
  Contactor الكونتاكتور

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

و  Contactorsأولى مشاركتنا فى دورتنا العلمية المجانية دورة التحكم اآللى فى المواتير بإستخدام 

Relays  وTimers  . 

  من هنالمتابعة الدورة من بدايتها توجه إلى هذا الرابط 

 

 -: Contactorنبدأ أوالً بتعريف الكونتاكتور 

عبارة عن مفتاح أوتوماتيكى له عدة نقاط منها رئيسية لدائرة القوى ومنها نقاط مساعدة لدائرة التحكم وهذه 

 -الحياة العملية :أشكاله فى 

 

 
 

حيث يحتوى   Eوفكرة عمله بسيطة جداً حيث يحتوى الكونتاكتور على قلبين حديديين أحدهما على شكل حرف 

عل ملف يعرف بالبوبينة ملفوف حول الضلع األوسط جهدها مكتوب على البوبينة نفسها وليس على جسم 

اس لتقوية المجال المغناطيسى واألخر على شكل [ الكونتاكتور والضلعين األخرين بكل منهما حلقة من النح

الثابت  Eفعندما يمر تيار كهربى بهذا الملف ينشأ مجال مغناطيسى يعمل على جذب حرف [ المتحرك إلى حرف 

وعدد من  -لتوصيل الثالثة أوجه-ويحتوى الجزء المتحرك على بعض النقاط منها الرئيسية وعاداً تكون ثالثة 

النقاط المساعدة والتى يكون بعضها مغلق واألخر مفتوح والتى تتغير أوضعها بتغير وضعية الجزء المتحرك 

 فيصير المغلق مفتوح والمفتوح مغلق

 -زاء الكونتاكتور من الداخل :والشكل التالى يوضح أج
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 وشكل بسيط يوضح النقاط الرئيسية )على الجانب األيمن للبوبينة فى الشكل(

  والنقاط المساعدة )على الجانب األيسر للبوبينة فى الشكل( الموجودة داخل الكونتاكتور

 -==< موضح به بعض األسامى واألرقام الشائعة لتلك النقط :

 
 

 

النقط الرئيسية تحتمل جهد عالى ولذلك تكون مخصصة لدائرة القوى أما النقاط الفرعية فهى تعمل بالجهود 

ركيب قطع تحمل عدداً من النقاط المساعدة الصغيرة وتكون مخصصة لدائرة التحكم ويمكن زيادة عددها بت

اإلضافية وأيضاً تتيح بعض مركات الكونتكتورات أن تغير البوبينة بحرية وبالتالى نستطيع جعلها تعمل على 

قيم مختلفة من الفولت حيث كلما عملت على جهد أعلى كلما زادت مقاومتها وبالتالى قطر السلك الملفوف 

 يكون أرفع وعدد لفاته أكثر
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 -المعلومات األساسية المطلوب معرفتها لشراء كونتاكتور جديد أو البديل للتالف :

يالحظ أن التيارات الموجودة بالسوق قد التلبى  -شدة التيار أو قدرة الحمل التى سيصل بها هذا الكونتاكتور  -1

 إحتياجك بالضبط ولذلك يختار على أقرب قيمة أعلى بقليل من القيمة المرادة .

 فرق الجهد التى تعمل عليه البوبينة أى جهد دائرة التحكم . -2

 عدد النقاط المساعدة المفتوحة والمغلقة . -3

 وأخيراً ماركة الكونتاكتور نفسها ويفضل هنا إختيار ماركة جيدة ألنها مصنعة على مواصفات قياسية . -4

 -* ملحوظات مهمة :

الكونتاكتور أكبر من قيمة تيار الحمل حتى يطول عمر الكونتاكتور ولكن من المستحسن أن تكون قيمة تيار  -1

إقتصادياً يجب إختيار كونتاكتور مناسب وليس أعلى بكثير وأيضاً حتى اليحرق الموتور فى حالة زيادة الحمل 

 بشكل كبير اليقدر الموتور على تحمله .

القدرة ولكن عند جهود مختلفة ولذلك يوجد  الكونتكتورات تستطيع أن تعمل على أنواع مواتير مختلفة -2

 220لبعض الكونتكتورات جدول يوضح ذلك فنجد أن كونتاكتور معين يقول إذا كان لديك محرك يعمل على جهد 

فولت فيمكن توصيله  380حصان أما إذا وصل بجهد  3فولت فإنه يستطيع العمل مع موتور قدرته تصل إلى 

 ذا .حصان وهك 5.5مع موتور ذو قدرة 

 

 -الشكل التالى يوضح توصيل موتور بدون دائرة تحكم على كونتاكتور بنقطة الرئيسية :

 
  

  ومميزاته وضوابطه مع توضيح صور له Overloadالدرس القادم ما هو ال 

 توجه له من هنا
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