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ЛК -25 Розподіл електроенергії на кар’єрах та проммайданчиках 

8.4.3 Електропостачання комплексів безперервної дії (Які напруги використовуються 

для живлення машин та обладнання комплексів безперервної дії? Які схеми застосовують-

ся для живлення комплексів безперервної дії? Які ЛЕП застосовують для розподільчих 

мереж кар’єрів? Як виконується живлення машин, що переміщуються під час робіт? Які 

переваги та недоліки живлення рухомого обладнання за допомогою кабельних барабанів? 

За яких умов на кар’єрі може бути застосована трифазна пересувна контактна мережа?) 

8.4.4 Електропостачання технологічного комплексу поверхні та відвалів (Яке облад-

нання входить до складу технологічного комплексу поверхні карєрах? Від яких джерел 

живляться споживачі комплексу поверхні? Які електроприймачі розміщені на внутрішніх 

відвалах? Які схеми мереж та типи ЛЕП використовують для живлення електроприймачів 

відвалів?) 

8.6 Особливості виконання схем електропостачання будівельних майданчиків 

8.6.1 Загальні вимоги до схем електропостачання (Як виконується аварійне розван-

таження мережі від другорядних споживачів? Які вимоги по резервуванню до мереж буд-

майданчиків? Для яких режимів розраховуються мережі будмайданчиків?) 

8.6.2 Категорії електроприймачів за надійністю електропостачання (До яких катего-

рій за надійністю відносяться споживачі поверхні та підземні споживачі? Які вимоги по 

живленню споживачів? Які види захистів передбачаються для будмайданчиків?) 

8.6.3 Загальні принципи побудови схем електропостачання (Як виконується живлен-

ня споживачів І та ІІ категорій на будмайданчиках? Як виконується зниження рівня ємно-

сті мережі?) 

8.6.4 Типи апаратів (Які трансформаторні підстанції використовують для живлення 

будмайданчиків? Які пристрої використовують для контролю ізоляції мережі? Що вико-

ристовується в якості виконавчого розмикаючого органу в малопотужних мережах?) 

8.6.5 Автоматичне включення резерву (Який номінальний режим роботи підстанцій 

будмайданчиків? Що відбувається в системі при зникненні напруги на одній з секцій шин 

низької напруги? Які вимоги до АВР мереж проммайданчиків?) 

8.6.6 Розрахунок особистої розподільчої ємності (Які параметри визначають особис-

ту розподільчу ємність мережі? Яке граничне значення ємності мережі? Які зміни вносять 

в схему при перевищені граничного значення ємності?) 

8.7 Принципові схеми електропостачання метрополітенів і тунелів (Як виконується 

живлення вентиляційного, водовідливного, освітлювального та іншого обладнання при 

будівництві метрополітену?) 
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8.4.3 Електропостачання комплексів безперервної дії 

 

Комплекси машин безперервної дії живляться, як правило, трифазним 

змінним струмом напругою переважно 6 чи 10 кВ. Найбільш потужні роторні 

екскаватори і транспортно-відвальні мости живляться напругою 35 кВ. До 

окремих машин невеликої продуктивності підводять напругу 380 В. Для 

шляхопереміщувачів безперервної дії і невеликих ланцюгових багатоковше-

вих екскаваторів на залізничному ходу може підводитися живлення постій-

ним струмом від тягової мережі електровозної відкатки. 

Для живлення транспортно-відвальних комплексів звичайно застосову-

ють радіальну одно - чи двоступеневу схему з повздовжніми живлячими ліні-

ями. Розподільчі мережі в кар'єрах, розроблюваних комплексами безперерв-

ної дії, виконують на уступах гнучкими кабелями і повітряними лініями на 

денній поверхні. Число підстанцій і живлячих ліній залежить від потужності 

електроустановок і довжини фронту гірничих робіт. Машини, що переміщу-

ються порівняно рідко (конвеєри, міжуступні перевантажувачі і ін.), підклю-

чають до розподільчої мережі короткими (довжиною 250 м) гнучкими кабе-

лями. Металоконструкції цього устаткування звичайно використовують для 

прокладки кабелів розподільчої мережі. 

