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ЛК - 3 Умови безпечного використання електричної енергії на геотехнічних ви-

робництвах (продовження) 

2.1.4 Умови безпеки в мережі з ізольованою глухозаземленою нейтраллю транс-

форматора (Що визначає струм через людину при доторканні до провідника в мережі з 

глухо заземленою нейраллю? Що визначає напругу прикладену до людини при доторканні 

до провідника в мережі з глухо заземленою нейраллю? Який вплив має емність мережі в 

мережах з глухо заземленою нейтраллю? Яка перевага мережі з глухо заземленою нейт-

раллю? Які відмінності в струмах замикання на землю в мережаж з глухо заземленою ней-

траллю до 1 кВ та вище 1 кВ? Які недоліки в мережі з глухо заземленою нейтраллю? Як 

маркуються мережі з глухо заземленою нейтраллю за стандартом МЕК?)  

2.1.5 Вибір режиму нейтралі (Що впливає на вибір режиму нейтрали? Який режим 

нейтралі використовується при напругах до 1000 В?  Який режим нейтралі використову-

ється в мережах високої напруги (6..10 кВ, 35 кВ, 110 кВ) і чому?  

2.1.6 Засоби захисту від ураження електричним струмом (Що входить до компле-

ксної системи електробезпеки на підприємстві? Що відноситься до конструктивних захо-

дів та засобів? Які організаційно-технічні заходи електробезпеки реалізуються на підпри-

ємствах? Які спеціальні заходи реалізуються на підприємстві?) 

2.1.7 Електрична ізоляція як головний фактор електробезпеки (Яка фізична суть 

електричної ізоляції? Що впливає на якість ізоляції? Які матеріали використовуються в 

якості ізолюючих? Які нормативні значення опору ізоляції встановлено?) 

2.1.8 Захист від переходу напруги вищої сторони трансформатора на нижчу сто-

рону (В чому полягає небезпека переходу напруги? Які можливі варіанти режимів нейтра-

лі для сторін високої та низької напруг? Як реалізується захист в залежності від варіанту? 

Як реалізується захист від переходу напруги для вимірювальних трансформаторів і які 

умови його застосування? Який принцип дії та сфера застосування захисту за допомогою 

екранної обмотки?) 
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2.1.4 Умови безпеки в мережі з глухозаземленою 

нейтраллю трансформатора 

 

В системі  з  заземленою  нейтраллю трансформатора (рис. 2.5), при но-

рмальному стані мережі, напруга кожної фази, по відношенню до землі, дорі-

внює фазній напрузі. Торкнувшись до любої із фаз, людина  опиняється  під 

фазною напругою. Струм через людину: 

 

людR

ФU

0rPrлюдR

ФU
людI 


 , 

 

де: rр - опір розтікання струму на землю, Ом; ro - опір робочого зазем-

лення нейтралі трансформатора, Ом. 

Тобто, величина ємності мережі по відношенню до землі і величина 

опору ізоляції не грають ролі.  

У випадку замикання одної з фаз на землю та при торканні людини до 

іншої фази, якщо прийняти, що r  0, то напруга між нейтраллю і землею 

буде визначатись, як (рис. 2.6): 

U0 =Iзм r0  0,    1U = 0U - 1U = змU . 

 

Рис. 2.5. Розрахункова схема мережі з заземленою нейтраллю трансформатора: 
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Т – нейтраль джерела заземлена (terrе – земля); 

N – корпус електроспоживача з’єднується з нейтраллю через нульовий робочий (НР) 

провідник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6.Векторна діаграма напруг. 

 

Тоді прикладена напруга до людини, що доторкнулась до струмопрово-

ду: 

 2U = 0U - 2U = людU . 

Отже, людина опиняється під фазною напругою. 

В дійсності опір робочого заземлювача r0 не дорівнює нулю (в мережі 

380 В, r0 = 4 Ом). В цьому випадку Uзм =Iзм rзм , а нульова точка переміща-

ється в точку О
/
, при цьому   U0 =Iзм r0 . 

Напруга, під якою опиняється людина, в дійсності буде трохи більше 

фазної: 

Uзм = U12 - Uзм, 

або з трикутника  О О
/
 2  абсолютне значення: 

0COS120 2 U02U - 2
2 U+ 2

0 U  = лU , 

тобто:  

™U0U2
™U2

0UоU   
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залежить від співвідношення опорів r0 та rзм.  

