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ЛК -22 Електропостачання стаціонарних установок геотехнічних виробництв 

8.3.4 Схеми електропостачання стаціонарних електроспоживачів поверхні (Як кла-

сифікуються підйомні установки за призначенням? Які типи проводів використовуються 

для підйомних установок? Як виконується живлення ПУ з двигунами 6 кВ? Як виконуєть-

ся реверсування ПУ? Які особливості живлення приводу ПУ за системою ТП-Д? Що ви-

значає потужність вентиляторної установки? Які типи приводів використовуються для ве-

нтиляторних установок? Як виконується живлення вентиляторних установок для напруг 6 

та 0,4 кВ? За яких умов перевагу надають пневмоєнергії перед пневматичною? Які типи 

компресорів та в яких умовах використовуються? Як виконується регулювання регулю-

вання режиму роботи компресорної станції? До якої категорї за надійністю електропоста-

чання відносяться компресорні установки? Які калориферні установки використовуються 

та з якою метою? Що входить до складу калориферної установки?  Які типи приводів ви-

користовуються для калориферних та холодильних установок?) 

8.3.5 Особливості електропостачання підземних споживачів електроенергії (Які фак-

тори впливають на електропостачання підземних робіт? Які напруги використовуються 

для підземного електропостачання? Що є основними електроприймачами при підземних 

роботах? Які варіанти живелння підземних споживачів існують?) 

8.3.6 Відокремлене живлення підземних споживачів електричної енергії (Що таке ві-

докремлене живлення та за яких умов воно застосовується? Які переваги відокремленого 

живлення? За допомогою якого обладнання реалізується відокремлене живлення? Який 

вплив спричиняють тиристорні перетворювачі на роботу електричної мережі? Які схеми 

відокремленого живлення застосовуються при яких умовах? ) 
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8.3.4 Схеми електропостачання стаціонарних електроспоживачів 

поверхні 

 

Підйомні установки 

В залежності від призначення рудникові пiдйомні установки поділя-

ють на: вантажні - для підйому корисних копалин та породи (скіпові та з пе-

рекидними клітями); і людські - для підйому та спуску людей в клітях. 

В залежності від висоти підйому, продуктивності та типу установки еле-

ктроспоживання підйомних установок може досягати 25% загального елект-

роспоживання шахти чи рудника. 

В якості привода підйомної установки використовують асинхронні 

електродвигуни з фазним ротором, привод постійного струму за системою Г–

Д або за системою ТП–Д. 

Одно- або дводвигунний асинхронний привод використовують до поту-

жності 2000 – 2500 кВт. При цьому використовують двигуни: серії АК3 по-

тужністю від 55 до 320 кВт напругою 380 В, серії АКН2, АКН потужністю 

від 315 до 1250 кВт напругою 6 кВ, раніше використовувалися асинхронні 

двигуни серії АТ, АТД, ДАФ, ФАМСО і ін. 

Електропостачання підйомних установок з електродвигуном напру-

гою 6 (10) кВ передбачається двома кабелями від різних секцій шин 6 (10) кВ 

ГПП (БПП) для одної людської клітьової або грузолюдської підйомної уста-

новки (рис. 8.8, а), а для скіпових і клітьових грузових підйомних установок - 

двома кабелями, або одним кабелем з резервуванням живлення за допомогою 

перемички від другої ПУ (рис. 8.8, б). Допоміжна підйомна установка (порід-

на ПУ) може живитися одним кабелем (рис. 8.8, в), а для вугільного підйому 

допустимим є живлення за допомогою одної лінії, що складається з двох ка-

белів, підключених під один вимикач на ГПП (рис. 8.8, г). 

На пiдйомних установках, як правило, вимикачі не встановлюються, 

керування приводом здійснюються за допомогою реверсорів або вимикачів 
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на ГПП. Іноді в приміщенні ПУ встановлюються спрощені стаціонарні КРП 

типу КСО, які можуть бути як з вимикачем так і без нього. Там же встанов-

люються трансформатори напруги та іншi апарати. 

При більш потужних ПУ, а також на багатоканатних підйомів викорис-

товують привод за системою Г–Д з сітьовим двигуном 1000 - 5000 кВт. При 

цьому схеми електропостачання практично не відрізняються від попередніх 

(рис. 8.8, д). На нових шахтах та рудниках в цих умовах приймають привод за 

системою ТП–Д, що дещо ускладнює електропостачання. 

