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ЛК -17 трансформаторні підстанції геотехнічних підприємств 

5.1 Загальні відомості (Як класифікцються трансформаторні підстанції? Яке призна-

чення мають ГПП, ЦРП, ЦПП, РП, ТП, ПП? Які види конструктивного виконання підста-

нцій існують? Що таке спрощені схеми первинних зєднань та які умови їх застосування? 

Які умови застосування схем з вимикачами на первинній напрузі 35-110 кВ? Які трансфо-

рматорні підстанції застосовують в цехах з нормальним середовищем?)   

5.2.1 Класифікація підземних підстанцій та розподільчих пунктів (За якими ознаками 

класифікуються підземні трансформаторні підстанції? Яке призначення ППП? Як викону-

ється розподіл енергії в умовах підземних виробок? Які вимоги висувають до виконання 

камер ЦПП, ППП, РП-6 та ДПП? Що входить до складу основного обладнання підземних 

підстанцій?)   

5.2.2 Шахтні трансформатори (Які трансформатори використовуються в підземних 

виробках? Які системи охолодження використовують для шахтних трансформаторів? Яке 

призначення мають розділяючі трансформатори? Якими трансформаторами виконується 

живлення випрямляючих агрегатів?)  

5.2.3 Центральні підземні підстанції (Що таке ЦПП та які варіанти його виконання 

існують? Як здійснюється живлення низьковольтних споживачів пристовбурового двору? 

Яке обладнання розташовується в камері ЦПП?)   

5.2.4 Розподільчі підземні пункти та стаціонарні трансформаторні підстанції (Яке 

призначення РПП-6? Яке обладнання входить до складу РПП-6? Як виконується приєд-

нання кабелю до секції шин в залежності від кількості приєднань? Яке призначення ДПП? 

Які типові схеми ДПП існують? )   

5.2.5 Пересувні трансформаторні підземні підстанції (Які переваги використання пе-

ресувних трансформаторних підстанцій в підземних виробках? З яких основних вузлів 

складаються КТП? Як виконується включення та відключення КТП? Яка апаратура вхо-

дить до склду РУНН?  Які види захистів та блокувань забезпечує КТП? Що таке енергопо-

тяг і з яких частин він складається? Які варіанти встановлення ПДПП існують?)   

5.3 Пересувні комплектні трансформаторні підстанції на кар΄єрах (Як виконується 

живлення екскаваторів та іншого потужного обладнання на кар’єрах? Як реалізується 

глибокий ввод напруги 35 кВ на уступи кар’єру? Що таке СКТП та з яких блоків вона 

складається? Як на кар’єрі забезпечується живлення електроприймачів невеликої потуж-

ності? З чого складається ПКТП? Як виконується живлення та електричний захист мало-

потужних верстатів-качалок? Як виконується живлення високопродуктивних занурених 

насосів? Яка особливість їх живлення?)  
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РОЗДІЛ 5 ТРАНСФОРМАТОРНІ ПІДСТАНЦІЇ  

ГЕОТЕХНІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

5.1 Загальні відомості 

 

За призначенням розрізняють підстанції: головні понижуючі (ГПП, 

ПГВ)-для прийняття електроенергії з енергосистеми, пониження напруги жи-

влення 35- 110 кВ до напруги розподілення електроенергії на підприємстві 

6(10)-35(110) кВ; 

-центральні розподільчі (ЦРП)- для прийняття електроенергії з енер-

госистеми та розподілу її на території підприємства на тій же напрузі без 

трансформації. Сюди можна віднести також центральні підземні підстанції 

(ЦПП). 

-розподільчі пункти (РП)- для прийняття електроенергії, як від енер-

госистеми так і від ГПП на тій же напрузі без трансформації та розподілу її 

по цехових та дільничних підстанціях. До них відносять також підземні роз-

подільчі пункти РПП-6; 

- цехові чи дільничні (ТП)- для прийняття електроенергії в системі 

електропостачання підприємства напругою 6(10) кВ з наступною трансфор-

мацією на напругу 1.2-0.4/0.23 кВ та її розподіл в цехах та дільницях  на цій 

напрузі; 

 - перетворювальні (ПП) – для прийняття електроенергії в системі 

електропостачання підприємства напругою 6(10)-110 кВ та перетворення 

електроенергії змінного струму в електроенергію постійного струму напру-

гою, що вимагається умовами електрифікованого транспорту на підприємст-

ві. 

За конструктивним виконанням розрізняють підстанції: відкриті, за-

криті, мачтові, пересувні. 
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За розташуванням на території підприємства підстанції діляться на 

вбудовані, прибудовані (як відкриті так і закриті), окремо розташовані та 

підземні. 

