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ЛК -18 Електричні мережі геотехнічних підприємств 

6.1 Загальні положення (В яких умовах експлуатації застосовують кабельні мережі? 

За якими ознаками класифікують кабелі? Які кабелі використовують для прокладки стаці-

онарних мереж в горизонтальних, похилих та вертикальних виробках? Які вимоги вису-

вають до стволових кабелів? Як умови використання кабелю впливають на вибір матеріа-

лу жил? Як виконується приєднання пересувних дільничих підстанцій до мережі? В яких 

умовах використовують гнучкі та особливо гнучкі кабелі? В яких випадках в підземних 

виробках можуть використовуватись голі неізольовані провідники?)   

6.2 Броньовані кабелі (З яких основних елементів складається броньований кабель? 

Які варіанти виконання жил кабелю існують? Як маркуються жили кабелю? Які матеріали 

використовуються в якості ізоляції? Як маркується ізоляція жил кабелю? Навіщо викону-

ють звивку жил кабелю? Яке призначення герметичних оболонок, з яких матеріалів вони 

виготовляються та як маркуються? Яке призначення захисних покровів? З яких елементів 

складається захисний покрив броньованого кабелю? Яке призначення подушки та з яких 

матеріалів вона виконується? Як маркується броня кабелю? Які марки кабелю застосову-

ються для прокладки в вертикальних та горизонтальних виробках, неглибоких стволах та 

свердловинах, на промислових майданчиках, сирих приміщеннях?) 

6.3 Кабелі підвищеної гнучкості (Яка відмінність кабелю підвищеної гнучкості від 

броньованого кабелю? З чого складається кабель ЕВТ? Які переваги кабелю ЕВТ?)   

6.4 Гнучкі силові кабелі (Які вимоги висуваються до гнучких кабелів призначених 

для експлуатації в підземних виробках? Які найбільш розповсюджені марки гнучких си-

лових кабелів? З чого складається гнучкий екранований кабель? Де розташована зазем-

лююча жила в гнучкому кабелі? За рахунок чого досягається підвищення міцності в кабелі 

КГЕШП? Яке призначення кабелю КОГЕШ? За рахунок чого досягається підвищена гну-

чкість в кабелі КОГЕШ? Який кабель та за рахунок чого використовується в системах 

упереджуючого відключення? Які марки кабелю використовуються для приєднання до 

мережі пересувних механізмів? В яких умовах використовують кабель КШВГ?)   

6.5 Прокладка кабелів (Як виконується прокладка кабелю в стволах, свердловинах, 

горизонтальних та похилих виробках?) 

6.6 Повітряні лінії електропередач на кар’єрах (Які типи повітряних ліній існують та 

яка між ними різниця? Які вимоги до тимчасових ПЛ? Які марки проводів використову-

ються для ПЛ? Які типи опор використовують на кар’єрах? )   
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РОЗДІЛ 6 ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ ГЕОТЕХНІЧНИХ ПІДПРИ-

ЄМСТВ 

 

6.1 Загальні положення 

 

Умови експлуатації електричних мереж на геотехнічних підприємст-

вах, як із підземною розробкою корисних копалин, так і з відкритою вимага-

ють використовувати для розподілу електроенергії, переважно кабельні ме-

режі, а в підземних виробках тільки кабельні мережі. 

Умови експлуатації кабелів на геотехнічних підприємствах, велика 

протяжність кабельних мереж (довжина кабельних мереж у підземних вироб-

ках та на поверхні перевищує 30-40 км, а загальна довжина кабельних мереж 

на окремих шахтах перевищує 80-100 км) приводять до того, що кабельна 

мережа являється найбільш вразливим елементом СЕП. Тому до конструкції 

кабельної продукції, що використовується на гірничих підприємствах 

пред’являються особливі вимоги. Кабелі класифікують: за напругою – до та 

більше 1000В; за конструкцією – броньовані, гнучкі та особливо гнучкі; за 

призначенням – силові, контрольні та кабелі зв’язку. При стаціонарній про-

кладці мереж використовуються виключно броньовані кабелі, а для живлення 

пересувних механізмів гнучкі кабелі. Строк служби гнучких кабелів при 

цьому не перевищує 1-го року. 

Для передачі та розподілу електроенергії в підземних виробках у від-

повідності з ПБ повинні використовуватися кабелі з оболонками, або захис-

ними покровами, що не розповсюджують горіння й призначені для шахтних 

умов. 

Для стаціонарної прокладки по горизонтальних та похилих, капіта-

льних і основних виробках шахт та рудників з ухилом до 45˚ використовують 

броньовані кабелі зі стрічковою бронею з паперовою нормально просоченою 

ізоляцією. 
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Для прокладки в вертикальних виробках та похилих виробках із 

кутом більше 45˚, також прокладки в свердловинах використовують броньо-

вані кабелі з дротяною бронею з гумовою, поліхлорвініловою або паперовою 

ізоляцією збіднено просоченою або просоченою не стікаючою рідиною. 