Для живлення машин, що переміщуються в процесі роботи періодично 

або безупинно (екскаватори, відвалоутворювачі, відвальні мости і ін.), широ-

ко застосовують кабельні барабани, на які намотують гнучкий живлячий ка-

бель екскаватора довжиною до 2000 м. Кабель підключають до примикаючо-

го пункту, розташованому в торці кар'єру чи на ділянці фронту робіт. У за-

лежності від напрямку руху машини з кабельним барабаном (до примикаю-

чого пункту чи від нього) здійснюється автоматичне намотування або розмо-

тування кабелю. При недостатній місткості кабельного барабана збільшують 

число примикаючих пунктів. Місце установки кабельного барабана вибира-

ють так, щоб розмотаний кабель знаходився в умовах найменшої імовірності 
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ушкодження. Живлення великих машин здійснюється за допомогою кількох 

паралельних кабелів, що намотуються на індивідуальні кабельні барабани. У 

цьому випадку при ушкодженні одного з кабелів навантаження споживачів 

не обмежують. Переваги такого способу живлення — висока надійність, без-

пека і майже повна відсутність трудомістких допоміжних робіт з перміщення 

ліній електропередачі; недоліки – великі капітальні витрати і зменшення 

струмового навантаження. Навіть при одношаровій навивці кабелю на бара-

бан із проміжками між витками припустиме навантаження знижується на 20 - 

25%, при двошаровій - на 40 - 45%, при трьохшаровій - на 50 - 55%. На прак-

тиці приймають не більш двох - трьох шарів навивки, тому розміри барабанів 

можуть бути дуже великими: діаметр - до 6,5 м, довжина - до 8 м. Для підви-

щення припустимого навантаження на кабель, намотаний на барабан, встано-

влюють невеликі вентилятори для штучного охолодження кабелю, а від на-

грівання сонячними променями кабельний барабан захищають навісом. Кі-

нець намотаного на барабан кабелю пропускають крізь пустотілу шийку вала 

і приєднують до контактних кілець струмоз’ємного пристрою. До щіток цьо-

го пристрою підключають кабель вводу в машину (до споживача). 

Кабельний барабан може бути встановленим на машині (екскаватори не-

великої і середньої продуктивності), на причіпному залізничному візку (від-

вальні мости і ланцюгові багатоківшеві екскаватори на залізничному ходу) 

чи виконаний у вигляді самохідної установки на гусеничному ходу (потужні 

роторні екскаватори і ін.). 

В останньому випадку установка має два незалежних барабани; кабель 

з більшим барабаном підключають до ПП. Другий кабель використовують 

для живлення машини (рис. 8.53). 

Установка має звичайно подвійне живлення: паралельне до обслугову-

ваної машини та від дизель - генераторного агрегату, який використовується 

при переміщення від одного ПП до іншого.  
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Для забезпечення постійного кроку навивання використовують механі-

чні кабелеукладники, зв’язані передачею з валом барабана. З поверхні землі 

кабель рухається через приймальну поворотну воронку і систему направляю-

чих роликів, закріплених в шарнірно підвішених обоймах. 

Кінець намотаного на барабан кабелю пропускають через порожнисту 

шийку вала і приєднують до контактних кілець струмознімаючого пристрою. 

До щіток цього пристрою підключають кабель вводу на машину. Будівельна 

довжина кабелю звичайно не перевищує 250 м. При необхідній більшій дов-

жині кабелю доводиться з’єднувати кілька його кусків. При цьому з’єднання 

кусків кабелю виконується з особливою старанністю шляхом пайки жил 

олов’яними припоями так, щоб місце з’єднання мало високу гнучкість, міц-

ність і не мало потовщення. 

 

 

Рисунок 8.53 Схема електропостачання потужного екскаватора за допомогою са-

мохідної гусеничної установки з кабельними барабанами. 

 

На кабельному візку встановлено також трансформатор ТМ – 63 6/0,4 

кВ і КРП трансформатора. 

При русі екскаватора вздовж вибою розмотується маневровий кабель 

(≈ 100 м) на повну довжину. Після цього візок під’їжджає до екскаватора, 

С
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намотуючи маневровий кабель і розмотуючи магістральний. Потім цикл по-

вторюється. 

В окремих випадках для живлення відвальних мостів з екскаваторами 

застосовується пересувна трифазна контактна мережа. Провідником служить 

круглий провід перетином 100 мм2 і більше. На проміжних опорах провід не 

кріпиться, а укладається на рогоподібні сідла, закріплені на траверсі опорни-

ми ізоляторами. Анкерні опори встановлюють тільки в торцях кар’єра і обла-

днують барабанами. Струмоз’ємники виконують роликовими або повзунко-

вими.  