Перевагою системи з глухозаземленою нейтраллю трансформатора є те, 

що замикання любої фази на землю є коротким замиканням, яке  одразу по-

винно селективно відключатися максимальним захистом. Однак це твер-

дження є справедливим для мереж з напругою вище 1000 В. Дійсно, струм 

замикання на землю: 

)змr0(r3

лU

змI


 . 

 

Приймаючи до уваги можливі значення опорів r0 та rзм, прості розрахун-

ки показують, що в мережах до 1000 В струм замикання на землю має вели-

чину одного порядку з робочими струмами мережі і, навіть, може бути мен-

шим, тобто недостатнім для спрацювання максимального захисту. 

Виходячи з цього, ПУЕ вимагають обов’язкового металевого зв’язку ко-

рпусів електрообладнання з заземленою нейтраллю (спосіб занулення). В 

цьому випадку rзм  0 і струм короткого замикання значно підвищується. 

Крім того, нульовий провід багаторазово заземлюється за рахунок повторних 

заземлювачів поблизу електроспоживачів (рис. 2.5). Не допускається зазем-

лення корпусів без їх занулення, тобто, в вітчизняних електроустановках не-

допускається система ТТ (рис. 7,а), що відповідає стандарту МЕК 60364-5-54. 

Позитивним для системи з зануленням є те, що від одної мережі можуть 

одночасно живитися як силові трифазні електроспоживачі, так і однофазні 

(освітлення, нагрівальні установки та ін.). 

Недоліком системи з зануленням є те, що в ній не забезпечується безпе-

ка людини, що доторкнулася струмоведучого елементу. Крім того, нульовий 

провід робить винос потенціалу на все занулене електрообладнання. 

Третя (додаткова) літера в  стандарті МЕК визначає спосіб з’єднання ну-

льового захисного (НЗ) провідника з нейтраллю джерела живлення. Коли ну-
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льовий захисний провідник поєднується з нульовим робочим (НРЗ) викорис-

товується  літера С (combine). Мережа  типу TN – C (рис. 7,б)  широко розпо-

всюджена в світі, хоч і має ряд недоліків: складність використання селектив-

них пристроїв захисного відключення (ПЗВ); наявність перешкод в системах 

телекомунікацій, в комп’ютерних мережах та ін. в наслідок протікання час-

тини робочих струмів силової мережі через землю; можливість  появи  фазної 

напруги на корпусах обладнання. Більш  прогресивною і  більш безпечною є 

мережа типу TN – S, в якій нульовий захисний провідник відділений 

(separate) від нульового робочого (рис. 2.7,в).В правилах будови електроуста-

новок (ПБЕ), прийнятих в Україні в 2001 році,помімо вказаних вище систем 

передбачена система TN-с-s, коли фунції пульового робочого та захисного 

провідника об’єднані в одному провідникові (PEN) в частині мережі.   

 

 

Рис. 2.7. Типи мереж з заземленою нейтраллю (стандарт МЕК 60634-5-54): 

а) з заземленням корпусів обладнання (ТТ); б) з заземленим нульовим та робочим за-

землюючим провідниками (ТN-С); в) з роздільним робочим та нульовим заземляючи ми 
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провідниками (ТN-S).(В дужках на рисунку показані позначення провідників заземлюю-

чих провідників згідно ПБЕ та стандартів МЕК). 

 

2.1.5 Вибір режиму нейтралі 

 

Режим нейтралі  мережі  вибирають з точки  зору забезпечення умов 

електро-, вибухо- та пожежобезпеки системи електропостачання, а також ря-

ду інших критеріїв: надійності електропостачання, його економічності, внут-

рішніх перенапруг, роботи пристроїв захисту від однофазних замикань та 

струмів витоку на землю. 

Для мереж  напругою до 1000 В експлуатація мереж з ізольованою нейт-

раллю трансформатора в багатьох випадках буде більш безпечна, ніж мереж з 

глухозаземленою нейтраллю. Струм через тіло людини в мережі з заземле-

ною нейтраллю Iл = Uф / Rл не залежить від опору ізоляції і ємності мережі. 

При пошкодженні ізоляції, наприклад, при пробиванні на корпус, з’являється 

однофазне замикання та поява на корпусах  обладнання  потенціалів, небез-

печних для обслуговуючого персоналу. Тому мережі з ізольованою нейтрал-

лю, при приблизно рівному опорі ізоляції фаз, незалежно від ємності, зали-

шаються більш безпечними. 

