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ПЕРЕДМОВА 
 

Дисципліна «Електрообладнання та електропостачання машин і устано-

вок геотехнічних  виробництв» є однією з основних профілюючих дисциплін 

у системі підготовки гірничого інженера-електромеханіка. 

Згідно з кваліфікаційною характеристикою гірничого інженера-електро-

механіка в перелік завдань, які він вирішує, поряд з іншими входять питання 

проектування, дослідження, конструювання, інженерного розрахунку та оп-

тимізації електропостачання установок і технологічних комплексів гірничого 

виробництва, вибору електромеханічного обладнання, організації монтажу, 

налагодження та експлуатації електрообладнання і систем електропостачан-

ня, їх ремонту, питання забезпечення надійності їх функціонування та безпе-

чного використання електроенергії на гірничих підприємствах, економного  

використання матеріальних та енергетичних ресурсів. До завдань інженера-

електромеханіка входить виконання інженерного аналізу з питань електрифі-

кації геотехнічних робіт, пошук та прийняття інженерних економічних та ор-

ганізаційних рішень з урахуванням тенденцій технічного прогресу в електро-

приводі та електропостачанні, сучасного стану та перспектив вирішення нау-

ково-технічних проблем у цій галузі. 

Метою дисципліни є вивчення вище зазначеного кола задач та одержан-

ня необхідних для інженерної діяльності навичок у їх вирішенні. Дисципліна 

є заключною в циклі електроенергетичних дисциплін програми підготовки 

гірничого інженера-електромеханіка. Вона грунтується на матеріалі дисцип-

лін, які вивчали раніше: “Теоретичних основ електротехніки”, “Електротех-

нічних матеріалів”, “Електричних машин”, “Автоматизованого електропри-

воду”, “Засобів керування та автоматики”, “Електропостачання підприємств” 

та інших. 



 11

Значення дисципліни « Електрообладнання та електропостачання машин 

і установок геотехнічних виробництв» у підготовці інженерів-електро-

механіків визначається виключним значенням електрифікації гірничих робіт 

як основної енергетичної бази комплексної механізації та автоматизації ви-

робничих процесів. 

При викладенні дисципліни, велика увага приділяється питанням забез-

печення електро-, пожежо- та вибухобезпеки електрообладнання та системи 

електропостачання в умовах їх експлуатації на геотехнічних підприємствах. 

Розгляд питань використання електричної енергії на геотехнічних підп-

риємствах з відкритим та підземним способами розробки корисних копалин 

проводиться в нерозривному зв’язку з робочими машинами, технологією ви-

робництва та організацією праці. 

Великий комплекс питань, пов’язаних із розподілом та споживанням 

електричної енергії на геотехнічних підприємствах, які, у свою чергу, харак-

теризуються великою різноманітністю гірничо-геологічних та технічних 

умов, природно не може бути розглянутий з вичерпними подробицями. У ди-

сципліні викладено основні принципові положення та принципи побудови 

електромеханічного обладнання та систем електропостачання, вивчивши які, 

студент може самостійно розібратися в деталях певних пристроїв, конструк-

цій та енергетичних схем. 

 

ВСТУП 
 

Електрифікація відіграє важливу роль у розвитку всіх галузей народного 

господарства, у здійсненні всього сучасного науково-технічного прогресу. 

Електрифікація гірничих підприємств має важливе значення як основна енер-

гетична база комплексної механізації та автоматизації геотехнічних робіт. 
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Сучасні шахти,  рудники, кар’єри - це значні споживачі електричної ене-

ргії. Широке розповсюдження отримав видобуток корисних копалин най-

більш ефективним відкритим способом на основі втілення прогресивної тех-

нології і гірничо-транспортного обладнання великої одиничної потужності. 

Збільшення частки відкритих робіт у загальному обсязі видобутку сировини 

дозволяє суттєво підвищити основні техніко-економічні показники, покра-

щити умови праці, майже повністю вилучити ручну працю. 

Видобуток сировини відкритим способом становить енергоємний техно-

логічний процес. Потужність електроприймачів окремих гірничо-

збагачувальних комбінатів (ГЗК) досягає 300 МВт і більше. 

Подальший розвиток набувають також підземні способи видобутку ко-

рисних копалин на основі використання високопродуктивних комплексів при 

вийманні корисних копалин і проходженні підготовчих виробок. Електричні 

навантаження сучасних вугільних шахт складають від 20 до 70 МВт. Енерго-

озброєність шахт зростає із збільшенням глибини розробки. Зростає потуж-

ність гірничо-збагачувальних комплексів. Встановлена потужність обладнан-

ня сучасних збагачувальних фабрик сягає 150 МВт. 

Враховуючи високу енергоємність гірничих робіт розвиток гірничої 

промисловості завжди був нерозривно пов’язаний з розвитком електроенер-

гетики. Так, при розробці відомого плану ГОЕЛРО були передбачені задачі 

електрифікації гірничої промисловості, для чого планувалося будівництво 

теплових електростанцій в Донбасі, Кузбасі на Уралі й Алтаї. 

Характерною особливістю розвитку енергетики є концентрація потуж-

ностей, об’єднання електростанцій у великі енергосистеми, що дає змогу ма-

невру в забезпеченні постачання окремих енергоємних регіонів електричною 

енергією. 
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Зростання рівня електрифікації промисловості супроводжується широ-

ким впровадженням електроприводу, появою високопродуктивних устано-

вок, швидким зростанням енергоозброєності й продуктивності праці. 

Проте використання електричної енергії пов’язане з небезпекою, як для 

працюючих, так і в певних галузях промисловості, для самого технологічного 

процесу (загроза пожежі, вибуху), при цьому безпека стає одним із найбільш 

важливих факторів, особливо при електрифікації підземних гірничих робіт. 

При розгляді проблеми безпечного використання електроенергії в умо-

вах підземних гірничих робіт доцільно розширити поняття електробезпеки, 

тому що пожежі і вибухи, викликані електричним струмом, представляють не 

меншу небезпеку, ніж безпосереднє ураження електричним струмом. 

Історія електрифікації підземних гірничих робіт – це історія забезпечен-

ня безпечного використання електроенергії. Із середини XVІІІ століття до 

70років XІX століття створюються матеріальні передумови для промислово-

го використання електроенергії. Виникає ідея використання електроенергії 

для підривання шпурів (середина XVІІ століття), для приводу машин і освіт-

лення. Ще в 1834 році ця думка висловлювалася російськими гірничими ін-

женерами. З’являються промислові установки електромагнітного збагачення 

руди (40-ві роки XІX століття). Висуваються пропозиції для забезпечення 

безпеки при електровибухах і вибухобезпеки електричних світильників. 

Починаючи з кінця XІX століття електроенергія стає основним факто-

ром розвитку промислової техніки. В цей час (80 – 90-ті роки XІX століття) 

розпочинається промислове впровадження електроенергії в шахтах для сиг-

налізації, зв’язку, стаціонарного освітлення, починає використовуватися еле-

ктропривод постійного струму (з 1881 року) для окремих стаціонарних уста-

новок, транспорту і для вибійних механізмів. 

Так, в 1879 році на всесвітній виставці в Берліні був показаний перший 

електровоз, призначений  для відкатки вугілля по штольні. В 1881 році на 
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шахті Сен-Кло був встановлений вентилятор часткового провітрювання з 

електроприводом. В 1885–1886 роках з’являються перші електрифіковані 

машини. В 1887–1890 роках електричними світильниками освітлюються 

Брянцевські соляні копалини, Голубовський і інші рудники в Донбасі. 

До 1880 року основним видом електричного струму був постійний 

струм. Живлення електроустановок здійснювалося або голими проводами, 

закріпленими на ізоляторах, або (для пересувних добувних машин) по одно-

му ізольованому проводу та по канату. З 1890 року з’являються перші кабе-

льні вироби. У 1893 році в Англії був освоєний випуск гнучких кабелів із гу-

мовою ізоляцією, а в 1894 році кабелів із спіральним дротяним сплетінням. В 

цей же період починається використання захисних заземлень. Швидке впро-

вадження електричного приводу в промисловість, в тому числі і в гірничу, 

пов’язано із створенням М.В. Доливо-Добровольським системи трифазного 

струму, асинхронного двигуна (1889 рік) і трьохфазного трансформатора 

(1891 рік). Вже в 1895 році на Щербиновській копальні  в Донбасі зʼявились 

перші силові установки змінного струму. 

До кінця 10-х років XX століття створюються електродвигуни, пускова 

апаратура, кабелі, принципи використання яких у головних рисах збереглися 

до нашого часу. Проте ряд факторів (складність електричних схем, недоско-

налість конструкцій, невисока якість ізоляції, безперервний зріст потужнос-

тей і напруг, використання в підземних виробках напруги 1-3 кВ і інше) 

ускладнили проблему електробезпеки.  

Задача використання електроенергії у вибоях газових шахт залишалася 

довго невирішеною. Небезпека, пов’язана з використанням електричного 

струму в підземних виробках, змушувала наукову і технічну думку шукати 

нові рішення, які розширюють сферу безпечного  використання електроенер-

гії в шахтах. Ще в 1815 році англійський хімік Деві (винахідник шахтарської 

лампи) робив досліди із запалення рудникового газу електричними іскрами. 
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В 1894 році бельгійські інженери Ж. Жюлен, В. Вірке та О. Дерклай провели 

досліди з визначення небезпечних величин ЕРС самоіндукції і напруги, вста-

новили необхідність створення спеціальних вибухобезпечних оболонок для 

шахтного електрообладнання, що сприяло використанню електроенергії в 

шахтах, небезпечних за газом та пилом. Початок XX століття характеризу-

ється масовими дослідами в галузі електробезпеки та подальшим розповсю-

дженням електрифікації підземних гірничих робіт. 

В Росії, при майже відсутній електромашинобудівній промисловості й 

недостатній енергетичній базі, розвиток електрифікації йшов повільними те-

мпами. Починаючи з 1910 року на шахтах Донбасу встановлювали підйомні 

машини, насоси, вентилятори з електроприводом. Проте до 1912 року в Дон-

басі працювали біля 70 малопотужних електростанцій (від 25 до 6000 кВт)  

загальною потужністю близько 30 тис. кВт. 

Після Жовтневої революції інтенсивно впроваджувалося енергетичне 

озброєння гірничої промисловості. У Донбасі були побудовані Штеровська, 

Зуєвська і Північнодонецька ДРЕС, у Ростовській області - Шахтинська, а на 

Уралі - Челябінська ДРЕС. Уже до 1931 році біля 98 % гірничих підприємств 

одержували електроенергію централізовано від державних електростанцій. В 

Росії велике значення в впровадженні електроенергії у шахтах мала діяль-

ність І.А. Тиме, Г.Е. Євреїнова, Т.М. Федорова. В 20-х роках XX століття по-

чинається впровадження електрообладнання у вибоях газових шахт, створен-

ня вибухобезпечних магнітних пускачів із дистанційним керуванням, конс-

трукцій екранованих кабелів. 

Головна особливість електрифікації шахт колишнього СРСР в цей пері-

од – звільнення від залежності в постачанні іноземної техніки. 

До 1930 року в країні був налагоджений випуск вибухобезпечних елект-

родвигунів і шахтних гнучких кабелів. В 1932 році були освоєні вітчизняні 

магнітні пускачі і розподільче обладнання у вибухобезпечному виконанні. В 
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наступні роки були впроваджені нові серії магнітних пускачів зі сферичною 

оболонкою, випущені рудникові акумуляторні електровози, нові серії елект-

родвигунів, електросвердла, здійснено перехід на підвищені напруги 380 В і 

6 кВ. Велика роль у створенні вітчизняного електрообладнання належить за-

водам «Світло Шахтаря», ХЕМЗ, «Електросила», «Електроапарат». 

Велика Вітчизняна війна затримала процес електрифікації шахт. Руйну-

вання шахт Донбасу ускладнило положення вітчизняної вугільної промисло-

вості, але після війни вони були швидко відбудовані. 

В період 40-х - 50-х років відбувається суттєве технічне зрушення. В ря-

ді країн випускаються вибухобезпечні трансформатори, високовольтні вими-

качі з безмасляним гасінням дуги, пускачі з іскробезпечними ланцюгами ке-

рування, підготовлюється перехід на більш високі напруги. До кінця 50-х ро-

ків у СРСР створюються електродвигуни для вибоїв з підвищеними тривали-

ми потужностями, які не поступаються кращим зарубіжним зразкам, елект-

родвигуни з водяним охолодженням, починається освоєння напруги 660 В, 

розробляються пересувні підстанції. В кінці 50-х років у Донецьку створю-

ється спеціальний інститут для створення вибухозахисного електрооблад-

нання для промисловості країни – Всесоюзний науково-дослідний інститут 

вибухобезпечного електрообладнання (ВНДІВЕ, зараз УкрНДІВЕ), який став 

центром, де розробляється все вітчизняне рудникове електрообладнання. Для 

втілення його розробок створюється ряд промислових підприємств (Торезь-

кий електротехнічний завод, Першотравневий електромеханічний завод, До-

нецький енергозавод, Константинівський завод високовольтної апаратури, 

Шахтарський електромеханічний завод, Зеленокумський завод «Електроапа-

рат»). На базі цих підприємств і організацій зараз створено Донецьке науко-

во-виробниче об’єднання (ДонНВО) «Вибухозахисне електрообладнання». 

В 60-ті роки впроваджені технічні засоби, які були створені раніше. За-

кінчується перехід на вузькозахватну виїмку, перехід на напругу 660 В і роз-
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почалася експлуатація пересувних підстанцій, негорючих екранованих кабе-

лів. Впроваджені безмасляні високовольтні вимикачі, нова серія пускачів з 

іскробезпечними ланцюгами, вибійні двигуни з тривалою потужністю до 

150кВт і більше, починається втілення системи упереджувального відклю-

чення, автоматичного газового захисту. 

У 70-ті роки науково-технічний прогрес в галузі електрифікації був 

спрямований на розширення використання електроенергії в шахтах і підви-

щення безпеки експлуатації електроустановок. Був розроблений комплекс 

електрообладнання на напругу 1140 В. Потужність електроприводу очисних 

комбайнів підвищилася за останні 20  років  більш ніж в 10 разів і досягла 

320 кВт. 

В нашій країні ще в 20-ті роки був прийнятий комплексний напрямок 

забезпечення електробезпеки: забезпечення електробезпеки як конструктив-

ними засобами, так і вдосконаленням системи вентиляції. У ці роки питання 

електробезпеки починає розглядати Макіївський науково-дослідний інститут  

МакНДІ. У 1932 році були розроблені перші «Правила виготовлення вибухо-

безпечного рудникового електрообладнання» (ПВВРЕ) і Методика впрова-

дження електрообладнання. 

У перші післявоєнні роки йшло поглиблення уявлень про вибухобезпеч-

ність, створення єдиної теорії, методики розрахунку і випробувань, вимог на 

виготовлення нових засобів захисту. Впровадження в шахтну практику на 

початку 50-х років реле струмів витоку РУВ (Лейбов Р. М.)  виявилося якіс-

ним етапом у вдосконаленні електробезпеки. 

Видобуток корисних копалин відкритим способом в нашій країні – від-

носно молода галузь гірничої справи. До 1917 року цей спосіб застосовувався 

у невеликих масштабах і мав допоміжний характер. Бурхливий ріст енерге-

тики, важкого гірничого машинобудування створили передумови для розвит-

ку відкритого способу видобутку корисних копалин. На початку 1940 року 
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гірнича промисловість отримала вітчизняні електричні екскаватори на гусе-

ничному ході з ємністю ковша 3 м3. 

Нині підприємства з відкритим видобуванням корисних копалин мають 

вигляд найбільш механізованої галузі гірничої справи. Основним видом ме-

ханізмів при цьому залишаються екскаватори, серед яких переважну біль-

шість складають одноківшеві екскаватори. 

Перші екскаватори з механічним приводом були винайдені: одноківшеві 

в 1834–1837 роках, багатоківшеві в 1859–1861 рр. Проте вітчизняна екскава-

торобудівельна промисловість була створена лише в 20–50 роки ХХ століття 

(Уралмашзавод, Новокраматорський та інші). 

Велике значення для техніки відкритих робіт має застосування гусенич-

ного ходу і електроприводу на екскаваторах. У 1910 році з’явилися перші ек-

скаватори на гусеничному ході, а також вперше отримали технічне викорис-

тання однодвигунні та багатодвигунні екскаватори на трьохфазному змінно-

му і постійному струмі. Електропривод став широко застосовуватися після 

введення в 1920 році для одноківшевих екскаваторів багатодвигунної систе-

ми з триобмотковими генераторами постійного струму, що має “екскаватор-

ну” характеристику. 

Подальші дослідження вчених нашої країни привели в 1939–1940 роках 

до створення нових електромашинних систем з використанням зворотних 

зв’язків електромагнітних підсилювачів. У 1947 р. Уралмашзавод випустив 

одноківшевий екскаватор нового типу СЕ-3, котрий став прототипом екска-

ваторів типу ЕКГ-4,6, ЕКГ-5, ЕКГ-8, ЕВГ-4, ЕВГ-6, ЕВГ-15/40, ЕВГ-10/50 і 

інших. 

Різке збільшення видобутку відкритим способом дало застосування кро-

куючих екскаваторів, ланцюгових і роторних багатоківшевих екскаваторів та 

транспортно-відвальних мостів. 
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Основним видом перетворювача постійного струму на екскаваторах яв-

ляються поки-що деякі різновиди системи Г-Д. Перспективними є напівпро-

відникові перетворювачі, котрі виконуються по системі приводу ТП-Д. Вста-

новлена потужність сучасних екскаваторів і комплексів досягла 20 МВт і бі-

льше. Все це примушує по-новому вирішувати проблему надійного забезпе-

чення потужних комплексів електроенергією необхідної якості. 

Специфічну область електрифікації гірничих робіт в країні прийшлося 

розвивати й вдосконалювати по мірі накопичення досвіду будівництва й екс-

плуатації гірничих підприємств. До рішення проблем їх електрифікації при-

тягувалися машинобудівні й електромашинобудівні заводи, науково-дослідні 

інститути й вищі навчальні заклади, проектні та інші організації, а також 

вчені і спеціалісти-виробники. Серед них слід назвати професорів Г.Є. Євреі-

нова, Ф.Н. Шклярського, що створили наукові школи по електрифікації гір-

ничих робіт. В багатьох дослідженнях, що торкалися питань електропоста-

чання шахт, кар’єрів, розрізів, створення електрообладнання виймальних та 

прохідницьких машин, гірничо-транспортних систем безперервної дії, руд-

никових і промислових електровозів, бурильних верстатів та інших устано-

вок приймали участь вчені гірничих вузів Москви, Дніпропетровська, Санкт-

Петербурга, Донецька, Києва та інших. В розвитку електрифікації гірничих 

робіт і підготовці кадрів багато було зроблено професорами В. Б Уманським, 

С.А. Алаторцевим, С.А. Волотковським, М. І. Озерним, Л. В. Гладиліним, 

В.С. Туліним, А.Є. Тропом, В.М. Винославським,Півняком Г.Г. Щуцьким 

В.І. та іншими. Особлива заслуга в рішенні багаточисельних теоретичних і 

практичних задач електрифікації підземних і відкритих гірничих робіт нале-

жить інститутам України: УкрНДІПроект, ДонВУГІ,  ДонДіпровуглемаш,  

УкрНДІВЕ, МакНДІ та іншим. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕЛЕКТРО-

ПОСТАЧАННЯ ГЕОТЕХНІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

1.1. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ  

НА ГЕОТЕХНІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Досвід побудови та експлуатації електрообладнання, систем електропос-

тачання на геотехнічних підприємствах переконливо доводять, що нехтуван-

ня особливих  умов  роботи електрообладнання на геотехнічних роботах ста-

вить значні перепони для нормального ведення робіт, веде до частих виходів 

із ладу електрообладнання, аварій та нещасних випадків. Специфіка геотех-

нічного підприємства впливає як на розробку та виготовлення електрооблад-

нання, так і на його експлуатацію. При цьому розрізняють загальну специфі-

ку геотехнічного підприємства та місцеву.  

До загальної специфіки для підприємств з підземними роботами відно-

сять: наявність гірничого тиску; підвищену температуру, вологість та запи-

лення виробок; можливість появи вибухонебезпечної атмосфери; обмеже-

ність габаритів виробок; наявність вибухових робіт у виробках; децентралі-

зацію гірничих робіт; постійне та періодичне переміщення робіт та інше. На 

підприємствах з відкритими роботами це: робота обладнання на відкритому 

повітрі в різні пори року,  значні розкриті площі в межах кар’єру, грунтоус-

тупна форма гірничих виробок та непостійність робочих горизонтів, постійне 

переміщення фронту гірничих робіт, децентралізація робіт, наявність вибу-

хових робіт та інше. 

До місцевих особливостей підприємства належать: способи розкриття та 

підготовки родовища, його глибина, способи розробки родовища, кількість 

робочих горизонтів, розміри шахтного поля, властивості оточуючих порід, 
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прийняті засоби механізації робіт та транспорту і інше. Загальна специфіка 

приймається до уваги при проектуванні, розробці та виконанні електрообла-

днання для гірничих робіт, місцеві особливості - при виборі електрооблад-

нання та проектуванні систем електропостачання. 

 

1.1.1. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПРИ  

ПІДЗЕМНИХ  ГЕОТЕХНІЧНИХ РОБОТАХ 
 

Специфічні умови геотехнічних робіт визначають ряд спеціальних вимог 

до конструкції електрообладнання, ізоляції струмоведучих його частин, спо-

собів монтажу та експлуатації обладнання. 

Наявність вибухонебезпечної атмосфери у вигляді суміші повітря з ме-

таном та іншими газами (вугільні шахти), повітря з метаном та воднем (ка-

лійні рудники), повітря з метаном та сірководнем (озокеритові шахти) вима-

гає спеціального пожежо- та вибухобезпечного виконання електрообладнан-

ня. Для цього використовують різні види вибухозахисту обладнання в поєд-

нанні з контролем складу атмосфери виробок та електричних заходів захисту. 

Наявність вологи та пилу в місцях установки електрообладнання потре-

бує спеціального конструктивного виконання оболонок, що запобігають про-

никненню вологи і пилу в середину оболонок, та використання вологостійкої 

ізоляції струмопровідних частин, антикорозійного покриття оболонок і окре-

мих елементів. 

В гірничих виробках глибоких шахт температура повітря складає приб-

лизно 35 С, в камерах – 40 С, відносна вологість повітря – 95...98 %. В умо-

вах високої вологості після ряду циклів нагрівання – охолодження машин чи 

апаратів в середині їх оболонок накопичується водяна пара, яка при відклю-

ченні електроенергії та охолодженні повітря випадає у вигляді роси на пове-
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рхні ізоляторів, кабелів, обмоток і металевих частин. Наявність вологи при 

підвищеній температурі приводить до утворення плівок вологи на ізоляції, 

що в свою чергу викликає поверхневі електричні розряди та збільшення 

струмів витоку на землю, навіть виникнення коротких замикань. Крім цього, 

волога проникає в середину ізоляції і тим самим сприяє її пошкодженню. По-

криття вологою металевих поверхонь при підвищеній температурі посилює 

корозію, яка особливо шкідлива для дрібних деталей реле захисту та управ-

ління, а також для вибухозахисних поверхонь оболонок. 

Поряд з цим, вугільний пил (дрібнодисперсний) легко проникає в сере-

дину оболонок електрообладнання і є струмопровідним (особливо у вологих 

умовах), сприяє також збільшенню струму витоку, поверхневих розрядів і 

виникненню струмів короткого замикання. 

Осідання вугільного пилу на вологих поверхнях реле знижує їх чутли-

вість і з часом вони повністю виходять з ладу. Цим негативним явищам спри-

яє також і те, що шахтна вода в більшості випадків є агресивною - кислотною 

або лужною. 

Треба також врахувати і те, що при розчиненні у воді окислів азоту, які 

утворилися в дузі при комутаціях, з’являються азотна і азотиста кислоти, які 

сприяють підвищенню корозії. 

Наявність тиску бокових порід і пов’язане з ним можливе обвалення по-

требує підвищеної механічної стійкості оболонок електрообладнання, здат-

ного протистояти силі тиску без деформацій і руйнувань. 

Наявність вибухових робіт потребує як підвищеної механічної стійкості, 

так і зручностей швидкого демонтажу обладнання і усування його із зони дії 

вибуху та подальшого повторного монтажу. 

Обмеженість простору в підземних виробках потребує мінімальних роз-

мірів електрообладнання, що обмежує їх потужність. Для досягнення потріб-

ної потужності обладнання використовують ізоляції з високою допустимою 
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температурою нагрівання, покращують умови його охолодження (наприклад, 

водяне охолодження двигунів). 

Пересувний характер роботи більшості машин і механізмів пов’язаний з 

безперервним або періодичним переміщенням їх в процесі роботи. Ця обста-

вина потребує наявності гнучкої ланки в системі електропостачання для за-

безпечення можливості переміщення машин відносно нерухомого пункту 

живлення, наявності роз’ємних пристроїв для швидкого і легкого від’єднання 

електрообладнання від електромережі і подальшого приєднання після пере-

несення. При цьому саме обладнання повинно бути пристосоване до частих 

переміщень, тобто мати по можливості менші розміри та бути компактним. 

Велика площа підземних геотехнічних робіт і територіальна розкида-

ність окремих робочих машин, при великій споживаючій потужності, ускла-

днює систему розподілу електроенергії та підведення її до робочих машин. 

Необхідність використання високої і низької напруги для живлення машин і 

механізмів ускладнює систему електропостачання та експлуатацію електро-

господарства. 

Неможливість проведення ремонту електрообладнання і труднощі замі-

ни обладнання в шахтних умовах потребує використання більш надійних 

елементів і блочності виконання апаратури. При виникненні в таких апаратах 

несправностей, з метою зменшення простоїв, пов’язаних з електропостачан-

ням і підвищення безпеки, несправні блоки швидко замінюються  резервни-

ми, що має сенс також при профілактичних ремонтах, оглядах і перевірках. 

Необхідність швидкої заміни «блоків» в свою чергу потребує використання в 

апаратах швидко відкриваючихся кришок, так як наявність блочної системи 

вже несумісна з багатоболтовим кріпленням кришок, що потребують трива-

лого часу для їх установки й зняття. 

Одним з найважливіших напрямків удосконалення шахтного електрооб-

ладнання слід вважати роботи по зниженню його ваги й блочності виконан-
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ня, котрі можуть бути одержані як шляхом раціоналізації конструкцій і вико-

ристання нових більш якісних матеріалів, так і шляхом прийняття принципо-

во нових рішень, що базуються на останніх досягненнях науки. 

Тяжкі й часті пуски обладнання викликають необхідність використання 

пускової апаратури з високою комутаційною здатністю і електродвигунів з 

високою тепловою і динамічною стійкістю. Тяжкі енергетичні режими пога-

но впливають на строки служби двигунів. 

Враховуючи вище вказані специфічні особливості умов роботи електро-

обладнання для підземних гірничих виробок, промисловість випускає елект-

рообладнання у виконанні, що відповідає Правилам виготовлення вибухоза-

хищеного рудникового електрообладнання (ПВВРЕ). 

Умови роботи електрообладнання в підземних гірничих виробках різно-

манітні і  виготовити  якесь  «універсальне»  електрообладнання, яке б задо-

вольняло всім вимогам і можливим умовам роботи, було б економічно недо-

цільним, а в окремих випадках  технічно неможливим. Тому ПВВРЕ перед-

бачають різні види виконання рудникового електрообладнання, яке повинно 

використовуватися в залежності від конкретних умов його роботи. 

 

1.1.2. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ  

НА КАР’ЄРАХ 

 

Сучасний кар’єр – це підприємство з високим рівнем механізації вироб-

ничих процесів на базі електрифікованого обладнання. Безперервне перемі-

щення фронту очисних та розкривних вибоїв потребує переміщення основ-

них машин і механізмів - екскаваторів, бурильних машин, вибійних конвеє-

рів, тощо. Для їх живлення необхідні пересувні трансформаторні підстанції, 

пересувні силові та освітлювальні лінії електропередач, пересувні примика-
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ючі пункти (ПП) і та іннш. Це значно ускладнює підведення електроенергії 

до машин і комплексів, електропостачання кар’єру в цілому. 

Частими є переключення екскаваторних кабелів з одного на інший ПП, 

змотування і намотування кабелю на барабан, підтягування кабелів. Необхід-

ність переключення апаратів, кабелів, проводів ліній підвищує механічний 

знос контактних з’єднань. Багаторазове пересування призводить до підви-

щення механічних навантажень на корпуси електрообладнання, на кріплення 

електроапаратів та ізоляторів. 

Сучасні кар’єри займають величезний простір  до 5 км2 і більше, а гли-

бина їх досягає 500 метрів. На таких кар’єрах розробка ведеться одночасно 

на багатьох уступах, число яких досягає 50. Розташування гірничих машин і 

механізмів по всьому фронту робіт, як по площині, так і по глибині виробок, 

ускладнює систему розподілу електричної енергії. Необхідно споруджувати 

розгалужені повітряні та кабельні мережі, значну кількість пересувних підс-

танцій і приключаючих пунктів. Це, в свою чергу, потребує використання 

пересувного електрообладнання, мереж, виконання та експлуатація котрих 

складніше стаціонарних. 

Наявність вибухових робіт на кар’єрах представляє значну небезпеку 

пошкодження електрообладнання, що викликає необхідність створення на-

дійного механічного захисту електрообладнання від ударів каменями, додат-

кових переміщень обладнання під час вибухових робіт, ускладнює експлуа-

тацію повітряних і кабельних ліній і таке інше. 

Все електрообладнання кар’єрів працює під відкритим небом цілий рік, і 

вдень і вночі за будь-яких погодних умов, що накладає до його виконання та 

експлуатації значні вимоги. Експлуатація електрообладнання визначається 

кліматичними умовами зони , в якій розташований кар’єр. 

На експлуатацію і надійність електрообладнання значно впливає різкий 

перепад температур і вологість зовнішнього середовища. Так, в південних 
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районах максимальна температура повітря може досягати 45...55 С, що на 

10...20 С вище умовно прийнятої при проектуванні електричних машин і 

апаратів. В цих умовах необхідно занижувати припустиме навантаження на 

провідники і обладнання згідно з виразом: 

 

оТнТ
факТнТ

припІ/
припІ




 , 

де: Тн - нормативне нагрівання провідників, обладнання, С; Тфак - фактична 

температура середовища, С; То - нормована температура зовнішнього сере-

довища, С. 

За низьких температур ускладнюється експлуатація кабелів і апаратів з 

масляним заповненням, ізоляція котрих стає крихкою, масло застигає і по-

рушується нормальна робота апаратів. При низьких температурах знижується 

надійність механічних вузлів електромашин. 

Волога, яка міситься в повітрі, за певних умов конденсується на обмот-

ках і інших частинах електрообладнання, що може призвести до пошкоджен-

ня ізоляції. 

На відкритих роботах, в основному, застосовується електрообладнання в 

нормальному загальнопромисловому виконанні. Ізоляція провідників елект-

роустановок виконується звичайними матеріалами: гумою, фарфором, склом, 

капроном, слюдою, ізоляційними рідинами і т. і. Ізоляція з цих матеріалів по 

різному зберігає стабільність при впливі на них кліматичних умов зовніш-

нього середовища. Підвищена вологість потребує використання електрооб-

ладнання з вологостійкою ізоляцією, котра в свою чергу просочена вологос-

тійкими лаками. Під впливом зовнішнього середовища в кар’єрі погіршують-

ся ізоляційні якості гуми екскаваторних кабелів. 
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Гума має значну вологопоглинаючу здібність (сорбцію), ось чому кон-

центрація вологи в гумі стає значною навіть при відносній вологості 

60...70%. Наявність в гумі водорозчинних домішок (тальк, каолін) збільшує її 

розчинність, а наявність озону в повітрі прискорює процес окислення гуми і 

призводить до утворення мікротріщин на поверхні ізоляції. При зміні темпе-

ратури зовнішнього середовища в кар’єрі від плюсової (вдень) до мінусової 

(вночі) волога заповнює мікротріщини і в результаті замерзання збільшує їх 

розміри. Крім цього, при низьких температурах, в результаті кристалізації 

каучуку, гумова ізоляція втрачає еластичність, стає крихкою і її згин призво-

дить до утворення тріщин. 

В результаті високої запиленості повітря на кар’єрі на ізоляторах і ізоля-

ційних деталях утворюється стійкий шар пилу. Під час дощу, мокрого снігу 

цей пил стає причиною однофазних замикань на землю. Забрудненню підля-

гають не тільки відкриті ізолятори, але й ізолятори в шафах розподільчих пу-

нктів і трансформаторних підстанцій (РП і ТП), вхідних коробок і струмоп-

риймальних кілець екскаватора та іншого обладнання. 

В районах з частими грозами й сильними вітрами ускладнюється вста-

новлення переносних і пересувних ліній електропередач, тому що в даному 

випадку потрібне встановлення допоміжних засобів захисту від грозових ро-

зрядів і механічних пристосувань для закріплення опор ЛЕП. 

У разі сильних туманів необхідно встановлення допоміжного освітлен-

ня. Обслуговування електроустановок і електромереж під відкритим небом, 

під час негоди, пов’язане з підвищеною небезпекою ураження електричним 

струмом, при цьому необхідно враховувати також і те, що виконання захис-

ного заземлення і забезпечення його надійної роботи на кар’єрах значно 

ускладнюється. Ось чому необхідно приділяти велику увагу  безпеці обслу-

говування електроустановок. 
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Навантаження машин і механізмів на кар’єрах змінюється в широких 

межах. Електрообладнання  на екскаваторах, бурових верстатах і т. д. знахо-

диться в умовах постійного струсу, поштовхів, вібрацій. Ось чому до нього, а 

саме, до електромашин, висуваються вимоги підвищеної механічної міцності. 

Всі ротори і якорі електромашин для гірничого обладнання повинні мати по-

силені бандажі і короткозамкнуті кільця. Обмотки статорів повинні надійно 

закріплятися як в пазовій, так і в лобовій частинах. 

Електричні машини повинні мати корпуси, які б виключали можливість 

потрапляння в них крапель води й сторонніх предметів. Для кар’єрних уста-

новок, розташованих під відкритим небом, слід застосовувати електромаши-

ни і апарати з водонепроникним виконанням. На екскаваторах і інших гірни-

чих машинах повинні використовуватися трансформатори, масляні вимикачі 

та інше обладнання з підвищеною механічною міцністю, яке б забезпечувало 

нормальну роботу при струсах. 

 

1.2. КАТЕГОРІЇ ЕЛЕКТРОПРИЙМАЧІВ ЗА НАДІЙНІСТЮ 

 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
 

Необхідний рівень безперебійності роботи технологічних установок і, 

відповідно, рівень безперебійності живлення споживачів електричною енер-

гією регламентується Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ - 

рос.). При цьому всі електроприймачі поділяються на три категорії. ПУЕ да-

ють лише загальні принципові рекомендації по надійності електропостачан-

ня, ці вимоги деталізуються та конкретизуються у галузевих нормативних 

документах. 

 До електроприймачів першої категорії належать такі, перерва в живлен-

ні яких може викликати загрозу для життя людини, пошкодження головного 
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дорогого обладнання, значний збиток народному господарству, масовий брак 

продукції, розлад складного технологічного процесу. Перерва в електропос-

тачанні цих споживачів може бути лише на час автоматичного вводу резерв-

ного живлення (АВР). 

На кар’єрах до електроприймачів першої категорії відносять: водопони-

жуюче та водовідливне обладнання; машини, які використовуються на розк-

ривних роботах на дільницях гідромеханізації; дренажні шахти; протипоже-

жні насоси проммайданчика; котельні; АТС та ЕОМ. 

На шахтах і рудниках: клітьовий підйом із власними потребами; венти-

лятор головного провітрювання для шахт третьої категорії та зверхкатегорій-

них за газом, незалежно від місця розташування (з АВР); вентилятори голов-

ного провітрювання  шахт  першої, другої категорій та негазових і головні 

вентиляторні установки на окремих блоках, для яких можливе резервне жив-

лення від розподільчих пунктів інших установок (без АВР); компресорні ста-

нції, якщо головною є пневматична енергія; обладнання для дегазації вугіль-

них пластів; головний водовідлив; центральні підземні підстанції (ЦПП); ма-

гістральні перекачні вуглесосні станції (гідротранспорт); гідропідйом, сумі-

щений із водовідливом; протипожежні насоси; канатна пасажирська дорога; 

АТС; ЕОМ. 

На будмайданчиках метрополітенів та інших підземних споруд до спо-

живачів  першої  категорії  відносять: головні  вентиляторні  установки;  го-

ловний водовідлив (його можна віднести до споживачів другої категорії при 

наявності відповідного водозбірника); кесонні роботи. 

Із складу електроприймачів першої категорії ПУЕ рекомендує відокре-

мити особливу групу електроприймачів, безперервна робота яких необхідна 

для безаварійної зупинки виробництва з метою запобігання загрози життю 

людей, вибухів, пожеж та пошкоджень дорогого обладнання. 
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Живлення електроприймачів першої категорії передбачається від двох 

незалежних джерел.  

Незалежними джерелами живлення можуть бути дві секції або системи 

шин однієї або двох електростанцій чи підстанцій при виконанні наступних 

умов: 

 кожна із секцій або систем шин має живлення від незалежного джере-

ла; 

 системи шин не з’єднані між собою, або  які мають зв’язок, котрий ав-

томатично вимикається при порушенні нормальної роботи однієї із секцій 

шин. 

Для забезпечення надійного живлення електроприймачів особливої гру-

пи, повинне передбачатися третє незалежне джерело живлення, в якості яко-

го використовуються місцеві електростанції, електростанції енергосистеми  

(шини генераторної напруги), спеціальні агрегати безперервного живлення, 

акумулятори, дизельні електростанції. 

При виході з роботи одного з двох незалежних джерел живлення, третє 

повинно негайно готуватися для автоматичного резервування електроприй-

мачів особливої групи на випадок виходу з роботи другого джерела. Третє 

незалежне джерело, зазвичай, обмеженої потужності, тому що призначене 

лише для безаварійної зупинки виробництва після того, як головні джерела 

живлення будуть вимкнуті. 

До електроприймачів другої категорії відносять такі, перерва в живленні 

яких пов’язана з масовим недовиробництвом продукції, прогулами робочих, 

простоями механізмів, транспорту. Перерва в електропостачанні цієї групи 

можлива на час, необхідний для ввімкнення резервного живлення черговим 

персоналом або виїзною бригадою. Електроприймачі другої категорії реко-

мендовано живити від двох незалежних джерел. 
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За наявності централізованого резерву трансформаторів та можливості 

зміни пошкодженого трансформатора за час до однієї доби, можливе жив-

лення електроприймачів другої категорії від одного трансформатора. 

На кар’єрах до електроприймачів другої категорії належать: машини, які 

використовуються на добувних роботах; електрифікований залізничний або 

конвеєрний транспорт; компресори; технологічний комплекс промислового 

майданчика. 

На шахтах та рудниках до споживачів другої категорії належать: скіпові 

підйоми із власними потребами; вантажна канатна дорога (при відсутності 

складу продукції); компресори; дільничний водовідлив з прибутком води по-

над 50 м3 за годину; зумпфові водовідливи; об’єкти будівництва шахт. 

На будівельних майданчиках метрополітену та інших підземних споруд, 

до електроприймачів другої категорії відносять: 

 на поверхні: компресори (крім кесонних робіт), водовідлив, водопо-

ниження, насосні та калориферні станції, підйомні машини; 

 в підземних виробках:  електровозний  транспорт, механізація робіт, 

місцевий водовідлив, вентиляція, робоче освітлення. 

Усі інші споживачі – електроприймачі третьої категорії. Перерва  в їх 

живленні можлива на час, необхідний для ремонту або заміни пошкодженого 

елемента мережі, але не більш ніж на добу. 

На кар’єрах електроприймачами третьої категорії є:  машини, які вико-

ристовуються на розкривних роботах та відвалах; освітлення доріг; транс-

порт породи; адмінпобуткомбінат; механічні майстерні; склади; автогаражі; 

освітлення проммайданчика та будівель. 

На шахтах і рудниках  це: вантажна канатна дорога (при наявності 

складу продукції); перетворювальні  агрегати  електровозної відкатки; скре-
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перні установки на підготовчих та добувних роботах; освітлення будівель; 

промислових майданчиків; механічна майстерня; адмінпобуткомбінат. 

На будмайданчиках метрополітену і тунелів електроприймачами третьої 

категорії є: електроприймачі в будівлях виробничо-побутового призначення; 

обладнання механізації робіт на поверхні та заморожування ґрунтів; скіповий 

підйом; освітлення. В підземних виробках споживачів третьої категорії не-

має. 

При живленні потужних екскаваторів на кар’єрах є деякі суперечності. 

Працюючи на розкритті, відвалоутворенні та рекультивації, вони є спожива-

чами третьої категорії . В той же час вони являються важливою ланкою тех-

нологічного процесу і перерва в їх електропостачанні викликає розлад техно-

логічного процесу зі значним збитком (масове недовідвантаження гірничої 

маси, простої технологічно пов’язаних машин і агрегатів). Тому тривалі пе-

рерви в електропостачанні (до доби) для цих екскаваторів недоцільні. Врахо-

вуючи це, всі екскаватори слід відносити до споживачів другої категорії, при 

цьому обов’язкова наявність резервного джерела живлення. 

Як відомо, у споживачів другої категорії перерва в живленні можлива на 

час вмикання резерву черговим персоналом або виїзною оперативною брига-

дою. Але на сучасних кар’єрах роботи виконуються на великій території, в 

умовах місцевості з різноманітним рельєфом, рухатися по якій буде важко. 

При цьому кар’єрні підстанції в багатьох випадках працюють без чергового 

персоналу. Тому треба використовувати на підстанціях кар’єру системи АВР, 

як засіб підвищення надійності електропостачання. Слід також передбачати 

АПВ на кар’єрних лініях напругою вище 1000 В. 

 

Контрольні запитання і завдання 

1. Які вимоги до рудникового електрообладнання обумовлені умовами йо-
го експлуатації в підземних виробках шахт та рудників? 
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2. Проаналізуйте умови експлуатації електрообладнання при будівництві 
підземних споруд та в приміщеннях метрополітенів. 

3. Проаналізуйте умови експлуатації електрообладнання на підприємст-
вах нафтогазового комплексу та вимоги до обладнання. 

4. Які вимоги до електрообладнання та систем електропостачання обу-
мовлені умовами їх експлуатації на кар’єрах? 

5. Що таке електроприймачі першої категорії геотехнічних виробництв 
та які вимоги до їх електропостачання?  

6. Охарактеризуйте незалежні джерела живлення. Які електроприймачі 
відносяться до особливої та критичної груп електроприймачів? 

7. Наведіть визначення та приклади лектроприймачів другої та третьої 
категорій геотехнічних виробництв і вимоги до їх електропостачання. 
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РОЗДІЛ 2. УМОВИ БЕЗПЕЧНОГО  

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА  

ГЕОТЕХНІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 

Електроенергія має безперечні переваги перед іншими видами енергії, 

такими як: простота використання, відносна дешевизна та екологічна чисто-

та, можливість передачі на значні відстані.  

Розвиток економіки супроводжується завжди розширенням області ви-

користання електричної енергії, ростом енергоозброєності праці. Електрична 

енергія є потенційним джерелом небезпеки. На гірничих підприємствах вона 

може бути причиною враження людей електричним струмом та може викли-

кати пожежі і вибухи, тому умовою безпечного використання електричної 

енергії є використання: комплексу заходів попередження враження обслуго-

вуючого персоналу електричним струмом; та комплексу заходів попере-

дження пожеж та вибухів, причиною яких є електричний струм. 

 

2.1. Електробезпека та основні заходи захисту  

на геотехнічних підприємствах 
 

На геотехнічних підприємствах існують особливі умови, які мають пев-

ний вплив на стан виробничого травматизму, зокрема електротравматизму. 

Найважливішими факторами виробничого середовища, що впливають на ор-

ганізм людини та на можливість враження електричним струмом у цих умо-

вах, є: підвищена температура, вологість, робота при недостатньому освіт-

ленні, наявність шуму гірничих машин та вібрацій, гірського тиску, що під-

вищує пошкоджуваність електроустаткування та мереж.  
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У світі на 1 млн. мешканців припадає від трьох до десяти електротравм з 

летальними випадками на рік. Ураження електричним струмом становить 

2...2,5 % від усіх травм, але 12 %  із летальними випадками. Особливо про-

блема є гострою для України, де на 1 млн мешканців  щорічно гине більше 20 

осіб, в той же час як в розвинутих країнах Європи цей показник складає 5...7 

загиблих на 1 млн мешканців. Більша частина (більше 80 %) смертельних 

електротравм припадає на електроустановки напругою до 1000 В. 

 

2.1.1. Причини електротравм на геотехнічних  

підприємствах 

 

Як показує аналіз електротравм у Мінтопенерго України, загальними 

причинами  електортравм  є незадовільна  організація  робіт,  особиста  нео-

бережність потерпілих, грубе порушення вимог Правил безпеки.  

 Для гірничодобувної промисловості відносно більша частина електро-

травм припадає  на  відкриті  роботи – 60...65 %, на підземні – 30...40 % від 

загальної кількості травм. При чому 60 % всіх електротравм виникає внаслі-

док  порушення  Правил  безпеки (ПБ), 40 % електротравм – внаслідок  конс-

труктивних  недоліків  електрообладнання,  мереж,  електроустановок.  Най-

більша кількість електротравм (приблизно 57 %) припадає  на  персонал зі 

стажем роботи до 3-х років. Таку ж частку електротравм одержують праців-

ники у віці до 30 років. 

 Коротко основні причини електротравм на геотехнічних підприємствах 

можна назвати: 

 торкання струмоведучих частин, що знаходяться під напругою (до 

оголених проводів, шин, контактів апаратів та ін.). 
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 торкання конструктивних частин мережі та обладнання, які нормально 

не знаходяться під напругою, але опинилися під нею внаслідок пошкодження 

ізоляції; 

 перебування біля обірваних проводів; 

 торкання металевих предметів, які не є елементами електроустановок, 

але випадково опинилися під напругою; 

 поява потенціалів на ділянці робіт зі  знятою напругою внаслідок інду-

кції від сусідніх установок, що знаходяться під напругою; 

 попадання під напругу внаслідок зворотної трансформації; 

 торкання статично зарядженого обладнання. 

 

2.1.2. Дія електричного струму на організм людини 

 

Небезпечний вплив електричного струму на людину було виявлено в 

останній четверті XVIII століття. Першу виробничу електротравму при пос-

тійному струмі описав француз Леруа де’Маркюр у 1863 році, а першу елек-

тротравму при змінному струмі у 1882 році описав австрійський вчений Ел-

лінек. Однак електробезпека, як система організаційних, технічних заходів та 

засобів, що забезпечують захист людей від небезпечної дії електричного 

струму, електричної дуги, електромагнітного поля та статичної електрики, 

виникла значно пізніше, коли почалося широке впровадження змінного 

струму.  

Дія електричного струму на організм людини залежить від багатьох фак-

торів: від роду струму (постійний чи змінний); від його частоти; від величини 

струму; від тривалості протікання струму; від шляху проходження струму 

через людину; від фізичного і психологічного стану людини. 



 37

Вивчення механізму електротравм показує, що електричний струм ви-

кликає в організмі загальну рефлекторну реакцію зі сторони центральної та 

периферійної нервової систем, серцево-судинної системи, що призводить до 

порушення нормальної роботи серця або до зупинки дихання. Найбільш шкі-

длива дія струму з промисловою частотою 50...60 Гц – з’являється хаотичне 

скорочення волокон серцевого м’язу, так звана фібриляція, при появі якої 

припиняється робота серця. Найбільш вірогідно людина вражається при про-

ходженні струму через найбільш важливі органи:серцево-судинну систе-

му,нервову систему та ін. Найбільш вразливими частинами тіла є: зворотня 

сторона долоні, щока, шия, плече, гомілка. Необхідно  памʼятати, що  при 

враженні струмом, нормальна робота серця не відновлюється сама по собі. 

Але припинення дихання та серцебиття не означає, що настала дійсна смерть. 

Це може бути шок чи клінічна смерть, яка може продовжуватися 7...8 хви-

лин. Про те, це не може бути причиною відмови від надання допомоги. Треба 

робити непрямий масаж серця та штучне дихання. Обов'язковими є ці заходи 

до приходу лікаря. Тільки лікар констатує смерть. Така травма називається 

електричним ударом і має місце часто при проходженні невеликих струмів. 

Крім такої травми існують інші електротравми: опіки, електричні знаки, 

електрометалізація шкіри. Опіки зʼявляються як при безпосередньому прохо-

дженні струму через тіло людини, так і без проходження, наприклад: при ро-

зплавленні плавких вставок запобіжників, від розлітаючих часток розплавле-

ного металу, від доторкання до сильно нагрітих частин електроустаткування. 

Більш серйозні опіки бувають від електричної дуги, особливо в мережах на-

пругою вище 1000 В. Короткочасне проходження великого струму, як прави-

ло, не супроводжується електричним ударом, але є часто достатнім щоб виз-

вати серйозні, можливо смертельні, опіки. 

Електричні знаки за зовнішньою ознакою являють собою припухлість на 

поверхні шкіри круглої чи еліпсоїдної форми з різко окресленою каймою. 
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Особливістю електричного знаку є безболісність, але наслідки такої травми 

можуть бути серйозними (муміфікація, відторгнення).  

Електрометалізація полягає у поверхневому проникненні частинок ме-

талу в шкіру. Наслідки травми залежать від ураженої поверхні як і при опі-

ках. Навіть при легких електротравмах, за рахунок дії електричного струму, 

можливі  ускладнення: розлад  зору, слуху, викривлення смаку та ін. З пізні-

ших ускладнень можливі: стенокардія, інфаркт міокарда, психоневрози, цук-

ровий діабет та ін.  

Наслідки  дії електричного струму на людину, його вражаючий ефект 

визначається різними факторами. Найбільш небезпечним є змінний струм 

промислової частоти 50...60 Гц, що обумовлено здатністю його подразнювати 

та викликати  збудження  тканин  організму, порушуючи його життєву функ-

ціональну діяльність. Постійний струм приблизно в 3...5 разів є безпечнішим, 

його дія менш інтенсивна і переважно теплова. Але при напрузі 500 В пос-

тійний струм за небезпекою не відрізняється від змінного.  

Із зростанням частоти струму небезпечна дія змінного струму зменшу-

ється. 

Небезпека струму, що протікає через тіло людини, підвищується із зрос-

танням струму. 

