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ЛК -15  Електричне освітлення (продовження) 

4.4 Освітлювальні прилади (Що таке освітлювальний прилад та яке його призначен-

ня? Які елементи освітлювальних приладів використовуються для перерозподілу світлово-

го потоку? Які групи освітлювальних приладів існують? Якими світлотехнічними харак-

теристиками характеризуються світильники? Що таке характеристика світлорозподілу та 

які вони бувають? Які криві сили світла бувають? Чим відрізняються світловий та енерге-

тичний ККД світильника? Як визначити захисний кут світильника?  Чим прожектор відрі-

зняється від світильника? Якими світлотехнічними характеристиками характеризуються 

прожектори? Які показники впливають на вибір світильника? Які вимоги до світильників 

що встановлюються в нормальних (вологих та сирих, запилених, з хімічно активним сере-

довищем, вибухонебезпечних) приміщенях? Як виконується освітлення великих відкритих 

площ? Які вимоги до світильників у вибухонепроникному виконанні та як ці вимоги ви-

конуються? Що таке щілинні світловоди? Як поділяються світильники в залежності від 

джерела живлення?)   

4.5 Освітлювальні установки гірничих підприємтв ( Що входить до складу електро-

освітлювальної установки? Які напруги та за яких умов використовуються для живлення 

освітлювальних установок? Що слугує джерелом живлення освітлювальних установок 

шахт? Які схеми підключення освітлювальних установок існують? Якими кабелями жив-

ляться стаціонарні освітлювальні установки? Що слугує джерелом живлення освітлюва-

льних установок при будівництві міських підземних споруд? Що впливає на максимальну 

довжниу освітлювальної лінії? Які існують принципові схеми освітлення підземних виро-

бок? Як виконується освітлення підготовчих виробок при механізованій проходці? Які си-

стеми освітлення використовуються для відкритих гірничих робіт та за яких умов? Як ре-

алізується та живиться прожекторне освітлення кар’єрів?)  
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4.4 Освітлювальні прилади 

 

Джерела світла випромінюють в навколишній простір світловий потік 

в усіх напрямках. Тому їх необхідно заключати в спеціальну освітлювальну 

арматуру. Сукупність джерела світла та освітлювальної арматури називають 

освітлювальним приладом. Головне призначення освітлювального приладу 

– перерозподіл світлового потоку джерела світла в необхідних напрямках, за-

хист ламп, оптичної системи, електричної апаратури від дії навколишнього 

середовища, пилу, вологи механічного пошкодження; запобігання осліплю-

вальної дії лампи на очі людини, кріплення джерела світла та підведення до 

нього електроенергії. 

Для перерозподілу світлового потоку в необхідному напрямку в осві-

тлювальних приладах встановлюють відбивачі, розсіювачі, переломлюючі 

оптичні системи. 

Розрізняють прилади ближнього світла – світильники та прилади да-

льнього світла – прожектори. Світильники призначені для освітлення повер-

хні, що знаходиться на відстані від джерела світла не більше 20 – 30 м. Більш 

віддалені поверхні освітлюються прожекторами або освітлювальними прила-

дами значної потужності. 

Світлотехнічними характеристиками світильників є їх криві сили 

світла, габаритні розміри, потужність ламп та напруга мережі, відношення 

потоків, що випромінюються в верхню чи нижню напівсфери, коефіцієнт ко-

рисної дії, захисні кути. Рідше використовуються характеристики яскравості 

та коефіцієнт підсилення. 

Характеристика світлорозподілення є головною світлотехнічною ха-

рактеристикою і визначає якість освітлення та енергетичну ефективність 

освітлювальної установки. Одним з основних елементів світильника є відби-

вач. Високоефективні відбивачі використовують поверхні, покриті сріблом, 

які мають виключно високе дзеркальне відбиття, забезпечуючи максимальне 
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відбиття світлового потоку лампи та збільшуючи коефіцієнт використання 

освітлювальної установки, тому що більша частина світлового потоку лампи 

досягає робочої поверхні. За ознакою відношення світлового потоку (Ф◒), 

що випромінюється в нижню напівсферу до загального потоку світильника 

(Фз) всі світильники діляться на п’ять класів: прямого світла (Ф◒> 80 %); пе-

реважно прямого світла (60 % < Ф◒ ≤ 80 %); розсіяного світла (40 % < Ф◒ ≤60 

%); переважно відбитого світла (20 % < Ф◒ ≤ 40 %), та відбитого світла (Ф◒ 

≤20 %). 