Кабелі для прокладки в цих виробках повинні бути високо надійними 

та безпечними в експлуатації, особливо кабелі, прокладені в стволах. Каплі 

води, падаючі куски вугілля та породи в стволі, вібрація, що має місце в ре-

зультаті руху скіпа чи кліті, роз’їдають та руйнують кабелі. Невірне кріплен-

ня кабелю в стволі приводить до його перевантаження за рахунок власної ва-

ги, що досягає великого значення при значних глибинах ствола. Особливо 

слід відмітити стікання ізоляційної просочуючої рідини, що веде до погір-

шення стану ізоляції кабелю, підвищення внутрішнього тиску в нижній його 

частині, що може привести до тріщин в оболонці. Тому стволові кабелі по-

винні мати міцну броню, не повинні допускати стікання просочуючої маси, 

бути вібростійкими та стійкими проти сирості, роз’їдання та окислення. 

На вугільних шахтах небезпечних за газом та пилом виключно ви-

користовують кабелі з мідними жилами. На рудниках рекомендовано вико-

ристовувати кабелі з алюмінієвими жилами, як і на поверхні на промислових 

майданчиках всіх шахт і рудників, за виключенням кабелів, що входять в 

приміщення, де можлива поява вибухонебезпечного середовища. 

Для приєднання до мережі пересувних дільничних підстанцій, для 

приєднання до підстанцій розподільчих пунктів напругою до 1140В викорис-

товують броньовані кабелі підвищеної гнучкості та міцності. Дозволяється 

для цього використовувати також броньовані кабелі, а в якості магістральних 

кабелів напругою до 1140В – гнучкі кабелі. 

В шахтах небезпечних за газом та пилом, для живлення пересувних 

машин використовують гнучкі екрановані кабелі. Вони також використову-

ються для живлення електроспоживачів у тупикових вибоях, тобто вибоях, 

що провітрюються вентилятором місцевого провітрювання. 
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Для живлення добувних машин при крутому падінні родовища, де 

використовуються кабелепідбірники, використовують гнучкі екрановані ка-

белі спеціальної конструкції з підвищеною міцністю, а для живлення ручного 

інструменту, колонкових та ручних електросвердел, самохідних вагонів - 

особливо гнучкі кабелі. 

Для мереж освітлення вибоїв шахт безпечних за газом та пилом ПБ 

дозволяють при напрузі до 24В використання голих провідників на ізольова-

них опорах. При цьому виводи із трансформатора зі сторони 24В повинні ви-

конуватись гнучким кабелем, а обмотки освітлювального агрегату розділя-

ються металічним екраном. 

Для ліній сигналізації та аварійної зупинки конвеєрів дозволяється ви-

користання голих провідників при напрузі до 24В. При цьому в шахтах, небе-

зпечних за газом та пилом, ці ланцюги повинні бути іскробезпечними. 

 

6.2 Броньовані кабелі 

 

Основними елементами силового кабелю є: струмопроводячі жили, 

ізоляція, герметичні оболонки, захисні покрови (рис.6.1). 

Струмопроводячі жили використовуються, як правило, з металу великої 

провідності – міді, алюмінію або їх сплавів.  

Жили кабелю можуть мати круглий або секторний переріз, виконува-

тись одно – (із перерізом 6-50мм2) або багатодротовими для покращення гну-

чкості кабелю. Секторний переріз жили дозволяє більш щільно їх розмістити 

та зменшити діаметр кабелю.  

Стандартними перерізами жил силових кабелів є:  2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 

35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 800мм2. 

Найбільш розповсюджені броньовані кабелі 3-х, 4-х і одножильні (тягові 

мережі), в підземних виробках – гнучкі кабелі – 4-х, 6- ти, 7-ми і 8-ми жильні. 
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Матеріал жили кабелю знаходить своє позначення при маркуванні ка-

белю: для кабелів з алюмінієвими жилами використовують літеру А, в мар-

ках кабелів із мідними жилами  відсутня позначка матеріалу. 

Кожна жила покривається ізоляцією. Ізоляційний шар виконується з га-

рних діелектриків: непросоченого або просоченого паперу, гуми, пластмаси, 

волокнистих матеріалів (сткловолокно, шовкові пряжі, синтетичні волокна), 

лакових або емалевих плівок. Товщина ізоляційного шару залежить від на-

пруги кабелю.  

В залежності від виду ізоляції використаної у кабелі в їх маркуванні зна-

ходять відображення наступніі позначення: Р – гума; В – полівінілхлоридний 

пластикат; П – поліетиленова ізоляція; відсутність позначення – паперова 

просочена ізоляція. 

Ізольовані жили кабелю для підвищення механічної міцності звиваються 

у звивку кабелю. Поверх звивки часто накладають поясну ізоляцію з того ж 

ізоляційного матеріалу, що й основна ізоляція. 

Для захисту ізоляції кабелю від зовнішнього середовища (вологи, пилу і 

т.д.) і від легких механічних пошкоджень використовують герметичну обо-

лонку. Якщо ізоляція виконана з гігроскопічного матеріалу (просоченого па-

перу) герметична оболонка виконується з алюмінію або свинцю. В кабелях з 

гумовою або пластмасовою ізоляцією герметична оболонка виконується з 

гумового або шлангу з полівінілхлоридного пластикату. 

