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ЛК -1Умови експлуатації електрообладнання в геотехнічних виробництвах.  

Вступ. Основні етапи розвитку електрифікації енергоємних виробництв. 

1.1 Особливості експлуатації електрообладнання на геотехнічних підприємствах  

1.1.1 Умови експлуатації електрообладнання при підземних  геотехнічних роботах 

1.1.2 Умови експлуатації електрообладнання на кар’єрах 

1.2. Категорії електроприймачів за надійністю  електропостачання 
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Електрифікація відіграє важливу роль в розвитку всіх галузей народного 

господарства, у здійсненні всього сучасного науково-технічного прогресу. 

Електрифікація гірничих підприємств має важливе значення як основна 

енергетична база комплексної механізації і автоматизації геотехнічних робіт. 

Сучасні шахти,  рудники, кар’єри - це крупні споживачі електричної 

енергії. Широке розповсюдження отримав видобуток корисних копалин най-

більш ефективним відкритим способом на основі втілення прогресивної тех-

нології і гірничо-транспортного обладнання великої одиничної потужності. 

Збільшення частки відкритих робіт у загальному обсязі видобутку сировини 

дозволяє суттєво підвищити основні техніко-економічні показники, покра-

щити умови праці, майже повністю вилучити ручну працю. 

Видобуток сировини відкритим способом представляє собою енергоєм-

ний технологічний процес. Потужність електроприймачів окремих гірничо-

збагачувальних комбінатів (ГЗК) досягає 300 МВт і більше. 

Подальший розвиток набувають також підземні способи видобутку ко-

рисних копалин на базі використання високопродуктивних комплексів при 

вийманні корисних копалин і проходженні підготовчих виробок. Електричні 

навантаження сучасних вугільних шахт складають від 20 до 70 МВт. Енерго-

озброєність шахт зростає із збільшенням глибини розробки. Зростає потуж-

ність гірничо-збагачувальних комплексів. Встановлена потужність облад-

нання сучасних збагачувальних фабрик сягає 150 МВт. 

Враховуючи високу енергоємність гірничих робіт розвиток гірничої 

промисловості завжди був нерозривно пов’язаний з розвитком електроенер-

гетики. Так, при розробці відомого плану ГОЕЛРО були передбачені задачі 

електрифікації гірничої промисловості, для чого планувалося будівництво 

теплових електростанцій в Донбасі, Кузбасі на Уралі й Алтаї. 

Характерною особливістю розвитку енергетики є концентрація потуж-

ностей, об’єднання електростанцій у великі енергосистеми, що дає змогу ма-
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невру в забезпеченні постачання окремих енергоємних регіонів електричною 

енергією. 

Зростання рівня електрифікації промисловості супроводжується широ-

ким впровадженням електроприводу, появою високопродуктивних устано-

вок, швидким зростанням енергоозброєності і продуктивності праці. 

Проте використання електричної енергії пов’язане з небезпекою, як для 

працюючих, так і в ряді галузей промисловості, для самого технологічного 

процесу (загроза пожежі, вибуху). При цьому безпека стає одним із найбільш 

важливих факторів, особливо при електрифікації підземних гірничих робіт. 

При розгляді проблеми безпечного використання електроенергії в умо-

вах підземних гірничих робіт доцільно розширити поняття електробезпеки, 

тому що пожежі і вибухи, викликані електричним струмом, представляють не 

меншу небезпеку, ніж безпосереднє ураження електричним струмом. 

Історія електрифікації підземних гірничих робіт - це історія забезпечен-

ня безпечного використання електроенергії. Із середини XVІІІ століття до 70 

років XІX століття створюються матеріальні передумови для промислового 

використання електроенергії. Виникає ідея використання електроенергії для 

підривання шпурів (середина XVІІ століття), для приводу машин і освітлен-

ня. Ще в 1834 році ця думка висловлювалася російськими гірничими інжене-

рами. З’являються промислові установки електромагнітного збагачення руди 

(40-і роки XІX ст.). Висуваються пропозиції для забезпечення безпеки при 

електровибухах і вибухобезпеки електричних світильників. 

Починаючи з кінця XІX ст. електроенергія стає основним фактором роз-

витку промислової техніки. В цей час (80 - 90-ті роки XІX ст.) розпочинаєть-

ся промислове впровадження електроенергії в шахтах для сигналізації, 

зв’язку, стаціонарного освітлення, починає використовуватися електропри-

вод постійного струму (з 1881 р.) для окремих стаціонарних установок, тран-

спорту і для вибійних механізмів. 
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Так, в 1879 році на всесвітній виставці в Берліні був показаний перший 

електровоз, призначений  для відкатки вугілля по штольні. В 1881 році на 

шахті Сен-Кло був встановлений вентилятор часткового провітрювання з 

електроприводом. В 1885-1886 роках з’являються перші електрифіковані 

машини. В 1887-1890 рр. електричними світильниками освітлюються Брян-

цевські соляні копалини, Голубовський і інші рудники в Донбасі. 

До 1880 р. основним видом електричного струму був постійний струм. 

