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ЛК -19 Електропостачання електровозної відкатки 

7.1 Принципи електропостачання електровозної відкатки (Які види електровозів ви-

користовують на геотехнічних виробництвах? В якому виконанні виготовляють акумуля-

торні електровози та в яких умовах їх застосовують? З чого складається комплекс акуму-

ляторної відкатки? Що визначає рівень вибухозахисту акумуляторного електровозу? Які 

схеми керування використовують на шахтних акумуляторних електровозах? З чого скла-

дається та як функціонує комплекс високочастотної електровозної відкатки? Яку частоту 

використовує комплекс високочастотної відкатки? З чого складається та як функціонує 

комплекс контактної відкатки? Як організована електровозна відкатка на карєрах?)  

7.2 Тягові мережі та їх виконання в шахті та на кар’єрах. (З чого складається тягова 

мережа? Яке призначення секційних вимикачів тягової мережі? З яких матеріалів викону-

ється контактний провід тягової мережі? Як виконується підвіска контактного проводу? 

Навіщо рейки на стиках з’єднуються між собою перемичками? Який тип кабелю викорис-

товується в якості відсмоктучого? Які схеми живлення контактної мережі використову-

ються на шахтах? Які переваги та недоліки мають централізована та децентралізована 

схеми? Як поділяється контактна мережа кар’єру за функціональним призначенням? Які 

види підвісу контактного проводу використовують в тягових мережах кар’єру та в яких 

випадках?) 

7.3 Блукаючі струми та боротьба з ними (Які переваги та недоліки при використання 

рейкового шляху в якості зворотного проводу? Що таке блукаючий струм та які причини 

його виникнення? Які небезпечні наслідки у протіканні блукаючих струмів? Які групи 

способів боротьби з блукаючими струмами існують? Як обмежується витік струму в тяго-

вій мережі? Як обмежується проникнення блукаючих струмів в підземні споруди? Як ви-

конується електричний дренаж? В чому різниця між прямим дренуванням, поляризованим 

дренажем та підсиленим дренажем? За рахунок чого виконуються анодний (протектор-

ний) та катодний захисти?  

7.4 Акумуляторні батареї та способи їх зарядки (Як поділяють акумулятори в залеж-

ності від складу електроліту? Які акумулятори використовуються в якості тягових? Які 

переваги та недоліки мають основні види тягових акумуляторів? Як виконується марку-

вання тягових акумуляторів? Які вимоги висувають до тягових акумуляторів? Що таке 

акумуляторна батарея? Які процеси протікають при заряді-розряді нікель-залізного аку-

мулятора? Як маркуються тягові батареї? Які вимоги до тягових батарей? Які способи за-

ряду акумуляторів існують? Як і чому змінюється зарядний струм під час заряду акумуля-

торної батареї? Які характеристики мають акумулятори та акумуляторні батареї?)   
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РОЗДІЛ 7 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗНОЇ ВІДКАТКИ 

 

7.1 Принципи електропостачання електровозної відкатки 

 

При транспортуванні корисної копалини на великі відстані на геотехні-

чних підприємствах широке розповсюдження (особливо в підземних вироб-

ках шахт, рудників) має електровозна відкатка. 

В підземних виробках використовують акумуляторні, контактні елект-

ровози постійного струму та безконтактні електровози змінного струму під-

вищеної частоти. 

Акумуляторні електровози розповсюджені на вугільних шахтах. Во-

ни бувають у виконанні рудниковому вибухонебезпечному та в рудниковому 

підвищеної надійності. Другі дозволяється приймати в усіх виробках шахт І 

та ІІ категорій за газом та пилом а також в виробках із свіжим струменем по-

вітря шахт ІІІ категорії та зверхкатегорійних. В виробках з вихідним струме-

нем повітря та в підготовчих виробках, що провітрюються вентилятором міс-

цевого провітрювання, шахт ІІІ категорій та зверхкатегорійних за газом, ви-

користання електровозів у виконанні РП дозволяється при наявності на елек-

тровозах переносних автоматичних приладів контролю метану. 

Комплекс відкатки акумуляторними електровозами (рис. 7.1) складаєть-

ся із встановленого в зарядній камері зарядного пристрою 2, до складу якого 

входять трансформатор з регулятором напруги, випрямляч з контрольно-

вимірювальними приладами, апарат захисту від витоку на землю, автоматич-

ні вимикачі, пускачі, комплект механічного обладнання для обслуговування 

акумуляторних батарей; тягових батарей 3, що заряджаються; акумуляторних 

електровозів 4. 



3 

 

 

Рисунок 7.1 Схема комплексу відкатки акумуляторними електровозом. 

 

Джерело живлення – акумуляторна батарея – встановлюється на електро-

возі. Заміна акумуляторних батарей виконується в зарядній камері. Вико-

нання електровозу за рівнем вибухозахисту визначається виконанням бата-

рейного ящика; інше тягове електрообладнання має виконання РВ на всіх 

акумуляторних електровозах. Рудникові акумуляторні електровози двохвісні; 

кожна вісь обладнана індивідуальним приводом. 

Шахтні серійні електровози обладнані реостатною схемою керування. 

Але ця схема не дозволяє повністю використати тягову можливість електро-

возів. Тому з розвитком напівпровідникової техніки стали можливі безконта-

ктні схеми керування – теристорно-імпульсні схеми керування (електровози 

АРП10, АРП14, АРП28). 