 

Рисунок 8.54 Схема електропостачання ділянки з двома роторними комплексами: 

а) – план мережі; б) – принципова схема. 
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Для покращення контакту передбачають не менше двох струмоз’ємників 

на кожній фазі. До контактної мережі мосту можуть підключати й інші елек-

троприймачі. Для цього примикаючий пункт з'єднують з рогоподібними сід-

лами двох суміжних опор, чим досягається безперервність живлення у випа-

дку, якщо роликові струмознімачі моста піднімуть проводи над сідлами однєї 

опори. Переваги контактного способу живлення - простота конструкції, ни-

зька вартість і можливість пристрою відгалужень для підключення додатко-

вих електроприймачів; недолік - велика трудомісткість обслуговування і не-

висока надійність. 

Принципові схеми електропостачання на дільницях визначаються тех-

нологією роботи, потужністю і числом екскаваторів, характером ґрунтів і ін-

ших факторів. У зв'язку з різноманітністю зазначених умов схеми мають різ-

не конкретне виконання. На рис. 8.54. приведена схема електропостачання 

дільниці з двома роторними комплексами продуктивністю по 2500 м3/год, на 

рис. 8.55 – схема електропостачання дільниці з трьома роторними комплек-

сами продуктивністю 5250 м3/год (на видобуток – один, на розкриття – два).     

При формуванні схеми електропостачання дільниці, необхідно враховувати, 

що до однієї пересувної повітряної лінії напругою 6—10 кВ дозволяється 

приєднувати не більше: двох багаточерпакових (роторних) екскаваторів з 

теоретичною продуктивністю до 1300 м3/год і двох ПКТП із потужністю 

трансформаторів кожної підстанції до 630 кВА; одного багаточерпакового 

(роторного) екскаватора з теоретичною продуктивністю понад 1300 м3/год і 

однієї ПКТП із трансформаторами потужністю до 630 кВА. 

При відпрацьовуванні схеми електропостачання дільниці необхідно вра-

ховувати технологію гірничих робіт, надійність електропостачання устатку-

вання, зручність переміщення пристроїв мережі і безпека їхнього обслугову-

вання, стандартність і однорідність електроустаткування, технічну можли-

вість спорудження мереж, зручність їхнього розширення й інші фактори. При 

цьому параметри технології в багатьох випадках є вирішальним чинником, 
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що визначає варіант розподілу електроенергії в межах навіть дільниці. До та-

ким параметрів відносяться число, тип і потужність гірничих машин, число 

екскаваторних заходів і їхня ширина, довжина дільниці гірничих робіт і шви-

дкість пересування екскаваторного вибою, а отже, і швидкість пересування 

фронту гірничих робіт уступу. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 8.55 Схема електропостачання ділянки з трьома роторними 

комплексами: 

а) – план мережі; б) – принципова схема. 
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8.4.4 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПО-

ВЕРХНІ ТА ВІДВАЛІВ 

 

До об’єктів технологічного комплексу та поверхні кар’єру відносяться: 

сортувальна, залізнодорожні бункери, збагачувальна фабрика, склади, майс-

терні, адміністративно - побутовий комбінат та інші споруди. 

Установки технологічного комплексу, що мають електродвигуни на-

пругою 6 кВ, а також установки напругою 0,4 кВ значної потужності жив-

ляться від окремих підстанцій і розподільчих установок, що встановлюються 

в окремих приміщеннях в безпосередній близькості від об’єкту або в блоці з 

будівлею об’єкту. Підстанції і РУ - 6 кВ технологічного комплексу одержу-

ють енергію від ГПП за допомогою повітряних або кабельних ліній. 

Деякі особливості має електропостачання відвалів. В залежності від мі-

сця розміщення порід розкриття відвали підрозділяють на внутрішні і зовні-

шні. 

Основними електроприймачами на внутрішніх відвалах являються по-

тужні драглайни (при безтранспортній системі розробки), одноківшеві 

кар’єрні екскаватори, абзетцери і самохідні відвальні плуги (при транспорт-

ній системі з використанням залізничного транспорту), а також компресори, 

освітлювальні установки і ін. Самохідні відвальні плуги отримують живлен-

ня від тягової  мережі електровозної відкатки, інші електроприймачі – від 

кар’єрної розподільчої мережі. 