 За дією на організм людини розрізняють: 

– пороговий відчутний струм (0,5...2 мА змінного струму або 5...7 мА 

постійного); 

– пороговий відпускаючий струм - найбільше значення струму, при яко-

му людина може самостійно звільнитися від провідника зі струмом (прибли-

зно 6 мА); 

– пороговий невідпускаючий струм (10...15 мА змінного струму і 

50...130мА постійного); 

– пороговий фібріляційний струм (80...100 мА) при дії більше 3 секунд. 
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 Струм 100 мА є смертельно небезпечним. В практиці проектування за-

собів захисту за тривале безпечне значення струму прийнято 25 мА за наяв-

ності засобів автоматичної компенсації ємності мережі та 30 мА - при їх від-

сутності. 

Чим довша дія струму на організм людини, тим більша ймовірність його 

небезпечних наслідків і навпаки. Залежність величини короткочасного без-

печного змінного струму від тривалості його дії на організм може бути пред-

ставлена формулою американського інженера Дальзіеля: 

 

t/165.0кбI  , 

 

де: Iкб - короткочасний безпечний струм, А; t - час проходження струму 

через людину. 

На практиці використовують наступний ряд короткочасних допустимих 

струмів від часу проходження через тіло людини (таблиця 2.1.). 

 
Таблиця 2.1. Ряд короткочасних допустимих струмів від часу проходження через 

тіло людини 

T, с 0,2 0,5 0,7 1 30 
Біль-

ше 30 

Ікб, мА 250 100 75 65 6 1 

 

Дія струму на організм людини залежить також від шляху проходження 

струму. Дуже небезпечним є проходження струму крізь основні органи жит-

тєдіяльності людини. Важливим параметром, що дозволяє знайти величину 

вражаючого струму, є електричний опір ланцюга струму, що протікає через 
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людину. Найбільш ймовірними є шляхи струму від одної руки до іншої та від 

руки до ноги. Це є найбільш небезпечні шляхи, тому що струм проходить че-

рез область серця, основні нервові вузли та ін.  

 Якщо людина торкається до струмоведучих елементів двома руками: 

 

Rланц = Rлюд + 2Rп.к., 

 

де: Rланц – опір  ланцюга  замикання, Ом; Rлюд - опір людини, Ом; Rп.к. - 

перехідний опір в місці контакту з струмоведучим елементом установки, Ом. 

 Для шляху струму від руки до ноги: 

 

Rланц. = Rлюд. + Rп.к. + Rвзуття + Rр.з., 

 

де: Rр.з. - величина розтікання струму на землю, Ом. 

Звідси видно, що, для забезпечення безпеки персоналу, використовують 

індивідуальні засоби захисту: діелектричні рукавички, які значно збільшують 

опір Rп.к.; гумове взуття (Rвзуття = 1 кОм і більше), ізоляційні коврики, підста-

вки і інші, які збільшують Rр.з.При розрахунку захисту виходять із найбільш 

небезпечних випадків, коли всі значення опорів приблизно дорівнюють ну-

лю, тобто Rланц .   Rлюд.. 

Багатьма експериментальними дослідженнями встановлено, що величи-

на опору тіла людини залежить від багатьох факторів: прикладеної напруги, 

частоти, площі контакту з електродами, стану шкіряного покриття, місця ко-

нтакту, температури зовнішнього середовища та ін. 

Найбільший опір має шкіра людини, а повний опір людини є нелінійною 

величиною і може бути поданий схемою заміщення (рис. 2.1): 

Підвищення напруги, прикладеної до тіла людини, призводить до про-

бою шкіряного покрову, в результаті чого повний опір людини зменшується 
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до внутрішнього опору людини. Для розробки захисту необхідно знати і вмі-

ти оцінити хоча б приблизно мінімальне значення опору людини.  

 

 

                                                                            

  

 

 

 
Рис. 2.1. Схема заміщення опору людини: 

r1 - опір внутрішніх органів; r2 - опір шкіряного покрову; с – ємність, обумовлена 

шкіряним покровом 

За мінімальний розрахунковий опір людини прийнято опір Rлюд=1000Ом. 

Найбільш небезпечним є торкання людини до 2-х фаз, коли до тіла людини  

прикладена лінійна напруга мережі, тоді струм через людину є небезпечним, 

так як: 

Iлюд=
люд

ф

R
U3  , 

де: Ілюд – струм через людину, А; Uф – фазна напруга, В. 

Але людина, на щастя, здебільшого випадків потрапляє під одну фазу. В 

цьому випадку струм через людину залежить від прийнятого режиму нейтра-

лі трансформатора: ізольована вона чи заземлена. 

 

2.1.3. Умови електробезпеки в мережі з ізольованою 

нейтраллю трансформатора 

 

В мережах з ізольованою нейтраллю (рис. 2.2) опір ізоляції є одним з ос-

новних факторів безпечного використання електроенергії. Опір ізоляції СЕП 
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складається з опору ізоляції елементів мережі: ліній електропередачі, двигу-

нів, електроапаратів та ін. При цьому, кожну одиницю довжини мережі мож-

на уявити як опір ізоляції між проводом і землею. Крім цього, проводи як 

між собою, так і між кожним проводом і землею мають ємнісний зв’язок. В 

коротких, з точки зору хвильових процесів, електричних мережах, якими є 

мережі гірничих підприємств, опори окремих фаз, по відношенню до землі, 

можна представити зосередженими активними та ємнісними опорами. 

  

Рис. 2.2. Розрахункова схема мережі з  ізольованою нейтраллю трансформатора  

(I – нейтраль джерела ізольована (insulate – ізолювати) за стандартами  

МЕК 60364-5-54). 

 

При нормальному режимі роботи мережі, активна і ємнісна провідність 

окремих фаз по відношенню до землі приблизно рівні між собою, тобто,  

  

r1 = r2 = r3  = r; x1 = x2 = x3 = x, 

де: r1, r2, r 3 – активний опір відповідних фаз, Ом; x1, x2, x3 – ємнісний 

опір відповідних фаз, Ом,   

Або: 

g1 =g2 = g3 = g =1/r; b1 = b2 = b3 = b = 1/x, 

I
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де: g1, g2, g3 – активна провідність відповідних фаз, См; b1, b2, b3 – ємнісна 

провідність відповідних фаз, См. 

Тоді фазні напруги  (рис. 2.3): 

 

3U2U1U  , 

а струми витоку на землю: 

 

1Y1U1I  , 222 YUI  , 333 YUI  , 

 

де : =Y q – jb – загальна провідність, См. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Векторна діаграма напруг мережі із ізольованою нейтраллю. 

  

При симетричному опорі ізоляції фаз потенціал нейтралі трансформато-

ра  збігається з потенціалом землі UN = 0. 

При торканні людиною до одної з фаз симетрія мережі порушується. 

Нульова точка приймає нове положення O1 . При цьому змінюється і значен-

ня фазних напруг: 

NU1U1U  ; NU2U2U  ; NU3U3U  . 
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На основі першого закону Кірхгофа: лIIII  321 = 0, підставляючи 

значення струмів: 

 

0Y)UU(Y)UU(Y)UU(Y)UU( людN13N32N21N1  , 

 

та вирішуючи рівняння можна знайти напругу нейтралі UN і потім знайти 

струм через тіло людини. Оскільки U1=U2=U3 в мережі з ізольованою нейт-

раллю, тоді: 

03U2U1U  , 

тому 

.0YNU3лY)NU1U(  , 

звідки 

Y3лY
лY1U

NU


 , 

тоді 

людG)NU1U(людI  , 

 

де: людGлюдY  . 

Діюче значення струму через тіло людини в загальному вигляді: 

 

2)3b2b1(b2)людG321(g

2)]3b23(b)32(g3[2)]3b2(b3)32[3(g

2
людGФU

людI                                    








gg

gg
, (2.1) 
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Проаналізуемо цей вираз (2.1).  

Приймемо, як окремий випадок, що електроустановка має коротку елек-

тричну мережу, коли величина ємнісної провідності ізоляції відносно землі 

невелика і нею можна знехтувати, тобто b1 = b2 = b3 = 0, але в умовах сирих 

виробок та поганого обслуговування мережі якість ізоляції може значно зни-

зитися g1 = g2 = g3 = 1/r, і не враховувати це зниження не можна. 

Приймаємо: Gлюд=1/Rлюд.  

Якщо ці параметри підставити у вище наведений вираз (2.1), то можна 

одержати залежність, що: 

rлюд3R
Ф3U

людI


 . 

Якщо задатися допустимим значенням безпечного струму IДБ для люди-

ни, можна знайти мінімальне значення безпечного опору ізоляції: 

 

люд3R
дбI

Ф3U
r  . 

 

Це значення можна прийняти як установку спрацювання захисту. 

Для мережі з Uн = 380 В, при  Rлюд = 1000 Ом, Ітрив.без. = 0,03 А  значення  

r = 19000 Ом (граничне значення опору ізоляції). 

Для Uï = 660 В   –    r = 35000 Ом. 

При експлуатації довгих електромереж ємністю нехтувати не можна. 

Припустимо, що активний опір ізоляції залишається досить високим, 

тобто g1 = g2 = g3 = g = 0, а ємнісна провідність  b1 = b2 = b3 = b = 1/x = C. 

Тоді із загального виразу (2.1) для струму, що проходить через тіло лю-

дини, можна одержати: 
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12C22
люд9R

CФ3U
2
c

2
люд9R

Ф3U
людI







 . 

 

Для мережі 380 В із звичайною ємністю мережі С = 1 мкФ/фазу  

при Rлюд 1000 Ом струм через тіло людини І люд  = 0,15 А. 

Для мережі 6000 В при аналогічних умовах Ілюд = 2,36 А. 

Отже, наявність лише одніеї складової (ємність мережі відносно землі) 

при торканні людини до струмоведучих елементів призводить до тяжких 

електротравм. На практиці є мережі, що мають як значну активну, так і ємні-

сну провідність, коли: 

 

g1 = g2 = g3 = 1/r, b1 = b2 = b3 = 1/x . 

 

Для цих умов із загального виразу (2.1) для струму через людину: 

)2r2С2(12
люд9R

)люд6Rr(r
1людR

ФU
людI






 . 

 

Для мережі напругою 380 В з ємністю 1 мкФ/фазу, при R люд  = 1000 Ом 

та r = 19000 Ом, струм через тіло людини І люд  = 0,14 А. Як видно з цього 

прикладу, при ємності фази по відношенню до землі 1 мкФ/фазу, що харак-

терно для дільничних мереж гірничих підприємств, навіть при відносно ви-

сокому опорі ізоляції мережі доторкання людини до струмоведучого каналу, 

є смертельно небезпечним. Наявність ємності в даному випадку підвищує 

струм через людину в 4,7 рази. Тобто, небезпека враження людини струмом 

визначається в основному ємністю мережі. 
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Мінімальне значення активного опору (критичного опору) при певних 

значеннях ємності мережі, що обмежує струм через людину до безпечного 

Ід.б.= 0,03 А, приведено на рис. 2.4. 

Суттєвий ефект по відношенню підвищення електробезпеки може дати 

використання швидкодіючого захисту, що обмежує час дії струму на людину, 

а також суттєві зниження ємності мережі за рахунок її повної чи часткової 

компенсації. Крім того, контроль стану ізоляції повинен бути безперервним і 

поширюватися на всю електрично пов’язану мережу. При зниженні опору 

ізоляції до критичного значення, електрична мережа повинна відключатися. 

 
Рис. 2.4. Залежність критичного опору ізоляції від ємності фази мережі по 

відношенню до землі. 

При експлуатації електроустановок, активний опір ізоляції змінюється в 

різних фазах по різному. При цьому, може трапитися, що опір ізоляції однієї 

з фаз буде значно меншим, ніж в двох інших фазах, тобто: 

 

g1   g2  g3, b1 = b2 = b3 = 0, 

2)людG321(g

2)323(g2)32g(g
2

людGФU
людI






gg

gg
. 
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Аналіз цього рівняння показує, що величина струму через людину, при 

незмінних g2 та g3, визначається в значній мірі величиною g1 фази, до якої до-

торкнулася людина.Приймемо g2 = g3 та введемо поняття коефіцієнту неси-

метрії k=r1/r, тоді: 

kr1)(2kлюдR
kФ3U

людI


 . 

При  доторканні  людини  до фази з значним зниженням опору ізоляції 

(k < 1), струм Ілюд буде меншим, чим при доторканні каналу установки з си-

метричним опором (k = 1). Граничним найбільш небезпечним є випадок до-

торкання до каналу, що має безмежно великий опір (k  ). Граничним ви-

падком несиметричного стану ізоляції є глухе замикання одної фази на зем-

лю. При доторканні людини до фази з пошкодженою ізоляцією, струм через 

тіло людини дорівнює нулю, а при доторканні до фази з непошкодженою ізо-

ляцією, людина практично знаходиться під лінійною напругою.  

 

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 


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

лення нейтралі трансформатора, Ом, тобто, величина ємності мережі по від-

ношенню до землі і величина опору ізоляції не грають ролі.  

У разі 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 ви-

значатись, як (рис. 2.6): 

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

 

Рис. 2.5. Розрахункова схема мережі з заземленою нейтраллю трансформатора: 

Т – нейтраль джерела заземлена (terrе – земля); 

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

провідник. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2.6. Векторна діаграма напруг. 
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Тоді прикладена напруга до людини, що доторкнулась до струмопровід-

них частин: 

 2U = 0U - 2U = людU . 

Отже, людина опиняється під фазною напругою. 

Насправді, опір робочого заземлювача r0 не дорівнює нулю (в мережі 380 

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

в точку О/, при цьому   U0 =Iзм r0 . 

Напруга, під якою опиняється людина, в дійсності буде дещо більшою 

від 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   

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


 . 
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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.2.7,а), що відповідає міжнародному 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-

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 



 52

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

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

тановок (ПБЕ), прийнятих в Україні в 2001 році, крім 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 із заземленою нейтраллю (стандарт МЕК 60634-5-54): 

а –  із заземленням корпусів обладнання (ТТ); б –  з заземленим нульовим та робо-

чим заземлюючим провідниками (ТN-С); в) з роздільним робочим та нульовим заземляю-

чими провідниками (ТN-S). (В дужках на рисунку показані позначення провідників зазем-

люючих провідників згідно з ПБЕ та стандартів МЕК). 
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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 безпечною, ніж ме-

реж з глухозаземленою нейтраллю. Струм через тіло людини в мережі з зазе-

мленою нейтраллю Iл = Uф / Rл не залежить від опору ізоляції та ємності ме-

режі. При пошкодженні ізоляції, наприклад, при пробиванні на корпус, 

з’являється однофазне замикання та поява на корпусах  обладнання  потенці-

алів, небезпечних для обслуговуючого персоналу, тому мережі з ізольованою 

нейтраллю, при приблизно рівному опорі ізоляції фаз, незалежно від ємності, 

залишаються 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 



 54

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

бути одночасно робочим заземленням мереж напругою до 1000 В.  

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, увімкнений: 

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 вражень 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 розроблення 

шляхів, методів та технічних засобів вирішення поточних задач електробез-

пеки, що склалася в наявних електричних мережах та електроустановках. 

Основним завданням є створення електричних мереж та електроустановок з 

гарантованим рівнем безпеки. Такі мережі повинні мати малі струми КЗ. та 

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

рішення, тобто схемно-технічні рішення з необхідними характеристиками, 

які дозволяють, без втручання автоматики чи людини, підтримувати параме-

три режиму на заданому рівні, який гарантує електробезпеку. 

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. Залежності  від умов роботи елек-

трообладнання приймають його відповідні рівень та види виконання і засоби 

його безпечної експлуатації. До цієї групи відносяться також заходи: 
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 із забезпечення недоступності доторкання до струмоведучих елеме-

нтів (розташування на недоступній висоті шин та проводів, огорожа електро-

установок 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  спрямовані  на забезпечення нор-

мальних умов експлуатації та обслуговування електрообладнання. До складу 

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

бів - захисні окуляри, пояси, каски та ін.); 

 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). 

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 вдосконалення 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. 
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Як електроізоляцію в електрообладнанні гірничих підприємств викорис-

товують органічні та неорганічні матеріали. Забезпечення надійності ізоляції 

досягається правильним вибором її матеріалу; форми, обумовленої величи-

ною напруги; конструкцією електрообладнання; правильною оцінкою умов 

експлуатації (температура, вологість, агресивність середовища, наявність пи-

лу 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; 
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– 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: 

– 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. 

Вимірювання опору ізоляції електрообладнання та кабелів повинно ви-

конуватись перед увімкненням їх після виконання монтажу та перенесення, 

після аварійного відключення захистом, після довгострокового перебування 

без роботи або якщо реле витоку на землю не дозволяє включити мережу під 

напругу. Електрообладнання та кабелі, опір ізоляції яких не відповідає нор-

мам, повинні відключитися від мережі для проведення профілактичних захо-

дів по підвищенню опору ізоляції (протирання ізоляторів, ізоляційних пане-

лей, проводів, сушка, видалення пилу, бруду та ін.).Оскільки в умовах шахт-

ної атмосфери ізоляція електроустановок швидко зволожується, час знахо-

дження її без напруги не повинен бути більше двох діб. 

 

2.1.8. Захист від переходу напруги вищої сторони трансформатора на 

нижчу сторону 

 

У разі пошкодження  ізоляції  обмотки вищої сторони трансформатора, 

можлива поява підвищеної напруги на корпусах обладнання або на вторинній 
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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. Тому слід 

розглянути чотири можливі варіанти (рис. 2.9). 

 

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. 
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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. 

 

Значення величини r0 вибирають із залежності 

r0 = 125/Iз, 

 

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 міститься діелектрична прокладка зі слюди. При пере-

ході вищої напруги на нижчу сторону, пробивний запобіжник пробивається. 

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

варіант 1 та спрацювання захисту від струмів КЗ на стороні вищої напруги, 

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. 
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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 + зU = дот.U  

де: Uз = Із r0. 

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

користовуються спеціальні профілактичні засоби запобігання враження 

людини електричним струмом; 

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

ня однієї з клем на землю являється недоцільним. 

У 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-

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. 
 

2.1.9. Захисні заземлення та їх виконання 

 

На відміну від робочого заземлення  (заземлення нейтралі трансформа-

тора), захисне  заземлення забезпечує  захист  персоналу  від  уражень елект-

ричним струмом у випадку появи напруги на корпусах електрообладнання 
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після пошкодження ізоляції. В мережі з ізольованою нейтраллю струм одно-

фазного витоку на землю:  

rвитr3
ф3U

0I


 , 

 

де: r/
ВИТ - опір ланцюга однофазного витоку на землю, Ом. 

Складовою цього опору можу бути опір захисного заземлення та опір 

людини, яка доторкнулась до корпусу електрообладнання з пошкодженою 

ізоляцією, що включені паралельно: 

зrлюдR
зrлюдR

витr


 . 

При цьому струм складових опору витоку на землю:  

зrлюдR
зr

0IлюдI


  

 

Звідси видно, що якщо rЗ0  то IЛЮД0. 

Тобто ефект захисту персоналу виконується за рахунок шунтуючої дії 

захисного заземлення по відношенню до людини. Приймаючи до уваги, що 

допустима напруга дотику для геотехнічних підприємств UДОТ.ДОП = 40 В, а 

струм замикання на землю в шахтних мережах не перевищує 20 А, мінімаль-

не значення опору захисного заземлення в найвіддаленій точці: 

Ом 2
А 20
В 40

max  зI
дот.допU

зr  . 

 

Правила безпеки  вимагають заземлення корпусів  всього електротехніч-

ного обладнання, на якому може з’явитись напруга через пошкодження ізо-
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ляції, а також заземлення оболонок броньованих кабелів та обладнання, яке 

не є частиною електроустановок, але на якому можлива поява напруги при 

відповідних обставинах та пошкодженнях електроустановки. 

В шахтах, небезпечних за газом та пилом, для захисту від нагромаджен-

ня статичної електрики, заземляються поодинокі металеві повітропроводи та 

пневматичні вентилятори. 

Захисне заземлення виконується шляхом приєднання металічних частин 

електрообладнання до заземлених електродів (заземлювачів) за допомогою 

заземлюючих провідників. 

До складу системи заземлення в підземних виробках шахт та рудників 

входять: місцеві заземлювачі; головні (центральні заземлювачі); заземлююча 

мережа. 

Місцеві заземлювачі в гірничих вирубках, де є водостічні канавки, мо-

жуть бути стрічковими. Вони виконуються у вигляді металевих стрічок з 

площею не меншою 0,6 м2, товщиною не менше 3 мм, довжиною не менше 

2,5 м. Їх виконують біля кожного розподільчого пункту, муфт кабелів, підс-

танцій та ін. Якщо гірничі виробки сухі, місцевим заземлювачем може бути 

труба діаметром не менше 30 мм, та довжиною 1,5 м. Труби розміщуються у 

вологі або регулярно зволожувані свердловини. Проміжок між трубою та сті-

нками свердловини заповнюється сумішшю піску із сіллю і періодично зво-

ложується. 

Правила безпеки дозволяють в якості місцевих заземлювачів приймати 

арочне металеве кріплення (не менше 3-х арок, які з’єднуються за допомогою 

з’єднувального металевого тросу або стрічки з поперечним перерізом не ме-

нше 50 мм2  для сталі та 25 мм2 для міді). 

Головні заземлювачі розміщуються у виробках білястовбурного двору 

(не менше 2-х). Їх розміщують у водозбірнику та у зумпфі стовбура. Вони 
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виконуються з сталевих листів площею не менше 0,75 м2, товщиною не мен-

ше 5 мм, довжиною 2,5 м. Опір їх не перевищує 0,5...2 Ом.  

Усі заземлювачі об’єднані в єдину систему (рис. 2.12), тобто включені 

паралельно. Між собою вони з’єднуються за допомогою заземлюючої мережі 

(броня та герметична оболонка кабелю).  

Пересувні машини приєднуються до заземлюючої мережі за допомогою 

заземлюючої жили гнучкого кабелю (опір не більше 1 Ом), що живить пере-

сувну машину. Для пересувних машин та вибійних конвеєрів повинен перед-

бачатись безперервний контроль заземлення. Загальний опір заземлення в 

найбільш віддаленій точці не повинен перевищувати 2 Ом. 

Ця вимога стосується також системи заземлення на будівельних майдан-

чиках міського підземного будівництва. В ролі головного заземлювача тут 

використовують заземлюючий контур комплектних трансформаторних підс-

танцій на поверхні, повторні заземлювачі закладають в зумпфі та водозбір-

нику в  навколо стовбурному  дворі  (стальний  лист площиною не менше 

0,75 м2), та місцеві заземлювачі (трубчаті). Допускається використовувати в 

ролі заземлювачів металічну обробку тунелів, яка в цьому випадку повинна 

входити в єдину загальношахтну заземлюючу мережу. При кріпленні тунелів 

збірним або монолітним залізобетоном в виробці, прокладається збірний за-

землюючий провідник. 

При будівництві тунелів відкритим способом, заземлювачами служать 

контур підстанції  або металічні сваї кріплення котловану. 

На діючих метрополітенах, у зв’язку з тим, що при відключенні компен-

суючих установок центрів живлення міських мереж 6...10 кВ, струми зами-

кання на землю досягають 700...1000 А, а заземлюючі  конструкції   електро-

установок 6...10 кВ мають зв’язок з заземленням мережі постійного струму 

825 В,  опір заземлюючої системи не повинен перевищувати 0,5 Ом.  
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В цьому випадку підстанція ніби заключена в об’ємний контур, де реалі-

зуються два захисні заходи - захисне заземлення та вирівнювання потенціа-

лів. 

Для підземних підстанцій  з  тюбінговою чавунною обробкою тунелю 

контуром заземлення служать  вказані тюбінги, які з’єднуються між собою 

кількома вирівнювальними кільцями, що являють собою стальні шини, про-

кладені по всій окружності тунелю. Для підземних підстанцій  в бетонних 

тунелях та підстанцій в нижніх частинах вестибюлів станцій в якості зазем-

лювачів використовують металеві сваї та інші будівельні конструкції, закла-

дені в період будівництва станції. 

Електричні мережі 6 кВ кар’єрів мають ізольовану нейтраль трансфор-

матора та струм замикання  на землю, що не перевищує 30 А. Тому для елек-

троустановок кар’єрів Правила Технічної експлуатації рекомендують вико-

нання загальної заземлюючої мережі для установок напругою до 1000 В та 

вище. 

   
Рис. 2.12. Принципова схема заземлюючоi мережі в підземних виробках. 
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Виконання захисного заземлення на кар’єрах в значній мірі затруднене в 

наслідок великих площ відкритих гірничих робіт, використання в основному 

повітряних ЛЕП та значного питомого опору ґрунтів на уступах кар’єрів. 

В умовах кар’єру, заземлювачі можуть розміщуватися як на поверхні, 

так і на робочих уступах біля приєднуючих пунктів та пересувних підстан-

цій. Тому заземляючі установки можуть бути центральними, місцевими та 

комбінованими. 

Для невеликих кар’єрів, що мають обмежені площі, доцільно заземлюю-

чий контур виконувати біля стаціонарної ГПП, коли від заземлювача прокла-

дається магістральний заземлюючий провід, до якого приєднуються корпуси 

всіх машин та обладнання. 

На кар’єрах, що займають великі площі з великою кількістю машин і 

механізмів, використовують комбіновані заземлюючі установки. У зв’язку з 

високим питомим опором ґрунтів більшості кар’єрів, основний заземлювач 

приходиться закладати  на поверхню кар’єра біля ГПП чи ЦРП. Таке розмі-

щення основного заземлювача, при значній площі кар’єру, визначає велику 

протяжність внутрікар’єрної заземляючої мережі. 

На опорах повітряних ЛЕП приходиться прокладати спеціальний сталь-

ний провід заземлюючої мережі. 

При виконанні головного заземлюючого контуру на ГПП, все обладнан-

ня ГПП з’єднується з контуром за допомогою заземлюючоі системи шин, до 

якої під’єднуються заземлюючі проводи всіх відходячих від ГПП повітряних 

ЛЕП. До цих заземлюючих проводів приєднуються корпуси пунктів приєд-

нання та пересувних підстанцій. Додатково біля цих установок виконується 

місцевий заземлювач, який приєднується до корпусів цього обладнання та за-

землюючого провідника (рис. 2.13). Місцевий заземлювач виконують із труб 

діаметром 50...75 мм та завдовжки 2,5...3,5 м (не менше трьох труб). 
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  Рис. 2.13. Принципова схема заземлюючої мережі на кар’єрах. 

 

Пересувні машини заземлюються  за  допомогою заземлюючої жили 

гнучкого силового кабеля, що живить машину. 

 

2.1.10. Розрахунок захисних заземлень 

 
Для підземних електроустановок шахт і рудників захисне заземленя не 

розраховується, але проводиться контрольний орієнтовний розрахунок. Дійс-

на величина опору загально шахтної заземлюючої мережі в найбільш відда-

леній від головного заземлення точці, при кількості місцевих заземлювачів 

більше 10, приблизно:  

кrрмrзR  , 

де: rрм – опір розтікання струму місцевого заземлювача, Ом;  rк - серед-

ній опір заземлюючої магістралі із сталевої броні і свинцевої оболонки кабе-

лю між двома сусідніми заземлювачами (приймається із розрахунку 1Ом/км). 
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При використанні трубчатого одиночного заземлювача: 

d
4lln

l2π
ρ

рмr


 , 

де:   - питомий опір ґрунту, Ом/ см; l - довжина труби, см; d - діаметр 

труби, см; 

Для стрічкового заземлення:  

bh

22lln
l2π

ρ
рмr


 , 

де: b- ширина стрічки, см; h - глибина закладання стрічки, см. 

При наявності двох крил шахти, що відпрацьовуються одночасно, опір 

загальношахтної заземлюючої мережі біля головного заземлювача, не рахую-

чи останнього:  3R213R . 

З урахуванням головного заземлювача, опір  загальношахтної заземлю-

ючої системи: 

ЦRзR
цRзR

зR



 . 

Згідно з вимогами ПБ, значення опіру не повинно перевищувати 2 Ом. 

Якщо це значення більше 2 Ом, то паралельно кожному місцевому заземлю-

вачу закладається допоміжний заземлювач (не ближче 5 м від основного). 

На проммайданчиках підприємств, на кар’єрах розрахунок захисних за-

землень зводиться до визначення загального необхідного опору заземлення 

та кількості електродів головного заземлювача. В розподільчих мережах з 

ізольованою нейтраллю, при малих струмах замикання на землю, опір захис-

ного заземлення: 

землю на замик.IтК
доп.т.U

з.загR  , 
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де: Uдоп.т. - допустима напруга торкання, В. 

Згідно ПУЕ, для електроустановок з ізольованою нейтраллю напругою 

вище 1000 В, приймають Uдоп.т.=250 В. Якщо захисне заземлення одночасно 

використовується також для установок напругою до 1000 В, приймають 

Uдоп.т.=125 В, але не більше 2,4 та 8 Ом при напругах трьохфазного струму, 

відповідно, 660 В, 380 В та 220 В. Гірничі підприємства за небезпекою вра-

ження електричним струмом прирівнюються до небезпечних приміщень для 

яких значення Uдоп.т.=40В, при відсутності захисту від однофазних замикань 

на землю. 

 Коефіцієнт торкання Кт знаходиться в межах 0,75...1, в розрахунках 

приймається рівним одиниці. 

 ІЗ – найбільш можливий струм однофазного замикання на землю, обу-

мовлений ємністю мережі. Він приблизно визначається: 

350

)пlкU(35l
зI


 , 

 

де: lК., lП. - загальна довжина електрично зв’язаних ліній мережі, відпові-

дно, кабельних та повітряних, м. 

 Таким чином, у відповідності з ПУЕ, заземлювач, що є загальний для 

мереж 6 кВ і 380 В, розраховується за умовою: RЗ.ЗАГ.<4 Ом. 

 Загальний опір заземлень системи складається з опору заземлювача та 

опору заземлюючих провідників: 

 з.п.RзRз.заг.R , 

 

де: RЗ – опір заземлювача, Ом;  з.п.R  – сумарний опір заземлюючих 

провідників до найбільш віддаленої точки системи., Ом. 
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При використанні заземлення, на підприємствах можуть використовува-

тися природні та штучні заземлювачі. В якості природних заземлювачів ви-

користовують прокладені в землі стальні труби з’єднані в стиках зварюван-

ням; труби артезіанських свердловин; різного роду трубопроводи; стальна 

броня  та свинцеві оболонки кабелів, прокладених в землі;  металічні; залізо-

бетонні конструкції та фундаменти будівель і споруд, що мають надійне по-

єднання з землею,  і т. ін. 

Опір розтікання провідника круглого перерізу, наприклад, горизонталь-

но прокладеної труби: 

hd

2llg
l

0.366ρ
трR


 , 

 

де:   – питомий опір ґрунту, Ом/ см; l – довжина труби, см; d – зовніш-

ній діаметр труби, см; h – глибина закладання труби  від поверхні до середи-

ни провідника, см. 

 При використанні залізобетонного фундаменту в якості заземлювача, 

опір однієї палі: 

d
c4l

lg
cl
1.75ρ0.366

cR 
 , 

де: lС – довжина палі, м; d – діаметр палі, м. 

 Опір заземлення свайного фундаменту портальних опор відкритих роз-

подільчих установок (ОРУ) визначається: 

ηncRc.ф.R  , 

 

де: n – число паль в фундаменті; η = 0,7 для одностійкової опори;  = 0,9 

для портальних опор. 
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 Опір заземлення залізобетонних фундаментів будівлі, що зв’язані між 

собою металевими конструкціями: 

Sρф.б.R  , 

де: S – площа, обмежена периметром будівлі, м2. 

Приймаючи до уваги, що штучний та природний заземлювачі включені 

паралельно, при використанні їх одночасно, опір штучного заземлювача : 

 

)зRп/(RзRпRшR  , 

 

де: RП – опір природного заземлювача, Ом; RЗ – необхідний  опір зазем-

лювача, Ом. 

 Штучні заземлювачі виконують із електродів, розташованих в ряд чи 

по контуру, заглиблених на 0,5...0,7 м і з’єднаних стальною смугою за допо-

могою зварювання. Електроди довжиною 2,5...3 м виготовляють із стальних 

труб, кутового заліза 5050, 6060, 7575 або із круглої сталі діаметром 

12...16 мм та довжиною 5...6 м.  Опір розтікання одинокого заземлюючо-

го вертикального електрода визначається із наступних залежностей:   

рис. 2.14, а:                            d
4lln

l2
ρ

p.e.R


 , 

рис. 2.14, б:               











lh4
lh40.5ln

d
2lln

l2
ρ

p.e.R
 . 

Для кутового заліза d = 0,95b, 

де: b – ширина сторони кутового заліза, м. 

Для горизонтально закладеного заземлювача, або з’єднувальної стрічки 

(рис. 14, в): 

,
bh

22lln
l2

ρ
p.c.R
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де: b - ширина стрічки, м (якщо заземлювач круглий, то: b = 2d). 

 
                             а                                                            б  

                                                 

 

                            

 

 
 

в  
Рис. 2.14. Розрахункова схема заземлювачів. 

а) без заглиблення електроду; б) з заглибленням електроду;  

в) стрічкового заземлення. 

Довжина з’єднувальної стрічки: 

l = 1,05an, 

 

де: а – відстань між електродами, м; n – кількість електродів. 

 Без прийняття до уваги опору розтікання з’єднувальної смуги, кіль-

кість електродів: 

,
3Reη

р.с.R
n   
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де: e – коефіцієнт екранування, який враховує взаємний вплив електро-

дів. Величина останнього залежить від відношення а/l та кількості електродів 

n. Його значення приводиться в спеціальній літературі у вигляді таблиць або 

графічної залежності виду, що приведено на рис. 2.15. 

                       

Рис. 2.15. Залежність коефіцієнту екранування е=f(n). 

 

Результуючий опір складного заземлення з урахуванням екрануючої дії 

електродів і з’єднувальної стрічки: 

 

p.e.R
eηn

р.с.R
e.с.η

1
3R




 , 

 де: e.с.η  – коефіцієнт екранування з’єднувальної стрічки. 

Провідність  землі  характеризується  питомим  опором  (Ом/см або 

Ом/м), який залежить від характеру будови ґрунту, його вологості, глибини 

промерзання і коливається в широкому діапазоні. Середнє значення питомо-

го опору ґрунтів приводиться в літературі. Більш правильним при проекту-

ванні заземлення є вимір опору ґрунту в місці закладання заземлення. Однак 

при цьому треба враховувати сезонні коливання опору, тому вводять поправ-

ку в залежності від кліматичної зони. Після цього проводиться перевірка роз-
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рахунку заземлення. Спочатку розраховують загальний опір до найбільш від-

даленої точки мережі 380 В: 

4RRR в3.0,пр
Э

З
Э

З   Ом. 

Для мережі 6 кВ  також визначається загальний опір заземлення до най-

віддаленішого пункту: 

пр.(6)RзRз(6)R  . 

при цьому:  

доп.тUз(6)RзIтKтU  . 

 

2.1.11. Захисне відключення мережі 

 

У разі торкання людиною елементів обладнання, які знаходяться під на-

пругою, єдиним способом забезпечення безпеки є відключення мережі, яке 

має назву: захист від витоків струму. Таке відключення мережі повинно ви-

конуватися завжди, коли є небезпека для людини. 

Відповідно до ПУЕ захисне  автоматичне  відключення  мережі  повинно 

забезпечити безпечну для людини сукупність струму і часу його протікання 

при замиканнях на корпус або зниженні рівня ізоляції нижче від граничного 

значення. Тобто ідея захисного відключення полягає в швидкому автоматич-

ному відключенні мережі при появі в ній небезпеки враження струмом лю-

дини: при доторканні людини до струмоведучої частини, появі небезпечних 

витоків струму на землю із-за пошкодження ізоляції мережі і, нарешті, при 

замиканні фази на корпус електрообладнання.  

Головні елементи захисного відключення - апарат захисту від струмів 

витоку та автоматичний вимикач (рис. 2.16). 
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Пристрій захисного відключення (ПЗВ) включає в себе сукупність еле-

ментів які: сприймають вхідну величину (фільтри струму та напруги, вимі-

рювальні трансформатори та ін.), реагують на її зміну (підсилювачі, порогові 

 
Рис.2.16. Захист від витоків струму. 

 

елементи, реле), подають сигнал на відключення вимикача при заданому зна-

ченні вхідної величини. 

Струм через тіло людини, при його однополюсному доторканні до про-

відника мережі: 

Ілюд.=Ім + Іпзв, 

 

де: Ім - струм мережі, що проходить через опір ізоляції та ємність мережі 

відносно землі, А; Іпзв - струм, що протікає через ПЗВ, А. 

Це показує, що підключення ПЗВ до мережі не повинно підвищувати 

небезпеку, тобто ПЗВ повинно бути високоомним. Якщо опір тіла людини та 

опір ізоляції мережі достатньо високий, вхідна величина на реагуючому еле-

менті апарату захисту буде недостатньою для його спрацювання і захисне ві-

дключення не виникає. При цьому струм через людину не перевищує довгот-

ривалого допустимого значення Ілюд   Ід.доп. 
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Для рудникової апаратури захисту Ід.доп.= 0,025А при ємності мережі ві-

дносно землі до 1 мкФ/фазу. При спрацюванні апарата захисту, через тіло 

людини протікає струм на протязі часу відключення мережі захистом та дії 

електрорушійної сили (ЕРС) відключених двигунів (рис. 2.17). 

 
Рис. 2.17. Графік залежності протікання величини струму через людину від часу 

Ілюд=f(t). 
 

Цей струм називають максимальним короткочасним (Ік.ч.). 

Повний час відключення (з моменту виникнення витоку на землю до 

моменту затухання зворотної ЕРС відключених електродвигунів після відк-

лючення мережі: 

Tв = tз + tк + tе, 

 

де: tз –  час спрацювання апарату захисту, с; tк - час спрацювання відк-

лючаючого апарату, с; tе - час затухання ЕРС електродвигунів, с. 

Велике значення, з точки зору безпеки та надійності, має час спрацю-

вання ПЗВ. Необхідно мати захист з найменшим часом відключення. 

Згідно з ПБ загальний час відключення мережі напругою 380 В та 660 В 

не повинно перевищувати 0,2 с, а напругою 1140 В – 0,12 с. Час спрацювання 

захисту tз  не перевищує 0,1 с, а повний час спрацювання автоматичного ви-

микача tк не більше 0,07...0,1 с. 
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Коли захисне відключення є єдиним видом захисту мережі, необхідний 

самоконтроль роботи для запобігання роботи електроустановки при несправ-

ному захисному відключенні. 

Основні властивості та особливості схем контролю ізоляції визначають-

ся видом струму, що проходить через вимірювальний ланцюг та реле і зале-

жить від опору ізоляції та ємності мережі відносно землі. Знаходження зале-

жності між струмом вимірювальної схеми та опором ізоляції мережі - голов-

не завдання при розробці пристрою безперервного контролю ізоляції. При 

цьому, трудність створення таких пристроїв пов’язана також з тим, що канал 

виміру та канал передачі електричної енергії є одним і тим - це електрична 

мережа. Тому оперативна напруга пристрою повинна відрізнятися своїми па-

раметрами від напруги силової мережі. 

В пристроях захисного відключення може використовуватися ефект то-

го, що, при несиметрії пошкодження ізоляції фаз, з’являються струми нульо-

вої послідовності. Але частіше за все використовують метод накладання пос-

тійного струму на контрольовану мережу. При цьому оперативний струм до-

зволяє судити про стан ізоляції, тому що він є функцією загального активно-

го опору ізоляції мережі. 

),(r опI 
 

arcrcrbrbrar
crbrarr    :де





; 

rа, rb, rс – відповідно, опір ізоляції фаз А, В, С, Ом. 

Для візуального контролю стану ізоляції пристрої захисту, як правило, 

мають кілоомметр, за показаннями якого судять про стан ізоляції.  

При наявності дотику людини до струмоведучого елементу, опір, при 

якому реле повинно відключити мережу (опір установки): 
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крrлюд3r
людrкрr

уr 
 ,  

 

де: rкр - критичний опір ізоляції, при якому струм через людину не пере-

вищить гранично небезпечного, Ом; rлюд - опір людини, Ом. 

Очевидно, що, так як струм через людину обумовлений не тільки актив-

ним опором ізоляції, а й ємністю мережі, критичний опір залежить від вели-

чини останньої, тобто rКР. Чим більша ємність мережі, тим вищим має бути 

опір ізоляції rКР. Значення rКР при ємності рівній нулю знаходиться в межах:  

  

 

 Критичний опір мережі rКР =  за ємності мережі: 

 

0,044 мкФ/фазу           U=1140B 

0,07   мкФ/фазу U=660B 

0,122 мкФ/фазу U=380B 

 

тобто надійна робота захисту від витоку на землю можлива лише при наяв-

ності компенсації ємнісної провідності мережі і при наближенні компенсую-

чої індуктивності до резонансного значення L = 1/С. 

Тоді струм в ПЗВ приблизно буде визначатися активним опором ізоля-

ції: )(rI люд  . 

25 кОм U=380B 

43 кОм U=660B 

75кОм U=1140B 
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Як уже відмічалося, захисне відключення повинно мати місце коли 

струм через людину досягне граничного значення Ід.доп. при всіх можливих 

видах витоку на землю та наявності ємності мережі. Величина струму через 

людину залежить від опору ізоляції r, опору витоку на землю (одно-, дво- або 

трифазного), та ємності мережі С, тобто : )C,r,r(I Bлюд  . 

Опір r – величина розподілена по всій мережі і обумовлена рівномірним 

зниженням у всіх фазах при старінні ізоляції; вона приблизно однакова для 

всіх фаз та має достатньо високе значення. 

Br  – місцевий зосереджений опір ізоляції одного або декількох провід-

ників відносно землі, походження якого обумовлено механічними пошко-

дженнями ізоляції. Величина Br  - незначна. Поодиноким випадком Br  є опір 

людини, що торкнулася струмоведучого елементу однієї з фаз. 

При розгляді характеристик захисту в координатах )r(I BB  , необхід-

но враховувати сукупність кривих такого виду для різних значень опору r і 

для різних значень ємності мережі С. Між тим інтерес становить не поява 

любого значення Ів, а лише гранично безпечного Ід.доп.
.(Ів = Ід.доп.), коли необ-

хідно відключати мережу і тому можна задовольнитися побудовою характе-

ристик захисту в координатах rв = ( r), при Ів = Ід.доп. = const. В цьому випад-

ку  можна  задовольнитися трьома кривими: відповідно,  при одно-, дво-, 

трифазних витоках: )(rвr    (r)  вr   (r)вr  , при заданому значенні єм-

ності С. 

Для кожної з цих характеристик є своя установка опору відключення 

мережі. Якщо між ними відношення постійне r/
відкл.: r//

відкл. : r///
відкл. = 1: 2 : 3, то 

говорять, що такі пристрої захисту мають канонічні характеристики. Ці апа-

рати найбільш прості. Для них вибір уставки спрацювання при одному виді 

витоку є одночасно вибором уставки при інших видах витоку.  
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З точки зору реальної можливості роботи мережі треба працювати як 

можна з меншими опорами ізоляції. Але стала робота мережі можлива, якщо 

реальний опір ізоляції: 

крr)....(r 251 , 

де: 
д.доп.I

фU
крr    . 

 

 З точки зору сталої роботи системи електропостачання опір r///
відкл. = rкр. 

доцільно зменшити, але це зменшить значення r/
відкл., що знижує безпеку пер-

соналу. Щоб цього не сталося необхідно порушити вище наведене співвід-

ношення, тобто необхідно щоб  співвідношення: r/
відкл.: r//

відкл. : r///
відкл.  1: 2 : 3. 

Такі характеристики носять назву деформованих, а пристрої називають  

пристроями захисту з деформованими характеристиками. Необхідно також 

прийняти до уваги, що реальні мережі мають ємності відносно землі навіть 

при наявності засобів їх компенсації, тому, з точки зору безпеки, необхідно 

уставку однофазного відключення витоку збільшувати. Захист від витоків 

може попереджувати небезпеку ураження людини при виконанні наступних 

вимог: 

– безперервний вимір опору ізоляції мережі відносно землі, який поши-

рюється на всю електрично зв’язану мережу, якщо захист має неселективну 

дію; 

– автоматичну сигналізацію при зниженні опору ізоляції нижче встанов-

леного рівня; 

– відключення мережі при аварійному стані ізоляції та при дотику лю-

дини до одної з фаз - захисне відключення; 

– з точки зору безпеки та надійності роботи мережі, необхідна висока 

швидкодія захисту при якій струм, що проходить через людину, не спричи-
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нить тяжких наслідків. Чим швидкодія захисту більша, тим допустимий ко-

роткочасний струм через людину Ік.б. при певному tвідкл. більший; 

– незалежність роботи схеми захисту від коливань напруги в мережі в 

умовах відключення; 

– неможливість помилкової роботи захисту при різних перехідних про-

цесах; 

– схема захисту повинна мати підвищену точність роботи, не бути при-

чиною зниження опору фаз мережі відносно землі; 

– робота захисту не повинна залежати від ємності фаз мережі, тобто 

прилад повинен вимірювати активний опір мережі відносно землі, реагувати 

як на симетричне, так і на несиметричне зниження опору; 

– бути достатньо чутливим (відношення приросту струму вимірюваль-

ного ланцюга до приросту опору ізоляції); 

– самоконтроль роботи системи захисту від витоків.  

Крiм основної профілактичної функції захисту - контролю стану ізоля-

ції, реле витоків має також ряд додаткових профілактичних функцій: 

– зменшення ймовірності виникнення пожеж і  вибухів  в  результаті  

пошкодження ізоляції мережі та появі відкритих дуг й іскор та небезпечного 

нагріву; 

– попередження пропалювань вибухозахистних оболонок апаратів і об-

ладнання при переході потужних дуг короткого замикання на корпус; 

– виконання резервної функції захисту від струмів короткого замикання, 

приймаючи до уваги, що майже  завжди  початок  порушення ізоляції та ви-

никнення короткого замикання супроводжується наявністю струму витоку на 

землю. 
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2.1.12. Засоби контролю ізоляцій і захисного відключення 

Найпростішими засобами контролю ізоляції можуть служити вольтмет-

ри або неонові лампи, підключені безпосередньо до фаз мережі (рис. 2.18).  

Щоб ці засоби не збільшували небезпеку, знижуючи опір ізоляції мере-

жі, вони повинні мати високий внутрішній опір. При замиканні на землю фа-

зи А  - 0rA  і напруга  на пошкодженій фазі 0U A  , а напруга  решти фаз 

по відношенню до землі - ФCB U3UU  збільшується і може зростати до 

лінійної напруги. За показанням вольтметрів можна судити про стан ізоляції 

фаз . В розподільчих мережах використовують трьохобмотковий масляний 

вимірювальний трансформатор НТМІ з контролем ізоляції (рис. 2.19). 

 
Рис. 2.18. Схема контролю ізоляції вольтметрами 

 

Показання вольтметрів свідчать про стан ізоляції фаз. При замиканні од-

ної з фаз на землю, на виході обмоток, включених за схемою розімкнутого 

трикутника, з’являється напруга нульової послідовності, що досягає лінійно-

го значення. Ця напруга використовується в системі захисту мережі від од-

нофазних замикань на землю.  

 



 86

               
Рис. 2.19.  Контроль ізоляції мережі за допомогою трансформатора НТМІ. 

За видом струму вимірювального ланцюга, схеми безперервного конт-

ролю ізоляції поділять на такі групи: 

Група 1. Схеми, що працюють на струмах нульової послідовності 

(Асиметри) (рис. 2.20). 

Асиметр складається з трьох рівних за величиною опорів R1 (фільтр на-

пруги нульової послідовності), що з’єднані зіркою. Нульова точка через при-

стрій вимірювання Rн приєднується на землю. При пошкодженні ізоляції та 

замиканні одної або двох фаз на землю (або торканні людини до однієї з фаз) 

на зажимах навантаження (між нулем фільтра і землею) з’являється напруга 

нульової послідовності U0. При досягненні U0 значення напруги спрацювання 

(уставки) Uс або його перевищення, виконавчий орган (реле та ін.) спрацьо-

вує і відключає мережу:    

сU
r'

вr3

rU
0U 




 , 

де  r – опір ізоляції, Ом. 
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Рис. 2.20. Схема пристрою захисного відключення, яка реагує на напругу нульової   

послідовності. 
 

Тоді опір однофазного витоку на землю, при якому спрацює пристрій: 
 

3
r

U
UU

r
с

с'
с 


 . 

Характеристика )r(r '
с   має лінійний характер (а) (рис. 2.21), але реа-

льна характеристика пристрою буде дещо іншою, тому що паралельно опору 

ізоляції r підключено внутрішній опір самого пристрою RСХ: 

)R3R(r
)R3R(r

Rr
Rr

Н1

Н1

СХ

СХ








. 

      Тоді опір спрацювання пристрою:   

,
)R3Rr(3

)R3R(r
U

UU
r

Н1

Н1

с

с'
с 





  

тобто характеристика стає нелінійною (б) (рис.2.21). 

При ємності фаз С = 0, напруга спрацювання, при однофазному витоку, 

яким є людина: 

)rн3R1(R)н3R1R(rлюд3R

)н3R1r(RфU
сU




 , 
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де: r-  опір ізоляції, Ом. 

 

 

 

 
 

Рис. 2.21. Характеристики захисту асиметра. 

 

При двохфазному замиканню на землю, напруга нульової послідовності 

на вході пристрою (напруга спрацювання при однакових параметрах фільтра 

та опору витоку) приблизно в два рази менше ніж для режиму однофазного 

витоку, тобто чутливість пристрою при двохфазному витоку є нижчою. 

Чутливість даної схеми сильно залежить від ємності мережі – з ростом 

ємності, напруга нульової послідовності на вході пристрою знижується. В 

мережі з ємністю відносно землі С та опором ізоляції r граничний опір спра-

цювання даного пристрою, при однофазному витоку, буде не більше:  

2r2C2ω1)н3R1R(rсU

)н3R1(R)rсU(1

3
1

сr



 , 

де: Uc - напруга уставки спрацювання в долях від фазної. 

Аналіз цього виразу показує, що при уставці спрацювання Uc = 0,2(20% 

Uф), ємності мережі 1 мкФ/фаза та r = 100...1000 кОм, пристрої не можуть ма-

ти чутливість за опором однофазного витоку вище за 5 кОм, а при ємності 

мережі 3 мкФ/фазу - 1,5 кОм. В реальних же пристроях, за рахунок падіння 

напруги в опорі фільтра R1, чутливість буде ще нижчою. 