Криві сили світла світильників кожного із класів за своєю формою 

діляться в свою чергу на сім типів (рис. 4.8): концентрована (К), глибока (Г), 

косинусна (Д), напівширока (Л), широка (Ш), рівномірна (М), синусна (С). 

За рівнем захисту від пилу та води світильники класифікуються за 

міжнародною системою (ІР00). На практиці також розрізняють відкриті сві-

тильники, перекриті (решіткою, сіткою і т. п.), бризко – водозахищені, пиле-

захищені, пиленепроникні, вибухозахищені. Слід також розрізняти рудникові 

світильники, які можуть бути в рудниковому нормальному виконанні, рудни-

ковому підвищеної надійності та рудниковому вибухозахищені.  

Для сучасних конструкцій світильників коефіцієнт корисної дії (світ-

ловий - 
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 , де Фсвіт. – світловий потік світильника, Фл – світловий по-

тік лампи) складає 0,8 – 0,85. (Необхідно відрізняти від енергетичного ККД 
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 , де Рл. – потужність лампи, Рсвіт. – потужність, що споживається 

світильником, з урахуванням втрат в пускорегульованому пристрої). 

 



4 

 

 

Рисунок 4.8 Типові криві сили світла (у відносних одиницях) 

 

З точки зору осліплюючої дії світильники характеризуються захисним 

кутом, визначаючим захист ока від прямих променів джерела світла. Це кут 

між горизонталлю, що проходить через нитку розжарення лампи, та прямим 

променем, що вільно виходить із світильника (рис 4.9). Захисний кут визна-

чається .
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                                                       а)                                                                 б) 

Рисунок 4.9. Світильник НСП01х100/Д2
’
3 – 01 (Астра – 1): 

а) конструкція; б) характеристика світорозподілення. 
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Характеристики світильників часто включаються в структуру умовно-

го їх позначення (напроиклад, НСП01х100/Д2
'
3 – 01 – мал.4.9): перша літера 

визначає тип джерела світла (Н – лампа розжарення, И – галогенна, Л – лю-

мінесцентна пряма, трубчата, Ф – люмінесцентна фігурна, Р – ртутна ДРЛ, Г 

– ртутна ДРІ, Ж – натрієва, К – ксенонова); друга літера – спосіб установки 

світильника (С – підвісні, П – настельні, Б – настінні, К – консольні, В – вмо-

нтовані, Р – ручні, Г – головні і ін.); третя літера – призначення світильника 

(П – для промислових підприємств, Р – рудникові, Б – для жилих приміщень, 

У – для зовнішнього освітлення); далі наводиться серія, кількість та потуж-

ність лампи, типова крива розподілу сили світла (Д), ступінь захисту (2
'
3) та 

модифікація (01). 

Поряд з світильниками різних типів в практиці освітлення широко ви-

користовуються прожектори, що мають значно більшу концентрацію світло-

вого потоку порівняно з світильниками. 

Поміж інших найбільш важливими характеристиками прожекторів 

є: криві розподілу сили світла, максимальна сила світла, кут розсіювання, 

ККД та коефіцієнт підсилення. 

Максимальна сила світла – сила світла по вісі прожектора. Кут роз-

сіяння – це кут в межах якого сила світла складає 10 % від максимальної 

осьової сили світла, він складає 25 ÷ 30
0
 (рис. 4.10). Приймаючи до уваги, що 

крива розподілення сили світла прожектора має значну концентрацію, велика 

частина світла поглинається арматурою прожектора, тому він має низький 

ККД. Він коливається в межах 0,25 ÷ 0,38. 

Коефіцієнт підсилення – це відношення максимальної сили світла (І-

max) до її середньосферичного значення (І0)   .
0I

I
К MAX

П   

Вибір освітлювального приладу є одним із основних питань проекту-

вання освітлювальної установки, від рішення якого залежить якість, економі-

чність та надійність дії освітлювальної установки. Основними показника-
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ми, що визначають вибір світильника, слід вважати: конструктивне вико-

нання, світлорозподілення світильника, блисткість світильника та його еко-

номічність. 