Живлення електроустановок здійснювалося або голими проводами, закріпле-

ними на ізоляторах, або (для пересувних добувних машин) по одному ізольо-

ваному проводу та по канату. З 1890 р. з’являються перші кабельні вироби. В 

1893 році в Англії був освоєний випуск гнучких кабелів із гумовою ізоляці-

єю, а в 1894 р. кабелів із спіральним дротяним сплетінням. В цей же період 

починається використання захисних заземлень. Швидке впровадження елект-

ричного приводу в промисловість, в тому числі і в гірничу, пов’язано із ство-

ренням М.В. Доливо-Добровольським системи трифазного струму, асинх-

ронного двигуна (1889 р.) і трьохфазного трансформатора (1891 р.). Вже в 

1895 р. на Щербиновській  копальні  в Донбасі з'явились перші силові уста-

новки змінного струму. 

До кінця 10-х років XX ст. створюються електродвигуни, пускова апара-

тура, кабелі, принципи використання яких у головних рисах збереглися до 

нашого часу. Проте ряд факторів (складність електричних схем, недоскона-

лість конструкцій, невисока якість ізоляції, безперервний зріст потужностей і 

напруг, використання в підземних виробках напруги 1-3 кВ і інше) ускладни-

ли проблему електробезпеки.  

Задача використання електроенергії у вибоях газових шахт залишалася 

довго невирішеною. Небезпека, пов’язана з використанням електричного 

струму в підземних виробках, змушувала наукову і технічну думку шукати 

нові рішення, які розширюють область  безпечного  використання електрое-

нергії в шахтах. Ще в 1815 р. англійський хімік Деві (винахідник шахтарської 
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лампи) робив досліди по запаленню рудникового газу електричними іскрами. 

В 1894 р. бельгійські інженери Ж. Жюлен, В. Вірке та О. Дерклай провели 

досліди по визначенню небезпечних величин е. р. с. самоіндукції і напруги, 

встановили необхідність створення спеціальних вибухобезпечних оболонок 

для шахтного електрообладнання, що сприяло використанню електроенергії 

в шахтах, небезпечних за газом та пилом. Початок XX ст. характеризується 

масовими дослідами  в  галузі  електробезпеки та подальшим розповсюджен-

ням електрифікації підземних гірничих робіт. 

В Росії, при майже відсутній електромашинобудівній промисловості і 

недостатній енергетичній  базі, розвиток електрифікації йшов повільними 

темпами. Починаючи з 1910 р. на шахтах Донбасу встановлюються підйомні 

машини, насоси, вентилятори з електроприводом. Проте до 1912 р. в Донбасі 

працювали біля  70  малопотужних  електростанцій  (від 25 до 6000 кВт)  за-

гальною потужністю близько 30 тис. кВт. 

Після Жовтневої революції інтенсивно впроваджувалося енергетичне 

озброєння гірничої промисловості. В Донбасі були побудовані Штеровська, 

Зуєвська і Північнодонецька ДРЕС, в Ростовській області - Шахтинська, а на 

Уралі - Челябінська ДРЕС. Уже до 1931 р. біля 98% гірничих підприємств 

одержували електроенергію централізовано від державних електростанцій. В 

Росії велике значення в впровадженні електроенергії у шахтах мала діяль-

ність І.А. Тиме, Г.Е. Євреїнова, Т.М. Федорова. В 20-х роках XX ст. почина-

ється впровадження електрообладнання у вибоях газових шахт, створення 

вибухобезпечних магнітних пускачів із дистанційним керуванням, конструк-

цій екранованих кабелів. 

Головна особливість електрифікації шахт колишнього СРСР в цей пері-

од - звільнення від залежності в постачанні іноземної техніки. 

До 1930 р. в країні був налагоджений випуск вибухобезпечних електро-

двигунів і шахтних гнучких кабелів.  
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В 1932 р. були освоєні вітчизняні магнітні пускачі і розподільче облад-

нання у вибухобезпечному виконанні. 

В наступні роки були впроваджені нові серії магнітних пускачів зі сфе-

ричною оболонкою, випущені рудникові акумуляторні електровози, нові се-

рії електродвигунів, електросвердла, здійснено перехід на підвищені напруги 

380 В і 6 кВ. 

Велика роль у створенні вітчизняного електрообладнання належить за-

водам “Світло Шахтаря”, ХЕМЗ, “Електросила”, “Електроапарат”. 

Велика Вітчизняна війна затримала процес електрифікації шахт. Руйну-

вання шахт Донбасу ускладнило положення вітчизняної вугільної промисло-

вості, але після війни вони були швидко відбудовані. 

