 
sạch sẽ. 

 Đặt hai đầu dây chéo nhau, xoắn đầu dây này lên đầu dây kia 2 – 3 
vòng. 

 Dùng kìm xoắn tiếp các đầu dây thêm 2 -3 vòng nữa. 
 Nếu mối nối cần chịu lực nhiều hoặc ở những nơi ẩm ướt dễ bị ôxy 

hóa ta phải hàn tiếp mối nối. Thiếc hàn trên mối nối phải ngấu và bóng láng 
mới đạt yêu cầu. 

 Băng cách điện mối nối. Xem hình 6.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6.3: Các bước thực hiện đấu dây đơn cứng d < 3 mm 
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*  Nối dây dẫn có đường kính lớn hơn 3 mm. 

 Các bước thực hiện: 
 Gọt cách điện hai đầu dây dẫn cần nối khỏang 5 – 6 cm. 
  Làm vệ sinh sạch sẽ và uống cong hai đầu mút của dây. 
 Đặt hai đầu dây cần nối song song với nhau, sau đó dùng đoạn dây có 

tiết diện khỏang 0,5 – 1 mm2 quấn chặt hai đầu dây cần nối lại với nhau. 
 Băng cách điện mối nối. Xem hình 6.4 

 
Hình 6.4: Các bước thực hiện đấu dây đơn cứng d > 3 mm 

 
* Nối dây dẫn có đường kính khác nhau 

 Các bước thực hiện: 
 Gọt cách điện hai đầu dây dẫn cần nối.  
 Vệ sinh phần dây đã gọt cách điện. 
 Quấn từ 5 – 6 vòng dây nhỏ lê dây lớn. 
 Dùng kìm bẻ gập đầu dây lớn kẹp chặt dây nhỏ. 
 Băng cách điện mối nối. Xem hình 6.5 
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Hình 6.5: Các bước thực hiện nối dây có đường kính khác nhau 
 

 b) Nối rẽ nhánh 
  Các bước thực hiện: 

 Dùng dao gọt cách điện của dây chính 1 - 2 cm 
 Dùng để tuốt dây, gọt dây rẽ nhánh khỏang 5 cm. 
 Làm vệ sinh sạch vị trí cần nối dây 
 Quấn đầu dây cần rẽ nhánh lên dây chính 5 – 7 vòng 
 Dùng kìm ép chặt đầu dây tránh làm thủng băng cách điện 
 Hàn thiết  
 Băng cách điện mối nối. Hình 6.6 

 
 Hình 6.6: Các bước thực hiện nối dây rẽ nhánh 
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Hình 6.7: Các bước thực hiện nối dây mềm thẳng 
 

6.3.2. Kỹ thuật đấu dây mềm. 
a) Nối dây mềm thẳng 
Cách đơn giản là ta xoắn tròn các sợi dây lại với nhau, sau đó nối như dây 

đơn cứng. nhưng nôi snhư vậy thì khi bị kéo căng mối nối dễ bị tuột. để mối nối 
chắc chắn hơn ta làm như sau:  

 Gọt lớp vỏ cách điện hai đầu mối nối 
 Vệ sinh sạch sẽ 
 Đan chéo các sợi dây của hai đầu dây cần nối 
 Quấn từng sợi (hoặc nhóm sợi) của day này vào dây kia cho đến hết. 
 Băng cách điện mối nối. Hình 6.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Nối dây mềm rẽ nhánh 
 Gọt lớp vỏ cách điện của dây rẽ nhánh và dây chính. 
 Vệ sinh sạch sẽ 
 Tách đôi dây chính và dây rẽ chính rồi lồng dây rẽ nhành vào giữa 

dây chính. 
 Quấn các sợi của dây rẽ nhánh vào hai bên thân dây chính theo chiều 

ngược nhau từ 4 – 5 vòng. 
 Băng cách điện mối nối. Hình 6.8 
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6.4. KỸ THUẬT GIA CÔNG ỐNG NHỰA TRÒN LỒNG DÂY ĐIỆN. 
6.4.1. Cắt ống 