 

 

Рисунок 4.10 Прожектор ПЗС – 45А: 

а – конструкція; б – характеристика світлорозподілення. 

1 – корпус, 2 – вентиляційний пристрій, 3 – відбивач, 4 – передня рама, 5 – патрон. 

 

Умова середовища приміщення суттєво впливає на вибір світильника. 

До світильників, що встановлюються в приміщеннях з нормальними умо-

вами середовища (сухі, опалювані), не висувається спеціальних вимог (сві-

тильники з лампами розжарення серії НСП01, “Геліос”, ПКР, ИПО, з люмі-

несцентними лампами ЛСП02, ЛСП13, ОДР та ін.). 

В вологих та сирих приміщеннях виконання світильника може бути 

любим, але патрон повинен мати корпус із вологостійких матеріалів. В особ-

ливо сирих приміщеннях світильник повинен мати бризкозахисне виконання, 

при цьому корпус і патрон повинні бути із вологостійких матеріалів (світи-

льники НСП01, НСП02, НСП03, ПВЛМ, ВЛВ, ЛВП02 та інші). 

В приміщеннях з хімічно активним середовищем світильники  від-

повідають аналогічним умовам але при цьому конструктивні елементи світи-

льника і ізоляція проводів повинні вибиратись з урахуванням їх стійкості до 
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хімічних речовин, що виділяються (ПВЛП, РСП13, РСП14, СД – 2РТС, 

УПСДРЛ, ИПП03, ПИП – 2, УПД, ИСУ01 та інші). 

В приміщеннях з пилом, якщо пил є не легко спалахуючим і не ство-

рює вибухонебезпечних середовищ, допускається використання пиленезахи-

щеного відкритого та перекритого виконання світильників (як більш деше-

вих, економічних, якщо пил локалізується в основному внизу і не проводить 

струм), пилезахищених та пиленепроникних світильників. В запилених при-

міщеннях не бажано використовувати світильники з люмінесцентними лам-

пами перекритими решітчатими затемнювачами, що інтенсивно запилюють-

ся. В пожежонебезпечних приміщеннях в залежності від ступеня вибухобе-

зпеки можуть використовуватись світильники в різному виконанні. Прийма-

ючи до уваги умови експлуатації освітлювальних установок зовнішнього 

освітлення промисловість випускає спеціальні світильники для зовнішнього 

освітлення. Широке розповсюдження для освітлення проходів між будинка-

ми, інших відкритих площадок, територій, виробничих майданчиків, робочих 

зон кар’єрів широке розповсюдження знайшли світильники з лампами роз-

жарення СПО – 2 – 200, СПП та інші (рис.4.11).  

 

Рисунок 4.11. Світильник СПП:  

а – конструкція; б – характеристика світлорозподілення. 

1- переломлювач із стекла, 2 – відбивач, 3 – корпус, 

2-  4 – скоба, 5- кільце кріплення переломлювача. 



8 

 

Для освітлення вулиць, доріг, заводських територій, промислових май-

данчиків використовуються світильники з лампами ДРЛ і ДРИ. Це світиль-

ники СКЗР – 250, СЗП, СЗПР, РКУ01, СПОГ і інші (рис.4.12). 

 Рисунок 4.12. Світильник РКУ01: 

а – конструкція; б – характеристика світлорозподілення. 

1 – корпус, 2 – консоль кріплення, 3 – хомут, 4 – пускорегулюючий апарат,  

5 – відбивач, 6 – патрон, 7 – захисне скло, 8 – замок. 

На відкритих гірничих роботах широко використовуються прожек-

тори заливаючого світла з стекляним відбивачем ПЗС – 35А та ПЗС – 45А 

(рис. 4.10) з лампами розжарення відповідно 500 та 1000Вт. Практично ті ж 

характеристики має прожектор з металічним відбивачем ПЗМ – 45А. Крім 

цих на кар’єрах можуть використовуватись також прожектори середнього 

світлорозподілу ПСМ – 40,    ПСМ–50, прожектори ПКН з кварцевими лам-

пами розжарення з вольфрамогалогенним циклом 1000 та 1500Вт та інші. 