Позначення оболонки в марках кабелів: С – свинцева оболонка; А – 

алюмінієва оболонка; В – оболонка з полівінілхлоридного пластикату.  

Якщо кожна жила має свою герметичну оболонку в марці кабелю вико-

ристовують: ОС – для свинцевої та ОА – для алюмінієвої оболонок. 

Для захисту герметичної оболонки від механічних пошкоджень та коро-

зії (при використанні алюмінієвої або свинцевої оболонок) служать захисні 

покрови, які в броньованому кабелі часто складаються з трьох елементів: 

подушки, броні, верхнього захисного покрову. 
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Рисунок 6.1 Конструкція кабелю АСБ 

1 – силова алюмінієва жила; 2,3 – паперова просочена ізоляція; 4 – поясна ізоляція; 

5 – свинцева герметична оболонка; 6 – подушка; 7 – броня зі стальних стрічок; 

8 – верхній захисний покрив. 

 

Подушка звичайно являє собою кілька шарів бітуму та просочених ан-

тисептиковим складом паперових стрічок або шару кабельної пряжі. В су-

часних кабелях в якості подушки широко використовують стрічки з поліхло-

рвінілового пластикату та поліетилену. Подушка призначена для запобігання 

можливого пошкодження свинцевої, алюмінієвої або пластмасової оболонки 

стальними стрічками чи дротами броні в процесі їх накладення та захисту 

свинцевої або алюмінієвої оболонки від корозії. Характер подушки в марку-

ванні кабелю визначається: л, 2л – один або два шари поліхлорвінілової стрі-

чки; п- поліетиленова стрічка; б- без подушки. 

Броня кабелю виконується стальними стрічками, покритими тонким 

шаром бітуму або стальними оцинкованими дротами, що знаходить своє ві-

дображення в марці кабелю: Б- стальна стрічка; К- круглі та П- плоскі дроти. 

Призначення верхнього захисного покрову - захищати броню від коро-

зії у випадках, коли кабель прокладається в землі або під водою. Характер 
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верхнього захисного покрову знаходить відображення в марці кабелю: Н- по-

крив із негорючого складу, пряжі з штапельованого скловолокна, бітуму та 

покриття, яке захищає від злипання витки кабелю; Шв- з бітумного складу чи 

бітуму, стрічки ПВХ та випресованого шлангу з ПВХ; Г- захисний покрив 

відсутній; без позначки – із бітумного складу, просоченої кабельної пряжі 

або штапельованого скловолокна, та покриття від злипання витків кабелю. 

В гірничих виробках вугільних шахт використання кабелів з алюмініє-

вими жилами та з алюмінієвими оболонками є забороненими. Для стаціона-

рного прокладення в підземних виробках (горизонтальних та похилих з ухи-

лом до 45º) використовують кабелі марок: СБ, СБн, СБГ, СБШв, СБ2лШв, 

СКл, СПлн, СПШв, СБ- В, СБн- В, СБлн-В, (В – зі збіднено просоченою ізо-

ляцією) та ін.. 

Для вертикального прокладання в стволах використовують кабелі з 

паперовою ізоляцією просоченою нестікаючою рідиною на основі церезину. 

Найбільше цим умовам відповідають кабелі: ЦСКн, ЦСКл, ЦСПн та ін. 

При прокладанні в стволах глибиною до 200м, а також в свердлови-

нах доцільно використовувати кабелі: СКл, СПлн- В, СПШв, а для прокла-

дання у свердловинах та кріпленні на стальних тросах – ЦСБ, ЦСБн, ЦСБл, 

ЦСПн, ЦСПШв та ін. 

Для прокладання на поверхні шахт та рудників, промислових май-

данчиках кар’єрів та підприємств підземного будівництва використовують 

кабелі з алюмінієвими жилами та алюмінієвими герметичними оболонками 

(крім входу в приміщення, де можлива поява вибухонебезпечного середови-

ща). При прокладанні в повітрі, в виробках, в тунелях, каналах, у приміщен-

нях з сухим середовищем та відсутності небезпеки механічного пошкоджен-

ня використовують кабелі: ААГ, ААШв, АВВГ, АВРГ; а при небезпеці меха-

нічного пошкодження -  ААБлГ, АВВБГ, АВРБГ, АВБбШв, АПвВБГ.  

В сирих приміщеннях слід використовувати кабелі типів: ААШв, 

АСШв, ААБвГ, ААБлГ, ААБглШв, АСБ2лШв та інші. 
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При прокладанні кабелів на естакадах та кабельних мостах слід 

використовувати кабелі: ААШв, ААБлГ, ААБ2лШв, АСБлГ, АВВБГ та інші. 