Аналогічні електроприймачі (за виключенням потужних драглайнів) є 

на зовнішніх відвалах. При цьому відстань від відвалів до кар’єру досягає 5 - 

10 км і більше. До мереж відвалів часто підключають сільсько - господарські 

споживачі. 

Схеми електропостачання відвалів залежать від кількості тупиків, ти-

пів використовуваних екскаваторів, засобів транспорту і ін. Звичайно вико-



9 

 

ристовують магістральні схеми і секціоновані ПЛ - 6 кВ. Переріз проводів 

ЛЕП на відвалах звичайно не більше 50 мм2. 

При невеликій потужності споживачів відвалів та відстані до 1 км від 

підстанції кар’єру до відвалу прокладають повітряну ЛЕП напругою 0,4 - 

0,23 кВ, до якої через розподільчий пункт підключають електроспоживачі. 

При більшій відстані будують лінію напругою 6 кВ, а при наявності на відва-

лах потужних екскаваторів - лінію напругою 35 кВ з встановленням на відва-

лі пересувної підстанції ПКТП - 35/6 кВ. 

Вподовж відвальних уступів споруджують лінії 6 кВ, від яких подаєть-

ся електроенергія до екскаваторів та інших споживачів як і на кар’єрах. Так, 

екскаватори приєднуються до ЛЕП за допомогою примикаючих пунктів та 

гнучких кабелів.  

      

 Рисунок 8.56 Схема електропостачання комплексу відвалу 

 

освітлення 

від ГПП 

6 кВ 



10 

 

При наявності на відвалі тягової мережі підвіс проводів освітлювальної 

мережі виконують на опорах тягової мережі. Світильники встановлюють че-

рез опору (60 м). В якості джерела живлення освітлювальних навантажень 

можуть використовуватись ТП на дерев’яних опорах невеликої потужності. 

 

8.6 Особливості виконання схем електропостачання 

будівельних майданчиків 

 

Схема розподілу електроенергії на дільниці залежить від схеми та тех-

нології робіт на дільниці, прийнятого технологічного устаткування. При ви-

борі схем розподілу електроенергії бажано користуватись типовими схемами. 

При розробці схеми живлення електроспоживачів дільниці уточнюють 

групи електроспоживачів, що живляться від окремих розподільчих пристроїв 

на поверхні та в підземних виробках. 

 

8.6.1 Загальні вимоги до схем електропостачання 

 

При проектуванні схем електропостачання необхідно враховувати: 

 автоматичне чи ручне розвантаження при аварії від другорядних спо-

живачів із виділенням навантажень третьої категорії для можливості їх 

відключення за аварійним графіком; 

 можливість резервування (резервування слід передбачати з урахуван-

ням перевантажувальної здібності елементів електропостачання та наявності 

резервів у технологічного обладнання); 

 схеми електропостачання будмайданчиків повинні враховувати ре-

монтні, аварійні й після аварійні режими та категорії електроприймачів за 

надійністю живлення електроенергією. 
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8.6.2 Категорії електроприймачів за надійністю  

електропостачання 

 

Поверхня  будівельного майданчика: 

1 категорія: кесонні роботи, головне вентиляційне устаткування. 

2 категорія: компресорні ( крім  кесонних  робіт ), насосні, котельні,  

калориферні, водоввілив, підйомні машини. 

3 категорія: будівлі виробничо-побутового призначення з кількістю лю-

дей, які одночасно в них знаходяться, до 50. 

Підземні роботи: 

1 категорія: освітлення аварійне, головний водовідлив. 

2 категорія: електровозна відкатка, механізація робіт, місцевий во-

довідлив, робоче освітлення. 

Живлення споживачів першої категорії слід виконувати з використанням 

автоматичного введення резерву (АВР) від двох незалежних джерел живлен-

ня, які взаємно резервуються.  

Контроль ізоляції електричних мереж, які живлять споживачі першої ка-

тегорії, а також людські та вантажно-людські підйомники, відбувається із 

дією на сигнал, всіх останніх - із дією на відключення. З метою захисту від 

небезпеки, що з’являється при пошкодженні ізоляції між обмотками вищої та 

нижчої напруг трансформатора, слід передбачити пробивні запобіжники в 

нейтралі на стороні нижчої напруги. 

