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ЛК -21 Системи зовнішнього та внутрішнього електропостачання 

8.2 Зовнішнє електропостачання 

8.2.1 Загальні відомості (Що відноситься до системи зовнішнього електропостачан-

ня? Що таке система глибокого вводу? Які переваги системи глибокого вводу?) 

8.2.2 Вибір напруги живлення підприємства електричною енергією (Які фактори 

впливають на вибір напруги живлення? Як наближено визначити напругу живлення підп-

риємства? Як реалізується живлення підприємства при співпадінні чи не співпадінні на-

пруги підприємства та живлячої мережі?) 

8.2.3 Схеми зовнішнього електропостачання (Яка сфера застосування радіальних 

схем живлення? Як реалізується живлення малопотужних підприємств? Як реалізується 

живлення за системою глибокого вводу? В яких випадках застосовуються схеми з вими-

качами та без вимикачів на первинній напрузі? В яких випадках застосовують схеми гли-

бокого вводу з груповими підстанціями? В яких випадках застосовуються магістральні 

схеми живлення? Які типи ліній використовуються для створення зовнішніх схем елект-

ропостачання?) 

8.3 Внутрішнє електропостачання шахт та рудників 

8.3.1. Розподіл електроенергії на проммайданчиках геотехнічних підприємств (З чого 

складається система електропостачання поверхні шахти або рудника? Яке обладнання 

входить до складу ГПП? Що є основними споживачами електроенергії на шахтній повер-

хні? Які фактори визначають схему розподілу енергії на шахтній поверхні? Які схеми та за 

яких умов застосовуються для розподілу енергії на шахтній поверхні?) 

8.3.2 Підстанції на промислових майданчиках (Які схеми первинних з’єднань засто-

совуються на ГПП? Як виконується центральний розподільчий пункт проммайданичка? 

Яке обладнання входить до складу підстанції?) 

8.3.3 Електричні мережі проммайданчиків (Як класифікуються шахтні мережі? Як 

виконуються освітлювальні мережі? Якими способами виконується прокладка кабелю? Як 

виконується прокладка кабелю кількістю до 6 кабелів? За яких умов виконуються кабель-

ні тунелі та канали? Як прокладаються силові та контрольні кабелі?  За яких умов засто-

совуються кабельні колектори? Як виконуються внутріцехові мережі?) 
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8. 2 Зовнішнє електропостачання 

8.2.1 Загальні відомості 

 

Електропостачання гірничих підприємств проводиться від: енергетич-

них систем, автономних джерел живлення, а також від власних електростан-

цій, зв’язаних з енергосистемою. Головним джерелом живлення гірничих 

підприємств є районні мережі енергетичних систем, потужність яких в де-

сятки- сотні раз перевищує електричні навантаження окремих підприємств. 

Від автономних теплових енергостанцій чи пересувних дизель- електростан-

цій можуть живитися підприємства невеликої потужності, які розташовані в 

місцях, віддалених від ЛЕП енергосистеми. 

Деякі гірничі підприємства за своєю технологією мають значне спожи-

вання теплової енергії, що спонукає мати на підприємстві власні теплові 

електростанції з одночасним виробництвом теплової та електричної енергій. 

Вони зв’язані з енергетичними системами також за допомогою ЛЕП. 

Для гірничих підприємств прийнято розрізняти схеми зовнішнього та 

внутрішнього електропостачання.  

Під зовнішнім електропостачанням розрізняють комплекс споруд, 

що забезпечують передачу енергії від вибраної точки приєднання в енергоси-

стемі до прийомних підстанцій підприємства. Тобто до нього відносять комі-

рки приєднання на підстанції енергосистеми (ПЕС), ЛЕП незалежно від на-

пруги, що здійснюють живлення підстанцій гірничого підприємства та сама 

ця підстанція до шин вторинної напруги. Якщо підприємство одержує елект-

роенергію через групову підстанцію, то до зовнішнього електропостачання 

відносять комірки приєднання від ПЕС, ЛЕП, що живлять групову підстан-

цію від ПЕС, сама групова підстанція, ЛЕП, що живлять  електропідстанцію   

підприємства від групової та підстанція підприємства до шин вторинної на-

пруги. 
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При живленні електроенергією сучасних гірничих підприємств широко 

використовують схеми глибокого вводу. Глибоким вводом називають сис-

тему електропостачання з максимальним наближенням вищої напруги до 

електроустановок підприємства з найменшою кількістю ступенів проміжної 

трансформації, тобто це лінії напругою 35…220 кВ, що проходять через те-

риторію підприємства з відпайками від них до найбільш крупних пунктів 

споживання електроенергії. 

