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ЛК -20 Зарядні та тягові підстанції електровозної відкатки 

7.5 Зарядні агрегати та підстанції (Які функції виконує автоматизована зарядна підс-

танція? З чого складається зарядний пристрій УЗА? Якими показниками характеризується 

зарядний пристрій? Які режими автоматичного заряду батарей існують? Які види захисту 

передбачено в зарядних пристроях? На якому принципі базується робота зарядного при-

строю ЗУК? Як виконується включення та виключення зарядних пристроїв? Що таке за-

рядна підстанція? Як виконується підключення до мережі зарядних пристроїв та зарядних 

столів? )  

7.6 Тягові агрегати та підстанції (Що таке тягова підстанція? Яку напругу забезпе-

чують тягові підстанції? В чому відмінність між тяговою та суміщеною підстанціями? З 

чого складається перетворювальний агрегат? З чого складається розподільчий пристрій 

постійного струму?) 

7.7 Розрахунок тягових мереж (Які задачі вирішують при розрахунках тягових ме-

реж? Які особливості визначення втрат напруги для тягових мереж? Які види падіння на-

пруги застосовуються при розрахунках тягових мереж? Якими методами визначається на-

вантаження контактної мережі? В чому суть методу перерізу графіку поїздів (аналізу роз-

ставлених навантажень)? З чого складаються втрати напруги в тяговій мережі? В чому по-

лягає принцип чергування завантажених та порожніх поїздів? Як визначити середній 

струм поїзда? ) 

7.8 Визначення кількості зарядних агрегатів та потужності трансформаторів зарядної 

підстанції (Що впливає на кількість зарядних агрегатів та акумуляторних батарей, потуж-

ність трансформатора для живлення зарядних пристроїв?) 

7.9 Визначення потужності тягових підстанцій (Як визначити робочу потужність тя-

гової підстанції? Як проводиться перевірка на максимальне навантаження? Які методи ро-

зрахунку застосовуються для визначення потужностей тягових підстанцій на карєрах? Як 

розраховується потужність тягової підстанції постійного струму за методом коефіцієнта 

попиту (середньодобового навантаження, очікуваних витрат енергії?) Які особливості при 

визначені потужності тягових підстанцій змінного струму?) 
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7.5 Зарядні агрегати та підстанції 

 

Автоматизація забезпечує підвищення надійності та електробезпеку, а 

також зниження трудомісткості обслуговування зарядних випрямлячів та 

акумуляторних батарей. На автоматизованих зарядних підстанціях передба-

чають наступні функції: 

1. Дистанційне (автоматичне) включення агрегатів з можливістю місце-

вого керування за допомогою кнопок, встановлених на лицьовій стороні за-

рядного пристрою; 

2. Автоматичне регулювання зарядного режиму (стабілізацію струму чи 

напруги, програмне автоматичне регулювання); 

3. Автоматичне відключення зарядного пристрою від мережі: 

нормальне — після закінчення заряду; аварійне — при спрацюванні за-

хисту від коротких замикань, при спрацюванні реле витоку, при порушенні 

режиму охолодження випрямляча та при перегріві акумуляторів; 

4. Запобігання роботи випрямляча в режимі холостого  ходу й блоку-

вання його включення при неправильній полярності приєднання акумулятор-

ної батареї, що заряджається; 

5. Сигналізацію про нормальну роботу зарядних пристроїв та про при-

пинення зарядки акумуляторних батарей. 

Автоматичне регулювання процесу заряду через його велику тривалість 

(3 – 4 год. при прискореному заряді, 6 год. при нормальному та 10 год. при 

посиленому) є основним фактором, що забезпечує зниження трудомісткості 

обслуговування зарядних підстанцій.  

Промисловістю освоєно ряд  зарядних пристроїв типу УЗА-160-320У5 та 

УЗА-200-230У5, основні технічні дані яких наведені нижче. 

Ці зарядні пристрої виготовлені з природним повітряним охолоджен-

ням, мають однакову схему (рис. 7.11), що складається з наступних функціо-

нальних блоків: силового трансформатора Тр1, блоку силових вентилів, бло-
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ку живлення БЖ, блоку автоматичного керування БК, блоку фазоімпульсного 

керування тиристорами БФІК, блоку реле часу РЧ, блоку сигналізації БС та 

реле витоку РВ. 