Для освітлення відкритих гірничих робіт, промислових майданчиків 

гірничих підприємств призначені також світильники з галогенними лампами 

типу ИСУ01х2000 та ИСУ02х5000 (рис.4.13) відповідно з потужністю ламп 

2000 та 5000 Вт. 

Для загального освітлення кар’єрів нині широко використовують сві-

тильники з потужними ксеноновими лампами, що дає можливість значно 

зменшити кількість освітлювальних приладів та освітлювальні мережі на 

кар’єрі. Для освітлення середніх за величиною відкритих просторів кар’єрів 

використовують світильник ККУ01 “Аревик” з лампами потужністю 10000 та 

20000Вт (рис.4.14). Крім цього на великих та глибоких кар’єрах можуть ви-
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користовуватись світильники ОУКсН – 20000 та ОУКсН – 50000. Прилади 

відкритого типу без захисного стекла. 

Особливо жорсткі вимоги ставляться до світильників, що призначені 

для роботи в вибухонебезпечних середовищах, в вибухонебезпечних при-

міщеннях та в виробках шахт та рудників. В залежності від ступеню вибухо-

небезпеки використовують світильники в вибухонепроникному, вибухонебе-

зпечному виконанні та в виконанні підвищеної надійності. При цьому слід 

відрізняти світильники для вибухонебезпечних приміщень та для підземних 

виробок шахт. 

 

 

Рисунок 4.13. Світильник ИСУ01х2000/К63 – У1: 

а – конструкція; б – характеристика світлорозподілення. 

1 – корпус, 2 – прокладка із гуми, 3 – рама, 4 – стакани для розташування патронів 5, 6 – 

відбивач, 7 – основа, 8 – скоба, 9 – захисне скло. 
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Рисунок 4.14 Світильники ККУ01: 

а – конструкція світильника ККУ01х10000; в – характеристики світорозподілення в 

горизонтальній площині; г – те ж в вертикальній площині. 

 

В вибухонебезпечних приміщеннях категорій В-І допускається тільки 

світильники в вибухонепроникному виконанні. Це виконання повинно гаран-

тувати від можливості виникнення вибуху при зіткненні зовнішнього середо-

вища з корпусом світильника, а також перешкоджати передачу вибуху в зов-

нішнє середовище, якщо вибух мав місце всередині світильника. 

Перша вимога виконується обмеженням допустимої температури зов-

нішньої поверхні світильника в залежності від температури самоспалахуван-

ня вибухонебезпечної суміші. Друга вимога задовольняється вибором захис-

ної оболонки, що витримує тиск, що виникає при вибусі в середині світиль-

ника, та виконанням спеціальних зазорів, через які виходять продукти вибуху 

після охолодження в зовнішнє середовище. Тобто вибухонепроникне вико-

нання є не універсальне, а відповідає лише відповідній вибухонебезпечній 

суміші. Промисловість випускає вибухонепроникні світильники В4А – 60, 

а 

в г 
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ВЗГ – 100, ВЗГ – 200АМ, ВЗГ/В4А – 200М з лампами розжарення та світиль-

ники НОГЛ, НОДЛ і ЛСПО4 – 3 люмінесцентними лампами, а також світи-

льники РСП11, РСП14, ГСП14, ЖСП14 з лампами відповідно ДРЛ, ДРИ та 

ДНаТ. 

В вибухонебезпечних приміщеннях, в яких вибухонебезпечне сере-

довище можливе лише при аварійних режимах (категорія Іа, Іб) аба вини-

кають пиле – повітряні вибухонебезпечні суміші (категорія ІІ) допускається 

використання крім світильників в вибухонепроникному виконанні, світиль-

ників в виконанні підвищеної надійності. Це виконання невиключаючи мож-

ливості передачі вибуху, що виник в середині світильника, на зовні, робить 

вибух мало ймовірним, що досягається використанням спеціального патрону 

з іскрогасячою камерою, або пристроєм блокування, що вимикає світильник 

при вигвинчуванні лампи. Це світильник Н4Б – 300М Московського заводу 

“Электросвет” им. Яблочкова, та Н4БМ – 150, Н4Т2Н – 30, Тернопільського 

заводу “Ватра”. 