Як головні (ГПП), так і інші підстанції, розташовані на промислових 

майданчиках геотехнічних підприємств та в інших місцях на поверхні шахт, 

рудників та кар΄єрів виконуються за типовими проектами, що використову-

ються також в інших галузях економіки. При цьому орієнтуються на широке 

використання комплектних підстанцій. 

Широко використовують спрощені схеми первинних з΄єднань ГПП 

без вимикачів на стороні 35-110 кВ: з короткозамикачами та відокремлюва-

чами при потужності короткого замикання більшій за розривну потужність 

вимикачів або з роз΄єднувачами та стріляючими запобіжниками в межах їх 

параметрів за напругою, струмом та розривною потужністю. Підстанції з 

вимикачами на первинній напрузі 35-110 кВ використовують, якщо вони є 

транзитними або цього вимагають умови зовнішнього середовища. На геоте-

хнічних підприємствах ГПП будують з відкритим виконанням розподільчої 

установки напругою 35-110 кВ та трансформаторів із закритим виконанням 

РУ-6(10) кВ. 

В цехах з нормальним середовищем (механічні майстерні, насосні ста-

нції і їм подібні) використовують комплектні трансформаторні підстанції 

для внутрішньої установки з масляними і сухими трансформаторами. При 

неможливості вбудови чи прибудови трансформаторних підстанцій в вироб-

ничі цехи, можливе використання комплектних трансформаторних підстан-

цій зовнішньої установки. Їх рекомендують використовувати біля насосних 

станцій, вентиляційних шурфів та інших віддалених об΄єктів. Для електропо-

стачання окремих або групи цехів на промисловому майданчику рекоменду-

ють використовувати окремо розташовані трансформаторні підстанції ТП-

10/0.4-0.23 кВ в типовому проектному виконанні. 
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 В цьому розділі нижче більш детально розглядаються підстанції, розта-

шовані в підземних виробах шахт та рудників та безпосередньо в кар΄єрах, 

при відкритій розробці родовищ корисних копалин. 

 

5.2 Підземні трансформаторні підстанції та розподільчі  

пункти 

 

5.2.1 Класифікація підземних підстанцій та розподільчих 

пунктів. 

 

За призначенням, функціями та місцями розташування підземні тра-

нсформаторні підстанції діляться на центральні (ЦПП), дільничі (ДПП), пе-

ресувні дільничні (ПДПП), та перетворювальні (ППП). За строком служби 

на одному місці підземні підстанції діляться на стаціонарні (строк служби не 

менше року). Практично стаціонарними є всі підземні підстанції, крім діль-

ничих, які можуть бути, як стаціонарними (ДПП), так і пересувними (ПДПП). 

Центральні підземні підстанції можуть бути: шахти (ЦПП), горизонту 

(ЦППг) та блоку (ЦППб) і служать для одержання електроенергії від ГПП, 

розподілу її та живлення електроспоживачів відповідно шахти, горизонту, 

блоку. 

Для одержання електроенергії від ЦПП та розподілу її між підстанціями 

служать підземні розподільчі пункти високої напруги РПП-6(10). 

Призначенням перетворювальних підстанцій (ППП) є одержання елект-

роенергії змінного струму від ЦПП чи РПП-6(10), перетворення її в постій-

ний струм та живлення електроспоживачів підземної електровозної відкатки. 

За допомогою дільничих підстанцій (ДПП) електроенергія напругою 6-

10 кВ перетворюється на напругу 0,66(0,38) кВ та розподіляється між елект-

роспоживачами. Пересувні підстанції (ПДПП) використовують для перетво-

рення електроенергії з напруги 6-10 кВ на напругу 0,66 (1,14 або 0,38)кВ та 
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живлення споживачів добувних та підготовчих дільниць. Пересувні підстан-

ції на відміну від стаціонарних є комплектними і включають в себе необхідне 

високовольтне і низьковольтне обладнання.для одержання електроенергії від 

підземної підстанції (ПДПП чи ДПП) та розподілу її між електроспоживача-

ми. Для розподілу енергії служить підземний розподільчий пункт низької на-

пруги РПП-0.66 (1.44, 0.38). вони також бувають стацціонарними та пересув-

ними, тому що служать для живлення стаціонарних та пересувних електрос-

поживачів. 

Камери ЦПП, ППП, РПП-6 та ДПП повинні бути:  

 -закріпленими негорючими матеріалами (бетон, цегла, металічне кріп-

лення з залізобетонними затяжками; 

-мати два виходи при довжині камери більше 10 м;  

-оснащені вентиляційними дверима (решітчатими, нормально закрити-

ми) та металічними протипожежними (суцільними) дверима та вікнами (нор-

мально відкритими). При відсутності в камері електрообладнання з маслом 

протипожежні двері необов΄язкові. 

Основним обладнанням підземних підстанцій є комплектні розподіль-

чі пристрої, трансформатори, перетворювальні агрегати, комутаційна апара-

тура напругою до 1140 В (див. розділ 3).  