Таблиця 7.1 Основні характеристика зарядних пристроїв УЗА 

 УЗА-160-320У5 УЗА-200-230У5   

Виконання РП РП 

Номінальний зарядний струм, А 160 200 

Номінальна випрямлена напруга, В 320 230 

Типи батарей, що заряджаються 126ТНЖШ-550 

126ТНЖШ-650 

154ТНЖШ-550 

161ТНЖШ-650 

66ТНЖ-350 

80ТНЖ-350 

91ТНЖШ-550 

96ТНЖШ-500 

102ТНЖ-350 

108ТНЖШ-500 

112ТНЖШ-350 

112ТНЖШ-550 

Напруга живлячої мережі, В 660/380 660/380 

ККД. при номінальному навантаженні, не нижче 0,9 0,9 

Коефіцієнт потужності, не нижче 0,7 0,7 

Точність стабілізації струму, % ±5 ±5 

 

Випрямлення змінного струму здійснюється за трифазною несиметрич-

ною (напівкерованою) схемою, зібраною на трьох тиристорах ТІ-ТЗ й трьох 

діодах Д1-ДЗ. Випрямлена напруга регулюється силовими тиристорами 

впливом на їхню систему фазоімпульсного керування. Система автоматично-

го регулювання зі зворотними зв'язками за струмом ЗЗІ (від датчика струму 

ДС) та за напругою ЗЗU забезпечує режими автоматичного заряду батарей: 

-  при постійній силі струму;  

-  при постійній напрузі; 

-  комбінований з автоматичним переходом з першого режиму на другий. 

 Операція відключення зарядного пристрою після закінчення заряду ба-

тарей автоматизована за допомогою електронного реле часу з дискретним ре-

гулюванням уставки 3, 4, 5, 6, 7 та 10 годин.  
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Рисунок 7.11 Принципова електрична схема рудникових зарядних пристроїв серії УЗА 

 

У пристроях серії УЗА застосований захист від витоків струму на зе-

млю за допомогою вбудованого реле витоку, схема якого аналогічна показа-

ної на рис. 7.12. У схемі захисту від коротких замикань та від перевантажен-

ня використані електронні вузли. Датчик струму виконаний на спеціальних 

трансформаторах струму, включених у ланцюзі вентилів. Передбачені також 

захист від холостого ходу зарядного пристрою; блокування, що запобігає 

включенню при неправильній полярності заряджаємої  батареї; блокування 

дверей за допомогою кнопкових елементів 8Б1, 8Б2 та можливість автомати-

чного відключення зарядного пристрою при перегріві акумуляторів. Вимірю-

вальні прилади: амперметр РА, вольтметр РV й кілоомметр РR, а також світ-
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лова сигналізація за допомогою ламп: НL1 — «Включене», НL2 — «Заряд за-

кінчено»; НLЗ — «Витік струму», НL4 — «Перегрів акумуляторів», НL5 — 

«Перевантаження» забезпечують контроль за роботою зарядного пристрою й 

фіксування спрацьовування захистів. Сигнал на відключення магнітного пус-

кача ПВИ подається за допомогою тиристорного оптрона VD1, що забезпечує 

гальванічну розв'язку іскробезпечних ланцюгів керування. У зарядних прист-

роях серії УЗА забезпечено більш високий рівень автоматизації в порівнянні 

з пристроями серії ЗУК, однак останні мають кращі енергетичні й масагаба-

ритні показники. 

Важливим новим напрямком є розробка тиристорних разрядно-

зарядных пристроїв для тягових акумуляторних батарей рудникових елект-

ровозів з віддачею енергії розряду в мережу. Актуальність цих розробок ви-

значається необхідністю проведення формувальних контрольно-відбудовних 

циклів заряду-розряду тягових акумуляторних батарей при первісній устано-

вці й після ремонту. Розробка нових зарядно-розрядних пристроїв з рекупе-

рацією енергії в мережу при розряді ведеться на основі застосування трифаз-

ного мостового випрямляча-інвертора на тиристорах. 

Модернізовані варіанти зарядних пристроїв ЗУК-155/230М й ЗУК-

75/120М випускаються в даний час і широко застосовуються на вугільних 

шахтах. Технічні дані цих зарядних пристроїв наведені нижче. 

Таблиця 7.2 Основні технічні дані рудниних зарядних пристроїв серни ЗУК 

 ЗУК-155/230М ЗУК-75/120М 

Виконання РП РП 
Номінальний випрямлений струм, А  155 75 
Номінальне випрямлена напруга, В 230 120 
Напруга живильної мережі, В 380/660 ± 10%   380/660 ± 10% 
К. к. д., %    93 86 
Коефіцієнт потужності  0,82—0,88 0,82—0,88 
Типи батарей, що заряджаються 80ТНЖ-350 

96ТНЖ-350 

112ТНЖШ-500 

126ТНЖШ-500 

126ТНЖШ-550  

66ТНЖ-300 

 36ТНЖ-300 

Точність стабілізації струму, %               ±5 ±5 
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Принцип роботи зарядних пристроїв серії ЗУК з автоматичною стабі-

лізацією струму заснований на використанні регулювальних властивостей 

силового магнітного підсилювача і трифазного моста на кремнієвих венти-

лях. Конструктивно зарядний пристрій типу ЗУК виконано у виді шафи, у 

якій встановлені силовий трансформатор, магнітний підсилювач (МП), вен-

тильний блок реле витоку, вентилятор з електродвигуном та інші елементи 

схеми. На передніх дверях розміщені електровимірювальні прилади й кнопки 

управлення. 