Однак, однофазне замикання на землю в мережі з ізольованою нейтрал-

лю та його довготривале існування, робить експлуатацію її небезпечною, то-

му що людина, яка доторкнулася до фази з непошкодженою ізоляцією, опи-

няється під лінійною напругою Iл = 3Uф/Rл. Крім цього, підвищення напруги 

відносно землі, не відбиваючись на роботі електроустановки, сприяє появі 

подвійних замикань, що завжди призводить до появи  небезпечних  потенціа-

лів на обладнанні. Тому мережа з ізольованою нейтраллю є більш безпечною 

лише при постійному контролі стану ізоляції мережі за допомогою спеціаль-

них пристроїв захисного відключення при небезпечному зниженні опору ізо-

ляції. Слід також прийняти до уваги, що при безперервному контролі ізоляції 

та захисному відключенні мережі, зменшується ймовірність появи відкритих 
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дуг та іскор, що має велике значення для гірничих підприємств, де можлива 

поява вибухонебезпечної атмосфери. 

Виходячи з вище зазначеного, та приймаючи до уваги складні умови ро-

боти електричних мереж, їх більш високу пошкоджуваність на гірничих під-

приємствах, мережі напругою до 1000 В експлуатуються з ізольованою нейт-

раллю. Мережі з заземленою нейтраллю трансформатора на гірничих підпри-

ємствах використовуються лише на промислових майданчиках для живлення 

стаціонарних силових електроустановок поверхні та освітлення, як більш 

економічні, що не вимагають двох окремих джерел живлення: для силових 

приймачів напругою 380 В та освітлення напругою 220 В. 

В мережах високої напруги (110 кВ і більше) використовують систему з 

глухозаземленою нейтраллю. В цьому випадку важливим фактором є можли-

вість зменшення рівня ізоляції фаз по відношенню до землі до фазних зна-

чень замість лінійного в мережах з ізольованою нейтраллю.  

Заземлення нейтралі в цих мережах більш доцільне також з точки зору 

безпеки. Кожне замикання на землю є коротким замиканням і відключається 

максимальним захистом, не допускаючи довготривалого існування однофаз-

ного замикання на землю і небезпечного розподілу потенціалів поблизу місця 

замикання. В мережі ж з ізольованою нейтраллю небезпечні потенціали поб-

лизу замикання на землю можуть існувати довготривало, тому що ємнісний 

струм замикання може бути недостатнім для спрацювання захисту.  

Недоліком системи з заземленою нейтраллю є те, що крізь робочі та за-

хисні заземлення протікають великі струми короткого замикання. Останні 

повинні розраховуватися на термічну стійкість до струмів короткого зами-

кання, що підвищує їх вартість. 

Проходження великих струмів крізь заземлюючі засоби приводить до 

появи великих потенціалів на заземлюючих контурах, які можуть бути пере-

несені на заземлене обладнання. Тому заземлення в цих системах не повинно 

бути одночасно робочим заземленням мереж напругою до 1000 В.  
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Мережі з Uн = 35 кВ виконуються або з ізольованою нейтраллю, або, як 

правило, при Ізм > 5 А, заземленими через дугогасячий реактор, який зменшує 

струм однофазного замикання на землю та усуває появу небезпечних кроко-

вих напруг, спрощує виконання захисних заземлень. 

Мережі з Uн = 6...10 кВ виконують найчастіше з ізольованою нейтраллю. 

Але при струмах замикання на землю, які перевищують для мережі 6 та 10 

кВ відповідно 30 А та 20 А., ПУЕ рекомендують включати  в нейтраль мере-

жі компенсуючі пристрої, що зменшує можливі перенапруги та напруги до-

тику до корпусу обладнання з пошкодженою ізоляцією. 

В закордонній практиці знайшли поширення розподільчі мережі з нейт-

раллю замкнутою на землю через резистор (рис 2.8). 

 

Рис. 2.8. Можливі схеми заземлення нейтралi через активний опір, включений: 

а) в нейтралі трансформатора; б) між фазами та землею; в) нейтраль спеціального 

трансформатора; г) в ланцюг спеціального трансформатора “земля”. 
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Вмикання резистора в нейтраль мережі призводить до збільшення стру-

му замикання на землю, тому що збільшується сумарна провідність мережі 

відносно землі. Але напруга дотику зменшується в 1,4...2,7 рази порівняно з 

мережею з ізольованою нейтраллю, значно зменшується кратність можливої 

перенапруги в мережі з резистором. 