Все електрообладнання підстанцій повинно бути надійно заземленим. В 

ЦПП та РПП-6 на кожній секції шин слід передбачати встановлення одного 

резервного КРП, повністю обладнаного та приєднаного до шин, та місце для 

встановлення одного КРП додатково в майбутньому. 

 

5.2.2 Шахтні трансформатори 

 

Для перетворення електричної енергії при електропостачанні підземних 

робіт нині використовують сухі трансформатори переважно з кремнійорга-

нічною ізоляцією серії ТСВ. Шахтний трансформатор складається з активної 
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частини (власне трансформатор), оболонок вводів на напругу вищої та окре-

мо нижчої сторін і ходової частини. 

Конструкція шахтного трансформатора визначається способом забезпе-

чення вибухозахисту та системою охолодження активної частини. Магнітоп-

ровід трансформатора- трифазний, стержневий, виготовлений з холодноката-

ної сталі. Обмотки НН виконані циліндричними двошаровими, обмотки ВН- 

багатошарові та безперервно котушкові (для потужностей 400-630 кВА). Си-

стема охолодження- повітряна, недостатньо ефективна, що вимагає викорис-

тання більш нагрівостійкої кремнійорганічної ізоляції класу Н. Для покра-

щення охолодження трансформатори мають круглий (100,160 кВА) ребрис-

тий корпус. 

Вибухобезпека обмотки трансформатора забезпечується за допомогою 

щілинного (фланцевого) вибухозахисту. 

Для електропостачання високопродуктивних комплексів використову-

ють трансформатори потужністю 1000 кВА (ТСВ-1000/600) з вторинною на-

пругою 1200 В. Цей трансформатор має обмотки, зібрані з дискових катушок 

з ізоляцією ˝Моноліт˝ класу нагрівостійкості F, оболонку прямокутну з гоф-

рованими бічними стінками; для покращення вибухозахисту та підвищення 

теплопередачі корпус засипано гідрофобізованим кварцевим піском. 

Крім природнього повітряного охолодження трансформатор має випа-

рювально-конденсаційну систему, в якості елементів якої використані тепло-

ві труби, встановлені в обмотках та в магнітопроводі, теплоносієм є дисти-

льована вода. Це дозволило збільшити потужність трансформатора в 1.5 рази, 

порівняно з трансформатором з природнім повітряним охолодженням. 

При електрифікації шахт з крутопадаючими пластами,небезпечними за 

раптовими викидами, до високовольтних мереж пред′являють підвищені ви-

моги відносно струмів витоку на землю. Для цього необхідно багато-

розгалужену шахтну високовольтну мережу розділяти на окремі дільниці, га-

льванічно не пов′язані одна з іншою. Для електричного розділення мережі 
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та зменшення ємнісних струмів замикання  на землю використовують розді-

ляючий трансформатор ТСВР-630/6-6, що має конструкцію аналогічну тран-

сформаторам ТСВ. 

Для живлення випрямляючих агрегатів АТП-500/275 та АТП-500/600 

промисловість випускає трансформатор ТСП-160, що має виконання рудни-

кове нормальне. 

 

5.2.3 Центральні підземні підстанції 

 

ЦПП являє собою камеру з вогнестійким кріпленням, в якій розташовані 

розподільчі пристрої високої напруги РУ6(10) кВ, понижуючі трансформато-

ри  (підстанції) та розподільчий пункт нижчої напруги. 

Спорудження ЦПП виконується за типовими проектами, що мають два 

варіанти: з двома вводами та одним РУ-6 кВ на максимальне навантаження 

630 А; з чотирма вводами та двома  РУ-6 кВ на максимальне навантаження 

1260 А. Кожен ввод може складатися з одного чи двох кабелів – в залежності 

від навантаження та перерізу кабелів, що використовуються. 

Як правило, ЦПП проектують з двома вводами та одним РУ-6 кВ, і тіль-

ки при неможливості забезпечить навантаження шахти за допомогою двох 

вводів приймають чотири вводи та два самостійні РУ-6 кВ, кожне на два вво-

ди. Кожне РУ-6кВ ЦПП має дві секції шин, що з′єднують між собою за до-

помогою секційного КРП. При виконанні аварійної ситуації на якій-небудь 

секції шин ГПП, РУ-6 кВ ЦПП або кабельній лінії секційне КРП перемикає 

живлення всіх споживачів, приєднаних до ЦПП, від пошкодженої секції на 

непошкоджену. Типовий проект з чотирма вводами має два варіанти, які від-

різняються один від іншого способом живлення насосів головного водовід-

ливу. 