В період 40-х - 50-х років відбувається суттєве технічне зрушення. В ря-

ді країн випускаються вибухобезпечні трансформатори, високовольтні вими-

качі з безмасляним гасінням дуги, пускачі з іскробезпечними ланцюгами ке-

рування, підготовлюється перехід на більш високі напруги. До кінця 50-х ро-

ків в СРСР створюються електродвигуни для вибоїв з підвищеними тривали-

ми потужностями, які не поступаються кращим зарубіжним зразкам, елект-

родвигуни з водяним охолодженням, починається освоєння напруги 660 В, 

розробляються пересувні підстанції. В кінці 50-х років в Донецьку створю-

ється спеціальний інститут для створення вибухозахисного електрооблад-

нання для промисловості країни – Всесоюзний науково-дослідний інститут 

вибухобезпечного електрообладнання (ВНДІВЕ, зараз УкрНДІВЕ), який став 

центром, де розробляється все вітчизняне рудникове електрообладнання. Для 

втілення його розробок створюється ряд промислових підприємств (Торезь-

кий електротехнічний завод, Першотравневий електромеханічний завод, До-

нецький енергозавод, Константинівський завод високовольтної апаратури, 

Шахтарський електромеханічний завод, Зеленокумський завод “Електроапа-

рат”). На базі цих підприємств і організацій зараз створено Донецьке науко-

во-виробниче об’єднання (ДонНВО) “Вибухозахисне електрообладнання”. 
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В 60-ті роки впроваджені технічні засоби, які були створені раніше. За-

кінчується перехід на вузькозахватну виїмку, перехід на напругу 660 В і роз-

почалася експлуатація пересувних підстанцій, негорючих екранованих кабе-

лів. 

Впроваджені безмасляні високовольтні вимикачі, нова серія пускачів з 

іскробезпечними ланцюгами, вибійні двигуни з тривалою потужністю до 150 

кВт і більше, починається втілення системи упереджувального відключення, 

автоматичного газового захисту. 

У 70-ті роки науково-технічний прогрес в галузі електрифікації був 

спрямований на розширення використання електроенергії в шахтах і підви-

щення безпеки експлуатації електроустановок. Був розроблений комплекс 

електрообладнання на напругу 1140 В. Потужність електроприводу очисних 

комбайнів підвищилася за останні 20  років  більш ніж в 10 разів і досягла 

320 кВт. 

В нашій країні ще в 20-ті роки був прийнятий комплексний напрямок 

забезпечення електробезпеки: забезпечення електробезпеки як конструктив-

ними засобами, так і вдосконаленням системи вентиляції. У ці роки питання-

ми електробезпеки починає займатися Макіївський науково-дослідний інсти-

тут  МакНДІ. 

У 1932 році були розроблені перші “Правила виготовлення вибухобез-

печного рудникового електрообладнання” (ПВВРЕ) і Методика впроваджен-

ня електрообладнання. 

У перші післявоєнні роки йшло поглиблення уявлень про вибухобезпеч-

ність, створення єдиної теорії, методики розрахунку і випробувань, вимог на 

виготовлення нових засобів захисту. 

Впровадження в шахтну практику на початку 50-х років реле струмів 

витоку РУВ (Лейбов Р.М.)  виявилося якісним етапом у вдосконаленні елект-

робезпеки. 
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Видобуток корисних копалин відкритим способом в нашій країні - від-

носно молода галузь гірничої справи. До 1917 року цей спосіб застосовувався 

у невеликих масштабах і мав допоміжний характер. Бурхливий ріст енерге-

тики, важкого гірничого машинобудування створили передумови для розвит-

ку відкритого способу видобутку корисних копалин. На початку 1940 року 

гірнича промисловість отримала вітчизняні електричні екскаватори на гусе-

ничному ході з ємністю ковша 3 м
3
. 

Нині підприємства з відкритим видобуванням корисних копалин мають 

вигляд найбільш механізованої галузі гірничої справи. Основним видом ме-

ханізмів при цьому залишаються екскаватори, серед яких переважну біль-

шість складають одноківшеві екскаватори. 

Перші екскаватори з механічним приводом були винайдені: одноківшеві 

в 1834-1837 рр., багатоківшеві в 1859-1861 рр. Проте вітчизняна екскавато-

робудівельна промисловість була створена лише в 20-50 роки ХХ ст. (Урал-

машзавод, Новокраматорський та інші). 

Велике значення для техніки відкритих робіт має застосування гусенич-

ного ходу і електроприводу на екскаваторах. У 1910 р. з’явилися перші екс-

каватори на гусеничному ході, а також вперше отримали технічне викорис-

тання однодвигунні та багатодвигунні екскаватори на трьохфазному змінно-

му і постійному струмі. Електропривод став широко застосовуватися після 

введення в 1920 році для одноківшевих екскаваторів багатодвигунної систе-

ми з триобмотковими генераторами постійного струму, що має “екскаватор-

ну” характеристику. 

Подальші дослідження вчених нашої країни привели в 1939-1940 роках 

до створення нових електромашинних систем з використанням зворотних 

зв’язків електромагнітних підсилювачів. 

У 1947 р. Уралмашзавод випустив одноківшевий екскаватор нового типу 

СЕ-3, котрий став прототипом екскаваторів типу ЕКГ-4,6, ЕКГ-5, ЕКГ-8, 

ЕВГ-4, ЕВГ-6, ЕВГ-15/40, ЕВГ-10/50 і інших. 
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Різке збільшення видобутку відкритим способом дало застосування кро-

куючих екскаваторів, ланцюгових і роторних багатоківшевих екскаваторів та 

транспортно-відвальних мостів. Основним видом перетворювача постійного 

струму на екскаваторах являються поки-що деякі різновиди системи Г-Д. 