В якості приводних двигунів в системі Г–Д використовують синхронні 

електродвигуни серії СДН, а для привода підйому – двигун постійного стру-

му серії П2 вiд 1000 до 5000 кВт. 

Для привода за системою ТП–Д використовують нереверсивні перетво-

рювальні агрегати ТП3 (700 – 6600 кВт) та реверсивні - ТПРЗ (700-2500 кВт). 

Для живлення силових тиристорних секцій використовують трансформа-

тори без регулювання напруги під навантаженням: з масляним охолоджен-

ням ТМП, масляні з дуттям ТДП, з негорючою рідиною ТНП, сухі ТСЗП, з 

двома активними частинами ТМПД та ТДПД, а також трансформаторами з 

регулюванням напруги під навантаженням ТМНПД та ТДНПД. 

При живленні багатоканатної підйомної машини, остання знаходиться 

на верхньому поверсі баштового копра, а масляний трансформатор ТМП 

встановлюється на першому поверсі. При цьому з’являється проблема пере-

дачі значної потужності (4000-5000 кВт) при напрузі 500-900 В. Ця каналіза-

ція енергії може здійснюватися змінним струмом, коли ТП встановлюється 

на верхніх поверхах, або постійним струмом, якщо ТП встановлюється поряд 

з трансформатором. З використанням сухих трансформаторів ця проблема 

зникає, так як з'являється можливість компонувати перетворювальну підс-

танцію майже поруч з двигуном. 

Приймаючи до уваги, що система ТП-Д є значним споживачем реакти-

вної потужності та вносить викривлення кривої напруги в мережі в біль-
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шості випадків на ПУ встановлюється РУ–6 кВ з встановленням трансформа-

тора власних потреб (ТВП) та необхідних засобів компенсації споживання 

реактивної потужності та фільтрації вищих гармонік напруги (рис. 8.8, е). 
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Рисунок 8.8  Схеми електропостачання підйомних установок 

 

Якщо на шахті чи руднику вживається декілька потужних приводів за 

системою ТП–Д, на них слід виділяти окрему обмотку трансформатора, на 

РУ-6 кВ ГПП встановлюються також фільтрокомпенсуючі установки. 

Допоміжні електроспоживачі ПУ напругою до 1000 В (джерела жив-

лення динамічного гальмування, ланцюгів збудження синхронних двигунів, 

двигунів постійного струму, електродвигунів компресорів, системи змащен-

ня, електронагрівачі та ін. живляться двома кабелями від РУ–0,4 кВ ГПП або 

від найближчого ТП чи від трансформатора власних потреб ПУ. 

Вентиляторні установки 

У відповідності з ПБ провітрювання підземних виробок шахт і рудни-

ків повинно здійснюватися за допомогою безперервно діючих вентиляторів, 

встановлених на поверхні біля гирла герметично закритих стовбурів шахт. 

Головні вентиляторні установки складаються з двох самостійних аг-

регатів, один з яких є резервним. Потужність електродвигунів вентиляторних 

установок залежить від кількості повітря, що подається в шахту, статичного 

напору (депресії), ККД вентилятора, що в свою чергу залежить від його кон-

струкції та продуктивності. В залежності від протяжності та перерізу гірни-

чих виробок, газовиділення та інших факторів потужність приводних двигу-
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нів коливається в значних межах - вiд 100 до 2000 кВт і вище. Відповідно, 

витрати електроенергії на вентиляцію можуть складати до 20% від загальних 

по шахті. 

Для привода вентилятора використовують асинхронні короткозамк-

нуті двигуни напругою 380 В при потужності до 200 кВт, асинхронні з фаз-

ним ротором - потужністю до 350 кВт. При більшій потужності - переважно 

синхронні двигуни напругою 6 кВ, використовуючи їх одночасно для ком-

пенсації реактивної потужності підприємства. При наявності труднощів пря-

мого пуску синхронного двигуна від мережі (прямий пуск рекомендують при 

потужності на один полюс 250-300 кВт) використовують в якості розгінного 

асинхронний двигун з фазним ротором меншої потужності ніж синхронний. 