Для освітлення вибухонебезпечних приміщень будь – яких катего-

рій і груп вибухонебезпечних сумішей можуть використовуватись щілинні 

світловоди, які представляють собою трубу із світлонепроникного матеріалу, 

покритого всередині дзеркальним шаром. В подовж всієї труби залишається 

оптична щілина. Джерело світла встановлюється в торці світовода. Тобто сві-

тловод дає можливість ввести в приміщення світло від джерела, розташова-

ного зовні приміщення з вибухонебезпечним середовищем. 

Приймаючи до уваги спецефічні тяжкі умови експлуатації освітлюва-

льних установок в підземних виробках для них використовують світильни-

ки в спеціальному рудниковому виконанні. 

В залежності від джерела живлення рудникових світильників останні 

діляться на мережові, що приєднуються до електричної мережі та ручні аку-

муляторні світильники, що живляться від переносного акумулятора. Крім 

цього рудникові світильники діляться на: рудникові світильники для рудни-
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ків та шахт, безпечних за газом та пилом, що мають рудникове нормальне 

виконання; рудникові світильники для шахт, небезпечних за газом або пи-

лом, які виготовляються в рудниковому виконанні підвищеної надійності 

(РП) та вибухонебезпечного (РВ). 

До першої групи відноситься світильник НСР01х200/Р53 з лампою ро-

зжарення потужністю 150 або 200 Вт та напругою 220 В. Світильник склада-

ється  зметалічних корпусу та сітки, всередині корпусу встановлено фарфо-

ровий патрон. Захисний стекляний ковпак разом з сіткою кріпиться до кор-

пусу за допомогою гайок – барашок. 

Серед світильників другої групи промисловість випускає рудникові 

світильники підвищеної надійності для стаціонарного освітлення типів РП – 

100М та РП – 200 з лампами розжарення відповідно 100 та 200 Вт (рис. 4.15) 

напругою 127 В. 

 

 

Рисунок 4.15 Конструкція світильника РП. 

1 – корпус, 2 – захисна решітка, 3 – стекляний ковпак, 4 – лампа, 5 – панель патро-

на, 6 – гвинти кріплення панелі, 7 – гребінчатий контакт, 8 – клемові затискачі,  

9 – кришка, 10 – пристрій підвісу. 
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Всередині корпусу лампи вмонтовано панель патрона із термопласти-

ку, в верхній частині якої знаходиться вибухонепроникна камера, де має міс-

це розмикання контактів з лампою. 

Крім цих промисловість випускає подібні світильники у виконанні РП 

типів СШС 1.1М з лампами розжарення 25, 40, 60 та 100 Вт і СШС 2.1М з 

лампами розжарення 150 та 200 Вт. 

Для освітлення підземних виробок вугільних та сланцевих шахт, в яких 

допускається використання обладнання підвищеної надійності, використо-

вуються світильники з люмінесцентними лампами у виконанні підвищеної 

надійності серії РПЛ01 (типу РПЛ01 – 20/Р – 54 з лампою потужністю 20 Вт 

на напругу 127 В зі стартерною схемою запалення та типу РПЛ01 – 40/Р – 54 

з лампою потужністю 40 Вт на напругу 220 В, з безстартерною схемою запа-

лення). Від механічних пошкоджень люмінесцентна лампа захищена міцною 

трубою із оргстекла та металічною сіткою. 

Для світлення вибоїв та відкатних виробок дільниць шахт небезпечних 

за газом та пилом, використовують світильники в вибухонебезпечному вико-

нанні типу РВЛ – 20М з люмінесцентною лампою 20 Вт напругою 127 В зі 

стартерною схемою запалення лампи (рис. 4. 16). Для стаціонарного освіт-

лення використовують світильники РВЛ – 40М з лампою 40 Вт напругою 220 

В та з безстартерною схемою запалення. В робочому режимі температура 

електродів люмінесцентної лампи не перевищує 700 – 900 
0
С і при розру-

шенні трубки не викликають спалахування рудникових газів. Але так як в 

звичайних схемах запалювання люмінесцентних ламп пошкодження трубки 

та припинення дугового розряду викликає підігрів електродів, які швидко пе-

регріваються і легко можуть підпалити навколишню вибухонебезпечну атмо-

сферу. Тому забезпечення вибухобезпеки люмінесцентних світильників мож-

ливе при використанні схем з холодним запаленням ламп, або при виклю-

ченні можливості самовключення лаецюга підігріву електродів при розру-

шенні лампи. Для цього люмінесцентні світильники типу РВЛ постачаються 
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в обох патронах спеціальними пристроями, що автоматично відключають 