Для прокладання в землі в траншеях використовують кабелі: ААШв, ААШп, 

ААБл, ААБ2л, ААПл, АСПл, АСБ, АСБ2л і інші. Крім вище зазначених у 

всіх випадках доцільно також використовувати кабелі з підсиленою ізоляці-

єю, що допускають більш високий нагрів і дозволяють знизити на один – два 

ступені переріз кабелю. (Наприклад, кабелі ААШв-У, ААБл-У, СБн-У, СБл-

У та інші). 

 

6.3 Кабелі підвищеної гнучкості 

 

Броньовані кабелі мають надмірну жорсткість, в них відсутня зазем-

лююча жила та допоміжні жили, що є суттєвим недоліком при експлуатації. 

Тому для живлення електроенергією пересувних підземних підстанцій на-

пругою 6кВ та для приєднання розподільчих пунктів напругою 660В та 

1140В до пересувних підстанцій доцільно використовувати кабелі підвище-

ної гнучкості: типу ЕВТ (екрановані, з ізоляцією з полівінілхлориду, для тя-

жких умов роботи). Конструктивно виконуються ці кабелі чотирьох – та во-

сьмижильними з перерізом силових жил від 16 до 35 мм2 для напруги 6кВ; з 

перерізом від 16 до 95 мм2 на напругу 660В; чотирьохжильними з перерізом 

16-120 мм2 та восьмижильними з перерізом від 35 до 120 мм2 на напругу 

1140В. 

Ізольовані силові жили (рис.6.2) , які виконуються з багатьох окремих 

дротів, та допоміжні жили звиті разом і розташовані навколо заземлюючої 

жили, що знаходиться в центрі. Основні жили мають індивідуальні екрани з 

напівпроводячого пластикату та мідної фольги, а допоміжні жили звиваються 

разом в окрему звитку і поверх них накладена оболонка із ПВХ. Зверху зви-

тих основних, допоміжних та заземлюючої жил накладається загальний екран 

із двох мідних стрічок. Зверху загального екрану знаходиться поясна ізоляція 
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із впресованого полівінілхлоридного пластикату або стрічок, потім захисний 

покрив із броні (стальні канатики). Після броні накладається стрічка пакува-

льного ПВХ і, нарешті, шланг із полівінілхлоридного пластикату. Така конс-

трукція забезпечує крім високої механічної міцності достатню гнучкість, та 

можливість контролю опору ізоляції. 

 

Рисунок.6.2 Конструкція кабелю ЕВТ  

1 – допоміжні жили звиті та розміщені в загаль-

ному екрані; 2 – ізоляція жил; 3 – оболонка із 

ПВХ; 4 – індивідуальний екран силових жил; 

5 – поясна ізоляція із ПВХ; 6 – заземляючи жила; 

7 – загальний екран; 8 – броня із стальних канати-

ків; 9 – шлангова оболонка; 10 – силова жила 

 

 

6.4 Гнучкі силові кабелі 

 

Тяжкі умови експлуатації гнучких кабелів у підземних виробках при-

водять до того, що фактичний строк служби кабелю часто не перевищує од-

ного року. Тому до цих кабелів ставиться цілий ряд вимог: 

- висока розривна міцність та опір стиранню гумової шлангової оболон-

ки - 150÷200Н·см2. Це в основному гума на основі нейриту, мастилостійка та 

негорюча; 

- висока еластичність гуми; 

- велика гнучкість конструкції кабелю(400-500%); 

- висока електрична міцність гуми - 20÷30 кВ/мм;  

- наявність заземляючих та допоміжних жил; 

- наявність екранів навколо кожної жили (з напівпроводячих гуми чи 

пластикату). 

- шлангове покриття повинно бути негорючим; 
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- повинна забезпечуватись безперервність екранів по всій довжині кабе-

лю; 

- величини наведеної електрорушійної сили в екранах, допоміжних жи-

лах, заземлюючі жилі не повинні значним чином впливати на іскробезпеку та 

надійність керування. 

- Для зменшення ваги та зовнішнього діаметра кабелю допускають роз-

щеплення основних жил кабелю. 

Найбільш поширені кабелі, що використовуються в гірничій промисло-

вості і відповідають цим вимогам є кабелі типу КГЕШ – гнучкі екрановані 

шахтні. Продовжують також випуск кабелів типу ГРШЕ, які широко викори-

стовувались раніше; за конструкцією ці кабелі подібні.  

Кабелі випускаються на напругу до 1140В чотирьох - та семижильними з 

перерізом основної жили від 4 до 95мм2. 

В чотирьохжильному кабелі три основні жили та заземлююча розташовані 

у вершинах чотирикутника. В семижильному кабелі три допоміжні жили зіб-

рані в окрему звивку і мають загальний екран, три основні жили та група до-

поміжних розташовані в вершинах чотирикутника, а заземлюючи жила – в 

центрі кабелю (Рис. 6.3). 

 

 

Рисунок 6.3 Гнучкий екранований кабель КГЕШ 

1 – допоміжна жила; 2 – заземляючи жила; 

3 – основна жила; 4 – екран з електропровідної 

гуми; 5 – шлангова оболонка; 6 – гумова ізоляція жил. 