 

8.6.3 Загальні принципи побудови схем електропостачання 

 

На будівельних майданчиках, як правило, встановлюють дві ком-

плектні трансформаторні підстанції (КТПЗ) зовнішнього виконання. Потуж-

ність трансформаторів визначається розрахунками. 
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На поверхні для живлення споживачів 1 категорії монтується щит 

низької напруги, обладнаний апаратурою АВР. Дві секції збірних шин  щита 

живляться кабельними лініями від різних КТПЗ.  

Споживачі 2 (крім людських та вантажо-людських підйомників) та 3 

категорій отримують живлення від свого щита низької напруги. Щит мон-

тується на поверхні або в підземній електрокамері. Енергія до нього подаєть-

ся кабельною лінією безпосередньо від КТПЗ або в разі необхідності від 

КТПЗ через розділяючий трансформатор. 

Сумарна особиста розподільча ємність кабельної мережі не повинна 

перевищувати 1,5 мкФ на фазу, що визначається можливостями реле контро-

лю ізоляції типів УАКИ, АЗАК чи АЗУР. Перевищення кабельною мережею 

вказаної розподільчої ємності приводить до хибних відключень і порушення 

нормального енергопостачання. 

З розвитком мережі з метою зниження особистої розподільчої ємності 

мережу необхідно ділити розділяючими трансформаторами на гальванічо 

незв’язані ділянки.  

 Ділянка мережі після розділяючого трансформатора повинна мати 

особистий пристрій автоматичного безперервного контролю ізоляції з дією 

на відключення і особисту комутаційну апаратуру дистанційного відключен-

ня. 

 

8.6.4 Типи апаратів 

 

Електропостачання будівельних майданчиків виконується КТПЗ типу 

КТП - 66 - 630М або ПКТПН-66-400, обладнаних трансформаторами з ізоль-

ованою або глухозаземленою нейтраллю.  

Автоматичний безперервний контроль ізоляції виконується апаратами 

захисту типів УАКІ-220 (для мереж 220В), УАКІ - 380Н (для мереж 380В), а 

також апаратами типів АЗАК-380, АЗАК-660 (відповідно для номінальних 

напруг 380 і 660В) або АЗУР. 
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Дія контролю ізоляції на відключення досягається за допомогою кому-

таційної апаратури з дистанційним відключенням (наприклад, серій АФВ, 

АВ або ВРН на номінальні струми до 500А). 

Магнітні пускачі типів ПВИ-25А, ПВИ-63А, ПВИ-125А, ПРН-63,100 та 

їм подібні допустимо використовувати в малопотужних мережах як виконав-

чий розмикаючий орган, який діє за сигналом апарату контролю ізоляції, 

наприклад, в мережах робочого освітлення. 

 

8.6.5 Автоматичне включення резерву 

 

Нормальний режим роботи підстанцій - це режим, при якому кожна 

КТПЗ живить свою групу споживачів. Секційний вимикач збірних шин по-

винен бути розімкнутим. 

 При зникненні напруги на одні з секцій шин низької напруги послідов-

но вимикається вхідний вимикач секції, апарат контролю ізоляції секції та 

замикається секційний вимикач. Відновлення напруги на секції приводить 

схему в початковий стан. 

Час дії АВР повинен зменшуватись в напрямку від споживачів до дже-

рела живлення. 

Швидкодія АВР визначається з урахуванням вимог забезпечення само-

запуску електродвигунів. 

 

8.6.6 Розрахунок особистої розподільчої ємності 

 

 Особиста розподільча ємність С в основному визначається кабельними 

мережами і залежить від перерізу жил номінальної напруги і довжини ка-

бельної мережі (табл. 8.6.1). 

Розподільча ємність кабельної мережі С по відношенню до землі:  

C C l C l C ln n   1 1 2 2 15 ... +   . мкФ 
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де: Сn – особисті розподільчі ємності  однієї фази трьохжильного кабеля 

у відовідності з таблицею, мкФ/км; 

ln – сумарні розгорнуті довжини ділянок кабельної мережі одного пе-

рерізу, км ( визначається за схемою електропостачання). 

Розрахунок за цією формулою дозволяє прийняти 

Таблиця 8.6.1. 