Система глибокого вводу та розукрупнення підстанцій має слідуючи по-

зитивні якості: 

а) скорочуються розподільчі мережі напругою 6,10 кВ і відповідно зме-

ншуються втрати електроенергії та витрати кольорових металів; 

б) спрощені підстанції на 35…220 кВ виконуються без вимикачів на пе-

рвинній стороні; 

в) підвищується надійність електропостачання у зв’язку з суттєвим ско-

роченням зони аварії та зменшенням ймовірності помилкових переключень;  

г) зменшуються робочі струми та струми КЗ на вторинній напрузі тому, 

що потужність трансформаторів менша ніж на крупних ГПП; 

д) підвищується якість напруги на затискачах споживачів. 

Важливе значення мають технічні умови на приєднання до енергосис-

теми, в яких вказуються точки приєднання, напруга живлення ЛЕП, очікува-

ний рівень напруги в точках приєднання, розрахункові значення струмів КЗ, 

вимоги до релейного захисту, автоматики, до обліку електроенергії, компен-

сації реактивної потужності, регулювання добового графіка навантаження, 

даються обгрунтування необхідності підсилення ЛЕП та інше. 

 

8.2.2 Вибір напруги живлення підприємства електричною енергією 

 

Економічність системи зовнішнього електропостачання гірничого під-

приємства багато в чому визначається величиною напруги живлячих ЛЕП та 



4 

 

обгрунтованим вибором місця розташування понижуючих підстанцій. Вибір 

напруги живлення підприємства залежить від ряду факторів: відстані до 

ЛЕП чи ПЕС; напруги, потужності та завантаження трансформаторів ПЕС; 

можливості розширення розподільчого пристрою ПЕС; загальної потужності 

підприємства, напруги його головних споживачів та розподілу електроенергії 

в межах підприємства та інших. Таким чином, вибір оптимальної напруги ті-

сно пов’язанний з вибором раціональної схеми зовнішнього електропоста-

чання. 

В системах електропостачання геотехнічних підприємств використо-

вують трьохфазний струм напругою 6,10,35,110 та 220 кВ. 

Орієнтовно попередній вибір оптимальної напруги може бути зроб-

лено за формулою: 

U = 16 PL4
 

де Р- потужність, що передається, МВт;  

L - відстань, км. 

Для техніко-економічного порівняння приймають два стандартних зна-

чення напруги, що межують зі значеннями, отриманими за формулою. При 

рівності показників або невеликій перевазі (10-15%) нижчої напруги перевагу 

віддають більш високому значенню. При цьому слід прийняти до уваги пе-

рспективу розвитку підприємства на найближчі 10 років, а також те, що ме-

режа більш високої напруги вимагає менших витрат кольорових металів, 

енергії та потужності. Вирішальне значення для вибору напруги живлення 

гірничого підприємства електричною енергією мають реальні можливості 

джерела живлення, тобто умови приєднання до енергосистеми. 

Розглядаючи значення номінальної напруги, що використовуються в си-

стемі зовнішнього електропостачання можна виділити два основні випадки: 

1)  напруга ЛЕП, що живлять підприємство, співпадає з напругою жив-

лення технологічного обладнання (наприклад, напруга 6кВ). Як окремий ви-

падок тут можна виділити такий, коли геотехнічне підприємство, поряд з ін-
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шими, живиться від ПЕС з вторинною напругою 10кВ, а на підприємстві од-

на частина технологічного обладнання живиться напругою 10 кВ (наприклад 

споживачі дробильно-сортувальних заводів), а друга частина напругою 6кВ 

(споживачі кар’єру), вимагаючи встановлення для них трансформатора 10/6 

кВ; 

2)  напруга ЛЕП перевищує вищу напругу, що використовується на під-

приємствах, у зв’язку з чим в межах промислового майданчика підприємства 

проводиться трансформація енергії з 220,110 чи 35 кВ на 6 кВ. 