Перший варіант передбачає установку до 30 КРП, змонтованих в два 

двосекційних РУ-6 кВ (10-в першому та 20- у другому) і живлення насосів 
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від першого РУ-6 кВ (решта електроспоживачів ЦПП живиться від другого 

РУ-6). Цей варіант використовують, коли потужність електродвигунів насо-

сів водовідливу не перевищує  1250 кВт. При більшій потужності електрод-

вигунів насосів доцільно використовувати другий варіант, коли в ЦПП мон-

тується одне двосекційне РУ-6 з 25 КРП, від якого живляться всі споживачі 

ЦПП, крім насосів водовідливу. Останні одержують електроенергію від КРП 

встановлених в ЦПП окремо та приєднаних безпосередньо до ГПП (кожний 

зі своїм кабелем). 

Для забезпечення електричною енергією електроспоживачів навколосто-

вбурного двору напругою 0.66 кВ в ЦПП встановлюється два понижуючі 

трансформатори або підстанції ТСВП потужністю до 400 кВА,які мають 

100% резерв та приєднуються до різних секцій шин РУ-6 кВ. Передбачається 

їх роздільна робота. При використанні в шахті контактних електроводів, як 

правило, тягова підстанція встановлюється в ЦПП. Схеми розташування об-

ладнання в ЦПП приведена на рис.5.1. 

 

 

Рисунок 5.1. Схема розміщення електрообладнання  в камері ЦПП з чотирма вводами: 1 — 

КРУВ-6ХЛ5;  2 — автоматичні вимикачі; 3 — пускачі магнітні;  4 — трансформатори освітлюва-

льні; 5— пускачі ручні; 6 — кабелі напругою 6кВ; 7 — кабелі напругою до 1000 В. 
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Електрообладнання ЦПП розташовується в навколостовбурному дворі 

в спеціальній камері, яка безпосередньо примикає до камери голоаного водо-

відливу (рис.5.2.) 

 

Рисунок 5.2 Схеми примикання камери  

ЦПП до відкаточних виробок при розміщенні 

горизонтального ходка праворуч (а, в), ліво-

руч (б, г): 

1 – допоміжний стовбур, 2 – камера 

ЦПП, 3 – насосна камера, 4 – водотрубний 

ходок, 5 – горизонтальний ходок. 

 

 

Між камерою ЦПП та камерою водовідливу встановлюються протипо-

жежні та решітчаті двері. Для сполучення камери ЦПП з виробками навколо-

стовбурного двору проводять ходок, де також встановлюються решітчата та 

протипожежні двері. Рівень підлоги ЦПП повинен бути на 0.5 м вище голов-

ки рейок в навколостовбурному дворі. Електрообладнання в камері встанов-

люється так, щоб місця, доступні для проникнення води до струмоведучих 

частин в електрообладнанні, були на висоті (не менше 1м від рейок в навко-

лостовбурному) двері. Розміри камери ЦПП визначаються габаритами елек-

трообладнання та розмірами монтажних проходів відповідно ПБ. 

 

5.2.4 Розподільчі підземні пункти та стаціонарні трансфор-

маторні підстанції 

 

Розподільчі підземні пункти РПП-6(10) кВ являють собою стаціонарні 

РУ,що складаються із КРП і служать для розподілу електроенергії напругою 

6(10) кВ в підземних виробках та електропостачання підземних електроспо-
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живачів. РПП розташовуються в центрі електричного навантаження і монту-

ються в камерах з негорючим кріпленням. 

РПП-6 виконують з одною чи двома секціями шин. Згідно з типовими 

проектами в залежності від схеми комутації, установки трансформаторів  для 

живлення електроспоживачів напругою 0.66 кВ, що розташовані в виробках, 

які знаходяться поблизу, від способу сполучення камер з капітальними виро-

бками РПП-6 діляться на:  

-примикаючі до відкатних виробок (з однією секцією шин 6 кВ, без 

трансформатора або з ним, та довжиною не більше 10 м). 

 -з ходками, які сполучають камери з відкатними виробками (з однією та 

двома секціями шин, з трансформаторами та без них, довжина може досягати 

30 м). 

Поперечні розміри камер примикаючих виробок та ходків, розташування 

обладнання в камері, розміри проходів та зазорів витримують у відповідності 

з вимогами ПБ. При встановленні в РПП-6 пересувних дільничних підземних 

підстанцій (ПДПП) розподільчий пункт РПП-0.66(1.14) кВ доцільно розта-

шовувати по можливості поза камерою РПП-6. Приклад розташування елект-

рообладнання в РПП-6 наведено на рис.5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 План та розріз типового РПП-6 з ходками та з трансформатором: 

1- трансформатор, 2 та 3 – КРП-6 вводу та фідерний, 4 – кабелі, 5 – заземлення, 6 – кронштейн для пі-

двіски, 7 – труби для вводу кабелів. 
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Кількість вводів в РПП-6(10) кВ залежить від кількості приєднань, кі-

лькості добувних вибоїв, що живляться від РПП-6 та величини навантаження. 