Електрична схема зарядного пристрою ЗУК-155/230М с пускачем 

ПМВИ-23 показана на рис. 7.12. Випрямний блок ВБ живиться через силовий 

трансформатор Тр від трифазної мережі змінного струму напругою 660 чи 

380В. 

На первинній обмотці трансформатора Тр передбачені відпайки для 

компенсації тривалих відхилень напруги живлячої мережі (+10%); на вто-

ринній обмотці – відпайки для дискретної зміни напруги відповідно до типу 

заряджаємої батареї. Плавне регулювання випрямленої напруги досягається 

зміною струму підмагнічування МП, робочі обмотки якого включені в колі 

силових вентилів. 

Компенсаційна система автоматичної стабілізації зарядного струму з 

зовнішнім негативним зворотним зв'язком по напрузі виконана без проміж-

них підсилювачів. Обмотки керування, струмова ОУТ та напруги ОУН вклю-

чені за магнітними потоками зустрічно й охоплюють усі шість сердечників 

МП. Обмотка ОУТ, що має один виток, служить для створення негативного 

зворотного зв'язку та для зсуву характеристики силового МП, що дозволяє 

більш повно використовувати діапазон його регулювання. Обмотка ОУН 

включена на вихідну напругу, так що по мірі росту ЕРС заряджаємої батареї 

струм у цій обмотці збільшується. Результуюча намагнічуюча сила збільшу-

ється, що збільшує насичення сердечників МП та запобігає різкому зменшен-

ню струму в процесі заряду батарей. Автоматичне регулювання забезпечує 

стабілізацію зарядного струму з точністю до ±5%. Силу струму в ланцюзі 
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обмотки ОУН можна регулювати резистором РС, змінюючи випрямлену на-

пругу в необхідних межах. Щоб подавити змінну складову в коло включено 

дросель ДС. Істотна особливість силового МП зарядного пристрою полягає в 

тім, що він розрахований на невелику глибину регулювання випрямленої на-

пруги (20 – 25%). Така глибина достатня для автоматичної стабілізації стру-

му: збільшення діапазону регулювання викликає збільшення габаритів й ти-

пової потужності МП, а також погіршення енергетичних показників.  

Для включення й відключення зарядного пристрою служить відпо-

відний рудниковий магнітний пускач, що встановлюється окремо. Пускач за-

безпечує автоматичне відключення при спрацьовуванні захисту від коротких 

замикань та перевантажень, а також при спрацьовуванні реле витоку РКУ-

Зар, вбудованого в зарядний пристрій. 

Для захисту напівпровідникових вентилів від комутаційних перенап-

руг на вторинній стороні силового трансформатора включені резисторно-

ємнісні ланцюжки Rш, Сш. Захист зарядного пристрою від перевантажень та 

коротких замикань здійснений безконтактним блоком, що відключає магніт-

ний пускач. Як датчики струму використовуються трансформатори струму 

ТТ, встановлені в двох фазах на вторинній стороні силового трансформатора. 

Від вторинних обмоток ТТ, навантажених баластовими опорами, живиться 

випрямляючий міст В2, навантаженням якого є дільник R7 у вхідному лан-

цюзі стабілітрона СТ. 

При виникненні короткого замикання тиристор Т відмикається й шун-

тує діод Д2 у ланцюзі кнопкової посади управлення. Унаслідок цього промі-

жне реле РП відключається й розмикає свій контакт у ланцюзі котушки К ма-

гнітного пускача, який відключає мережу змінного струму. Захист від витоків 

струму на землю в зарядному ланцюзі та у вторинній обмотці силового тран-

сформатора здійснюється за допомогою реле РКУ-Зар, яке відключає пускач. 
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Рисунок 7.12 Принципова електрична схема зарядного пристрою ЗУК-155/230М 

 

Реле витоку живиться від пускача. Вимірювальний ланцюг реле, що 

живиться від джерела оперативного струму частотою 25 Гц, складається з 

випрямного моста В1, чутливого реле РИ, кілоомметра k , загороджувально-

го фільтра ДР-С5 та фільтра приєднання СІ-СЗ. При зниженні опору ізоляції 

нижче припустимого чи дотику людини до струмоведучих частин реле РИ 
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спрацьовує і розмикає свій контакт у колі керування магнітного пускача. 

Другий контакт РИ включає сигнальну лампу ЛСК. Для перевірки справності 

реле витоку служить кнопка КП. Примусова вентиляція контролюється за 

допомогою вітрового реле ВР. Кнопкові елементи дверного блокування 

ДО,Б1-КБ2 відключають живлення при відкриванні дверей шафи зарядного 

пристрою. 