Приймаючи до уваги, що при пуску вентилятора розганяють значні махові 

маси, щоб виключити вплив на роботу інших споживачів шахти доцільно за-

безпечити плавний пуск при струмі (1,5…2) Ін; тому при необхідній потуж-

ності вентиляторної установки 2000 кВт і більше рекомендують приймати 

асинхронний двигун з фазним ротором, що дає можливість також, при необ-

хідності, регулювання роботи вентилятора. 

При обґрунтуванні економічної доцільності регульованого приводу для 

вентиляторної установки використовують систему асинхронно–вентильного 

(АВК) чи асинхронно–машиновентильного (АМВК) каскаду. 

Електропостачання вентиляторних установок, розміщених на од-

ному майданчику з ГПП (БПП) передбачається двома кабелями безпосеред-

ньо від взаєморезервуємих секцій шин РУ 6 (10) кВ ГПП без виконання РУ 6 

кВ в приміщенні вентиляторів, а споживачі власних потреб (приводи ляд та 

дверей для реверса течії повітря, направляючих та спрямляючих апаратів, 

маслосистеми та ін.) живлять від різних секцій шин РУ-0,4 кВ ГПП (рис. 8.9, 

а). Для реверсивних вентиляторів на РУ-6 кВ ГПП на кабелі, що живлять ве-

нтилятори встановлюють по два КРП (рис. 8.9, б). Для привода вентилятора з 

розгінними двигунами в приміщенні вентиляторної установки монтується 
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РУ-6 кВ і встановлюються невеликі трансформатори власних потреб (рис. 

8.9, в). 

Якщо вентилятори головного провітрювання мають двигуни напругою 

380 В, то вони одержують живлення електроенергією двома кабелями від рі-

зних секцій шин РУ-0,4 кВ ГПП (рис. 8.9, г) або від своїх спеціальних транс-

форматорів (рис. 8.9, д) що встановлюються на ГПП. При використанні регу-

льованого приводу для вентиляторів головного провітрювання в будівлі вен-

тиляторів встановлюють РУ-6 кВ, що живляться від різних секцій шин ГПП 

двома кабелями (рис. 8.9, е). 

Електропостачання вентиляторних установок, розташованих на відне-

сених від основного майданчика стовбурах та шурфах здійснюється двома 

лініями напругою 6(10) кВ від взаєморезервуємих секцій шин 6(10) кВ ГПП, 

або по схемі глибокого вводу напругою 35-110 кВ з спорудженням флангової 

підстанції 35-110/6; 10/0,4 кВ при 100% резервуванні. Від секцій шин РУ 

6(10) кВ підстанцій 6(10)/0,4 кВ чи флангової підстанції глибокого вводу жи-

вляться вентиляторні установки флангового стовбура чи шурфу, а також інші 

технологічні установки цього проммайданчика. 

Компресорні установки 

Компресорні установки призначені для виробки стисненого повітря 

для живлення споживачів з пневмоприводом. Всупереч тому, що пневматич-

на енергія значно дорожча за електричну, до її переваг відноситься висока 

ступінь безпеки, простота та надійність пневмодвигунів. Тому на шахтах з 

крутим падінням пластів основним видом енергії досі є пневматична. При 

можливості одночасного використання електричної та пневматичної енергії, 

остання служить для живлення допоміжних робіт. 

На шахтах і рудниках розповсюдження одержали поршневі, гвинтові 

компресори та турбокомпресори. 
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Рисунок 8.9 Схеми електропостачання вентиляторних установок 
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Гвинтові компресори є найменш потужними і їх можна використову-

вати в підземних виробках. Потужність їх привода складає 45–160 кВт, вони 

постачаються асинхронними двигунами з короткозамкнутим ротором типів 

ВАО і ВР напругою 380/660 В. 

Навантаження поршневих компресорів має пульсуючий характер, 

пов’язаний з наявністю кривошипно–шатунного механізму. Це навантаження 

на валу вирівнюється за допомогою маховика чи спеціально обважненої кон-

струкції ротора. При потужності двигуна до 160 кВт використовують асинх-

ронний двигун з короткозамкненим ротором, при більших значеннях – синх-

ронний з напругою 380 В для потужності до 200 кВт та 6 кВ – при більшій 

потужності. Широке розповсюдження на шахтах одержали швидкохідні по-

ршневі компресори типу М з синхронним двигуном типу СДК(П) з потужніс-

тю від 320 до 6300 кВт.  