Новою системою електровозної відкатки є відкатка безконтактними 

електровозами змінного струму підвищеної частоти. Принцип роботи такої 

відкатки основується на передачі електроенергії від живлячої підстанції до 

електровоза безконтактним способом – методом електромагнітної індукції 

струмів високої частоти. 

Комплекс високочастотної відкатки (рис. 7.2) складається із перет-

ворювальної (тягової) підстанції 1, тягової мережі у вигляді двох спеціальних 

кабелів 3, компенсуючих конденсаторів 2 та електровозів 7.  
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Тягова підстанція включає перетворювач частоти (на 3000 Гц або 5000 

Гц) та необхідне пускорегулююче обладнання та апаратуру керування, конт-

ролю та захисту. 

Тягова мережа являє собою однофазний ланцюг, що складається з 

двох одножильних кабелів, що прокладаються на відстані 400 мм один від 

одного, над рейковим шляхом симетрично відносно його вісі та створюють 

замкнутий контур. Індуктивність кабелів компенсується конденсаторами 2, 

що включаються через відповідні проміжки послідовно з кабелем. Навколо 

кабелю виникає електромагнітне поле, яке приймається на електровозі спеці-

альним енергоприймачем 4, що являє собою дві плоскі обмотки із кількох ви-

тків спеціального кабелю, вкладених у незамкнуті феритові сердечники. Від 

енергоприймача енергія поступає через випрямляч 5 до тягових двигунів 6. 

Безконтактні  електровози (В10, В14) мають продуктивність в 2,5 раза вищу 

ніж акумуляторні, зменшуються питомі витрати енергії, спрощується експлу-

атація транспорту. 

 

Рисунок 7.2 Схема комплексу відкатки безконтактними електровозами змінного стру-

му підвищеної частоти. 

 

Найбільш розповсюдженою є відкатка контактними електровозами. 

В її комплекс (рис. 7.3) входять: перетворювач 1 з апаратом  захисту від ви-

току на землю 3, автоматичні вимикачі 2, контактний провід 4 з арматурою 
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підвіски, живлячі кабелі 5, дільничні вимикачі 6, рейки 7, відсмоктуюючі ка-

белі 8, електровоз 9. 

 

Рисунок 7.3 Схема комплексу відкатки контактними електровозами. 

 

На перетворювальній підстанції трьохфазний змінний струм випрям-

люється в постійний струм 250 або 550 В. Постійний струм за допомогою 

живлячих кабелів подається в контактну мережу (полярність “+”), зворотним 

проводом (полярність “-”) служить рейковий шлях та відсмоктуюючі кабелі. 

Порівняно з акумуляторними електровозами контактні є дешевшими, прос-

тішими за конструкцією, мають більшу потужність та швидкість руху і, як 

наслідок, більшу продуктивність. 

Аналогічний принцип електропостачання постійним струмом електро-

возної відкатки використовується на відкритих роботах за допомогою проми-

слових електровозів та тягових агрегатів. 

Крім того, на кар’єрах використовують промислові електровози, що 

живляться від тягової мережі змінного струму з номінальною напругою 10 та 

25 кВ, що відповідає напрузі 11,5 та 27,5 кВ на шинах підстанції. При цьому 

виді відкатки перетворювач змінного струму на постійний встановлюється на 

борту електровоза. Принципова схема живлення тягової мережі змінного 

струму приведена на рис. 7.4.  
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Рейковий ланцюг 

   

                                                          Тяговий трансформатор     


-II; 110(35)/10 кВ 

 

 

 

                                                               Контактна мережа ~10кВ 

 

Рисунок 7.4Тягова  мережа змінного струму на кар’єрах. 

 

7.2 Тягові мережі та їх виконання в шахті та на кар’єрах. 

 

Тягова мережа складається з контактної мережі, живлячих, підсилю-

ючих та відсмоктуючих ліній, рейкового ланцюга (рис.7.5) 

 

Рисунок 7.5 Схема тягової мережі шахти. 
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Контактна мережа 8 живиться від тягової підстанції через автоматичні 

вимикачі 1, живлячі 2 та підсилюючі кабелі. Зворотній стум із рейкового ла-

нцюга поступає на підстанцію через відсмоктуючий кабель. Місця приєднан-

ня живлячого кабелю до контактного проводу та відсмоктуючого кабелю до 

рейок називаються відповідно живлячим4 та відсмоктуючим 5 пунктами. 

Кожна тягова підстанція живить розгалужену контактну мережу, роз-

ташовану над залізничними коліями різного призначення, зв'язаними загаль-

ною технологічною схемою роботи відкатки. Надійне функціонування і зру-

чність обслуговування контактної мережі досягаються розподілом її на окре-

мі ділянки, що з'єднуються між собою секційними роз'єднувачами 7. Такий 

розподіл мережі дозволяє виключити будь-яку ділянку шляху для виконання 

профілактичних робіт і при ліквідації ушкоджень без припинення руху на 

інших ділянках дороги. 

При складанні схеми живлення і секціонування контактної мережі вра-

ховують її розподіл на окремі ізольовані ділянки – секції, що одержують жи-

влення по самостійних лініях. Секції контактної мережі відокремлюються 

одна від іншої секційними ізоляторами 6.  