Thực hiên theo các bước sau: 
 Vạch dấu 
 Cắt ống: dùng dao cắt ống chuyên dụng kẹp vào vị trí đã vạch dấu, 

vừa xoay tròn vừa bóp nhẹ chuôi dao cho đến khi ống bị đứt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6.9: Các bước thực hiện cắt ống nhựa 
 
6.4.2. Uống ống nhựa 

Thực hiện theo các bước sau đây: 
 Chọn kích cỡ của lò xo tương ứng với đường kính với đường kính của 

ống sau đó lồng vào trong ống nhựa. 

Hình 6.8: Các bước thực hiện nối dây mềm rẽ nhánh 
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 Gia ống nhiệt: dùng máy thổi hơi nóng thổi vào vùng ống nhựa cần 
uống. trong quá trình thổi hơi nóng ta xoay tròn ống để nhiệt độ trên vùng 
cần uống đồng đều. 

 Uống ống: từ từ uống phần ống nhựa đã gia nhiệt, ép sát vào dưỡng 
uống, sau đó rút lò xo ra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 9.10: Các bước gia nhiệt và uống ống nhựa 

 
6.4.3. Ghép nối ống tròn và vuông PVC 
 Trong các ttrường hợp đặt nổi, đừong dây điện có thể được sửa chữa ta nên 

sử dụng các phụ kiện chuyên dùng để nối ống. 
 Một số hình ảnh của nối ống ngả 2, ngả 3 và ngả 4. 
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Hình 9.11: Một số hình ảnh nối ống nhựa 
 

6.5. KỸ THUẬT LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN HẠ ÁP 
6.5.1. Khái niệm 

Tủ phân phối điện hạ áp còn được gọi là tủ chính cho một phân xưởng nói 
riêng hay một mạng điện hạ áp nói chung. Nó có nhiệm vụ đo đếm điện năng và 
phân phối điện cho từng thiết bị tiêu thụ điện.  
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 Trong một tủ phân phối điện hạ áp thường được trang bị các thiết bị sau: 
 
1. Vỏ tủ 
2. Máy biến dòng 
3. Áp tô mát chính 
4. Công tơ đo đếm điện năng 
5. Đồng hồ đo dòng điện 

xoay chiều 
6. Đồng hồ đo điện áp xoay 

chiều 
7. Áp tô mát nhánh 
8. Thanh cài 
9. Bót đấu dây 
10. Cáp điện 
 

 
 

 
 
 

Hình 6.12: Sơ đồ bố trí các thiết bị điện trong tủ phân phối 
 

6.5.2. Các bước tiến hành chủ yếu khi lắp đặt tủ phân phối điện hạ áp. 
 Bước 1: Chuẩn bị thiết bị, vật liệu theo yêu cầu trên sơ đồ nguyên lý và sơ đồ 

bố trí thiết bị 
 Bước 2: Gá lắp thiết bị trên thanh cài theo sơ đồ bố trí thiết bị 
 Bước 3: Lắp đặt tủ chính và thiết bị đo đếm điện năng. Nếu sử dụng công tơ 

3 pha đo trực tiếp thì ta đấu theo sơ đồ hình 6.13. nếu sử dụng công tơ 3 pha đo gián 
tiếp thì ta đâu dây theo sơ đồ 6.14. 