лампу на протязі 2 – 3 мс після її розрушення. 

 

 

 

Рисунок. 4. 16 Світильник РВЛ. 

1, 4 – корпуси, 2 – з’єднувальна труба, 3 – патрон, 5 – корпус вхідного пристрою, 6 – 

прижимна гайка, 7 – лампа, 8 – захисна труба, 9 – металічна сітка, 10 – пускорегулюючий 

аппарат. 

 

При виборі світильників крім умов зовнішнього середовища необхідно 

враховувати характеристики світлорозподілу світильників. 

Для освітлення приміщень, стіни та стеля яких мають невисокі відби-

ваючі властивості, доцільно використовувати світильники прямого світла. 

При освітленні виробничих приміщень, стіни та стеля яких мають високі від-

биваючі властивості, слід використовувати світильники переважно прямого 

світла. 

Світильники прямого світла одержали також широке розповсю-

дження для освітлення вулиць, територій промислових майданчиків. Світи-

льники розсіяного світла неекономічні в промислових умовах із – за великих 

втрат світлового потоку, вони використовуються для освітлення приміщень зі 

світлим оздобленням (адміністративні приміщення, навчальні та лікувальні 

заклади, приміщення громадських будівель і ін.). 
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Світильники відбитого світла, використання яких супроводжується 

найбільшими втратами світлового потоку джерел світла, використовуються 

переважно в установках архітектурного освітлення. 

 

4.5 Освітлювальні установки гірничих підприємств 

 

До складу електроосвітлювальної установки, крім вище вказаних 

освітлювальних приладів, входять освітлювальні трансформатори, комута-

ційна та захисна апаратура, освітлювальна мережа. 

Підземні освітлювальні установки шахт живляться напругою не вище 

220 В, а освітлювальні установки очисних виробок, а також світильники міс-

цевого освітлення з лампами розжарення, що вмонтовані безпосередньо в 

гірничі машини, - не вище 127 В. 

При будівництві метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд 

напруга 220 В використовується для освітлення тунелів з зачеканеною обро-

бкою та в сухих виробках; для виробок з незачеканеною обробкою, сирих ви-

робок, для освітлення на щитах, укладниках тунельної обробки, пересувних 

підмостках, бурильних, чеканочних та монтажних візках – не вище 42 В. 

Ці напруги одержують за допомогою понижуючих трансформаторів. 

Для живлення освітлювальних установок шахт використовують вибухо-

безпечні трансформатори ТСШ – 4/07 та ТСШ – 4/07 – 38 потужністю 4 кВА. 

Первинна обмотка може підключатися до мережі напругою 660 В (з’єднання 

обмоток зіркою) та 380 В (з’єднання трикутником). Вторинну обмотку для 

одержання напруги 230 В з’єднують зіркою, а для напруги 133 В – трикутни-

ком. Трансформатор ТСШ – 4/07 – 38 має додаткову вторинну обмотку на 

напругу 38 В. 

Трансформатори ТСШ підключаються до мережі 380 або 660 В через 

магнітний пускач ПВИ (рис. 4.17,а). Зі сторони нижчої напруги (127 чи 220 

В) освітлювальну мережу включають та відключають ручним пускачем ПРВ 
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– 3 або ПРШ – 1. Для контролю ізоляції та захисного відключення мережі 127 

або 220 В використовують реле витоку (РВ) на землю. 

Рисунок  4.17 Схема підключення освітлювального трансформатора: 

а) ТСШ; б) АПШ. 

Для живлення освітлювальних мереж при будівництві місцевих пі-

дземних споруд широко використовують сухі трансформатори серії ТСЗ. 