Відповідно до ПТЕ секційні ізолятори і роз'єднувачі повинні встанов-

люватися через кожні 500 м контактної мережі, а також на усіх відгалужен-

нях. У деяких випадках живлення кожної ділянки контактного проводу здій-

снюється за допомогою окремих живлячих ліній. 

Контактний провід виконується з міді чи бронзи, має спеціальний про-

філь, виготовляється з перерізом 65, 85, 100, 120, 150 мм2 марок МФ, БрФ – 

мідні та бронзові фасонні та МФО, БрФО – мідні та бронзові фасонні оваль-

ної форми.  

Підвіска контактного проводу виконується за допомогою спеціальних 

підвісних затискачів, що складаються з двох щік. Підвісний затискач підві-

шується до бокового кріплення виробки за допомогою поперечних підтри-

муючих тросів (гнучкий спосіб підвіски) або закріплюється на кріпленні (жо-
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рсткий спосіб). На рис. 7.6 показано гнучкий спосіб підвіски контактного 

проводу, де контактний провід 2 утримується під покрівлею виробки під-

вісним затискачем, який кріпиться до підвісу 1. Останній на відтяжках 4 крі-

питься до бокових стінок виробки за допомогою хомутів 8. 

 

Рисунок 7.6 Гнучкий спосіб підвіски контактного проводу. 

Для забезпечення подвійної ізоляції контактного проводу від землі ви-

користовуються ізоляційний болт підвісу 1 та ізолятори 3, котрі вставляють-

ся в відтяжки 4. В сухих виробках застосовують пряжкові ізолятори, в обвод-

нених – фарфорові горішкові ізолятори. Для натягу дротових відтяжок слу-

жать натяжні муфти 7 (з ходом 100 мм) в одній з відтяжок. 

Гнучкий спосіб підвіски покращує зняття стуму, на нього менше впли-

ває коливання висоти виробки. Тому використовують в основному гнучкий 

спосіб підвіски. 

Контактний провід підвішується зигзагоподібно, щоб робоча частина 

струмоприймача електровоза зношувалась по можливості рівномірно. Висота 

підвіски контактного проводу залежить від призначення виробки, в якій він 

прокладається і коливається в межах 1,8-2,2 м. 
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Для створення необхідної провідності рейкового ланцюга на стиках 

рейки з’єднуються між собою за допомогою перемичок із мідного (не менше 

50 мм2) або стального провідника (не менше 350 мм2). Через кожні 50 м всі  

нитки рейок з’єднуються поперечними перемикачами, що приварюються до 

підошви рейок. 

В якості живлячих та відсмоктуючих кабелів використовують броньо-

вані одножильні кабелі з перерізом 70-300 мм2.  

 

Рисунок 7.7 Децентралізована схема живлення контактної мережі. Розшифровку по-

зицій див. на рис. 7.5 

На шахтах використовуються дві системи електропостачання тягових 

мереж: 

  централізована, при якій тягова мережа горизонту живиться від тяго-

вої підстанції, встановленої в навколостовбурному дворі, по одному чи декі-

льком живлячим і відсмоктуючим кабелям (рис. 7.5); 

  децентралізована, при якій протяжна тягова мережа горизонту розби-

та на ділянки, кожна з яких живиться від окремої тягової підстанції (рис. 7.7). 

Для зазначеної на рис. 7.5 схеми електропостачання підземної електро-

возної відкатки  характерна наявність ділянок з однобічним живленням. В 

цьому випадку просто здійснюється захист тягової мережі від струмів КЗ, 
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однак іноді ця схема не забезпечує нормального експлуатаційного режиму 

роботи транспорту. Особливо це відчутно при великій довжині відкатки і 

значному тяговому навантаженню, коли падіння напруги в тяговій мережі 

досягає неприпустимих значень. Внаслідок надмірного падіння напруги 

зменшується швидкість руху, а, отже, і продуктивність відкатки. Поява знач-

ної різниці потенціалів в окремих точках рейкового кола приводить до зрос-

тання блукаючих струмів. 

Як показують розрахунки, довжина ділянки при однобічному живленні, 

визначена за максимально припустимим падінням напруги в тяговій мережі 

(30% відповідно до практики проектування) при одночасній роботі трьох 10-

тонних електровозів, не перевищує 1,5 км (перетин контактного проводу 100 

мм2, рейки РЗЗ). Подальше збільшення довжини і продуктивності відкатки 

вимагає розробки сучасних і більш потужних систем електропостачання під-

земних тягових мереж. 

Найбільш актуальним рішенням цієї проблеми є удосконалювання сис-

тем електропостачання підземного електровозного транспорту при існуючій 

номінальній напрузі тягової мережі 275 В, тому що перехід на більш високу 

напругу на діючих шахтах зв'язаний із рядом серйозних труднощів, найбільш 

істотні з яких – створення більш ефективних пристроїв захисту від електрот-

равматизму і пожеж.  

При схемі децентралізованого електропостачання (рис. 7.7) можна здій-

снити двостороннє (роздільне чи паралельне) живлення ділянок контактної 

мережі.  