Пристрої, що працюють на напрузі нульової послідовності, не можуть 

мати високу чутливість, тобто мають відносно низький опір спрацювання. 

Крім того, характерною особливістю асиметрів є те, що, при рівномір-

ному зниженні опору ізоляції у всіх фазах, вони не реагують на це знижен-

а 

б 

rc
’’ 

rc
’ 
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ня.Тому асиметри не можуть використовуватися як засоби контролю ізоляції 

мережі. Вони можуть відносно добре працювати як засіб захисного відклю-

чення при несиметричних витоках на землю. 

Позитивною якістю асиметрів є їх простота та висока швидкодія. Часті-

ше за все ці пристрої використовуються в комбінованих системах контролю 

ізоляції і захисного відключення для збільшення чутливості захисту при не-

симетричних витоках на землю. 

На проммайданчиках гірничих підприємств приймають системи елект-

ропостачання з глухозаземленою нейтраллю, в яких використовують при-

строї захисного відключення  (ПЗВ), що побудовані на використанні фільтрів 

струму нульової послідовності. Головна їх перевага - можливість селектив-

ного відключення електроустановки, до струмоведучої частини якої доторк-

нулася людина 

В схемі ПЗВ мережі з заземленою нейтраллю (рис. 2.22) використано 

фільтр у вигляді сумуючого пристрою - диференційного трансформатора 

струму ТА, до вторинної обмотки якого підключено реле КА. 

Доки людина не торкається фази мережі, сума магнітних потоків, ство-

рених в сердечнику  лінійними струмами в проводах, дорівнює нулю, і, як 

наслідок, у вторинній обмотці е.р.с. не індукується. При появі витоку струму 

на землю, викликаного доторканням людини, зявляються струми нульової 

послідовності, які обумовлюють в сердечнику трансформатора струму нульо-  

вої послідовності (ТСНП) ТА появу нескомпенсованого магнітного потоку, 

який наводить ЕРС  у вторинній обмотці. Струми, викликані цією ЕРС, вико-

ристовуються для роботи відключаємого реле КА. Струм через тіло людини 

дорівнює потроєному струму  нульової послідовності: 
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людRоr
фU

о3IлI


 , 

 

де: Uф - фазова напруга мережі, В; ro - опір  розтікання  струму  в  зазем-

лювачі, Ом.  

 
Рис. 2.22.  Принципова схема захисного відключення мережі з заземленою нейтрал-

лю. 
 

В реальних умовах сумарний магнітний потік в сердечнику, навіть при 

відсутності витоку на землю, має значення, відмінне від нуля. Це пояснюєть-

ся відхиленнями від симетричного розташування обмоток трансформатора 

cтруму, а також наводок (магнітні поля від поруч розташованих кабелів та 

шин, блукаючі струми та ін.). Ці фактори обумовлюють струми небалансу, 

які обмежують можливість підвищення межі чутливості пристрою захисту до 

струмів нульової послідовності. Для відстройки від струмів небалансу засто-

совують ряд заходів експлуатаційного та конструктивного характеру. 

Пристрій захисного відключення відключає також електроустановку при 

пошкодженні ізоляції, тобто при замиканні на корпус або безпосередньо на 

землю. 
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Випускається велика кількість різних типів ПЗВ для мереж з заземленою 

нейтраллю трансформатора, що класифікуються: 

– за числом полюсів (двох – та чотирьохполюсні); 

– за способами монтажу (для фіксованого монтажу в розподільчих щи-

тах, адаптери для штепсельних розеток); 

– за витримкою часу при відключенні (без витримки часу, з витримкою 

часу до 10 мс, селективні з витримкою часу до 40 мс); 

– за наявністю пристроїв максимального захисту (ПЗВ без МТЗ, ПЗВ з 

МТЗ). 

В Україні з 1998 року використання ПЗВ в  електроустановках будівель і 

споруд житлового та громадського призначення є обов’язковим, відповідні 

зміни внесені в ПБЕ. 

Група 2. Схеми захисту, які працюють на випрямлених струмах конт-

ролюємої мережі, (вентильні схеми) (рис. 2.23). 

 

Рис.2.23.  Принципова схема контролю опору ізоляції випрямленими струмами кон-

тролюємої мережі. 

 

Більшість діючих пристроїв контролю ізоляції та захисного відключення 

в якості оперативного використовують постійний струм, який накладається 
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на робочий змінний струм мережі, що захищається. Цей струм є вхідною ве-

личиною в апараті захисту. 

В пристроях цієї групи оперативна напруга одержується за допомогою 

трьох вентилів, підключених до фаз контролюємої мережі через обмежуваль-

ні резистори ro (рис. 2.23). Загальна точка вентилів зєднується з землею через 

опір навантаження (кілоомметр, обмотки реле та обмежуючий резистор rд ). 

Резистор rд  обмежує струм до безпечного значення, робить вплив апарату за-

хисту  на стан ізоляції захищаємої мережі незначним. Запобіжні резистори rо 

служать для обмеження струму в разі пробою вентилів. На практиці значення 

rд приймають значно більшим rо, тому що високоомні резистори мають знач-

но більший розсів параметрів, що при rд < rо може привести до небажаної 

асиметрії схеми. 

В схемі одночасно працює лише один вентиль, анод якого має найбіль-

ший потенціал у відповідну частину періоду. Середнє значення струму в ви-

мірювальній схемі не залежить від ємності мережі: 

 

ΣrсхR
mлU

π
1.5

опI


 , 

 

де:
arcrcrbrbrar

crbrarr    


 - загальний опір мережі відносно землі, Ом;                  

RСХ = rо + rд - опір схеми, Ом; Umл - амплітуда лінійної напруги, В. 

Приймаючи значення опору ізоляції r = , легко знайти опір відключен-

ня при одно- , дво-, або трифазному витоку, якщо прирівняти струм спрацю-

вання  Iсп = Iд.доп.  та:  




 mлU5.1
опU  
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Для однофазного струму витоку на землю:  
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Для двофазного струму витоку на землю:  
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Для трифазного струму витоку на землю:  
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Тобто характеристики захисту (рис.2.24) є канонічними. 

Чутливість пристроїв цього типу характеризується відношенням зміни 

середнього значення струму до зміни опору ізоляції мережі: 

 

 2СХ

mл

rR
U5.1

dr
dI

 



 . 

 

Звідки видно, що найбільшу чутливість пристрій має при малих значен-

нях опору ізоляції. За  умовами  безпеки, Rcx  повинно  бути  великим 

(50...100 кОм). При напрузі мережі 660 В чутливість вентильних схем конт-

ролю ізоляції складає 0.1...0.05 мА/кОм. Тобто чутливість вентильних схем в 

їх «чистому» вигляді  дуже низька, тому на практиці їх використовують як 
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частину комбінованих схем. Недоліки схем цієї групи пов’язані з недостат-

ньою точністю вимірювання, що пов’язано із залежністю їх роботи від коли-

вання напруги в мережі. 

 
Рис. 2.24. Характеристики захисту, що працює на випрямлених струмах мережі. 

 

Цей принцип контролю використаний в пристроях УАКИ, БЗП1А, 

АЗАК та інших вітчизняних розробках. В закордонній практиці - це пристрої 

фірм  «Сіменс  Шуккерт» та «Калор  Емаг» (ФРН). 

При пошкодженні елементів схеми, при зміні внутрішніх параметрів за-

хисту, можливі відмови захисту. Цей захист не має самоконтролю. 

Одним з шляхів підвищення надійності роботи вентильних схем є пара-

лельне включення вимірювального органу  до контролюємого опору ізоляції 

(рис. 2.25). 

Джерело  оперативного струму підключено паралельно до опору ізоляції 

і вимірювального органу захисту. При такому підключенні, величина опера-

тивного струму, що протікає в реле, тим більша, чим більше опір ізоляції ме-

режі. Для створення в обмотці реле струму, достатнього для притягнення 

якоря реле, служить кнопка «ПУСК» – кнопка вводу в роботу реле, шунтую-

ча опори R1, Rд . 
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Рис. 2.25. Паралельна вентильна схема контролю ізоляції та захисного відключення. 

 

При зменшенні опору ізоляції r, в результаті його шунтуючої дії, струм в 

реле зменшується, а при певному значенні (критичному) опору реле спрацьо-

вує, діє на автоматичний вимикач і напруга мережі вимикається. 

У таких схемах досягається самоконтроль ізоляції. При пошкодженні 

елементів схеми контролю або зміни їх параметрів, відбувається відключення 

захисту контролю ізоляції та самої мережі. 

Відмова в роботі захисту може також бути внаслідок несправності вико-

навчого органу автоматичного вимикача. Для підвищення надійності роботи 

вимикача з захистом, реле контролю діє на нульовий розщеплювач. Якщо ав-

томат не спрацьовує, то допомагає резервний захист (РЗ). При відмові основ-

ного захисту, РЗ спрацьовує автоматично, діє на вимикання трансформатора  

( на вимикач на первинній стороні трансформатора). 

Беручи до уваги низьку чутливість вентильних схем, у чистому вигляді 

вони не використовуються. 
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Для еквівалентної схеми заміщення, приймаючи струм послідовної час-

тини (через опір RН) вентильної схеми  IН, легко знайти струм в паралельній 

частині (в вимірювальному ланцюзі): 

  дRΣrдRΣrнR
ΣrmлU

π
1.5

вI



  . 

 

Тоді чутливість паралельної схеми: 

2]дR'
Σr)дR'

Σ(rн[R

дRнRmлU

π
1.5

dr
нdI

σ





 . 

 

При однакових умовах, максимальна чутливість такої схеми  приблизно 

в 25 разів більша чутливості послідовної схеми. Таким чином, використання 

паралельної вентильної схеми забезпечує високу чутливість та точність ПЗВ. 

Ці схеми використовуються в пристроях типу РУ. 

Група 3.Схеми, що працюють на випрямлених струмах стороннього 

джерела (рис. 2.26). 

 За принципом роботи та характеристиками схеми мало відрізняються 

від попередніх. В пристроях цієї групи в якості оперативних використову-

ються струми від стороннього джерела, яким частіше за все є понижуючий 

трансформатор з випрямлячами, зібраними за схемою дво-, три-, або однопі-

вперіодного випрямлення. В вимірювальному ланцюзі таких схем, крім ви-

прямленого струму стороннього джерела енергії  (Е=) , проходить змінний 

струм. Він обумовлений напругою контролюємої мережі внаслідок наявності 

деякої несиметрії опору ізоляції фаз, тобто між штучною нульовою точкою О 

фільтра приєднання Zo та землею зявляється напруга нульової послідовності 

і відповідна складова струму i , що вносить помилку в вимірювання. 
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Для ослаблення цього струму приймають різні фільтруючі опори. В за-

лежності від роду цих опорів розрізняють схеми з індуктивним чи ємнісним 

фільтром. Штучна нульова точка для приєднання схеми контролю до мережі 

створюється за допомогою трьох резисторів або за допомогою трьохфазного 

дроселя.  

 

 

Рис. 2.26. Схема контролю ізоляції мережі за допомогою постійного струму сторон-

нього джерела. 

 

В схемі з індуктивним фільтруючим елементом як фільтр використову-

ють дросель зі стальним сердечником, що являє великий опір для змінного 

струму i. В пристроях з ємнісним фільтром в якості фільтру використовують 

конденсатор Сф, тоді змінна складова струму вимірювального ланцюга, обу-

мовлена напругою мережі, буде значно ослаблена. 

Струм у вимірювальному ланцюзі: i = I= + i. 
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Складова постійного оперативного струму: 

,
лRΣr
лRΣr

Σr

,
0R)схRΣr3(

3EI









 

де: R0 - опір фільтра приєднання, Ом; RCX - опір схеми (фільтруючого 

дроселя, вимірювального пристрою - RН ), Ом; RЛ- опір людини, що доторк-

нулась до струмоведучого каналу, Ом. 

Чутливість  схеми цього типу: 

0R)схRΣr3(
3E

dr
НdI

σ





 . 

 

Звідки видно, що найбільша чутливість пристроїв цього типу, як і вен-

тильних, має місце при малих значеннях опору ізоляції Σr .  

Для підвищення чутливості захисту, в схемах використовуються дифе-

ренційні схеми вимірювання. При цьому контроль опору ізоляції виконується 

не на всьому діапазоні можливих змін опору ізоляції, а в зоні критичного йо-

го значення. Використовуються схеми з додатковим еталонним джерелом. В 

схемі порівнюється оперативний струм, величина якого обумовлена опором 

ізоляції мережі та струмом еталонного джерела, налагодженого на струм 

спрацювання пристрою. Захист працює на різницю цих струмів. Такий прин-

цип використовується в схемах АЗПБ, АЗУР, АЗШ, БЗО-1140. 

Система захисту від струмів витоку в мережах напругою 1140 В  склада-

ється з комплексу апаратів, контролюючих опір ізоляції мережі і відклчаю-

чих її при зниженні цього опору до небезпечного рівня (блок захисного відк-

лючення БЗВ та автоматичний вимикач Q) та знижуючий короткочасний 

струм  витоку  до  необхідного  значення  (блок  короткозамикачів - БКЗ) 
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(рис. 2.27). В систему захисту входить також високовольтний комплектний 

розподільчий пристрій (КРУВ), який вимикає мережу з пошкодженою ізоля-

цією при відмові вимикача Q.  

В БЗО зібрані два незалежно працюючі пристрою контролю ізоляції та 

захисного відключення, які живляться від одного джерела оперативної 

постійної напруги Еоп..  

Один із них виконує функції основного захисту, працюючого за принци-

пом послідовного включення релейного вимірювального елементу К2. Дру-

гий пристрій виконує функції резервного захисту за принципом паралельного 

включення відносно опору ізоляції вимірювального елементу К1. 

Оперативний струм Іоп протікає через заземлювач, землю, опір ізоляції r, 

обмотки трансформатора ТV2, компенсуючий дросель, резистор Rз, реле К2. 

Зі зниженням опору r ізоляції, струм в К2 збільшується, він спрацьовує і 

контролюєма мережа відключається автоматом Q. 

 
Рис. 2.27. Принципова електрична схема захисту в електричних мережах                             

напругою 1140 В. 

 

Другий пристрій складається з реле К1, резистора R1, трансформатора 

TV1, за допомогою якого пристрій підключається до контактів автомата Q. 
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При відключеному автоматичному вимикачі, цей пристрій виконує контроль 

ізоляції елементів, розташованих в розподільчому пристрої низької напруги 

трансформаторної підстанції (до вимикача Q). Після включення вимикача Q, 

резервний захист, як і основний, виконує контроль опору ізоляції і захист від 

струму витоку  по всій мережі, на яку подана напруга. 

Пристрої захисту виконуються таким чином, що з початку спрацьовує 

основний захист (він більш чутливий). При відмові основного захисту - 

спрацьовує резервний, і, за допомогою комплектного розподільчого при-

строю, відключається трансформаторна підстанція. 

Якщо замикання на землю мають місце у вторинній обмотці трансфор-

матора, то також спрацьовує резервний захист. 

Після вимикання автоматичного вимикача, основний захист продовжує 

працювати і контролювати стан ізоляції, виконуючи роль блокуючого реле 

витоків, попереджує включення автоматичного вимикача на пошкоджену 

ізоляцію.  

Зниження короткочасних струмів витоку (струмів через тіло людини) 

забезпечується блоком БКЗ, в склад якого входять пристрої: статичної 

компенсації ємнісних струмів витоку; виявлення фази з пошкодженою 

ізоляцією та замикання її на землю. Компенсуючий дросель L налагоджено 

на половину максимального значення ємності мережі. Подальше зниження 

струму витоку виконується короткозамикачем, що включається в роботу 

після спрацювання К2 основного захисту БЗВ. При доторканні, наприклад, до 

фази А, спрацьовує БЗВ, потім БКЗ своїм контактом КА замикає фазу А на 

землю, знижуючи тим самим струм через тіло людини до безпечного рівня. 

Група 4. Схеми, що працюють на струмах стороннього джерела з час-

тотою, відмінною від частоти мережі. 

 В основному це пристрої з оперативною напругою підвищеної частоти 

(рис. 2.28).  
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На струм, що проходить через ланцюг вимірювання, значний вплив чи-

нить  ємність мережі тим більше, чим більше частота генератора. Схеми цієї 

групи значно складніші від попередніх і розповсюдження широкого не одер-

жали. 

 
Рис. 2.28.Схема захисту на оперативному струмі підвищеної частоти. 

 

2.1.13. Селективність захисного відключення 

 

Одною з вимог до захисного відключення мережі є селективність систе-

ми, коли відключатися повинні лише елементи мережі з пошкодженою ізоля-

цією, що значно зменшує вимушені простої обладнання, полегшує пошук мі-

сця пошкодження ізоляції, і, тим самим, зменшує збитки в наслідок аварійно-

го відключення напруги. 

У вугільних шахтах основні робочі та допоміжні машини на дільниці на-

стільки взаємопов’язані технологічним процесом, що зупинка однієї з машин 

викликає відключення решти. Тому велике значення при відключенні всієї 

електричнозв’язаної мережі, при пошкодженні ізоляції, має зменшення часу 

на пошук місця пошкодження та його ліквідації. Для цього можна використа-

ти принцип так званої «псевдоселективності» при наявності в комутаційних 

апаратах блокувальних реле витоку (БРВ) (рис. 2.29), що не дозволяють по-

дачу напруги на дільницю, що має пошкоджену ізоляцію. 
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Рис. 2.29. Схема пошуку місця пошкодження ізоляції з використанням БРВ. 

 

При пошкодженні ізоляції під час, коли електрична мережа знаходиться 

під напругою, спрацьовує реле витоку РВ, що вмонтоване в розподільчий 

пристрій пересувної підстанції і відключає всю мережу. Включаючи 

послідовно, починаючи від джерела живлення, окремі дільниці мережі, зна-

ходять елемент мережі з пошкодженою ізоляцією, подання напруги на який 

блокується реле БРВ. Блокувальне реле витоку контролює стан ізоляції в 

лінії, що відходить від апарату, перед включенням її під напругу. 

В рудникових апаратах поширені БРВ з релейним вимірювальним еле-

ментом (пускачі) (рис. 2.30) та електронні БРВ (автоматичні вимикачі). 

 

Рис. 2.30.  Принципова схема БРВ релейного типу. 
 

 



 103 

Блок БРВ (рис. 2.31), що встановлено в автоматичних вимикачах серії 

АВ, складається з випрямляючого мосту VД6...VД9, підсилювача на транзис-

торах VT1- VT2, вимірювального мосту із резисторів R1(R2)...R5 та опору 

ізоляції мережі, в одну із діагоналей якого підключено емітер - базовий пере-

хід VT1, виконуючого органу реле (реле К), згладжуючих конденсаторів С1, 

С2. Вимірювальний ланцюг БРВ приєднується до фаз за допомогою блока 

приєднання (VД1...VД3). При зміні величини опору ізоляції мережі відносно 

землі, змінюється струм витоку, який викликає відповідну зміну величини та 

полярності напруги в діагоналі вимірювального мосту. При зменшенні опору 

ізоляції до значення уставки спрацювання, транзистори VТ1 та VТ2 відкри-

ваються, спрацьовує реле К, яке розмикає ланцюг нульового розчеплювача 

автоматичного вимикача, що не дозволяє включити останній та подати на-

пругу в мережу. 

 

 

Рис. 2.31. Принципова схема БРВ електронного типу. 
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В розгалужених та протяжних підземних електричних мережах рудни-

ків, неселективна дія захисту від струму витоку на землю обумовлює непро-

дуктивні простої окремих відгалужень і, відповідно, значної кількості облад-

нання. Тому для цих умов в Науково-дослідному  гірничо-рудному інституті 

(НДГРІ) була розроблена апаратура селективного захисту типу АСЗС 

(рис.2.32), в склад якої входять, власно. селективне реле витоку та трансфор-

матори струму нульової послідовності ТНП в кількості, відповідно числу за-

хищаємих фідерів підземної підстанції і один блок резервного захисту. Селе-

ктивні реле витоку направленої дії реагують на струми нульової послідовно-

сті і призначені для вибіркового відключення захищаємих дільниць мережі 

при витоках струму, що перевищують допустимі значення. Селективне реле 

витоку складається із трансформатора ТНП та фільтра напруги нульової пос-

лідовності (С5...С7, ТV, VТ), підсилювача на тріодах VТ5 і VТ6, одночасно 

виконуючого роль фазового дискримінатора, виконавчого реле К1 і блока 

живлення Ст, VД1, VД2, L1, С1, С2, С4. 

 

 Рис. 2.32. Електрична схема селективного захисту АСЗС. 

При появі однофазного витоку на вторинних обмотках трансформатора 

ТНП та фільтра, з’являються напруги, що подаються на вхід підсилювача. На 
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пошкодженому відгалужені обидві напруги збігаються за фазами. Виконавче 

реле обтікається струмом і спрацьовує при витоку в мережі, що перевищує 

прийняту уставку захисту. Селективне реле витоку забезпечує неперевищен-

ня відключаємого струму однофазного витоку значення 25 мА, відключаємий 

опір при 380 В складає 10...12 кОм.  

Блок резервного захисту (L3, L2, VД4, VТ8, К2) працює неселективно, 

відключає автоматичний вимикач вводу і призначений для захисту мережі 

від симетричних витоків, а також від одно -, і двофазних витоків поза зоною 

дії селективних реле на дільниці мережі: обмотка нижчої напруги силового 

трансформатора – кабель вводу – збірні шини. Опір, що відключається, для 

симетричного витоку становить 1,5 кОм. 

У мережах з заземленою нейтраллю мають місце два вида селективності 

спрацювання ПЗВ: поперечна та повздовжня. 

При поперечній селективності на кожному відгалуджені встановлюється 

ПЗВ, на головному апараті він відсутній (рис. 2.33, а). Основний недолік 

поперечної селективності – відсутність резервування ПЗВ. При  повздовжній 

селективності (рис. 33, б), вподовж лінії становлюється  послідовно декілька 

ПЗВ. Для забезпечення повздовжньої селективності, необхідно виконати 

умови: чутливість ПЗВ, що стоїть попереду, повинна бути в 2…3 рази ниж-

чою за чутливість послідуючого ПЗВ; час спрацювання ПЗВ, що стоїть попе-

реду, повинен бути більшим часу спрацювання послідуючого ПЗВ. 

 

2.1.14. Захист від витоків та замикань на землю в розподільчих 

 мережах 6 КВ 

 

Захист від  ураження електричним струмом, при доторканні до струмо-

ведучих частин електроустановок напругою 6 кВ шахт та кар’єрів, на основі 
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захисного відключення нині технічно є неможливим через неможливість до-

сягнення необхідних параметрів за швидкодією та чутливістю.  

Повний час захисного відключення в мережі 6 кВ, як показують дослі-

дження, навіть при  ємності 1 мкФ/фазу, не повинен перевищувати 0,01 с. 

Але час спрацювання існуючих високовольтних вимикачів на порядок є ви-

щим допустимого часу і дорівнює 0,08...0,15 с. Навіть в вакуумних вимика-

чах досягнення часу спрацювання 0,01 с є затрудненим із-за нестабільності 

горіння дуги на розмикаючихся контактах. 

 
Рис. 2.33. Схема селективного вмикання захисного відключення: 

а – поперечна селективність; б – повздовжня селективність. 

 

Крім високої швидкодії, захист повинен мати також високу чутливість. 

Необхідну чутливість пристроїв за опором однофазного витоку для мереж 

напругою більше 1000 В, які мають добру ізоляцію (rіз= ),  можна знайти:  

 

   2сI12
д.д.I1фUспR  , 
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де:  Uф - фазова напруга мережі, В; Ід.д - довготривалий допустимий 

струм, А; 

Іс - емнісний струм замикання на землю, А. 

Для реальних параметрів шахтних кабельних  (С = 8...10 мкФ/фазу, Іс = 

25...30 А) і кар’єрних повітрянокабельних (С = 1...3 мкФ/фазу, Іс = 3...10 А) 

мереж 6 кВ необхідний опір відключення однофазного витоку пристрою за-

хисту (коли струм через людину не перевищує 25 мА) повинен бути не мен-

ше 140 кОм. Це значення є одного порядку  з можливою несиметрією опору 

ізоляції мережі. Експлуатація захисту з такою чутливістю є утрудненою. 

 Тому захисне відключення в мережах 6 кВ шахт та кар’єрів має інше, 

ніж в мережах напругою до 1000 В, призначення – виконувати «непрямий» 

захист людей від враження струмом шляхом безперервного контролю небез-

печних струмів витоку при пошкодженнях в мережі. При цьому різко 

зменшується час існування пошкоджень та наявності небезпечних 

потенціалів на обладнанні, зменшується вірогідність появи відкритих дуг, 

іскр і, відповідно, пожеж та вибухів вибухонебезпечного середовища. 

За принципом дії всі сучасні захисти від однофазних замикань можна 

поділити на чотири групи:  

1) які реагують на параметри нульової послідовності в сталому режимі 

замикання на землю;  

2) які реагують на гармонічні складові й параметри перехідного процесу;  

3) які реагують на накладені на мережу струми непромислової частоти;  

4) комбіновані.  

На практиці в розподільчих мережах гірничих підприємств знайшли по-

ширення пристрої захисту першої та третьої груп. В силу особливостей та 

параметрів розподільчих мереж гірничих підприємств створення пристроїв  

інших груп для них практично неможливе. 
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Найбільше розповсюдження нині одержали захисти, що реагують на на-

пругу нульової послідовності, струми нульової послідовності, а також на на-

пругу та струм нульової послідовності. 

В захистах, що реагують на напругу нульової послідовності (рис. 2.34), 

напруга, необхідна для роботи захисту, знімається із з’єднаних у відкритий 

трикутник вторинних обмоток трансформатора напруги НТМИ.  

При відсутності замикання на землю, напруги  Ua, Uв, Uc рівні між собою 

та зсунуті по фазі на кут 120о, тому вторинна напруга нульової послідовності 

03
0













cUвUaUU . 

При появі замикання на землю (наприклад в фазі А): 

U
К
13cUвU0U3

0









, 

де: К - коефіцієнт трансформації. 

 
 

Рис. 2.34. Схема захисту від замикання на землю, що реагує на напругу нульової 

послідовності. 
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Захист цього типу не має селективної дії та використовується в якості 

резервного. 

Селективний захист від однофазного замикання на землю виконують на 

основі струму нульової послідовності (рис. 2.35), коли в якості датчиків 

струму нульової послідовності використовують трансформатори струму 

нульової послідовності ТНП. 

 

Рис. 2.35. Принципова схема струмового захисту від однофазних замикань на землю. 

 

В мережі з ізольованою нейтраллю струм замикання на землю:  

 

  осфз I3UC3I , 

 

де: СΣ - сумарна ємність всіх гальванічно пов’язаних елементів мережі, 

мкФ. 

Так як лінія є елементом мережі з розподіленими параметрами, струми 

нульової послідовності в різних перерізах ліній є різними (рис. 2.36). 

В лініях з непошкодженою ізоляцією, струм, що протікає через захист 

лінії, дорівнює фUіС3і.осІ3   та направлений до шин.  
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В пошкодженій лінії струм 3Іос.n=3Uф(С-Сn) та направлений від шин. 

Тобто для створення селективного захисту можна оцінювати струм 3І0, що 

протікає через ТНП захисту або його напрям. 

 
Рис. 2.36.  Струморозподіл при однофазному замиканні на землю. 

 

В мережі з компенсованою мережею (заземленою нейтраллю через ком-

пенсуючий дросель) в місці замикання протікає також струм 3І0L, обумовле-

ний дугогасячою котушкою індуктивності (в лінії Лn). Тому струм, що 

протікає через ТНП пошкодженої лінії, в цьому випадку: 

 

 3Іоn=3Іосn+3ІOL=3Uф(С-Сn)+ 3Uф/L, 

 

де: L - індуктивність компенсуючого дроселя, Гн. 

Оскільки в повністю компенсованих, або перекомпенсованих мережах :  

1/L (С-Сn), а струм 3ІOL зсунутий до струму 3Іосn на 180 ел.град., напрям 

струму в пошкодженій лінії може стати таким самим, як і в непошкоджених 
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(до шин). Це обмежує використання направленого захисту нульової 

послідовності. 

Недоліком захисту на струмах нульової послідовності є затрудненість 

вибору уставки струму спрацювання, тому що число одночасно працюючих 

приєднань у процесі експлуатації змінюється, міняється також значення 

струму замикання на землю. Для покращення селективної роботи простих 

струмових захистів, до шин підстанції можуть  підключатися  додаткові 

ємності (Сд). В цьому випадку струм замикання на землю в пошкодженій 

лінії збільшується: Іосп=Uф(Сд+С-Сn). 

Значно складніше вирішується задача створення селективного захисту 

від однофазного замикання на землю в мережах з малими струмами замикан-

ня, коли кількість приєднань мала (5-6) (рис. 2.37). 

Для цих умов промисловість випускає ряд схем захисту, що реагують на 

напрям потужності нульового захисту (ЗЗП-1, РЗН-3 та ін.). 

На кар’єрах та мережах поверхні шахт розповсюдження дістав захист 

типу ЗЗП-1 (рис. 2.38). 

 

 

Рис. 2.37. Принципова схема направленого селективного захисту від замикання на 

землю. 
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При замиканні на будь-якій з ліній, що захищається, спрацьовує реле 

напруги РН, що живиться від трансформатору напруги нульової 

послідовності ТННП. Контактор реле РН через L-C фільтр ВУ подає напругу 

3U0  на вхід усіх реле ЗЗП. На другий вхід реле ЗЗП поступає сигнал ЗІ0 від 

трансформатора струму нульової послідовності.  

 

 

Рис. 2.38.  Принципова схема реле ЗЗП-1. 

 

Через погоджувальний трансформатор ТV1, сигнал подається на 

амплітудний обмежувач VD1, R2, VD2, який зрізає верхню частину 

синусоїдального  сигналу, що має найбільшу кількість періодів шуму. 

Чистий сигнал підсилюється двокаскадним підсилювачем VT1 та VT2 та 

подається на міст TV2, VT3, VT4, TV3. В діагональ мосту включено реле К, 

яке спрацьовує при наявності неузгодження фаз струму 3І0 та напруги 3U0, 

тобто діє на напрям потужності 

)sin(33 0000






IUIUS . 
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Відповідно до ПБ всі кабельні лінії напругою 6 кВ, що прокладені в пі-

дземних виробках, повинні бути обладнаними захистом від витоку на землю 

миттєвої дії. Цей захист повинен відключати мережу при зниженні опору 

ізоляції однієї фази відносно землі до 116 кОм, а також при рівномірному 

зниженні опору ізоляції трьох фаз нижче трикратного значення опору одно-

фазного витоку. Для цього промисловість випускає апарат загальномережо-

вого захисту від витоку типу А30-6. Він може використовуватися в кабель-

них мережах, що живляться через розділяючий трансформатор 6/6 кВ, або від 

окремих  обмоток окремих троьохобмоткових трансформаторів 110/6-6 кВ 

при загальній ємності мережі до 2 мкФ на фазу. 

Апарат А30-6 виконано за принципом накладання оперативної напруги 

постійного струму на мережу. При цьому, без прийняття до уваги опору об-

мотки трансформатора, струм через апарат: 

Ioп=Uoп(1/3R+Rдж+1/Rдж+r), 

 

де: r - опір ізоляції в місці замикання, Ом; R - активний опір ізоляції 

однієї фази відносно землі, Ом; Rдж - опір джерела оперативної напруги, Ом. 

 Спрощена схема пристрою приведена на рис. 2.39. 

Схема апарату містить: джерело оперативного струму ДОС, що склада-

ється з ферорезонансного стабілізатора та подвоювача напруги; блоку захис-

ту; фільтра приєднання, що складається з резонансного контуру, налагодже-

ного на частоту 50 Гц; пристрою відлагодження від помилкового спрацюван-

ня при включенні кабельної лінії; омметр для візуального контролю ізоляції. 

Приєднання апарату до контролюємої мережі здійснюється за допомо-

гою фільтра приєднання, який складається з конденсатора С4, розрядника, 

дроселів L1  та L2, резистора R6. Точка О фільтра приєднується на нейтраль 

трансформатора, що живить мережу, або спеціального троьохфазного транс-

форматора напруги з включенням первинних обмоток в зірку з штучною 
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нульовою точкою. Релейний блок складається з основного виконавчого реле 

Р1 і проміжного реле Р3, реле контролю напруги Р2, сигнального - Р4. При 

подачі напруги на мережу оперативною напругою заряджаються кабелі 

мережі, що може привести до хибного спрацювання захисту. Для того, щоб 

уникнути цього, в схемі введено пристрій форсованого заряду кабелів від 

спеціальних конденсаторів (мимо основного реле Р1) через тиристорний 

ключ. При спрацюванні основного реле, спрацьовує проміжне реле Р3 та 

сигнальне Р4 і дається імпульс на відключення вимикача, що подає напругу в 

мережу. 

 

 
Рис. 2.39. Спрощена схема захисту АЗО-6. 

 

 

2.1.15. Компенсація ємнісної провідності мережі 

 

 В існуючих електричних мережах шахт і кар’єрів, які мають ємність 

відносно землі, струм через людину, що доторкнулася фази, здебільшого 

визначається ємнісною складовою повного опору ізоляції мережі. В 
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підземних дільничних мережах ПБ обмежують ємність мережі значенням 1 

мкФ/фазу, в підземних розподільчих мережах ємність мережі досягає 

8...10мкФ/фазу, а в кар’єрних розподільчих мережах 1...3 мкФ/фазу. Тому в 

цих мережах, при експлуатації одним із принципів захисту від враження 

електричним струмом, є компенсація ємнісної складової струму, що протікає 

через людину. Принцип компенсації ємнісного струму витоку заключається в 

підключенні до мережі дроселя з індуктивністю, настроєного в резонанс з 

ємністю мережі: 

 

)C(1L CK  . 

Однак ця умова на практиці не може бути виконана із-за постійної зміни 

ємності (підключення та відключення окремих приєднань). 

На рис. 2.40 показана схема мережі та векторна діаграма, що пояснюють 

принцип компенсації ємності мережі. 

 
 

Рис. 2.40. Схема мережі та векторна діаграма, що пояснює принцип  

компенсації ємності. 
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При включенні між нейтраллю мережі і землею дроселя з індуктивністю 

Lк, струм через тіло людини складається із суми активної, ємнісної та 

індуктивної складових струму замикання на землю.  

Тому в цих мережах на практиці використовують два види компенсації: 

– статичну компенсацію ємності мережі, коли індуктивність дроселя 

вибирається на середнє значення ємності мережі; 

– динамічну компенсацію ємності мережі, коли індуктивність дроселя 

регулюється автоматично залежно від зміни ємності. 

При статичній компенсації, реактивна складова струму через людину 

може бути зменшена в два рази (рис. 2.41), тобто статична компенсація 

ємності є малоефективною.  

 

 

Рис. 2.41. Залежність реактивного струму через людину від ємності мережі. 

 

В більшості сучасних засобів захисного відключення приймають 

автоматичні пристрої компенсації ємності мережі, в функції яких закладено 

принцип відпрацювання індуктивності компенсуючого дроселя в залежності 

від ємності мережі, тобто повинна відпрацьовуватись  залежність: 

 
C

1L


 .   
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 За способом підключення компенсуючого дроселя до мережі пристрої 

автоматичної компенсації поділяються на два класи: 

а) пристрої з підключенням компенсуючого дроселя між нейтраллю (або 

штучною нульовою точкою) мережі та землею; 

б) пристрої з пофазовим підключенням компенсуючого дроселя. 

За принципами автоматичної компенсації ємності мережі є такі 

пристрої, як: 

1. Пристрої з налагодженням дроселя на резонанс при нормальній 

роботі мережі: екстремальними  регуляторами; виміром  реактивної 

провідності контуру нульової послідовності; виміром кута між напругою 

нульової послідовності та опорною напругою з використанням оперативного 

струму підвищеної частоти (цей метод одержав найбільше поширення); 

2. Пристрої з настройкою дроселя на резонанс при  появі витоку на 

землю: виміром кута між напругою нульової послідовності та струмом зами-

кання на землю; виміром кута між напругою нульової послідовності та стру-

мом реактивних опорів, підключених до фаз мережі. 

 Більшість із цих принципів через складність, інерційності дії не знайш-

ли використання. Найбільше поширені пристрої розроблені УкрНДІВЕ з на-

стройкою в резонанс дроселями з підмагнічуванням (рис. 2.42) 

Для отримання лінійної характеристики дроселя використовують обмот-

ки зворотного зв’язку (ОЗЗ).  

Параметри дроселя підбираються так, щоб була пропорційність між 

струмом підмагнічування та індуктивною провідністю робочої обмотки дро-

селя, щоб підмагнічуючий струм визначався ємністю мережі. 

Використовується при цьому оперативна напруга підвищеної частоти. В 

якості компенсаційного дроселя використовується трьохстержневий 

магнітопровід. На крайніх стержнях магнітопроводу  розміщується  робоча  

обмотка  дроселя,  яка  поділенана дві обмотки змінного струму. Вони мають 
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однакову кількість витків і намотані зустрічно. На середньому стержні 

розміщують обмотку керування і обмотку зворотного зв’язку. Перша слу-

жить для створення магнітного потоку підмагнічування. Постійний 

магнітний потік підмагнічування накладається на змінний потік на крайніх 

стержнях, в результаті в одному з крайніх стержнів магнітні потоки склада-

ються, що викликає насичення цього стержня і відповідну зміну 

індуктивності дроселя. Компенсаційне устаткування використовують в 

єдиному блоці з реле витоків. 

 

 
Рис. 2.42.  Структурна  схема  пристрою автоматичної  компенсації ємності  з  ви-   

користанням струму підвищеної частоти. 

 

Компенсація ємнісної провідності мережі є також одним із засобів під-

вищення надійності роботи розподільчої мережі 6...10 кВ. Струм замикання 

на землю в цих мережах визначається також ємністю мережі відносно землі. 

При несталих замиканнях на землю існують значні перенапруги в мережі до 

4-кратних від значення фазної напруги, що може викликати додаткові бага-

тократні пошкодження мережі. При струмахКЗ на землю більше 5 А рекоме-

ндовано використовувати засоби компенсації ємнісної провідності мережі. 
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Компенсаційні устаткування можуть бути в одно- і трифазному виконанні. 

Практично використовують однофазні устаткування. Оскільки часто силові 

трансформатори використовують з обмотками 6...10 кВ, з’єднаними за схе-

мою трикутника, то для підключення компенсаційного устаткування у нейт-

раль, використовують або трансформатори власних потреб підстанцій з пер-

винною обмоткою зібраною за схемою зірки, або підключенням спеціального 

трансформатора напруги (рис. 2.43) зі схемою з’єднання первинної обмотки в 

зірку з виводом нульової точки для підключення пристрою компенсації. До 

устаткування компенсації ставляться вимоги: простота конструкції; можли-

вість плавного регулювання індуктивного струму; невеликі втрати потужнос-

ті; швидкодія; простота і зручність експлуатації. 

 

 

Рис. 2.43. Схема підключення компенсаційного пристрою до мережі. 

 

Компенсаційні пристрої діляться на пристрої зі ступеневим (котушки з 

відпайками) та плавним регулюванням (з регулюванням повітряного зазору - 

плунжерні пристрої, та з підмагніченням). 
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2.1.16. Контроль ізоляції в тягових мережах 

 

В тягових мережах електровозної відкатки в якості зворотного струмо-

проводу використовують рейковий ланцюг, тому витік на землю (тіло люди-

ни) приєднується паралельно навантаженню (електровозу). Допустиме зна-

чення струму витоку набагато менше струму навантаження. Створення апа-

ратури захисту від витоків на землю в тягових мережах пов’язане із значними 

труднощами. Вони обумовлені тим, що характер опору витоку непостійний і 

між параметрами витоку і небезпекою струму, що протікає через людину, не 

завжди існує певна залежність. Параметри ємності і активного опору людини 

залежать від площі доторкання, характеру шкіри та ін. Тому спроби створити 

апаратуру на основі зміни ємності мережі не привело до успіху. 

Створена велика кількість методів контролю ізоляції: 

1. Методи обробки сигналів тягових перетворювачів і споживачів: 

а) Використання пристроїв прямого виміру струмів витоків. Ці пристрої 

вимірюють струм при знятій напрузі; 

б) Застосування диференціювання сигналів струму мережі. Ці схеми 

грунтуються на відмінності перехідних процесів при виникненні ланцюгів 

витоків з омічним опором і споживачів - електровозів із значною 

індуктивністю. Схеми характеризуються низькою чутливістю захисту; 

в) Непряме визначення струму витоку. Оцінка проводиться за результа-

тами контролю струмів витоку обґрунтованій на порівнянні струмів від дат-

чика струму на підстанції і від датчиків струму на електровозах; 

2. Методи розділення  каналів  споживачів  і  витоків  на  землю. Вико-

ристовують частотний та часовий метод розділення каналів. 

Частотне розбиття каналів передбачає оперативний струм підвищеної 

частоти для вимірювання витоку і обробку електроприймачів спеціальними 

загороджувачами. 
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Принцип частотного розділення каналів для контролю витоку струму на 

землю реалізовано в ряді пристроїв РУКС, АЧЗ та ін. 

Реле витоку контактних мереж типу РУКС (рис. 2.44) поряд з величи-

ною струму, що протікає через опір витоку, міряє  його фазу.  

Вимірювальним органом, який реагує на зміну опору ізоляції мережі або 

доторкання людини, є векторомірний пристрій ВП - фазочутливий орган. На-

пруга підвищеної частоти від генератора ГВЧ через первинну обмотку тран-

сформатора TV поступає в тягову мережу. З вторинної обмотки TV напруга 

поступає на один із входів ВП. На другий вхід ВП через фазообертач ФО від 

генератора ГВЧ (14 кГц) подається напруга комутації. На виході ВП включе-

но релейний підсилювач РП, що керує контактором К, який відключає мере-

жу при доторканні людини до контактного проводу.  

 

 

Рис. 2.44. Структурна схема реле РУКС. 

 

Оперативний струм Іоп, що протікає через первинну обмотку TV 

складається із суми струмів, що протікають через електровози, струмів вито-

ку тягової мережі і струму, що протікає через людину. На виході ВП:  

 

ІВП = КВПІопcos0, 



 122 

де: КВП - коефіцієнт пропорційності; 0 - кут між опорною напругою ко-

мутації Uк та сумарним оперативним струмом Іоп. 

В вимірювальному органі TV всі складові струму Іоп (за виключенням 

струму через людину) є небажаними і штучно компенсуються. Вплив струму 

витоку мережі компенсується введенням в вимірювальний орган додаткового 

струму заданої фази, так щоб сума їх проекцій на напругу комутації була рів-

на нулю. 

Для виключення впливу електровозів на роботу захисту включаються 

спеціальні загороджувачі. Умовою загородження струмів, що протікають че-

рез електровози, є випадок, коли фазовий кут загороджувача є рівним фазо-

вому куту комутуючого пристрою (90о). Якщо повернути напругу комутації 

на кут 90о відносно струму, що протікає через загороджувачі, то при умові 

рівності фазових кутів загороджувачів та комутуючого органу, струм на 

виході ВП:  

ІВП = КВПІлcos(к-з), 

де: к - фазовий кут комутуючого пристрою; з - фазовий кут загород-

жувача. 

Порівняння вище приведених двох виразів показує, що при повній 

компенсації струму витоку мережі і забезпеченні заданого кута зсуву фаз між 

струмом, що протікає через загороджувачі, та напругою комутації, чутливість 

захисту теоретично не залежить від кількості працюючих електровозів. Од-

нак на практиці підтримка потрібного зсуву фаз між струмом через 

загороджувачі та опорною напругою є неможливою, що є недоліком 

розглядаємого принципу, який пов’язаний з переміщенням електровозів 

вздовж мережі. 

Метод часового розділення каналів використовується в апаратурі У30-2 

(рис. 2.45). Цей пристрій використовується для контролю витоків контактної 
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мережі з пульсуючою напругою. В цій схемі в паузах, між імпульсами напру-

ги (живлячої), стан ізоляції контролюється постійним струмом протилежної 

полярності. 

 

Рис. 2.45. Принципова схема пристрою контролю ізоляції контактної мережі типу 

іУЗО – 2. 

Для усунення впливу электровоза на роботу захисту, ланцюги 

електровозів захищаються по оперативному струму діодним загороджувачем 

ВД3.Діод ВД4, шунтуючий двигун, служить для згладжування пульсації. За 

допомогою фільтра зворотнього струму Ф (R0, R4) обмотка реле К1 пов’язана 

з трифазною живлячою мережею.  

 

2.1.17. Автоматичне захисне шунтування місця пошкодження 

 

Для підвищення надійності електропостачання, при короткочасних са-

моусуваючихся замиканнях на землю (їх доля досягає 25% від всіх зами-

кань), ефективним засобом є автоматичне швидкодіюче замикання на землю 

пошкодженої фази мережі. При цьому значно знижується час простою об-

ладнання при несталих «запливаючих» пробоях ізоляції. 

При замиканні однієї з фаз на землю, спрацьовує пристрій визначення 

пошкодженої фази та швидкодіючий короткозамикач на пошкодженій фазі. 
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Так як час спрацювання селективного ступеню реле захисту від замикання на 

землю значно вище повного часу спрацювання пристрою закорочення фаз 

(15...20 мс)  tпзф tс.з / (1,5...2), захист не встигає спрацювати і точка замикання 

переноситься до міся шунтування (на підстанцію). При цьому фазовий ко-

роткозамикач, шунтуючи місце однофазного замикання, достатньо швидко 

знижує струм замикання через нього (припиняються дуги, знижується струм 

через людину, відновлюється ізоляція). Після витримки часу 30...60 с фазний 

короткозамикач повертається в вихідне положення. В схемі (рис. 2.46) ЗЗП - 

селективний захист, що діє на вимикач захищаємого приєднання. Резервний 

захист неселективний з витримкою часу на відключення вводного вимикача. 

Пристрій закорочення на землю встановлюється на шинах підстанції і має 

високовольтний тиристорний короткозамикач фаз.Блок БК підключається на 

вихід трансформатора напруги і має пристрій визначення пошкодженої фази. 

Якщо замикання при поверненні в вихідне положення не самоліквідува-

лося, то спрацьовує селективний захист від однофазних замикань на землю і 

відключає пошкоджене приєднання. Резервна ступінь захисту на період захи-

сного шунтування заблокована. Пристрій закорочення фаз забезпечує мож-

ливість відновлення напруги на пошкодженій фазі без наступних повторних 

пробоїв ізоляції та без перерви електропостачання навіть на короткий період. 

 

Рис. 2.46. Структурна схема захисту з закорочуванням на землю пошкодженої фази. 
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2.2. Засоби попередження вибухів від електричного струму 
 

2.2.1. Вибухо- та пожежонебезпечні середовища та їх класифікація 

 

В сучасних умовах на промислових підприємствах, де наявні виробниц-

тва з вибухонебезпечним середовищем, використовують різне електрооблад-

нання. Безпечне його використання неможливе без знання умов появи вибу-

хонебезпечного середовища та його властивостей. Вибухонебезпечні середо-

вища можуть мати місце як в гірничих виробках гірничих підприємств (вугі-

льні, калійні шахти), так і в ряді виробництв нафтової, газової, нафтопереро-

бної, нафтохімічної, хімічної та деяких інших галузей промисловості. 

Всі речовини, які використовуються у промисловості, за горючістю мо-

жуть бути поділені на: 

‒ негорючі - нездібні горіти та розповсюджувати горіння; 

– важкогорючі - речовини та матеріали, які горять тільки в зоні дії дже-

рела запалювання, а після його ліквідації не горять; 

– горючі - після підпалення горять самостійно та розповсюджують го-

ріння. 

За температурою підпалювання їх можна поділити на важкоспалахуючі 

(загораються важко) та легкоспалахуючі (легко загораються від короткочас-

ної дії відносно слабких джерел  запалювання та  сприяють  швидкому  роз-

повсюдженню горіння). 

Стосовно електрообладнання, що використовується в небезпечних сере-

довищах, найбільшу цікавість представляють горючі гази, легкоспалахуючі 

рідини, пари яких здібні створювати вибухонебезпечне середовище. 

Вибухонебезпечне середовище – це середовище, яке містить вибухоне-

безпечні речовини у такій кількості, і в такому стані, при якому вони можуть 

утворювати з повітрям або іншим окислювачем вибухонебезпечні суміші. 
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Суміші вибухонебезпечних речовин із повітрям поділяють на: газоподібні 

(метан, пропан, бутан, водень, сірководень, сірковуглець та ін.); пароподібні 

(бензин, ацетон, спирти, ефіри, бензол та ін.); тверді пилоподібні (сірка, ву-

гілля, органічні речовини, волокна та ін.). 

Вибухонебезпечне середовище, за концентрацією вмісту горючих речо-

вин, характеризується межами вибуховості. Межа вибуховості - це таке спів-

відношення газів чи парів легкоспалахуючих рідин та повітря або іншого 

окиславача, при якому суміш губить здатність вибухати від якогось джерела 

підпалення. 

При нижній межі запалення не відбувається через недостатність горючої 

речовини, а при верхній – через недостатність окислювача. Чим менше ниж-

ня межа концентрації вибуховості, та чим більший діапазон між нижньою та 

верхньою межею, тим небезпечнішим є газ або пари, тому що ймовірність 

утворення вибухонебезпечної концентрації збільшується. 

В практиці промислового виробництва використовується велика кіль-

кість (більше 2000) різних горючих газів та парів,  які в суміші з повітрям, 

киснем чи іншим окислювачем (наприклад з хлором) можуть створювати ви-

бухо- чи пожежонебезпечні суміші. 

Загальноприйнятим є те, що пари легкоспалахуючих рідин відносяться 

до вибухонебезпечних, якщо температура спалаху цих  рідин не перевищує 

45 °С, а пари таких рідин, що мають температуру вищу за 45 °С – до пожежо-

небезпечних. 