 

Жили скручуються з тонких мідних дротиків. Заземлююча жила не ізо-

льована, її переріз на ступінь нижчий перерізу основної жили в кабелях з пе-

рерізом силової жили до 10мм2, а починаючи з кабелю перерізом 16мм2 і ви-

ще переріз заземлюючої жили складає 10мм2, допоміжні жили мають переріз 
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2,5 мм2. Основні та допоміжні жили мають гумову ізоляцію з допустимою 

температурою нагріву 75ºС (кабелі з підвищеною теплостійкістю КГЕШУ 

мають ізоляцію з допустимою температурою нагріву 90ºС). Поверх ізоляції 

жил накладається екран із напівпроводячої гуми. Оболонка кабелю виконана 

з міцної гуми, що не розповсюджує горіння. 

Для збільшення рухомості жил одна відносно другої, захисту шлангу від 

стирання  всередині екрани й оболонка покриті лускоподібним графітом. Ка-

бель КГЕПШ на відміну від кабеля КГЕШ не має індивідуальних екранів. 

Вони замінені поясним екраном та профільованим осердям із електропровід-

ної гуми. Заземлююча жила скручена в групу з допоміжними. Кабель за ра-

хунок осереддя більш стійкий до роздавлюючих 

навантажень. 

Рисунок 6.4 Гнучкий екранований кабель підви-

щеної механічної міцності КГЕШП: 

1 – силова жила; 2 – ізоляція силової жили; 3 - екран; 4 

– заземляючи жила; 5 – внутрішня шлангова оболонка; 

6 – зовнішня оболонка; 7 – зміцнююче пасмо із лавсану; 

8 – допоміжна жила; 9 – серцевина з лавсану; 10 – роз-

подільчий шар лавсану. 

 

Для живлення добувних машин в умовах крутого падіння випуска-

ється екранований кабель підвищеної механічної міцності. Для живлення ву-

гільних комбайнів при крутому падінні родовища, коли використовуються 

кабелепідбірники, мають значні провисання кабелю промисловість випускає 

кабелі підвищеної механічної міцності (рис.6.4) типу КГЕШП (раніше кабелі 

ГРШЕП). 

Порівняно з кабелем КГЕШ, кабель має 5 допоміжних жил, що звиті в 

окрему звивку. Для надання завивці більшої гнучкості вона споряджена сер-

цевиною з лавсану. Крім цього, для підвищення міцності в проміжках між 

силовими жилами закладено заповнення з лавсанової пряжі. Внутрішня та 
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зовнішня гумові оболонки, розділені шаром лавсану. Ці кабелі виконуються 

на напругу 660, 1140В, перерізом від 10 до 70 мм2. 

Для живлення ручних та колонкових електросвердел випускаються ка-

белі особливо гнучкі це КОГЕШ з гумовою ізоляцією, або з полівінілхлорид-

ною ізоляцією КОГВЕШ(Рис.6.5).  

 

 

Рисунок 6.5. Особливогнучкий екранований ка-

бель КОГЕШ   

1 – силова жила; 2 – ізоляція жили з екраном поверх;  

3 – серцевина з гуми; 4 – оболонка кабелю;  

5 - заземлююча жила. 

 

Випускаються 5 –ти жильними з перерізами жил від 1.5 до 6мм2. Усі 

п’ять жил мають однаковий переріз. Підвищена гнучкість досягається за ра-

хунок зменшення кроку звивки кабелю. Силові  й додаткова жили ізольовані, 

заземляючи – без ізоляції. Основні і додаткова жили мають поверх ізоляції 

екран з електропроводячої гуми чи графітополімерний (КОГВЕШ). Серцеви-

на кабелю виконана з гуми або полівінілхлоридного пластика на базі синте-

тичної пряжі. Кабель з гумової ізоляції призначений для використання на на-

пругу до 220В, з полівінілхлоридною – до 660В. 

Для живлення самохідних вагонів випускається кабель ГРЕ, з трьома ос-

новними, заземлюючою та одною допоміжною жилами. 

Для систем з упереджуючим відключенням розроблено і випускаєть-

ся спеціальний кабель КГВЕУШ (ГВШОП). Кабель (рис.6.6) виготовляється 

із шести основними (перерізом від 6 до 50мм2), п΄ятьма допоміжними та од-

ною заземлюючою жилою і має оболонку зі зміцнюючими елементами на ос-

нові стальних канатиків або металокорду. Основні та допоміжні жили мають 

графітополімерні екрани. При добавлянні в графітну масу невисихаючої рі-

дини (гліцерину) екрани одержують властивість адгезії(прилипання) прово-
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дячого шару до поверхні пошкоджуючих предметів. Це покращує контакт 

між зовнішнім та внутрішніми екранами при пошкодженні кабелю. Допомі-

жні жили, розташовані в центрі шлангової оболонки і захищені основними 

жилами. Тому в результаті механічного пошкодження спочатку з’єднуються 

основні жили з заземленими екранами, обумовлюючи подачу імпульсу на 

відключення вимикача АБВ, і лише при подальшому розрушенні кабелю по-

шкоджуються допоміжні жили. Підвищення механічної міцності досягається 

зміцненням кабелю лавсановим осереддям, розташованим в центрі, та зміц-

нюючою ізольованою стренгою. 