При паралельному двосторонньому живленні довжина відкатки в 4 

рази більше, ніж при однобічному живленні. Але двостороннє живлення кон-

тактної мережі від суміжних тягових підстанцій у вугільних шахтах заборо-

нено (через ускладнення і подорожчання захисних пристроїв); ділянки мере-

жі у випадку децентралізованого живлення повинні бути ізольовані один від 

іншого.  
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При децентралізації електропостачання підвищується надійність робо-

ти відкатки внаслідок створення розосередженого резерву тягових агрегатів, 

а також зменшуються блукаючі струми і зв'язана з ними небезпека електро-

коррозії. Слід зазначити, що при децентралізованому електропостачанні час-

тину підстанцій – на крилах шахти – можна виконувати пересувними. Однак 

основна тягова підстанція, що споруджується, як правило, в навколостовбур-

ному дворі, на весь термін служби шахти повинна бути стаціонарною. 

Впровадження схем децентралізованого живлення можливо тільки на 

основі автоматизованих напівпровідникових стаціонарних і пересувних тяго-

вих підстанцій, що забезпечують надійну роботу без постійного обслуговую-

чого персоналу. 

Контактна мережа кар’єру в залежності від технологічного призна-

чення залізничних колій ділиться на постійну, обмежено пересувну та пере-

сувну.  

На кар’єрному транспорті в залежності від найбільшої швидкості руху 

використовують наступні види підвіски контактного проводу: жорстку не-

компенсовану – при  швидкості до 20 км/г; просту некомпенсовану з сезон-

ним регулюванням натягу – до 30 км/г; просту некомпенсовану – до 50 км/г; 

ланцюгову напівкомпенсовану з автоматичним регулюванням натягу контак-

тного проводу – більше 50 км/г. 

Жорстка некомпенсована підвіска використовується на пересувних колі-

ях та на окремих дільницях постійних колій. 

На стаціонарних коліях кар’єрів найбільше розповсюдження одержала 

проста компенсована підвіска контактного проводу.  

На одно-, двоколійних перегонах використовують консольні підвіски, які 

мають декілька варіантів конструктивних рішень. Найбільш удосконаленою є 

еластична підвіска контактного проводу на похилих неізольованих консолях, 

яка складається з консолі 1, тяги 2, ізолятору 3, струни 4, фіксатору 6. (Рис. 

7.8). 
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Рисунок 7.8 Гнучка підвіска контактного проводу на похилих неізольованих консолях: 

Виконання І – при системі постійного струму напругою 1,5 кВ; виконання ІІ – при 

системах постійного струму напругою 3,3 кВ та змінного струму напругою 10 кВ. 
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На станціях або багатоколійних перегонах використовують підвіски 

контактного проводу на гнучких або жорстких поперечинах. Ізоляцію основ-

них вузлів постійної контактної мережі виконують високовольтними підвіс-

ними чи стержньовими ізоляторами. Для закріплення контактних проводів в 

горизонтальному положенні використовують фіксатори. 

 Підвішений контактний провід ділиться на анкерні перегони. При до-

вжині анкерного перегону до 650 м один кінець контактного проводу крі-

питься за допомогою автоматичної анкеровки (з натягом вантажем), другий – 

жорстко. При великих перегонах обидва кінці мають автоматичну анкеровку. 

Обмежено пересувну контактну мережу використовують на дільни-

цях заїздів, на робочих горизонтах та на постійних коліях в кар’єрі при наяв-

ності тяжких скельних ґрунтів, де установка блочних фундаментів є затруд-

неною. Пересувна контактна мережа на пересувних коліях кар’єра викону-

ється з урахуванням способу пересування рейкової колії та типу екскавато-

рів, що використовуються (одноковшеві чи баготочерпакові).  

 

7.3 Блукаючі струми та боротьба з ними 

 

Наявність у відкаточній виробці неізольованого, що знаходиться під 

напругою, контактного проводу являє постійну загрозу електротравматизму і 

пожеж. Тому питанням електробезпеки відкатки контактними електровозами 

приділяється велика увага. 

В даний час найпоширеніший спосіб живлення тягової мережі – викори-

стання рейкового шляху в якості зворотного токопроводу. Цей спосіб відріз-

няється простотою побудови тягової мережі і порівняно невеликими капіта-

ловкладеннями. Однак з погляду електробезпечності він має наступні істотні 

недоліки: 

  підвищену небезпеку електротравматизму при доторканні до контакт-

ного проводу; 
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  небезпека запалення горючих матеріалів струмами витоку й іскрами, 

що виникають між контактним проводом і струмоприймачем; 

  іскріння між контактним проводом і струмоприймачем, а також між 

колесами і рейками, здатне запалити вибухонебезпечну атмосферу; 

  наявність блукаючих струмів. 

У результаті поганої ізоляції зворотного проводу частина струму, що 

проходить по рейках, відгалужується в землю. Цей струм називають блука-

ючим (рис. 7.9). 

Різниця потенціалів між рейковим шляхом і навколишніми гірськими  

породами чи металевими предметами, що знаходяться у виробці, у ряді випа-

дків може досягати десятків вольт.  

Металеві підземні споруди, розташовані поблизу електрифікованих на 

постійному струмі залізничних колій, захищають від корозії блукаючими 

струмами. 

Крім того, в результаті зіткнення одного з проводів (з ушкодженою ізо-

ляцією), що йдуть до електродетонаторів, з рейкою, а іншого – з металевим  

предметом чи породою може відбутися передчасне запалення електродетона-

торів (рис. 7.10). 