Електрична схема зарядної підстанції залежить від кількості та типів 

застосовуваних зарядних агрегатів. У типовому проектуванні для тягових ба-

тарей електровозів 4,5АРП21М та 5АРВ2 застосовують зарядні пристрої ЗУК-

75/120М, а для електровозів АРП7, АРВ7, АМ8-1, АМ8-2, АМ8Д, АРП10 й 

13АРП – пристрої ЗУК-155/230М.  

Живлення зарядних пристроїв у шахтах, небезпечних за газом чи 

пилом, відбувається від вибухобезпечних трансформаторів типу ТСВ чи пе-

ресувних підстанцій типу ТСВП відповідної потужності. Високовольтні роз-

подільчі пристрої встановлюють у центральній підземній підстанцій шахти. 

Керування високовольтними КРП дистанційне за допомогою кнопкових по-

стів керування, що знаходяться в камері перетворювальної  підстанції. Для 

включень, вимикань захисту підстанції на стороні 660/380 В трансформаторів 

типу ТСВ встановлюють фідерний автомат серій АФВ або АВ із реле витоку. 

При установці підстанції типу ТСВП для цих цілей використовують автомат, 

що входить у комплектну пересувну підстанцію. 

Зарядні пристрої ЗУК-75/120М підключаються до мережі 600/380 В че-

рез магнітні пускачі ПВИ-63, а пристрої ЗУК-155/230М через пускачі ПВИ-

125. До зарядних пристроїв на стороні постійного струму броньованим кабе-

лем приєднуються шинні коробки ВШК-1М, встановлювані біля зарядних 

столів. До шинних коробок гнучким кабелем марки ГРШН приєднуються 

штепсельні муфти, що підключаються до батареї, яка заряджається. 

Схема електричних з'єднань перетворювальної підстанції на 16 –20 заря-

дних пристроїв ЗУК-155/230М показана на рис. 7.13. 
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Конструктивно зарядна перетворювальна підстанція разом з камерою для 

зарядки батарей й ремонтної майстерні складає комплекс підземного елект-

ровозного депо (гаража). 

 

 

Рисунок 7.13 Схема електричних з’єднань зарядної перетворювальної підстанції 

 

7.6 Тягові агрегати та підстанції 

Тягова підстанція складається з перетворювальних агрегатів і розподіль-

чих пристроїв змінного та постійного струму. Шахтна тягова підстанція мон-

тується в спеціальній камері стаціонарно чи у вигляді пересувного агрегату. 

Як відмічалося вище, для живлення шахтних тягових мереж застосову-

ють, як правило, напівпровідникові випрямляч із кремнієвими вентилями. 

Тягова підстанція - це комплектний агрегат, що складається з: силового 

блоку вентилів, системи їхнього охолодження, пристроїв для вирівнювання 

струмів і напруги на вентилях, апаратів керування, захисту, контролю і сиг-

налізації, захисно-комутаційних апаратів і контрольно-вимірювальних при-

ладів. Найбільше поширення в шахтах і рудниках одержали стаціонарні ав-
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томатизовані тягові підстанції АТП. У схемі підстанції АТП-500/275М засто-

совані некеровані вентилі, у схемі підстанції АТП-500/600-тиристори.  

Нині випускаються модернізовані тягові агрегати АТП-500/275М1-У5 та 

АТП-500/600М1-У5 на напругу відповідно 275 й 600 В. Обидва типи перетво-

рювачів виконані на некерованих вентилях і мають уніфіковану схему й 

конструкцію. Для живлення цих випрямлячів виготовляються спеціальні пе-

ретворювальні трансформатори ТСП-160/6-77У5 й ТСП-320/6-76У5. У схемі 

модернізованого тягового перетворювального агрегату АТП-500/275М1-У5 

(рис. 7.14) застосований автоматичний вимикач QF А-3742Б, що включається 

в ланцюг вторинної обмотки перетворювального трансформатора Тр.  

Вузол захисту діє за швидкістю наростання струму. У даній схемі за-

безпечена гальванічна розв'язка ланцюгів керування за допомогою трансфо-

рматора Т1. Має місце система примусового повітряного охолодження. Охо-

лоджувані елементи, винесені в спеціальні відсіки, відділені від верхнього 

герметизированого відсіку, у якому розташовані силові вентилі, запобіжники, 

автоматичний вимикач та панель з апаратурою керування. 

Із різних варіантів виконання тягових підстанцій на кар’єрах розповсю-

джені два типи: чисто тягові та сумісні підстанції, які живлять тягове та 

промислове навантаження. Крім того тягові підстанції бувають постійного 

струму, та підстанції однофазного змінного струму. Тягові підстанції 

постійного струму складаються РУ первинної напруги, перетворювальних 

агрегатів, РУ постійного струму, зглажуючих пристроїв та пристроїв власних 

потреб (рис. 7.15). 