 

8.2.3 СХЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

 

При виборі конструктивних варіантів схем зовнішнього електропоста-

чання розгляд економічних і технічних питань електропостачання повинно 

знаходитися в тісному зв’язку з найбільш важливим для геотехнічних підп-

риємств питанням безперебійності живлення електроенергією у відповідності 

з категорією електроспоживачів. 

Із великої різноманітності схем для живлення геотехнічних підприємств 

можуть бути виділені основні варіанти: 

1.  Схеми радіального живлення без трансформаторів в кінці лінії 

приймаються для електропостачання невеликих геотехнічних підприємств (з 

навантаженням до 2000 кВт), що знаходяться на віддалені 1.5-2 км від ПЕС. 

Підприємства з невеликою кількістю споживачів, переважно, третьої катего-

рії можуть живитися одною ЛЕП (рис. 8.4, а), а при наявності споживачів 

першої та другої категорій, які вимагають наявності резерву в живленні елек-

троенергією, двома ЛЕП з секціями збірних шин ГПП (РП) за допомогою мі-

жсекційного вимикача (рис. 8.4, б). Живлення геотехнічного підприємства по 

ЛЕП 6 кВ може виконуватися також від підстанцій других підприємств, що 

мають ПГВ або групову підстанцію (рис. 8.4, в). Недолік цих схем - усклад-

нений пуск потужних двигунів 6 кВ. 
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2.  Схеми глибокого вводу 35-220 кВ радіальними лініями без вимика-

чів (з вимикачами) на стороні вищої напруги ГПП передбачають трансфор-

мацію в місці переходу від схеми зовнішнього електропостачання до схеми 

внутрішнього. 

Малі, але віддалені підприємства зі споживачами переважно третьої ка-

тегорії можуть живитися від енергосистеми однією ЛЕП (рис 8.4, г). Але пе-

реважна більшість геотехнічних підприємств живиться електроенергією по 

двох ЛЕП без вимикачів на первинній напрузі ПГВ з двома секціями шин 6 

кВ ГПП (рис. 8.4, д). Схеми без вимикачів на первинній напрузі є економі-

чними і достатньо надійними в експлуатації. Однак їх використання можли-

ве, коли операції вмикання та вимикання трансформатора не проводяться 

щоденно, а також якщо зовнішнє середовище сприяє нормальній роботі відо-

кремлювачів та короткозамикачів. Схеми з вимикачами на первинній напрузі 

можуть прийматися при значному запиленні повітря, в разі ускладненого са-

мозапуску (дозапуску) потужних споживачів (наприклад, екскаваторів) після 

спрацювання АПВ, або коли вона має двобічне живлення (рис. 8.4, е). 

3. Схеми глибокого вводу з виконанням групової підстанції, коли пі-

дстанція (сумісна) енергосистеми розміщується на промисловому майданчи-

ку (або поряд з ним) гірничого підприємства, а від неї живиться кілька підп-

риємств (рис. 8.4, ж). По аналогічній схемі можуть живитися великі геотехні-

чні підприємства (наприклад, кар’єри), коли на груповій підстанції встанов-

люються трьохобмоткові трансформатори з напругою 220-110/35/6 кВ (рис. 

8.4, з). Від цієї підстанції, напругою 6 кВ, живляться близько розташовані 

споживачі, а більш віддалені групи споживачів, чи окремі потужні споживачі 

(наприклад потужні драглайни, роторні екскаватори) живляться напругою 35 

кВ. З цією груповою підстанцією можуть суміщувати тягову підстанцію під-

приємства. 

4. При розміщенні геотехнічних підприємств в одному напрямку від 

районної підстанції енергосистеми підприємства можуть живитися за магіс-
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тральною схемою (рис. 8.4, і). Кількість підстанцій глибокого вводу, що жи-

вляться від однієї ЛЕП не більше 2…3. За магістральною схемою часто жив-

ляться також кілька ПГВ, що живлять центри навантаження одного підпри-

ємства. 

Згідно з нормативними вимогами геотехнічні підприємства, що мають 

значну кількість споживачів першої та другої категорій, мають живитися за 

допомогою не менше двох ЛЕП незалежно від напруги. Для нормального 

режиму характерною є роздільна робота ЛЕП. Всі ЛЕП повинні знаходитися 

під навантаженням. 

Живлячі ЛЕП напругою 35…330 кВ виконуються у вигляді одно- чи 

двохланцюгових ліній на металевих, залізобетонних або дерев’яних опорах. 