При вирішенні питання про можливість застосування контактної елект-

ровозної відкатки в газових шахтах необхідно також враховувати небезпеку 

запалення метану від блукаючих струмів. Наявні в шахтах металеві констру-

кції і комунікації (трубопроводи, не струмоведучі рейки, ланцюги заземлен-

ня, стави конвеєрів, канати й ін.) сприяють виносу потенціалів рейкового ко-

ла у віддалені від відкаточних штреків виробки, де небезпека скупчення ме-

тану реальна. Іскріння, що може виникнути при зіткненні металевих предме-

тів, являє загрозу запалення метано-повітряної суміші. 
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Рисунок 7.9 Схема проходження 

блукаючих струмів і діаграма розподілу 

потенціалу рейок  від носно землі. 

Рисунок 7.10 Схема дії блукаючих струмів: 

а, б, д , е – точки дотику електричних ла-

ланцюгів, здатні викликати небезпечну дію 

блукаючих струмів; в і г - приєднання, що нере-

комендується в шахтах,(дренажування метале-

вих частин (трубопроводів) до  рейкового шля-

ху); ж – порушене стикове з'єднання рейок 

 

Різниця потенціалів блукаючих струмів понад 7,3 В є небезпечною. Та-

кі потенціали з'являються у відкаточних виробках при великих опорах зворо-

тного проводу, що зв'язано з руйнуванням стикових з'єднань рейкового шля-

ху і великої довжини тягових мереж у сухих виробках, де перехідний опір від 

рейок до землі великий. Для зниження цієї небезпеки пропонується тягову 

мережу розраховувати за припустимим опором зворотного проводу, що у 

процесі експлуатації повинне контролюватися по допустимому потенціалі 

рейок. Між не струмоведучими і струмоведучими рейками необхідно вико-

ристовувати ізолюючі стики. 
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Небезпека запалення метану може виникнути і при порушенні блукаю-

чими струмами іскробезпечних параметрів заземлених ланцюгів дистанцій-

ного керування, сигналізації і зв'язку. Для боротьби з цією небезпекою можна 

застосовувати заходи по видаленню цих ланцюгів від струмоведучих рейок 

на відстань не менш 1 м.  

Найбільш радикальним способом зниження блукаючих струмів є 

зменшення повздовжнього опору рейок, що досягається затягуванням болтів 

на накладках і установкою електричних з'єднань (на стиках рейок, стрілках і 

хрестовинах). 

В залежності від ступеня небезпеки пошкодження, відповідальності і 

кількості підземних інженерних споруджень у районі електрифікованих шля-

хів використовують пасивні й активні засоби захисту, який можна розділити 

на три основні групи: 

  перша – заходи щодо обмеження витоків струму з залізничних рейок в 

землю; 

  друга – заходи щодо обмеження проникнення блукаючих струмів в 

підземні споруди; 

  третя – заходи щодо активного електричного захисту підземних кому-

нікацій. 

Заходи першої групи спрямовані на зменшення електричного опору 

рейкового кола і збільшення перехідного опору рейка – земля. Обмеження 

витоків тягового струму в землю досягається за рахунок зменшення падіння 

напруги в рейковому колі, підвищення опору в ланцюзі витоку тягових стру-

мів і зменшення кількості електричних з'єднань залізничних рейок з метале-

вими спорудами. 

Для зниження падіння напруги в рейковому колі необхідно встановлю-

вати стикові рейкові з'єднання. Підвищення опору в ланцюзі витоку з рейок 

тягових струмів досягається завдяки: застосуванню на постійних коліях ще-

бінкового (чи рівноцінного) баласту, укладанню шпал, просочених електроі-
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золюючим складом як антисептик; прочищенню просвіту між підошвою рей-

ки і баластом (величина його повинна бути не менш 30 мм); ізоляції від землі 

всмоктуючих ліній і заземлюючих провідників до опор контактної мережі; 

установці на території промислових майданчиків іскрових проміжків у лан-

цюзі заземлення опор. До заходів другої групи відноситься нанесення на по-

верхні підземних споруд спеціальних захисних ізоляційних покрить. 

Заходи третьої групи – це виконання електричного дренажу, застосу-

вання катодного і протекторного захистів.  

Електричний дренаж являє собою з'єднання ізольованим проводом пі-

дземної споруди з пунктом відсмоктування чи приєднання її до негативної 

шини на підстанції (глибоке дренування). Пряме дренування на пункти, що 

відсмоктують, викликає збільшення витоку струмів з рейок, тому що при 

цьому зменшується перехідний опір між рейками і землею. Аналогічне яви-

ще, причому в більшій мірі, спостерігається при глибокому дренуванні. Еле-

ктричний дренаж повинен здійснюватися тільки при мінімальному середньо-

му значенні дренажного струму, що забезпечує захист споруди. Для обме-

ження дренажного струму в ланцюг дренажу включають реостат. Глибокий 

дренаж допускається в тому випадку, коли прямий дренаж не забезпечує під-

тримка захисного потенціалу на спорудах. 

Прямий дренаж має двосторонню провідність, що може шкідливо позна-

читися при перемінній полярності підземної споруди, тому що будуть збіль-

шуватися струми, що входять у підземну споруду і виходять з неї. У цьому 

випадку застосовують поляризований дренаж, що має однобічну провід-

ність. 