 

Рис.6.6 Кабель, гнучкий, екранований підвищеної мі-

цності типу КГВЕУШ. 

1 – серцевина з лавсану; 2 – заземляючи жила; 3 – до-

поміжна жила; 4 – основна жила; 5 – зміцнюючі елементи; 6 

– підсилююча стренга; 7 – оболонка шлангова. 

 

Для приєднання пересувних механізмів до електричних мереж змін-

ного струму напругою до 660 В та частотою до 400 Гц або мереж постійного 

струму напругою до 1000 В випускаються кабелі КГ з гумовою ізоляцією з 

одною, двома, трьома та чотирма або п’ятьма силовими жилами. Різновидами 

цього кабелю є кабелі КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН відповідно з використанням гуми 

для холодного, тропічного кліматів та не розповсюджуючої горіння. Для цих 

же умов випускається трьохжильні кабелі КПГС, КПГСН підвищеної гнучко-

сті з профільованим осердям (з одною заземлюючою та одною або двома до-

поміжними жилами). 

Для ланцюгів контролю та керування використовують контрольні 

шахтні кабелі з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлорид-

ного пластикату (кабель КГШ). Переріз кожної жили кабелю складає 1.5мм2. 

Ізольовані жили в кабелях з кількістю жил 6,8,10,12 звиті одним єдиним по-

вивом навколо зміцнюючого осереддя, жили в кабелях з кількістю жил 
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15,18,24,30,36 звиті в групи, а групи навколо зміцнюючого осереддя – в ка-

бель. 

Для підземних виробок шахт випускаються кабелі для передачі інфор-

мації КТАПВ та КТАПВТ з мідними жилами, поліетиленовою ізоляцією в 

оболонці з полівінілхлоридного пластикату.      

Для приєднання екскаваторів і інших пересувних механізмів до 

електричних мереж напругою 6кВ з ізольованою нейтраллю використовують 

кабелі ГТШ, КШВГ, КГЕ та інші. 

На кар’єрах в умовах легкої експлуатації для живлення екскаваторів 

використовують гнучкі кабелі ГТШ. Кабель виконується трьохжильним з пе-

рерізом жил 6 – 70мм2. Жили звиваються навколо профільованого гумового 

осереддя. Поверх звитих жил накладається подвійний захисний шланг: внут-

рішній – з ізоляційної гуми, зовнішній з високоміцної гуми. Між шлангами 

розташоване сплетіння з мідних дротів, що використовується в якості зазем-

люючої жили. 

В тяжких умовах експлуатації при частому згинанні кабелю та зна-

чному механічному впливі для живлення екскаваторів широке розповсю-

дження одержали кабелі КШВГ – (кабель шланговий високовольтний гнуч-

кий). 

Кабель (рис.6.7) складається з трьох звитих між собою окремо екранова-

них та ізольованих струмопроводячих жил і одної заземлюючої жили. Кожна 

жила ізолюється гумою, при цьому у струмоведучих жил поверх накладаєть-

ся шар напівпроводячої гуми та екрануюче сплетіння з лужених дротиків. 

Кабель має кілька видів виконання: КШВГД (дражний), КШВГМ (холодо-

стійкий), КШВГС (зі стальним осердям), КШВГДМ, КШВГСМ, КШВГТ (з 

нагрівостійкою гумовою ізоляцією, двошаровою оболонкою). Для живлення 

надпотужних роторних екскаваторів на напругу 35 кВ використовують ка-

бель КШФГЕ з трьома основними жилами перерізом 70 мм² та трьома зазем-
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люючими. Гума ізоляції нагрівостійка (до 85ºС), з екранами основних та до-

поміжних жил та загальним. 

Кабель КГЕ (гнучкий з гумовою ізоляцією з гумовою оболонкою) та 

КГЕТ має три силових (з перерізом від 10 до 150мм2), одну заземлюючу (має 

оболонку з електропровідної гуми) та одну допоміжну (з гумовою ізоляцією) 

жили. Основні жили мають гумову ізоляцію та екрани з електропровідної гу-

ми. Поверх жил кабелю накладається екран з електропровідної гуми та гумо-

ва оболонка. При експлуатації кабелю жила заземлення підключається до за-

землювача, а допоміжна – до апаратури контролю цілісності заземлюючої 

жили. За допомогою цієї жили також виконують  електричне блокування від 

роз’єднання кабельних з’єднувачів під напругою. 

 

Рисунок 6.7. Кабель марки КШВГ 

1 – зовнішня захисна оболонка; 2,4 – тканинна 

стрічка; 3 – внутрішня оболонка; 5 – екрануюче спле-

тіння; 6 – озоностійка оболонка; 7 – ізоляційна оболон-

ка; 8 – мідна жила; 9 –осереддя;10 – заземлюючи жила. 