Перевагу слід віддавати дволанцюговим ЛЕП на опорах, що розраховані на 

підвищені вітрові навантаження та від ожеледиці (на ступінь вище нормати-

ву). Дві одноланцюгові лінії необхідно приймати для електропостачання 

шахт: 

- віднесених до 3 категорії та зверхкатегорійних за метаном і небезпеч-

них раптовими викидами; 

- розташованих в 4 і особливому районах за ожеледицею; 

- з годинним притоком води більш 300 м3. 

 

ПЕС ГПП
(РП)

ТП
10/6

35-330кВ 6(10)кВ

а)
 

6(10) кВ
ПЕС ГПП1

ГПП2

35-330 кВ

6(10) кВ

б) ГПП3
     6(10) кВ
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ПГВ1
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ПЕС
110-330кВ
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ПГВ1

35-220 кВ

і)

ПЕС
35-330кВ

ПГВ2

 

 

Рисунок 8.4. Варіанти схем зовнішнього електропостачання. 

 

Довжина ЛЕП в більшості випадків не перевищує 20 км при напрузі 35 

кВ і може перевищувати 50 км при більш високих напругах. ЛЕП частіше 

всього виконуються  сталеалюмінієвими проводами АС з перерізом 95-185 

мм2. Лінії 6 кВ, як правило, мають невелику довжину, можуть виконуватись 

голими мідними або алюмінієвими проводами з перерізом до 3х50 мм2 на фа-

зу у вигляді шинопроводів, а також броньованими кабелями з перерізом 120-

185 мм2, при кількості вводів на ГПП від двох до чотирьох, та кількості пара-

лельно прокладених кабелів в кожній лінії до трьох.  

 

8.3 Внутрішнє електропостачання шахт та рудників 

8.3.1. Розподіл електроенергії на промислових майданчиках геотех-

нічних підприємств 

 

Система електропостачання поверхні шахти чи рудника включає в се-

бе ГПП, розподільчі та трансформаторні підстанції, що розташовані на про-

мисловому майданчику, а також ЛЕП до підстанції та окремих віддалених 

споживачів. 

На ГПП, як правило, встановлюються два трансформатори 35…220/6 кВ 

з регулюванням напруги під навантаженням, кожний з яких забезпечує 100% 

живлення споживачів 1 та 2 категорії геотехнічного підприємства. Для жив-

лення силових електроспоживачів та освітлювальних установок поверхні 

шахт напругою до 1000 В встановлюють два трансформатори 6/0.4 кВ поту-

жністю не більше 1000 кВА. 
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Потужність більшості сучасних вугільних шахт складає 5000-7000 кВт, а 

для деяких великих шахт вона досягає 20-40 тис. кВт. Ще більшу потужність 

мають рудники. 

Основними споживачами електричної енергії на поверхні шахт і руд-

ників є підйомні, вентиляторні, холодильні та компресорні установки, різне 

допоміжне обладнання для транспортування корисної копалини та породи 

(комплекс приймальних, складських та навантажувальних установок, ремон-

тні майстерні, калориферні установки та ін.). На території шахт та рудників 

можуть розташовуватися збагачувальні установки та дробильно-сортувальні 

фабрики. Потужність окремих установок досягає 5000 кВт і більше. Ріст за-

гальної потужності підприємства та окремих установок ставить задачу вико-

ристання для живлення потужних двигунів та розподілу енергії більш висо-

кою напругою 10 кВ замість 6 кВ. 

Вибір схеми розподілу електроенергії в межах шахти чи рудника зале-

жить від: характеристики джерела живлення; розташування, кількості, поту-

жності, напруги та режиму роботи основних машин і механізмів; відношення 

навантаження електроспоживачів, розташованих на поверхні та в підземних 

виробках; генерального плану поверхні; безперебійності та ступені резерву-

вання, що вимагаються для окремих споживачів та підприємства вцілому; 

потужності та ступені завантаження крупних синхронних двигунів і т.і.   

Як правило розподіл електроенергії на поверхні виконується напругою 6 

кВ. До віддалених від майданчика шахт, потужних флангових вентиляторних 

установок доцільно підводити енергію з більш високою напругою. 