Перспективними є напівпровідникові перетворювачі, котрі виконуються 

по системі приводу ТП-Д. Встановлена потужність сучасних  екскаваторів і  

комплексів  досягла  20 МВт і більше. 

Все це примушує по-новому вирішувати проблему надійного забезпе-

чення потужних комплексів електроенергією необхідної якості. 

Специфічну область електрифікації гірничих робіт в країні прийшлося 

розвивати й вдосконалювати по мірі накопичення досвіду будівництва й екс-

плуатації гірничих підприємств. До рішення проблем їх електрифікації при-

тягувалися машинобудівні й електромашинобудівні заводи, науково-дослідні 

інститути й вищі навчальні заклади, проектні та інші організації, а також 

вчені і спеціалісти-виробники. Серед них слід назвати професорів Г.Є. Євреі-

нова, Ф.Н. Шклярського, що створили наукові школи по електрифікації гір-

ничих робіт. В багатьох дослідженнях, що торкалися питань електропоста-

чання шахт, кар’єрів, розрізів, створення електрообладнання виймальних та 

прохідницьких машин, гірничо-транспортних систем безперервної дії, руд-

никових і промислових електровозів, бурильних верстатів та інших устано-

вок приймали участь вчені гірничих вузів Москви, Дніпропетровська, Санкт-

Петербурга, Донецька, Києва та інших. В розвитку електрифікації гірничих 

робіт і підготовці кадрів багато було зроблено професорами В.Б Уманським, 

С.А. Алаторцевим, С.А. Волотковським, М. І. Озерним, Л. В. Гладиліним, 

В.С. Туліним, А.Є. Тропом, В.М. Винославським,Півняком Г.Г. Щуцьким 

В.І. та іншими. 

Особлива заслуга в рішенні багаточисельних теоретичних і практичних 

задач електрифікації підземних і відкритих гірничих робіт належить інститу-
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там України: УкрНДІПроект, ДонВУГІ,  ДонДіпровуглемаш,  УкрНДІВЕ, 

МакНДІ та іншим. 

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

ГЕОТЕХНІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

1.1. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ НА 

ГЕОТЕХНІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Досвід побудови та експлуатації електрообладнання, систем електропос-

тачання на геотехнічних підприємствах переконливо доводять, що нехтуван-

ня особливих  умов  роботи електрообладнання на геотехнічних роботах ста-

вить значні перепони для нормального ведення робіт, веде до частих виходів 

із ладу електрообладнання, аварій та нещасних випадків. Специфіка геотех-

нічного підприємства впливає як на розробку та виготовлення електрооблад-

нання, так і на його експлуатацію. При цьому розрізняють загальну специ-

фіку геотехнічного підприємства та місцеву.  

До загальної специфіки для підприємств з підземними роботами відно-

сять: наявність гірничого тиску; підвищену температуру, вологість та запи-

лення виробок; можливість появи вибухонебезпечної атмосфери; обмеже-

ність габаритів виробок; наявність вибухових робіт у виробках; децентралі-

зацію гірничих робіт; постійне та періодичне переміщення робіт та інше. На 

підприємствах з відкритими роботами - це: робота обладнання на відкритому 

повітрі в різні пори року,  значні розкриті площі в межах кар’єру, грунтоус-

тупна форма гірничих виробок та непостійність робочих горизонтів, постійне 

переміщення фронту гірничих робіт, децентралізація робіт, наявність вибу-

хових робіт та інше. 

До місцевих особливостей підприємства відносять: способи розкриття 

та підготовки родовища, його глибина, способи розробки родовища, кількість 

робочих горизонтів, розміри шахтного поля, властивості оточуючих порід, 
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прийняті засоби механізації робіт та транспорту і інше. Загальна специфіка 

приймається  до  уваги при проектуванні, розробці та виконанні електрооб-

ладнання для гірничих робіт, місцеві особливості - при виборі електрооблад-

нання та проектуванні систем електропостачання. 

 

1.1.1. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПРИ ПІ-

ДЗЕМНИХ  ГЕОТЕХНІЧНИХ РОБОТАХ 

 

Специфічні умови геотехнічних робіт визначають ряд спеціальних ви-

мог до конструкції електрообладнання, ізоляції струмоведучих його частин, 

способів монтажу та експлуатації обладнання. 

Наявність вибухонебезпечної атмосфери у вигляді суміші повітря з ме-

таном та іншими газами (вугільні шахти), повітря з метаном та воднем (ка-

лійні рудники), повітря з метаном та сірководнем (озокеритові шахти) вима-

гає спеціального пожежо- та вибухобезпечного виконання електрообладнан-

ня. Для цього використовують різні види вибухозахисту обладнання в поєд-

нанні з контролем складу атмосфери виробок та електричних заходів захисту. 

Наявність вологи та пилу в місцях установки електрообладнання потре-

бує спеціального конструктивного виконання оболонок, що запобігають про-

никненню вологи і пилу в середину оболонок, та використання вологостійкої 

ізоляції струмопровідних частин, антикорозійного покриття оболонок і окре-

мих елементів. 