При кількості приєднань до трьох кабель вводу може приєднуватись до сек-

цій шин наглухо без вводного КРП. При кількості приєднань чотири та біль-

ше на вводі обов΄язково ставиться вхідний КРП. При кількості приєднань від 

4-х до 7-и передбачається установка одного резервного КРП. При живленні 

від РПП-6 двох і більше добувних вибоїв або кількості приєднань більше се-

ми РПП-6 виконується двосекційним і живиться за допомогою двох кабелів. 

Для кріплення камер РПП-6, примикаючих виробок та ходків викорис-

товують слідуючі види кріплення:бетонне з вертикальними стінками та скле-

пистим перекриттям; з залізобетонними затяжками.  

Типові схеми розташування камер РПП-6 з ходками відносно гірничих 

виробок показані на рис 5.4. 

 

 

Рисунок 5.4 Типові схеми розташування камер РПП-6 з ходками: 

а- паралельно відкітній виробці; б – між бремсбеогом (ухилом) та людським ходком; в- між двома па-

ралельними виробками; г- на пересіченні двох виробок. 

 

Стаціонарні дільничні підземні підстанції (ДПП), що служать для жи-

влення стаціонарних електроспоживачів, можуть комплектуватися як транс-

форматорами ТСВ, так і трансформаторними підстанціями ТСВП.  
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В першому випадку в ДПП встановлюються комплектні розподільчі 

пристрої (КРП), трансформатори, автоматичні вимикачі та реле витоку на зе-

млю (рис.5.5). 

 

Рисунок 5.5  Принципові схеми типових ДПП:  а) з розподілом електроенергії напругою до 1000 В; б) 

з транзитом електроенергії напругою вище 1000 В. 

 

ДПП споруджують в камерах з вогнестійким кріпленням виконуються 

аналогічно камерам РПП-6, при цьому низьковольтне обладнання розташову-

ється на стороні камери, протилежній від місця установки високовольтного 

електрообладнання. 

При використанні в ДПП пересувних трансформаторів ТСВП установ-

ка КРП в ДПП не передбачається. Електроенергія від ЦПП чи РПП-6 до діль-

ничної підстанції підводиться одним кабелем ЕВТ-6000 або іншим. При 

встановленні в ДПП двох ТСВП, другий трансформатор одержує живлення 

від першого транзитом . 
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Керування живлення КРП, що розташований в ЦПП чи РПП-6 викону-

ється за допомогою поста керування розташованого в ніші підстанції, який 

з΄єднується з КРП допоміжними жилами кабеля ЕВТ-6000. в підстанції не 

передбачається устновка низьковольтного електроообладнання (РПП-0.66). 

На рис.5.6 наведені план та розміри типової стаціонарної підстанції на два 

трансформатори ТСВП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 План та розрізи типової стаціонарної підстанції (ДПП) на два трансформатори: 1- транс-

форматори; 2- кабелі; 3- дерев΄яні решітки на ізоляторах; 4- кронштейн для підвіски кабелів; 5- вогнегасни-

ки; 6-ящик з піском; 7- сітка стальна; 8- решітчаті двері. 

 

5.2.5 Пересувні трансформаторні підземні підстанції 

 

Для живлення електроспоживачів очисних та підготовчих дільниць шахт 

та рудників використовують пересувні комплектні трансформаторні підс-

танції (КТП). Висока мобільність, компактність КТП,об΄єднання в єдиному 

агрегаті джерела живлення, комутаційної та захисної апаратури в найбільшій 

мірі відповідає умовам електропостачання енергомісткого обладнання су-
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часних технологічних процесів при добуванні корисних копалин  підземним 

способом. Серія пересувних комплектних трансформаторних підстанцій 

ТСВП потужністю від 100 до 1000 кВА розроблена на основі сухих транс-

форматорів ТСВ, має виконання РВ-4В. Ці підстанції складаються з 

розподільчого пристрою вищої напруги (РУВН), силового трансформатора, 

розподільчого пристрою нижчої напруги (РУНН) та ходової частини (рис 

5.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7 Пересувна рудникова комплектна трансформаторна підстанція серії 

ТСВП: розподільчий пристрій вищої напруги (РУВН); 2- силовий трансформатор; розпо-

дільчий пристрій нижчої напруги (РУНН); 4- рама ходової частини;5- скати. 

 

РУВН підстанції являє собою триполюсний роз΄єднувач - вимикач нава-

нтаження, що дозволяє відключати струм завантаженого трансформатора. 