В сучасних схемах електропостачання закладається блоковий прин-

цип побудови, при якому замість однієї ГПП будується декілька блокових 

підстанцій (БПП), що максимально наближають високу напругу до електро-

споживачів. Місце розташування ГПП, її потужність і місцезнаходження 

БПП, трансформаторних підстанцій (ТП) і розподільчих установок (РУ) на 
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проммайданчику визначається розрахунком, типом та кількістю потужних 

стаціонарних установок. 

Вказані вище факти, розташування електроспоживачів чи їх груп обу-

мовлюють схеми живлення електроспоживачів, в основі яких лежать радіа-

льні, магістральні, кільцеві та комбіновані схеми. 

Для споживачів 1 та 2 категорії приймають радіальні схеми, за допо-

могою яких живляться потужні відповідальні електроустановки, при цьому 

схеми забезпечують також резервування їх живлення. Радіальні схеми жив-

лення являються гнучкими та зручними в експлуатації. Однак вони потребу-

ють більшої кількості апаратури керування, мають значну кількість ліній.  

Радіальні схеми можуть бути багатоступеневими. При кількості сту-

пенів більше двох вони є громіздкими і недоцільними.Тому одноступеневі 

схеми використовують для живлення великих зосереджених навантажень, 

розташованих в різних напрямках від джерела живлення, безпосередньо від 

ГПП чи ПГВ. 

Для живлення невеликих цехових підстанцій та електроспоживачів на-

пругою 6 кВ використовують двоступеневу схему щоб не завантажувати ос-

новні енергетичні центри (ГПП) підприємства великою кількістю малопоту-

жних ліній. 

Доцільність двоступеневої схеми з побудовою розподільчого пункту 

(ЦРП) розглядається при кількості ліній, що відходять від ЦРП вісім і більше. 

Часто двоступеневі схеми використовують без спорудження ЦРП, але з вико-

ристанням цехових РП, від яких одержують живлення споживачі цеху (комп-

ресорні станції, холодильні установки та ін.) 

При магістральній схемі розподілу електроенергії живлення кількох 

споживачів виконують одною або кількома лініями, що заводять по черзі в 

РП цих споживачів. Для споживачів 1 та 2 категорій використовують схеми 

здвоєних наскрізних магістралей, коли дві магістральні лінії від ГПП по 

черзі заводяться на кілька ТП. 
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Магістральні схеми використовують для розосереджених навантажень 

при такому їх розташуванні, коли ЛЕП від джерела до споживачів може бути 

прокладена без зворотних напрямків. При магістральній схемі краще заван-

тажуються лінії, що вибрані за умовами КЗ, щільності струму чи для піс-

ляаварійного режиму, економиться число комірок на РП, вони мають меншу 

вартість. Але при цьому знижується надійність живлення. 

Вибір конкретної схеми електропостачання поверхні шахти чи рудника 

виконується за допомогою техніко-економічного співставлення варіантів. 

 

8.3.2 Підстанції на промислових майданчиках 

 

Для ГПП шахт та рудників передбачається відкрите виконання розпо-

дільчих установок (ВРУ) напругою 35…220 кВ з зовнішнім розташуванням 

силових трансформаторів та закрита розподільча установка (ЗРУ) напругою 6 

(10) кВ. 

Для формування РУ-6 (10) кВ використовують комплектні розподільчі 

пристрої (КРП); для відповідальних установок рекомендують КРП з викат-

ними вимикачами, а для простих схем комутації та для тимчасових устано-

вок- більш прості стаціонарні КРП. 

Схеми первинних з’єднань ГПП на стороні напруги 35-220 кВ рекомен-

дують без вимикачів на стороні 35-110 кВ, якщо відсутні для цього вимоги 

автоматизації та захисту. Тому найбільше розповсюдження одержали спро-

щені схеми ВРУ напругою 35-220 кВ, виконані по блоковому принципу, без 

збірних шин. На ГПП з трансформаторами потужністю 6300 кВА і вище 

приймають схеми ВРУ з короткозамикачами та відокремлювачами (рис 

8.5). Кожен із трансформаторів живиться окремою радіальною або магістра-

льною лінією напругою 35-220 кВ. Відокремлювач призначається для відк-

лючення пошкодженого трансформатора. Перемичка на стороні 35-220 кВ 

при нормальному режимі є розімкнутою. Вона дозволяє приєднати обидва 
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трансформатори до однієї лінії, і дає можливість зберегти в роботі трансфор-

матор при пошкодженні на його лінії, що співпало з ревізією другого транс-

форматора, що живиться з другої  лінії. 