 Bước 4: Đấu đồng hồ đo dòng điện, điện áp 
Bước 5: Đấu áp tô mát nhánh 
Bước 6: Hoạt động thử.  
Khi hoạt động thử cần lưu ý: không được để hở mạch cuộn thứ cấp của máy 

biến dòng khi đã có dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp vì khi hở mạch cuộn thứ cấp từ 
thông trong lõi thép máy biến dòng tăng cao làm cho lõi thép quá nóng và điện áp 
trên cuộn thứ cấp rất lớn, nguy hiểm cho người và thiết bị. 
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HỆ THỐNG ĐI DÂY CÁP ĐIỆN 

 
Hộp cáp ( Cable trunking ) 
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Thang cáp ( Cable ladder )  
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3.6. LẮP ĐẶT VÀ KIỂM TRA KHÍ CỤ ĐIỆN TRONG BẢNG ĐIỆN 
3.6.1. Lắp đặt 
 Các bảng điện kiểu hở có kích thước không lớn nên trọng lượng cũng nhẹ, 
bốn góc bảng khoan 4 lỗ tròn để bắt bu lông hoặc vít qua các lỗ vào tường hoặc cột 
nhà. Những bảng nặng hơn phải bắt vào khung thép chôn vào tường hay cột. Các 
bảng điện của mạch thắp sáng đặt ở khu nhà dân dụng thường đặt trên tường cách 
mặt đất từ 1,5 – 1,8 m. 
Các bảng điện động lực có cầu dao đặt cách mặt đất từ 1,6 – 1,8 m. Ở những nơi sản 
xuất, trong mọi trường hợp các bảng điện đều phải đặt trong tủ kim loại hoặc trong 
hộp kín bằng kim loại. 
Các bảng điện phải được đặt thăng bằng để chúng có vị trí thẳng đứng. Khi đặt các 
thiết bị phân phối điện năng cho những nơi tiêu thụ nhiều ta dùng tủ phân phối. Nếu 
2 tủ đối diện, khỏang cách bé nhất giữa chúng nên để từ 1,0 – 1,6 m để cho người ta 
đi lại phục vụ dễ dàng. 
Những khí cụ đo điện được lắp sao cho đường trục ngang của nó nằm giữa 1,5 – 2,0 
m kể từ mặt nền. Công tơ điện và máy ghi có thể đặt thắp hơn, chiều cao từ mặt nền 
có thể là 0,8 m. 
Khí cụ điện đóng mở hạ áp được lắp ở chiều cao thích hợp để thao tác nhẹ nhàng và 
thường tính từ mặt nền là 1,4 – 1,8 m. Cầu chì nên lắp phía trước bảng để thay thế 
dễ dàng. Khi lắp đặt các thiết bị điều chỉnh, biến trở, côngtắctơ, …phải kiểm tra 
xem xét các cuộn dây bên trong có bị đứt hay không. Nếu cách điện không đạt, phải 
đem sấy bằng dòng điện hay trong tủ sấy. Yêu cầu chính đối với việc lắp đặt các 
thiết bị khởi động là làm sao bắt chặt và thẳng. 
 
3.6.2. Kiểm tra 
Việc kiểm tra bảng điện, tủ điện, từng thiết bị tự động và điều khiển nhờ “cái dò 
mạch” hay chuông theo sơ lắp đặt đã được kiểm tra trước. 
Trước khi kiểm tra cần phải tháo cáp liên lạc với bên ngoài và để hở mạch những 
liên hệ bên trong bảng mà có thể tạo thành mạch vòng với đèn thử. 
Sơ đồ lắp pahỉ chính xác, việc lắp và kí hiệu thực tế pahỉ phù hợp nhau. Khi kiểm 
tra lắp cần phải chú ý đến vị trí khối tiếp điểm của thiết bị: tiếp điểm thường đóng, 
thường mở của rờle. Vị trí các tiếp điểm phải tương ứng với sơ đồ ở trạng thái 
không có điện của thiết bị hoặc rờle. 
Sau khi kiểm tra việc lắp, phải đo điện trở cách điện các phần dẫn điện với mạch và 
giữa mạch điều khiển, tín hiệu đo lường và bảo vệ. Các đầu ra của tụ điện và các 
dụng cụ bán dẫn cần đấu tắt trước khi đo. 
Sau khi kiểm tra việc lắp các bảng điện và từng thiết bị, ta chuyển sang kiểm tra hệ 
thống cáp và  các phần tử khác. 
Khi kiêm tra lắp ráp nếu thấy chỗ nào chưa thật đúng, nhưng vẫn trong phạm vi cho 
phép so với thiết kế thì cũng cần ghi vào sơ đồ lắp, cần trao cho người vận hành 
những số liệu đó với các tài liệu, văn bản thử nghiệm. 
 