В гірничих виробках глибоких шахт температура повітря складає приб-

лизно 35 С, в камерах - 40 С, відносна вологість повітря – 95...98 %. В умо-

вах високої вологості після ряду циклів нагрівання - охолодження машин чи 

апаратів в середині їх оболонок накопичується водяна пара, яка при відклю-

ченні електроенергії та охолодженні повітря випадає у вигляді роси на пове-

рхні ізоляторів, кабелів, обмоток і металевих частин. Наявність вологи при 

підвищеній температурі приводить до утворення плівок вологи на ізоляції, 
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що в свою чергу викликає поверхневі електричні розряди та збільшення 

струмів витоку на землю, навіть виникнення коротких замикань. Крім цього, 

волога проникає в середину ізоляції і тим самим сприяє її пошкодженню. По-

криття вологою металевих поверхонь при підвищеній температурі посилює 

корозію, яка особливо шкідлива для дрібних деталей реле захисту та управ-

ління, а також для вибухозахисних поверхонь оболонок. 

Поряд з цим, вугільний пил (дрібнодисперсний) легко проникає в сере-

дину оболонок електрообладнання і є струмопровідним (особливо у вологих 

умовах), сприяє також збільшенню струму витоку, поверхневих розрядів і 

виникненню струмів короткого замикання. 

Осідання вугільного пилу на вологих поверхнях реле знижує їх чутли-

вість і з часом вони повністю виходять з ладу. Цим негативним явищам спри-

яє також і те, що шахтна вода в більшості випадків є агресивною - кислотною 

або лужною. 

Треба також врахувати і те, що при розчиненні у воді окислів азоту, які 

утворилися в дузі при комутаціях, з’являються азотна і азотиста кислоти, які 

сприяють підвищенню корозії. 

Наявність тиску бокових порід і пов’язане з ним можливе обвалення по-

требує підвищеної механічної стійкості оболонок електрообладнання, здат-

ного протистояти силі тиску без деформацій і руйнувань. 

Наявність вибухових робіт потребує як підвищеної механічної стійкості, 

так і зручностей швидкого демонтажу обладнання і усування його із зони дії 

вибуху та подальшого повторного монтажу. 

Обмеженість простору в підземних виробках потребує мінімальних роз-

мірів електрообладнання, що обмежує їх потужність. Для досягнення потріб-

ної потужності обладнання використовують ізоляції з високою допустимою 

температурою нагрівання, покращують умови його охолодження (наприклад, 

водяне охолодження двигунів). 
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Пересувний характер роботи більшості машин і механізмів пов’язаний з 

безперервним або періодичним переміщенням їх в процесі роботи. Ця обста-

вина потребує наявності гнучкої ланки в системі електропостачання для за-

безпечення можливості переміщення машин відносно нерухомого пункту 

живлення, наявності роз’ємних пристроїв для швидкого і легкого від’єднання 

електрообладнання від електромережі і подальшого приєднання після пере-

несення. При цьому саме обладнання повинно бути пристосоване до частих 

переміщень, тобто мати по можливості менші розміри та бути компактним. 

Велика площа підземних геотехнічних робіт і територіальна розкида-

ність окремих робочих машин, при великій споживаючій потужності, ускла-

днює систему розподілу електроенергії та підведення її до робочих машин. 

Необхідність використання високої і низької напруги для живлення машин і 

механізмів ускладнює систему електропостачання та експлуатацію електро-

господарства. 

Відсутність можливості проведення ремонту електрообладнання і труд-

нощі заміни обладнання в шахтних умовах потребує використання більш на-

дійних елементів і блочності виконання апаратури. При виникненні в таких 

апаратах несправностей, з метою зменшення простоїв, пов’язаних з електро-

постачанням і підвищення безпеки, несправні блоки швидко замінюються  

резервними, що має сенс також при профілактичних ремонтах, оглядах і пе-

ревірках. Необхідність швидкої заміни “блоків” в свою чергу потребує вико-

ристання в апаратах швидко відкриваючихся кришок, так як наявність блоч-

ної системи вже несумісна з багатоболтовим кріпленням кришок, що потре-

бують тривалого часу для їх установки й зняття. 

Одним з найважливіших напрямків удосконалення шахтного електрооб-

ладнання слід вважати роботи по зниженню його ваги й блочності виконан-

ня, котрі можуть бути одержані як шляхом раціоналізації конструкцій і вико-

ристання нових більш якісних матеріалів, так і шляхом прийняття принципо-

во нових рішень, що базуються на останніх досягненнях науки. 
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Тяжкі й часті пуски обладнання викликають необхідність використання 

пускової апаратури з високою комутаційною здатністю і електродвигунів з 

високою тепловою і динамічною стійкістю. Тяжкі енергетичні режими пога-

но впливають на строки служби двигунів. 

Враховуючи вище вказані специфічні особливості умов роботи електро-

обладнання для підземних гірничих виробок, промисловість випускає елект-

рообладнання у виконанні, що відповідає Правилам виготовлення вибухоза-

хищеного рудникового електрообладнання (ПВВРЕ). 