Для турбокомпресорів, де необхідна висока частота обертання та ве-

лика потужність приводу, використовуються високошвидкісні синхронні 

двигуни з частотою обертання 3000 об/хв типів СТМ, СТД потужністю від 

800 до 12000 кВт напругою 6(10) кВ. При потужності двигунів до 1 МВт за-

пуск проводиться безпосередньо від мережі, а при більшій потужності – при 

пониженій напрузі з використанням автотрансформаторного або реакторного 

пуску. Перевагу віддають реакторному пуску. 

Так як витрати стисненого повітря постійно змінюються з’являється 

необхідність регулювання режиму роботи компресорної станції. Для порш-

невих компресорів ця проблема вирішується зміною кількості працюючих 

компресорів. Однак цей шлях є несприйнятним для турбокомпресорів в силу 

складності їх запуску. В якості регульованого приводу турбокомпресорів 

може бути привод подвійного живлення, прикладом якого може бути асинх-

ронізований синхронний двигун АСД–630/6000 (рис. 8.10). Двигун запуска-

ється за допомогою індукційного реостату, що забезпечує без ступеневий ро-

згін до 90 % синхронної частоти, після чого реостат відключається. Перетво-
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рювач частоти (UZ) перетворює частоту мережі 50 Гц в напругу частотою до 

6 Гц. 

                       6 кВ 
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Рисунок 8.10 Схема привода компресора за схемою машини подвійного живлення 

 

При використанні пневмоенергії в якості основної компресорні станції 

є споживачами першої категорії. При цьому, як правило, в склад компресо-

рної станції входить декілька компресорних установок. Для них передбача-

ють спеціальне РУ-6(10) кВ (рис. 8.11) в приміщенні компресорної станції з 

двома секціями шин. Тут же розташовуються і два трансформатори власних 

потреб, що живлять допоміжні споживачі (електромашинні або тиристорні 

збудники, двигуни насосів маслозмащення, охолодження та вентиляції, стан-

ції керування та джерела постійного струму до них). 

Якщо на шахті пневмоенергія є допоміжною, то компресорна станція 

відноситься до другої категорії, а кількість компресорів складає один - три. 

В цьому випадку компресори живляться безпосередньо від ГПП. Якщо ж кі-

лькість компресорів нараховує чотири і більше то доцільним і спорудження 

РУ–6(10) кВ в приміщенні компресорної станції. 

Якщо привод компресорів виконано напругою 380 В, то компресори 

разом з допоміжними споживачами живляться від шин РУ–0,38 кВ в примі-
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щенні компресорної станції, яка в свою чергу живиться двома кабелями від 

РУ–0,38 кВ ГПП або від спеціальних трансформаторів. 

 
                                             РУ 6(10) кВ 

                                                 компресорної станції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Трансформатори 

власних потреб 
 

Рисунок 8.11 Схема РУ-6(10) кВ компресорної станції 

 

Калориферні та холодильні установки 

Для підігріву повітря, що поступає в шахту, використовують калори-

ферні установки з вентиляторами та безвентиляторні. Для безвентилятор-

них і вентиляторних калориферних установок в якості приводів механізмів 

використовують асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором. 

Для вентиляторних калориферних установок силовими споживачами 

є два двигуни вентиляторів та двигуни механізмів направляючих апаратів ве-

нтиляторів, двигун лебідки протипожежних ляд. Для безвентиляторних ка-

лориферних установок - це двигуни лебідки протипожежних ляд, механізмів 

повітряних штор, клапану відсікача, повітряної заслінки та регулюючої ляди. 

Електроспоживачі калориферних установок живляться від розпо-

дільчого щита 220/380 В в приміщенні установки. Двигуни живляться через 

автоматичні вимикачі та контактори. 

Згідно з санітарними нормами максимально допустима температура 

повітря в виробках шахт обмежується 26° С при відносній вологості до 90 % 

та 25° С при більшій вологості. Для одержання холоду з метою охолодження 
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повітря в підземних виробках глибоких шахт використовують стаціонарні 

холодильні машини в загальнопромисловому та рудниковому виконанні. 