Перетворювальні агрегати складаються з випрямляючих шаф з крем-

нієвими діодами, живлячих трансформаторів, швидкодіючих автоматичних 

вимикачів, шаф захисту та керування, пристроїв захисту від перенапруги. На 

кар’єрах знайшли розповсюдження перетворюючі агрегати типів УВКП-1, 

ПВЕ-ЗУ, ПВЕ-3М, ПВЕ-5А, ПВЕ-5АМ, та інші. 

При нульовій схемі випрямлення катоди всіх випрямляючих агрегатів за 

допомогою швидкодіючих вимикачів приєднані до збірної шини “плюс”, а 
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нульові точки тягових трансформаторів за допомогою роз’єднувачів – до 

шини “мінус”. 

Розподільчий пристрій постійного струму складається з трьох несек-

ційованих шин: одної шини “мінус”  та двох шин «плюс», з яких одна резер-

вна і служить для заміни без перерви живлення любого вимикача живлячих 

ліній на запасний. 

 

Рисунок 7.14 Принципова електрична схема тягового перетворювального агрегату 

АТП-500/275М1-У5 
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Рисунок 7.15. Схема головних ланцюгів несумісної тягової підстанції постійного струму: 

1 – живлячі лінії постійного струму (до контактної мережі); 2 – фільтруючий пристрій та від-

смоктуючі лінії постійного струму (до рейки); 3 -  запасний швидкодіючий вимикач 
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7.7 Розрахунок тягових мереж. 

 

Електричний розрахунок тягової мережі полягає в вирішенні однієї з 

двох задач: 

- визначенні необхідного перетину контактних проводів при заданому 

падінні напруги і заданому типі рейок (як зворотному проводі);  

- визначенні падіння напруги в окремих частинах і у всій лінії в ціло-

му при заданих перетині проводів і типі рейок. 

Визначення падіння  напруги в тяговій мережі представляє значні труд-

нощі. Вони обумовлені тим, що внаслідок  переміщення поїздів  та зміні 

струмів споживання приходиться оперувати змінним навантаженням як за 

величиною так і за місцем їх прикладання. Із-за нестійкості навантаження 

падіння напруги в тяговій мережі характеризується миттєвими величинами, 

максимальними та середніми. 

Миттєві – падіння  напруги в кожний момент часу. 

Максимальні – падіння напруги в умовах найбільш завантаженої робо-

ти мережі, виключаючи аварійні випадки, вірогідність котрих при нормаль-

ній роботі електровозної відкатки мала. Має місце при пуску одного чи декі-

лькох електровозів одночасно. 

Середнє падіння напруги характеризує середнє його значення за окре-

мий проміжок часу. 

Так як знаходження середнього експлуатаційного падіння напруги в тя-

говій мережі є непростим, то його заміняють знаходженням середнього су-

марного падіння напруги для періоду найбільшого завантаження мережі. 

Проектні організації середнє розрахункове падіння напруги прийма-

ють у межах 15 – 20% напруги на шинах постійного струму тягових підстан-

цій. Для максимального пікового навантаження при пуску електровозів в 

кінці допускається падіння напруги до 30 – 40%. 
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В більшості випадків перевірку мережі на максимальне пікове наванта-

ження можна не робити, тому що мережа, розрахована по першій умові, дру-

гому звичайно задовольняє. 

Величина опору одного км. контактної повітряної лінії: 

k

k
FmK

r





1000
 

 - питомий опір, ом*мм2/м-1; 

т – кількість паралельних повітряних ниток контактного проводу; 

Fk – переріз проводу, мм2; 

К – коефіцієнт зносу контактного проводу,К =0,85. 

Опір 1 км рейкового шляху: 

p

ст
p

Fm
r






1000
 

 ст =0,23 – питомий опір рейкової сталі, ом*мм2/м-1; 

 =1,2 – коефіцієнт, враховуючий збільшення опору за рахунок наяв-

ності стиків.  

т  - кількість ниток рейкового шляху; 

F – переріз рейки, мм2; 

Так як на рейки в довідках замість перерізу рейки наводиться значення 

погонної ваги 1м рейки (р), то опір 1 км рейкового шляху можна записати: 

pm
rp






8,1
 

Загальний опір 1 км. контактної мережі pkc rrr   

Після вибору елементів тягової мережі в залежності від кількості робо-

чих електровозів та конфігурації відкаточної мережі проводять орієнтовний 

вибір місця знаходження тягової підстанції, відсмоктуючих пунктів. Перед 

розрахунком контактної мережі за втратами напруги орієнтовно вибирають 

переріз контактного проводу, переріз живлячих та відсмоктуючих кабелів за 

допустимою щільність струму. 
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Існують різні методи для визначення навантаження контактної мережі. 