Умови роботи електрообладнання в підземних гірничих виробках різно-

манітні і  виготовити  якесь  “універсальне”  електрообладнання, яке б задо-

вольняло всім вимогам і можливим умовам роботи, було б економічно недо-

цільним, а в окремих випадках  технічно неможливим. Тому ПВВРЕ перед-

бачають різні види виконання рудникового електрообладнання, яке повинно 

використовуватися в залежності від конкретних умов його роботи. 

 

1.1.2. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ  

НА КАР’ЄРАХ 

 

Сучасний кар’єр – це підприємство з високим рівнем механізації вироб-

ничих процесів на базі електрифікованого обладнання. Безперервне перемі-

щення фронту очисних та розкривних вибоїв потребує переміщення основ-

них машин і механізмів - екскаваторів, бурильних машин, вибійних конвеєрів 

і т. п. Для їх живлення необхідні пересувні трансформаторні підстанції, пере-

сувні силові і освітлювальні лінії електропередач, пересувні примикаючі пу-

нкти (ПП) і т. ін. Це значно ускладнює підведення електроенергії до машин і 

комплексів, електропостачання кар’єру в цілому. 

Частими являються переключення екскаваторних кабелів з одного на 

інший ПП, змотування і намотування кабелю на барабан, підтягування кабе-

лів. Необхідність переключення апаратів, кабелів, проводів ліній підвищує 
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механічний знос контактних з’єднань. Багаторазове пересування призводить 

до підвищення механічних навантажень на корпуси електрообладнання, на 

кріплення електроапаратів та ізоляторів. 

Сучасні кар’єри займають величезний простір  до 5 км
2
 і більше, а гли-

бина їх досягає 500 метрів. На таких кар’єрах розробка ведеться одночасно 

на багатьох уступах, число яких досягає 50. Розташування гірничих машин і 

механізмів по всьому фронту робіт, як по площині, так і по глибині виробок, 

ускладнює систему розподілу електричної енергії. Необхідно споруджувати 

розгалужені повітряні і  кабельні мережі, значну кількість пересувних підс-

танцій і примикаючих пунктів. Це в свою чергу потребує використання пере-

сувного електрообладнання, мереж, виконання та експлуатація котрих склад-

ніше стаціонарних. 

Наявність вибухових робіт на кар’єрах представляє значну небезпеку 

пошкодження електрообладнання, що викликає необхідність створення на-

дійного механічного захисту електрообладнання від ударів каменями, додат-

кових переміщень обладнання під час вибухових робіт, ускладнює експлуа-

тацію повітряних і кабельних ліній і таке інше. 

Все електрообладнання кар’єрів працює під відкритим небом цілий рік, і 

вдень і вночі за будь-яких погодних умов, що накладає до його виконання та 

експлуатації значні вимоги. Експлуатація електрообладнання визначається 

кліматичними умовами зони , в якій розташований кар’єр. 

На експлуатацію і надійність електрообладнання значно впливає різкий 

перепад температур і вологість зовнішнього середовища. Так, в південних 

районах максимальна температура повітря може досягати 45...55 С, що на 

10...20 С вище прийнятої умовно при проектуванні електричних машин і 

апаратів. В цих умовах необхідно занижувати припустиме навантаження на 

провідники і обладнання згідно з виразом: 
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оТнТ

факТнТ
припІ/

припІ



 , 

де: Тн - нормативне нагрівання провідників, обладнання, С; Тфак - фак-

тична температура середовища, С; То - нормована температура зовнішнього 

середовища, С. 

При низьких температурах ускладнюється експлуатація кабелів і апара-

тів з масляним заповненням, ізоляція котрих стає крихкою, масло застигає і 

порушується нормальна робота апаратів. При низьких температурах знижу-

ється надійність механічних вузлів електромашин. 

Волога, яка знаходиться в повітрі, при певних умовах конденсується на 

обмотках і інших частинах електрообладнання, що може призвести до пош-

кодження ізоляції. 

На відкритих роботах, в основному, застосовується електрообладнання в 

нормальному загальнопромисловому виконанні. Ізоляція провідників елект-

роустановок виконується звичайними матеріалами: гумою, фарфором, склом, 

капроном, слюдою, ізоляційними рідинами і т. і. Ізоляція з цих матеріалів по 

різному зберігає стабільність при впливі на них кліматичних умов зовніш-

нього середовища. Підвищена вологість потребує використання електрооб-

ладнання з вологостійкою ізоляцією, котра в свою чергу просочена вологос-

тійкими лаками. Під впливом зовнішнього середовища в кар’єрі погіршують-

ся ізоляційні якості гуми екскаваторних кабелів. 

Гума має значну вологопоглинаючу здібність (сорбцію), ось чому кон-

центрація вологи в  гумі стає значною навіть при відносній вологості 60...70 

%. Наявність в гумі водорозчинних домішок (тальк, каолін) збільшує її роз-

чинність, а наявність озону в повітрі прискорює процес окислення гуми і 

призводить до утворення мікротріщин на поверхні ізоляції. При зміні темпе-

ратури зовнішнього середовища в кар’єрі від плюсової (вдень) до мінусової 

(вночі) волога заповнює мікротріщини і в результаті замерзання збільшує їх 
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розміри. Крім цього, при низьких температурах, в результаті кристалізації 

каучуку, гумова ізоляція втрачає еластичність, стає крихкою і її згин призво-

дить до утворення тріщин. 