 

2.1.6 Засоби захисту від ураження електричним струмом 

 

Основним напрямком підвищення рівня електробезпеки - є системний 

підхід до вирішення проблеми, який повинен включати розробку ефективних 

заходів електробезпеки як на стратегічну перспективу, так і на розробку 

шляхів, методів та технічних засобів вирішення поточних задач електробез-

пеки, що склалася в існуючих електричних мережах та електроустановках. 

Основною задачею є створення електричних мереж та електроустановок з га-

рантованим рівнем безпеки. Такі мережі повинні мати малі струми к. з. та за-

микання на землю. Для них повинні бути розроблені та використані нові 

схемно-технічні рішення, тобто схемно-технічні рішення з необхідними ха-

рактеристиками, які дозволяють, без втручання автоматики чи людини, підт-

римувати параметри режиму на заданому рівні, який гарантує електробезпе-

ку. 

Комплексна система електробезпеки на підприємствах забезпечується 

використанням сукупності технічних засобів та організаційно-технічних за-

ходів, які можна об’єднати в наступні групи: 

1. Конструктивні засоби та заходи, що направлені на забезпечення без-

печних  властивостей  електрообладнання. В залежності  від умов роботи 

електрообладнання приймають його відповідні рівень та види виконання і за-

соби його безпечної експлуатації. До цієї групи відносяться також заходи: 
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- по забезпеченню недоступності доторкання до струмоведучих еле-

ментів (розташування на недоступній висоті шин та проводів, огорожа елект-

роустановок та ін.);  

- захист від випадкового доторкання до елементів зі струмом (заклю-

чення обладнання в закриті корпуси; блокування, що запобігає відкриванню 

обладнання при наявності струму та ін.);  

- використання пониженої напруги для ланцюгів керування та захис-

ту, для живлення ручного та переносного електрообладнання;  

- ізолювання не струмоведучих частин - «подвійне ізолювання»; 

- вирівнювання потенціалів (при роботі на ЛЕП під напругою, мета-

леві доріжки та ін.). 

2. Організаційно-технічні заходи, що  направлені  на забезпечення нор-

мальних умов експлуатації та обслуговування електрообладнання. В склад 

цієї групи входять: 

- роз’яснювальна робота серед працюючих про небезпеку електрич-

ного  струму; 

- навчання обслуговуючого персоналу на робочих місцях;  

- періодична перевірка знання правил безпеки та вимог посадових ін-

струкцій; 

- використання засобів попередження про небезпеку (написи, розцві-

чення, маркування, таблички  з  найменуванням  обладнання,  попереджува-

льні плакати та ін.); 

- використання працюючим на електроустановках персоналом спеці-

альних засобів (інструментів для роботи під напругою: ізолюючі штанги, за-

хвати, інструмент з ізольованими  ручками; приборів  для виявлення напруги 

та її вимірювання; засобів ізоляції людини: ізолюючі драбини та площадки, 

діелектричні рукавиці, боти, килимки, ізолюючі підставки; запобіжних засо-

бів - захисні окуляри, пояси, каски та ін.); 
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- оформлення робіт на електроустановках нарядами та розпоряджен-

нями та ін. 

3. Організація системи контролю за станом електрообладнання (системи 

огляду, ревізії обладнання, відновлення або заміна ушкоджених елементів, 

контролю параметрів електроустановок та їх відхилення від стандартів та ін.) 

4. Спеціальні заходи - виконання захисту та захисного відключення (від 

переходу напруги вищої сторони трансформатора на нижчу, захисне зазем-

лення, захист від струму  витоку  на землю, захист від струмів КЗ, темпера-

турний захист, відокремлене живлення підземної мережі, компенсація ємнос-

ті мережі по відношенню до землі, автоматичне закорочування на  землю 

пошкодженої фази та ін.). 

 

2.1.7 Електрична ізоляція як головний фактор електробезпеки 

 

Електрична ізоляція є загальним, хоч і не достатнім, засобом запобігання 

всіх видів небезпеки електричного струму (вибухів, пожеж, враження людей 

струмом). Тому удосконалення ізоляції є не менш важливим напрямком за-

безпечення електробезпеки, ніж вдосконалення вибухонебезпеки обладнання, 

іскробезпеки та інших засобів захисту. 

Стан ізоляції електроустановок є одним з головних факторів, що визна-

чають безпеку експлуатації електротехнічного устаткування. 