Стаціонарні установки охолодження шахтного повітря включають 

холодильні машини, теплообмінники, станції водопідготовки, мережі холо-

дильного агента  та охолоджуючої води, насоси, повітроохолоджувачі та до-

поміжне обладнання. 

Технологічні схеми охолодження повітря можуть бути з установкою 

холодильних машин на поверхні шахти, з розміщенням холодильних машин 

на поверхні, а повітряохолоджувачів в гірничих виробках, з розташуванням 

холодильних установок в підземних виробках та з розташуванням холодиль-

них установок в шахті з відводом тепла на поверхню шахти. 

Основним електроспоживачем компресорних холодильних машин є 

привод компресора, до нього ставлять ті ж вимоги, що і до компресорних ус-

тановок. 

Для холодильних установок з поршневим компресором використову-

ють асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором типів ВАО, АЗ на на-

пругу 380/660 В потужністю до 250 кВт, для привода турбокомпресорів хо-

лодильних машин  - синхронні двигуни типів СТД, СТМ напругою 6 кВ. 

Для керування високовольтними синхронними двигунами використо-

вується силова апаратура та станції аналогічні що і для компресорних уста-

новок. 

Підземні холодильні машини живляться від шахтної мережі напру-

гою 660 В за допомогою магнітних пускачів ПВИ. Холодильні установки, що 

розміщуються на поверхні шахти мають високовольтний привод компресора 

і живляться безпосередньо  від РУ- 6 кВ ГПП. При наявності потужної комп-

ресорної станції на шахті доцільно виконувати загальне РУ-6 кВ в приміщен-

ні компресорної установки з живленням також холодильних установок. 

В приміщенні холодильних установок поверхні шахти розташовується 

РУ-0,38 кВ, від якого живляться допоміжний компресорно-конденсаторний 
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агрегат, насоси маслозмащення, вакуум-насос, циркуляційні насоси охоло-

дження розсолом, нагрівачі масла, вентилятори, станції управління і ін. 

 

8.3.5 Особливості електропостачання підземних споживачів елект-

роенергії 

 

Електропостачання підземних геотехнічних робіт обумовлено рядом 

специфічних факторів, основними з яких є: гірничо-геологічні умови заля-

гання родовища корисної копалини, прийняті схеми розкриття родовища та 

технологія ведення гірничих робіт, потужність шахти, кількість одночасно 

розробляємих горизонтів, а також існуючих умов навколишнього середовища 

- запиленість та підвищена вологість в гірничих виробках, наявність метану 

та ін. 

Найбільш потужними споживачами енергії в підземних виробках шахт 

та рудників є високовольтні електроспоживачі  водовідливних установок, по-

тужність яких в залежності від водопритоку та глибини шахти сягає 2000 

кВт. Основними споживачами електроенергії є машини і механізми добувних 

та прохідницьких комплексів та засобів транспорту. Загальна встановлена 

потужність електроприймачів окремих дільниць високопродуктивних шахт 

складає 800-1000 кВт і більше, що вимагає використання для них більш ви-

щої напруги живлення - 1140 В. 

Нині для живлення підземних електроспоживачів вугільних шахт вико-

ристовують напруги: 0,38; 0,66; 1,14; та 6 кВ. Напруга 6 кВ використовуєть-

ся для розподілу електроенергії на шахті, живлення стаціонарних електрос-

поживачів потужністю 200–250 кВт і вище, напруга 0,66 та 1,14 кВ - для жи-

влення електродвигунів добувних та підготовчих дільниць та транспорту, для 

силових споживачів рудників використовують напругу 0,38 кВ. Живлення 

ручного електроінструмента здійснюється напругою 127 В, а освітлення - 127 

та 220 В. 
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Для живлення електровозної відкатки, як правило, використовують на-

пругу 250 В постійного струму, рідше - 550 та 470 В (при високочастотній 

відкатці). 

При розробці крутопадаючих пластів, небезпечних раптовими викидами 

вугілля та газу, до цього часу ще широко використовують енергію стиснуто-

го повітря. В цілому питомі витрати енергії з використанням пневмоенергіі в 

3–4 рази вищі, ніж при використанні електроенергії. Найбільш повно умовам 

забезпечення безпеки використання електроенергії на цих шахтах відповідає 

система електропостачання з упереджуючим відключенням.  