Горючі гази відносяться до вибухонебезпечних при будь-яких темпера-

турах довкілля. Горючий пил чи волокна відносять до вибухонебезпечних, 

якщо нижня межа їх вибуховості не перевищує 65 г/м3, інші відносять до по-

жежонебезпечних. Однак такий поділ на пожежо- та вибухонебезпечні сумі-

ші є в якійсь мірі умовним. 
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Не заважаючи на відмінності між фізико-хімічниим властивостями го-

рючих сумішей, у них можна знайти спільність вибухонебезпечних властиво-

стей, серед яких найбільш важливі для практики є такі: критичні зазори ви-

бухонебезпечних з’єднань оболонок; температура самозаймання, струми або 

напруги самозаймання; мінімальні енергії підпалення. Об’єднання горючих 

сумішей у групи  із спільними властивостями дозволяє успішно вирішувати 

питання класифікації виробництв за рівнем вибухонебезпеки, що спрощує 

також розробку , виготовлення та експлуатацію електрообладнання  в  умо-

вах вибухонебезпечних виробництв. Об’єднуючи різні горючі суміші у спі-

льні групи, до вибухонебезпечних властивостей електрообладнання став-

ляться однакові вимоги. Це дає можливість максимально уніфікувати конс-

трукцію вибухобезпечного обладнання, зробити загальними принципи його 

маркування і таке інше. 

В основі діючої класифікації вибухонебезпечних сумішей покладено два 

параметри: величина критичної щілини між плоскими фланцями оболонки та 

температура самоспалахування. Ця класифікація нормується у відповідності 

до  ГОСТ 12.1.011-78, що повністю відповідає стандартам МЕК 79-1А, 79-4. 

Залежно від здатності передачі вибуху через щілини  в стандартній обо-

лонці, встановлено чотири категорії вибухонебезпечних сумішей. При цьому 

величина максимальної безпечної експериментальної щілини між фланцями 

довжиною 25 мм для цих категорій складає: 

I. Рудникові гази - більше 1.0 мм; 

II. Промислові гази та пари легкоспалахуючих рідин: II.А - більше 

0,9 мм; II.Б - від 0,5 до 0,9 мм; II.С - до 0,5 мм. 

В залежності від температури самозаймання встановлено 6 груп вибу-

хонебезпечних сумішей: 
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– Т1 – більше 450 °С; – Т2 - більше 300 до 450 °С;  – Т3 - більше 200 до 

300 °С; – Т4 – більше 135 до 300 °С; – Т5 - більше 100 до 135 °С; – Т6 – біль-

ше 85 до 100 0С. 

Віднесення вибухонебезпечних сумішей до категорій та груп входить до 

компетенції спеціалістів організації Українського наукового дослідного ін-

ституту вибухобезпечного електрообладнання (УкрНДІВЕ). 

У свою чергу, згідно вимог ПУЕ, зони вибухонебезпечних приміщень та 

зовнішніх установок, в яких, в умовах технологічних процесів, можуть ство-

рюватись вибухонебезпечні суміші, діляться на класи. 

Клас вибухонебезпечної зони, згідно з яким виконується вибір і розмі-

щення електроустановок, залежно від частоти і тривалості присутнього вибу-

хонебезпечного середовища визначаться технологами разом з електриками 

проектної або експлуатаційної організації. Клас вибухонебезпечних зон хара-

ктерних виробнийтв та категорія і група вибухонебезпечноїсуміші відобра-

жаються в нормах технологічного проектування або в галузевих переліках 

виробництв з вибухо-пожежонебезпеки. 

Класи вибухонебезпечних зон регламентуються (в Україні) новими Пра-

вилами будови електроустановок і практично відповідають встановленим в 

Європі стандартам МЕК79-10 та Європейського співробітництва CENELEC 

EN 60079-10 та EN 1127-1. Дещо інша класифікація вибухонебезпечних зон 

встановлюється ПУЕ. 

Газо-пароповітряні вибухонебезпечні середовища утворюють вибухоне-

безпечні зони класів 0, 1, 2, а пилоповітряні — вибухонебезпечні зони класів 

20, 21, 22. 

Вибухонебезпечна зона класу 0 – це простір, в якому вибухонебезпечне 

середовище присутнє постійно або протягом тривалого часу. Ця зона може 

мати місце тільки в межах корпусів технологічного обладнання. 
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Вибухонебезпечна зона класу 1 (приблизно відповідає класу В-І за 

(ПУЕ) – простір, у якому вибухонебезпечне середовище може утворюватись 

під час нормальної роботи (коли установка працює з розрахунковими пара-

метрами). 

Вибухонебезпечна зона класу 2 (В-Іа, В-Іб, ВІв – за ПУЕ) – простір, у 

якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсу-

тнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго. Частоту виникнення і 

тривалісті вибухонебезпечного середовища визначають за нормами відповід-

них галузей промисловості. 

Вибухонебезпечна зона класу 20 – простір, у якому під час нормальної 

експлуатації вибухонебезпечний пил у вмгляді хмари присутній постійно або 

частково в кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації су-

міші з повітрям, і (або) простір, де можуть утворюватися пилові хмари непе-

редбаченої або надмірної товщини. Звичайно це має місце всередині облад-

нання, де пил може формувати вибухонебезпечні суміші часто і на тривалий 

термін. 

Вибухонебезпечна зона класу 21 – простір, у якому під час нормальної 

експлуатації ймовірна поява пилу у вигляді хмари у кількості, достатній для 

утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації (відповідає 

класу В-ІІ за ПУЕ). 

Вибухонебезпечна зона класу 22 – простір, у якому вибухонебезпечний 

пил у завислому стані може з’являтися не часто і існувати недовго, або в 

якому шари вмбухонебезпечного пилу можуть існувати й утворювати вибу-

хонебезпечні суміші в разі аварії (клас В-Ііа за ПУЕ). 

Крім того, згідно з ПУЕ,  пожежонебезпечними називаються приміщен-

ня чи зовнішні установки в яких використовуються або зберігаються горючі 

речовини. При цьому в них рекомендують розміщувати електрообладнання, 

приймаючи до уваги умови його експлуатації, щоб віддаляти його від місць 
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скупчення горючих матеріалів. Пожежонебезпечні приміщення ділять на на-

ступні класи: 

– П-І - приміщення, де використовуються або зберігаються горючі речо-

вини з температурою спалаху парів більше 45 °С; 

– П-ІІ - приміщення, де виділяються горючі пил чи волокна. При цьому 

може з’являтись тільки пожежа, а не вибух, тому що вони мають такі фізичні 

властивості, при яких нижня межа вибуху складає більше 65 г/м3 або за умо-

вами експлуатації їх концентрація в повітрі не досягає вибухонебезпечної 

концентрації; 

– П-ІІІ - зовнішні установки, в яких використовують або зберігають го-

рючі рідини з температурою спалаху парів більше 45 °С. 

Явище горіння являє собою хімічний процес окислювання, що супрово-

джується виділенням тепла та світла. 

Вибух – це реакція горіння, для якої характерним є те, що полям’я дуже 

швидко розповсюджується на весь об’єм суміші, при цьому має місце значне 

підвищення тиску. Треба також відмітити, що спалах газоповітряної суміші 

проходить з деяким запізненням по відношенню до появи джерела з тепло-

вою енергією, достатньою для підпалювання суміші. 

В наш час мають місце дві теорії, що пояснюють процес спалахування 

вибухонебезпечної суміші: теорія теплового вибуху та теорія ланцюгового 

вибуху. Обидві теорії базуються на результатах кінетичної теорії. Теплова 

теорія докладно не розглядає хімізм процесу горіння. Для обгрунтування те-

орії ланцюгового вибуху, основоположником якої є академік М.М.Семенов, 

необхідно знати точно хід хімічної реакції. 

В основу теплової теорії покладено молекулярний рух газу, який приво-

дить до постійних зіткнень між його  молекулами. Коли  газ  нагрівається, 

збільшується кількість ударів з енергією активації. Екзотермічна реакція від-

даючи тепло, підвищує температуру молекул для наступних ударів, які про-
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ходять з більшою кількістю енергії і знову приводять до хімічної реакції. Та-

ким чином кількість тепла збільшується і наступає лавиноподібне збільшення 

ударів з енергією активації, наступає вибух суміші. Однак цілий ряд явищ, 

які були виявлені в експериментах не узгоджується  з таким простим пред-

ставленням механізму горіння, яке дає теплова теорія. Пояснення їх можливе 

за допомогою ланцюгової теорії, за якої для виникнення вибуху необхідна ще 

наявність вільних атомів і радикалів H, OH, CH3 та ін. 

 

2.2.2. Вибухонебезпечні суміші в підземних виробках геотехнічних 

підприємств 

 

Вибухонебезпечні речовини в підземних виробках виділяються в про-

цесі добування ряду корисних копалин: вугілля (метан), калійної солі (во-

день), озокериту (сірководень).  

Рудниковими газами називають природні гази, що  виділяються з корис-

ної копалини і вміщаючих її порід та технологічні гази, що утворюються в 

підземних виробках в результаті хімічних та біохімічних реакцій між киснем 

повітря та вугіллям, породами, дерев’яним кріпленням, при буровибухових 

роботах та ін. Основним компонентом рудникових газів у вугільних шахтах, 

небезпечних за газом, є метан (CH4) та його гомологи, вуглекислий газ (СО2), 

окис вуглецю (СО), азот (N2) та його оксиди. Найбільшу небезпеку представ-

ляють вибухонебезпечні гази, що складаються з метану, його гомологів (ета-

ну, пропану, бутану), водню (в невеликій кількості) та інших горючих газів. 

Кількість метану, який виділяється, залежить від гірничо-геологічних умов, 

газоносності пластів, особливостей технологічного процесу. Основним дже-

релом виділення метану є свіжі оголені площини в підготовчих виробках,  

площини очисних вибоїв, які постійно оновлюються, та відбите вугілля. 
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При розробці пластів, небезпечних за раптовими викидами вугілля та га-

зу, нерідко виробки заповнюються газом в перші ж хвилини після викиду, а 

концентрація  метану  в прилеглих до викиду виробках може досягати 

90...100 %. 

Вибух газоповітряної суміші в обмеженому просторі гірничих виробок 

веде до дуже тяжких, часто катастрофічних, наслідків. Результатами вибуху 

можуть бути людські жертви, руйнування  гірничих  виробок, обладнання і 

таке інше, що приводить до виходу з ладу дільниці, де відбувся вибух, а іноді 

і всієї шахти на довгий час. 

Слід відрізняти рудникове вибухонебезпечне електрообладнання та ви-

бухонебезпечне обладнання для вибухонебезпечних приміщень та зовнішніх 

установок. Вибухонебезпечне  електрообладнання повинно проходити дер-

жавні випробування в спеціальній організації – Мак НДІ, яка дає дозвіл на 

його серійний випуск та експлуатацію. 

В вугільних шахтах атмосфера підземних виробок складаєтья із суміші 

повітря з метаном, а також з вугільним пилом у завислому стані. 

Особливості гірничого підприємства і наявність вибухонебезпечної ат-

мосфери потребує використання в шахті електрообладнання у спеціальному 

рудниковому вибухозахищеному виконанні. Вибухозехищене електрооблад-

нання виготовляється та використовується відповідно до вимогам ПУЕ та 

Правил виготовлення вибухонебезпечного рудникового електрообладнання 

(ПВВРЕ). 

Метано-повітряна суміш є більш небезпечною, ніж суміш повітря із ву-

гільним порохом, тому, з точки зору електрообладнання, потрібно забезпечи-

ти його захист для метано-повітряної суміші. Нижня та верхня межа вибухо-

вості для метано-повітряної  суміші  складає  відповідно концентрації 4,9 та 

16 % метану, а для  воднево-повітряної суміші  відповідно 4 та 74 % водню. 
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Найбільш небезпечна (оптимальна) концентрація, коли суміш вибухає 

найлегше та створює максимальний тиск при вибухах, для метану знаходить-

ся в межах 5...9 %, а для водню відповідно 4...74 %. 

Однак межі вибуховості, як і значення оптимальної концентрації, не за-

лишаються постійними і залежать від ряду факторів (початкової температури 

суміші, тиску, величини початкового підпалюючого імпульса та ін.). Опти-

мальна концентрація однієї і тієї ж суміші не однакова при різних джерелах 

підпалювання. Так, метано-повітряна суміш найбільш легко спалахує від 

електричних іскр при концентрації біля 8,5 % метану, нитками підпалювання 

– при 9,8 %, іскрами тертя – при концентрації 6,4...7,4 %. 

Температура спалаху рудникового газу також не є постійною і зміню-

ється  в  залежності  від  великої  кількості  факторів  в  широких  межах  

(650...750 °С). Вона залежить від енергії джерела підпалювання, зовнішньої 

температури, початкового тиску та ін. 

Другим важливим фактором (за концентрацією метану), який визначає 

умови спалаху вибухонебезпечної шахтної атмосфери, є здатність джерела 

підпалити це середовище. 

 

2.2.3. Джерела підпалювання рудникового газу 

 

 Згідно з правилами безпеки розрізняють два способи спалахування ви-

бухонебезпечних сумішей: самоспалахування та вимушене спалахування. 

Самозаймання - це одночасне або майже одночасне виникнення реакції 

горіння в усій суміші, що нагрівається в замкненому просторі до відповідної 

температури - температури само займання. 

 При наявності якого-небудь джерела з достатньою потужністю, 

з’являється локальний підігрів суміші до температури, при якій проходить її 

займання. Подальший вплив джерела може бути виключеним, розповсю-
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дження горіння іде з відповідною швидкістю без зовнішнього втручання. 

Вимушене займання  є характерним процесом, з врахуванням якого повинно 

розроблятися та використовуватись вибухобезпечне електрообладнання. При 

цьому найбільший  інтерес  має підпалювання вибухонебезпечної шахтної 

атмосфери за допомогою наступних джерел вимушеного займання: 

1. Підпалювання відкритим полум’ям.  

Можливі два випадки: 

– полум’я вводиться в суміш (ламінарний потік) – займання чи незай-

мання суміші залежить від складу суміші, тривалості стикання полум’я та 

холодної суміші, тиску, наявності  інертного  розбавлювача  і таке інше. Го-

ловними факторами є температура на фронті полум’я та час контакту його з 

холодною сумішшю; 

– полум’я розповсюджується через вузький отвір з одного об’єму в 

інший (турбулентний потік) - займання залежить від ступеню гасіння по-

лум’я вузькими стінками. Явище гасіння полум’я залежить від відведення 

тепла до стінок каналу. Цей принцип покладено в створення вибухобезпечно-

го електрообладнання, що розміщуеться у вибухонепроникних оболонках. 

2. Підпалення за допомогою нагрітої поверхні електрообладнання, ниток 

розжарення та інших джерел. 

Встановлено, що підпалення нагрітою поверхнею мають ті ж закони, що 

і при само займання, з різницею лише в тім, що підпал суміші має місце не в 

усьому об’ємі, а у відповідному місці. Температура підпалення нагрітою по-

верхнею перевищує температуру само займання. Чим менша площа, тим ви-

ща температура. Температура займання підвищується при переміщенні су-

міші відносно нагрітої поверхні. На температуру займання має вплив матері-

ал поверхні і її площа. 

 Нитки розжарення мають робочу температуру близько 2000 °С, при 

якій вольфрам інтенсивно окислюється в повітрі, утворюючи полум’я. 
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Займання метану від ниток розжарювання, при руйнуванні колби, про-

ходить практично без затримки. Для попередження займання, час охоло-

дження ниток до безпечної температури не повинен перебільшувати період 

запалення метану з оптимальною концентрацією. Досягається це за рахунок 

одночасного із руйнуванням колби відключенням лампи від мережі, а також 

використанням засобів по затриманню моменту контакту метану з нитками 

розжарення, поки їх температура не зменшиться до безпечної. 

Необхідний час для затримки складає 30...160 мс, в залежності від типу 

ламп, а безпечною є температура 1290...1980 0С. Для ниток малопотужних 

ламп розжарення та електронних час охолодження є меншим за час підпа-

лення метану. 

3.  Підпалення іскрами тертя і співудару. Виникають при механічній вза-

ємодії  поверхонь, що труться одна з другою. Іскри з’являються за рахунок 

теплоти тертя, а також за рахунок екзотермічної реакції окислення металевих 

частинок.  

 При терті металевих частин з’являються локальні зони нагріву внаслі-

док шорсткості поверхонь. Має місце відрив та окислення частинок металу з 

виділенням додаткового тепла. Чим вище початкова температура частинок, 

тим більше швидкість окислення та додаткове тепло, що виділяється при 

цьому. При оптимальному співвідношенні цих параметрів має місце спалах 

вибухонебезпечного середовища. 

Особливий характер підпалення спостерігається при співударянні алю-

мінієвих сплавів із кородованою сталевою поверхнею та в разі співударяння 

алюмінієвих деталей, на поверхнях яких є плівки окислу товщиною більше 

2...5 мкм. В режимі тертя із поверхні зриваються частинки заліза та алюмі-

нію. Окисли заліза сприяють розігріву алюмінієвих частинок внаслідок тер-

мітної реакції, що є джерелом додаткової температури. 
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Приймаючи до уваги, що алюмінієві сплави є іскронебезпечними, їх ви-

користання в конструкціях рудникового електрообладнання допускається 

лише для виготовлення оболонок електричного інструменту та переносних 

приладів (ручні електросвердла, світильники, апаратура зв’язку та сигналіза-

ції). При цьому оболонки та виступаючі частини такого обладнання повинні 

мати захисне покриття із матеріалів, безпечних у відношенні до іскор тертя 

(цинкове покриття товщиною 0,15...0,2 мм, фарби на основі епоксидних 

смол). 

4. Підпалення розжареними металевими частинками. Виникають в ре-

зультаті потужних коротких замикань в оболонках обладнання і вилітають 

крізь їх щілини, або в кабелях. Процеси, що мають місце при цьому, є анало-

гічними попередньому випадку. При цьому найбільшу небезпеку являють 

собою частки алюмінію. Тому в шахтах, небезпечних за газом та вугільним 

пилом, заборонено використання кабелів з алюмінієвими жилами, та алюмі-

нієвих проводів в електрообладнанні. При використанні комплектуючих ви-

робів з корпусами чи іншими деталями з алюмінію або його сплавів, вони 

повинні розташовуватись у відповідних місцях по відношенню до вибухоза-

хисних щілин, згідно з вимогами Правил виготовлення вибухонебезпечного 

рудникового електробладнання. 

5.  Підпалення джерелами лазерного випромінювання. В гірничій справі 

лазери використовуються головним чином при маркшейдерських роботах. 

Лазерне випромінювання, маючи дуже вузький пучок, характеризується ви-

сокою концентрацією енергії. Лазерне випромінювання буває імпульсним, 

безперервним та періодичним. 

Порівняно з іскрами електричного та механічного походження, лазерне 

випромінювання є новим (фототермічним) джерелом підпалювання. 
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Імпульсне лазерне випромінювання представляє собою концентрований 

пучок світла, здатний викликати оптичний пробій газового середовища та за-

палити вибухонебезпечну суміш. 

Рудникова атмосфера спалахує від імпульса лазерного випромінювання 

при менших затратах енергії, якщо в атмосфері присутній зважений вугіль-

ний пил або якщо на шляху лазерного променю зустрічається перепона у ви-

гляді вугільної мішені. 

В якості підпалюючої інтенсивності лазерного імпульсу приймають та-

ку, що підпалює вибухонебезпечну суміш з ймовірністю 0,5. За фотобезпечну 

інтенсивність імпульса прийнято в 5 разів менше значення ніж підпалююча 

інтенсивність, що оцінюється шляхом контрольних досліджень. 

Безперервне лазерне випромінювання є  небезпечним за рахунок нагріву 

до високої температури матеріалу в місці падіння променя. Критерієм фото-

безпеки  безперервного випромінювання служить  відповідна критична тем-

пература, безпечна для шахтної атмосфери. 

Імпульсне періодичне лазерне випромінювання може бути небезпечним 

по відношенню підпалювання  оптичним  пробоєм  та нагрівом до високих 

температур вугільного пилу, що осів на нагрітій металевій поверхні оболонки 

електрообладнання. 

6.  Підпалення вибухонебезпечного середовища електричними іскрами, 

дугами, розрядами. З’являються при обриві або замиканні електричних лан-

цюгів, а також при розряді електростатичної електрики. Це одне з основних 

джерел підпалення вибухонебезпечних сумішей. Особливістю такого підпа-

лення є те, що у розрядному проміжку невеликого об’єму сконцентрована 

велика енергія. У зоні розряду відбувається передача енергії молекулам газу, 

приведення їх в стан інтенсивного збудження та іонізації. Починається про-

цес горіння - екзотермічна реакція окислення, що супроводжується сильним 

підвищенням температури газу  в  іскровому проміжку. Хоч кожний електри-
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чний розряд викликає спалах суміші навколо іскри, розвитик ядра полум’я, 

що виник  після іскрового розряду, має місце не завжди. Лише при досягнен-

ні  ядром  критичного об’єму, при якому компенсуються втрати тепла і підт-

римується необхідна висока температура горіння, воно може виявитись 

спроможним до саморозповсюдження. 

 Здатність електричного розряду підпалювати суміш характеризується 

мінімальною енергією підпалювання, яка залежить від фізико-хімічних влас-

тивостей суміші: початкового тиску, температури, складу суміші, довжини 

іскрового проміжку, тривалості розряду, форми електродів, їх матеріалів та 

ін. Виникаючий при комутаціях, електричний розряд не повністю іде на на-

грівання суміші, значна частина його йде на нагрів контактів, випромінюван-

ня та інші втрати. 

 В результаті експериментальних досліджень багатьох дослідників нині 

одержані характеристики іскробезпеки для всіх представницьких вибухоне-

безпечних сумішей, що використовуються в промисловості. Так, для метано-

повітряної суміші оптимальної концентрації, мінімальна енергія підпалюван-

ня встановлена рівною 0,28 мДж, для воднево-повітряної – 0,019 мДж. Однак 

без достатнього обґрунтування ці значення не можна рахувати межею підпа-

лювання сумішей та прийняти їх за фізичну константу. Результати дослі-

дження мінімальної енергії підпалювання метано-повітряної суміші від часу 

дії електричного розряду дають  підставу  гадати,  що  вона  значно  менше  

( 0,15…0,2 мДж).  

Зв’язок між запалювальними можливостями електричних розрядів та 

параметрами електричного ланцюга визначається перехідними процесами в 

електричному ланцюзі, самим розрядом, процесом нагріву суміші до необ-

хідної температури, розповсюдженням полум’я в навколишній суміші. Всі ці 

явища зв’язані настільки складною залежністю, що одержати аналітичну за-

лежність навіть для найпростіших  ланцюгів на практиці не вдається. Для 
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оцінки запалювальних здібностей електричних розрядів в електричних лан-

цюгах користуються характеристиками іскробезпеки, одержаними експери-

ментально. Для зручності одержання цих характеристик, всі електричні лан-

цюги умовно ділять на три види: 

1) омічні (що не мають зосередженої ємності, індуктивність не переви-

щує 0,001 Гн, запалювальна здібність залежить від сили струму в ланцюзі та 

ЕРС джерела); 

2) індуктивні (запалювальна здатність визначається силою струму, ЕРС 

джерела та індуктивністю); 

3) ємнісні (запалювальна здатність визначається напругою на ємності, 

значенням ємності та опором розрядного контуру). 
 

2.2.4. Оцінка іскробезпеки електричних ланцюгів 

 

На практиці  велике  значення  має  встановлення  межі іскробезпеки 

електричних ланцюгів для різних умов. Як уже відмічалось, явище підпалю-

вання електричними розрядами вибухонебезпечної суміші залежить від вели-

кої кількості факторів, тобто носить ймовірний характер. Для одержання по-

рівняльних результатів використовується статистичний метод оцінки запро-

понований проф. В. С. Кравченко. 

Для різних умов іскроутворення, ймовірність спалаху, що визначається 

як відношення кількості вибухів до загальної кількості іскріння електричної 

схеми, має степеневу функцію струму, що розмикається: Р = АІn, або P= bUcm 

– для ємнісних ланцюгів (А, b, n, m – сталі величини, що визначаються екс-

периментально). 

 В логарифмічній системі координат ймовірнісні залежності мають вид 

прямих ліній (рис. 2.47). За їх допомогою можна експериментальні дані 

(струму, напруги і др.) привести до умов рівноймовірного спалаху і потім 
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одержати характеристики іскробезпеки і дати кількісну оцінку очікуваної 

зміни ймовірності спалаху при зміні вихідного параметру ланцюга.  Статис-

тичний метод оцінки іскробезпеки використовують при експериментальній 

оцінці за допомогою дослідних установок (вибухових камер). При експери-

ментальних дослідженнях умов спалаху вибухонебезпечної суміші у відпові-

дних межах зміни струму, в залежності від параметрів схеми, проводиться 

велика кількість іскрінь схеми і експериментально будується залежність ймо-

вірності спалаху від струму в межах ймовірності 10-1 та10-3.  

 

). 
 

Рис. 2.47. Залежність імовірності спалаху метано – повітряної суміші від струму та 

індуктивності (за даними Мак НДІ). 

Імовірність спалаху нижче 10-5 до цього часу одержати не вдалося, і, на-

віть, стабільне відтворення експериментів з імовірністю 10-4 ...10-5 не вдаєть-

ся, тому в якості струму спалахування (або напруги спалахування) прийма-

ються значення, які відповідають імовірності спалахування Р = 10-3. 
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Приймаючи до уваги, що залежності імовірності спалахування від стру-

му в логарифмічних координатах мають лінійний характер, вони можуть 

шляхом екстраполяції бути подовжені до скільки завгодно малих імовірнос-

тей. За їх допомогою можливо одержати струми спалаху суміші для цих ма-

лих імовірностей. Для одержання значень струму або напруги спалахування, 

які прийняті абсолютно безпечними (Р10-8), введено коефіцієнт іскробезпе-

ки Кі=2, тобто іскробезпечними струмами (напругами) приймаються значен-

ня в 2 рази менше струмів (напруг) спалаху. При цьому можна скористатись 

залежністю: 

 
с

і tg
1 

сі P
P

II 
 , 

де: Іс, Рс - відомі сила струму та відповідна йому імовірність спалахуван-

ня;  Іі, Рі -шукані сила струму та відповідна йому прийнята імовірність спа-

лахування;  - кут нахилу імовірнісної прямої до вісі абсцис. 

Приймаючи коефіцієнт іскробезпеки Кі=2, при відомому значенні стру-

му спалахування Іс, іскробезпечний струм: 

2
I

K
I

I с

і

с
с  . 

Оцінку іскробезпеки простих ланцюгів, без використання камер, можна 

здійснити за допомогою залежностей струму спалаху від напруги для оміч-

них ланцюгів (рис. 2.48), струму спалаху від індуктивності та напруги (рис. 

49) для індуктивних ланцюгів; напруги спалаху від ємності (рис. 50) для єм-

нісних ланцюгів. Залежності було одержано на основі великої кількості на-

копиченого експериментального матеріалу, при цьому збільшений з ураху-

вання коефіцієнту іскробезпеки струм в ланцюзі не повинен перевищувати 

струму спалаху, зменшеного на 20 %, тобто КіІл0,8Іс; 
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де Іл – струм ланцюга, А; Іс – струм спалаху за кривими залежності для 

відповідних параметрів ланцюга, А. 

 
Рис. 2.48. Залежність струму спалаху від напруги джерела для малої індуктивності 

(L=10-4Гн): 1 – метано-повітряна суміш; 2 – воднево-повітряна суміш. 

 

 
 

Рис. 2.49. Залежність струму спалаху від індуктивності та напруги джерела: 
1 – для напруги 10 В; 2 – для напруги 30 В; 3 – для напруги 70 В; 4– для напруги 

140 В; 5 – для напруги 250 В. 

 
Рис. 2.50. Залежність напруги спалаху від ємності: 1 – метано-повітряна суміш;         

2 – воднево-повітряна суміш. 

U,B 

I

110-1 10 L, Гн 110-4 110-2 110-3 
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2.2.5. Виконання електрообладнання загальнопромислового  

застосування 

 

При проектуванні, виборі та виготовленні електрообладнання необхідно 

враховувати зовнішнє середовище, в якому буде працювати обладнання: клі-

матичні умови роботи та умови зберігання, транспортування  електрооблад-

нання з урахуванням температури, вологості, висоти над рівнем моря, інтен-

сивності сонячної радіації, наявність в атмосфері піску, пилу, мікробіальна 

зараженість місцевості, наявність комах, гризунів, плазунів, можливість поя-

ви статичної електрики. 

Електрообладнання може працювати на відкритому повітрі, в різних 

приміщеннях, в приміщеннях з підвищеною вологістю та ін. 

Відповідними стандартами, в залежності від кліматичної дії, встановле-

но виконання електрообладнання: 

– вироби для експлуатації на суші, річках, озерах: 

“П” (“У” – рос.) - для районів з помірним кліматом; “ХЛ” – з холодним 

кліматом; “Т” – з тропічним кліматом (в тому числі “ТС” – тропічний сухий 

та “ТВ” – тропічний вологий); “З” (“О”) – загальнокліматичне виконання. 

– вироби для встановлення на морських кораблях: 

“М” – морський клімат; “ТМ” – тропічний морський; “ОМ” – для необ-

межених районів плавання; “В” – всі мікрокліматичні райони на суші і морі. 

Крім того введені категорії  виконання, які позначаються цифрами:  

1 – для роботи на відкритому повітрі; 

2 – для роботи в приміщеннях з несуттєвою різницею температури від 

зовнішньої; 

3 – для роботи в закритих приміщеннях без регулювання мікроклімату; 

4 – для роботи в закритих приміщеннях з регульованим мікрокліматом; 
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5 – для роботи у приміщеннях з підвищеною вологістю (в тому числі в 

виробках шахт та рудників). 

За захистом від зовнішнього середовища електрообладнання класифіку-

ється на наступні види: вибухозахищене, вологостійке, морозостійке, хіміч-

ностійке, тропічне. 

За захистом персоналу від доторкання до струмоведучих частин облад-

нання, захистом від проникнення в електрообладнання сторонніх предметів, 

вологи та води відповідно до рекомендацій МЕК стандартами була введена  

міжнародна  класифікація  для електрообладнання напругою до 1000 В, за 

якою виконання оболонок електрообладнання позначається ІР00. 

Перша цифра характеризує захист персоналу та захист від попадання 

твердих предметів: 

0 – захист відсутній; 

1 – захист від попадання твердих тіл розміром більше 52,5 мм, захист від 

можливих доторкань великою поверхнею тіла до струмоведучих частин;  

2 – захист від твердих тіл розміром більше 12 мм, захист від доторкання 

пальців до струмоведучих частин; 

3 – захист від твердих тіл розміром більше 2,5 мм; захист від доторкання 

інструменту, проволоки чи других подібних предметів з розміром більше 

2,5мм до струмоведучих частин; 

4 – захист від твердих тіл розміром більше 1,0 мм, захист від доторкання 

струмоведучих частин  інструментом  чи проволокою товщиною більше 1мм; 

5 – захист від пилу; повний захист персоналу; 

6 – пилонепроникність, повний захист персоналу. 

Друга цифра характеризує захист від води: 

0 - захист відсутній; 

1 - захист від крапель, конденсату води; 

2 - захист від крапель, що падають під нахилом до 15 градусів; 
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3 - захист від дощу (падаючого під кутом не більше 60° до вертикалі); 

4 - захист від бризок (в любому напрямку); 

5 - захист від струменів, води; 

6 - захист від хвиль води (робота на палубі корабля); 

7 - захист при зануренні в воду (при тиску та на протязі часу, відмічених 

технічними умовами); 

8 - захист при довгостроковому зануренні у воду (при тиску, що вказу-

ється технічними умовами). 

Вибухонебезпечне електрообладнання переважно має виконання не ни-

жче ІP54. 

 

2.2.6. Рівні та види вибухозахисту, маркування вибухобезпечного 

електрообладнання 

 

Під вибухозахищеним електрообладнанням розуміють таке, в якому ви-

користані спеціальні засоби, які виключають або зводять до мінімуму мож-

ливість вибуху навколишнього вибухонебезпечного середовища. 

Існують дві основні групи засобів (ГОСТ 12.2.020-76, EN 50.014): засо-

би, що  допускають можливість вибуху в середині електрообладнання, але 

виключають його розповсюдження в навколишнє середовище; засоби, що ви-

ключають вибух від електрообладнання за рахунок або ізоляції його струмо-

ведучих частин, або ліквідації небезпечного іскріння чи нагріву частин елек-

трообладнання, що можуть прийти в зіткнення з вибухонебезпечним середо-

вищем. 

Розділяють вибухозахищене електрообладнання для шахт та рудників, 

та електрообладнання для приміщень та зовнішніх установок. Воно класифі-

кується за рівнями та видами вибухозахисту. 
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Рівень вибухозахисту електрообладнання визначає ступінь вибухозахис-

ту, а вид – сукупність конструктивних заходів, що виключають чи затруд-

нюють можливість спалаху зовнішнього середовища і забезпечують необхід-

ний рівень вибухозахисту. 

В залежності від рівня вибухозахисту рудникове електрообладнання по-

діляється на: 

– рудникове нормальне виконання, яке не має засобів вибухозахисту, 

виконане з врахуванням специфічних вимог до електрообладнання, що пра-

цює в умовах експлуатації в підземних виробках, має маркування РН; 

– рудникове підвищеної надійності, що  має  заходи  та засоби, які за-

трудняють появу небезпечних іскр, дуг, нагріву та забезпечують вибухоза-

хист  тільки в режимі нормальної роботи (РП); 

– рудникове вибухобезпечне: захист від вибуху довкілля при появі небе-

зпечного іскріння, дугоутворення, нагріву, як при нормальних режимах робо-

ти, так і при імовірних пошкодженнях (РВ); 

– рудникове особливо вибухобезпечне електрообладнання  - вибухобез-

печне електрообладнання, в якому прийняті додаткові засоби вибухозахисту, 

що забезпечують вибухобезпеку при будь-яких пошкодженнях, крім пошко-

джень засобів вибухозахисту (РО). 

Перераховані рівні виконання за вибухозахистом забезпечуються від-

повідними видами вибухозахисту. Правила  виготовлення  вибухозахисного 

рудникового електрообладнання  (ПВВРЕ) передбачають наступні види ви-

бухозахисту: 

– вибухонепроникна оболонка, позначається «В». 

В залежності від напруги і максимально можливого струму КЗ у місці 

встановлення електрообладнання розрізняють оболонки типу: 

«1В» – напруга не нормується, а струм КЗ до 100 А, або напруга до 

100В, а струм не нормується; «2В» – напруга більше 100 В до 220 В, струм 
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КЗ від 100 А до 450 А; «3В» – напруга більше 220 В до 1140 В, струм КЗ    

більше 100 А; «4В» - напруга більше 1140 В, струм КЗ більше 100 А. 

– підвищена надійність проти вибуху (захист виду «е») – «П»; 

– іскробезпека електричних ланцюгів в нормальному і аварійному стані 

при двох пошкодженнях, якщо в іскробезпечному ланцюзі є відкриті, норма-

льно іскрячі контакти, або  при  одному пошкодженні, якщо нормально іск-

рячих контактів немає «І» (Іа, Ів, Іс); 

– кварцеві заповнення оболонки – «К» (1К, 2К, 2КЕ); 

– автоматичне захисне відключення – «А»; 

– спеціальні види вибухозахисту  – «С»; 

– маслонаповнене обладнання – «М» (1М – Uн = 65 В, Ікз = 100 А; 2М – 

Uн = 127 В, Ікз = 450 А; 3М – Uн = 600 В, Ікз = 15000 А; 4М – Uн = 6000 В, 

Ікз = 10000 А). 

Загальний рівень вибухозахисту електрообладнання, до складу якого 

входять елементи з різними рівнями захисту, встановлюється по нижньому 

рівню захисту елементів. 

На електрообладнанні, виготовленому на експорт або імпортному з ін-

ших країн, маркування виконується у відповідності з рекомендаціями МЕК. 

Це маркування включає наступні позначення: 

1.  Знак рівня вибухозахисту електрообладнання: 

«2» – підвищена надійність проти вибуху; «1» – вибухонебезпечне;  

«0» – особливо вибухонебезпечне. 

2.  Знак «Ех» вказує на відповідність обладнання стандартам на вибухо-

безпечне обладнання. 

3.  Знак виду вибухозахисту: 

d - вибухонепроникна оболонка; e - захист підвищеної надійності; o - 

масляне заповнення оболонки; q - заповнення  кварцевим  піском; p - продув-

ка та заповнення з надлишком тиску; i – ісробезпечні ланцюги; ia – особливо 
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вибухозахищений рівень; ib – вибухозахищений рівень; ic – рівень підвище-

ної надійності; S - спеціальний вибухозахист. 

4. Знак групи обладнання: І - рудникове; ІІ - для внутрішньої та зовніш-

ньої установки (для групи ІІ вказується категорія суміші ІІА, ІІВ, ІІС та її 

група Т1...Т6).   

Приклад маркування обладнання другої групи: 

2 Ех  е  d  IIB T3 
                        загальний рівень захисту підвищеної надійності 

                        вибухозахищене обладнання 

                        частина елементів з видом підвищеної надійності 

                        частина елементів у вибухозахищеній оболонці 

                         для роботи з вибухозахищеними сумішами класу ІІВ (ІІА) 

                         для роботи з групою сумішей Т3 (і Т1 та Т2) 

 

Для рудникового електрообладнання у вибухонепроникній оболонці по-

значення має наступний вид ExdI, а рудничне електрообладнання підвищеної 

надійності маркується ExeI. Прикладами маркування електрообладнання для 

внутрішнього використання можуть бути: РП П 1В; РП П И; РВ 3В; РВ 3В 

Иа та ін.. 

 

2.2.7. Електрообладнання в рудниковому нормальному виконанні  

 

Електрообладнання у виконанні рудникове нормальне використовується 

на шахтах, безпечних за газом, та допускається його використання в шахтах, 

небезпечних за газом і пилом, у стволах, навколоствольних виробках зі сві-

жим струменем повітря та камерах стаціонарних установок, що провітрю-

ються  свіжим  струменем повітря за винятком, коли в цих та прилеглих ви-

робках є суфляри або шахта є небезпечною за раптовими викидами. 
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Порівняно з електрообладнанням загальнопромислового застосування, 

електрообладнання у виконанні РН додатково повинно відповідати вимогам: 

– оболонки повинні мати підвищену механічну міцність, вони повинні 

забезпечувати захист від механічних пошкоджень, від проникнення вологи та 

пилу в кількості, яка перешкоджає їх нормальній роботі; 

– температура зовнішніх частин оболонок не повинна перевищувати при 

нормальному режимі – 200 °С і короткочасно – 450 °С (не більше 3-х хви-

лин); 

– ізоляція повинна бути волого-, масло-, тепло-, дугостійкою, тобто роз-

рахована на роботу при відносній вологості 97...100 % і при температурі до 

35 °С; 

– обладнання повинно мати тільки кабельні вводи; 

– обладнання повинно мати блокування, що не допускає відкриття кри-

шок під напругою; 

– допускається маслозаповнене обладнання напругою до 700 В; 

– розривна  потужність  комутаційних апаратів знижується у 2 рази, по-

рівняно з їх прородньою здібністю. 

 

2.2.8. Електрообладнання в виконанні рудникове підвищеної  

надійності (захист виду «е») 

 

 Електрообладнання, в якому немає елементів, що іскрять або нагрітих 

до підвищених температур частини, при нормальному режимові роботи во-

лодіють в тій чи іншій мірі вибухобезпечними властивостями, тому що нор-

мально не підпалює вибухобезпечну суміш (ГОСТ 22782.7-81, EN 50.039). 

Воно допускається до експлуатації в місцях, де найбільш низька імовірність 

появи вибухобезпечної атмосфери. У такого електрообладнання доцільно пі-

двищити надійність роботи всіх елементів, пошкодження яких може привес-
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ти до появи іскор, дуг, небезпечних нагрівів до такого рівня, щоб це облад-

нання можна було поставити в один ряд з вибухобезпечним обладнанням. 

 У відповідності з рекомендаціями МЕК захист виду «е» трактують як 

вибухозахист, який заключається в тім, що в електрообладнанні або в його 

частинах, які не мають небезпечних іскрінь при нормальному  режимові ро-

боти, прийнято ряд додаткових заходів,  що затруднюють появу іскор, дуг, 

небезпечних нагрівів та ін. Прикладом такого обладнання можуть бути тран-

сформатори, асинхронні двигуни, шинні коробки, електромагніти, статичні 

випрямлячі, світильники та ін. 

 Електрообладнання з захистом «е» не має спеціальних засобів, що пе-

решкоджають проникненню всередену обладнання вибухобезпечного сере-

довища або локалізують вибух всередені електрообладнання. 

 Виконання  підвищеної  надійності  забезпечується, серед інших, на-

ступними заходами: 

 використанням електроізоляційних матеріалів високої якості; 

 забезпеченням підвищених відстаней витоку струму та електричних 

зазорів; 

 зниженням теплового навантаження на ізоляцію. 

 

2.2.9. Електрообладнання у вибухобезпечному виконанні 

 

Засоби захисту можна розбити на дві основні групи: 

1 група - обладнання в якому допускається можливість вибуху, але він 

локалізується всередені, не спричиняючи вибух зовнішнього середовища. 

2 група - електрообладнання, в якому використовуються засоби, які за-

безпечують контроль середовища біля струмоведучих частин, тобто в якому 

вибухонебезпечне середовище не допускається до струмоведучих елементів. 
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Найбільш поширеним та традиційним видом вибухозахисту першої гру-

пи є розміщення обладнання в оболонці, яка виключає можливість передачі 

вибуху зовні. При цьому до самого електрообладнаня не висуваються якісь 

особливі додаткові вимоги. Вимоги до вибухобезпечної оболонки викладені в 

ГОСТ 22782.6-81 (в Європі діє стандарт EN 50.018). 

Вибухонепроникна оболонка повинна мати наступні властивості: 

1. Вибухостійкість – здатність з відповідним запасом надійності витри-

мати тиск вибуху всередені без руйнування та небезпечних деформацій. 

2. Вибухонепроникність – здатність не передавати в навколішнє середо-

вище вибух через конструктивні щілини та отвори в місцях сполучення обо-

лонки з імовірністю не більше допустимої: 10-8 в нормальному режимі (при 

іскровому розряді) і 10-4 в режимі дугового КЗ.  

3. Зовнішні поверхні оболонки в любих режимах не повинні нагріватися 

до температур, небезпечних у відношенні підпалювання зовнішнього вибухо-

небезпечного середовища. 

4. Механічна міцність – здатність без порушення вибухозахисту витри-

мати механічні дії при транспортуванні та експлуатації. 

Тиск в оболонці після вибуху залежить від джерела підпалення, початко-

вого тиску, вільного об’єму оболонки, від її форми та ін. 

Оболонка та її елементи кріплення повинні витримувати тиск вибуху, 

що з’являється при підпаленні вибухонебезпечної суміші всередені її як за 

допомогою малопотужних розрядів, так і в режимі дугового КЗ (для оболо-

нок 2В, 3В, 4В), коли тиск додатково підвищується також за рахунок суміші, 

що з’являється всередені від розкладу ізоляційних матеріалів. 

Дослідження показують, що з ростом потужності дуги та часу її горіння 

підвищується тиск в оболонці; збільшується кількість розплавленого 

матеріалу та кількість матеріалу, що випарувався; теплове навантаження на 

фланці; підвищується небезпека нагріву зовнішніх частин оболонок. Тобто 
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обов’язковою умовою забезпечення вибухобезпеки електрообладнання є об-

меження часу дії дуги, швидке відключення струмів КЗ максимальним захи-

стом, що має коефіцієнт чутливості не менше 1,5. 

Тиск в оболонці зменшується із зменшенням розмірів оболонки за раху-

нок збільшення питомої  площі  поверхні  охолодження. При визначенні віль-

ного об’єму оболонки приймається до уваги тільки фактичний об’єм всереде-

ні за вирахуванням об’єму вмонтованого електрообладнання. 

Тиск під час вибуху в оболонці збільшується в кратну кількість раз по 

відношенню до початкового тиску. В результаті різної швидкості 

розповсюдження  хвилі тиску і хвилі вибуху (з запізненням), при наявності в 

оболонці перегородок з вузькими щілинами, тиск в окремих відсіках 

оболонки може різко підвищитись. Тому окремі камери оболонки, що  

створюються при монтажі електрообладнання, рекомендується з’єднувати 

отворами не менше 750 мм2, при цьому ні одна із сторін отвору не повинна 

бути меншою 4 мм. 

Найбільш розповсюдженими формами оболонки є круглі (циліндрічні і 

сферичні) та прямокутні. 

Круглі оболонки мають більш високу механічну міцність та жорсткість 

конструкції, що дозволяє приймати стінки більш тонкими, чим стінки прямо-

кутних. Вага останніх також більше круглих. Однак прямокутні оболонки ха-

рактеризуються можливісю більш кращого заповнення. 

Для оболонок вибирають такий матеріал, щоб він був достатньо міцним, 

щоб коефіцієнт вибухостійкості: 

Кв=σдоп/σф=2, 

де σдоп, σф - відповідно, напруженість в  матеріалі оболонки допустима та 

фактична під час вибуху. 

 В якості матеріалу оболонок електрообладнання  переважно використо-

вують сталь, для стаціонарного обладнання дозволяється використання сіро-
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го чавуну з міцністю не нижче марки СЧ-15-32. Алюміній та його сплави до-

зволяються для оболонок групи 1В. Для оболонок з вільним об’ємом до 2 літ-

рів дозволяється використання пресматеріалу АГ- 4С. 

Роль вибухонепроникності виконують спеціальні фланцеві з’єднання 

окремих частин оболонок, які виконуються у вигляді плоских, циліндричних, 

різьбових, ступінчастих, лабіринтних або комбінованих площин, здібних охо-

лоджувати продукти вибуху до безпечної температури попереджуючи мож-

ливе  спалахування навколишнього вибухонебезпечного середовища. Для різ-

них видів фланців ПВВРЕ нормує їх параметри: ширину, довжину щілини, 

при яких досягається охолодження продуктів вибуху. 

Ширина щілини становить 0,1...0,5 мм, довжина – 5...25 мм. Поверхні 

вибухонепроникних з’єднань повинні мати надійне антикорозійне покриття. 

В той же час в щілинах, які не покриті краскою чи лаком та в місцях втрати 

лакокрасочного покриття збільшується ширина. Не допускається 

використання прокладок у вибухонепроникних сполученнях; при їх 

пошкодженнях або втратах  збільшується ширина щілини.  

Якщо вибухонепроникна оболонка повинна бути  волого-  або пилонепр-

оникною, то можуть використовуватись еластичні прокладки із міцного воло-

гостійкого, теплостійкого матеріалу, що повинні бути не втрачаємими і за-

кладатися в спеціальні пази.  

Таким чином, вибухобезпечне елетрообладнання не являється гермети-

чним і наявність щілин допустимої ширини зменшує тиск всередені оболон-

ки під час вибуху та механічну напруженість в матеріалі оболонки. 

Вибухонепроникність кабельного вводу має надійність нижчу, ніж вибу-

хонепроникність фланцевого захисту оболонок. Тому камера кабельних вво-

дів виконується окремо від камери з нормально іскрячими елементами і з’єд-

нується із основною апаратурною камерою через вибухонепроникні з’єднан-
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ня. Допускається ввод кабеля в основну камеру у випадку, коли в цій камері 

відсутні іскріння при нормальному режимі роботи. 

Для вибухозахисту за  допомогою вибухонепроникних оболонок харак-

терним недоліком є погане провітрювання внутрішньої порожнини оболонки, 

в результаті чого погіршується охолодження електрообладнання  розташова-

ного в оболонці, знижується його потужність. 

У випадках, коли необхідне ефективне провітрювання всередені оболо-

нок та відповідне сполучення із зовнішнім ефективним середовищем, 

використовується  пластинчатий (пакетний)  вибухозахист. При цьому елект-

рообладнання розташовують в оболонки з отворами, що закриваються паке-

тами із набору тонких металічних пластин товщиною 0,5...1 мм, зазори між 

пластинами не більше 0,5 мм. При появі вибуху всередені оболонки, продук-

ти вибуху охолоджуються пакетами цих пластин. Потрібен захист пакету від 

механічних пошкоджень та періодична їх очистка від пилу, інакше порушу-

ються їх захисні властивості.  

Необхідність в інтенсивному провітрюванні оболонок та використанні 

пакетного вибухозахисту має місце при вибухозахисті акумуляторних бата-

рей (де крім того може створитися вибухонебезпечна воднево-повітряна су-

міш), пускових опорів та опорів регулювання, для контактних електротермо-

метрів та ін. 

Крім пакетного, для захисту електрообладнання можуть використовува-

тись гасячі властивості дрібночарункової сітки. Принцип гасячої сітки знайо-

мий здавна, досліжувався Х. Деві, що використав його в конструкції безпеч-

ної шахтарської бензинової лампи (за рахунок тепловідводу продуктів горін-

ня сіткою з кількістю чарунок не менше 144 на 1 см2 при товщині дротини не 

менше 0,35 мм). Полум’ягасячі здібності залежать від кількості чарунок на 

одиницю  площі, від теплопровідності матеріалу сітки, термостійкості мате-

ріалу, з якого виконано сітку. 
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Недоліки цього способу вибухозахисту: низька механічна міцність сітко-

вого елементу; зниження газопроникних властивостей при запиленні; явище 

«післягоріння», що виникає в результаті підсосу свіжої суміші в оболонку 

(необхідно використовувати багатошарові сітки). 

Захист із металічних сіток знаходить обмежене використання: гасячі 

елементи вогнеперешкоджувачів в дегазаційних системах, вентиляційних 

трубопроводах резервуарів горючих рідин і в технологічних комунікаціях по 

виробництву та транспортуванні паро- і газоповітряних сумішей. 

Вибухозахист  електрообладнання за рахунок  контролю середовища на-

вколо струмоведучих елементів (друга група) базується на тому принципі, 

що, не дивлячись на наявність вибухонебезпечного середовища в атмосфері в 

місці  розміщення електрообладнання, струмоведучі частини обладнання зна-

ходяться в безпечному середовищі. Середовище утворюється діелектриками 

у вигляді газу, рідини, сипучих чи твердих наповнювачів. 

Якщо чисте повітря, або інертний газ, знаходиться в обладнанні під над-

мірним тиском, то вибухонебезпечне навколишнє середовище не попадає 

всередену обладнання. Цей вид захисту має назву: «заповнення або 

продування оболонки під надмірним  тиском» (ГОСТ 22782.2-77 та EN 

50.016). Продування надмірним тиском проводиться перед включенням під 

напругу. Необхідно передбачати заходи по забезпеченню відповідної системи 

вентиляції електрообладнання  (повітряпроводи, джерела подачі повітря, 

повітряохолоджувачі та ін.), захист від витоку повітря, прилади контролю 

тиску, автоматичне відключення напруги при відповідному падінні тиску та 

ін. Тому цей вибухозахист використовують для стаціонарного обладнання в 

приміщеннях промислових підприємств, у яких можлива поява 

вибухонебезпечних сумішей. 