Для живлення дільничих освітлювальних мереж напругою 127 В ши-

роко використовують пускові агрегати АПШ – 1М та АПВИ – 1140, які приє-

днуються безпосередньо до силової мережі без будь – якої захисної апарату-

ри (рис. 4.17,б), оскільки вони оснащені автоматичним вимикачем та реле ви-

току на землю. 

Живлення електроенергією стаціонарних освітлювальних установок 

шахт та рудників звичайно виконується за допомогою трьохжильних бро-

ньованих кабелів з паперовою ізоляцією (СБ, СБГ) з перерізом від 3х4 до 

3х16 мм
2
 (свинцева оболонка використовується в якості заземлюючої жили). 

Переносні освітлювальні мережі виконуються за допомогою гнучких кабелів 

типів КРПСН, ГРШЕ, КОГВЕШ. 

Сучасні рудникові світильники РВЛ, РПЛ, РП приєднуються до мережі 

за допомогою двох кабельних вводів, що дає можливість при необхідності 

монтувати освітлювальну мережу без використання трійникових муфт. 

ПВИ 

РВ 

ТСШ 

ПРВЗ 

а) 

РВ 

не менше 5 м 

ТС 
К1 

К2 

Дз 

б) 

АПШ 
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Для швидкого приєднання та від’єднання відрізків гнучкого чотирьох 

та п’ятижильного кабелів використовують вибухонебезпечні штепсельні 

роз’єми РШ, що складаються з розетки та вилки в стальних корпусах, 

з’єднаних між собою накидною гайкою. 

Стаціонарне електричне освітлення в навколостовбурних дворах, 

квершлагах, відкатних штреках, ходках і інших капітальних виробках напру-

гою 220 В мають комбіновані схеми, що включають елементи як радіальної 

так і магістральної схеми. Джерело живлення розміщують в центрі (середині) 

освітлювальних виробок, а кабельна освітлювальна мережа виконується у ви-

гляді двох і більше радіальних кабельних відгалужень, прокладених в напря-

мку відповідних виробок. Максимальна довжина освітлювальної лінії в 

одну сторону визначається технічними параметрами: допустимою втратою 

напруги в мережі та максимально можливим перерізом робочої жили кабеля 

(при живленні від сухих трансформаторів) 

,
100

%4 2

Р

UUS
L нg




  

де S – переріз жили кабеля мм
2
; γ – питома провідність матеріалу жили; 

ΔUg% - допустима втрата напруги, % від номінальної напруги Uн; Р – наван-

таження лінії, Вт (рівномірно розподілене вздовж всієї довжини, тобто можна 

прийняти навантаження Р розташованим в центрі на відстані L/2). 

На рис. 4. 18. наведені принципові схеми освітлення головних виробок: 

комбінована (ліворуч), магістральна (праворуч). За магістральною схемою 

звичайно виконується освітлення довгих перегінних тунелів при будівництві 

метрополітенів, колекторних тунелів і т. п. Освітлювальні мережі при цьому 

можуть виконуватись кабелями або ізольованими проводами з гумовою або 

поліхлорвініловою ізоляцією, прокладеними на фарфорових ізоляторах. Ме-

режі робочого і аварійного освітлення повинні бути роздільними і живитись 

від незалежних джерел, або аварійне освітлення підключається автоматично 

на незалежне джерело при аварійному режимі. 
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Рисунок 4.18 Принципові схеми освітлення головних відкатних виробок: 

а) комбінована; б) магістральна. 

В вугільних шахтах, що розробляють пологі та похилі пласти, очисні 

вибої, обладнані механізованими комплексами, незалежно від потужності 

пласта повинні мати мережове освітлення з напругою, що не перевищує 127 

В. В рудниках очисні вибої освітлюються переносними світильниками на-

пругою 36 В. При висоті камер більше 4 м для їх освітлення використовують 

прожектори напругою 127 В. Прожектори використовують також в підзем-

них виробках висотою вище 4 м при будівництві міських підземних споруд. 