На шахтах з гідравлічним добуванням вугілля основними споживачами 

електроенергії являються високонапорні насосні станції та перекачні вугле-

сосні станції, потужність яких досягає 2000 кВт. Кількість низьковольтних 

споживачів на гідрошахтах обмежена. Питомі витрати електроенергії на гід-

рошахті суттєво вищі, тому, що загальна встановлена потужність електрос-

поживачів в 4–5 раз вища ніж на звичайних вугільних шахтах. 

Децентралізація гірничих робіт, їх віддаленість від центрів живлення 

вимагає прокладки в шахті розподільних мереж значної довжини. Середня 

загальна довжина лінії 6 кВ в шахті складає 48 км, а максимальне значення її 

досягає 100 і більше км. Обмежений простір гірничих виробок диктує вико-

ристання електрообладнання з мінімальними габаритами, що викликає вико-

ристання в підземних виробках обмеженої потужності джерела живлення—

підземної трансформаторної підстанції (переважно до 630 кВА, не більше 

1000 кВА ). 

З безперервним переміщенням гірничих робіт пов’язане використання 

пересувних підстанцій, гнучкість та мобільність системи електропостачання. 

Зовнішнє середовище, в якому працює СЕП в підземних виробках вимагає 

відповідного рудникового та вибухобезпечного виконання електрообладнан-

ня, та самої системи електропостачання, наявності засобів контролю складу 
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середовища та заборони подачі напруги на обладнання, що знаходиться в не-

безпечній зоні. 

Підземні споживачі електроенергії в залежності від глибини залягання 

родовища можуть живитися електроенергією через стовбур або через спеціа-

льні свердловини чи шурфи. Остаточний вибір способу живлення та системи 

електропостачання шахти чи рудника проводять на основі техніко–

економічного порівняння варіантів. 

 

8.3.6 Відокремлене живлення підземних споживачів електричної енергії 

 

Підвищення рівня безпеки СЕП вугільних шахт, де використовуються 

мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора, забезпечується викорис-

танням засобів захисту, що здійснюють контроль опору ізоляції електрооб-

ладнання відносно землі та реагують на зниження рівня цього опору. Ефек-

тивна робота таких засобів можлива при електричному відділенні підземних 

кабельних ліній, що мають значну довжину, від кабельних та повітряних 

ЛЕП комплексу поверхні, що характеризуються підвищеною пошкоджувані-

стю або низьким рівнем опору ізоляції. Спосіб живлення електроспоживачів 

шахт, при якому передбачається електричне відділення підземних кабельних 

мереж від мереж поверхні, називається відокремленим і є одним із заходів 

підвищення безпеки та надійності електропостачання підземних електроспо-

живачів. Воно є обов’язковим при проектуванні нових та реконструкції дію-

чих СЕП шахт. 

При цьому підвищення безпеки електроустановок досягається: 

- попередженням пошкоджень ізоляції, викликаних аваріями в електроу-

становках на поверхні шахти або в мережах других об’єктів електропоста-

чання (замикання на землю, атмосферні перенапруги та ін.); 
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- автоматичним контролем та відключенням струмів витоку на землю та 

замикання на землю пристроями загальномережного або селективного захис-

ту від замикані на землю; 

- обмеженням потенціалів на корпусах електрообладнання за рахунок 

зменшення струмів замикання на землю, обумовлених ємністю підземних 

мереж; 

- підвищенням надійності живлення підземних електроустановок за ра-

хунок виключення впливу об’єктів підвищеної пошкоджуваності (повітряні 

ЛЕП на поверхні) на роботу підземних мереж; 

- ослабленням шкідливого впливу на підземну мережу вищих гармоніч-

них складових, а також коливання напруги при включенні на поверхні поту-

жних електроприводів; 

- використанням ефективних засобів обмеження струмів к. з., наприклад 

розділяючих трансформаторів, дозволяючих в деяких випадках виключити 

використання струмообмежуючих реакторів. 