При використанні рідинних діелектриків струмоведучі частини електро-

обладнання розміщують в захисні оболонки, заповнені мінеральним маслом 
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чи негорючою рідиною (трансформаторне масло, синтетичні рідини ПМС - 

40, ПМС - 400 та ін.). Для рудникового електрообладнання горючі масла не 

допускаются. Цей вид захисту називають: «масляне заповнення» (ГОСТ 

22782.1-77 та EN 50.016).  

В залежносі від напруги і струму КЗ розглядають 4 підгрупи: 

1М - Uн до 65 В, Ік.з до 100 А;   

2М - Uн до 127 В, Ік.з до 450 А; 

3М - Uн до 600 В, Ік.з до 1500 А; 

4М - Uн до 6 кВ, Ік.з до 10000 А. 

Вибухозахисний шар масла повинен забезпечувати вибухозахист як при 

іскровому, так і при дуговому замиканні.  

Синтетичні масла: совол, совтол, ПМС-40, ПМС-400 мають недоліки: 

токсичність продуктів розпаду та велику вязкість. 

Практичного використання в шахтах цей метод захисту не знайшов.  

Кварцеве заповнення (сипучий діелектрик), як вид вибухозахисту, поля-

гає в тому, що струмоведучі елементи електрообладнання, які вмонтовані в 

оболонку з кварцевим заповнювачем, знаходяться під захисним шаром запов-

нювача (ГОСТ 22782.2-77 та EN 50.016). Хоч кварцевий пісок не є абсолют-

ним діелектриком, він настільки надійно гасить полум’я, що з’явилось в його 

порах, що можна в цьому випадку не говорити про контакт джерела іскріння 

з зовнішнім середовищем. 

Для задоволення вимог захисту, пісок повинен бути певного грануломе-

тричного складу, чистим, очищеним від домішок, осушеним. Для зменшення 

вологопо глинаючої властивості піску, його обробляють (гідрофобізація) кре-

мнійорганічною рідиною на основі уайт-спириту. Захист забезпечується за 

рахунок певної товщини шару піску над струмоведучими елементами, який 

залежить від потужності КЗ та часу його існування. 
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Для зменшення товщини захисного шару, використовують захисні мета-

лічні екрани, що перешкоджають рихленню піску під час дугового КЗ. та 

зменшють висоту зони оплавлення піску. Недоліком цього виду 

вибухозахисту є велика вага обладнання.  

Якщо обладнання не має рухомих елементів і не має необхідності в 

контролюванні струмоведучих частин для їх ізоляції від довкілля, можуть 

використовуватись герметичні оболонки або термореактивні компаунди. 

Вибухозахищеність залежить від товщини шару заливки, від фізикохімічних 

властивостей компаунда, його стійкості до дії зовнішнього середовища. 

Потрібно враховувати, що під впливом температури змінюються розміри ме-

талевих деталей і компаундів, тому можуть мати місце порушення цілісності 

компаунду і розрушення заливки, що обмежує сферу використання цього 

виду захисту. 

Якщо електрообладнання призначене для експлуатації тільки в місцях, 

де вибухонебезпечне середовище з’являється на короткий проміжок часу, то 

можливо використати час, необхідний для проникнення зовнішнього небез-

печного середовища всередину обладнання в якості захисного фактора. При 

обмеженні  розмірів зазорів захисту, каналів, крізь які сполучається внутрі-

шня порожнина електрообладнання із зовнішнім середовищем і відповідно 

обмежується «дихання» електрообладнання, нормальний склад повітря 

всередині виробу може зберігатись протягом часу, що перевищує час 

існування вибухонебезпечного навколишнього середовища. 

Одним зі способів вибухозахисту може бути полум’яне та безполум’яне 

(каталітичне) спалювання (окислення) горючих речовин по мірі надходження 

їх в оболонку (в якості каталізатора розповсюдження одержав хлористий па-

ладій). Можливе використання також інгібіторів - спеціальних речовин, що 

уповільнюють або припиняють хімічну реакцію окислення.  
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Для систем шахтної автоматики, сигналізації і зв’язку широко викорис-

товують електрообладнання в виконанні РО. При цьому забезпечення рівня 

РО традиційною іскробезпекою електричних ланцюгів не завжди може бути 

прийнятним через наявність в цих виробах іскронебезпечного джерела жив-

лення. Перспективним є використання для цих виробів спеціальних видів ви-

бухозахисту «С» для іскронебезпечних елементів: 

–  розміщення електричних частин в оболонці, вибухобезпека якої забез-

печується як в нормальному режимі, так і при імовірних  пошкодженнях за 

рахунок нерозбірності конструкції; 

–  герметизацію іскронебезпечних елементів епоксидними компаундами, 

виключаючими контакт електричних частин з вибухонебезпечним середови-

щем та розміщенням цих елементів у вибухобезпечну оболонку, зовнішні 

приєднання виконуються іскробезпечними (РО-С-І). 

 

2.2.10. Упереджуюче відключення 

 

Небезпечними елементами в ситемі електропостачання, що є основними 

та найбільш схильними до пошкодження, є кабелі. Відсутність вибухозахисту 

кабелів є серйозним обмеженням використання електричної енергії на шах-

тах, небезпечних за раптовими викидами та суфлярними виділеннями. Тому 

на таких шахтах дотепер широко використовується малоекономний вид енер-

гії - пневмоенергія. 

Одним з перспективних напрямків у вирішенні питання безпечного ви-

користання кабелів та інших елементів електрообладнання зі слабкими обо-

лонками (наприклад, лампи) є упереджуюче відключення. 

Принцип системи з упереджуючим відключенням полягає в тому, щоб 

витримати умову tвідк.    tрозвитку аварії. 
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Великі труднощі в реалізації цього принципу з’являються при механіч-

них пошкодженнях кабелю чи апарату, коли час розвитку аварії малий 

(1,5...2мс). Система упереджуючого відключення повинна включати 

детектор, який виявляє початок процесу пошкодження оболонки кабелю, та 

швидкодіючий вимикач напруги. 

Сучасні комутаційні засоби відключають мережу за 20...100 мс, що пере-

вищує в десятки разів час розвитку аварії, вони не можуть забезпечити необ-

хідну швидкодію. Крім цього необхідно взяти до уваги, що після зняття 

напруги, двигуни на вибігу продовжують обертатись і генерувати ЕРС в ме-

режу та підживлювати КЗ у місці пошкодження. Тому принцип упереджую-

чого відключення заключається в тому, що, після виявлення початку пошко-

дження, одночасно з відключенням мережі автоматичним вимикачем прово-

диться закорочення лінії з пошкодженням з двох сторін від джерела живлен-

ня та кожного двигуна за допомогою короткозамикачів, тобто спочатку місце 

пошкодження ізолюється, а потім відключається від мережі. Крім цього по-

винні використовуватись кабелі спеціальної конструкції з додатковим загаль-

ним екраном, що дає можливість своєчасно виявити початок пошкодження.  

Було розроблено два види швидкодіючих автоматичних вимикачів: з пр-

иводом пружинно-магнітної  дії  і з приводом, в якому використовується ма-

гніто-динамічний ефект, з відповідно власним часом спрацювання 3,5 та 

2,5мс та загальною швидкодією 3,5...4 мс, що є недостатнім для найбільш 

небезпечних механічних пошкоджень кабелів. 

Підвищення швидкодії системи стало можливим завдяки використанню 

в якості закорочучої системи силових напівпровідникових приладів – венти-

лів та тиристорів (рис. 2.51). Крім підвищення швидкодії в цьому випадку ви-

ключаються також відскоки замикауючихся контактів та порушення енерге-

тичної ізоляції місця пошкодження. Напівпровідникові короткозамикачі  

включаються паралельно механічним. При цьому час спрацювання тиристор-
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ного короткозамикача складає 20...30 мкс, тобто вони спрацьовують практич-

но миттєво. Однак, для захисту цих короткозамикачів від перевантаження па-

ралельно підключаються механічні короткозамикачі. Час енергетичної ізоля-

ції місця пошкодження в системі визначається часом спрацювання коммута-

ційних апаратів та часом спрацювання захисного пристрою: 

tвідкл.=tапарат+tзахисту. 

Рис. 2.51. Схема енергетичної ізоляції пошкодження кабеля від джерел ЕРС. 

 

Основна вимога до цих пристроїв – швидкодія та неможливість 

помилкових спрацювань. 

Час роботи сучасних реле витоків на землю не задовольняє необхідній 

вимозі швидкодії. Реле витоків є інерційними і реагують на середнє значення 

струмів витоків. Потрібні засоби, які реагують миттєво в момент 

пошкодження. 

Захисні засоби, що працюють на струмах нульової послідовності мають 

час опрацювання 1,2...2,2 с; в той час як час розвитку аварії може складати 

1,5 мс. Окрім цього доцільно використовувати додатково швидкодіючий 

максимальний захист, який реагує не на абсолютне значення струмів КЗ, а на 
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швидкість наростання струмів КЗ. Швидкодіючий максимальний захист ви-

користовує в якості датчика три трансформатори струму. Для зниження 

впливу перехідого процесу, для зняття залишкового намагнічування сердеч-

ника, датчики струму мають спеціальний повітряний зазор. Напруга, яка зні-

мається з трансформаторів струму буде пропорційна швидкості наростання 

струму. 

Принцип упереджуючого відключення було реалізовано в комплекті 

апаратури, розробленої інститутами УкрНДІВЕ, ІГС ім. Скочинського та до-

слідно-експерементальним заводом УкрНДІВЕ. До складу цього комплексу 

входять: розділяючий трансформатор ТСШВ-630/6-6, трансформаторна під-

станція ТСВП-160/6КП або ТСВП-400/6КП, швидкодіючий автоматичний ви-

микач АБВ-250У5, швидкодіючі моторні короткозамикачі ПМК та ПМКВ, 

пускачі ПВИО-250У5 та спеціальний кабель КГВЕУШ (ГВШОП). Комплект 

призначений для використання у вугільних шахтах, небезпечних за раптови-

ми викидами вугілля та газу. 

 

2.2.11. Іскробезпечне виконання електрообладнання 

 

Іскробезпечною електричною системою називають комплекс електрооб-

ладнання або електротехнічних засобів, які складаються тільки з іскробезпеч-

них ланцюгів (ГОСТ 22782.5-78 та EN 50.020). Електротехнічна система, в 

якій крім іскробезпечних ланцюгів є також іскронебезпечні, називають ком-

бінованою. Такі системи широко використовуються в рудниковій апаратурі. 

Електричний ланцюг вважається іскробезпечним, якщо в нормальному 

режимі роботи електрообладнання та в аварійному стані при штучно створе-

них пошкодженнях елементів та з’єднань коефіцієнт іскробезпеки, тобто від-

ношення мінімальних підпалюючих параметрів (струму, напруги, потужності 

або енергії), що викликають  підпалювання вибухонебезпечної суміші з імо-
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вірністю 10-3, до відповідних іскробезпечних параметрів складає на менше 

1,5 (відповідає імовірності підпалювання 10-6). 

Іскробезпека електричних ланцюгів досягається обмеженням енергії, яка 

виділяється електричним розрядом при розриві або замиканні електроланцю-

га.  Величина енергії визначається параметрами комутаційного ланцюга: 

струмів, напруги, індуктивності, ємності та ін. 

Система може бути іскробезпечною при умові  одночасного іскробезпеч-

ного джерела живлення та іскробезпечних ланцюгів навантаження. 

Іскробезпека ланцюгів досягається: 

– обмеженням потужності електричних ланцюгів (не більше 20...60 Вт); 

– зменшенням впливу реактивних елементів ланцюга за допомогою іс-

крогасячих шунтів; 

– збільшенням іскробезпечної потужності шляхом штучного обмеження 

тривалості розряду; 

– зменшенням енергоспоживання іскробезпечних схем; 

– зменшенням ймовірності випадкового пошкодження елементів схеми. 

В якості іскробезпечних використовуються  ланцюги  телефонного зв’яз-

ку, радіозв’язку, ланцюги дистанційного керування магнітними пускачами, 

блокуючі ланцюги, ланцюги системи сигналізації, контрольновимірювальні 

та ін. Іскробезпечні ланцюги ділять на три рівні: 

іа  – особливо вибухобезпечний; 

ів  – вибухобезпечний; 

іc – підвищеної надійності. 

Для іа характерна відсутність нормально іскрячих контактів та кількість 

пошкоджень в аварійному режимі не більше двох, а коли іскріння має місце, 

то в аварійному режимі передбачаються всі можливі пошкодження. 
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Для ів можливе одне пошкодження при відсутності іскріння в нормаль-

ному режимі та 2 пошкодження при наявності в ланцюгах відкритих іскрінь в 

нормальному режимі. 

Для рівня іc створюється одне пошкодження для ланцюгів з наявними 

відкритими іскріннями при нормальному режимі, та жодного пошкодження 

при його відсутності. 

Іскробезпечні ланцюги повинні перевірятись і досліджуватись в спеці-

альних камерах, де утворюється вибухонебезпечне середовище оптимальної 

концентрації. При цьому, якщо в камері при створенні 16000 іскрінь струма-

ми (напругами) підпалення схемою, що досліджується, мало місце не більше 

16 вибухів (Р=10-3), тоді схема є іскробезпечною. 

Іноді, коли струми (напруги) схеми не можна збільшити в два рази, агре-

сивність вибухонебезпечного середовища в камері збільшується у 2 рази 

(підбирається воднево-повітряна суміш відповідної концентрації замість ме-

тано-повітряної). 

Живлення іскробезпечних ланцюгів може відбуватись як від автономних 

джерел (гальванічні елементи, акумулятори, індуктори), так і від спеціальних 

трансформаторів, приєднаних до силової мережі. Величина струму КЗ на ви-

ході джерела живлення залежить від внутрішнього опору джерела, тому дже-

рела живлення іскробезпечних ланцюгів повинні або мати високий внутріш-

ній опір, або його підвищують за рахунок додаткових резисторів, включених 

послідовно. Джерела конструктивно виконуються таким чином, щоб пере-

криття резисторів не відбувалось. 

Джерела з обмеженою потужністю мають лінійну Вольт-Амперну харак-

теристику (рис. 2.52, а). Максимальна потужність, яка передається в ланцюги 

навантаження від джерела живлення, буде при умові Rджер.=Rнавант. При цьо-
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му: Uнавант.=
1
2

Uх.х , а Інавант.=Ік.з., тоді корисна потужність: Рн= Uxx/2Iк.з.= Рк.з./4 , 

тобто використовується мало. 

Підвищення корисної іскробезпечної потужності досягається шляхом 

використання джерел з нелінійною Вольт-Амперною характеристикою. 

Остання досягається використанням нелінійних елементів (стабілітронів, 

транзисторів, діодів, тиристорів та ін.) 

В таких джерелах (рис. 2.52, б)  напруга Uхх та струм КЗ. Ік.з обмежені до 

значень близьких до робочих значень напруги Uн та струму Ін. При цьому ко-

ефіцієнт використання потужності в них близький до одиниці. 

Як уже відмічалось, іскробезпека джерела живлення повинна забезпе-

чуватись як в сталому режимі, так і при перехідних процесах, в тому числі 

при короткому замиканні. Суттєвим фактором забезпечення іскробезпеки є 

також наявність стабілізації напруги джерела. 

 

Для підвищення робочої іскробезпечної потужності необхідно до 

мінімуму звести вплив реактивних елементів на іскробезпеку ланцюгів, 

зокрема індуктивності. Так, зменшення впливу індуктивностей ланцюга 

можливе при паралельному їх включенні, наприклад, підключення реле керу-

а                                                                         б  

Рис. 2.52. Схеми та вольтамперні характеристики джерел живлення іскробезпечних 

ланцюгів: а) з лінійною вольт-амперною характеристикою; б) з нелінійною вольт - ам-

перною характеристикою. 
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вання паралельно обмотці трансформатора живлення в схемах дистанційного 

керування шахтних пускачів. 

Найчастіше вплив реактивних елементів в іскробезпечних ланцюгах 

досягається за рахунок шунтування цих елементів за допомогою спеціальних 

пристроїв. 

В місці розриву ланцюга, на напругу живлення накладається ЕРС само-

індукції, що призводить до збільшення енергії розряду. Для зменшення 

впливу індуктивності можна використати резисторні шунти (рис. 2.53, а). 

При цьому напруга розряду:  

Uр=Е + Ін Rш, 

де: Ін - струм навантаження.  

Чим менше Rш, тим менша перенапруга в місці розриву і тим менша 

небезпека в ланцюгах. Але резисторний шунт з однієї сторони знижує 

потужність розряду,  а з другої підвищує потужність розряду із-за збільшення 

загального струму ланцюга на величину струму, який проходить через шунт 

при нормальному режимі. Таким чином ефективність резисторного шунта 

низька. Підвищити її можна за рахунок використання нелінійних резисторів 

(варисторів) (рис. 2.53, б), опір яких залежить від прикладеної напруги (при 

збільшенні напруги в 2 рази – опір зменшується в 10 разів).  

Більш ефективними є ємнісні шунти, які знижують перенапругу та шви-

дкість її підвищення (рис. 2.53, д) (чим більша ємність, тим більша ефекти-

вність шунта). Але необхідно також враховувати те, що при замиканні 

ланцюга з ємністю небезпека збільшується.Таким чином: 

Uр=Е + Ін 
ш

н

C
L

, 

де: Lн – індуктивність навантаження ланцюга, Гн; Сш - ємність шунта, Ф. 

При збільшенні ємності ланцюга збільшується  потужність  розряду і, 

відповідно, небезпека ланцюга при замиканнях. Тому ємнісний шунт 
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доцільно використовувати в схемах, в яких можливе лише однократне розм-

икання ланцюга або передбачені заходи проти розряду зарядженої ємності на 

місце розриву (включення послідовно з ємністю резистора з активним 

опором).  

Доцільно використовувати варикондові шунти (рис. 2.53, в), у яких, 

окрім менших габаритів при нормальній роботі, ємність менша, ніж при 

розриві ланцюга, коли вона значно підвищується з ростом напруги розряду. 

Ефективним є діодний шунт (рис. 2.53, г) для ланцюгів постійного струму, 

який включається тільки на навантаженні. В ланцюгах змінного струму 

використовують стабілітронні шунти (рис. 2.53, е).  

Іскробезпечні ланцюги повинні відповідати вимогам: 

–  при проектуванні необхідно приймати до уваги ємність, 

індуктивність, опір з’єднуючих кабелів і проводів; 

– необхідно враховувати максимально можливу перенапругу джерела 

живлення; 

– з’єднання елементів іскробезпечного ланцюга всередені електро-

обладнання потрібно виконувати способами, які забезпечують довговічність -

в умовах експлуатації. Кріплення повинні виключати можливість зменшення 

електричних зазорів або замикань між струмоведучими елементами; 

– іскрозахисні елементи разом з елементами, що захищаються, та 

з’єднувальними проводами повинні представляти нерозбірну конструкцію 

(залиті твердим компаундом, розміщені в зварену, запаяну або заповнену 

оболонку, включені таким чином, щоб відключення іскрозахисних елементів 

викликало відключення захищаємих елементів або ланцюгів; 

– зовнішньо іскронебезпечні та іскробезпечні ланцюгі повинні про-

кладатися роздільним и кабелями чи проводами (суміщення іскронебезпеч-

них та іскробезпечних ланцюгів в шахтному екранованому кабелі для 
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електрообладнання прохідницьких та добувних комбайнів допускається при 

наявності контролю стану ізоляції). 

 

  
а         б  

 

 
 в         г   

 

                     
д           е    

Рис. 2.53. Схема іскробезпечного ланцюга: а – з резисторним шунтом; б – з варистор-

ним шунтом; в – з варикондовим шунтом; г – з діодним шунтом; д – з ємнісним шунтом;  

е – з стабілітронними шунтами. 
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2.3. Попередження пожеж від електричного струму на  

геотехнічних підприємствах 
 

2.3.1. Причини виникнення пожеж від електричного струму 

 

Підвищення електроозброєності праці веде одночасно до поширення 

можливості виникнення пожеж від електричного струму. Нині близько 20 % 

всіх пожеж відбувається з вини електричного струму, а в підземних виробках 

шахт та рудників електричний струм спричиняє близько 75 % виникаючих 

пожеж. Основними причинами загорань та пожеж тут є короткі замикання в 

електроустановках, струмові перевантаження, виникнення електричних дуг, 

іскрінь, високих нагрівів струмоведучих частин, спалахування горючих ма-

теріалів, що знаходяться біля електроприймачів, залишених без нагляду та ін. 

Це є результатом наступних факторів: 

– надмірне підвищення струму в ланцюгах внаслідок перевантажень і корот-

ких замикань, що з’являються при пошкодженні ізоляції, зовнішніх механіч-

них дій (ударів, перегинів і т.п.), дії хімічноактивних речовин, вологи на ізо-

ляцію кабелів та електрообладнання; 

– розмикання під навантаженням контактних з’єднань або розрив, розріз, 

злом провідників, навантажених струмом; 

–  ненормальний високий опір в місцях контактних з’єднань; 

–  замикання на землю і викликані цим струми витоків; 

–  несправність апаратів, які містять масло; 

–  поява статичних розрядів; 

–  невірний догляд за освітлювальними приладами з лампами розжарення; 

– спалахування горючих матеріалів, які знаходяться поблизу електричних 

устаткувань; 
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–  пошкодження ізоляції обмоток двигунів, трансформаторів внаслідок систе-

матичних перегрівів обмоток, дії вологи, масла, вугільного пилу, появи між-

виткових замикань, двохфазних режимів і таке інше; 

– перевищення допустимого часу існування короткого замикання; 

–  пожежна небезпека повітряних ліній при коротких замиканнях і розбризку-

ванні розплавленого металу та займанні опор в результаті протікання струмів 

витоку на землю; 

–  пожежна небезпека трансформаторів з маслом. При пошкодженні обмоток 

та неспрацюванні відповідного захисту можливий спалах масла, вибух та ро-

зкидання горючого масла на значній території. 

Ще одна із причин доволі частих пожеж – використання електричного 

зварювання без відповідного застереження та прийняття необхідних заходів 

пожежобезпеки. 

 

2.3.2. Засоби попередження пожеж 

 

Комплекс засобів попередження пожеж повинен забезпечувати імовір-

ність виникнення пожеж на гірничих підприємствах не вище 10-6 за рік. Про-

філактика пожеж від електричного струму забезпечується серед інших на-

ступними заходами: 

– правильним вибором та експлуатацією електрообладнання (за допустимим 

струмом); 

– правильним монтажем електричного обладнання та необхідним виконан-

ням з’єднань в електричних ланцюгах; 

– використанням в шахтах кабелів з негорючою оболонкою і гнучких екрано-

ваних кабелів; 
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– правильною експлуатацією масляного господарства (раз на 6 місяців ви-

пробовують масло на пробій, кожні 12 місяців – фізико-хімічний аналіз тран-

сформаторного масла); 

– заміною масла іншими компонентами, наприклад, кварцевим піском; 

– встановленням  електрообладнання  з  масляним  наповненням в спеціаль-

них камерах із пожежобезпечним кріпленням; 

– ефективним провітрюванням камер з електрообладнанням; 

– встановленням надійних засобів захисту, обумовлюючих своєчасне відк-

лючення  електрообладнання  (у разі його пошкодження) і вірним вибором 

уставок захисту; 

– періодичним очищенням ламп розжарення від пилу; 

просочуванням дерев’яних опор повітряних ЛЕП негорючими речовинами, 

наявністю грозозахисту ЛЕП та ін. 

 

2.3.3. Локалізація та гасіння пожеж в електроустановках 

 

Гасіння пожеж (особливо підземних) відноситься до найбільш склад-

них та небезпечних робіт, що супроводжуються значним тепловим випромі-

ненням, яке ускладнює роботу людей поблизу осередку пожежі; отруєнням 

рудничної атмосфери ядовитими продуктами горіння; сильним задимленням 

виробок. Всі способи гасіння пожежі зводяться до перекриття доступу кисню 

до  матеріалів, які  горять, та зниження  температури до рівня, що виключає 

повторне займання. В залежності від обставин використовують активні спо-

соби гасіння пожежі або гасіння пожеж шляхом його ізоляції, а також 

комбінацію цих способів. Активні способи передбачають безпосередню дію 

на осередок пожежі вогнегасячими засобами (водою, піною, інертними газа-

ми, піском, порошком та ін.), їх використовують в початковий період пожежі 

та у випадках, коли є доступ до осередку пожежі. 
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Гасіння пожежі шляхом її ізоляції заключається в припиненні доступу 

свіжого повітря до осередку пожежі за допомогою зведених раніше гермети-

чних перемичок поблизу пожежі на свіжій та вихідній течіях повітря. 

Для запобігання розповсюдження пожежі в підземних виробках викори-

стовують зони з негорючим кріпленням, протипожежні двері, водяні завіси. 

Обов’язковим є наявність джерел води та необхідних її об’ємів, прокладка 

протипожежної, зрошувальної системи водопостачання, забезпечення необ-

хідного тиску в них, розміщення засобів пожежогасіння у найбільш небезпе-

чних з точки зору виникнення пожеж місцях та ін. 

Крім води до первинних засобів пожежогасіння відносяться ручні, ста-

ціонарні та пересувні вогнегасники, пісок та інертний пил. Найбільш  ефек-

тивними та мобільними засобами підземного пожежогасіння являються вог-

негасники. В шахтах використовують ручні вогнегасники пінні, порошкові та 

аерозольні.При гасінні пожеж електроустановок, в тому числі під напругою, 

ефективними є порошкові вогнегасники ОП-8, ОП-8У, ОП-8Б та ін. Для га-

сіння пожеж в електроустановках під напругою можуть використовуватись 

ефективно аерозольні вогнегасники ОГСМ-7. Для гасіння пожеж в електроу-

становках під напругою можуть використовуватись також порошкові вогне-

гасячі установки УП-500, УП-250 та їм подібні, що використовують енергію 

стисненого повітря для викиду вогнегасячого порошку на осередок пожежі. 

Вони встановлюються на платформах шахтних вагонеток.  

В електромашинних камерах для гасіння пожеж використовують також 

установки УАП-2, в яких для гасіння пожежі використовується повітряно-

пінна суміш, що створюється шляхом змішування води із протипожежного 

трубопроводу та піноутворювача, що поступає із спеціального бака-дозатора. 

При гасінні пожеж в електроустановках перш за все, при можливості, 

необхідно зняти напругу з електроустановки. 
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2.4. Захист електроустановок в аварійних режимах та ре-

жимах перевантаження, як засіб підвищення безпеки викори-

стання електроенергії 
 

2.4.1. Експлуатаційні режими електроустановок та основні види їх 

захисту 

Специфічні умови експлуатації електроустановок на гірничих підприєм-

ствах зумовлюють часте виникнення їх пошкоджень. Несвоєчасне усунення 

несправностей, що виникли; вплив вологої атмосфери, пилу на обладнання та 

кабелі приводять до появи струмів витоку на землю, які, при відповідних 

умовах, можуть переходити в струми КЗ. 

 Найбільш тяжкі експлуатаційні режими роботи характерні для елект-

рообладнання вибійних машин та механізмів. Вони визначаються конструк-

тивними особливостями машин, технологією робіт, гірничогеологічними та 

організаційно-технічними умовами, кваліфікацією обслуговуючого персона-

лу та ін. 

Електродвигуни та апаратура керування вибійних машин працюють в 

переривчатому режимі з безперервно змінюючимся пульсуючим наванта-

женням та відносно високою величиною частоти включення, нерідко зі знач-

ним перевантаженням через необхідність подолання більш твердих вклю-

чень, заклинення ріжучого органу та ін. Крім основної операції ці двигуни 

виконують допоміжні та маневрові операції по підготовці машин до роботи, 

перевірці та зміні ріжучого інструменту та ін., що вимагає частих включень 

та виключень і викликає значний перегрів обмоток. 

Тяжкими є також режими  роботи двигунів конвеєрів, для яких характе-

рними є часті перевантаження із-за заштибовки, що приводять до перекиду та 

зупинки двигуна; тяжкі умови пуску при заваленому ставі конвеєру, закли-
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ненні тягового ланцюга та ін. Запуск перевантаженого конвеєра виконується 

в «поштовховому» режимі двигуна на пускових струмах. Кількість включень 

за добу досягає 500. 

Для електродвигунів бурових машин характерним є повторно-

короткочасний режим роботи з пульсуючим навантаженням, частими пере-

кидами і зупинками двигуна. Аналогічним є режим роботи маневрових лебі-

док бурильних установок. 

Все це викликає появу небезпечного стану обладнання, причини якого 

необхідно знати для розробки заходів по його запобіганню. 

Основними причинами появи небезпечного стану є: 

– для комутаційної апаратури - помилки обслуговуючого персоналу та пору-

шення ПТЕ (35…41 %), знос та розрегулювання основних вузлів (25… 26 %); 

– для гнучких кабелів – пошкодження оболонок породою та механізмами 

(83%) та експлуатаційним персоналом (17 %); 

– для вибійного електрообладнання - погіршення ізоляції обмоток статорів 

двигунів внаслідок дії води (37...45 %), пробої ізоляцію із-зі перегріву двигу-

на (29,6 %), відмови елементів внаслідок неякісного ремонту (32 %), пошко-

дження вузлів вибухозахисту конвеєрних двигунів (14,8 %), міжвиткові ко-

роткі замикання та пробої ізоляції двигунів насосних станцій (64 %) та ін. 

З метою зменшення імовірності появи небезпечного стану елементів 

електрообладнання та підвищення електробезпеки, необхідно додержуватись 

періодичності профілактичних оглядів та ремонтів, виконувати безперервний 

контроль стану електрообладнання за допомогою різних видів захисту. 

Таким чином основною задачею захисту є автоматичний безперервний 

контроль режиму роботи електричного устаткування та автоматичне відклю-

чення аварійної дільниці при зберіганні в роботі інших дільниць. 

Розрізняють дві основні групи засобів захисту: 
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1. Захист персоналу і навколишнього середовища (види захисту розгля-

нуті вище). 

2. Захист електроустаткування. 

Остання група має назву експлуатаційного захисту і виконується, як 

правило, разом з комутаційним обладнанням. В свою чергу ця група захисту 

також ділиться на дві: 

1. Захист від пошкодження - має задачу попередити розвиток вже виник-

лого пошкодження ізоляції, щоб попередити дію струму короткого замикання 

на непошкоджені  елементи  ланцюга, попередити  спалахування електрооб-

ладнання під дією струмів, зменшити збитки від пошкодження та прискорити 

ремонт, зробити його більш дешевим. Можливими видами пошкодження є: 

замикання між фазами; замикання на землю; міжвиткові замикання; обрив чи 

підвищення опору в контактному ланцюзі. 

У всіх випадках (крім останнього) з’являються більші чи менші значен-

ня струму, тобто всі види захисту при цьому базуються на зміні значення 

струму (максимальний захист, захисти на основі використання струмів симе-

тричних складових – фільтрові захисти, захист від струмів витоку на землю). 

2. Захист від ненормальних режимів роботи - має задачі попередити 

пошкодження ще справних елементів електричних ланцюгів із-за недопусти-

мого нагріву ізоляції внаслідок підвищення струму при збільшенні наванта-

ження, тривалості пуску, зниження напруги та ін. 

Ненормальні режими – всі режими, за яких непошкоджені електроуста-

новки починають споживати струм більше допустимого для даної температу-

ри зовнішнього середовища. В момент виникнення ненормальні режими не є 

небезпечними. Але, якщо вчасно не прийняти міри, вони можуть перейти в 

аварійні (з пошкодженням елементів). Крім цього, ненормальні режими ско-

рочують термін служби електроустаткувань внаслідок інтенсивного старіння 

ізоляції. 
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До ненормальних режимів відносяться симетричні перевантаження дви-

гунів; технологічні перевантаження пусковими струмами небезпечної трива-

лості через пуск, який не відбувся або затягнувся; часті включення двигуна; 

неповнофазні режими роботи двигунів; понижена напруга та ін. 

 

2.4.2. Захист від струмів короткого замикання 

 

Основними причинами  виникнення  струмів  короткого  замикання в 

рудникових електроустановках є: 

– пошкодження кабелів  породою, яка обвалилася (29,2 %); 

– висмикування кабелів із вводів електрообладнання в  результаті механі-

чної дії на кабелі при переміщенні вибійного обладнання (45,8 %); 

– пошкодження міжфазової ізоляції (4,2 %); 

– невірний монтаж електрообладнання (8,3 %); 

– інші пошкодження кабелю (12,5 %). 

Короткі замикання є причиною 65 % пожеж і 35 % вибухів в шахтах. 

Основні вимоги захисту від струмів короткого замикання: 

– висока чутливість, коефіцієнт чутливості: 

Кч=Ік.з.min/Іс1,5(1,25), 

 

 де Ік.з.min – мінімальне значення струму КЗ в зоні захисту, А; Iс – струм 

спрацювання захисту, А. 

Кч=1,25 допускається, якщо електрична мережа виконана броньованими 

або гнучкими екранованими кабелями, коли коротке замикання супроводжу-

ється витоком на землю і спрацюванням захисту від струмів витоку на зем-

лю. Коефіцієнт чутливості вибирається із умови забезпечення надійного 

спрацювання максимального захисту: 
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– висока швидкодія, для забезпечення пожежобезпеки кабелів при 

Кч=1,5 час відключення не повинен перевищувати 0,2 с (для пускачів  та  ви-

соковольтних розподільчих пристроїв) і 0,1 с (для автоматичних вимикачів). 

– зона дії максимального захисту – це граничний опір мережі, при якому 

ще забезпечується захист від струмів КЗ з необхідним  коефіцієнтом чутли-

вості. Зона дії захисту від струмів КЗ повинна перевищувати граничний опір 

мережі Zмн, вибраного за умови нормальної експлуатації електрообладнання і 

складає: 

Zмн = (0,53...0,7) Zдв.п, 

 де Zдв.п - опір фази електродвигуна в пусковому режимі, Ом. 

 Збільшення уставок спрацювання максимального захисту веде до ско-

рочення зони його дії. При визначенні зони дії максимального струму захис-

ту виходять із умови приєднання до трансформатора одного електродвигуна 

при відключенні інших. Тоді, при відстройці захисту за номінальним пуско-

вим струмом (Іс=Інп), можна записати: 

5,1IIК нп
2
кч  . 

Приймаючи до уваги, що: 

,
)RR()ХХ(2

U)I(
2

ктр
2

ктр

02
к


  (2.2) 

),Z3(UI   п.двннп      (2.3) 

 де: U0=1,05∙Uн, Zмн = 0.61·Zдв.п, Xтр, Rтр та Хк, Rк – відповідно, індуктив-

ний та активний опір трансформатора живлення та кабельної мережі; 

та вирішуючи спільно ці залежності (2.2-2.3), можна одержати розрахункову 

залежність для зони дії захисту при відстройці за номінальним пусковим 

струмом. 

Звідси видно, що, при відлагодженні захисту за номінальним пусковим 

струмом, граничний опір мережі Zмн може бути значно меншим граничного 
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опору мережі за умови забезпечення нормальної експлуатації обладнання. 

При розрахунку граничного опору мережі Zмф, при відлагодженні максима-

льного захисту за фактичним пусковим струмом, його зона дії захисту визна-

чається фактичним опором: 

 

Zмф = 0,92∙Zдв.п, 

тобто вона в 1,3...1,7 раз більша, ніж розрахована  для умови забезпечен-

ня нормальної експлуатації електрообладнання. 

 Таким чином захист повинен забезпечувати відлагодження від фактич-

ного пускового струму двигуна; 

– максимальний захист  повинен бути селективним. Селективність  мак-

симального захисту забезпечується відлагодженням його або за часом спра-

цювання (рис. 2.54), або за величиною струму спрацювання. При узгодженні  

сусідніх захистів мережі за часом, необхідно мати максимальний захист з 

витримкою часу спрацювання, чого не дозволяють Правила безпеки. Тому 

цей шлях в підземних мережах не використовують. Селективність роботи за-

хисту різних ступенів досягається, якщо струм уставок спрацювання суміж-

них захистів відрізняється приблизно в 2 рази, тобто: І2=2∙І1;  І3=2∙І2 і  т. д. Це 

означає, що чутливість окремих ступенів захисту може бути значно знижена. 

Тому селективність максимального захисту з узгодженням за струмом спра-

цювання також не знайшла розповсюдження в мережах підземних виробок 

шахт. Це приводить до помилкових спрацювань захисту та простою великої 

кількості обладнання.  
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Рис. 2.54. Схема узгодження струму та часу спрацювання максимальних захистів 

на різних ступенях. 

 

При вирішенні проблеми селективності захисту можуть використову-

ватись два шляхи: використання систем АПВ з попередньою перевіркою ста-

ну ізоляції та струмових реле з обмежено-залежною  витримкою  часу із від-

січкою за струмом. Засоби АПВ (автоматичне повторне відключення)  з  по-

передньою перевіркою опору ізоляції мережі, яка захищається, перед вклю-

ченням передбачають наявність у комутаційних апаратів приводів дистан-

ційного включення, що значно ускладнює апаратуру. 

В електричних мережах можуть виникати як однофазні замикання на 

землю, так і міжфазні КЗ. На гірничих підприємствах основною є система 

електричної мережі з ізольованою нейтраллю трансформатора. Система з за-

земленою нейтраллю приймається лише для живлення електроприймачів 

промислових майданчиків. 

На відміну від системи з заземленою нейтраллю трансформатора, де ко-

жне замикання на землю є коротким замиканням, в системі з ізольованою 

нейтраллю струми однофазного замикання на землю (струми витоку на зем-

лю) не досягають значних величин. 
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На рис. 2.55 наведено розрахункову схему заміщення та векторні діагра-

ми струмів міжфазних КЗ в мережі з ізольованою нейтраллю при відключе-

ному навантаженні. 

В загальному випадку аварійні струми КЗ залежать від параметрів гене-

руючих джерел, конфігурації електричної мережі та параметрів її елементів, 

виду КЗ та опору короткозамкнутого ланцюга, фази ЕРС в момент виникнен-

ня КЗ, наявності чи відсутності приєднаного навантаження. Як видно із 

рис.2.56 в електроустановках з ізольованою нейтраллю трансформатора дос-

татньо мати максимальний захист в двохфазовому виконанні. 

 Рис.2.55. Розрахункова схема заміщення та векторні діаграми струмів 

при різних видах міжфазних КЗ. 

 

В рудникових електроустановках характерним є незначна потужність 

джерела живлення трансформатора і відносно значною може бути потуж-

ність споживача, тобто порівнянною з потужністю джерела. В цьому випадку 

має місце вплив на струм КЗ в фазах (в реле максимального захисту) струмів 

навантаження, які в пошкодженних фазах накладаються на струми КЗ в цих 

фазах. 
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Рис. 2.56. Розрахункова схема заміщення та векторна діаграма струмів 

при двохфазному КЗ в мережі з навантаженням. 

Для струмів навантаження, що протікають в фазах, при замиканні фаз В 

та С, можна записати: 

;
ZZ
Е5,0

II     ;
ZZ

Е
I

НМ

А
СНВН

АНМА

А
АН 





  

а струми КЗ в цих фазах: 

,
Z2

ЕЕ
Z2

Е3II
К

СВ

К
СКВК 







   

 де Zм – опір мережі; Zн – опір навантаження; Zк – опір короткозамк-

нутого ланцюга. 

Тоді струми фаз зі сторони мережі: 

ІА=ІАН;     Ів=Івк+Івн;   Іс=Іск+Існ. 
 

Тобто при несиметричних двохфазних КЗ струми в фазах не однакові і 

чутливість максимального захисту в різних фазах різна. Говорять, що захист 

має фазочутливий характер. Ступінь та знак впливу навантаження на струм 

КЗ залежить від кутів повних опорів навантаження та мережі. При позитив-

ній різниці, тобто при φн>φк, як видно із векторної діаграми, струм випере-

джаючої фази Ів зменшується, а відстаючої фази Іс - збільшується. Тому в 
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шахтних дільничних мережах, де вплив навантаження на струм КЗ значний, 

доцільно використовувати максимальний захист в трьохфазному виконанні. 

На практиці захист від струмів короткого замикання виконується або за 

допомогою плавких запобіжників (рис 2.57), або за допомогою електромагні-

тних реле миттєвої дії. 

 

 
Рис.2.57. Схема максимального  захисту плавким з запобіжником  

 

2.4.2.1. Максимальний захист за допомогою плавких запобіжників 

 

Плавкі запобіжники широко використовуються в розподільчих щитах 

загальнопромислового виконання, в ручних пускачах, в рудниковій апарату-

рі, що випускається в Німеччині.  

Вони прості за своєю будовою, мають  відносно  високу комутаційну 

здатність, компактні, обмежують струм КЗ, мають відносно велику швидко-

дію при струмах КЗ близько 20∙Ін. Однак вони мають і багато недоліків. 

Одним із недоліків максимального захисту за допомогою  плавких запо-

біжників є можливість неповнофазних режимів роботи електродвигунів при 

розплавленні плавкої вставки. Цей недолік легко ліквідується за допомогою 

використання двообмоткового реле, підключеного паралельно запобіжникам 

і даючого команду на відключення напруги при перегоранні плавкої вставки.  
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Крім цього однократність дії запобіжників вимагає необхідність зміни 

плавкої вставки після кожного спрацювання, а для цього потрібно відносно 

багато часу. 

Теплові характеристики плавких вставок не відповідають характеристи-

кам двигунів, що захищаються. Вибирають плавку вставку із відношення: 

1,6...2,5
I

I п.н
н.вст  . 

Тому при перенавантаженні в 240...250 % від номінального струму вста-

вки, вона практично не перегорає. Лише при перенавантаженні в 375 % через 

вставку протікає струм в 1,5∙Ін.в і вона перегорає на протязі години. 

Таким чином захист двигунів від перевантаження  за  допомогою плав-

ких вставок неможливий. Вони служать лише для захисту від струмів КЗ. 

Мають місце також труднощі регулювання  плавких вставок в залежності від 

режиму роботи. 

Неточність роботи запобіжників обумовлена тим, що характеристики 

спрацювання запобіжників (tcn = φ(I)) мають значний розсів, крім того, з ча-

сом, при експлуатації, плавка вставка старіє і змінює свої характеристики. 

Максимальний захист з плавкою вставкою має низьку чутливість. Якщо 

визначити, виходячі з умови вибору плавких вставок, опір лінії, при якому 

відбувається надійне спрацювання запобіжника 7...4II нвminкз  , або  

25,4...5,2II пнminкз  , і визначити опір мережі для забезпечення пуску двигу-

на, то можна зробити висновок, що  захист  із запобіжниками має значну ме-

ртву зону.  

Зона захисту значно менша, ніж необхідна для нормальної експлуата-

ції: 

Zс.в = (0,21...0,3)∙ Zс.н, 

тобто мертва зона досягає 50...70 % довжини лінії. 
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Приймаючи до уваги вище зазначені недоліки, Правилами Безпеки ре-

комендують використовувати плавкі вставки в максимальному захисті  спо-

живачів з струмами плавких вставок до 160 А в мережах 380...660 В, та для 

захисту маловідповідальних та малопотужних споживачів в мережах напру-

гою 127 В. 

 

2.4.2.2. Захист від струмів короткого замикання за допомогою максима-

льних реле 

 

Перевагою максимальних реле перед запобіжниками такі: 

– миттєве і одночасне відключення струмів в трьох фазах; 

– мінімальний час, потрібний для повторного включення електроустано-

вки після її відключення внаслідок значного перевантаження або КЗ; 

– легкість регулювання уставки спрацювання; 

– реле має значно вищу швидкодію, ніж запобіжники. 

В схемах захисту підземних електроустановок розповсюдження одержа-

ли як первинні, так і вторинні реле та розщеплювачі прямої та побічної дії. В 

рудниковій апаратурі вітчизняного виробництва, як і в країнах Європи, роз-

повсюдження одержали реле клапанного типу, в яких уставка спрацювання 

регулюється натягом пружини. Загальним конструктивним недоліком пер-

винних реле є нестабільність їх характеристик спрацювання. Як показують 

дослідження, найбільший вплив на роботу максимального струмового захис-

ту можуть чинити перехідні процеси при включенні нерухомого та обертаю-

чогося електродвигуна при його реверсі. 

Дослідження  показують, що відстройка первинних максимальних реле 

від струмів перехідного процесу, при пускових режимах електродвигуна, 

може бути реалізована, якщо вставка захисту вибрана за умовою: 

– при запуску нерухомого двигуна: 
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Іс = (1,20...1,25)∙Іп.ф, 

де Іп.ф – фактичний пусковий струм; 

– при повторних включеннях обертаючогося електродвигуна: 

 
Іс = (1,6...1,7)∙Іп.ф. 

 Розрахунки показують, що зона дії первинних максимальних реле при 

відстройці від струмів перехідного процесу в режимі повторних включень: 

 

Zмн. = (0,47...0,54)∙Zдв.п, 

тобто, зона дії первинних максимальних реле  менше  граничного опору 

кабельної лінії за умовами експлуатації електрообладнання. Тому в сучасних 

захистах первинні реле не використовуються. 

В пускачах серії ПВИ та в станціях керування СУВ був використаний 

максимальний універсальний захист УМЗ (рис. 2.58).  Схема захисту склада-

ється з двох однакових ланцюгів, кожен із яких включає трансформатор 

струму, шунтуючі резистори Rш, Rп, регулюючий резистор Rp випрямляючо-

го моста UZ та виконуючого реле постійного струму К. Струм вторинної об-

мотки трансформатора струму І2, що визначається первинним струмом нава-

нтаження I1, створює на шунтуючому опорі  R1=Rш∙Rп/(Rш+Rп) напругу, що 

подається на випрямляючий міст, навантаженням якого є реле К. При подачі 

на обмотку реле напруги, струм в ній змінюється за експоненціальним зако-

ном. Параметри шунтуючих опорів та котушки реле вибрані так, що магніт-

ний потік в магнітопроводі при перехідних процесах в мережі, обумовлених 

пусковими струмами електродвигуна, не досягає потоку зрушення, що дає 

можливість налагодження захисту за фактичним пусковим струмом.   
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Рис. 2.58. Принципова схема максимального захисту УМЗ. 
Для перевірки дії захисту УМЗ використовується кнопка S. При цьому 

загальний опір, приєднанний паралельно трансформатору струму ТА, збіль-

шується і становиться рівним Rш. і, при запуску двигуна, захист УМЗ спра-

цьовує, тому що напруга на реле К підвищується. 

Більш досконалим є блок максимального захисту ПМЗ, що використо-

вується в сучасних рудникових апаратах (рис. 2.59). 

 Максимальний захист ПМЗ складається з встановлених у трьох фазах 

трансформаторів струму ТА та блоку захисту ПМЗ, в якому розміщені всі 

інші елементи схеми. До трансформаторів струму приєднані вимірювальна та 

виконавча частини схеми, тобто трансформатори струму є не тільки датчи-

ками струму, а і джерелами живлення виконавчої схеми захисту. Остання 

складається з послідовно включених трьохфазного випрямляючого моста на 

діодах V1, V3,V5, діоду V18, обмотки незалежного розщеплювача QF авто-

матичного вимикача, теристора V14 та діода V10. Паралельно QF приєднана 

одна із обмоток електромагнітного реле К з магнітною защіпкою.  Вимірю-

вальна частина схеми включає трьохфазний випрямляючий міст на діодах 

V7, V8, V9, дільник напруги на резисторах R4 - R7 та напівпровідникове ре-

ле, вхід якого приєднаний до дільника напруги, а вихід - на керуючий елект-

род тиристора V14. Напівпровідникове реле складається із стабілітрона V11, 
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діода V12, конденсатора C1, резисторів R8, R9, тиристора V13 та конденса-

тора C2.  

 
Рис. 2.59. Принципова схема максимального захисту ПМЗ. 

 

Паралельно вимірювальній схемі (для забезпечення  перевірки  дії захи-

сту) через вимикач SB приєднано трьохфазний випрямляч, з вентилями якого 

(V2, V4, V6) послідовно включені резистори R1, R2, R3. 

При виникненні в мережі аварійного струму, що перевищує уставку 

спрацювання, напруга з резисторів R пропорційно струму  подається на елек-

троди силового тиристору V14, а напруги з паралельно з’єднаних резисторів 

R1 (R2, R3) – на дільник напруги. Коли напруга на плечі дільника з резисто-

рами R6, R7 перевищує напругу стабілізації стабілітрона V11, подається сиг-

нал на керуючий електрод тиристора V13, викликає його відпирання та пода-

чу струму зміщення на керуючий електрод силового тиристора V14. Тирис-

тор V14 відкривається, спрацьовує  незалежний розщеплювач QF та поляри-

зоване реле К, робоча обмотка якого включена паралельно обмотці розщеп-
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лювача. Замикаючий контакт К2 включає сигналізацію, а розмикаючий кон-

такт К1 розриває ланцюг нульового розщеплювача автомата і блокує його 

включення. 

При використанні реле побічної дії в якості оперативного струму вико-

ристовують випрямлячі струму або вимірювальні трансформатори струму чи 

напруги. При цьому можливі дві схеми 

дії захисту на виконавчий орган: на 

включення (рис. 2.60, а) або виключен-

ня (рис. 2.60, б) виконавчого органу. 

Можливі схеми підключення виконав-

чого органу максимального захисту. 

У першому випадку ВК (відмика-

юча катушка) спрацьовує під дією макси-

мального захисту. Але при цьому, в резуль-

таті зниження напруги на зажимах джерела живлення при короткому зами-

канні, можлива відмова в  спрацюванні  виконавчого органу. Частіше вико-

ристовують другу схему, коли при спрацюванні захисту відключається на-

пруга з робочого органу, і вимикач спрацьовує і  вимикає місце короткого 

замикання. Надійність захисту за цією схемою вища. Але на сусідньому при-

єднанні, де немає короткого замикання може відбутись також хибне відклю-

чення вимикача внаслідок зниження напруги при короткому замиканні  на 

сусідньому приєднанні.  

Так як відмова захисту є більш небезпечна ніж хибне спрацювання, пе-

ревагу віддають роботі схеми з розривом ланцюга виконавчого органу при 

спрацюванні максимального захисту.Якщо використовують першу схему, то 

необхідно передбачать резервне незалежне джерело живлення виконавчого 

органу. 