В тих випадках, коли робота поляризованого дренажу у знакозмінних 

зонах  являється неефективною, застосовують підсилений дренаж. Для під-

силення в розсічку дренажного кабелю включають джерело ЕРС постійного 

струму.  
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При катодному захисті використовують зовнішнє джерело  постійного 

струму, яке підключають в зоні найвищого потенціалу  негативним полюсом 

до підземної споруди, а позитивним – до спеціально обладнаного анодного 

заземлення. 

Захист анодними гальванічними електродами (протекторний захист) — 

це різновид катодного захисту. Необхідний для захисту струм створюється 

гальванічним елементом, одним електродом якого є підземна споруда, а дру-

гим - гальванічний анод, виготовлений зі сплаву більш електронегативного, 

чим метал споруди, що захищається. 

 Заходи першої і другої групи здійснюються в період електрифікації 

транспорту і будівництва підземних споруд. Заходи третьої групи вибирають 

на підставі  досліджень блукаючих струмів на діючому підприємстві.  

Для контролю і своєчасного попередження ушкоджень підземних спо-

руд блукаючими струмами необхідно періодично робити вимір різниці поте-

нціалів між спорудами і землею і зовнішній огляд поверхні споруд. Для цьо-

го на відповідальних комунікаціях повинні встановлюватися постійні конт-

рольні пости. 

На поверхні землі на залізничних і трубопровідних магістралях, а та-

кож у містах, де основною небезпекою від блукаючих струмів є електрокор-

розія металевого устаткування і споруд, застосовують особливі види захисту 

від блукаючих струмів.  

 

7.4 Акумуляторні батареї та способи їх зарядки 

 

Застосовувані в даний час акумулятори можуть бути розділені по скла-

ду електроліту на кислотні і лужні. Вони широко використовуються на рух-

ливому складі рейкового і безрейкового транспорту (електровози, автомобілі, 

трактори, електронавантажувачі) у якості тягових, стартерних і допоміжних 

джерел струму. 
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Єдиним представником кислотної групи, що одержали поширення, є 

свинцевий акумулятор, різні типи якого застосовують в основному в якості 

стартерних на автомобілях і тракторах.  

Лужна група акумуляторів нараховує кілька електрохімічних систем, з 

числа яких найбільше поширення одержали нікель-залізні і нікель-кадмієві; у 

деяких областях техніки знайшли застосування срібно-цинкові і нікель-

цинкові акумулятори. 

Нікель-залізні акумулятори  одержали найбільше поширення в якості 

тягових унаслідок доступності  вихідних активних матеріалів, простоти конс-

трукції, відносно низкою вартості, великого терміну служби і високої надій-

ності. Нікель-залізні акумулятори краще свинцевих забезпечені розвіданими 

світовими запасами нікелю. 

Основними недоліками нікель-залізних акумуляторів є значний само-

розряд, погана робота при низьких температурах електроліту і повна втрата 

працездатності при температурі електроліту від - 5 до - 30 °С в залежності від 

величини струму розряду.  

Нікель-кадмієвий акумулятор зберігає працездатність при більш низь-

кій у порівнянні з нікель-залізними акумуляторами температурі електроліту 

(межею якої є - 40 °С), має менший саморозряд і, крім того, припиняє усяке 

виділення газів негайно слідом за закінченням заряду. Остання обставина має 

істотне значення при експлуатації у вибухонебезпечному середовищі; у зв'яз-

ку з цим їх застосовують для вибухобезпечних переносних світильників у ву-

гільних шахтах. Варто також відмітити, що нікель-кадмієві акумулятори мо-

жна виготовляти цілком герметизованним. Широкому поширенню тягових 

нікель-кадмієвих акумуляторів перешкоджають дефіцитність і висока вар-

тість кадмію. 

Срібно-цинкові акумулятори, що володіють найбільш високими пито-

мими енергетичними показниками, не знайшли широкого застосування через 

дорожнечу і дефіцитність срібла і малого терміну служби. Нікель-цинкові 
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акумулятори, хоча і не містять дефіцитних матеріалів, також мають малий 

термін служби. 

Акумулятори, що служать для живлення тягових електродвигунів руд-

ничних електровозів, називають тяговими. В умовній позначці типу тягових 

акумуляторів за ДСТ букви і цифри позначають: Т – область переважного за-

стосування (тяговий); НЖ – електрохімічна система акумулятора (нікель-

залізний); Ш – призначення (шахтний). Цифри після букв – номінальна єм-

ність в ампер-годинах.  

Наприклад, акумулятор ТНЖШ-500 має номінальну ємність 500 А-г. 

Тягові акумулятори і комплектуючі з них батареї повинні задовольняти 

наступним загальним вимогам:  

  висока надійність;  

  великий термін служби;  

  мала вартість;  

  відсутність шкідливого впливу на розташовану поруч апаратуру;  

  безпека обслуговування.  

Вони повинні працювати при рідких доливаннях води, мати клапани за-

ливальних отворів, що відкриваються легко перешкоджають вихлюпуванню 

електроліту і забезпечують вихід газів, що виділяються. Тягові акумулятори 

повинні володіти достатньою механічною міцністю, зберігати працездатність 

у широкому діапазоні температур, при трясці й ударах, мати досить високу 

віддачу енергії і потужності на одиницю власної маси й об’єму, малою швид-

кістю саморозряду при розімкнутому зовнішньому ланцюзі, мати малий вну-

трішній опір, положисту розрядну характеристику, надійну зовнішню ізоля-

цію, високу тепловіддачу, надійне кріплення до вивідних затискачів монтаж-

них проводів і міжакумуляторних з'єднань. 