Відокремлене живлення підземних електроустановок реалізується за ра-

хунок використання модифікованих трьохобмоткових трансформаторів 

ТДТНШ (10–40 МВА), трансформаторів з розщепленою обмоткою ТРДН 

(25–40 МВА) або розділяючих трансформаторів ТМШ (2,5–6,3 МВА) напру-

гою 6/6,3 кВ. Перевагу за техніко–економічними міркуваннями слід віддава-

ти схемам з трьохобмотковими трансформаторами та трансформаторами з 

розщепленою обмоткою. 

Для вирівнювання навантаження трансформаторів з розщепленою обмо-

ткою до збірних шин відокремленого підземного навантаження допускається 

приєднання енергоємних електроспоживачів поверхні, одержуючих енергію 

по кабельній лінії. 

Розділяючі трансформатори встановлюються коли доцільність викорис-

тання трьохобмоткових або трансформаторів з розщепленою обмоткою не 

підтверджується техніко–економічними розрахунками, або для цього відсут-
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нє необхідне обладнання (трансформатори). Як правило, це має місце при ре-

конструкції електропостачання діючих шахт. Типові схеми відокремленого 

живлення підземних споживачів показані на рис. 8.12. 

В відокремлених мережах передбачається контроль опору ізоляції та 

захисне відключення струмів однофазного замикання та витоку на землю. 

Для нормальної роботи апаратів загальномережового захисту АЗО слід зага-

льну ємність відокремленої мережі та ємність її відходячих ліній обмежувати 

величинами 3 та 1 мкФ на фазу. 

Широке впровадження тиристорних перетворювачів для шахтних під-

йомних установок з різкозмінним режимом роботи викликає коливання на-

пруги. Це необхідно приймати до уваги при виборі схем електропостачання. 

Найбільш ефективним є виділення різкозмінних навантажень з підключенням 

їх на окремі обмотки трансформаторів, а також ослаблення їх впливу на інші 

споживачі за рахунок слабого магнітного зв’язку розщеплених обмоток тран-

сформаторів або регулюючого ефекту здвоєних реакторів. 

Обмеження впливу поштовху навантаження, а як наслідок зменшення 

коливання напруги можна досягти за рахунок упорядкування графіків роботи 

обладнання та впровадження автоматики. Ефективним способом зменшення 

коливання напруги є підвищення потужності КЗ. Але для цього необхідно 

приймати КРП з підвищеною розривною можливістю (350–500 МВА). 

Крім того робота тиристорних перетворювачів веде до появи вищих 

гармонік в електричних мережах шахт, рівень яких не повинен перевищува-

ти 5% діючої напруги основної частоти. Для обмеження рівню вищих гармо-

нік слід підвищувати потужність КЗ., використовувати силові фільтри з реак-

торів та косинусних конденсаторів, розщеплювати обмотки силових транс-

форматорів ГПП. 

Схеми підключення тиристорних перетворювачів при відокремленому 

живленню підземних споживачів приведені на рис. 8.13. 
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Рисунок 8.12  Схеми відокремленого живлення підземних споживачів. 

а - з трьохобмотковим трансформатором; б - з розділяючим трансформатором. 
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 Схему (рис. 8.13, а) передбачають при незначній потужності вентиль-

ного навантаження (до 2…4 МВт) та потужності КЗ Ркз до 200 МВА. При 

значних коливаннях напруги слід відокремити електроспоживачі поверхні за 

допомогою здвоєних реакторів (рис. 8.13, б). Для значних вентильних наван-

тажень воно виділяється на окрему обмотку (рис. 8.13, в). При значному вза-

ємному впливі тиристорних перетворювачів приймають схему (рис. 8.13, г). 

                 а)                                                             б) 

 

в)                                                                г) 

 

Рисунок 8.13 Схеми відокремленого живлення підземних споживачів при наявності  

перетворювачів: а - без реакторів;   б - з реактором;   в - для Ркз=350 МВА; 

г - для Ркз=500 МВА із здвоєними реакторами; 
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При електрифікації розробки викидонебезпечних пластів, коли ємність 

мережі та відходящих приєднань не вдається обмежити відповідно до 3 та 1 

мкФ на фазу, передбачається установка розділяючих вибухобезпечних тран-

сформаторів в шахті,  в виробках зі свіжим струменем повітря (рис. 8.14.). 

           6/6

                АЗО–6                            ПДПП

 ПДПП

 

 

Рисунок 8.14 Схема установки розділяючого трансформатора в шахті. 

 