 

a)  б) 

Рис. 2.60. Схема дії захисту 

на виконавчий орган. 
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2.4.3. Захист від перевантажень 

 

В процесі експлуатації електроустановок виникають перевантаження 

електродвигунів та комутаційно-пускової апаратури із-за різних причин: тех-

нологічних; при пошкодженні машин і механізмів, що викликають підви-

щення моменту опору; при відхиленнях напруги на затискачах споживача від 

номінальної та інші. Перевантаження обладнання пов’язані з різким підви-

щенням струму, що споживається електродвигунами, та відповідним підви-

щенням температури струмоведучих частин та ізоляції. Це веде до зменшен-

ня строку служби ізоляції, який з достатньою для практики точністю визна-

чається в залежності від температури нагріву виразом: 

 

обм
обм

2ln

0eTT



  , 

 

де: То – строк служби,  що  відповідає  постійній номінальній температу-

рі; обм – температура обмотки, 0С; обм – постійна величина прирощення 

температури, при якій строк служби ізоляції скорочується в 2 рази (8;10;12 0С 

відповідно для класів ізоляції А, В, Н). Режим переватаження електрооблад-

нання пов’язаний зі зменшенням строку служби ізоляції і не може бути три-

валим. Щоб уникнути виходу з ладу обмоток електродвигунів (трансформа-

торів) після короткочасного перевантаження вони повинні бути відключени-

ми. При вирішенні питань захисту електрообладнання від недопустимого пе-

регріву розрахунок нестаціонарних теплових процесів значно спрощують. 

При цьому приймають до уваги особливості режиму перевантаження та по-

чаткового теплового стану найбільш відповідальних вузлів електрообладнан-

ня . 
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В залежності від умов забезпечення захисту електродвигунів і характеру 

протікання в них теплових процесів перевантаження умовно ділять на: малі – 

(1,1...1,15) Ін; середні – (1,2...1,5) Ін і великі – більше 1,5Ін. Крім цього розг-

лядають аварійний режим роботи к.з. двигуна, коли по його обмоткам проті-

кає пусковий струм (5...7) Ін. 

Рівняння нагріву тіла з холодного стану має вид: 

 = с (1- е-t/Тн), 

а з нагрітого стану: 

 = с (1- е-t/Тн) + ое-t/Тн, 

 

де: с – кінцевий перегрів тіла при сталому тепловому стані; о – пере-

вищення температури тіла над температурою зовнішнього середовища; Тн - 

постійна часу нагріву; t – поточний час нагріву. Графічно рівняння наргіву 

наведені на рис. 2.61. 

З достатньою точністю можна прийняти, що тепловий режим досягає 

сталого стану за проміжок часу t=(3...4)Tн. 

В загальному випадку допустимий час перевантаження є пропорційним 

величині Tн. Якщо електродвигун до перевантаження довгий час працював з 

довільним навантаженням Ро при якому його  температура була о, допусти-

мий час перевантаження (tпер) може бути визначеним із залежності: 






н.max
2
п

0гдоп
нпер

К
1

1lnТt , 

 

де: гдоп– гранично допустима температура для даного класу ізоляції;           

Кп – кратність перевантаження за струмом; max.н =Qн/С максимальна темпе-

ратура при номінальному струмі двигуна в сталому режимі при t = ; Qн – 
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кількість тепла, що виділяється в двигуні при номінальному струмі, С – теп-

лоємність двигуна. 

нT
t

с


с

Θ 0

 

Рис. 2.61. Криві нагріву однородного тіла: 

1- з холодного стану; 2 - з нагрітого стану. 

 

Якщо двигун працює в тривалому режимі роботи то задача захисту 

спрощується. Коли двигун починає споживати більший струм, захист пови-

нен відключити двигун за час, при якому обмотки його нагріваються не вище 

(1,1...1,2) Qгдоп. В промисловості для захисту від перевантаження широке 

розповсюдження одержали теплові реле, виконані на основі біметалічної 

пластини (рис. 2.62).  

Час, за який температура термоелемента з початкової ор до максималь-

ної сталої Qmax.p, при якій спрацьовує реле: 

opmaxp

maxplnнрTtc



 , 
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де: Тнр – постійна нагріву теплового реле, (2...5 хв. для реле прямого на-

гріву і 15...20 хв для реле побічного нагріву); Qmax.p. – максимальна гранична 

температура теплового елементу (в межах 120...150 оС). 
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Рис. 2.62. Теплове реле: 

1 - біметалічна пластина; 2 - кнопка повернення; 3,8 - упори; 4 - пластикова колод-

ка; 5,6 - рухомий та нерухомий контакти; 7 – пружина. 

  

Очевидно, що виконання вимог захисту двигуна від перевантаження до-

сягається при умові, що постійні часу нагріву двигуна (Тн) та реле (Тнр) є 

практично однаковими. На практиці вони значно відрізняються (постійні на-

гріву електродвигунів знаходяться в межах 45...180 хв), тому захист, що по-

бічно контролює нагрів, дає відносно добрі результати лише при роботі дви-

гунів в тривалому режимі, тому що дозволяє практично точно стежити за те-

пловим станом двигуна, але більшість електродвигунів підземних машин і 

механізмів працює в переривчастому режимі (короткочасному чи повторно-

короткочасному). Для цих режимів тепловий захист від перевантаження пра-

цює зовсім незадовільно, тому в сучасному рудниковому електрообладнанні 

тепловий захист не використовується. Для контролю за станом нагріву руд-

никових електродвигунів використовують температурні пристрої захисту, що 

вмонтовуються в обмотки двигунів (трансформаторів) і контролюють безпо-
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середньо температуру їх нагріву. Реагуючий орган захисного пристрою по-

винен мати мінімально можливі габарити, які дозволять монтаж його в най-

більш нагріті точки обмотки, та мати миттєве спрацювання та самоповернен-

ня у вихідне положення. 

 Рис. 2.63. Термобіметалічний датчик температури ТМ-4: 

1 - термобіметалічна пластина; 2 - гвинт регулювання; 3,4 - контакти; 5 - контактна 

пружина; 6 - корпус латунний. 

В якості таких  пристроїв одержали розповсюдження  біметалічні  дат-

чики (пластини) та схеми з використанням напівпровідникових елементів – 

термісторів та позисторів. Найбільш простими пристроями є термобіметаліч-

ні датчики типу  ТМ (рис. 2.63). Датчики включаються в коло дистанційного 

керування пускача. 

За допомогою таких пристроїв (постійна  часу нагріву датчика складає 

55 секунд) забезпечується захист двигунів,  в яких, в режимі к.з., швидкість 

наростання температури в обмотці не перевищує 2 оС/с. 

В двигунах вибійних машин та в двигунах з високою швидкістю підви-

щення температури обмоток в режимі КЗ, використання термодатчиків з ма-

лою постійною часу не забезпечує ефективний тепловий захист обмоток. В 

цьому випадку ефективний захист можна забезпечити диференційним мето-

дом контролю теплового стану обмоток. Для цього існують диференційні те-

мпературні реле ДТР, які реагують як на температуру, так і на швидкість її 

наростання (рис. 2.64.) При довготривалому режимі роботи двигуна і посту-

повому зростанні температури пластинки 3 і 4 нагріваються практично одна-
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ково і мають однаковий хід. При досягненні температури уставки спрацю-

вання пластина 4 упирається в гвинт і при подальшому підвищенні темпера-

тури пластина 3 вигинається більше і своїм штифтом розмикає контакт. При 

швидкому нарощуванні температури обмоток в аварійному режимі пластина 

3, яка контактує з металевою кришкою, згинається швидше і своїм штифтом 

діє на пластину 5, розмикаючи контакт, тобто спрацює при значно меншій 

температурі обмоток, ніж при сталому режимі. 

 

Рис. 2.64. Диференційне  температурне реле ДТР: 

1 - пластмасовий корпус; 2 - мідна теплопровідна кришка; 3,4 - біметалічні пластини; 

5 - контактна пластина; 6 - регулюючий гвинт; 7 - ізоляційна прокладка. 

 

Для забезпечення захисту при обриві однієї із фаз реле слід розташову-

вати не менше ніж в двох фазах, але за рекомендацією МЕК доцільно їх роз-

ташовувати в трьох фазах. 

Захист від перегріву обмоток можливий також за допомогою температу-

рно-струмових реле ТТР (рис. 2.65), в яких тепло, що викликає спрацювання 

реле, поступає від двох джерел: обмотки двигуна та нагрівального елементу, 

який розташований в корпусі реле поблизу біметалічного диску і живиться 

струмом, пропорційним струму двигуна від трансформатору струму. 
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Одним із недоліків такого захисту - необхідність вибору трансформатора 

струму в залежності від потужності електродвигуна. Більш сучасним є захист 

від перевантаження за допомогою напівпровідникових датчиків - позисторів 

чи термісторів. Характеристики їх наведені на рис. 2.66. Вони показують, що 

з ростом температури опір термісторів падає, а позисторів – зростає. В зоні 

нагріву обмоток електродвигунів (65...110 °С) зміна опору у позисторів знач-

но вища ніж у термісторів, тобто захист, виконаний на позисторах є більш 

чутливим. 

Ефективним може бути аналоговий захист, що базується на моделюванні 

теплового стану за допомогою активно-ємнісного контуру і забезпечує за-

хист в усіх режимах перевантаження та аварійних. Постійна часу заряду кон-

тура підбирається близькою до постійної часу нагріву  двигуна  в номіналь-

ному режимі та при перевантаженні. Недоліком даного захисту є те, що він 

не враховує умов експлуатації двигуна, його охолодження. 

 

 
Рис. 2.65. Схема підключення температурно-струмового реле ТТР:  

1 - біметалічний диск, 2 - нагрівальний елемент. 
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Рис. 2.66. а – схема підключення;  

б – Залежності опору терморезисторів від температури. 

 

Структурна схема аналогового захисту наведена на рис. 2.67. 

На практиці широке використання знайшов захист від несиметричних 

режимів роботи електродвигунів типу КОРД (рис. 2.68). Ним забезпечується 

також захист від несиметричних режимів при технологічних перевантажен-

нях, при запуску двигуна, який затягнувся або він не відбувся. 

 
 

Рис.2. 67. Структурна схема аналогового захисту: 

1 – датчик струму; 2 – датчик напруги; 3,4 – відповідно квадратори струму та напру-

ги; 5 – суматори сигналу; 6 – тепловий аналог; 7 – підсилювач; 8 – виконавчий орган. 

R, Ом 
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Випускається в трьох варіантах: 

КОРД1  – для відключення двигуна при його перекиданні або незавер-

шеному запуску;  

КОРД2 – для контролю по струму за роботою двигуна і захисту його при 

перевантаженнях; 

КОРД3 – для автоматичного відключення двигуна при його перекиданні 

та незавершеному запуску, а також для виконання одної із функцій: контро-

лю за струмом, за роботою двигуна при технологічних перевантаженнях або 

при обриві однієї із фаз. 

 

 
Рис. 2.68. Структурна схема захисту КОРД. 

 

Струм у двигуні вимірюється датчиком Е1, який перетворює його у про-

порційну напругу. Ця напруга включає ключову схему К1 і потрапляє на пе-

ремикач уставок струму спрацювання S1, а потім на пороговий елемент ПЕ1. 

Якщо струм двигуна перевищує заданий рівень, то через стабілізуючий еле-

мент - СЕ1 сигнал потрапляє на часозадаючий елемент - ЧЕ1. Якщо трива-
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лість струму перевищує задане значення уставки часу спрацювання, то ЧЕ1 

включить виконавчий елемент ВЕ, який відключить ланцюг управління дви-

гуна. 

Ключова схема К1 потрібна для контролю цілісності фази живлення 

двигуна і наявності струму в ній. 

В схемі КОРД2 струм вимірюється датчиками Е2 і Е3, включеними у дві 

фази. Від Е2 напруга потрапляє на перемикач S2 і далі як в КОРД1. На вході 

сигнал від ключової схеми К2 та сигнал від датчика струму Е3 поступає на 

логічну схему ТА. При наявності на схемі ТА сигналів від К1, К2 та Е3 

включається виконавчий орган  ВЕ2. Часозадаючий елемент ЧЕ2 має уставку 

спрацювання 0,3 с або 10 с. При обриві одної з фаз, пропадає сигнал одного із 

датчиків струму (Е1,Е2,Е3) і виконавчий орган ВЕ2 вимикає електродвигун, 

який захищається. 

 

2.4.4. Мінімальний та нульовий захист 

 

При роботі електроустановок напруга в мережі не є суворо постійною, 

мають місце відхилення напруги на затискачах споживачів від номінальної.  

При роботі асинхронного двигуна з фазним ротором, при відхиленні 

напруги до 60...70 % від номінальної, струм двигуна підвищується, виклика-

ючи перегрів обмоток. Електродвигун повинен бути відключеним від мережі.  

Для електроустановок небезпечною є також раптова поява напруги на 

непрацюючій машині, з точки зору безпеки праці. Для запобігання цього 

служить нульовий захист. Мінімальний захист вимикає електроустановки 

при зниженні напруги до 60...70 %, а нульовий  – при її зникненні або зни-

женні до 15...40 % від номінальної. 

Таким чином мінімальний та нульовий захист мають наступне призна-

чення: 
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– захист двигунів від зверхструмів, які мають місце при відновленні 

напруги після відключення короткого замикання в мережі; 

– захист двигунів від зверхструмів, які мають місце при їх запуску після 

перерви в живленні; 

– захист електродвигунів та машин і механізмів від пошкоджень, мож-

ливих при запуску машин без пускових пристроїв. 

– запобігання несподіваного для обслуговуючого персоналу самовільно-

го включення машин після довготривалої перерви в живленні. 

Цей захист дає можливість також покращити захист від струмів корот-

кого замикання в груповому комутаційному апараті завдяки попередженню 

одночасного включення всіх електродвигунів, що живляться через цей апа-

рат, і, тим самим, зменшується уставка спрацювання захисту від струмів КЗ 

та підвищується його чутливість. Захисти можуть спрацьовувати при корот-

ких замиканнях; коли відбувається різке зниження напруги, тобто є також за-

хистом від пошкоджень. Дія його хоч і не надійна, але якщо не враховувати 

її, то можуть відбутись пошкодження контактної системи відповідних кому-

таційних апаратів, які не розраховані на відключення великих струмів корот-

кого замикання. Тому слід прийняти до уваги наслідки використання нульо-

вого чи мінімального захисту в апаратах, що мають недостатню відключаючу 

спроможність. 

Використання нульового захисту полегшує також реалізацію інших ви-

дів захисту, оскільки, включаючи їх контакти в ланцюг нульового захисту, 

можна просто відключити апарат, при їх спрацюванні. 

Нульовий захист полегшує використання максимального захисту, спеці-

альних видів захистів (наприклад контролю провітрювання, появи вибухоне-

безпечної атмосфери, перегрів підшипників і т. ін.), виконання необхідних 

блокувань, послідовного включення обладнання та ін. 
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Мінімальний захист реалізується за допомогою електромагнітних реле 

безпосередньої або побічної дії. 

При подачі напруги одночасно подається напруга на електромагнітне 

реле мінімальної напруги чи мінімальний розщеплювач. 

При зниженні напруги падає значення електромагнітної сили, яка стає 

менше дії протидіючих пружин, що призводить до відключення мінімального 

реле (розщеплювача) і відповідне відключення комутаційного апарату. Для 

уникнення частих відключень відповідальних потужних споживачів (венти-

ляторів головного провітрювання та ін.) мінімальний захист виконується із 

витримкою часу на відключення в декілька секунд (до 10 с). В підземних 

електричних мережах на шахтних підстанціях та розподільчих пунктах  (які 

працюють без обслуговуючого персоналу) коли КРП не мають дистанційного 

керування, мінімальний захист іноді знімається. Це зменшує кількість відк-

лючень великої кількості електроспоживачів та тривалих їх простоїв. 

В низьковольтних мережах нульовий захист (в магнітних пускачах) ви-

конується за допомогою контактора вкупі з додатковими засобами (блок-

контакт, резистор нульового захисту, реле нульового захисту). Найбільш 

розповсюджена система з використанням блокконтактів контактора (рис. 69). 

Після зникнення напруги на пускачі контактор відключається і розриває 

своїм блок-контактом К ланцюг керування. Тому при повторній появі напру-

ги контактор мимовільно не включається. Для його включення необхідно на-

тиснути на кнопку «ХІД». Недоліком цієї схеми є необхідність мати в ланцю-

гу управління три проводи. Перевага такої схеми – висока надійність роботи. 

В схемах із резистором нульового захисту Rн.з. включеним паралельно 

кнопці «Хід» (рис. 2.70) принцип нульового захисту реалізується на викорис-

танні різниці між струмом спрацювання та струмом утримання проміжного 

реле (котушки контактора) у включеному стані. 
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При зникненні напруги реле РП відпадає. При появі напруги в мережі, 

катушка проміжного реле обтікається струмом по ланцюгу: РП – Rн.з. – кноп-

ка «СТОП», але цей струм є недостатнім для включення проміжного реле. 

Для включення проміжного реле і відповідно контактора, необхідно натисну-

ти кнопку «ХІД».  

Переваги схеми: потрібно лише два проводи керування. Недоліки: необ-

хідно вмонтовувати в пост керування додатковий резистор Rн.з.; низька на-

дійність роботи при коливаннях напруги в мережі (при збільшенні напруги 

можливе мимовільне включення реле РП). Успішне використання таких схем 

можливе при стабілізації напруги живлення ланцюга керування. 

В схемах керування вибійними комплексами знайшов розповсюдження 

нульовий захист з спеціальним реле нульового захисту РНЗ, вмонтованим в 

пост керування (рис. 2.71).Для реалізації мінімального захисту можуть вико-

ристовуватись також блок-реле (рис. 2.71, а) в силовому ланцюгу (реле стру-

му або реле напруги). Недоліком Таких схем є нестійка робота схеми внаслі-

док вібрації машини. 

а 

К
РП

“СТОП”

Пост керуванняПускач

“Хід”

 
б 

Рис. 2.69. Схеми нульового захисту:  

а) - для класичної схеми керування; б) для схеми керування пускачів серії ПВИ.  
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Як можливий варіант виконання нульового захисту є використання со-

леноїдної кнопки «ХІД» (рис. 2.72, б). Недоліком такої схеми є ускладнення 

кнопочного поста та нестійка робота при коливанні напруги мережі. 

Rн.з.

“Хід”
РП “СТОП”

 
Рис. 2.70. Схема нульового захисту з резистором нульвого захисту  

РП

“СТОП”“Хід”

Рн.з.

Р н.з.

VD1 VD2

 
 

Рис. 2.71. Схема нульового захисту з реле нульового захисту. 

а  

РП “СТОП”

"Хід"

 
б 

Рис. 2.72.  Схеми нульового захисту за допомогою блок-реле (а) 

та соленоїдної кнопки (б). 
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2.4.5. Захист від втрати керування при замиканні в ланцюгах  

керування 

 

В звичайних схемах дистанційного керування, що використовувалисть 

в старих серіях рудникових пускачів та в загальнопромислових пускачах, за-

микання в ланцюгах керування веде до шунтування органів керування 

(рис.2.73). 

 
Рис. 2.73. Схема дистанційного керування. 

 

Так, при замиканні ліній 1–2 має місце самовключення двигуна. Якщо це 

сталось під час роботи, то двигун відключити можна за допомогою кнопки 

«СТОП» (з фіксацією). 

При замиканні ліній 1–3 має місце повна втрата керування . При зами-

канні 2–3, самовключення не буде, але після включення машину не можна ві-

дключити. Для запобігання аварій, що можуть мати місце при замиканнях в 

ланцюгах  керування  необхідно  в цих випадках відключати пускач автома-

тично. Таким чином, класична схема дистанційного керування не має захисту 

від втрати керування. Для забезпечення захисту в таких схемах можливе ви-

користання наступних заходів: 
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а) встановлення плавкого запобіжника в ланцюг керування (рис. 2.74); 

Rн.з.

“Хід”
РП “СТОП”

Rд

ПЗ

 
 

Рис. 2.74. Схема захисту від втрати керування з плавким запобіжником. 

 

При замиканні в ланцюзі керування спрацьовує плавкий запобіжник. В 

ланцюг керування, окрім резистора нульового захисту, включається додатко-

вий резистор, що запобігає перегоранню плавкої вставки при запуску двигу-

на, коли Rн.з. шунтується кнопкою «Хід». При надзвичайній простоті схема 

мається похибка в роботі внаслідок коливань напруги, неповних замикань в 

ланцюзі керування, а також внаслідок розсіву характеристик плавкої вставки. 

б) використання блок реле в ланцюзі керування (рис. 2.75); 

 
Рис. 2.75.  Схема захисту від втрати керування з блок-реле. 
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Блок-реле нормально не обтікається струмом, а включається лише при 

замиканнях в ланцюгах керування, розриваючи ланцюг живлення котушки 

контактора. Включення контактора має місце після відпускання кнопки 

«Хід». При замиканні ліній 1–2 та 1–3 спрацьовує РБ і відключає контактор. 

При замиканні 2–3 шунтується кнопка «СТОП», пускач можна відключити за 

допомогою кнопки «Хід» заблокувати її. Недоліки схеми – необхідність в до-

датковому реле, можливість повторних замикань при несталих замиканнях в 

ланцюзі керування, незручність включення пускача. 

в) Використання реле напряму струму (рис. 2.76). 

Реле захисту спрацьовує при замиканні в ланцюзі керування і шунту-

ванні діода V2. 

Рис.2.76.  Схема захисту від втрати керування з реле напряму струму. 

 

В рудникових пускачах використовують паралельне підключення про-

міжного реле, що працює на постійному випрямленому струмі, тобто в якості 

РП використовують реле роду струму (рис. 2.77). 

При одній полярності струму і натисканні кнопки «Хід» реле РП шунту-

ється діодом VD. При іншій полярності струму, струм протікає через реле 

РП, яке включається, замикає ланцюг живлення контактора, останній вклю-

чається. При замиканні 1–2 самовключення не буде, тому що в  ланцюг керу-

вання послідовно включено додатковий резистор Rдод., струм в обмотці реле 
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РП недостатній для спрацювання. Включення можливе лише при натисканні 

кнопки «Хід», а відключення – при натисканні кнопки «Стоп». Фактично, 

трипровідна схема керування переходить в двопровідну. 

 

а) 

К
РП

“СТОП”

Пост керуванняПускач

“Хід”
1

2

3

VD

+

-

TV

 

б)  

“СТОП”

Rн.з.

“Хід”

VD
РП

TV
ПУПускач

ПУ  
Рис. 2.77.  Схема дистанційного керування з реле роду струму: 

а) трипровідна схема; б) двохпровідна схема. 

 

При замиканні 1–3, діод VD шунтується . Реле відключає ланцюг котуш-

ки контактора. При замиканні 2–3, самовключення контактора одразу не має 

місця із-за шунтування діода VD. В двохпровідній схемі керування при зами-

канні жил керування шунтується діод VD (як і в попередній схемі) і РП від-

ключається, вимикаючи при цьому котушку контактора. 

 

2.4.6. Захист,який обмежуює кількість пусків 

 

При частих включеннях електродвигуна має місце перегрів його обмо-

ток та контактора  пускача  пусковими струмами, зверх струмами при проти-

R
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включенні двигуна, який ще обертається, швидкий електричний знос контак-

тів контактора. Крім того при відключенні пускача і одночасному підклю-

ченню блокуючого реле витоку (БРУ) для контролю ізоляції приєднання з 

двигуном, який ще обертається, можливе хибне спрацювання БРУ за рахунок 

ЕРС двигуна. 

Для обмеження частоти пусків двигуна до 1200 на годину, зменшення 

перегріву двигуна, зносу контактора та виключення хибних спрацювань БРУ, 

в схему рудникових пускачів введено реле часу, яке після відключення кон-

тактора спочатку шунтує схему дистанційного керування, блокуючи повтор-

не включення контактора. Схема дистанційного керування (рис. 2.78) дебло-

кується за допомогою реле РЧ через 3 секунди після відключення контактора, 

одночасно підключається реле БРУ для контролю ізоляції приєднання. 

К
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Рис. 2.78.  Схема реле часу та його підключення до схеми дистанційного керування. 

 

2.4.7. Контроль безперервності ланцюга заземлення. 

Захист при обриві заземлення 

 

Машини, які пересуваються в процесі роботи, живляться електроенергі-

єю за допомогою гнучких кабелів, в яких окрім силових жил та жил керуван-

ня є заземлююча жила, один кінець якої з’єднаний з заземленним корпусом 
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пускача, тобто з загальношахтним заземленням, а інший - з корпусом маши-

ни (рис. 2.79). При такому підключенні машини до заземлення обрив зазем-

люючої жили приводить до втрати захисного заземлення на пересувній ма-

шині, яке довгий час може бути не виявленим. Необхідно, щоб втрата зихис-

ного заземлення на машині приводила до її відключення. Цього можна досяг-

ти, якщо включити заземлюючу жилу в ланцюг керування. Таким чином кон-

тролюється цілісність заземлюючої жили або збільшення її опору до непри-

пустимих значень, коли пускач відключається. Необхідність контролю цілос-

ності заземлюючої жили для всіх пересувних машин вимагають Правила без-

пеки. Зрозуміло, що при цьому ланцюги  керування  повинні  бути іскробез-

печними. 
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Рис. 2.79. Схеми заземлення пересувної машини без контролю цілосності заземлюю-

чої жили 
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Рис. 2.80.  Схеми заземлення пересувної машини з контролем цілосності  

заземлення. 
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2.4.8. Забезпечення іскробезпеки ланцюгів дистанційного керування і 

ланцюгів витоків на землю силової мережі. 

 

При експлуатації СЕС необхідно попереджувати небезпечні іскріння, 

які можуть спричинити вибух вибухонебезпечного середовища. Ці іскріння 

можуть з’явитися: 

– в ланцюгах керування при їх розривах або замиканнях; 

– в силових ланцюгах через появу струмів витоку на землю силової ме-

режі; 

– в ланцюгах заземлення і керування через наведених в цих ланцюгах 

ЕРС. 

Іскронебезпека ланцюгів керування, враховуючи також використання 

заземлюючої жили в них, може привести до спалахування вибухонебезпечно-

го середовища при розриві чи замиканні в них. Крім цього можливі інші 

шляхи протікання струму керування: а) з корпусу машини на заземлені конс-

трукції; б) з корпусу машини на землю.  

В останньому випадку треба мати на увазі, що опір самозаземлення кор-

пусу машини складає 20...60 Ом, тому струм керування, що протікає з корпу-

су машини на землю, якщо він і є, то невеликий. Крім цього за рахунок хо-

рошого контакту  машини з землею він не розривається. Перший випадок (а) 

розглянемо на прикладі заземлення комбайна та конвеєра лави (рис. 2.81).  

Враховуючи, що комбайн з конвеєром мають не сталий контакт при об-

риві заземлення одної машини (наприклад комбайну) можлива поява небез-

печного іскріння між машинами при розриві контакту між ними. Тому необ-

хідно, щоб ланцюги керування машинами були іскробезпечними. Досягаєть-

ся це відповідними засобами по зниженню потужності ланцюгів керування і 

відповідно струму та напруги ланцюгів, зменшенням впливу реактивних 

елементів та ін. 
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Комбайн

 
Рис. 2.81. Схема заземлення комбайна та конвеєра. 

 

Можливі також небезпечні іскріння за рахунок струму витоку на землю. 

Його велична (як вже було розглянуто вище) визначається  активним опором 

ізоляції мережі відносно землі та одночасно ємністю електричної мережі по 

відношенню до землі. При пошкодженні ізоляції машини можливі два шляхи 

протікання струму витоку на землю: корпус машини – земля та корпус ма-

шини – заземлені конструкції. Перший випадок внаслідок хорошого контакту 

машини з землею не складає небезпеку, відкрите іскріння в цьому випадку 

виключене. В другому випадку (рис. 2.81) можлива поява небезпечного іск-

ріння між корпусом комбайна і конвеєра за рахунок струму витоку . Щоб ви-

ключити цей небезпечний випадок необхідно не допускати роботу машини з 

порушеннями її заземлення, тобто шунтувати струм витоку на землю за до-

помогою заземлюючого ланцюга. Тому Правила безпеки вимагають наявнос-

ті обов’язкового контролю цілосності заземлюючої жили та опору ланцюга 

заземлення як з точки зору електробезпеки, так і з точки зору виключення 

небезпечних іскрінь струмами витоків на землю. 

П т 
VD 
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VD 

РП 

РП 
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В процесі роботи в заземлюючій жилі і в жилах керування можуть наво-

дитись ЕРС, які можуть привести до збільшення або зменшення робочого 

струму в схемах керування на 30...50 %. Це в свою чергу може привести до 

самовключення або самовідключення машини. Наведення ЕРС в жилах керу-

вання та заземлюючій жилі відбувається за  рахунок електричного та магніт-

ного зв’язків, які визначаються відповідно ємністю і індуктивністю кабелю. 

Величина електричних зв’язків залежить від напруги силового ланцюга, а ма-

гнітних - від струму в ланцюгах. Дія напруги живлення суттєво проявляється 

тільки в момент включення силового ланцюга у вигляді короткочасного ви-

киду наведеної ЕРС тривалістю 1...2 мс, амплітудою 0,3...0,6 від напруги жи-

влячої мережі. Індуктивний зв’язок під дією струму силового ланцюга має 

найбільше значення і діє постійно. Наведена ЕРС залежить від довжини ка-

белю і силового струму в кабелі: 

)tsin(
r
RL

2
IК eе nkк 




 , 

де: К – коефіцієнт, який враховує вплив фази , до якої підключене дже-

рело живлення схеми  керування )1...
2
3( ; І - струм  в  силовому ланцюзі; Lк – 

довжина кабелю; R – відстань від жили заземлення до найбільш віддаленої 

силової жили; r – відстань від жили заземлення до найближчої силової жили,    

ω – кутова частота мережі, μ – магнітна проникливість. 

Наведена  ЕРС може бути як із знаком «+»,  так і з «-» . Струм  може 

зменшуватись  або  збільшуватись  в  залежності  від ЕРС.  В  шахтних  кабе-

лях наведена ЕРС в заземлюючій жилі складає приблизно 

)10 45.0...10 425.0(eк
 В/А∙м, тобто при І=500 А і L=200 м вона досягає 5 В. 

Для зменшення впливу наведених ЕРС повинні використовуватись су-

часні конструкції кабелів: заземлююча жила повинна розміщуватись в центрі 

кабеля, допоміжні жили треба розміщувати в одній скрутці симетрично від-
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носно силових жил. При цьому наведена ЕРС зменшується зі зниженням 

кроку скрутки. Якщо заземлююча жила розміщується несиметрично відносно 

силових жил, то для зменшення наведеної ЕРС потрібно проводити транспо-

зицію кабеля. Кабель розділяють на три рівні частини і з’єднують за допомо-

гою вулканізатора за схемою, наведеною нижче. 

При використанні тиристорних перетворювачів ЕРС, в ланцюгу керу-

вання може досягти від 100 до 300 В тривалістю, що не перевищує 1...2 мс. 

Це може бути причиною виходу з ладу напівпровідникових пристроїв і по-

рушення роботи схеми керування. Можливий вплив на ланцюги керування 

також інших джерел струму. Так, при роботі обладнання в рудникових умо-

вах, на контактах може осідати волога, пил. Це породжує на контактах галь-

ванічну ЕРС. Параметри утвореного гальванічного джерела (ЕРС) можуть 

досягти: - ЕРС=1...2,8 В; потужність від 2 до 14,5 мВт; напруга на виході від 

0,3 до 1,2В. 

A

B
C  

Рис. 2.82 Схема транспозиції кабелю. 

 

В шахтах і рудниках широко використовуються на транспорті контактні 

електровози, у яких негативним провідником є рейковий шлях, по якому 

проходять великі струми навантаження. 

Оскільки рейки не ізольовані від землі, з’являються блукаючі струми, 

які протікають по землі та металічних конструкціях (трубопроводи, кріплен-

ня, конвеєри, металічні оболонки кабелів, заземлюючі ланцюги і т. ін.). Ве-

личина їх залежить від перехідного опору між рейками та землею, опору рей-

кового шляху і може досягати значних величин до 0,6...0,8 робочого струму 

електровоза. З’єднання схеми керування з заземленими корпусами машин та 
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загальношахтною мережею заземлення є головною умовою для переходу 

блукаючого струму в схеми керування. Наявність декількох паралельних ла-

нцюгів заземлення комбайна та конвеєра та з’єднання їх з розподільчим пун-

ктом дільниці, місцевим заземлювачем та гірничим обладнанням створюють 

різні умови та шляхи для переходу блукаючих струмів в ланцюги керування. 

При цьому підключення схеми керування може бути в режимах: 

– місцеве заземлення - ланцюг заземлення (ЛЗ) – грунт; 

– рейки - розподільчий пункт – ЛЗ – грунт; 

– рейки - розподільчий пункт – ЛЗ – рейки; 

По ланцюгах керування в цих випадках протікають блукаючі струми, які 

порушують нормальну роботу схеми керування. Небезпека від блукаючих 

струмів зменшується за допомогою наступних заходів: 

 – монтаж і прокладка ланцюгів заземлення корпусів обладнання вико-

нують з урахуванням виключення можливого електричного зв’язку із рейка-

ми колій;  

 – розміщення електроапаратів розподільчого пункту на спеціальних ізо-

люючих настилах; 

– не можна розміщувати розподільчий пункт на струмоведучому рейко-

вому шляху; 

– місцевий заземлювач повинен розміщуватись у виробці на стороні, де 

розміщується розподільчий пункт; 

– якщо він розміщується з протилежної сторони виробки, то з’єднання 

заземлювача з апаратурою розподільчого пункту проводиться ізольованими 

провідниками. 
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2.4.9 Захист від іскроутворення в штепсельних пристроях 

 

Для попередження роз’єднання силових штепселів під навантаженням 

(при цьому можливі короткі замикання між полюсами штепселя) використо-

вують додаткові контрольні штирі штепселя, за допомогою яких виконується 

з’єднання в ланцюзі керування пускачем (рис. 82) 

 
Рис. 2.82.  Схема захисту від іскроутворення в штепсельних пристроях 

При включенні штепселя  спочатку з’єднуються силові жили, а потім 

контрольні, а при відключенні штепселя навпаки з таким розрахунком, щоб 

силові жили завжди з’єднувались і роз’єднувались без струму, при відключе-

ному пускачі. 

 

Контрольні запитання і завдання 

1. Яку дію електричний струму спричиняє на організм людини? Як розді-
ляють загальні та місцеві електротравми? 

2. Які фактори, що впливають на вражаючу здібність електричного 
струму? Які порогові значення основних факторів? 

3. Наведіть класифікацію електричних мереж за системою заземлення 
нейтралі джерела живлення та електроприймачів. Навести принципові 
схеми ( IT, TT, TN-C, TN-C-S, TN-S). 
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4. Охарактеризуйте умови електробезпеки в мережі з ізольованою нейт-
раллю джерела живлення. Пплив на електробезпеку опору ізоляції відносно 
землі, ємності мережі відносно землі та часу дії струму. 

5. Умови електробезпеки в мережі з глухозаземленою нейтраллю, зану-
лення, контроль опору ланцюга «фаза-нуль», переваги та недоліки мережі  
TN. 

6. Як виконується вибір режиму нейтралі джерела живлення? 
7. Які виділяють класи та рівні захисту електрообладання від уражень 

електричним струмом? 
8. Якими способами здійснюється захист від переходу напруги вищої 

сторони трансформатора на нижчу сторону? 
9. Поясніть призначення захисного заземлення, принцип його роботи. 

Сформулюйте основні нормативні вимоги та порівняйте способи виконан-
ня захисного заземлення на підприємствах геотехнічних виробництв. 

10. Наведіть основні варіанти конструкцій заземлювачів. За якими озна-
ками розрізняють штучні та природні заземлювачі? Як виконується розра-
хунок захисних заземлень. 

11. Сформулюйте принципи функціонування захисного відключення, вимо-
ги, характеристики та функції захисного відключення. 

12. Поясніть роботу схем захисного відключення, що працюють на випря-
млених струмах контролюємої мережі з послідовним та паралельним підк-
люченням вимірювального органу. 

13. Поясніть роботу схем захисного відключення на оперативній напрузі 
постійного струму стороннього джерела та оперативній напрузі підвище-
ної (пониженої) частоти. 

14. Що таке засоби захисного відключення на диференціальних струмах, 
який їх принцип роботи та класифікація? 

15. Що таке селективність захисного відключення електричної мережі 
та принцип «псевдоселективності»? 

16. Як виконується захист від витоків та замикань на землю в шахтних 
розподільних мережах 6 кВ? 

17. Як виконується компенсація ємнісної провідності мережі відносно зе-
млі? 

18. Як класифікуються вибухонебезпечні сумішей за здатністю передачі 
вибуху через вузькі щілини та температурою самозапалення? 

19. Охарактеризуйте пожежонебезпечні, вибухонебезпечні зони та вибу-
хонебезпечні суміші на геотехнічних підприємствах. 

20. Які існують джерела запалювання вибухонебезпечних сумішей та руд-
никового газу? 

21. Як проводиться оцінювання іскробезпеки електричних кіл? Що таке 
коефіцієнт іскробезпеки? 



 215 

22. Наведіть причини появи небезпечного струму на гірничих підприємст-
вах та види експлуатаційного захисту. 

23. Охарактеризуйте захист від струмів к.з. за допомогою плавких запо-
біжників (переваги, недоліки, класифікація запобіжників за функціями та 
характеристиками захисту). 

24. Охарактеризуйте захист від струмів к.з. за допомогою максимальних 
реле (УМЗ, ПМЗ, характеристики В, С, Д, МА). 

25. Охарактеризуйте захист від перевантажень тепловими, температу-
рними реле, терморезисторний та аналоговий захист. 

26. Що таке мінімальний та нульовий захисти, їх задачі та реалізація? 
27. Як реалізовано захист від втрати керування в рудникових пускачах? 
28. Як обмежується кількість пусків електродвигуна? 
29. Як виконується контроль цілісності кіл заземлення? 
30. Наведіть характеристики виконання обладнання загальнопромислово-

го використання  
31. Які існують рівні та види вибухозахисту електрообладнання та як во-

ни маркуються? 
32. Що таке «Упереджуюче відключення»? Яке його призначення, сфера 

застосування, реалізація? 
33. Охарактеризуйте електрообладнання у іскробезпечному виконанні, рі-

вні іскробезпеки та типи пристроїв в іскробезпечному колі. 
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РОЗДІЛ 3.  ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ГЕОТЕХНІЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

3.1. Апаратура ручного керування у ланцюгах  

напругою до 1140 В 
 

Електрична апаратура може бути класифікована за такими ознаками: 

призначенням, способом керування, принципом дії, родом струму, напругою, 

конструктивним виконанням у відношенні захисту від навколишнього 

середовища – відкрите, захищене, закрите, герметичне, вибухобезпечне. 

До апаратів ручного керування відносяться: рубильники і перемикачі, 

пакетні вимикачі, універсальні перемикачі, розʼєднувачі, ручні пускачі, 

контролери, автоматичні вимикачі та ін.  

Рубильники є найбільш простими за конструкцією електричними 

апаратами керування, призначеними для включення і відключення ланцюгів 

постійного і змінного струму при номінальних струмах до 1000 А. 

Рубильники випускаються в одно-, дво- і триполюсному виконанні з 

центральною або бічною ручкою і з бічним або центральним ричажним 

приводом. 

Часто рубильники крім головних ножів мають додаткові ножі. При 

вимиканні головних ножів додаткові ножі на якийсь час залишаються в 

губках, а потім пружиною швидко вимикаються, чим прискорюється процес 

гасіння дуги і забезпечується цілісність головних ножів і губок. 

Перемикачі являють собою перекидний рубильник. За аналогією з 

рубильниками вони випускаються з центральною або бічною ручкою і з 

бічним або центральним ричажним приводом. 



 217 

Пакетні вимикачі і перемикачі призначаються для ланцюгів 

постійного і змінного струму напругою до 380 В. Вони застосовуються в 

якості пускачів для двигунів невеликої потужності (на номінальний струм до 

60 А) і перемикачів із зірки на трикутник, у різних схемах керування і 

сигналізації. 

Пакетні вимикачі випускаються одно-, двох- і трьохполюсними. 

Вимикач має рухомі і нерухомі контакти. Принципова схема пакетного 

вимикача показана на рис. 3.1. При повороті ручки рухомі контакти під дією 

сильних пружин, розташованих під кришкою перемикача, швидко 

повертаються і роблять одночасно замикання або розмикання декількох 

електричних ланцюгів. 

Перемикач має механізм миттєвої дії, тому швидкість переключення 

контактів не залежить від швидкості обертання ручки. 

 
Рис. 3.1. Схема пакетного вимикача: 

1- рухливий контакт (ніж), 2 - нерухомий контакт (щока), 3 - нерухомі кільця (пакети), 

4 - валик 

Виготовляються пакетні вимикачі: загального призначення 

(однополюсні, двополюсні, триполюсні), захищеного виконання 

(двополюсні, триполюсні), герметичного виконання (двополюсні, 

триполюсні). 

Вибираються рубильники і перемикачі, а також пакетні вимикачі і 

перемикачі за номінальним струмом і напругою з дотриманням умови:  
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робном UU  ; робном II  , 

     де номU , номI – номінальні напруга і струм рубильника або пакетного 

вимикача; робU , робI – робоча напруга і струм. 

Контролери – апарати, що дозволяють робити ряд операцій у схемах 

електропривода – пуск, зупинку, реверсування, гальмування і регулювання 

частоти обертання двигунів постійного струму та асинхронних двигунів із 

фазним ротором. 

Існують дві групи контролерів – безпосереднього, або ручного 

керування і магнітні контролери. Замикання і розмикання контактів у 

силових ланцюгах контролерів із ручним керуванням виконуються за 

допомогою механічних пристроїв, які приводяться в дію машиністом. В 

магнітних контролерах для переключень у силових ланцюгах 

використовуються контактори і реле, які встановлюються на спеціальних 

панелях. Керування контакторами і реле в магнітних контролерах 

здійснюється машиністом дистанційно за допомогою командоконтролерів. 

За конструкцією розрізняють контролери барабанного та кулачкового 

типів. В барабанних контролерах на валу контролера за допомогою сегмен-

тоутримувачів закріпляються контактні сегменти, по яких при повороті вала 

ковзаються контактні сухарі, виконуючи таким чином необхідні перемикання 

в схемі керування приводом. Приймаючи до уваги, що барабанні контролери 

не мають дугогасячих пристроїв, вони використовуються частіше за все для 

перемикання в ланцюгах без струму. Їх широко використовують як реверси-

вні вали в комбінованих контролерах (наприклад, в контролерах керування 

приводом електровоза). Кулачкові контролери мають контактну систему з 

дугогасячим пристроєм, що дозволяє вести перемикання в ланцюгах елект-

роприводу при значних струмах та підвищує строк служби контролера. Пе-

ремикання в ланцюгах електропривода виконується у відповідності із про-
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грамою, що задається конфігурацією кулачків, розташованих на головному 

валу контролера. Роботу кулачкового контролера можна розглянути на прик-

ладі контролера рудникового електровоза (рис. 3.2).  

Рис. 3.2. Контакторний елемент кулачкового контролера КВС-201 (кулачковий кон-

тактор) 

 

 Контактний механізм кулачкового контролера складається з рухомого 

4 та нерухомого 5 контактів, іскрогасячої котушки 6, іскрогасячої камери 7, 

ричага 2, підтримувача 8, пружини 3, гнучкого з’єднання 11, ізоляційної ко-

лодки 10, яка з нерухомим контактом 5 закріплюється на вертикальній стійці 

контролера.  Рухомий контакт 4 закріплено на ричазі 2, який знаходиться під 

дією з одного боку пружини 3, а з другого - кулачкового диску 12, який наса-

джено на головний вал контролера 13. Ролик 1, закріплений на ричазі 2, ков-

зається по виступах та впадинах кулачкового диску (ізоляційної шайби) 12. 

Впадині відповідає замкнуте положення контактів, а виступу (кулачку) – ро-

зімкнуте.  
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 На підтримувачі 8 рухомого контакту 4 закріплена пружина 9, під 

впливом якої при замиканні контакту першими доторкається один до одного 

зовнішні (верхні) кінці контактів. При подальшому натисканні кулачка на 

ролик проходить перекатування (притирання) одного контакту по другому. 

При розмиканні процес іде в зворотньому порядку. Таким чином робочі по-

верхні захищені від іскрінь, тому контакти можуть витримати велику кіль-

кість включень.  

В контролері контактні елементи розташовуються на вертикальній стійці 

рядом з кулачковим валом (барабаном), на останній надіті ізоляційній шайби 

(кулачкові диски), які мають конфігурацію, яка відповідає розгортці контро-

лера. При повороті валу контролера кулачкові диски виконують у відповідній 

послідовності замикання та розмикання контактних елементів і створюють 

необхідні з’єднання в електричних ланцюгах.  

Послідовність замикання та розмикання контактних елементів контро-

лера задається таблицею замикання контактів контролера або схемою (рис. 

3.3). В електроприводі головних механізмів екскаваторів і потужних 

бурильних верстатів велике застосування знаходять магнітні контролери з 

керуванням за допомогою командоконтролерів, використовується два види 

командоконтролерів: контролери барабанного типу з вугільними щітками і  

ножним керуванням (типів К-1000; К-1001; К-1004; К-1005; К-1006; ЭК-8200; 

ЭК-8250); контролери сельсинні, також із ручним і ножним керуванням. Як 

приклад  на рис. 3.4. показаний пристрій командоконтролера типу К-1000 із 

ручним керуванням. В середині литого чавунного корпуса 7 розміщений 

барабан із двома мідними сегментами 3, укріпленими на ізоляційних 

секторах 16. Між сегментами й ізоляційними секторами укріплені чотири 

ізоляційні знімні планки 12 із дугостійкого матеріалу. На валу барабана 

встановлено храповик 22, що за допомогою собачки 8 і пружини 9 фіксує 

барабан тільки в нульовому положенні. Упори 21 обмежують поворот 
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барабана. На траверсі 2 встановлено десять вугільних щіток 13. Кожна з 

щіток вкладена в тримач 1 із пластмаси і за допомогою пружинок 

притискається до поверхні барабана. 

 
Рис. 3.3. Схема з’єднання кулачкового контролера (ТМ -електромеханічне гальмо) 

 

Вал барабана обертається на шарикових підшипниках 17. На 

виступаючу з корпуса частину вала насаджена ручка 18, якою здійснюється 

поворот барабану. Між кришкою 11 і корпусом прокладається гумове 

ущільнення 10. На командоконтролері встановлені дві кнопки, кожна з одним 

нормально замкнутим і нормально розімкнутим контактами. Бічна кнопка 4 

встановлюється з правої або лівої сторони корпуса і закривається кришкою 6. 

Керування кнопкою виконується за допомогою головки 5 із пружинним 

поверненням. Кнопка 14 вбудована всередині корпуса; управляти цією 

кнопкою можна за допомогою важелів 15 і 20 із пружинним поверненням 19, 

укріпленим на ручці контролера. Проводи до щіток і кнопок підводяться 

назад вперед

блокування
  ланцюгівдо

В 660 380, 220,
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через дно корпуса командоконтролера. На рис. 3.5. показано 

командоконтролер із ножним керуванням, що відрізняється від 

командоконтролера з ручним керуванням тим, що в нього відсутні храповик, 

собачка і кнопки. 

 

 
Рис. 3.4. Командоконтролер К-1000 

 

 
Рис. 3.5. Командоконтролер з ножним керуванням: 

1 – корпус; 2 – кулачковий барабан; 3 – кулачкові елементи; 4 – кришка; 5 - рейка 
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Універсальні перемикачі є малогабаритними апаратами загального 

призначення і при використанні в підземних виробках можуть 

застосовуватися тільки вбудованими у вибухонепроникній оболонці. Вони 

призначені для рідких переключень і відрізняються один від іншого числом 

секцій, діаграмою замикання контактів, числом фіксованих положень, кутом 

повороту і формою ручки. На валику закріплені кулачкові шайби, що при 

повороті ручки переключають контакти. Перемикач має 16 ланцюгів. Його 

контакти допускають тривале навантаження струмом до 20 А, а 10-секундне 

перевантаження до 75 А. У11-5300 вбудовані, зокрема, у магнітні станції 

керування типу СУВ-350 і їм подібні. 

Для ручного керування електроприймачами напругою до 660 В 

(асинхронними електродвигунами невеликої потужності, освітлювальними 

установками) в шахтах, небезпечних за газом або пилом, застосовують 

пускачі ПРШ-1 (пускач ручний із штепселем) та ПРВ-3. Номінальний струм 

пускача при напрузі 660 і 380 В складає відповідно 6 і 10 А. У дві фази 

включені плавкі запобіжники для захисту від струмів к.з. (рис. 3.6.). 

 

 
Рис. 3.6. Електрична схема пускача ПРШ-1 

 

Пускач ПРШ-1 складається з власне пускача миттєвої дії (у якого 

швидкість руху контактів не залежить від швидкості переміщення приводної 

ручки) і штепселя, оснащеного механічним блокуванням, що не дозволяє 

включити пускач, якщо штепсель не вставлений, і вийняти штепсель при 

включеному пускачі. 

Мережа 

Д
о 

на
ва

нт
аж

ен
ня

 



 224 

У рудникових електромагнітних пускачах застосовують блокувальні 

реверсивні роз'єднувачі, що представляють собою трьохпозиційні 

комутаційні апарати з врубним контактним вузлом. Всі переключення 

робляться тільки при розімкнутому головному ланцюзі. При повороті вала 

роз'єднувача встановлені на ньому контактні губки замикають нерухомі 

контактні ножі. Включене і відключене положення роз'єднувача фіксуються 

фіксатором. 

 

 
Рис. 3.7. Загальний вид а – електрична схема, б –діаграма роботи контактів, 

 в – реверсивного комбайнового вимикача ВРК-20 

 

Для реверсування електродвигунів вугільних комбайнів випускаються 

вимикачі реверсивні комбайнові ВРК-20 (рис. 3.7., а). Вони використовують-

ся, головним чином, у якості реверсивного роз'єднувача, тобто для 

підготування ланцюга до вмикання електродвигуна в ту або іншу сторону, а 

замикання ланцюга робиться магнітним пускачем на штреку. Вимикачі ВРК-

20 мають шість головних і два допоміжних контакти. Головні контакти Q1 – 

фіксації Точки

замкнутим э Контакт
мрозімкнути э Контакт
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Q6 (рис. 3.7., б) – замикаючі, тобто вони розімкнуті при нульовому 

положенні ручки вимикача, а допоміжні контакти – один замикаючий (Q7), 

іншій розмикаючий (Q8). Головні контакти Ql - Q3 замикаються при повороті 

ручки керування в одну сторону (рис. 3.7., в), a Q4 - Q6 - при повороті в іншу 

сторону. Замикання і розмикання головних контактів виконуються за 

допомогою механізму вмикання, що забезпечує їхнє безмиттєве замикання і 

миттєве розмикання. Вимикачі встановлюються у вибухонепроникній 

оболонці комбайна. При повороті ручки вбік  відключення спочатку 

розмикається допоміжний контакт Q7, і тільки після цього відбувається 

миттєве розмикання головних контактів. 