Фізична сутність ізоляції, як засобу захисту, полягає в запобіганні мож-

ливості попадання напруги на неструмоведучі частини, створення між стру-

моведучими частинами, що знаходяться під напругою, та оточуючим їх сере-

довищем ізолюючого шару. 

В якості електроізоляції в електрообладнанні гірничих підприємств ви-

користовують органічні та неорганічні матеріали. Забезпечення надійності 

ізоляції досягається правильним вибором її матеріалу; форми, обумовленої 

величиною напруги; конструкцією електрообладнання; правильною оцінкою 
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умов експлуатації (температура, вологість, агресивність середовища, наяв-

ність пилу та ін.); ефективною профілактикою в процесі експлуатації. 

Із органічних матеріалів широко використовуються полімери та різні 

пластмаси на їх основі, гуми, компаунди, лаки, папір, волокнисті матеріали, а 

з неорганічних - слюда, кераміка, скловолокно, азбест. 

Поряд з електроізоляцією додатково використовують й інші захисні за-

соби, наприклад, ізоляційне фарбування металевих частин обладнання, які 

нормально не знаходяться під напругою, але можуть бути під нею внаслідок 

пошкодження основної ізоляції (так звана захисна ізоляція). Захисною ізоля-

цією можуть служити лаки, смоли, електроізолюючі плівки і навіть емалеві 

фарби. 

Однією із причин зниження надійності електрообладнання в умовах екс-

плуатації є зниження електричної та механічної міцності ізоляції до недопус-

тимої величини, що обумовлено малим коефіцієнтом запасу міцності або не-

відповідністю типу ізоляції фактичним умовам експлуатації. 

В рудниковому електрообладнанні повинна виконуватись ізоляція, що 

задовольняє вимогам високої електричної та механічної міцності, негорючос-

ті, стійкості до впливу тепла, вологи, а іноді і мастил, лугостійкості та стій-

кості до поверхневих розрядів (для запобігання випадків пробою ізоляції на 

корпус, появи відкритих електричних розрядів та небезпечних місць нагріву). 

Згідно з Правилами безпеки електрообладнання, що працює в шахтах, 

повинно мати активний опір відносно землі не нижче наступних норм, МОм: 

- електродвигунів добувних і прохідницьких машин - 0,5; 

- електродвигунів інших машин, освітлювальних трансформаторів, пус-

кових агрегатів, ручних сверл -1,0; 

- пускової та розподільчої апаратури, броньованих та гнучких кабелів 

любої довжини (на фазу) - 1,0. 

Встановлені норми критичного опору ізоляції мережі, при яких вона по-

винна відключитися захистом, не менше кОм на фазу: 
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- при напрузі 127 В - 3,3; 

- при напрузі 220 та 380 В -10; 

- при напрузі 660 В - 30; 

- при напрузі 1140 В - 60; 

Ємність електричної  мережі  змінного струму напругою до 1140 В по-

винна бути не більше 1 мкФ на фазу, тобто 3,18 кОм на фазу. 

Вимір опору ізоляції електрообладнання та кабелів повинен виконува-

тись перед включенням їх після монтажу та переноски, після аварійного від-

ключення захистом, після довгострокового перебування без роботи або якщо 

реле витоку на землю не дозволяє включити мережу під напругу. Електрооб-

ладнання та кабелі, опір ізоляції яких не відповідає нормам, повинні відклю-

читися від мережі для проведення профілактичних заходів по підвищенню 

опору ізоляції (протирання ізоляторів, ізоляційних панелей, проводів, сушка, 

видалення пилу, бруду та ін.).Так як в умовах шахтної атмосфери ізоляція 

електроустановок швидко зволожується, час знаходження її без напруги не 

повинен бути більше двох діб. 

 

2.1.8 Захист від переходу напруги вищої сторони трансформатора на 

нижчу сторону 

 

При  пошкодженні  ізоляції  обмотки вищої сторони трансформатора, 

можлива поява підвищеної напруги на корпусах обладнання або на вторинній 

обмотці трансформатора, що може потягти за собою пробої на корпуси ма-

шин і апаратів на стороні нижчої напруги та нещасні випадки. 

Особливу  небезпеку  представляють переносні трансформатори, пере-

носне обладнання та інструменти, вимірювальні трансформатори. При цьому 

слід розглянути чотири можливі варіанти (рис 2.9). 
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Рис. 2.9. Схема реалізації принципу захисту від переходу напруги вищої сторони 

трансформатора на нижчу. 