Розріз С, мкФ/км, при номінальній Розріз С, мкФ/км, при номінальній 

жили, напрузі кабеля, жили, напрузі кабеля, кВ 

мм2 до 1 3 6 10 мм2 до1 3 6 10 

16 0,33 0,21 0,19 0,15 95 0,63 0,42 0,37 0,23 

25 0,36 0,24 0,2 0,18 120 0,67 0,45 0,4 0,27 

35 0,45 0,3 0,24 0,2 150 0,7 0,5 0,44 0,29 

50 0,53 0,35 0,28 0,21 185 0,78 0,6 0,47 0,32 

70 0,58 0,37 0,33 0,22 240 0,85 0,65 0,52 0,36 

 

рішення про необхідність використання розділяючого трансформатора. 

 

Приклад розрахунку особистої  

розподільчої ємності ділянки електричної мережі 

 

Для прикладу розрахунку розподільчої ємності примемо схему, що 

приведена на малюнку нижче: 

1. Визначаємо (рис. 8.57, а) сумарну ємність кабелів, підключених до 

шин КТПЗ-1. Ємність фази по відношенню до землі визначаємо за таблицею  

C       078 2 1 07 2 06 2 4. . . .  мкФ/фазу 

Допускається ємність не більше 1,5 мкФ на фазу, тобо мережу необхідно 

поділити розділяючими трансформаторами на гальванічно незв’язані ділян-

ки. Для розподілу вибираємо кабелі живлення тонеля №1. 

2.  Визначаємо довжину кабелів тонеля №1, яку слід відділити 

розподільчим трансформатором: 

l   ( . . )2 4 15  :  (0.78 2) = 0.58  км 
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3.  Відстань від КТПЗ - 1 і розділяючим трансформатором тонеля №1 

складє: 

1 км - 0,58 км = 0,42 км 

4.  Так само ведеться розрахунок для КТПЗ-2. 

 

 

Рисунок 8.57 Розрахункові схеми. 

 

5.  Перетворена схема приведена на малюнку 8.61, б. 

Припинення подачі живлення на одну з секцій щита повинно супровод-

жуватись відключенням частини другорядних споживачів і переводом спо-

живачів, які лишились на другу секцію щита, яка має живлення. Це веде до 

збільшення особистої розподільчої ємності кабельної мережі, що може впли-

нути на стійкості праці апаратів контролю ізоляції (ємність не повинна пере-

вищувати 1,5 мкФ). 
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8.7 Принципові схеми електропостачання метрополітенів і 

тонелів 

 

На будівельних майданчиках (мал. 8.58-8.60) встановлюють в кожному 

випадку 2 КТПЗ напругою 6-10/0,4 кВ. Нейтралі ізольовані через пробивні 

запобіжники. Ввід високої напруги виконується від двох незалежних джерел 

живлення. 

 

Мал. 8.58 Принципова схема електропостачання вентиляційного стволу. 
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Мал. 8.59 Принципова схема електропостачання будівництва станцій і тонелів гли-

бокого залягання. 
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Мал. 8.60 Принципова схема електропостачання будівництва тонелей і станцій 

відкритим способом. 

 

Електропостачання головного водовідливного, головного вентиляційно-

го устаткування і аварійного освітлення здійснюється від щита, дві секції 

якого живляться від різних КТПЗ. АВР виконано на секційному автоматі. 

Всі останні споживачі живляться від незалежного двохсекційного щита. 

Нормальне положення секційного роз’єднувача - відключене. До шин кожної 

секції підключені апарати контролю ізоляції з дією на відключення. 

Енергія до щита, наведеного у п. 4.3., надходить від КТПЗ через вими-

качі АФВ, АВ, ВРН та їм подібні і розділяючі трансформатори, потужність 

яких визначається за розрахунками. 
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Мережі робочого та аварійного освітлення живляться від трансформато-

ра 380/220В. Зі сторони напруги 380В є автоматичний вимикач або магнітний 

пускач з дистанційним відключенням. 

З розвитком електричних мереж при будівництві сумарна розподільча 

ємність може перебільшити 1,5 мкФ на фазу. В цьому випадку потрібне до-

даткове встановлення розділяючих трансформаторів з комплектом обладнан-

ня контролю ізоляції. 

 

Мал. 8.74. Принципова схема електропостачання гірничого тонелю. 

 