 

Кабель призначається для живлення екс-

каваторів, відвалоутворювачів та інших пересувних машин напругою 6 кВ. 

Для живлення бурильних верстатів та інших пересувних машин на-

пругою до 1000В використовують гнучкі кабелі марки КГ(типу КРПТ) на 

напругу 660В та інші кабелі загального використання (КРПГ, КРПТН, КРПС, 

АКРГТТ, АКРПТН, КРПСН). 

Для з’єднання відрізків кабелю між собою та приєднання кабелю до еле-

ктрообладнання та машин передбачаються спеціальні електричні з’єднувачі 

типу СВК (СПВ)-10/500. 
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6.5 Прокладка кабелів 

 

Прокладка кабелів у підземних виробках шахт виконується у відповід-

ності з Правилами безпеки та Правилами технічної експлуатації вугільних 

шахт. Типи кабелів, що приймаються до прокладки, вибираються в залежно-

сті від характеру виробок та їх призначення. 

На шахтах, що мають вертикальні стволи, закріплені вогнестійким 

кріпленням, рекомендується прокладка кабелів у стволах, обладнаних клітьо-

вими підйомними установками. На високопродуктивних шахтах, коли необ-

хідно прокладати в стволі велику кількість кабелів, рекомендується їх про-

кладання в різних стволах. Доцільно прокладати стволові кабелі рядом з дра-

бинним відділенням. Кабелі вводять у ствол (рис.6.8), як правило, через вікно 

в шийці ствола (висота вікна 0.6м, а ширина по 250мм на кожний кабель). 

При цьому на підході до ствола в кабельному каналі повинен бути запас ка-

белю в 10-15м. Зі ствола в ЦПП кабелі вводяться переважно по трубокабель-

ному ходку (рис.6.9). 

 

 

Рисунок6.8 Ввід кабелів в вертикальний ствол  

 1 – кабель; 2 – захисна решітка; 3 - кабельний                                                          

 канал; 4 – шийка ствола                                                  

 

 

 

 

Рисунок 6.9 Ввід кабелів в центральну 

підземну підстанцію через трубо- 

кабельний ходок 
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У стволі кабель кріпиться через кожні 5-6м за допомогою спеціальних 

кронштейнів (рис. 6.10). Кріпляться кабелі в кронштейнах за допомогою ста-

льних скоб з прокладками з дуба, гуми або брезенту. Часто використовують 

також безболтові клинові затискачі, які прискорюють монтаж та демонтаж 

кабелю. 

 

Рисунок.6.10 Конструкція кронштейну для закріплення кабелів в вертикальних ство-

лах  (1 – підтримувач; 2 - скоба; 3 - кліца;) кліца для кабелів (б) та загальний вид кріплен-

ня кабелів в стволі 

 

Особливу увагу слід звертати кріпленню кабелю у свердловинах. В об-

садній трубі, що закріплює свердловину прокладається трос чи канат невели-

кого діаметра, який підтримується лебідкою, а до троса чи каната безпосере-

дньо кріпиться кабель за допомогою дротяних бандажів, що накладається че-

рез кожні 2.5м. Якщо в свердловині прокладається кілька кабелів, кожний 

кріпиться до свого троса. 

 В горизонтальних та похилих виробках кабелі прокладаються пере-

важно у виробках зі свіжим струменем повітря. В шахтах, небезпечних за ра-

птовими викидами вугілля та газу силові кабелі рекомендують прокладати у 

виробках з нейтральною вентиляцією або зі свіжим струменем повітря. В ве-

нтиляційних виробках на вихідному струмені повітря дозволяється прокла-

дення кабелів при умові, що електропостачання підземних виробок забезпе-
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чується за схемою з відокремленим живленням, з наявністю захисту від 

струмів витоку та інших пристроїв,  передбачених ПБ. 

При прокладанні стаціонарних мереж у горизонтальних та похилих 

виробках кабелі підвішуються відкрито на боковій стороні виробки на такій 

висоті, щоб при сході вагонеток з рейок або зриві кабелю з конструкції підві-

ски він  не пошкоджувався. 

 

Рисунок 6.11. Конструкції кронштейнів для еластичної підвіски кабелів в горизонта-

льних та похилих виробках: а, б – ляпухи, кілочки з синтетичною або брезентовою стріч-

кою; в- підвіски з стрічкової сталі; 2- роз’ємні підвіски з дроту. 

 

В виробках, закріплених металічним та дерев’яним кріпленням викорис-

товують еластичну підвіску кабелів (рис.6.11) з провисанням 10-15%, а при 

залізобетонному кріпленні виробок жорстку підвіску (рис.6.12). Підвіска ка-

белю виконується на вільній стороні. Силові та освітлювальні кабелі прокла-

даються на одній стороні виробки, контрольні та кабелі зв’язку - з іншої. При 

неможливості такої підвіски, кабелі прокладаються з одної сторони, але з до-

триманням відстаней, що вимагають ПБ. 

 Не дозволяється держати кабелі під напругою в бухтах або ˝вісімках˝ - 

вони повинні бути розтягнутими та підвішеними. 