Тягова акумуляторна батарея є одним з основних вузлів, що визнача-

ють тягово-енергетичні й експлуатаційні характеристики рудникового аку-

муляторного електровоза. Тому правильний вибір типу акумуляторів і техні-
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чних параметрів усієї батареї здобуває для рудникової електровозної тяги 

особливо важливе значення. 

На вітчизняних рудникових електровозах, як правило, застосовуються 

нікель-залізні акумулятори типу ТНЖШ і лише на рудникових електровозах 

великої потужності  застосовуються нікель-кадмієві акумулятори типу 

ТНКШ. 

У лужних акумуляторах електролітом служить розчин їдкого лугу (їдко-

го натру NаОН чи їдкого калі КОН), а акумуляторна посудина і рамки плас-

тин виготовляються з нікельованої сталі. Активна маса заряджених позитив-

них електродів лужних акумуляторів складається з водяного окису нікелю 

Nі(ОН)з. Так як  гідрат окису нікелю є поганим провідником струму,  для збі-

льшення провідності маси до неї додають домішки дрібного пелюсткового 

нікелю, графіту і т.п.  

Активна маса негативних пластин нікель-залізних акумуляторів склада-

ється зі спеціально приготовленого залізного порошку ( чи магнетиту віднов-

леного концентрату руди). Активною масою заряджених негативних пластин 

нікель-кадмієвих акумуляторів є губчатий металевий кадмій з додаванням 

деякої кількості такого ж заліза. 

Приблизний хід хімічних процесів при заряді складається з перетво-

рення окису нікелю на позитивному електроді в окисли більш високих сту-

пенів і у відновленні окислів заліза, що утворилися, (чи кадмію) на негатив-

ному електроді в металеве залізо (чи кадмій). При розряді відбувається част-

кове розкислення позитивного нікелевого електрода й окислювання залізного 

(кадмієвого) негативного. 

Загальна формула заряду для нікель-залізного акумулятора має наступний 

вид: 

2Ni(OH)2+Fe(OH)2+KOH
 

 

розряд

заряд

 2Ni(OH)3+Fe+KOH 
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Електроліт в акумуляторах відіграє роль провідника струму між елект-

родами. Через те що електроліт не розкладається, кількість його в акумулято-

рі порівняно мала. Крім того, активна маса лужних акумуляторів не розчиня-

ється в електроліті і не піддається значним об'ємним змінам. Ця обставина 

має велике значення для довговічності акумуляторів. 

 Основним матеріалом, використовуваним при виробництві посудин і 

пластин для лужних акумуляторів, є нікельована сталь, завдяки чому маємо 

можливість додати елементам значну міцність. 

Активна маса пластин лужних акумуляторів укладена в нікельовані па-

кети з великою кількістю отворів невеликого діаметра. Отвори ці менше зе-

рен активної маси, що виключає  можливість випадання останньої з пакетів і 

утворення на дні посудини струмопровідних осадків, які служать найчастіше 

причиною коротких замикань. Активна маса пластин обох знаків, незважаю-

чи на домішки, проводить струм погано. Так як пресована маса мало пориста, 

пластини виконуються дуже тонкими. Це викликає необхідність збільшувати 

кількість пластин. 

Як негативні, так і позитивні пластини складаються зі сталевої ніке-

льованої рамки чи ламелі з великими комірками, у які запресовані плоскі ко-

робочки чи пакети з тонкої перфорованої і нікельованої сталі. У ці пакети 

поміщають спресовані брикетики активної маси. 

У верхній частині кожної пластини мається круглий отвір, через який 

проходить сталевий нікельований стрижень, що скріплює пластини однако-

вого знаку. 

Корпус і кришку акумулятора виконують звареними зі сталевих ніке-

льованих листів. На кришці акумулятора є отвір з автоматичним клапаном. 

Клапан служить для поповнення електроліту, охороняє його від розбризку-

вання і пропускає гази, як тільки тиск усередині акумулятора стане вище ат-

мосферного, і дозволяє уникнути зіткнення електроліту з повітрям, що спри-

чинило б за собою утворення вуглекислих солей і пошкодження електроліту. 
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Відповідно до ДСТ для рудничних електровозів випускаються лужні 

ламельні акумуляторні батареї типу ТНЖШ різної ємності. Цифра, що стоїть 

після зазначених букв, позначає номінальну (п’ятигодинну) ємність в ампер-

годинах, а цифра, що стоїть перед буквами, вказує число послідовно з'єдна-

них елементів у батареї.  

Наприклад, батарея 112ТНЖШ-500 – тягова, нікель-залізна ємністю 

500 А*год, має 112 елементів. Стандартні ємності електровозних акумулято-

рів: 300, 350, 500, 550 і 650 А*год. Букви, що стоять після ємності познача-

ють: У – кліматичне виконання (у даному випадку для районів з помірним 

кліматом), П – пластмасовий бак. 

Напруга на початку заряду у акумуляторів НК може знаходитися в ме-

жах 1,45–1,5 В, в акумуляторів НЖ у межах 1,55–1,6 В. Кінцева напруга в 

обох типах акумуляторів знаходиться в межах 1,75–1,85 В. Нормальна трива-

лість заряду дорівнює 6 год. У процесі розряду напруга монотонно спадає від 

1,45 В у акумуляторів НЖ і від 1,35 В у акумуляторів НК до мінімально при-

пустимого значення 1 В.  