Широко поширений метод перерізу графіку руху поїздів. Для графіку руху 

шляхом ряду перерізів знаходять найбільш тяжкий випадок розташування 

поїздів, наносять його на схему навантаження, встановлюють навантажуючі 

струми кожного поїзду та визначають сумарне падіння напруги по одну сто-

рону від живлячого пункту до найбільш віддаленого поїзду. 

Для розрахунку тягових мереж у шахтах найбільш часто застосовують 

метод аналізу роботи електровозів при перебуванні на секціонованій діля-

нці одного-п'яти електровозів. У цьому випадку розрахунок роблять виходя-

чи з найбільш важких сполучень навантажень електровозів як за величиною, 

так і за місцем їхнього розташування (рис. 7.16). Такий метод розрахунку 

одержав назву методу розставлених навантажень, тому що він характери-

зується тим, що відповідно до плану відкаточних шляхів потяги розставля-

ються в припущенні найбільш важкого випадку навантаження. 

 

 

Рисунок 7.16 План відкаточних шляхів з розстановкою поїздів в передбаченні най-

більш тяжкого випадку навантаження. 

 

При виборі перетину контактних і живлячих проводів необхідно керува-

тися наступними припустимими щільностями струму: для мідних контактних 



 

17 

 

і голих багатодротових проводів 6 – 6,5 А/мм2, для голих алюмінієвих прово-

дів 3 – 3,5 А/мм2. На ділянках контактної мережі, де струми досягають вели-

ких значень (понад 1000 А), необхідно підвішувати два контактних проводи 

перетином по 100 мм2 і вище. 

Навантажувальні струми електровозів, необхідні для складання схеми і 

подальшого розрахунку тягової мережі, знаходять за тяговим зусиллям, що 

діє на гаку електровоза, і струму, що відповідає йому по характеристиці тяго-

вого двигуна.  

Приблизно середній поїзний струм можна знайти на основі попередньо-

го визначення витрати енергії на рух потяга. Значення пускового струму для 

одного тягового двигуна можна приблизно прийняти рівним паспортному 

струму годинного режиму. 

Сумарне падіння напруги в тяговій мережі: 

опрк UUUUU   

де опрк UUUU  ,,, — падіння напруги (В) відповідно в контактній ме-

режі, у рейках, у живлячій лінії, у відсмоктуючий лінії . 

kk IlrU                               pp IlrU   

Умови рудникової відкатки: 

- наявність більш або менш постійного по величині ухилу на всьому 

відкаточному шляху; 

-  велика довжина та незначна швидкість руху; 

-  значна величина періоду сталого руху, дозволяють вести розрахунок 

контактної мережі по усталеним навантаженням електровозів.  

В основі цього методу лежить принцип чергування завантажених та 

порожніх поїздів в зазначеній залежності з одними й тими ж усталеними на-

вантаженнями електровозів. Так як вказані поїзда приводяться потім до кінця  

відкаточної ділянки, то метод називається методом приведених навантажень. 



 

18 

 

Для цього знаходять сумарне середнє падіння напруги до струмоприй-

мача, найбільш віддаленого від тягової підстанції. Під періодом найбільшого 

навантаження мережі розуміють той випадок, коли всі електровози знахо-

дяться в русі під робочим струмом (усталеним). При цьому приймають одно-

стороннє живлення ділянок контактної мережі. Падіння напруги в тяговій 

мережі: 

NILrNRIU cpcnocp
  

N’ – приведена кількість електровозів на ділянці.  

2

1


N
N  

N – кількість електровозів на ділянці; 

Rпо – опір живлячого та відсмоктуючого кабелів; 

Iср – середній струм поїзда. Його можна визначити із залежності: 

,
навnop

навнавnopnop

cp
TT

TITI
I




  

де Iнав, Iпор – відповідно струм електровоза навантаженого та порожньо-

го поїзда; 

Тнав, Тпор – відповідно час руху відповідно навантаженого та порожньо-

го поїзда. 

Приблизно Iср можна визначити із залежності: 

Iср = ( Iнав + Iпор )/2. 

Так як втрати напруги в живлячому та відсмоктуючому кабелі не пере-

вищують 10%, то: 

NILrU cpc
 1,1  

На кар’єрах схема мережі, коли живлячі та відсмоктуючі лінії підводять-

ся від тягової підстанції до початку розрахункової дільниці, є найпростішою 

для розрахунку. 

Більш складною для розрахунків є схема тягової мережі, коли за розра-

хунковою дільницею розташовані інші дільниці мережі, а відсмоктуючий 
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пункт знаходиться на суміжній дільниці на деякій відстані від розрахункової 

дільниці (рис. 7.17). 

 

Рисунок 7.17. Розрахункова схема тягової мережі на кар’єрі. 

 

Визначення загального падіння напруги на розрахунковій дільниці при 

подібній схемі має значні складності, тому що падіння напруги в тяговій ме-

режі обумовлено не тільки навантаженням розрахункової дільниці але також 

і навантаженням суміжних дільниць з обох сторін від розрахункової дільниці. 