Роз΄єднувач розміщений в вибухонебезпечну оболонку, приєднану за допо-

могою фланців до оболонки трансформатора. Роз΄єднувач – вимикач наван-

таження має електромеханічний пристрій блокування з автоматичним вими-

качем РУНН. Вимикання роз΄єднувача виконується поворотом рукоятки 

після повороту блокуючої ручки. При цьому одночасно вимикається ланцюг 

нульового захисту вимикача КРП, від якого одержує живлення КТП та вими-

кається ланцюг вимикаючої катушки автоматичного вимикача РУНН. Вми-
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кання роз΄єднувача виконується в зворотньому порядку: спочатку вмикається 

роз΄єднувач без навантаження, потім автоматичний вимикач РУНН та ди-

станційно вимикач КРП. Принципова електрична схема підстанції ТСВП 

наведена на рис.5.8. 

 

 

Рисунок 5.8 Принципова електрична схема пересувної підстанції серії ТСВП. 

 

РУНН має комлект апаратури та приладів: автоматичний вимикач 

А3722У (А3732У), що має нерегулюємий максимальний захист; нульовий та 

незалежний розщеплювач; апаратуру захисту від витоків на землю (АЗПБ); 

блок максимального струмового захисту (УМЗ); блок дистанційного відклю-

чення (ДО); блок живлення катушки нульового розщіплювача (127В)  та тем-

пературного і газового захистів (36В); пристрій температурного захи-

сту;вольтметр; амперметр; короткозамикач на основі контактора КТУ-2А; 

лампи сигналізації про спрацювання захистів. 

Електрична схема КТП забезпечує: місцеве вмикання та вимикання 

відходячих ліній нижчої напруги та дистанційне їх вимикання; захист від 

струмів к.з. та витоків на землю в мережі нижчої напруги; електричне блоку-

вання та дистанційне їх вимикання; захист від струмів КЗ. та витоків на зем-
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лю в мережі нижчої напруги; електричне блокування, що виключає подачу 

напруги в мережу нижчої напруги при її пошкодженні чи зниженні опору 

ізоляції нижче нормованого значення; мінімальний захист, автоматичний 

контроль опору ланцюга заземлення, автоматичне закорочення ліній нижчої 

напруги після їх вимикання; тепловий захист трансформатора. 

В КТП з вторинною напругою 1140 В (ТСВП-630/6-1,2 та ТСВП-

1000/6)використовується блок максимального захисту ПМЗ, блок захисного 

відключення Б30 та блок компенсації ємнісної складової струму витоку БКЗ-

1140. 

Для електропостачання підземних електроспоживачів вугільних шахт, 

що розробляють крутопадаючі пласти, небезпечні за раптовими викидами 

призначені підстанції ТСВП-160/6-КП та ТСВП-400/-КП. 

Для роботи в мережах10 кВ колійних рудників та вугільних шахт роз-

роблені підстанції ТСВП-630/10, уніфіковані з підстанцією ТСВП-630/6. 

З метою удосконалення схеми електропостачання видобувних та про-

хідницких вибоїв розроблені комплектні трансформаторні підстанції серії 

ТСВЕ (енергопотяг), що заміняють собою трансформаторну підстанцію, ав-

томатичний вимикач та розподільчий пункт, що складається з станції керу-

вання та набору пускачів. В серії знаходиться два трансформатори: ТСВЕ-

400/6 та ТСВЕ-630/6. Енергопотяг складається з комплектного пристрою ке-

рування КУУВ-350 та трансформаторної підстанції. Підстанція має РУВН з 

вакуумним контактором, що дозволяє виконати захист трансформатора від 

струмів КЗ, перегріву обмоток, перенапруги. 

Пересувні дільничні підземні підстанції (ПДПП) можуть розміщува-

тись над скребковим перевантажувачем, над скребковим конвейєром, в роз-

ширенні одноколійної виробки, на одній із колій двоколійної виробки, в дво-

колійній виробці з однією колією. 

В першому (рис.5.9) та другому (рис.5.10) варіантах передбачено вста-

новлення одної або двох ТСВП на спеціальних візках (над перевантажува-



17 

 

чем) або пересувних платформах (над конвейєром) в виробках з кутом падін-

ня не більше 6˚. При цьому між кріпленням та верхньою поверхнею ПДПП 

повинен бути проміжок не менше 500 мм, а між рамою конвейєра та ПДПП- 

не менше 250 мм. 

ПДПП в одноколійній та двоколійній з однією колією виробках вста-

новлюють на вільній частині на рейках (рис.5.11); в нішах ПДПП встанов-

люють на грунт. Для захисту ПДПП від транспорту, що рухається, викори-

стовують стійки з рейок. При встановленні ПДПП на одній з колій дво-

колійної виробки частина шляху загороджується бар΄єрами з двох сторін, 

щоб виключити заїзд рухаючогося транспорту на цю частину. 