Якщо необхідно автоматичне встановлення живлення трансформатора 

після аварійного відключення його лінії в перемичці встановлюють відокре-

млювачі (рис. 8.6) 

ЗРУ напругою 6 (10) кВ - центральний розподільчий пункт проммай-

данчика шахти, що живить всі основні споживачі поверхні та центральну 

підземну підстанцію (ЦПП). ЗРУ кВ має збірні шини, розділені на робочі се-

кції. На стороні 6 (10) кВ передбачається роздільна робота трансформаторів. 

При проектуванні електропостачання нових шахт або шахт, що підлягають 

реконструкції, необхідно передбачати відокремлене живлення підземних 

електроустановок. 

При будівництві нових шахт, рудників та при реконструкції старих з ме-

тою економії земельного відводу використовують двохярусні (двоповерхові) 

підстанції, в яких на першому поверсі розташовують ЗРУ-6-10 кВ, статичні 

конденсатори, трансформатор власних потреб, панелі захисту та автоматики, 

службові приміщення, а на другому ярусі - ВРУ-35…220 кВ. Трансформато-

ри встановлюють поряд на спеціальному майданчику. 

В якості підстанції глибокого вводу 35…110/6 кВ використовують 

комплектні трансформаторні підстанції КТП-35, КТП-110 та комплектні тра-

нсформаторні підстанції блочного типу КТПБ (110/6(10) та 110/35/6(10) кВ). 

Правильний вибір місцезнаходження ГПП (БПП, ТП) являється одним 

з основних елементів побудови системи електропостачання. Визначення міс-

цезнаходження підстанції на генеральному плані проводиться побудовою ка-

ртограми навантажень з нанесенням електричного центру. 

При виборі місцезнаходження ГПП повинна бути забезпечена можли-

вість зручних заходів і виходів ЛЕП всіх напруг; на самому майданчику і в 

зоні заходів ЛЕП не повинно бути будівель і комунікацій; майданчик ГПП 
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повинен знаходитися в зоні загальношахтного охоронного цілика та поблизу 

під’їзних шляхів підприємства. Зона та місце розташування ЗРУ ГПП і траса 

ліній повинні вибиратися з урахуванням рози вітрів, характеру і концентрації 

пилу, розміщення дифузорів головних вентиляторних установок, відстані до 

вакуумної насосної станції дегазації та ін. Не менша увага повинна приділя-

тися питанню зручної і економічної кабельної каналізації електроенергії, 

враховуючи, що вентиляційний канал або перехідний підземний тунель для 

робітників являють собою для кабелів перепону, що важко долається. 
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8.3.3 Електричні мережі проммайданчиків 

 

Шахтні мережі розподіляються на внутрімайданчикові, позамайданчи-

кові та підземні. 

Позамайданчикові мережі споруджуються на території, розташованій 

поза проммайданчиків шахт. До них відносять мережі зовнішнього електро-

постачання та мережі від проммайданчиків шахт до майданчиків флангових 

вентиляторних установок, свердловин, насосних станцій, мережі житлових 

селищ і т. п. 

Позамайданчикові мережі напругою 35 кВ і вище та переважна біль-

шість мереж напругою 6(10) кВ виконуються у вигляді повітряних ЛЕП. 

Останні широко використовуються на шахтах, де підземні споживачі жив-

ляться по свердловинах. 

До внутрімайданчикових мереж відносять електричні мережі на голо-

вному проммайданчику шахти, на майданчиках флангових стволів, насосних 

станцій і ін. 

Розрізняють зовнішні (міжцехові) і внутрішні (цехові) внутрімайдан-

чикові мережі. 

Зовнішні внутрімайданчикові мережі виконуються переважно кабе-

лями у зв’язку з тiсною забудовою проммайданчика і висотним розташуван-

ням технологічних естакад, перехідних галерей, підйомних канатів, а також 

трубопроводів стиснутого повітря. Незалежно від категорії електроустановок 

силові мережі та освітлювальні на поверхні виконуються кабелями з алюмі-

нієвими жилами та оболонками, кабелі з мідними жилами обов'язкові тільки 

при прокладці кінцевих ділянок в вибухобезпечних приміщеннях. При знач-

них струмових навантаженнях для міжцехових та цехових мереж рекоменду-

ється використовувати шинопроводи. Силові та освітлювальні мережі напру-

гою до 1000 В згідно вимогам ПУЕ повинні бути роздільними. 
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На сучасних шахтах та рудниках для освітлення майданчиків в центра-

льній частині шахтних дворів, для освітлення відкритих складів, під'їзних 

шляхiв та інших широко використовують прожектори та світильники великої 

сили світла, що встановлюються на високих будинках та спорудах. 