,//////

вжpppkp UUUUUUU   

kpU  - втрати напруги в контактній мережі розрахункової дільниці; 

////// ,, ppp UUU   - відповідно падіння напруги в рейковому ланцюзі обу-

мовлені навантаженням розрахункової, послідуючої та суміжної дільниць; 

жU  - втрати напруги в живлячій лінії; 

вU  - втрати напруги в відсмоктуючій лінії. 

Окремі складові падіння напруги: 

iikkp lIrU  /  

iipp lIrU  //  
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pnpp lKrIU  /////  

;
2

//////// c

npcnpccp

l
KrIlKrIlrIU   

Кп – коефіцієнт попиту; 

ii lI  /  - сума моментів струмів на розрахунковій дільниці. 

 

7.8 Визначення кількості зарядних агрегатів та потужності 

трансформаторів зарядної підстанції 

 

Кількість зарядних агрегатів визначається кількістю одночасно заря-

джаємих батарей та способом їх зарядки (індивідуальний чи груповий). 

В загальному випадку кількість акумуляторних батарей, необхідних 

для забезпечення електровозів на протязі доби 
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tз – загальна кількість годин роботи електровозу на добу; 

 N – кількість робочих електровозів; 

tр – час розряду батареї. 

 Кількість робочих циклів батареї 
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з
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t
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tзар – час заряду батареї. 

Тоді кількість робочих батарей 
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Якщо ємність акумуляторної батареї забезпечує роботу електровозу на 

протязі зміни і час зарядки батареї дорівнює тривалості зміни, то на кожний 

електровоз приймають дві батареї: одна знаходиться на електровозі, друга – 
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на зарядному столі. Тобто, загальна кількість акумуляторних батарей (з 

урахуванням крім робочих також резервних електровозів) 

iз Nm 2  

Nі - інвентарна кількість електровозів. 

Тоді кількість одночасно заряджаємих батарей (то.з.) та кількість ро-

бочих стопів ( пр.с.) 

то.з =пр.с=Nі 

Якщо ж час зарядки батареї дещо більше тривалості зміни то приймають 

загальну кількість батарей 

тз =2,5Nі 

В цьому випадку то.з =пр.с=тз -Nі 

Загальна кількість зарядних столів з урахуванням додаткових обмін-

них (по.б.)та ремонтних (прем.)столів 

пз =пр.с+по.б+прем. 

При Nі =< 10 приймають nоб= nрем=1, при Nі  > 10 приймають nоб= nрем= 2. 

Кількість робочих зарядних пристроїв при індивідуальному способі за-

рядки: 

М =mo.з . 

Інвентарна кількість зарядних пристроїв з урахуванням 10% резер-

вних пристроїв  

Мі = М +Мрез. 

 За умови зручності виконання кабельної мережі в зарядній камері інве-

нтарну кількість зарядних пристроїв приймають рівному загальній кількості 

зарядних стопів 

Мі=пз. 

При виборі потужності трансформаторів зарядної підстанції врахову-

ють, що зарядні пристрої мають довготривалий характер навантаження, 

яке плавно підвищується в процесі заряду і залишається практично незмін-

ним на протязі двох останніх годин зарядки. Крім того кінець зарядки прак-
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тично більшості батарей припадає на кінець зміни, що приводить до появи 

максимуму навантаження на кінець зміни. 

Потужність трансформаторів живлення зарядних пристроїв може бути 

визначеною 

 cosв

внo
тр

MPk
S  , 

де М, Рвн, в , cos  — відповідно кількість, номінальна потужність, к. к. 

д. і коефіцієнт потужності випрямляючого пристроїв ( в = 0,85; cos = 0,8); 

ko— коефіцієнт одночасності, рівний 0,85—0,9. 

Для обслуговування акумуляторних батарей зарядні камери забезпечу-

ються промивними машинами, заливальними апаратами і спеціальними роз-

рядними пристроями. Устаткування зарядних камер повинне бути вибухобе-

зпечним чи підвищеної надійності. 

 

7.9 Визначення потужності тягових підстанцій 

 

Потужність та кількість агрегатів тягової підстанції вибирають на ос-

нові розрахунку сумарного навантаження, що створюється електровозами. 

Графік навантаження тягової підстанції є різко нерівномірним і має пікові 

навантаження, що значно перевищують середні значення. 

Основними параметрами тягових агрегатів є номінальна напруга, 

струм та потужність, а також допустимі перевантаження. Тому тяговий агре-

гат вибирають за довготривалим навантаженням та перевіряють на переван-

таження. 

Робочу потужність тягової підстанції шахти чи рудника можна ви-

значити за формулою 

Р =koUIcpN10-3 кВт 

ko — емпіричний коефіцієнт одночасної роботи електровозів; 

U — напруга на шинах тягової підстанції, В; 
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N — число робочих електровозів, що одержують живлення від даної 

підстанції; 

Iср – середній струм поїзда. 