Вимикачі випускаються з правим – ВРК-20П (див. рис. 3.7., а) і лівим – 

ВРК-20Л розташуванням затискачів головного ланцюга. Номінальні напруга 

і струм головного ланцюга 660 В та 160 А, допоміжного – 36 В та 10 А. 

Кнопкові вибухобезпечні вимикачі являють собою одно-, дво- і 

трикнопкові пости керування. Вибухонепрониклива оболонка 

трьохкнопочного поста керування КУ-93-РВ (рис. 3.8., а), що входить в серію 

КУ-90-РВ, складається з корпуса 2 і кришки 1, виконаних із високотривкого 

пресматеріалу АГ-4С. На корпусі є дві кабельні муфти 5 і 6 с гумовими 

каблучками для ущільнення кабелів (діаметром від 10 до 24 мм), які 

вводяться в кнопковий пост. Корпус розділений перегородкою на камери 

введень і кнопкових елементів. Приєднувальні штифти на панелях кнопкових 

елементів виконують також функцію прохідних затискачів, що з'єднують 

обидві камери. 

Номінальні напруга і струм кнопкових елементів – відповідно 60 В та 

10А. Контакти замикаються і розмикаються за допомогою скоби, закріпленої 

на валику ручки керування. У трьохкнопковому пості для двох кнопкових 

елементів використовується загальна ручка керування 7, виконана у вигляді 

двоплечевого важіля з написами В («Вперед») і Н («Назад»). Ручка керування 
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3 кнопки С («Стоп») має засувку 4 прапорцевого типу, за допомогою якої 

ручка може фіксуватися в натиснутому положенні. 

 
Рис. 3.8. Кнопковий пост керування КУ-90-РВ (а, б) і кнопка КУВ-20 (в) 

 

При використанні постів керування серії КУ-90-РВ в іскробезпечних 

ланцюгах керування в їх корпуси вбудовують діоди Д226В і резистори МЛТ-

2-47 Ом (рис. 3.8., б), які монтуються на панелях кнопкових елементів. 

Для керування пускачами очисних комбайнів, прохідницьких машин та 

інших шахтних механізмів застосовують також кнопки КУВ-20, що стають 

вибухобезпечними тільки після вбудови їх у вибухонепроникні корпуси 

електроблоків цих машин. 

 На підприємствах підземного будівництва для підключення 

пересувних струмоспоживачів з номінальною напругою змінного струму до 

380 В та постійного струму напругою до 220 В широко використовують 

ящики ЯРШ та ЯРП-11. Ящик ЯРШ має кліматичне виконання У2, 

складається з сталевого корпусу з вбудованим в нього пакетним вимикачем 

та штепсельним роз'єднанням. Ящики ЯРП-11 мають ступінь захисту ІР-32 і 

кліматичне виконання У3.  
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Ящики ЯРП11-301-32У3 і ЯРП11-302-32У3 розраховані на номінальний 

струм 80 А (плавкі вставки запобіжника 30, 40, 50, 60, 80 А), ящики ЯРП11-

341-32У3 і ЯРП11-342-32У3 - на номінальний струм 200 А (плавкі вставки 

80, 100, 120, 150, 200 і 250 А). 

Ящики дозволяють здійснювати ввод до двох кабелів або труб як зверху, 

так і знизу ящика, мають механічне блокування відкриття кришки ящика при 

включеному рубильнику. 

 

3.2. Автоматичні вимикачі 
 

3.2.1.Автоматичні вимикачі в загальнопромисловому ви-

конанні 
 

Одними з основних апаратів ручного керування є автоматичні вимикачі. 

Автоматичні вимикачі призначені для включень і відключень під 

навантаженням магістральних мереж змінного і постійного струму і захисту 

цих мереж від значних перевантажень за струмом і струмів КЗ, а в окремих 

випадках і при зниженні напруги. У комплекті з реле витоку на землю 

автоматичні вимикачі виконують також захист від струмів витоку на землю. 

Включення у вимикачів усіх серій здійснюється вручну, відключення – 

вручну або автоматично при спрацьовуванні одного з видів вбудованого 

захисту. В окремих вимикачів є дистанційне відключення. Автоматичні 

вимикачі з вбудованими в їх конструкцію спеціальним приводом можуть 

бути з дистанційним включенням та виключенням. Автоматичні вимикачі 

виготовляються в загальнопромисловому та вибухобезпечному виконанні.  

Вимикачі (автомати) можна класифікувати за такими ознакам: 

номінальному струму – наприклад, 25 - 2500 А; числу полюсів –одно, -двох,  
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і -триполюсні; наявності розщеплювача максимального струму - без 

розщеплювача, з електромагнітними або комбінованими розщеплювачем; 

наявності додаткових розщеплювачів - без них, із дистанційним 

розщеплювачем, із розщеплювачем мінімальної напруги; номінальному 

струму розщеплювача; наявності або відсутності допоміжних контактів; 

способові приєднання зовнішніх провідників - переднє або заднє приєднання, 

штепсельні контакти; способові виконання по ступеню захисту - відкрите 

(IР00), захищене (IР23), пилонепроникне (IР54) і т.п. 

Нормальний режим роботи вимикачів - тривалий. Основними 

елементами конструкції автоматів є: контактна система і система допоміжних 

контактів, механізм керування, розщеплювачі, дугогасячі камери, ввідні та 

вивідні затискачі та інші допоміжні вузли та деталі. 

Розрізняють автоматичні вимикачі універсальні, установчі та швидкоді-

ючі. Універсальні автомати мають велику кількість конструктивних вико-

нань, випускаються на значні струми і здебільшого використовуються для 

встановлення в розподільчих пристроях. В гірничій промисловості розпо-

всюдження знайшли універсальні автомати серій АЕ2000 та АВМ, АВМУ на 

номіналі струми до 2000 А, серія Е «Електрон» на номінальні струми до 

5000А.  

Вимикачі серії АЕ2000 загального призначення використовують в лан-

цюгах змінного струму напругою до 660 В та до 220 В в ланцюгах постійного 

струму для захисту електричних ланцюгів від струмів КЗ. та перевантажень, 

для захисту пуску та зупинки асинхронних двигунів з короткозамкнутим ро-

тором, а також для оперативних включень та виключень вказаних ланцюгів. 

Їх випускають на струми від 10 до 100 А одно-, дво-, три- та чотирьохполюс-

ними. За видами максимального разщеплювача струму – без розщеплювача  з 

електромагнітним і комбінованим розщеплювачем (електромагнітний та теп-

ловий). Вимикачі можуть бути без додаткових розщеплювачів, з незалежним 
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розщеплювачем, з мінімальним розщеплювачем, незалежним та мінімальним 

розщеплювачем.  

Автоматичні вимикачі АВМ випускаються на струми від 400 до 2000 А 

без витримки часу спрацювання захисту (Б), неселективним захистом (Н), се-

лективним захистом (С), викатними (В). Вимикачі АВМУ розраховані на на-

пругу мережі 660 В, номінальні струми 200, 400, 630 А і вмонтовуються та-

кож у вибухобезпечні корпуси рудникових автоматичних вимикачів та руд-

никових пересувних підстанцій.  

Автоматичні вимикачі серії Е випускаються на струми 1000, 1600, 2500 

та 5000 А, викатні мають напівпровідникові максимальні розщеплювачі з зо-

нами спрацювання 3, 5, 7Iном та зонами спрацювання розщеплювача при пере-

вантаження від 0,8 до 2Iном.  

Установочні автомати більш прості за конструкцією, менші за розміра-

ми, випускаються на менші потужності. Представниками установочних є ав-

томати серій А3100 та А3700. Автоматичні вимикачі А3700 мають стаціона-

рне та викатне виконання, електромагнітні та термобіметалічні розщеплювачі 

з спрацюванням захисту без витримки часу (Б), селективні (С), з розщеплю-

вачем мінімальної напруги (Н). 

Маркування вимикача має таку структуру. 

 

А     37     0       0 
 

Автоматичний вимикач 

Порядковий номер розробки (серія) 

Типорозмір за струмом (1 -160А, 2 -250А, 3 - 400А, 4 - 
630А) 

Кількість полюсів та виконання МТЗ. 
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Наприклад, автоматичний вимикач А3746Б розрахований на струм 630 

А, має трьохполюсне виконання, електромагнітний та термобіметалічний ро-

зщеплювачі з спрацюванням МТЗ без витримки часу.  

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.9. Амперсекундна характеристика відключення КЗ 

 

Для відключення та обмеження струму КЗ в мережі створені струмоо-

бмежуючі автомати, які крім відключення струму КЗ обмежують величину 

аварійного струму до відповідного значення та час його дії (рис. 3.9).  

Для цього в струмообмежуючих автоматичних вимикачах використову-

ють спеціальні електродинамічні пристрої (рис. 3.10), в яких при досягненні 

струму КЗ заданого значення ще до спрацювання механізму вільного розще-

плення має місце відкидання контактів електродинамічними силами (рухома 

частина 3 відчуває силу притягнення до деталі 4 та силу відштовхування від 

нерухомої деталі 2) і в ланцюзі, що розмикається  через 1-2 мс з’являється 

дуга, яка обмежує аварійний струм к.з. Контакти після їх відкидання уже не 

можуть доторкатися один до другого, тому що своєчасно спрацьовує меха-

нізм вільного розщеплення. Струмообмежуючі властивості мають автомати-

чні вимикачі серії А3700У.  

Вимикачі серії А3700У можуть працювати при напрузі до 440 В 

постійного і 660, 1140 В змінного струму. 

кi

t

женняструмообме без

женнямструмообме з
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Вимикач серії А3700У (рис. 3.11) складається з рухомих 11 і 

малорухомих 3 контактів, до яких припаяні метало-керамічні накладки 10 із 

срібла (може бути нікель, графіт). Рухомі контакти кожної фази встановлені в 

ізоляційні контактоутримувачі, закріплені на валу 4 і зв'язані з механізмом 

керування 8; крім цього в скад автомату входять: дугогасячі камери 2 і по-

лум’ягасячі 13, максимальні розщеплювачі 5 із регульованою та 

нерегульованою уставкою; пластмасовий корпус 1, закритий основною 

кришкою 12 і додатковою 7; відключаюча рейки 6; ручка вмикання 9. Крім 

того, вимикач містить допоміжні контакти, незалежний і нульовий 

розщеплювач. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.10. Електродинамічний елемент для розмикання контактів 

 

Для розділення полюсів (фаз) вимикача всередині корпусу і кришки є 

перегородки. Механізм керування виконаний за принципом ламаючихся 

ричагів, що забезпечує миттєве замикання і розмикання контактів, яке не 

залежить від швидкості руху ручки, а також миттєве розмикання контактів 

при повороті відключаючої рейки, при спрацьовуванні максимального, 

нульового або незалежного розщеплювача. Вимикачі даної серії виконані для 

умов помірного клімату та вбудовуються в рудникові автоматичні вимикачі, 

станції керування і розподільчі пристрої нижчої напруги пересувних 

дільничних трансформаторних підстанцій. 
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Рис. 3.11. Вимикач серії А3700У 

 

Для керування та захисту електродвигунів потужністю до 14 кВт широке 

розповсюдження отримали автоматичні вимикачі типу АП-50 на струм до 

50А з електромагнітним та тепловим розщеплювачами. Ці автоматичні ви-

микачі використовуються також в пускових агрегатах та магнітних станціях 

в вибохубезпечному виконанні.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.12. Спеціальна магнітна система ВАБ 

1 – додатковий полюс; 

2 – якір; 

3 – гнучкий провідник; 

4 – дугогасяча камера; 

5 – ричаг; 

6 – тяга; 

7 – пружина; 
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Швидкодіючі автоматичні вимикачі використовують для захисту уста-

новок великої потужності для ланцюгів постійного струму напругою до 3000 

В (в ланцюгах тягових підстанцій та мереж). Це різні типи автоматичних ви-

микачів серій ВАБ, які виконуються відключення пошкодженого ланцюга за 

час 1…10 мс.  

Серед швидкодіючих автоматичних вимикачів розрізняють автомати 

зворотнього струму, лінійні автомати та інші. Швидке розмикання контактів 

дозволяє обмежити струм КЗ за рахунок опору дуги, яка з’являється між ко-

нтактами. Для забезпечення високої швидкодії максимально зменшують ма-

су рухомих деталей автомата, крім того в них відсутні проміжні передаточні 

механічні ланки від електромагнітних відключаючих елементів. Швидкодія 

досягається шляхом використання спеціальних магнітних систем (рис. 3.12), 

коли на магнітопроводі розташовують три обмотки: відключаюча 0 , що 

включена послідовно в ланцюг захищаємої мережі, включаюча в  та утри-

муюча у . 

Диференційний принцип дії електромагнітних сил на якір електромагніту 

приводить до того, що при появі струму КЗ результуючий потік в одному 

(лівому) зазорі збільшується, а в іншому зменшується, що зменшує час спра-

цювання автомату.  

В останній час на ринку електричного обладнання широке розповсю-

дження одержали автоматичні вимикачі багатьох фірм країн Європи. Так, 

фірма LE GRAND (Франція) випустила на ринок автоматичні вимикачі серій 

ДРХ в діапазоні номінальних струмів від 25 до 1600 А. Автомати 4 та 5 ве-

личин (з Iном відповідно 630 та 1600 А) оснащені електронним розщеплюва-

чем з розширеними функціональними можливостями: тепловою пам’яттю, 

захисту від струмів витоку; логічною селективністю; пріоритетним  відклю-
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ченням навантажень, розширеними можливостями зміни установок спрацю-

вання; рядом додаткових функцій (перевірку роботоздібності розщеплювача, 

контроль захисної характеристики, запам’ятовування причини останнього 

відключення, кількості відключень, вимірювання фазного струму, темпера-

тури всередині автомата), а також функціями АВР.  

Теплова пам’ять основана на запам’ятовуванні рівня нагріву при пере-

вантаженні відповідного значення. Якщо це значення буде перевищено по-

вторно, то витримка часу автомата зменшиться, тобто повторне відключення 

перевантаження автомат відключає швидше.  

Для обмеження максимальних струмів у мережі автомат може відключа-

ти менш відповідальні електроспоживачі за рахунок безперервного виміру 

струму та виробки сигналу керування на відключення комутаційних апаратів 

в ланцюгах неприоритетних споживачів. Автоматичний вимикач передбачає 

три варіанти включення резерву: ручний, дистанційний (кожен автомат 

оснащується електричним приводом) та автоматичний (при цьому викорис-

товується спеціальний блок, який визначає відсутність чи зниження напруги 

в основній мережі і дає команду на відключення автомата основної мережі та 

включення автомата резервної мережі).  

Із інших автоматичних вимикачів можна навести перспективні серії вими-

качів NZM 7 (40…250 А), NZM 10 (250…630 А) та NZM 14 (630…1600 А) 

фірми Moeller. Автоматичні  вимикачі NZM 7 розраховані на напругу до 660 

В, виконані в трьох категоріях номінальної відключаючої здібності 35, 65, 

100 кА, мають електромагнітний розщеплювач для захисту від струмів КЗ та 

біметалічний розщеплювач від перевантажень.  

Серія NZM 7 має широкий асортимент додаткових універсальних пристро-

їв (рис. 3.13 ), які суттєво розширюють можливість використання автоматич-

них вимикачів, дозволяють спеціалісту творчо підходить до проектування 

електроустановки.  
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Рис. 3.13. Основний прилад серії NZM 7 і його універсальне допоміжне обладнання 

 

Основний прилад – автоматичний вимикач (8) може бути в трьох або чо-

тирьохполюсному виконанні. В ньому можуть бути вмонтовані відключаючі  

котушки для дистанційного відключення. Додаткові контакти (7) для внут-

рішнього монтажу повторюють положення головних контактів. Блок сигна-

лізації (3) для бічного монтажу формує сигнал про відключення автомата (за 

допомогою розщеплювачів чи дистанційно). Розщеплювач мінімальної на-

пруги (2) відключає автоматичний вимикач при втраті або зниженні напруги, 

він використовується для дистанційного відключення, взаємного блокуван-

ня, робота з кінцевими вимикачами та ін.  

Моторний привод (1) для дистанційного включення та відключення (са-

мостійний блок), легко монтується на лицевій стороні вимикача. Ручний по-
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воротний привод (9) дозволяє замикати привод, поворотна ручка (12) приз-

начена для керування приладом після відкриття дверей розподільчої шафи, а 

для керування при закритих дверях використовують ручку (11), що замика-

ється. Для синхронізації роботи двох приладів служить паралельний привод 

двох приладів (10). Різноманітний набір силових затискачів (5) дозволяє при-

єднувати кабелі, шинні струмопроводи, проводи; інтегрована кришка сило-

вих затискачів є необхідним елементом безпеки. Ззаду автоматичний вими-

кач закривається кришкою (6). Для вимикачів струмом до 200 А розроблено 

модуль висувного виконання, який забезпечує швидку заміну приладів. 

 

3.2.2. Рудникові автоматичні вимикачі 
 

Довгий час в підземних виробках шахт та рудників використовувалась се-

рія рудникових автоматичних вимикачів АФВ (мал. 3.14), які являють собою 

універсальний автоматичний вимикач АВ-4У (200, 350, 400 А) або АВ-6УК 

(500, 550 А), вмонтований у вибохонепроникний корпус. Захист від струмів 

к.з. в АФВ виконується за допомогою двох первинних реле струму QF2.1 та 

QF2.2. Для перевірки роботи захисту та механізму вільного розщеплення ви-

користовують котушки перевірки ОП1 та ОП2 (котушки напруги), включені 

в ланцюг паралельно через кнопки перевірки SB1 та SB2.  

 
Рис. 3.14. Принципова електрична схема АФВ. 



 237 

Автоматичні вимикачі серії АВ розроблені на номінальні струми 200, 

250, 315, 320 і 400 А при номінальній напрузі 380/660 або 1140 В. В усіх 

виконаннях вимикачів АВ використані автоматичні вимикачі серії А3700У. 

Вимикачі АВ випускають без дистанційного відключення АВ-315Р і АВ-

320Р, з дистанційним відключенням (ДО), із пристроєм автоматичного 

повторного вмикання (АПВ). Промисловість нині випускає один вимикач з 

дистанційним відключенням серії АВ на струм 400 А (АВ - 400ДО, АВ - 

400ДО2). У конструктивному відношенні вимикачі АВ складаюьбся з 

автоматичного вимикача з механічним або електромагнітним приводом; 

блокувального роз'єднувача або перемикача; трансформатора живлення, 

блоків ПМЗ, ДВ, БРВ, БВ, АПВ (в залежності від призначення) та інших 

допоміжних елементів. Конструкція вимикачів АВ-400 показана на рис. 3.15.  

 
Рис. 3.15. Автоматичний вимикач АВ-400 

1 і 4 – відділення виводів і вводів; 2 – силові прохідні затискачі; 3 – ввідні пристрої;  

5 – блок максимального струмового захисту; 6 – панель автоматичного вимикача;  

7 – блок контролю ізоляції; 8 – заземлюючий затискач; 9 – салазки; 10 – збірка затискачів; 

11 – блок дистанційного керування; 12 – трансформатор; 13 – привід автоматичного ви-

микача; 14 – ручки приводу кнопок; 15 – кнопки; 16 – панель з лампами; 17 – корпус;  18 – 

ввідні пристрої силових кабелів. 
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З 2001 року Торезський електротехнічний завод розпочав випуск 

автоматичних вимикачів АВВ-400/250ДОМ, які являються аналогом раніше 

випускаємих автоматичних вимикачів АВ-200ДО, АВ-320ДО та ін. 

 
Рис. 3.16. Автоматичний вимикач вибухозахищений АВВ-400/250ДОМ 

 

Електричні схеми АВ забезпечують: ручне включення і відключення; 

дистанційне відключення (крім АВ без ДВ); можливість підключення 

апаратури захисного відключення електроенергії (реле витоку, аналізатор 

метана, апаратура контролю повітря і т.п.); електричне блокування, що 

перешкоджає спрацьовуванню вимикача при зниженні опору ізоляції 

відносно землі в  відходячій ділянці мережі нижче 30 кОм; світлову 

сигналізацію про вмикання АВ, спрацьовування ПМЗ і БРВ; перевірку дії 

ПМЗ і БРВ; захист: від струмів КЗ; при обриві ланцюга ДВ; від втрати 

керованості; нульову. 

Приведена на рис. 3.17 електрична схема автоматичного вимикача серії 

АВ містить наступні елементи: блокувальний роз'єднувач QS; автоматичний 

вимикач QF із незалежним QF1, нульовим QF2 і максимальним QF3 
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розщеплювачем; блок А1 (ПМЗ); трансформатори струму ТА1 – ТА3, 

трансформатор напруги ТV; блоки А5 (БРВ), A3 (ДВ), А6 (приєднання БРВ), 

А2 (діодів); кнопки: SJ (перевірки БРВ) , S2 (повернення ПМЗ); сигнальні 

лампи H1 -  Н3; вольтметр PV із додатковим резистором R.  

Автоматичний вимикач має напівпровідниковий максимальний захист 

типу ПМЗ у трьохфазному виконанні.  

Блок ДВ, принципова електрична схема якого приведена на рис. 3.18, 

живиться від двох вторинних обмоток трансформатора TV напругою 18 В. 

Через контакти 1 і 11 контрольний кабель з'єднує ланцюги блоку з винесеним 

кнопковим постом дистанційного відключення, де встановлена кнопка SB 

(«Стоп») і діод V6. 

Блок ДВ складається з вимірювальної і виконавчої частин. 

Вимірювальна частина містить міст постійного струму, плечами якого є 

резистори R2, R5, R6 і опір ланцюга заземлення. У вимірювальну діагональ 

моста включений резистор R4 і послідовно з ним перехід база-емітер 

транзистора V5, включеного за схемою з загальним еміттером. Виконавча 

частина схеми містить перехід емітер-колектор транзистора V5, обмотку К 

виконавчого реле і конденсатор С2. Через виводи 5 і 6 замикаючий контакт 

K.1 включений у ланцюг нульового розщеплювача автомата серії А3700У. 

Іскробезпечність ланцюгів дистанційного керування забезпечується 

резисторами R1 і R7, стабілітронами V1 і V2. 

 Добір параметрів резисторів моста виконаний таким чином, що при 

нормальному режимі схеми (ланцюг ДВ – кнопка SB замкнута) точка а 

знаходиться під позитивним потенціалом стосовно точки б. Виходить, що до 

переходу база-емітер прикладена відмикаюча напруга для транзистора V5. 

Реле К працює, його контакт K.1 замкнутий. При збільшенні опору ланцюга 

заземлення вище припустимого точка а одержує негативний потенціал 

стосовно точки б. Транзистор замкнений, реле К не працює, контакт K.1 
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розімкнеться і розімкне ланцюг нульового розщеплювача. Відключення 

відбувається також при обриві ланцюга заземлення або натисканні кнопки SB 

(«Стоп»). 

 

 
Рис. 3.17. Принципова електрична схема АВ-400 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.18. Принципова електрична схема блока ДВ 
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Для захисту від втрати керованості служать діод V6 і конденсатор С1, що 

шунтує перехід база-емітер транзистора V5. При замиканні між собою жил 

ДВ шунується діод V6 і в ланцюзі протікає змінний, а не випрямлений струм. 

У перший полуперіод струм від вторинної обмотки трансформатора TV 

проходить по ланцюзі: контакт 13, резистори R5, R4, конденсатор С1, 

резистор R3, контакт 11, місце замикання ланцюга ДВ, контакт 1, резистор 

R1, контакт 16, обмотка TV. Перехід емітер-база шунтується заряджаємим 

конденсатором С1; транзистор V5 замкнений. Замкнений він буде і при 

розряді конденсатора, що не дозволить працювати реле. 

Блок БРВ (блокувальне реле витоку) призначено для контролю при 

відключеному вимикачі опору ізоляції відносно землі  відходячих приєднань. 

При зниженні опору ізоляції нижче норми вимикач включити не можна. 

Пристрій БРВ, принципова електрична схема якого показана на мал. 

3.19, складається з джерела живлення (вторинна обмотка TV) і безпосередньо 

блока БРВ, в якому розміщені елементи схеми. Блок БРВ складається з 

випрямного моста (діоди V5–V8), підсилювача постійного струму 

(транзистори V2 і V4), вимірювального моста [резистори R1 {R2}, R3 - R5] і 

опору ізоляції мережі відносно землі, в одну з діагоналей якого включено 

перехід емітер–база транзистора V2. Ця вимірювальна частина БРВ 

приєднана до фаз мережі через кнопку S1 і блок приєднання А1 ( рис. 3.17 

блок А6 і контакт QF.5).  

Виконавча частина схеми складається з електромагнітного реле К.1, 

зглажуючих конденсаторів С1 і С2, переходу емітер-колектор транзистора 

V4. Ланцюг контролю опору ізоляції мережі наступний: обмотка TV, плюс 

випрямного моста, резистор R1, діод V1, кнопка перевірки, контакт QF.5 (на 

рис. 3.19), блок приєднання, фаза мережі, опір ізоляції мережі відносно землі, 

земля, резистор R5, мінус випрямного моста. Струм обмотки TV проходить 

також через резистори R3 і R4. 



 242 

 

 
Рис. 3.19. Принципова електрична схема блока БРВ 

 

При зміні опору ізоляції мережі відносно землі змінюється струм 

витоку, що викликає відповідну зміну значення і полярності напруги 

діагоналі моста з резисторів. При однофазному струмі витоку на землю або 

зниженні опору ізоляції нижче уставки спрацьовування транзистори V2 і V4 

відмикаються, що приводить до вмикання реле К. Контакти реле змінюють 

своє положення. К.2 – розмикається і не дозволяє включити вимикач; К.3 – 

включає сигнальну лампу. 

Крім вище наведених вимикачів в гірничодобувній промисловості ви-

користовують автоматичні вимикачі у виконанні рудниковому нормальному 

на струми 100, 200 та 320 А (ВРН-100, ВРН-200, ВРН-320), які мають в своє-

му складі автоматичний вимикач з незалежним розщеплювачем, роз’єднувач, 

три трансформатори струму в системі струмового захисту типу ПМЗ, транс-

форматор напруги, блока діодів та сигнальних ламп.  

В комплексі електрообладнання системи упереджуючого відключення,  

яке використовується на шахтах з крутим падінням та раптовими викидами 

БРВ Блок
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метану використовується автоматичний вимикач типу АБВ-250У-5 на номі-

нальний струм 500 А та напруги 380 або 660 В. 

Автоматичний вимикач АБВ-250У-5 призначений для пропускання 

струму при нормальному режимі роботи і відключенні при коротких зами-

каннях, замиканнях будь-якої із фаз електромережі на землю або при зни-

женні параметрів ізоляції мережі нижче допустимого значення, а також для 

оперативних переключень ланцюгів. Функціональна блок-схема вимикача 

приведена на рис. 3.20. 

Контроль ізоляції мережі виконують: блокувальне реле витоку (БРВ) та 

загальномережове реле витоку (РВ), пристрій швидкодіючого захисту (ПШЗ) 

від однофазних замикань на землю швидкодіючий максимальний захист 

(БМЗ). 

В комплекс пристроїв автоматичного вимикача входять: швидкодіючий 

пристрій максимального струмового захисту (БМЗ) та захисту мережі від од-

нофазних замикань на землю (ПШЗ); загальномережовий (РВ) та блокуваль-

не реле (БРВ) витоку на землю; пристрій дистанційного відключення (РК-

ДВ); вимикач-короткозамикач (FS) з повільно діючим (ГК) приводом; елект-

ромагнітний розщеплювач; блок живлення (БЖ); блок реле (БР); блок кон-

денсаторів (БК); роз’єднувач (QS); омметр; фільтру приєднання (ФП); сигна-

льне табло; кнопки перевірок та деблокування пристроїв захисту і механічно-

го блокування; роз’єднувача вимикача та кришки автоматичного вимикача.  

 

3.3. Апаратура дистанційного керування 
 

Ця апаратура дозволяє виконати повну або часткову автоматизацію ке-

рування електроприводами гірничих машин, або керування перемиканнями в 

мережах електропостачання. В залежності від призначення весь комплекс 

електричних апаратів дистанційного керування можна розбити на три групи: 
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Рис. 3.20. Функціональна схема:  

а – системи енергопостачання з випереджаючим захисним відключенням;  б – вими-

кача АБВ–250У-5 (БЖ, БР, БМЗ – блоки живлення, реле і максимального захисту; ПШЗ – 

пристрій швидкодіючого захисту; ФП – фільтр приєднання; БРВ, РВ – блокувальне і зага-

льномережове реле витоку; БК – блок конденсаторів; РК – реле контролю дистанційного 

відключення; ГК – головний короткозамикач). 

 

– електроапарати, що комутують струм в головних (силових) ланцюгах 

(контактори, пускачі та ін.); 

– електроапарати, які діють на ланцюги керування комутуючих апара-

тів (реле); 

– електроапарати, за допомогою яких оператор може впливати на ланцю-

ги керування електроапаратів перших двох груп (пости керування). 

Найбільше розповсюдження в схемах керування одержали комутаційні 

апарати з моторним приводом – це реле, контактори, магнітні пускачі, ревер-

сори, масляні чи електромагнітні вимикачі та ін. 
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3.3.1. Реле керування 
 

В загальному випадку терміном «реле» називають широкий клас при-

строїв, у яких залежність вихідної величини у від вхідної х має вид, показа-

ний на рис.3.21. 

 
Рис. 3.21. Релейна характеристика 

 

Вхідна та вихідна величини можуть бути різної фізичної природи: на-

приклад, вхідна величина тиск рідини, а вихідна – електричний струм (реле 

тиску). Всі реле можна поділити на електричні, теплові, механічні, акустичні, 

пневматичні, фотореле, електронні ті ін. 

В широко розповсюджених контакторно-релейних схемах керування 

електроприводами найчастіше використовують електричні реле, зокрема еле-

ктромеханічні, які в свою чергу можуть бути електромагнітними, магнітоеле-

ктричними та індукційними. Переважне використання в схемах керування 

одержали електромагнітні реле. 

За функціональним призначенням в схемах керування електропривода-

ми реле керування можна розділити на три групи: первинні, що безпосеред-

ньо сприймають імпульс керування і передають їх на проміжні або виконую-

чі реле; проміжні реле, які реагують на імпульс первинних і за допомогою 

своїх контактів передають імпульс на виконуюче реле (характерна особли-

вість їх – велика кількість та підвищена їх потужність); виконуючі реле, що 

Х Х
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безпосередньо виконують операцію, що відповідає командному імпульсу 

(включити, виключити, перемкнути і т.д.). 

В релейно-контакторних схемах керування електроприводами екскава-

торів і іншого гірничого обладнання найбільше розповсюдження отримали 

реле постійного та змінного струму серії РЕ. Вони, маючи принципово одна-

кову конструкцію, використовуються як реле струму, напруги, проміжні, ре-

ле часу в залежності від того, чи виготовляються з котушкою струму 

(2…1500 А), котушкою напруги (24…500 В), мають магнітний демпфер (кі-

льце з міді на сердечнику) чи часовий механізм. 

В апаратурі керування, автоматизації, сигналізації та зв’язку, що вико-

ристовується на поверхні шахт, та в рудниковій апаратурі використовують 

різні типи реле (головним чином постійного струму) 6 РКН, РКМ-1, РЕС-6, 

РЕС-22 та інші. В іскробезпечних схемах дистанційного керування широко 

використовують реле РП-2Н, не чутливі до змінного струму. 

В рудниковій апаратурі керування, автоматизації та сигналізації викори-

стовують герконові реле, тобто реле з герметизованими магнітоуправляєми-

ми контактами, що являють собою мініатюрну скляну колбу з впаяними фе-

ромагнітними електродами, між якими є певний зазор (РПГ-1, РПГ-2, РПГ-8, 

РПГ-9, РНГ, РТГ, РВГ та ін.). при дії зовнішнього магнітного поля виникає 

зусилля, що наближає електроди і створюється електричний контакт. Таким 

чином герконові реле виконують одночасно такі функції: магнітопроводу, 

контактних пружин та контактів. Зовнішнє поле створюється котушкою зі 

струмом або постійним магнітом. Переваги таких реле: висока надійність, за-

вдяки ізоляції від зовнішнього середовища,  висока комутаційна зносостій-

кість, високий строк служби, велика швидкодія, низька ціна. Недолік – низь-

ка комутаційна здібність. 

Бурхливий розвиток напівпровідникової елементної бази явився по-

штовхом до широкого використання в нових схемах керування електропри-



 247 

водами напівпровідникових засобів керування: транзисторів, мікросхем та 

керованих діодів. 

3.3.2. Контактори 
 

Контактором називають двухпозиційний апарат релейної дії з самопове-

рненням, призначений для дистанційного включення силового електричного 

ланцюга за допомогою електромагніта. Він захищає також електродвигуни 

від повторних самовключень при появі напруги в мережі після її зняття або 

зниження. 

Основними вузлами контактора є: контактна система з засобами дугога-

сіння, електромагнітна система, система блок-контактів. 

За родом струму розрізняють контактори постійного (одно- та двохпо-

люсні) та змінного (двох- та трьохполюсні) струмів. Існує дві конструкції ко-

нтакторів: з поворотною рухомою системою та ричажними перекачуючимися 

контактами з притиранням контактної поверхні при доторканні; з прямохо-

довою рухомою системою та містковими контактами. 

Особливістю електромагнітної системи змінного струму є те, що струм 

котушки залежить від положення якоря. При розімкнутому контакторі, коли 

повітряний зазор і, відповідно, магнітний опір є великими, індуктивний опір 

котушки є малим і струм в 10…15 раз перевищує стале значення його при 

замкнутому контакторі. 

Тому при частих пусках котушка може перегріватися. Вона може недо-

пустимо нагріватись також, якщо якір не тісно прилягає до сердечника. Для 

покращання прилягання якоря контакти виконуються з самовстановлюючи-

мися та амортизованими якорем або сердечником. 

Контакти із міді вимагають великих зусиль натискання, мають низьку 

температуру плавлення, що зменшує строк їх служби. Крім того мідні конта-

кти покриваються шаром окислів з великим перехідним опором. Тому нині 
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широко використовують контакти з металокерамічними матеріалами типу 

СОК (85% срібла та 15% окису кадмію), що має високу тепло- та електроп-

ровідність (за рахунок срібла), високу термо- та зносостійкість (за рахунок 

окису кадмію). 

В гірничій промисловості використовують контактори поворотного типу 

– КТ7023У та КТ7123 на 125 А і контактори КТ6043АР та КТ6043БР, а також 

прямоходові контактори КТУ-2А на 63 А, КТУ-3А та КТУ-3Б на 125А і КТУ-

4А та КТУ-4Б на 250 А. (Літера А вказує на використання котушки контакто-

ра змінного струму; Б – котушки постійного струму; Р – використовуються 

металокерамічні контакти). 

Починаючи з 1999 року випускаються рудникові електромагнітні кон-

тактори КРМ-250 на номінальний струм 250 А, напругою до 1140 В, контак-

тори КРМ-250 Н на напруги 220 та 380 В, а також контактори КТУ-3000 на 

напругу до 1140 В та КТУ-3000 Н (на напруги 220 та 380 В) з номінальним 

струмом 125 А. Контактори прямоходові, напруга живлення постійним стру-

мом ланцюгів керування 36 В.  

На рис. 3.22,а приведена конструкція контактора КТУ-4А. 

У контакторі КТУ-4А (рис. 3.22,а) базовою деталлю, на якій збираються 

усі його вузли і деталі, служить основа 1. В ячейках основи розташовуються 

рухлива система 5, сердечник 14 із включаючими котушками 12, що 

закривається кришкою 13. Контактна система складається з нерухомих 

контактів 2 із дугогасячими рогами 3, закріплених на пластмасовій колодці 

16, і рухливих містків із дугогасячими рогами 4, встановлених на траверсі 

рухливої системи (по два містки на кожний полюс). Електрична дуга, що 

виникає при відключенні електродвигуна (або іншого навантаження), 

виштовхується електродинамічними зусиллями на дугогасячі роги, 

втягується в деіонну решітку дугогасячих камер 7 і там гасне. Дугогасячі 
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камери (по дві на кожний полюс) розташовуються в ячейках основи і кришці 

15 дугогасячих камер, яка кріпиться до основи гвинтами. 

 

 
Рис. 3.22. Будова контактора КТУ-4А (а) і схема включення контактора КТУ-4Б (б) 

 

Якір 11 електромагніта закріплений у траверсі рухливої системи. 

Спеціальна форма осі 10 якоря і конструкція підвіски забезпечують 

самоустановку якоря. Повітряний зазор між якорем і полюсами сердечника 

регулюють установкою текстолітових підкладок 9 під вісь якоря. Контактор 

має замикаючі і розмикаючі допоміжні контакти 6. Живлення котушки кон-

тактора постійним струмом забезпечує сталу роботу контактора при значних 

коливаннях напруги в мережі при виключенні потужних двигунів. 

В контакторі КТУ-4Б (рис. 3.22,б) для цього встановлено мостовий 

випрямляч UZ. При замиканні контакту K.1 проміжного реле керування 
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замикається ланцюг включаючих котушок КМ контактора через резистор R1. 

Струм, що проходить по котушках, недостатній для притягування якоря. Але 

одночасно замикається ланцюг живлення реле напруги KV через 

розмикаючий допоміжний контакт КМ.1 контактора і резистор R2. Реле KV 

включається і своїм контактом КV.1 шунтує резистор R1. Струм у котушці 

контактора КМ при цьому збільшується, і контактор включається. При 

рушанні рухливої системи контактора його контакт КМ.1 у ланцюзі котушки 

реле KV розмикається. Якщо реле відключиться миттєво, то його контакт 

KV.1 дешунтує резистор R1 раніше, ніж магнітна система контактора 

замкнеться цілком, при цьому струм у котушках контактора зменшиться, і 

якір почне відпадати, у результаті чого замкнеться контакт КМ.1, включиться 

реле KV, замкнеться контакт KV.1, струм у котушках контактора зросте, і 

якір знову почне притягатися, розмикаючи контакт КМ.1, і т.д. Таким чином, 

контактор буде включатися з так званим "кулеметним ефектом", при якому 

струм у котушках перевищує номінальний, у результаті чого вони швидко 

можуть вийти з ладу. Щоб уникнути цього явища котушку реле KV 

шунтують діодом VD5. Цей струм створює невелику затримку на 

відключення реле KV, під час якої якір контактора встигає дійти до кінцевого 

положення і замкнути магнітний ланцюг. Резистор R3 служить для 

обмеження струму при короткому замиканні у випрямлячі. 

Комутаційна здібність контакторів, їх строк служби, номінальний струм 

залежать від режиму роботи, ці показники знижуються в порівняно з сталим 

режимом. Тому стандартними для контакторів шахтної апаратури номінальні 

параметри (зносостійкість, струм включення та виключення, максимальна 

потужність електродвигуна) нормуються для категорій використання АС-3 та 

АС-4. 

В категорії АС-3 передбачається включення короткозамкнутого 

асинхронного двигуна з струмом н6 І  при номінальній напрузі і коефіцієнті 
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потужності 0,050,35cos   та виключення обертаючогося електродвигуна з но-

мінальним струмом при відносному ПВ=40%. 

На відміну від категорії АС-3 в категорії використання АС-4 передбача-

ється включення або виключення нерухомого або повільно обертаючогося 

електродвигуна та його реверсування з струмом н6 І  при відносному 

ПВ%=25%. 

При розробці комплексу електрообладнання на номінальну напругу 

1140В постала задача підвищення комутаційної здатності контакторів, які 

при тих же значеннях струмів повинні працювати при підвищеній напрузі. 

Було розглянуто ряд можливостей вирішення цієї задачі. 

Повністю виключити появу дуги дозволяє пристрій бездугової комута-

ції, контактний вузол одного полюса якої наведено на малюнку 3.23. 

Контактний вузол складається із трьох контактів: основного КМ.1М та 

двох дугогасячих КМ.1А та КМ.2А, які не мають жорсткого зв’язку між со-

бою і з основним контактом КМ.1М; вони під дією повертаючих пружин від-

ключаються неодночасно. Послідовно з дугогасячими контактами включені  

діоди  VD1  та  VD2  і синхронізуючі електромагніти УА1Т, УА2Т, які при 

 
 

Рис. 3.23. Схема бездугового контактного пристрою 

проходженні струму через них втримують включеними відповідно контакти 

КМ.1А та КМ.2А. При включеному контакторі всі його контакти є замкнути-

мережі Від

KМ1A

KМ2A

KМ.1М споживача До

УА1Т

УА2Т

VD1

VD2
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ми. Коли котушка контактора КМ відключається, його основний контакт 

КМ.1М, жорстко пов’язаний з рухомою системою контактора, розмикається, 

а обидва дугогасячі контакти звільнюються від механічної включаючої дії. 

Якщо в момент відключення струм співпадає з проводячим напрямком діоду, 

наприклад VD1, контакт КМ.1А утримується електромагнітом УА1Т в за-

мкнутому стані, а контакт КМ.2А розмикається (струм в VD2 і в котушці 

УА2Т відсутні), тобто весь струм навантаження проходить через контакт 

КМ.1А та діод VD1. Коли струм переходить через нуль, електромагніт УА1Т 

відпускає контакт КМ.1А і той розмикається також при відсутності в ньому 

струму. Таким чином, розмикання контактів КМ.1А та КМ.2А проходить при 

відсутності в них струму і, як наслідок без дуги. 

Цей спосіб підвищення комутаційної здібності є досить ефективним, але 

значно ускладнюється конструкція контактора. Тому в контакторах напругою 

1140 В практичну реалізацію одержав спосіб часткового шунтування дугово-

го проміжку напівпровідниковим діодом (рис. 3.24.), в результаті чого змен-

шується енергія електричної дуги відключення.  

 

 

 

 

 
Рис. 3.24. Схема шунтування дуги діодом 

 

В момент розмикання контактів 1 та 2 виникає дуга, яка під дією коту-

шки електромагнітного дуття 3 переміщується на ріг 5, розміщений в щілин-

ній камері 4. Дуга ділиться на дві частини Д1 та Д2. Якщо струм співпадає з 

проводячим напрямом діода 6, частина дуги шунтується ним і канал дуги Д2 

3

4
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деіонізується. При зміні напряму струму, він стає протилежний проводячому 

напрямку діоду, дуга Д1 також гасне. 

Підвищення комутаційної здібності може бути досягнуто також розмі-

щенням контактів в вакуумі. Гасіння дуги при цьому проходить в вакуумних 

дугогасячих камерах при першому переході струму через «нуль» без звуко-

вого та світлового ефекту. Вакуумні контактори мають менші габарити та 

масу, їх комутаційна здатність в декілька раз вища ніж повітряних, вони ма-

ють високу швидкодію (5…10 мс), захищені від дії зовнішнього середовища, 

мають високу вібростійкість, безшумні в роботі, мають невелику потужність 

керування. Недоліком їх є висока ціна та можливість появи перенапруг. 

Були розроблені контактори серії КТ12 на напругу 1140 В з вакуумни-

ми камерами для встановлення в вибухонепроникні оболонки рудникового 

електрообладнання: КТ12Р-33 на струм 160 А та КТ12Р-37 на струм 400 А. 

 

3.3.3. Електромагнітні пускачі в загальнопромисловому ви-

конанні 
 

Магнітним пускачем називають комплектний апарат, призначений для 

дистанційного пуску, зупинки і захисту (при наявності пристрою захисту) 

трьохфазних асинхронних електродвигунів із короткозамкнутим ротором.   

Пускачі класифікують за призначенням: 

– нереверсивні – для керування електродвигунами при незмінному 

напрямку обертання, реверсивні - при перемінних напрямках обертання; 

– за ступенем захисту – IP00, IP30, IP40, IP54; 

– за наявністю пристрою захисту електродвигуна: без пристрою захисту, 

з електротепловим струмовим реле, з пристроєм температурного 

(позисторного) захисту; 
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– за видом блокування в реверсивних пускачах: з електричним 

блокуванням, з електричним і механічним блокуванням; 

– за наявністю вбудованих в оболонку пускача елементів керування: без 

кнопок керування, з кнопками керування, з кнопками керування і 

сигнальними лампами; 

– за номінальною напругою головного ланцюга - 380 і 660 В і за 

напругою ланцюга керування – від 24 до 660 В; 

– за номінальним струмом для ступеню захисту IP00 - 4, 6, 3, 10, 25, 40, 

63, 80, 100, 125, 160, 200 і 250 А; 

– за рядом допоміжних особливостей. 

За впливом кліматичних факторів зовнішнього середовища пускачі 

випускають у виконаннях: УХЛ, О, У, ХЛ, Т для категорій розміщення 2, 3, а 

для категорії розміщення 4 у виконанні УХЛ і О. 

Нині на поверхні гірничих підприємств застосовують пускачі серій 

ПМЕ, ПМА, ПАЕ, ПМЛ. 

Пускачі ПМЕ випускають трьох серій: ПМЕ-000, ПМЕ-100 і ПМЕ-200, 

що при напрузі 380В розраховані відповідно на номінальні струми 3, 10, 25 А 

і найбільшу потужність підключаємого електродвигуна від 1,1 до 10 кВт.  

Пускачі ПМЕ мають нереверсивне і реверсивне виконання і 

випускаються як із електротепловим захистом, так і без нього. Конструкція 

представляє Ш-образний сердечник, на якому розташована контакторна 

котушка, і прямоходову рухливу систему з якорем і контактами. Для захисту 

використовують теплові реле ТРН-25 (ПМЕ-200). 

Пускачі серії ПМА (ПМА-300, 400, 500, 600) випускають на номінальні 

струми відповідно 40, 63, 100 і 160 А при напругах від 220 до 660 В. 

Найбільша потужність підключаємого електродвигуна при напрузі 660 В 

дорівнює відповідно 22, 30, 50 і 75 кВт. На відміну від ПМЕ ці пускачі мають 

кнопки «Пуск» і «Стоп», сигнальні лампи (можуть випускатися без кнопок і 
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ламп), допоміжні контакти. При змінному струмі в ланцюзі керування і 

напрузі 660 В пускачі мають чотири замикаючих і два розмикаючих 

допоміжних контакти. Пускачі мають поворотну магнітну систему з 

мостиковою контактною системою. 

Пускачі серії ПАЕ (ПАЕ-300, 400, 500, 600) розраховані на струми, 

аналогічні струмам пускачів серії ПМА, і напругою до 500 В. При напрузі 

380 В найбільша потужність підключаємих електродвигунів складає 

відповідно 18,5; 30; 45 і 75 кВт. Пускачі ПАЕ мають рухому частину 

поворотного типу. Для захисту теплові реле ТРН-40, ТРП-60, ТРП-150, ТРП-

160 використовують відповідно в пускачах з номінальним струмом 5, 18, 30, 

45, 75 А. 

Пускачі серій ПМЕ і ПМА вбудовують в оболонки шахтних магнітних 

пускачів ПВИ-32 і пускачів серії ПРН. 

Більш досконалими є пускачі типу ПМЛ, які мають слідуючу структуру 

позначенння: 
ПМЛ   0             0            0        0       00           

 

ТИП ПУСКАЧА; 

ВЕЛИЧИНА ЗА СТРУМОМ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ВІДПОВІДАЄ  ВІДПО-

ВІДНО 10, 25, 40, 63, 80, 125, 200 А); 

ВИКОНАННЯ (1 – НЕРЕВЕРСИВНИЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ; 2 – НЕРЕВЕР-

СИВНИЙ З ТЕПЛОВИМ РЕЛЕ; 5 – РЕВЕРСИВНИЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ; 6 – 

РЕВЕРСИВНИЙ З ТЕПЛОВИМ РЕЛЕ; 7 – ПУСКАЧ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ З 

ЗІРКИ НА ТРИКУТНИК); 
ВИКОНАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ ЗАХИСТУ ТА НАЯВНОСТІ КНОПОК ТА СИГ-
НАЛЬНОЇ ЛАМПИ (0 – ІР00, БЕЗ КНОПОК, 1– ІР54, БЕЗ КНОПОК, 2 – ІР54, 
КНОПКИ “ПУСК”, “СТОП”, 3 – ІР54, КНОПКИ “ПУСК”, “СТОП”, СИГНА-
ЛЬНА ЛАМПА); 

   КІЛЬКІСТЬ КОНТАКТІВ ДОПОМІЖНИХ ЛАНЦЮГІВ; 

КЛІМАТИЧНЕ ВИКОНАННЯ (О, ТВ) ТА КАТЕГОРІЯ РОЗМІЩЕННЯ (2,4). 

 

Принципова схема реверсивного пускача наведена на рис. 3.25. 
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Рис. 3.25. Принципова схема реверсивного пускача 

 

3.3.4. Рудникові магнітні пускачі 
 

На відміну від загальнопромислових пускачів рудникові магнітні пуска-

чі повинні відповідати цілому ряду додаткових вимог, які зводяться до забез-

печення безпеки їх експлуатації (пожежо- та вибухобезпеки, електробезпе-

ки), високої надійності та зручності експлуатації. Надійність та зручність 

експлуатації пускача визначається комплексом властивостей конструктивно-

го та схемного виконання, надійністю використаних елементів, властивостя-

ми матеріалів, гнучкістю використання в різноманітних умовах, зручністю 

транспортування, монтажу, демонтажу, ремонту. Умови експлуатації пуска-

чів в підземних виробках вимагають відповідного використання з підвище-

ною міцністю оболонок, мінімальних ваги та габаритів, пило-

вологозахисного та антикорозійного виконання. 

Найбільш важливими вимогами до конструкції можна назвати: 

1. Забезпечення високої механічної та електричної зносостійкості конта-

кторів, необхідність якої вимагають повторно-короткочасні режими роботи 

споживачів, їх часті й тяжкі пуски та гальмування. Механічний знос магніт-

ної системи вузлів з тертям контактів викликається внаслідок ударів, тряски, 

вібрації при частих включеннях. Підвищення механічної зносостійкості дося-
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гається амортизацією всіх елементів, які піддаються ударам, самовстанов-

ленням елементів та ін. Електричний знос визначається спрацюванням кон-

тактів під дією дуги, як під час включення (струм 6Ін), так і при виключенні. 

Зниження електричного зносу досягається покращенням кінематики рухомої 

частини якоря, зменшенням швидкості та збільшенням притиснення контак-

тів, полегшенням контактних мостиків, виконанням їх самовстановлюючи-

мися 

2. Стійкість проти вібрації. При недостатній продуманості конструкції, 

невірному монтажі, в результаті силових ударів при включенні та виключен-

ні контактора можливі спрацювання реле, порушення кріплення елементів, 

пошкодження ізоляції. 