Освітлення робочих зон підготовчих виробок при їх проходці механі-

зованим способом виконується світильниками (фарами), встановленими без-

посередньо на гірничих машинах, а також, в окремих випадках, встановлен-

ням мерожових світильників на машині або над машиною, що живляться від 

пускового агрегату, розташованого на розподільчому пункті. Найбільш раці-

ональним є варіант з установкою на машинах місцевого освітлення (фари) з 

шарнірною підвіскою, що дозволяє машиністу змінювати напрям світлового 

променю. Освітлення розподільчих пунктів, перевантажувальних пунктів, 

інших окремих об’єктів забезпечується за допомогою мережових світильни-

ків 36 В, які живляться від понижуючих трансформаторів рудникової апара-

тури, наприклад, магнітних пускачів (рис. 4.19). 
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Рисунок 4.19 Схема електропостачання світильників підготовчого вибою. 

 

На відкритих гірничих роботах використовують системи загального, 

місцевого та комбінованого освітлення. 

Загальне освітлення на відкритих роботах здійснюється за допомогою: 

 переносних світильників зовнішнього освітлення, що розташовуються на 

опорах ліній електропередач вподовж фронту робіт; 

 стаціонарних або пересувних прожекторних установок, розташованих на 

зовнішніх бортах та на уступах кар’єру; 

 освітлювальних установок з потужними ксеноновими лампами, що розта-

шовуються на зовнішніх бортах, внутрішніх відвалах та в самому кар’єрі. 

Перші два способи використовують на невеликих кар’єрах, треті – на  

потужних кар’єрах зі значними розмірами та глибиною. 

При системі місцевого освітлення інтенсивно освітлюються окремі ви-

ди робіт, що мають незначну площу (місце роботи бурильного верстату, екс-

каватора та ін.). Місцеве освітлення виконується світильниками та одиноки-

ми прожекторами, встановленими на механізмах або пересувних опорах. Ви-

користання тільки місцевого освітлення не допускається. 

Найбільш розповсюдженою є комбінована система освітлення, що 

вкючає загальне освітлення кар’єру, та місцеве освітлення окремих робіт. 

При загальному освітленні за допомогою світильників фронту гірничих 

робіт вони розташовуються на пересувних опорах, розташованих рядами, або 

підвішуються на тросах. Світильники з опорами перемішують по мірі подви-

гання фронту робіт. При освітленні залізничних та автомобільних шляхів сві-
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тильники встановлюють на пересувних чи стаціонарних опорах, розташова-

них вподовж шляху через 25 – 30 м. Місцеве освітлення насосів, компресо-

рів, приводів стрічкових конвеєрів і ін. реалізуються світильниками на пере-

сувних опорах, розташованих поблизу механізмів. Стрічкові конвеєри мо-

жуть освітлюватись також світильниками, розташованими на металічних 

опорах, що кріпляться на металічних конструкціях конвеєрів. 

Для загального прожекторного освітлення використовують стаціо-

нарні та пересувні опори (дерев’яні, металічні, залізобетонні), висота яких не 

перевищує 10-15 м. На одній мачті може встановлюватись група прожекторів 

(із двох і більше штук). 

Виконання перелічених систем пов’язане з використанням великої кі-

лькості прожекторів і світильників, великої протяжності освітлювальних 

ЛЕП, з незручністю експлуатації пересувних опор. Крім того на кар’єрах, де 

ведуться вибухові роботи необхідне виконання пристосувань для захисту 

освітлювальної апаратури від механічної дії вибухової хвилі та кусків поро-

ди, що розлітається при вибухах. Тому на сучасних кар’єрах широко викори-

стовують потужні освітлювальні установки для освітлення всієї площі 

кар’єру на базі світильників з ксеноновими лампами. В цьому випадку світи-

льники встановлюються на стаціонарних опорах, розташованих не на робо-

чому борту. 

Для живлення прожекторних освітлювальних установок і устано-

вок з світильниками використовують трансформатори типу ТМ напругою 

6000/230 В та сухі трансформатори ТС невеликої потужності напругою 

400/133 та 400/230 В, що встановлюються безпосередньо в пересувні транс-

форматорні підстанції. Живлення віддалених освітлювальних установок в 

кар’єрі та установок на відвалах здійснюється звичайно від трансформаторів 

типу ТМ напругою 6000/230 В, що встановлюються на опорах ЛЕП 6 кВ. 