В усіх варіантах установки ПДПП з обохсторін повинні залишатись об-

слуговуючі простори з розміром не менше 1 м. Зі сторони вищої напруги пе-

редбачається розташування дерев΄яної решітки розміром 1000x600 мм на ізо-

ляторах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.9 Установка одної ПДПП типу ТСВП над перевантажувачем: 

1- ПДПП; 2- кабелі; 3- дерев΄яна решітка на ізоляторах; 4- кронштейн для підвіски 

кабелів; 5- платформа для встановлення електрообладнання; 6- перевантажувач; 7- моно-

рейкова дорога; 8- вогнегасники; 9- ящик з піском. 
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Рисунок 5.10 Установка двох ПДПП над скребковим конвейєром: 

1-ПДПП; 2- кабелі; 3- дерев΄яна решітка на ізоляторах; 4- кронштейн для підвіскиь 

кабелів; 5- платформа для встановлення електрообладнання; 6- вогнегасник; 7- ящик з 

піском; 8- скребковий конвейєр; 9- монорейкова дорога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.11 Установка трьох ПДПП на розширенні одноколійної виробки: 

1- ПДПП; 2- кабелі; 3- дерев΄яна решітка на ізоляторах; 4- кронштейн для підвіски 

кабелів; 5- вогнегасник; 6- ящик з піском; 7- огородження. 
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5.3 ПЕРЕСУВНІ КОМПЛЕКТНІ ТРАНСФОРМАТОРНІ ПІДСТАНЦІЇ 

НА КАР΄ЄРАХ 

 

Живлення екскаваторів та іншого гірничо-технологічного обладнання 

великої потужності від стаціонарних трансформаторних підстанцій 35-220/6-

10 кВ при сучасних масштабах гірничих робіт обумовлює значну протяж-

ність електричних мереж 6-10 кВ, з максимально – допустимим перерізом 

провідників, що веде до великих втрат на спорудження та експлуатацію ЛЕП, 

зростання втрат електроенергії та погіршення якості напруги, що підводиться 

до споживачів. Окрім цього, швидка зміна розташування екскаваторів в 

кар΄єрі вимагає використання пересувних комплектних трансформаторних 

підстанцій (ПКТП), завдяки яким можливий глибокий ввід напруги 35 кВ на 

робочі уступи. Так, для живлення кар΄єрних (ЕКГ-8И, ЕКГ-12.5) та крокую-

чих екскаваторів (ЕШ-15/90А; ЕШ-25/100 та ін.) можуть використовуватись 

підстанції ПКТП 35/6-10 кВ з потужністю трансформатора 2500-10000 кВА. 

Для електропостачання не тільки одноківшових екскаваторів, а і інших 

пересувних гірничодобувних та гірничотранспортних машин великої потуж-

ності, а також інших споживачів при значній протяжності кар΄єрних ліній 

знайшли використання ПКТП 35-220/6-10 кВ. 

На сучасних кар΄єрах використовують збірно-розбірні комплектні 

трансформаторні підстанції типу СКТП з трансформаторами потужністю 

1600-4000 кВА напругою 35/6 кВ, які можуть використовуватись як ста-

ціонарними, так і пересувними. Вони можуть розташовуватись на борту 

кар΄єра та переміщуватися вподовж ЛЕП 35 кВ і на уступах незалежно від 

потужних екскаваторів. Підстанція має три блоки: РУ-35 кВ, трансформа-

тор, РУ-6-10 кВ. Вони монтуються на санчатах. РУ-6-10 кВ має одинарну си-

стему шин, трансформатор власних потреб, чотири- шість відходячих 

фідерів. 
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На великих кар΄єрах використовують ПКТП потужністю 2500-10000 

кВА, розроблені фірмою ˝Хітачі˝, в триблочному виконанні з вакуумними 

вимикачами напругою 35 та 6 кВ. 

Пересувні підстанції ПКТП потужністю до 10000 кВА на різні рівні на-

пруги випускаються в США, Франції, Японії, Польщі, Чехії, Росії. Так, на ву-

гільних розрізах країн СНД використовують ПКТП 35/6 кВ типу ˝Юлія˝ 

чеського виробництва, потужністю 1000-3150 кВА в моноблочному вико-

нанні на пневматичному ходу. 

Пересувна трансформаторна підстанція ПТИА-10000-35/6-10 склада-

ється із двох окремих візків, з΄єднаних між собою механічно та електрично. 

В одному блоці розміщується трансформатор ТДП-10000/35, в другому – 

збірні шин РУ, що складається із шести КРП типу КРУН-6-10 кВ. 

Підстанції (рис.5.12) оснащені захистами та системами блокування від-

повідно вимогам ПБ, а також пристроями контролю цілосності заземляючих 

ланцюгів. Напруга 35 кВ через відокремлювач QR1поступає на силовий тра-

нсформатор Т1. Зі сторони 35 кВ використовують розрядник FV1-FV3 та ко-

роткозамикач QK2. Напруга 6 кВ від трансформатора через вхідний КРП по-

ступає на збірні шини РУ-6 кВ, що складається з п΄яти вимикачів QF1-QF5 

(вимикач ВК-10-630). В схемі використовується також трансформатор влас-

них потреб Т2(25 кВА) напругою 6,35/0.23 кВ, різні трансформатори струму 

(ТА) та напруги (TV). Підстанція ПТЛА-10000 використовується як в системі 

електропостачання кар΄єрів (можуть встановлюватись безпосередньо  на 

уступах) так і для електропостачання будівельних та інших тимчасових май-

данчиків. 