В результаті високої запиленості повітря на кар’єрі на ізоляторах і ізо-

ляційних деталях утворюється стійкий шар пилу. Під час дощу, мокрого сні-

гу цей пил стає причиною однофазних замикань на землю. Забрудненню під-

лягають не тільки відкриті ізолятори, але й ізолятори в шафах розподільчих 

пунктів і трансформаторних підстанцій (РП і ТП), вхідних коробок і струмо-

приймальних кілець екскаватора та іншого обладнання. 

В районах з частими грозами й сильними вітрами ускладнюється вста-

новлення переносних і пересувних ліній електропередач, тому що в даному 

випадку потрібне встановлення допоміжних засобів захисту від грозових ро-

зрядів і механічних пристосувань для закріплення опор ЛЕП. 

У випадку сильних туманів необхідно встановлення допоміжного освіт-

лення. Обслуговування електроустановок і електромереж під відкритим не-

бом, під час негоди, пов’язане з підвищеною небезпекою ураження електрич-

ним струмом. 

При цьому необхідно враховувати також і те, що виконання захисного 

заземлення і забезпечення його надійної роботи на кар’єрах значно усклад-

нюється. Ось чому необхідно приділяти велику увагу  безпеці обслуговуван-

ня електроустановок. 

Навантаження машин і механізмів на кар’єрах змінюється в широких 

межах. Електрообладнання  на екскаваторах, бурових верстатах і т. д. знахо-

диться в умовах постійного струсу, поштовхів, вібрацій. Ось чому до нього, а 

саме, до електромашин, висуваються вимоги підвищеної механічної міцності. 

Всі ротори і якорі електромашин для гірничого обладнання повинні мати по-

силені бандажі і короткозамкнуті кільця. Обмотки статорів повинні надійно 

закріплятися як в пазовій, так і в лобовій частинах. 
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Електричні машини повинні мати корпуси, які б виключали можливість 

попадання в них крапель води й сторонніх предметів. Для кар’єрних устано-

вок, розташованих під відкритим небом, слід застосовувати електромашини і 

апарати з водонепроникним виконанням. На екскаваторах і інших гірничих 

машинах повинні використовуватися трансформатори, масляні вимикачі та 

інше обладнання з підвищеною механічною міцністю, яке б забезпечувало 

нормальну роботу при струсах. 

 

1.2. КАТЕГОРІЇ ЕЛЕКТРОПРИЙМАЧІВ ЗА НАДІЙНІСТЮ 

 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

 

Необхідний рівень безперебійності роботи технологічних установок і, 

відповідно, рівень безперебійності живлення споживачів електричною енер-

гією регламентується Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ - 

рос.). При цьому всі електроприймачі поділяються на три категорії. ПУЕ да-

ють лише загальні принципові рекомендації по надійності електропостачан-

ня, ці вимоги деталізуються та конкретизуються у галузевих нормативних 

документах. 

 До електроприймачів першої категорії належать такі, перерва в жив-

ленні яких може викликати загрозу для життя людини, пошкодження голов-

ного дорогого обладнання, значний збиток народному господарству, масовий 

брак продукції, розлад складного технологічного процесу. Перерва в елект-

ропостачанні цих споживачів може бути лише на час автоматичного вводу 

резервного живлення (АВР). 

На кар’єрах до електроприймачів першої категорії відносять: водопони-

жуюче та водовідливне обладнання; машини, які використовуються на розк-

ривних роботах на дільницях гідромеханізації; дренажні шахти; протипоже-

жні насоси проммайданчика; котельні; АТС та ЕОМ. 
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На шахтах і рудниках - це: клітьовий підйом із власними потребами; ве-

нтилятор головного провітрювання для шахт третьої категорії та зверхкате-

горійних за газом, незалежно від місця розташування (з АВР); вентилятори 

головного провітрювання  шахт  першої, другої категорій та негазових і го-

ловні вентиляторні установки на окремих блоках, для яких можливе резервне 

живлення від розподільчих пунктів інших установок (без АВР); компресорні 

станції, якщо головною є пневматична енергія; обладнання для дегазації ву-

гільних пластів; головний водовідлив; центральні підземні підстанції (ЦПП); 

магістральні перекачні вуглесосні станції (гідротранспорт); гідропідйом, су-

міщений із водовідливом; протипожежні насоси; канатна пасажирська доро-

га; АТС; ЕОМ. 

На будмайданчиках метрополітенів та інших підземних споруд до спо-

живачів  першої  категорії  відносять: головні  вентиляторні  установки;  го-

ловний водовідлив (його можна віднести до споживачів другої категорії при 

наявності відповідного водозбірника); кесонні роботи. 

Із складу електроприймачів першої категорії ПУЕ рекомендує відокре-

мити особливу групу електроприймачів, безперервна робота яких необхідна 

для безаварійної зупинки виробництва з метою запобігання загрози життю 

людей, вибухів, пожеж та пошкоджень дорогого обладнання. 