3.6.3. Một vài hiện tượng hư hỏng thông thường và cách sửa chữa 
 * Điều kiện để đảm bảo cho khí cụ điện làm việc bình thường là ta phải: 
Phải lựa chọn đúng khí cụ điện theo dòng điện và điện áp. 
Chất lượng kết cấu và đặc tính kỹ thuật của khí cụ điện phải tốt. 
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Phải lắp ráp và điều chỉnh khí cụ điện theo đúng qui phạm lắp đặt điện. 
Phải định kỳ bảo dưỡng, làm sạch và thay thế các chi tiết mau mòn trong quá trình 
sử dụng. 
 
* Do điều kiện làm việc nặng các khí cụ điện thường hay bị hư hỏng do các nguyên 
nhân sau đây: 
Việc điều khiển tự động truyền động điện trong hầu hết các máy công cụ được thực 
hiện theo hàm thời gian hay hàm hành trình, làm cho các khí cụ điện phải đóng ngắt 
trong điều kiện nặng nề và thường xuyên xuất hiện các quá trình quá độ trong 
chúng. 
Tần số đóng ngắt các khí cụ điện lớn làm chấn động và mau hỏng các cơ cấu điện 
và lắp ghép. 
Môi trường xung quanh thường có bụi gang, bụi than, dầu mỡ, hơi nước, … làm 
ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng làm việc và tuổi thọ của khí cụ điện. Để giảm 
ảnh hưởng này, ngày nay người ta thường đặt các khí cụ điện trong tủ ngay trong 
thành máy hoặc trong tủ để ở ngoài máy. 
Do lựa chọn khí cụ điện không đúng với công suất phụ tải, hoặc khi lắp khí cụ điện 
không đúng làm cho giá đỡ tiếp điểm không bảng phẳng, công vênh, hoặc khí cụ 
điện sử dụng lâu ngày, đóng ngắt nhiều lần làm cho bề mặt viền tiếp điểm bị ôxy 
hóa. Chính những nguyên nhân trên làm cho tiếp điểm của khí cụ điện bị hư hỏng. 
Bên cạnh đó, do những nguyên nhân như bị ngắn mạch cục bộ, điện áp tăng quá 
cao, do nước, muối, dầu, hóa chất, … của môi trường xung quanh xâm thực chọc 
thủng cách điện vòng dây, làm cho cách điện của cuộn dây khí cụ điện bị phá hủy, 
dẫn đến cuộn dây bị cháy, bị đứt dây. 
 
* Biện pháp sử chữa 
 Kiểm tra và sửa chữa nắn thẳng độ bằng phẳng của giá đỡ tiếp điểm. 
 Kiểm tra lò xo của tiếp điểm động xem có bị méo, biến dạng, hay đặt lệch 
khỏi cốt giữ hay không. Phải điều chỉnh lò xo đúng lực ép lên tiếp điểm và kiểm tra 
bằng lực kế. 
Thay thế bằng tiếp điểm dự phòng khi kiểm tra tiếp điểm bị mòn gần hết hoặc cháy 
hỏng nặng. 
Kiểm tra và loại trừ các nguyên nhân bên ngoài gay hư hỏng cuộn dây và quấn lại 
cuộn dây theo mẫu hoặc tính toán lại dây đúng điện áp và công suất tiêu thụ yêu 
cầu. Khi quấn lại cuộn dây, cần đảm bảo công nghệ sửa chữa đúng kỹ thuật. 
 

 