 

1 ВАРІАНТ. Мережа вищої та нижчої сторін трансформатора мають 

глухозаземлену нейтраль. 

Перехід напруги вищої сторони на нижчу є рівноцінним однофазному 

короткому замиканню на землю в мережі вищої напруги. Спрацьовує захист 

від струмів короткого замикання в мережі вищої напруги і відключає пошко-

джений трансформатор. 

2 ВАРІАНТ. Мережа вищої напруги має ізольовану нейтраль трансфор-

матора, мережа нижчої напруги - заземлену нейтраль. 

При переході напруги на вторинну сторону через заземлення нейтралі 

вторинної обмотки, буде протікати струм однофазного замикання на землю, 

обумовлений величиною ємності мережі вищої напруги по відношенню до 

землі. 

Для забезпечення безпеки роботи обладнання і персоналу потрібно піді-

брати опір робочого заземлення r0 таким чином, щоб напруга доторкання не 

перевищувала допустимих значень: 

U0 = Iз r0 < U0 доп. 

 

Величину r0 вибирають із залежності: 

r0 = 125/Iз, 
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де: r0 - опір робочого заземлення, Ом; Із - струм замикання на землю, А. 

Вибраний таким чином опір робочого заземлення забезпечує захист об-

ладнання і персоналу. 

3 ВАРІАНТ. Мережа вищої сторони має заземлену нейтраль, мережа 

нижчої сторони - ізольовану нейтраль. 

Для захисту, нейтраль вторинної обмотки трансформатора замикається 

на землю через пробивний запобіжник. Він представляє собою дві металеві 

обкладки, між якими знаходиться діелектрична прокладка із слюди. При пе-

реході вищої напруги на нижчу сторону, пробивний запобіжник пробиваєть-

ся. Після цього нижча сторона має заземлену нейтраль. Таким чином,  має 

місце варіант 1 та спрацювання захисту від струмів КЗ на стороні вищої на-

пруги, який вимикає пошкоджений трансформатор. 

4 ВАРІАНТ. Мережа вищої сторони має ізольовану нейтраль, мережа 

нижчої сторони - ізольовану нейтраль (через пробивний запобіжник). 

При переході вищої напруги на нижчу сторону, пробивається пробивний 

запобіжник і захист персоналу і обладнання забезпечується за рахунок підбо-

ру відповідного значення робочого заземлення r0 , тобто має місце варіант 2. 

Такий захист використовується на підстанціях кар’єрів, при будівництві 

міських підземних споруд та ін. 

Як міра захисту від переходу напруги вищої сторони на нижчу сторону 

вимірювальних трансформаторів може бути замикання одної з клем вторин-

ної обмотки на землю. Тому, при доторканні людини до другої клеми і появі 

струму замикання на землю Із(рис. 2.10), до людини прикладається напруга 

доторкання:  

нг’
U + 

з
U = 

дот.
U  

де: Uз = Із r0. 
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Рис. 2.10. Розрахункова схема захисту від переходу напруги вищої сторони вимірю-

вального трансформатора на його нижчу сторону. 

 

Напруга доторкання при цьому повинна бути не більшою допустимого 

значення:  

Uдот = Uз + Uн2  < Uдот.доп .  

 

Безпека  людини  буде  гарантуватися,  якщо  буде виконуватися ця умо-

ва . Якщо вона не виконується, тоді можливі два випадки:  

коли Uн2 > Uдот.доп - замикання однієї з клем допускається, тому що вико-

ристовуються спеціальні профілактичні засоби запобігання враження людини 

електричним струмом; 

якщо Uн2 < Uдот.доп, а вище зазначена умова не виконується, то замикання 

однієї з клем на землю являється недоцільним. 

В шахтних електроустановках широко використовується іскробезпечні 

ланцюги: ланцюги дистанційного керування, вимірювання, зв’язку. Вони жи-

вляться пониженою напругою (18 В), мають спеціальне джерело живлення 

обмеженої потужності. 

При пробою ізоляції первинної обмотки трансформатора цього джерела 

та переході первинної  напруги на вторинну, порушується іскробезпека лан-
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цюгів. Як міра захисту, часто в таких системах приймається екранна заземле-

на обмотка. (рис. 2.11.). 

При пошкодженні ізоляції первинної обмотки, напруга попадає на ек-

ранну обмотку не досягаючи вторинної обмотки. 

 

 

Рис. 2.11. Схема захисту від переходу вищої напруги за допомогою екранної 

обмотки. 

 