Для електропостачання дільничих гірничих машин і приводів невеликої 

(120-300 кВт) потужності (будівельних верстатів, насосів водовідливу, пере-

сувних компресорних установок, невеликих конвейєрів, освітлювальних 

установок і т.п.) на відкритих гірничих роботах використовують пересувні 
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комплектні підстанції ПКТП 6-10/0.4 кВ з трансформаторами потужністю 

від 25 до 630 кВА. 

 

Рисунок 5.12 Принципова електрична схема  підстанції ПТЛА-1000-35/6-10 

 

 

 

Рисунок 5.13 Загальний вид пересувної підстанції ПКТП 400-6-10/0.4 (в дужках по-

дані розміри ПКТП 630-6-10/0.4) 

 

Пересувна комплектна підстанція ПКТП-400/6-10/0.4 кВ (рис.5.13) скла-

дається з розподільчого пристрою 0.4 кВ 1, камери силового трансформатора 
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2, блоку повітряного вводу 3, високовольтного блоку 4, змонтовані на за-

гальній рамі – санчатах 5. 

Для підключення підстанції до високовольтної лінії електропередачі ви-

користовується роз΄єднувач з заземляючими ножами, запобіжники типу ПК 

та розрядники РВП для захисту від струмів КЗ. і перенапруги. Силові транс-

форматори мають ручне регулювання напруги. В підстанції встановлені три 

трансформатори власних потреб для живлення ланцюгів освітлення, захисту 

та сигналізації. 

Для розподілу електроенергії на нижчій напрузі (400 В) між спожива-

чами та захисту від струмів КЗ та перевантажень в підстанції використову-

ються автоматичні вимикачі серії А3700, АЕ2056, АП-50. Для захисту від од-

нофазних замикань на землю в підстанції використовується асиметр, що діє 

на головний автоматичний вимикач. 

Інститутом вибухобезпечного електрообладнання (Донецьк) розробле-

на пересувна комплектна підстанція типу ПСКТП (рис.5.14) з сухим транс-

форматором потужністю 100, 250 та 400 кВА. Підстанції потужністю 100 

кВА використовують для живлення освітлювальних установок, інші для 

живлення силових установок. Підстанції монтуються на санчатах, оснащені 

необхідними затискачами та системами блокування, реле витоку і пристроєм 

контролю цілосності заземляючих ланцюгів відходячих кабелів при викори-

станні кабелів марки КГ. Для захисту від витоків на землю використано блок 

АЗПБ. Захист силового трансформатора від перевантаження реалізується за 

допомогою теплового захисту, де контролюючим елементом є спеціальний 

датчик – реле(на схемі не показано). Трансформатор TV4 з обмотками на 36 

та 127 В живить ланцюги захисту, а трансформатори TV2 та TV3 з обмотка-

ми 220 В живлять ланцюги освітлення. 

В систему внутрішнього електропостачання кар΄єру входять також 

мачтові трансформаторні підстанції (МТП) з силовим трансформатором до 
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35 кВ та потужністю до 400 кВА, встановленим на опорах ЛЕП. Схеми їх 

аналогічні розглянутим пересувним підстанціям. 

В нафтогазовому виробництві для живлення верстатів-качалок мало-

дебітних свердловин (з потуфністю двигунів 7,5 та 15 кВт) використовують 

комплектні трансформаторні підстанції КТПСК з потужністю масляного тра-

нсформатора 25 кВА з напругою 6(10)/0,4 кВ. Для захисту підстанції на її 

вході встановлюються плавкі запобіжники. Схема підстанції передбачає 

облік активної енергії, обігрів підстанції, можливість підключення ручного 

електроінструменту на напругу 42В. Підстанція КТПСК-25/10/0,4-1 передба-

чає живлення одного двигуна верстата-качалки потужністю 15 кВт, а 

КТПСК-25/10/0,4-2 – двох двигунів потужністю по 7,5 кВт.схема підстанції 

наведена на рис.5.13.  

Для живлення високопродуктивних занурених центробіжних насо-

сів свердловин використовують трансформаторні підстанції КТППН з поту-

жнфстю трьохобмоткових трансформаторів ТМТП від 63 до 400 кВА з на-

пругами 6,3/Uроб/0,4 кВ, з вмонтованими станціями керування. Робоча 

напруга нестандартна і має ступеневе регулювання (для КТППН-100 в 

межах 1602-846 В, для КТППН-250 – 2406-1652 В).  
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