При роботі добувних комплексів, що мають кабелеукладачі, кабелі ук-

ладаються в спеціальному лотку з бічної сторони конвеєра. В пересувних 
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машинах найближча до них частина гнучкого кабелю може бути прокладе-

ною на ґрунті на протязі 30м. 

Гнучкі кабелі, що живлять пересувні машини на відкритих розробках, 

повинні прокладатися на опорах (козлах, стійках і ін). Ця вимога не розпо-

всюджується на випадки, коли передбачається запас гнучкого кабелю під на-

пругою на спеціальному кабельному барабані. Найближча до пересувної ма-

шини частина кабелю може бути прокладеною на ґрунті на відстані, достат-

ній для маневрування машини. 

 

Рисунок 6.12. Конструкції кронштейнів для жорсткої підвіски кабелів в горизонта-

льних та похилих виробках: 

а- штамповані підвіски, б, в- підвіски з стрічкової сталі. 

 

Кабельні спуски на горизонти виконуються відкрито в жолобах, по ме-

талічних решітках і т.п., захищаючи при цьому кабель від механічних пош-

коджень при обвалах, зсувах і ін. Під залізними дорогами, автодорогами в 

кар’єрі кабелі прокладають у трубах, жолобах, коробах. 

 

6.6 Повітряні лінії електропередач на кар’єрах 

 

На кар’єрах широке розповсюдження для розподілу електроенергії оде-

ржали повітряні лінії електропередач, що відзначаються простотою виконан-

ня та експлуатації, а також економічністю по відношенню до кабельних лі-
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ній. При цьому використовують два типи повітряних ліній: постійні та 

тимчасові. 

До постійних відносять стаціонарні повітряні ЛЕП усіх напруг, які ма-

ють строк служби більше п’яти років і прокладаються у більшості випадків 

на поверхні кар’єра поза зоною вибухових робіт. Вони можуть також розта-

шовуватись і безпосередньо в кар’єрі (на непрацюючих уступах) і на відва-

лах. Конструкція стаціонарних ЛЕП на кар’єрі нічим не відрізняється від по-

дібних ЛЕП на підприємствах інших галузей економіки і будується у відпо-

відності з вимогами ПУЕ. 

Строк служби тимчасових повітряних ЛЕП залежить від технології 

гірничих робіт і може бути від кількох днів до кількох місяців. Вони бувають 

пересувними та переносними. Прокладаються тимчасові ЛЕП по робочих 

уступах і по мірі просування робочого обладнання вони продовжуються або 

скорочуються. Їх конструкція повинна бути легкою й зручною для монтажу 

та демонтажу. З іншої сторони ці ЛЕП піддаються дії вибухових робіт і , оче-

видно, їх конструкція повинна бути достатньо надійною. Будова цих ліній 

повинна відповідати як вимогам ПУЕ так і вимогам ПТЕ при добуванні ко-

рисних копалин відкритим способом. 

Для стаціонарних і пересувних повітряних ліній використовують голі 

багатодротові алюмінієві проводи марки А, сталеалюмінієві провода марок 

АС та АСУ і стальні – марок ПС та ПСМ. Алюмінієві провода перерізом не 

більше 120мм2 використовують для пересувних ліній напругою 6-10кВ, ста-

леалюмінієві проводи для ВЛ 35кВ і більше та на лініях 6кВ з прольотами 

великої довжини через природні перешкоди та споруди, а також у районах з 

інтенсивною ожеледицею. Сталеві проводи використовують як грозозахисні 

та заземлюючі троси та для слабо навантажених ліній напругою до 1000В.  

Для повітряних ліній кар’єрів, розташованих поблизу солоних озер та морів 

або в районах, де спостерігається прискорена корозія проводів, використо-

вують алюмінієві та сталеалюмінієві антикорозійні проводи (наприклад, 
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АСК, в яких стальна серцевина покрита бітумним мастилом, а провід покри-

вається пластиковою плівкою). Для пересувних мереж з частими монтажем 

та демонтажем бажано використовувати мідні проводи. 

Для підвіски проводів використовують типові стаціонарні та пересувні 

опори. Для стаціонарних ліній використовують металеві, залізобетонні та де-

рев’яні, або комбіновані (дерев’яний стовп з залізобетонним пасинком). Де-

рев’яні пересувні опори з дерев’яною основою характеризується легкістю, 

простотою виконання та невеликою ціною, вони складають додаткову ізоля-

цію відносно землі. Недоліком є невеликий строк служби. Найбільш еконо-

мічними є опори із залізобетонною основою (рис. 6.14). Як пересувні вико-

ристовують також металічні опори із труб на зварній металічній основі. При 

скельних породах на уступах використовують також металічні переносні 

опори, виконані із кутового заліза, які закріплюються на анкерних болтах, що 

закладаються у свердловини. 

 

 

Рисунок 6.14 Пересувні опори з залізобетонною основою: а – проміжна; б- кутова; 1- 

проводи ПЛ. 6-10кВ; 2- проводи ПЛ до 1кВ; 3 – заземлюючий  

 

 