Без особливої шкоди лужний акумулятор можна розряджати і нижче 

зазначеної кінцевої напруги, але робити такі розряди не рекомендується, то-

му що це практично невигідно – напруга після 1В дуже швидко падає до ну-

ля, а активна маса на електродах піддається необоротним змінам. 

Номінальна ємність акумулятора Qн є його найважливішим техніч-

ним параметром. По номінальній ємності нормуються величини струмів при 

заряді і розряді акумуляторів.  

У відповідності з ДСТ для акумуляторів НЖ величина нормального за-

рядного струму (А) при шестигодинному режимі заряду визначається за фо-

рмулою: 

Iз=0,25Qн, 

де Qн – номінальна ємність акумулятора, А*год. 
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Кожен лужний акумулятор дає середню напругу 1,2 В, тому для одер-

жання необхідної напруги акумулятори звичайно з'єднуються послідовно. 

Кожна схема з'єднання і розташування акумуляторів в електровозній  

батареї повинна задовольняти наступним вимогам: 

  Розташування елементів у ящику повинне забезпечувати їхню стій-

кість при русі електровоза та мінімальні пошкодження посудин при по-

штовхах і ударах; найбільш стійким буде таке розташування елемента, при 

якому його пластини виявляться перпендикулярними до напрямку руху, тоб-

то до осі електровоза; 

  Число міжелементних з'єднань і витрата на них металу повинні бути 

мінімальними; 

  Схема з'єднань повинна бути простою щоб уникнути помилок при її 

складанні; 

  Різниця потенціалів між двома будь-якими сусідніми елементами по-

винна бути мінімальною щоб уникнути саморозряду і коротких замикань 

(перекриттів) елементів. 

Для тягових лужних акумуляторів при шестигодинному режимі заряду 

приймається постійний зарядний струм, рівний 0,25 їхньої номінальної ємно-

сті, тобто при заряді акумулятору надається кількість електрики Qз=1,5Qн.  

При  п’ятигодинному режимі розряду коефіцієнт віддачі акумулятора складає 

за ємністю 0,66, за енергією 0,47. Однак заводи-виготовлювачі рекомендують 

приймати величину зарядного струму 0,28Qн, тобто Qз>1,5Qн, тоді коефіцієнт 

віддачі за ємністю складе 0,60, а за енергією 0,43. Практично ж коефіцієнт 

віддачі за енергією в шахтних умовах не перевищує 0,4. 

Нині для заряду акумуляторних батарей рудникових електровозів засто-

совують напівпровідникові зарядні пристрої з автоматичною стабілізацією 

зарядного струму за допомогою дроселів насичення чи спеціальних тиристо-

рних схем.  
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Іншим, більш простим способом заряду акумуляторної батареї є заряд 

шляхом безпосереднього підключення її до джерела зі сталою напругою, 

наприклад до виходу некерованого випрямляча. Для обмеження струму в за-

рядному колі часто використовують нерегульований резистор R. У цьому ви-

падку по мірі росту ЕРС батареї Еб відбувається зменшення зарядного струму 

Iз: 

б

б

з
RR

EU
I




  , 

де U – напруга джерела; Rб – внутрішній опір батареї акумуляторів. 

 При постійній напрузі джерела  U напруга на батареї по мірі заряду пос-

тупово підвищується, тому що зменшується спадання напруги на резисторі: 

Uб =U - IзRб . 

Треба відмітити, що по мірі заряду батареї ії внутрішній опір падає, але 

не в тій мірі що росте ЕРС батареї тому струм заряду при підтримці сталої 

напруги джерела падає. 

Спосіб заряду при падаючому значенні струму одержав назву заряду по 

автоматичній кривій. Ніяких спеціальних  пристроїв чи схем для його здій-

снення не потрібно. Очевидно, що при цьому способі час заряду подовжуєть-

ся в порівнянні з попереднім. Якщо при заряді за першим способом час заря-

ду складав 6 год, то при заряді за останнім способом він збільшується до 10 

год. Цей час може бути зменшеним до 7 – 7,5 год, якщо допустити підвищену 

величину струму на початку заряду. 

Проміжне положення між режимами заряду падаючим і сталим струмом 

займає режим заряду ступінчастою зміною зарядного струму зі стабіліза-

цією його на кожному ступені. Такий спосіб заряду (звичайно з двома ступі-

нями) знайшов застосування для свинцевих акумуляторних батарей. 

Дослідженнями встановлено, що режим заряду сталим струмом не є 

найбільш раціональним через збільшення витрат енергії на газовиділення в 

кінцевій стадії заряду батареї, однак він дозволяє здійснити заряд у мінімаль-
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ний час, що важливо для вугільних шахт, де на протязі зміни необхідно ціл-

ком зарядити і підготувати батарею до роботи. 

Ведуться також дослідження з винайдення прискорених режимів заряду 

тягових батарей з використанням охолодження акумуляторів, що забезпечує 

високу продуктивність операції по заряду. 

Автоматизація процесу заряду як при способі сталого струму, так і при 

способі падаючого струму за теперішнього часу практично може бути здійс-

нена лише в тому випадку, якщо кожна батарея заряджається від окремого 

випрямляча. Така зарядка одержала назву індивідуальної. 