Живлення електроприймачів першої категорії передбачається від двох 

незалежних джерел.  

Незалежними джерелами живлення можуть бути дві секції або системи 

шин однієї або двох електростанцій чи підстанцій при виконанні наступних 

умов: 

- кожна із секцій або систем шин має живлення від незалежного джере-

ла; 

- системи шин не з’єднані між собою, або  які мають зв’язок, котрий ав-

томатично вимикається при порушенні нормальної роботи однієї із секцій 

шин. 
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Для забезпечення надійного живлення електроприймачів особливої гру-

пи, повинне передбачатися третє незалежне джерело живлення, в якості яко-

го використовуються місцеві електростанції, електростанції енергосистеми  

(шини генераторної напруги), спеціальні агрегати безперервного живлення, 

акумулятори, дизельні електростанції. 

При виході з роботи одного з двох незалежних джерел живлення, третє 

повинно негайно готуватися для автоматичного резервування електроприй-

мачів особливої групи на випадок виходу з роботи другого джерела. Третє 

незалежне джерело, зазвичай, обмеженої потужності, тому що призначене 

лише для безаварійної зупинки виробництва після того, як головні джерела 

живлення будуть вимкнуті. 

До електроприймачів другої категорії відносять такі, перерва в живлен-

ні яких пов’язана з масовим недовиробництвом продукції, прогулами робо-

чих, простоями механізмів, транспорту. Перерва в електропостачанні цієї 

групи можлива на час, необхідний для ввімкнення резервного живлення чер-

говим персоналом або виїзною бригадою. Електроприймачі другої категорії 

рекомендовано живити від двох незалежних джерел. 

При наявності централізованого резерву трансформаторів та можливості 

зміни пошкодженого трансформатора за час до однієї доби, можливе жив-

лення електроприймачів другої категорії від одного трансформатора. 

На кар’єрах до електроприймачів другої категорії належать: машини, які 

використовуються на добувних роботах; електрифікований залізничний або 

конвеєрний транспорт; компресори; технологічний комплекс проммайданчи-

ка. 

На шахтах та рудниках до споживачів другої категорії належать: скіпові 

підйоми із власними потребами; вантажна канатна дорога (при відсутності 

складу продукції); компресори; дільничний водовідлив з прибутком води по-

над 50 м
3
 за годину; зумпфові водовідливи; об’єкти будівництва шахт. 
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На будівельних майданчиках метрополітену та інших підземних споруд, 

до електроприймачів другої категорії відносять: 

- на поверхні: компресори (крім кесонних робіт), водовідлив, водопони-

ження, насосні та калориферні станції, підйомні машини; 

- в підземних виробках:  електровозний  транспорт, механізація робіт, 

місцевий водовідлив, вентиляція, робоче освітлення. 

Усі інші споживачі - електроприймачі третьої категорії. Перерва  в їх 

живленні можлива на час, необхідний для ремонту або заміни пошкодженого 

елемента мережі, але не більш ніж на добу. 

На кар’єрах електроприймачами третьої категорії є:  машини, які вико-

ристовуються на розкривних роботах та відвалах; освітлення доріг; транс-

порт породи; адмінпобуткомбінат; механічні майстерні; склади; автогаражі; 

освітлення проммайданчика та будівель. 

На шахтах і рудниках  це: вантажна канатна дорога (при наявності 

складу продукції); перетворювальні  агрегати  електровозної відкатки; скре-

перні установки на підготовчих та добувних роботах; освітлення будівель; 

промислових майданчиків; механічна майстерня; адмінпобуткомбінат. 

На будмайданчиках метрополітену і тунелів електроприймачами третьої 

категорії є: будівлі виробничо-побутового призначення; механізація робіт на 

поверхні; заморожування ґрунтів; скіповий підйом; освітлення. В підземних 

виробках споживачів третьої категорії немає. 

При живленні потужних екскаваторів на кар’єрах є деякі суперечності. 

Працюючи на розкритті, відвалоутворенні та рекультивації, вони є спожива-

чами третьої категорії . В той же час вони являються важливою ланкою тех-

нологічного процесу і перерва в їх електропостачанні викликає розлад техно-

логічного процесу зі значним збитком (масове недовідвантаження гірничої 

маси, простої технологічно пов’язаних машин і агрегатів). Тому тривалі пе-

рерви в електропостачанні (до доби) для цих екскаваторів недоцільні. Врахо-
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вуючи це, всі екскаватори слід відносити до споживачів другої категорії, при 

цьому обов’язкова наявність резервного джерела живлення. 

Як відомо, у споживачів другої категорії перерва в живленні можлива на 

час вмикання резерву черговим персоналом або виїзною оперативною брига-

дою. Але на сучасних кар’єрах роботи виконуються на великій території, в 

умовах місцевості з різноманітним рельєфом, рухатися по якій буде важко. 

При цьому кар’єрні підстанції в багатьох випадках працюють без чергового 

персоналу. Тому треба використовувати на підстанціях кар’єру системи АВР, 

як засіб підвищення надійності електропостачання. Слід також передбачати 

АПВ на кар’єрних лініях напругою вище 1000 В. 