Освітлювальні мережі в цьому випадку виконують ізольованими про-

водами, прокладеними по стінах будинків та споруд, що дозволяє не захара-

щувати проммайданчик ЛЕП освітлення. 

Прокладку кабелів по можливості слід проводити відкрито, використо-

вуючи для цього технологічні та спеціальні естакади, стіни будинків та спо-

руд. При цьому необхідно приймати до уваги умови навколишнього середо-

вища, вібрацію стін i приймати заходи захисту кабелів від прямої дії соняч-

них променів. 

В залежності від кількості кабелів, умов траси, ступеню забруднення 

грунту, вимог експлуатації і т.д. кабелі можуть прокладатися в траншеях, ка-

налах, тунелях і на естакадах, перевага віддається більш простим способам. 

При кількості кабелів до шести кабелі прокладаються в траншеях (рис. 

8.7, а), від механічного пошкодження вони захищаються червоною цеглою 

або бетонними плитами. Для захисту від корозії в траншеях прокладають ка-

белі з протикорозійним покриттям. При прокладці кабелів паралельно трубо-

проводам відстань між ними повинна бути не менше 0,5м, а якщо умови не 

дозволяють видержати таку відстань, кабелі прокладаються в трубах. Відс-

тань до теплотраси при їх паралельній прокладці повинна бути не менше 2м. 

Прокладку кабелів в траншеях проектують з запасом по довжині (“змійкою” 

або з компенсаційним запасом на вводах, біля муфт і через 50 м траси ). 

При кількості кабелів від 6 до 30 використовують для прокладки кабе-

льні канали (рис. 8.7, б), при більшій кількості кабелів приймають здвоєні 

канали, тунелі (рис. 8.7, в) або напівпрохідні тунелі (рис. 8.7, г). 

Трасу для спорудження каналів і тунелів вибирають за напрямком осно-

вного потоку енергії з максимальним обхватом кабелів, що живлять спожи-
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вачів першої категорії. Слiд передбачити сумісну прокладку силових, конт-

рольних і телефонних кабелів. При цьому необхідно різні групи кабелів (ро-

бочі, резервні напругою вище 1000 В, для споживачів першої категорії ) роз-

міщувати на різних рівнях; в односторонніх тунелях силові та контрольні ка-

белі і кабелі зв'язку розміщують на різних рівнях, розділяючи їх горизонта-

льною перегородкою, а в двосторонніх тунелях - по різних сторонах тунелю. 

При великій насиченості проммайданчиків підземними комунікаціями 

буває доцільно споруджувати підземні колектори для кабелів та трубопро-

водів (рис. 8.7, д). 

На крупних шахтах та рудниках, насичених підземними технологічними 

та іншими комунікаціями, при великій агресивності грунтів рекомендують 

відкриту прокладку кабелів на естакадах (рис. 8.7, е). 

При високій питомій щільності навантаження, концентрованому роз-

ташуванню крупних споживачів, при магістральному направленні потужного 

електропотоку використовують струмопроводи. Діапазон навантажень для 

струмопроводів знаходиться в межах 1500–6000 А. 

                                     700
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                                                 750
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б)              

  2000                1680
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 д)             
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                                    1000
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Рисунок 8.7  Способи прокладки кабелів 
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Струмопроводи можуть прокладатися на опорах, в тунелях або закри-

тих галереях. Жорсткі струмопроводи рекомендуються для з'єднання виводів 

вторинних обмоток трансформаторів підстанцій глибокого вводу з віддале-

ними ЗРУ 6(10) кВ. 

Внутрішні (цехові) мережі виконуються кабелями, голими та ізольова-

ними проводами, а також шинами. 

Марки проводів, спосіб захисту від зовнішньої дії, спосіб прокладки 

визначається прийнятою системою розподілу електроенергії, а також умова-

ми навколишнього середовища. 

Прокладка кабелів і шин в приміщеннях підйомних установок і компре-

сорних станцій проводиться по стінах і під стелею підвальних приміщень або 

в кабельних каналах. 