Вибраний тяговий агрегат необхідно перевірити на допустиме пере-

вантаження. Максимальне навантаження вибирають із розрахунку, що час-

тина електровозів мають стале тривале навантаження, а частина електровозів 

знаходиться в пусковому режимі. 

При кількості електровозів N до двох приймають, що електровози зна-

ходяться в пусковому режимі, тобто 

Рmax =UIпускN10-3 кВт 

При більшій кількості електровозів приймають, що 2/3 електровозів 

знаходяться в пусковому режимі. Тоді 

Рmax =koUN(Icp+2Iпуск)10-3 кВт 

Розрахунок потужності тягових підстанцій постійного струму на 

кар’єрах може виконуватись за трьома методами: коефіцієнту попиту; сере-

дньодобовою потужністю одного працюючого електровозу; очікуваними ви-

тратами електроенергії на електровозну тягу на один рейс. 

За методом коефіцієнта попиту потужність тягової підстанції 

Рд =Рел kпN, кВт 

де Рел – годинна потужність електровоза, кВТ; 

N – кількість робочих електровозів; 

kп – коефіцієнт, що приймається в залежності від кількості працюючих 

електровозів (рис. 7.18). 
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Рисунок  7.18 Залежність коефіцієнту попиту kп від кількості працюючих електровозів 

пел: 1 – глибина розробки 150 м; 2 – глибина розробки 250 м; 3 - глибина розробки 350 м. 

За методом середньодобового навантаження електровозу потужність 

тягової підстанції 

Рд =(Рел N/kт+Рел.ср N)kв, кВт 

де  kт – коефіцієнт, що визначає кількість електровозів, які знаходяться 

в важкому режимі роботи; при середній глибині вивезення гірничої маси 50, 

100, 150, 200 та 300 м kт приймається відповідно 10, 8, 6 та 5;  

kв – для кремнійових випрямлячів  kв =1.  

Рел.ср.=Wp/Tp*N  - середньодобове годинне навантаженняодного елект-

ровоза.  

Wp – річні витрати електроенергії на шинах тягової підстанції, кВт*г; 

Tp – річна кількість годин роботи транспорту.  

За методом очікуваних витрат енергії на електровозну тягу повні ви-

трати електроенергії за один рейс визначається аналітично з урахуванням ба-

гатьох факторів та параметрів відкатки. Тоді питомі витрати електроенергії 

за рейс складають 

енс

H

pc
К

Q

W
  

Qн – маса нетто поїзда, т; 

Кенс – коефіцієнт сезонності, впливаючий на підвищення питомих витрат 

електроенергії в зимовий період, приймають 1,15 – 1,17   

Середній струм підстанції в найбільш інтенсивний період роботи транс-

порту  

pcpm

лpc

ncp
tU

NW
I

.

.
1,1


  

Nл  - максимальна кількість електровозів, що одночасно знаходяться в 

зоні живлення; 

Uм – напруга тягової мережі, кВ; 

Tср.р – середня тривалість рейсу, г.  
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Ефективне (середньоквадратичне) значення струму 

ефpcpеф kII  .  

лв

ф

еф
Nk

k
k

1
11 









  

Кф=1,12 – коефіцієнт форми струму електровоза за час споживання ним 

електричної енергії; 

Кв – коефіцієнт включення тягових двигунів на протязі середнього рей-

су. 

Перетворювальний агрегат вибирається за ефективним струмом. 

Методики розрахунку потужності тягових підстанцій змінного 

струму аналогічна вищенаведеній і передбачає визначення очікуваних витрат 

електроенергії на електровозну тягу. На першому етапі встановлюються ак-

тивні складові середнього струму фаз А і С, при цьому коефіцієнт форми для 

синусоїдальної напруги Кф.с.н.=1,12 . З урахуванням коефіцієнта ефективності 

Кеф, що розраховується за вищенаведеною формулою, для кожної робочої 

фази роздільно встановлюються активні складові ефективного струму фаз А 

та С, після чого визначають повні струми цих фаз. 

Потужність тягових трьохфазних трансформаторів 

ncn

c

ел
cрозр kUIIS .

cos

cos
1,1)65,02(




  

I   - струм найбільш завантаженої фази, А; 

I   - струм найменш завантаженої фази, А; 

c cos  - коефіцієнт потужності системи; 

елcos  - коефіцієнт потужності електровоза; 

Ксп.п - коефіцієнт власних потреб підстанції. 

Робочу потужність тягових трансформаторів при електрифікації тран-

спорту на однофазному змінному струмі можна з допустимою похибкою ви-

значити за спрощеною залежністю 
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Рр – робоча потужність тягової підстанції при постійному струмі; 

85,08,0 cos    