3. Нахилостійкість, виключає самовключення контактора при похилому 

положенні пускача. Це досягається використанням відповідних пружин, але 

це в свою чергу вимагає підвищення потужності котушки контактора. Конта-

ктори поворотного типу шахтних пускачів дозволяють нахил до 15°, а пря-

моходового типу – до 30°. 

4. Швидкоз’ємність кришки пускача та окремих елементів, важливо при 

аварійних режимах для швидкого огляду та ремонту. 

5. Блочність конструкції та широке використання штепсельних приєд-

нань блоків дозволяє значно зменшити простої машини та обладнання при 

виході з ладу окремих елементів чи блоку пускача, за рахунок їх швидкої за-

міни. 

6. Можливість з’єднання пускачів між собою та формування розподіль-

чого пункту необхідної в конкретних випадках конфігурації, забезпечується 

завдяки наявності транзитного вводу пускача (2 вводи) та одного виводу. 

Крім цього рудникові пускачі мають додаткові вводи для контрольних, сиг-

нальних кабелів та кабелів блокування пускачів між собою. 
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7. Універсальність арматури вводів дозволяє ввод як броньованих так і 

гнучких кабелів. 

8. Використання роз’єднувача на вході пускача (реверсивного в неревер-

сивних пускача та не реверсивного – в реверсивних) дозволяє забезпечити 

зняття напруги з камери контактора при відкриванні кришки (блокування 

роз’єднувача з кришкою) та полегшує монтаж кабелю за рахунок можливості 

реверсування двигуна без зміни схеми приєднання кабелю до двигуна. 

9. Використання комплексу конструктивних заходів, що забезпечують 

безпеку експлуатації пускача (вибухозахист оболонки, камери вводів, розді-

лення камер з іскрячими та неіскрячими елементами, блокування відкриття 

кришки під напругою, болтові з’єднання під спеціальний ключ та інші). 

Поряд з основними функціями керування електричні схеми рудникових 

пускачів повинні забезпечувати надійний захист обладнання, обслуговуючо-

го персоналу та зовнішнього середовища. 

Схеми рудникових пускачів в більшості можна розбити на слідуючі ос-

новні ланцюги: силовий ланцюг; ланцюги захисту; ланцюги керування; лан-

цюги взаємного блокування послідовності включень пускачів; джерела жив-

лення ланцюгів захисту та керування. 

Схеми сучасних рудникових пускачів забезпечують виконання наступ-

них основних функцій: 

– пуск та зупинку електродвигуна дистанційно з поста керування, вста-

новленого на машині або винесеного поста керування; 

– реверсування двигуна при налагоджувальних роботах; 

– захист від струмів КЗ. у відходячому кабелі та від перевантажень; 

– захист від втрати керування при пошкодженнях в колах керування (ти-

пу замикання чи обрив жил); 

– захист від обриву ланцюга заземлення машини або збільшення його 

опору більш як 100 Ом; 
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– нульовий захист; 

– захист від самовключень при підвищенні напруги до 150 % uн; 

– обмеження кількості пусків; 

– підключення до схеми температурного захисту; 

– контроль стану ізоляції відходячого приєднання та блокування вклю-

чення пускача при зниженні опору ізоляції нижче допустимого значення 

(БРВ); 

– перевірка справності схеми керування, ланцюга котушки контактора, 

блокувального реле витоку та максимального захисту і інших. 

До сучасних належать пускачі у виконанні РВ-ЗВ-И з іскробезпечними 

ланцюгами керування серій ПВИ (нереверсивні), ПВИР та ПВИ-00МР 

(реверсивні), ПВ (на 1140 В), ПРН (нормального виконання), ПВВ (з 

вакуумними контакторами). Основне їхнє призначення - робота в трифазних 

електричних мережах змінного струму з ізольованою нейтраллю 

трансформатора, дистанційне керування і захист асинхронних 

електродвигунів із короткозамкнутим ротором. Основні параметри установки 

й експлуатації: температура навколишнього повітря від -5 (-35) до 35 °С; 

відносна вологість повітря до 98 (100%) за температури до 35 °С; наявність 

вугільного пилу в навколишній атмосфері до 1000 (1200) мг/м; відсутність 

різких поштовхів (ударів) і сильного трясіння; висота над рівнем моря не 

більш 1000 м; робоче горизонтальне положення [з допуском нахилу до 15 

(30°)] у будь-якому напрямку.  

У конструктивному відношенні шахтні пускачі мало чим відрізняються 

один від другого, але все ж відмінності, про які буде сказано нижче, є. 

Кожний тип пускача (крім ПРН) має чотири вибухонепроникні оболонки: 

мережову, виводів, контакторну і роз'єднувача. Мережове відділення 

призначене для вводу, транзитного виводу з приєднанням до пускачів 

силового броньованого або гнучкого кабелів. Відділення виводів служить для 
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приєднання до струмоприймача гнучкого кабеля силового ланцюга і гнучких 

кабелів для контролю ланцюгів керування, сигналізації. 

Нині із нереверсивних пускачів найбільш розповсюджені пускачі з 

іскробезпечними ланцюгами керування серії ПВИ. Позначення пускачів 

розшифровується в такий спосіб: П – пускач; В – вибухобезпечний; И – з 

іскробезпечними ланцюгами керування.  

Майже у всіх пускачах застосовані уніфіковані вузли: пристрої 

максимального струмового захисту типів УМЗ або ПМЗ і блок керування БУ, 

що містить блокувальне реле витоку БРВ з уставками спрацьовування при 

напрузі 380 В – 18 кОм і при 660 В – 30 кОм, або блоки БДУ та БКИ. 

Пускачі ПВИ-25Б, ПВИ-63Б і ПВИ-125Б (рис. 3.27) мають зварний 

корпус, що складається з чотирьох відділень, розділених 

вибухонепроникними перегородками. Мережове відділення І призначено для 

введення і під’єднання живлячого і транзитного кабелів. Відділення виводів 

II призначено для введення кабеля электроприймача і кабелів контрольних 

ланцюгів. У відділенні роз'єднувача III розміщені блокувальний реверсуючий 

роз'єднувач 7 і трансформатор струму 9 максимального струмового захисту 

УМЗ. В контакторном відділенні IV розташований контакторний блок 11 з 

апаратурою керування, захисту і сигналізації. 

Пускачі ПВИ-25Б, ПВИ-63Б і ПВИ-125Б забезпечують наступні види 

керування (рис. 3.27): дистанційне за допомогою винесених кнопок 

(встановлених окремо або на робочій машині); дистанційне автоматичне від 

замикаючого контакту іншого пускача або якогось датчика; місцеве 

відключення кнопкою «Стоп» на пускачі. 

Встановлена в пускачах апаратура забезпечує також: захист від струмів 

КЗ в силових ланцюгах, що відходять від пускача, і сигналізацію про 

спрацьовування захисту; захист від втрати керованості при обриві або 

замиканні проводів дистанційного керування між собою і з заземлюючою 
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жилою; захист від обриву або збільшення опору ланцюга заземлення понад 

100 Ом на відключення; нульовий захист; перевірку справності ланцюга 

котушки контактора. 

Включаюча котушка контактора одержує живлення через контакт 

проміжного реле, приєднаного безпосередньо до затискачів іскробезпечної 

вторинної обмотки понижаючого трансформатора. В схемі на мал. 3.26 це 

реле К4, приєднане до обмотке II трансформатора Т2. По котушці реле 

проходить змінний струм, але опір її змінному струму настільки великий, що 

струм недостатній для вмикання реле. Щоб реле можна було включити, 

паралельно котушці реле і, отже, вторинній обмотці трансформатора, 

приєднують через контакт апарата керування (наприклад, кнопки) 

напівпровідниковий діод. Протягом одного полуперіода струму обмотки II, 

коли напрямок струму збігається з провідним напрямком діода, обмотка II 

трансформатора замкнута практично накоротко (опір діода в провідному 

напрямку незначний) і струм по котушці реле не проходить. Протягом 

наступного полуперіода струм обмотки II піде тільки по котушці реле, тому 

що через зустрічно включений діод він йти не може. В результаті котушка 

реле буде обтікатися однополуперіодним випрямленим струмом, і реле 

спрацює. 

Дистанційне керування з кнопкового поста на робочій машині. При 

цьому виді керування між прохідними зажимами 0 і 3 встановлюють 

перемичку (показана штриховою лінією). Натисканням на кнопку "Пуск" 

винесеного поста утвориться ланцюг, що замикає обмотку II трансформатора 

Т2 через діод V у кнопковому пості: верхній зажим обмотки II, розмикаючий 

контакт К1.1, кнопка SB3 («Стоп»), прохідний зажим 1 у відділенні 

контрольних виводів, жила керування I силового кабеля, кнопки "Пуск" і 

«Стоп», діод V, заземлююча жила 0 силового кабеля, прохідний зажим 0, 

перемичка 0 – 3 на прохідних зажимах, розмикаючий контакт кнопки SB4 
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(«Перевірка схеми»), нижній зажим обмотки II. В результаті котушка реле 

буде обтікаться випрямленим струмом, реле К4 спрацює і контактом К4.1 

замкне ланцюг котушки контактора КМ, який головними контактами КМ.1 

подасть живлення на електродвигун і переключить допоміжні контакти в 

ланцюгах керування. Так, контакт КМ.6 через резистор R зашунтує кнопку 

«Пуск», тому при її відпусканні ланцюг керування залишиться замкнутий. 

 
Рис. 3.26. Пускачі ПВИ-25Б, ПВИ-63Б і ПВИ-125Б: 

1 – силовий кабельний ввод; 2 – прохідний зажим; 3,4,6. – кришки відповідно 

мережового відділення I, відділення виводів II і відділення роз'єднувача III,  

5 – швидкооткриіваєма кришка контакторного відділення IV; 7 - роз'єднувач;  

8 – ручка приводу роз'єднувача; 9 – трансформатор струму; 10 – салазки; 11–- 

контакторний блок 

Дистанційне керування з окремого кнопкового поста. При цьому виді 

керування перемичку 0 – 3 в пускачі знімають і встановлюють перемичку в 

електродвигуні М між жилами 0 і 3. В результаті описаний вище ланцюг буде 

містити додатково жили 0 і 3 силового кабелю до електродвигуна. У такий 

спосіб ланцюг керування контролює цілісність заземлюючої жили. 
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Рис. 3.27. Принципова електрична схема пускачів ПВИ-25Б, ПВИ-63Б, ПВИ-125Б 

I - мережове відділення; II - відділення роз'єднувача; III - відділення апаратури;  

IV - відділення виводів 

 

При спрацьовуванні максимального захисту (пристрій УМЗ) контакт 

К2.1 відключає контактор, а контакт К2.2 включає сигнальну лампу HL2. 

Справність ланцюга котушки контактора (без його вмикання і подачі 

напруги на електродвигун) перевіряють у такий спосіб. Перемичку X1 із 

зажимів 20 і 34 у ланцюзі котушки контактора знімають і встановлюють на 

зажими 1 і 37, після чого натискають кнопку SB4 ("Перевірка схеми"). В 

результаті обмотка II трансформатора Т2 і котушка реле К4 виявляються 

зашунтованими діодом V2 протягом одного полуперіода по ланцюзі: верхній 

затиск обмотки ІІ, розмикаючий контакт К1.1, кнопка SB3, перемичка X1 (1-

3, 7), діод V2, кнопка SB4, нижній вивод обмотки II. Реле К4 спрацьовує і 
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замикає контакт К4.1 у ланцюзі котушки контактора КМ. При знятій з 

зажимів 20 і 34 перемичці послідовно з котушкою контактора виявляються 

включеними резистори R1, R2 і неонова сигнальна лампа HL3. При 

справному ланцюзі струм у котушці контактора буде недостатній для його 

спрацьовування, а загоряння лампи HL3 покаже, що ланцюг справний. 

Блокувальне реле витоку (БРУ) змонтовано в блоці керування БУ. Для 

контролю роботи БРУ натискають кнопку SB5 («Перевірка БРУ»), вводячи в 

ланцюг реле К1 замість опору ізоляції перевірочний резистор R8 (при 380 В) 

або R9 (при 660 В). 

В процесі експлуатації при повторному вмиканні електродвигуна, що ще 

не встиг зупинитися, під дією його ЕРС. можуть відбуватися помилкові 

спрацьовування захисту від витоків (БРУ). Щоб уникнути цього в пускачі 

встановлено реле часу, що складається з електромагнітного реле КЗ, 

електролітичного конденсатора С2, резистора R7 і діода V3. Коли контактор 

КМ включається, його допоміжний контакт КМ.4 замикає ланцюг живлення 

реле КЗ, і воно спрацьовує без витримки часу, замикаючи контакт КЗ.1 у 

ланцюзі шунтування реле К4 і розмикаючи контакт К3.2 у ланцюзі реле К1 

(БРУ). При відключенні контактора його контакт КМ.4 у ланцюзі реле часу 

розмикається, по котушці реле КЗ буде проходити струм розрядки 

конденсатора С2, тому повернення реле КЗ у вихідний стан відбудеться через 

2…3с (час розрядження конденсатора). Протягом цього часу контактор не 

може бути включений, тому що котушка проміжного реле К4 зашунтована 

контактами КМ.5 і К3.1. Після закінчення зазначеної витримки часу контакт 

К3. 1 розмикається, а К3.2 у ланцюзі контролю опору ізоляції замикається. 

Електричні схеми інших пускачів серії ПВИ (крім ПВИ-32), а також 

ПМВИ-13А і ПМВИ-23А аналогічні. 

Пускач ПВИ-32 значно відрізняється від інших пускачів серії ПВИ. 

Максимальний струмовий захист у цьому пускачі здійснюється аварійним 
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автоматичним вимикачем F1 (Рис.3.28) типу Е2046-300 з номінальним 

струмом 32 А і струмом відсічки (відключення) Iотс = 12Iном = 384 А. В якості 

контакторів використані два електромагнітних пускачі К1 і К2 типу ПМА-

3102 (без оболонки і пристроїв захисту) з номінальним струмом 40 А и 

напругою включаючої котушки 36 В. В крайні (за схемою) фази включені 

послідовно по два головних контакти пускачів, а треті їхні контакти також 

послідовно включені в середню фазу. Таким чином, утворюється подвійний 

розрив головного ланцюга. У пускачі ПВИ-32 замість блокувального реле 

витоку БРУ застосований блок контролю ізоляції А2 типу БКИ (аналогічно в 

автоматичному вимикачі АВ-400ДО) і введено новий блок А I типу БДУ - 

керування і контролю. Схема блока БДУ показана на мал. 3.28.  

Пускач ПВИ-32 забезпечує:  

– захист від струмів к.з. відходячих від пускача силових ланцюгів 

автоматичним вимикачем із нерегульованою уставкою і сигналізацію про 

спрацьовування захисту (сигнальна лампа з червоним світлофільтром);  

– захист від втрати керованості при обриві або замиканні проводів 

дистанційного керування між собою; 

– захист при обриві або збільшенні опору заземлюючого ланцюга, до 

значення, що перевищує 100 Ом;  

– захист від перевантаження; 

– нульовий захист; 

– захист від самовключення пускача при підвищенні напруги живлячої 

мережі до 150 % номінального; 

– електричне блокування, що перешкоджає вмиканню пускача при 

зниженні опору ізоляції в відходячій ділянці мережі нижче 30 кОм, і 

сигналізацію про спрацьовування блокування (сигнальна лампа з білим 

світлофільтром); 

– перевірку справності електричного блокування від витоку. 
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Рис. 3.28. Принципова електрична схема: а - пускача ПВИ-32; б – блоку БДУ 

I - мережне відділення; II - відділення роз'єднувача; III - відділення апаратури;  

IV - відділення виводів 

 

До 

б
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Рис. 3.29. Принципова електрична схема пускача ПВИР-250 

I - відділення виводів; II - відділення роз'єднувача; III - мережове відділення;  

IV - контакторне відділення; V - винесений пост при дистанційному керуванні за 

допомогою окремого кабеля 

 

Дистанційне керування пускачем здійснюється за допомогою блоку 

БДУ, який складається з двох вимірювальних схем, які мають у своєму складі 

схеми порівняння струмів, підсилювачі і вихідні реле. Контакти вихідних ре-

ле ввімкнені в логічну схему, яка здійснює керування проміжним реле К3.1. 

Вхідне коло являє собою схему порівняння струмів і містить резистори R9,  

R17, R18, R21, R13, R10, конденсатори С10, С11 та діоди VD6, VD7, VD10. 
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Порівняння струмів здійснюється на базі транзистора VТ7 (VТ8), 

навантаженням якого є резистор R16 (R20). У коло навантаження ввімкнено 

схему часової затримки сигналу керування, яка складається з транзисторів 

VТ3, VТ1, (VТ5, VТ2), резисторів R2, R5, R6, R8 (R7, R10, R11, R12), 

конденсаторів С4, С6 (С5, С7), діода VD4 (VD5) та стабілітрона VD1 (VD2). 

До вхідного кола схеми порівняння струмів і до контактів 10 і 20 

приєднано пост дистанційного керування. При вмиканні роз’єднувача Q на 

блок А (БДУ) надходить напруга 18 В. При цьому в позитивний напівперіод 

струм від джерела прямує по двох паралельних колах: R13 – VD7 – R19 – 

VD10 і кнопковим постом. У негативний півперіод струм протікає по колу 

VТ7 – R21 – R18 – R17 – VD6 – R9. На базі транзистора VТ7 відбувається 

порівняння струмів. 

При розімкненій кнопці «Пуск» транзистори VТ7 і VТ1 розкриті через 

реле К1 струм не тече. При замиканні кнопки «Пуск» шунтується коло R13 – 

VD7 – R19 – VD10, що призводить до переваги струму в колі колу VТ7 – R21 

– R18 – R17 – VD6 – R9. В результаті відкриваються транзистори VТ7, VТ1 і 

спрацьовує реле К1. При збільшенні опору в колі дистанційного керування 

струм у колі R13 – VD7 – R19 – VD10 збільшується, що призводить до 

закривання транзисторів VТ7, VТ1 і вимкнення реле К1. В разі замикання 

проводів дистанційного керування між собою шунтуються обидва кола, що 

призводить до закривання VТ7, VТ1 і вимкнення реле К1. 

Схема часової затримки служить для часової затримки компенсації 

фазового зсуву між напругою живлення реле К1, струмом керування в 

базовому колі транзистора Т1 і стійкої роботи при перехідних процесах у 

колах керування. 

Контакти вихідних реле двох вимірювальних схем увімкнені в логічну 

схему таким чином, що в разі подавання напруги на схему вмикається реле 

К4 і замикається контакт К4.2 у колі реле К5. За наявності керуючого 
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сигналу в колі дистанційного керування контакти К1.2 і К2.2 

преремикаються. При цьому реле К4 залишається ввімкненим, вмикає реле 

К5, яке своїми контактами вмикає проміжне реле. При неузгодженій роботі 

контактів К1.2 і К2.2 в реле К4 зникає струм, розмикається контакт К4.2 і 

вимикається проміжне реле. 

При замиканні кнопки «Пуск» спрацьовує вихідне реле К5 і стримує 

живлення проміжного реле. 

Якщо опір заземлюючого проводу збільшиться до значення, що 

перевищує 100 Ом, або відбудеться його обрив, реле керування К1.1 і К2.1 

блоку А1 відключаться, розриваючи ланцюг котушки виконавчого реле К5.1. 

В результаті пускач відключається і блокується. Для настройки 

вимірювального вузла на визначену уставку контрольованого опору 

заземлюючого проводу застосований змінний резистор R17. Пускач 

відключається натисканням кнопки «Стоп» поста керування. 

Справність ланцюга котушок включаюючих контакторів, можна 

перевірити, не подаючи напругу на електроприймач. Для цього 

встановлюють перемикачі S2 і S3 у положенні «Перевірка» і включають 

роз'єднувач. Виконавче реле К5.1 блоку А1 спрацює через контакт S3.1 

кнопки S3 і діод VD. Включиться проміжне реле КЗ і своїми контактами 

замкне ланцюг котушок контакторів через лампу Н2 із зеленим 

світлофільтром. Загоряння лампи свідчить про справність ланцюга котушок 

контакторів. 

Пристрій попереднього контролю ізоляції БКИ має дві уставки 

спрацьовування: попереджувальну й аварійну. У зоні попереджувальної 

уставки (опір від 200 до 30 кОм) БКИ сигналізує миготінням сигнальної лампи 

Н2, а в зоні аварійної уставки (опір нижче 30 кОм) розриває ланцюг схеми 

керування пускачем, сигналізуючи про це світінням сигнальної лампи Н2. 
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Схема блоку БКИ (рис. 3.30) розрахована для роботи в двох режимах, для чого 

служить тумблер SA, що займає відповідним режимам положення. 

 
 

Рис. 3.30. Принципова електрична схема блоку БКИ 

 

Схема складається з транзисторного підсилювача, виконаного на складовому 

транзисторі VT1, VT2, навантаженням якого є реле К1.1. Вимір опору здійснюється 

шляхом порівняння струмів керування складового транзистора VT1, VT2 і 

колекторного VT3. При величині опору ізоляції відходячого від апарату 

приєднання вище встановленої уставки транзистор VT3 постійно відкритий, в 

результаті чого транзисторний підсилювач замкнений. При зниженні опору ізоляції 

до величини уставки транзистор VT3 замикається, а транзисторний підсилювач 

відкривається, при цьому спрацьовує реле K1.1, що своїми контактами блокує 

ланцюг керування апарату. Схема дозволяє робити контроль ізоляції відходячих 

приєднань від апарату, в обох режимах: Попереджувальна й Аварійна. Для 

налагодження схеми на бажані уставки служать резистори R2 і R3. 
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Із реверсивних пускачів на діючих підприємствах розповсюджені 

вибухобезпечні реверсивні пускачі ПМВИР-41 і ПВИР-250.  

У пускачі ПМВИР-41 максимальний струмовий захист здійснюється 

плавкими запобіжниками. При перегорянні плавкої вставки в одному із них 

працюючий електродвигун буде продовжувати обертатися, але струм у його 

обмотках перевищить номінальний. Щоб уникнути виходу його з ладу 

паралельно запобіжникам включають двохобмоточне реле. При справних 

запобіжниках різниця потенціалів на їхніх зажимах близька до нуля, і реле 

відключено. Якщо плавка вставка в одному із запобіжників згорить, то на 

зажимах цього запобіжника утвориться напруга, і реле включається, 

розмикаючи свій контакт у ланцюзі керування пускачем. 

Пускач ПВИР-250 забезпечує ті ж види керування, захисту, блокування, 

сигналізації і перевірок, що і розглянуті вище нереверсивні пускачі. У ньому 

додатково передбачене електричне блокування, що перешкоджає 

одночасному вмиканню обох контакторів пускача. 

Силовий ланцюг пускача (Рис. 3.29) містить роз'єднувач Q, 

трансформатори струму ТА1 і ТА2, головні контакти К1.2 і К2.2 контакторів. 

В пускачі ПВИР-250 встановлені контактори КТУ-4 із прямоходовою 

системою. Котушки включаючих контакторів, живляться випрямленим 

струмом від випрямляча U1, що приєднаний до затискачів (36 В) вторинної 

обмотки трансформатора TV1. При включеному роз'єднувачі Q на 

випрямлячі U1 подана напруга. По ланцюзі: плюс випрямача U1, допоміжні 

контакти К1.7, К.2.7 контакторів, резистор R5, котушка реле форсировки 

вмикання К3.1, контакт кнопки S1, мінус U1 проходить струм. Реле К3.1 

спрацьовує і своїм замикаючим контактом шунтує резистори R3 і R4 у 

ланцюзі котушок включаючих контакторів. 

Для пуску електродвигуна в будь-якому напрямку, наприклад «Вперед», 

необхідно натиснути відповідну кнопку поста керування. При цьому в 
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пускачі включиться проміжне реле К5.1 і замкне контакт КЗ.2 у ланцюзі 

котушки контактора К1.1. Контактор включиться і допоміжним контактом 

К1.1 розімкне ланцюг котушки К3.1 форсуючого реле, контакт К3.2 якого, 

розмикаючись, введе в ланцюг включаючої котушки контактора резистори 

R3 і R4. В результаті струм у котушці контактора знизиться до значення 

струму утримання. 

Пускачі ПВИ-25БТ, ПВИ-63БТ мають більш досконалі схеми керування 

(блок БДУ), напівпровідниковий максимальний захист (ПМЗ), захист від пе-

ревантаження (ТЗП) та блок контролю ізоляції (БКИ). 

Електрична схема блоку ТЗП (Рис. 3.31) складається з вимірювальної і 

виконавчої частин. Вимірювальна частина схеми живиться від 

трансформаторів струму через трифазний однополуперіодний випрямляч на 

діодах VД1–VД3, а виконавча – напругою 36 В через контакти 8 і 10 

штепсельного роз’єднання. 

Вимірювальна частина схеми включає в собе дільники напруги з 

резисторів R2, R3 і R5, R6, активно-ємнісні контури R7, С3 і R8, С2, схему 

АБО з діодів VД4 і VД5. 

Виконавча частина виконана на основі граничного пристрою з 

однопереходних транзисторів VT1 і VT2, тиристора VS1, виконавчого реле К1.1 і 

випрямляючого моста VД8-VД11. При подачі живлення на схему і роботі 

двигуна в номінальному режимі напруга з вторинних обмоток трансформаторів 

струму надходить на випрямляючий міст і після випрямлення подається на 

дільники напруги R2, R3 і R5, R6. Відбувається заряд конденсаторів С2 і С3. 

Якщо двигун працює без перевантаження, то напруги цілком заряджених 

конденсаторів недостатньо для відкривання транзистора (ключа) VT1 

виконавчого органа. В міру збільшення навантаження відбувається подальший 

заряд конденсаторів. Коли напруга на одному із конденсаторів досягає напруги 

спрацьовування ключа (на С2 при перекиданні або затягнувшомуся пуску 
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двигуна, на СЗ при перевантаженнях, що перевищують (1,1...12)Іном), 

транзистор VT1 переключається і подає імпульс на керуючий електрод 

тиристора VS1, в анодний ланцюг якого включене виконавче реле К1.1. 

Стабілізація порога спрацьовування ключа здійснюється релаксаційним 

генератором, виконаним на однопереходному транзисторі VT2. При 

спрацьовуванні своїми контактами реле К1.1 діє на ланцюг керування і 

сигналізації апарата. Час досягнення напруги спрацьовування ключа залежить 

від кратності перевантаження двигуна.  

На напругу 1140 В в промисловості використовують пускачі ПВ-1140-

250, ПВ-1140-225, ПВ-1140-263. Останні два пускачі на номінальні стру-

ми 25 і 63 А мають два контактора в одній оболонці, що дозволяє їх викорис-

товувати на два відходячих приєднання, тобто керувати двома електродвигу-

нами, або,  при відповідному переключенні схеми використовувати їх як ре-

версивний пускач. Конструктивно ці вимикачі виконано в тій же оболонці, 

що і пускач ПВ-1140-250. 

Схеми пускачів на 1140 В максимально уніфіковані зі схемами пускачів 

ПВИ. В них використовують типові блоки: керування (БДУ), максимального 

захисту від перевантажень (ТЗП), контролю ізоляції (БКИ). Разом з тим ма-

ють місце деякі особливості: 

– реверсивний роз’єднувач має конструкцію за якою при відключенні 

напруги з пускача вихідні затискачі роз’єднувача приєднуються на землю; 

– схема передбачає автоматичний контроль цілісності ланцюга зазем-

лення пересувної машини за допомогою спеціального блоку (БКЗ); 

– керування машиною виконується за допомогою спеціального контро-

льного кабелю. 

Контроль опору заземлюючого ланцюга здійснюється мостовою схемою 

(рис. 3.32), три плеча якого складаються із резисторів R1 (R3, R11), а четвер-

те являє собою петлю із заземлюючої і контрольної жил кабеля, що 
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приєднуються відповідно до зажимів 0 і 3 пускача. Наприкінці лінії керування 

встановлюється діод V. Зміна полярності діода V неприпустима, тому що при 

цьому реле К1 відключиться і заблокує контактом К1.1 ланцюг керування 

пускачем. До діагоналі вимірювального моста приєднаний вхід підсилювача на 

транзисторах V8 - V10 і тиристорі V11. Цей підсилювач у нормальному режимі 

включає реле К1. У випадку збільшення опору контрольованого ланцюга вище 

50 Ом і розбалансуванню вимірювального моста реле К1 відключається і розмикає 

ланцюг керування пускачем. 

 
Рис. 3.31. Принципова електрична схема блоку ТЗП 

 
Рис. 3.32. Принципова електрична схема блоків живлення (А3)  

і контролю ланцюгів заземлення БКЗ (А1) 

Д
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Джерело живлення іскробезпечних ланцюгів (блок АЗ) складається з 

феррорезонансного стабілізатора напруги, зібраного на трансформаторі Тр1 і 

конденсаторі С1, і стабілітронів V1 - V6, що зрізають викиди напруги при 

перехідних процесах. Для блокування пускача у випадку замикання жил 

контрольного ланцюга або при їхньому обриві в блоці БКЗ введено 

додатковий ланцюг, що складається з діодів V2 і VЗ, резисторів R2 і R6 і 

конденсаторів С1 і С2. Постійні часу заряду і перезаряду конденсаторів С1, 

С2 вибираються такими, щоб у режимах замикання жил контрольованого 

ланцюга або пробою діода конденсатори, зарядившись у неробочий 

полуперіод полярністю, при якій транзистор V8 замкнений, не змінювали б 

знаку заряду в робочий напівперіод. При цьому реле К1 відключається. Для 

запобігання помилкових спрацьовувань блока БКЗ при пусках потужних 

двигунів введений каскад на транзисторі V10. У нормальному режимі 

транзистори V8 і V9 відкриті, а конденсатор С3 заряджений. Тому відкриті 

також транзистори V10 і V11. Якщо транзистори V8, V9 під час перехідного 

процесу закриті, конденсатор С3 буде розряджатися через резистор R9 і вхід 

транзистора V10, утримуючи його у відкритому стані на час пуску двигуна.  

Електромагнітний вибухобезпечний пускач ПВВ-320 із вакуумним 

контактором призначений для дистанційного керування електроприймачами 

в шахтах, небезпечних по газу і пилу, може застосовуватися при тих же 

параметрах навколишнього середовища, що і пускачі серії ПВ на напругу 

1140 В. Розрахований на застосування в трифазних електромережах із 

лінійною напругою 1140 або 660 В. 

Відмінною рисою цього пускача є наявність у ньому вакуумного 

контактора. Гасіння у вакуумі електричної дуги, що виникає при комутації 

струму в силовому ланцюзі, дозволяє виключити шкідливий вплив продуктів 

горіння дуги на ізоляційні деталі й антикорозійні покриття і різко підвищити 

ефективність дугогасячої системи. В результаті збільшується (у декілька 
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разів) ресурс роботи пускача, особливо у важких режимах роботи, в 

порівнянні з ресурсом пускачів, що мають звичайний електромагнітний 

контактор. 

 

 
Рис. 3.33. Рудниковий вибухобезпечний пускач ПВВ-320 із вакуумним контактором: 

I, II, III, IV - відділення виводів, вводів, роз'єднувача і контактора; 1 - салазки;  

2 – заземлюючі затискачі; 3 – швидкооткриваєма кришка; 4, 6 – кабельні вводи: 

силовий і контрольний; 5 – оглядове вікно сигнальних ламп; 7 – ручка приводу 

роз'єднувача; 8 – привод замка швидкооткриваємої кришки; 9, 12, 14 – кришки відділень 

виводів, вводів, роз'єднувача; 10, 11, 13 - прохідні затискачі: контрольний і силові; 15 -

трансформатор струму; 16 - блокувальний роз'єднувач; 17 - контактор; 18 - корпус; 19 - 

панель апаратури 

Вводні пристрої силових ланцюгів забезпечують приєднання і 

вибухобезпечне ущільнення гнучких або броньованих кабелів із сухим 

розбиранням. Конструкцією пускача передбачено три кабельних вводи для 

контрольних і шість для силових ланцюгів. 

Конструктивно пускач ПВВ-320 (рис. 3.33) уніфікований із пускачами 

типу ПВ. 

Укр НДУВЕ розробило нову серію вибухозахищених пускачів серії 

ПРВИ на струми 250, 320 та 400 А. 

Починаючи з 2001 року Торезським електротехнічним заводом освоєно 

випуск нових серій рудникових пускачів: нереверсивних: типів ПВИ-32М, 
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ПВИ-63М, ПВИ-125М, ПВИ-160М відповідно на номінальні струми 32, 63, 

125 та 160 А та ПВИ-250М, ПВИ-250МВ, ПВИ-320МВ на струм 250 та 320А, 

та реверсивних ПВИ-80МР і ПВИ-250МР (рис. 3.34.) на номінальні струми 

80 та 250 А. Нові серії пускачів виготовляються з глухим та штепсельним ви-

водами. В пускачах зі штепсельним виводом в позначеннях додається літера 

«Ш» (наприклад, ПВИ-125М(Ш) або ПВИ-250МРШ). Пускачі розраховані на 

роботу в мережах з номінальною напругою 380, 660 та 1140 В. мають захисти 

від струмів короткого замикання та перевантаження. В них використовують-

ся нові серії контакторів КТУ-3000 та КРМ-250. 

Пускачі серії ПРН призначені для дистанційного керування 

електроприймачами в шахтах і рудниках, безпечних за газом або пилом, і 

випускаються в рудниковому нормальному виконанні. Їх оболонки 

забезпечують ступінь пиле- і бризкозахищеності не нижче IP54. Мають 

пускачі три виконання: на номінальні струми 63; 100 і 200 А; призначені для 

експлуатації при температурі навколишнього середовища від - 45 до + 40 °С, 

відносної вологості повітря 97 % при температурі 35 °С, запиленності до 100 

мг/м3. Встановлюються пускачі на горизонтальній поверхні, можуть 

підвішуватися на вертикальній стіні. Можливий нахил корпуса від 

нормального робочого положення до 10°  для ПРН-63 і ПРН-100, до 5°  для 

ПРН-200. Коливання напруги електричної мережі можуть складати 85…100 

% від номінального (380 В). 

Найбільша потужність що підключається до пускачів ПРН-63, ПРН-100 і 

ПРН-200 електроприймача в категорії застосування АС3 дорівнює 32; 55, 100 

кВт. Напруга ланцюга керування складає 36 В.  

Пристрої вводу пускачів допускають приєднання багатожильних 

гнучких кабелів типів КРПГ, КРПС, КРПТ. Передбачено можливість 

введення трьох силових (для приєднання до мережі, до навантаження і для 

живлення транзитного навантаження) і двох контрольних кабелів.  
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Рис.3.34. Пускач вибухозахищений реверсивний типу ПВИ-250МР 

 

Електрична схема пускача серії ПРН забезпечує дистанційне ручне 

керування за допомогою кнопкового поста, вбудованого в машину або 

встановленого окремо; дистанційне автоматичне керування від замикаючого 

допоміжного контакту контактора іншого пускача або датчика; захист від 

втрати керованості при обриві або замиканні проводів дистанційного 

керування, від обриву або збільшення опору понад 100 Ом жили 

заземлюючого кабеля, що живить керований електроприймач; нульовий 

захист; захист від самовільного вмикання пускача при короткочасному 

підвищенні напруги мережі до 150% номінального, від перекидання двигуна і 

сигналізацію про спрацьовування цього захисту. 

Принципова електрична схема пускачів серії ПРН приведена на рис.3.35. 

Керування електроприймачем робиться за допомогою силових контактів 

К1.2М контактора. В пускачах на струми 63 і 100 А застосований контактор 

КТ-7023У, а на струм 200 А – КТ-6033.  
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Схема дистанційного керування складається з вимірювального моста, 

зібраного на резисторах Rl, R2, R5, в діагональ якого включена обмотка реле 

К4.1. Живлення схеми зроблено від вторинної обмотки трансформатора. 

Для керування та захисту приводами штовхачів, задвижок 

трубопроводів, стволових дверей, стрілочних переводів призначені 

автоматичні рудникові пускачі ПРА, що використовуються в схемах 

дистанційного, централізованного чи автоматичного керування шахтними 

механізмами, а також для керування колонковими електросвердлами. 

 

 

Рис. 3.35. Принципова електрична схема електромагнітних пускачів серії ПРН  

в рудниковому нормальному виконанні. 

 

В схемі пускача для подачі напруги на схему встановлено автоматичний 

вимикач; два контактори зібрані за реверсивною схемою керування. Схема 

керування подібна схемам керування пускачів ПВИ. 

жила заземлююча

жила заземлююча

жила контрольна

жила контрольна
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Для місцевого та дистанційного керування електродвигунами з 

короткозамкнутим ротором в хімічній, газовій, нафтовій та інших галузях 

промисловість випускає магнітні вибухозахищені пускачі типів ПМВ-25 та 

ПМВ-32. Пускачі мають захист від перевантаження та обриву фази. 

 

3.3.5. Рудникові станції керування 

 

Станціями керування називають комплектні пристрої керування елект-

роприводами. Їх вибухонепроникні оболонки складаються з окремих зварю-

вальних відсіків, з'єднаних між собою, або являють собою корпус, розділений 

вибухонепроникними перегородками. У відсіках розташовуються комутацій-

ні апарати й апаратура керування, захисту, сигналізації і блокування. Число 

відсіків у різних станціях керування – від двох до чотирьох. Відсіки закрива-

ються швидковідкриваємими кришками. 

В даний час випускаються наступні станції керування: СУВ-350А та 

СУВ-350АВ для дистанційного керування асинхронними електродвигунами, 

встановленими на машинах і механізмах вуглевидобувних комплексів КМ87 

або подібних комплексів, що виконують очисні роботи при пологому заля-

ганні родовища і при комбайновій виїмці вугілля і використанні механізова-

ного гідравлічного кріплення; СУВК-8 для керування електродвигунами про-

хідницького комбайна ПК-8 і йому подібних СУВК-9 для керування електро-

двигунами прохідницьких комбайнів ПК-9рА і 4ПП2; САУБ-У5 для дистан-

ційного керування асинхронними двигунами з короткозамкнутим ротором, 

встановлюваними на буровій машині БГА і їй подібних, а також для автома-

тичної стабілізації струму двигуна обертача і захисту його від перекидання 

при технологічних перевантаженнях; СУВ-1Л-100 і СУВ-2Л-120 для дистан-

ційного керування двигунами приводних станцій, електромагнітами гальмів-
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них і стопорних пристроїв, двигунами приводу рідинного реостата і насоса 

охолодження в стрічкових конвеєрах 1Л-100, 2Л-120 та ін. 

Місце установки станцій керування залежить від їхнього призначення. 

Так, станції керування СУВК-8 і СУВК-9 монтують на комбайнах. Станції 

СУВ-350А і САУБ-У5 мають салазки; їх встановлюють в штреці біля вибою 

безпосередньо на грунт або на настил і переміщують за допомогою лебідки. 

Станції СУВ-1Л-100 і СУВ-2Л-120 монтують стаціонарною в штреці або в 

камерах. 

Станції керування СУВ-350А та СУВ-350АВ складаються з трьох зва-

рювальних відділень 3, 7 і 11(рис. 3.36,а), з'єднаних прямокутними патрубка-

ми, у вікнах яких прокладають монтажні проводи. Вони мають загальний ка-

бельний ввод і виводи для 10 відходячих приєднань (рис.3.36,б). 

Апаратура станції керування розміщена в трьох основних висувних бло-

ках (2, 8, 12), бічному додатковому - 13, блоці трансформаторів і також без-

посередньо в оболонці станції. В кожному висувному блоці, встановленому в 

одному із відділень станції, містяться два-три комплекти апаратури для керу-

вання декількома електроприводами. Електричний зв'язок силових ланцюгів 

блока апаратури з іншою частиною станції керування здійснюється стикови-

ми контактами, розміщеними на контакторній панелі блока, що стикаються з 

контактами в оболонці при задвиганні блоку. Для електричного зв'язку лан-

цюгів керування використовуються з’єднувачі РША. 

Додатковий блок 13 апаратури розміщений у бічній порожнині лівого 

відділення перпендикулярно до осі відсіку. Його викочують і витягають при 

вийнятому основному блоці. На ньому розміщений комплект апаратури ви-

воду 8, лампи сигналізації про справність ланцюга нульового розщеплювача 

аварійного вимикача, допоміжні реле, запобіжники в ланцюгах із напругою 

36 В і діодні мости. В цій же порожнині знаходиться блок трансформатора, 

що жорстко кріпиться до оболонки. 
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Рис. 3.36. Магнітна станція керування СУВ-350А:  

а - загальний вид; б - схема силових ланцюгів;  

1 – швидковідкриваєма кришка; 2, 8, 12 -відповідно середній, правий і лівий блоки 

апаратури; 3, 7, 11 - середнє, праве і ліве відділення; 4, 9, 18 - оглядове вікно для сигналь-

них пристроїв; 5 - коробки контрольних виводів; 6 - ручка кришки; 10 - ручка перемикача; 

13 -додатковий блок апаратури; 14 - салазки; 15 - кнопки вмикання і відключення вимика-

ча в ланцюзі 127 В; 16 - кнопка вмикання розщеплювача; 17 - кнопка перевірки БРУ. 

 

Пристрої вводу розраховані на приєднання броньованого (при сухому 

розбиранні) і гнучкого кабелів. Всі виводи станції керування постачені штеп-
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сельними з’єднаннями, що відключаються і включаються за допомогою спе-

ціальних знімних гайок.  

Кришки 1 усіх відділень станції - швидковідкриваємі. Вони зблоковані з 

роз'єднувачем так, що при включеному роз'єднувачі їх не можна відкрити і, 

навпаки, якщо відкрита хоча б одна кришка, роз'єднувач включити не можна. 

Механічне блокування аварійного вимикача з роз'єднувачем виконане у ви-

гляді секторів, жорстко зв'язаних із ручками роз'єднувача й аварійного вими-

кача. Блокування не дозволяє відключити роз'єднувач при включеному ава-

рійному вимикачі. 

На швидковідкриваючих кришках 7 відсіків станції є оглядові вікна 9 

(по одному на кожний вивод) під лампи - про спрацьовування БРУ (із білим 

світлофільтром) і максимального струмового захисту (з червоним світлофіль-

тром). Електрична апаратура станції СУВ-350А забезпечує ті ж види захисту, 

блокування і сигналізації, що і розглянуті вище нереверсивні і реверсивні пу-

скачі, і, крім того, електричне блокування, що виключає можливість вмикан-

ня комбайна і конвеєра без подачі попереджувального звукового сигналу, а 

також світлову сигналізацію про справність ланцюгів контролю гідросистеми 

і попереджувальної сигналізації. 

Станції керування СУВК-9 і СУВК-8 мають по два відділення, які за-

криваються швидковідкриваємими кришками. 

Ці станції керування призначені для роботи з конкретним комплексом 

обладнання, що іноді перешкоджає їх більш широкому впровадженню. В 

зв’язку з цим було розроблено уніфікований комплексний пристрій керуван-

ня типу КУУВ-350, призначений для роботи в мережах напругою 660 і 1140 

В. Пристрій складається із стандартних модулів, які можуть бути з’єднані в 

будь-якому варіанті та кількості. Параметричний ряд стандартних модулів 

складає два типи, які вміщують набори комутаційної апаратури: 

– перший тип має: роз’єднувач та автоматичний вимикач на струм 350 А, 
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чотири контактори на 350 А, чотири – на 250 А та один на 63 А. Моди-

фікацією цього пристрою є КУУВ-350 Ік (конвеєрний)та КУУВ-350 Іс 

(струговий); 

– другий тип має роз’єднувач на 350 А, автоматичний вимикач, два кон-

тактори на 250 А, три – на 63 А, та два на 63 А, включені за реверсив-

ною схемою. Модифікацією цього пристрою є КУУВ-35 (комбайновий) 

та КУУВ-350 (тупиковий). 

Остання модифікація призначена для місцевого, дистанційного та авто-

матичного керування асинхронними двигунами вентиляторів місцевого про-

вітрювання з резервним живленням, а також для блокування подання елект-

роенергії в тупикову виробку при порушенні нормального режиму провітрю-

вання або вмісту метану вище допустимого. 

 

3.3.6. Пускові агрегати 
 

Пусковим агрегатом називають пристрій, що містить силовий понижую-

чий трансформатор, комутаційну апаратуру й апарати захисту. Пускові агре-

гати призначені для живлення і керування ручними електросвердлами або 

іншим ручним електроінструментом. Напруга цих електроприймачів відпові-

дно до вимоги Правил безпеки не повинна перевищувати 127 В. 

Промисловість виготовляє пусковій агрегати НПШ-М-01 напругою 380 

та 660 В, та НПШ-М-02 напругою 660 та 1140 В призначені для живлення, 

керування і захисту двох шахтних ручних електросвердел, а також для місце-

вого освітлення. Вони мають вбудовані елементи захисту від витоку і авто-

матичний вимикач, який виконує також функції роз'єднувача. Все електроус-

таткування агрегатів укладено у вибухонепроникну оболонку, розділену пе-

регородкою на відділення пускозахисної апаратури і трансформатора. 
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Силовий трансформатор - трифазний, сухий, потужністю 4 АкВ  . Почат-

ки і кінці обмоток ВН трансформатора виведені на прохідні затискачі і з боку 

панелі за допомогою спеціальних перемичок можуть з'єднуватися в трикут-

ник (при підводимій напрузі 380 В) або в зірку (при 660 В). 

Агрегати АПШ (рис. 3.37) забезпечують:  

– одночасне живлення двох ручних електросвердел напругою 127 В і по-

тужністю до 1,6 кВт кожне; 

– дистанційне керування електросвердлами по іскробезпечному ланцюзі; 

живлення мережі місцевого освітлення напругою 127 В і потужністю 

0,2КВА; 

– захисти від обриву або надмірного збільшення опору ланцюга зазем-

лення; від струмів КЗ (максимальний захист); від втрати керованості при пе-

ремиканні жил керування; від витоку струму в ланцюзі 127 В; мінімальну. 

При натиснутій кнопці SB1 (рис.3.38) включається автоматичний вимикач 

SF і подається напруга від мережі на первинну обмотку трансформатора Tp1 і на 

всі елементи схеми, підключені до його вторинної обмотки. Після загоряння 

сигнальної лампи H1 кнопку SB1 варто відпустити. Напруга подається на реле 

витоку РУ, при цьому спрацює виконавче реле К5, що своїм розмикаючим 

контактом розімкне ланцюг живлення котушки незалежного розщеплювача 

вимикача SF, а замикаючим підключить джерело живлення іскробезпечних 

ланцюгів керування (первинну обмотку трансформатора Тр2) до обмотки 

напругою 36 В трансформатора Tp1. 

Для надійного спрацьовування реле витоку замикаючим контактом кнопки 

SB1 шунтуються резистори R12, R13, внаслідок чого струм в обмотці реле К5 

збільшується. 

Дистанційне керування агрегатом і живлення електросвердел здійснюються 

вмиканням кнопки Пуск, встановленої на свердлі. При цьому обмотка 

проміжного реле К1 (або К2) шунтується діодом VД, реле спрацьовує і замикає 



 286 

свій контакт в ланцюзі живлення котушки КМ1, що втягується (або КМ2) 

контактора, в підсумку подається напруга на відповідне свердло. 

Відключається свердло відпусканням (розмиканням) кнопки. Захист від струмів 

КЗ в  силових відходячих ланцюгах здійснюється електромагнітними реле К3 

і К4 із струмом уставки 50   5A При спрацьовуванні реле своїм 

розмикаючим контактом розмикає ланцюг живлення котушки відповідного 

втягуємого контактора КМ1 або КМ2, і відходячий ланцюг відключається, а 

замикаючим контактом замикає ланцюг живлення сигнальної лампи Н2 або 

НЗ. Захист від струмів к.з. в силових ланцюгах на ділянці між автоматичним 

вимикачем SF і реле КЗ і К4 здійснюється електромагнітними 

розщеплювачами вимикача, а в ланцюзі живлення місцевого освітлення - 

запобіжниками FU1-FU3. 
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Рис. 3.37. Шахтний пусковий агрегат АПШ-1М: 

1- автоматичний вимикач; 2, 7 - зовнішні заземлюючі затискачі; 3 - панель керуван-

ня; 4- блокувальна планка; 5 - швидковідкриваєма передня кришка; 6 - ручка приводу 

вимикача; 8 - силовий трансформатор; 9 - зубцюватий ключ; 10, 12 - кришка задня і від-

ділення автоматичного вимикача; 11- салазки; 13 - корпус; 14 - клемник; 15 - кронштейн 

із запобіжниками; 16 - блок реле витоку; 17 - кабельні введення; 18 - кришка відділення 

введення; 19 - прохідні затискачі. 
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3.4. Комплектні розподільчі пристрої напругою 6 (10) кВ 
 

Електропостачання сучасних промислових підприємств базується на 

використанні комплектних установок: комплектних трансформаторних підс-

танцій (КТП), комплектних розподільчих пристроїв (КРП), комплектних пе-

ретворювальних підстанцій (КПП) та ін. Це дає значний економічний ефект 

тому, що скорочує строки монтажу електроустановок, здешевлює будівницт-

во, дозволяє вести роботи індустріальними методами. При використанні 

комплектних пристроїв підвищується надійність роботи електроустановки, 

зручність та безпека обслуговування, забезпечується швидке розширення та 

мобільність при реконструкції електроустановок. 

 

3.4.1. Комплектні розподільчі пристрої підстанцій та  

розподільчих пунктів 
 

КРП називають РП, що випускаються у вигляді окремих блоків або 

шаф, укомплектованих повним набором необхідних апаратів для виробницт-

ва самостійних операцій. Основне призначення КРП - прийом і розподіл еле-

ктричної енергії трифазного змінного струму промисловою частотою 50 Гц 

при напрузі вище 1 кВ. Такі КРП називають КРП із силовим вимикачем. Крім 

даного виконання випускають КРП, у шафах яких розміщують вимикачі на-

вантаження, запобіжники мереж напругою вище 1 кВ, трансформатори на-

пруги і трансформатори власних потреб, силові трансформатори, роз'єднува-

чі, розрядники. Таким чином, в залежності від призначення, схеми первинних 

з'єднань КРП мають декілька десятків модифікацій. Застосування КРП спри-

яє широкому впровадженню розукрупнення підстанцій, застосуванню глибо-

ких введень і магістральних схем. 
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Для встановлення в закритих приміщеннях застосовують КРП двох 

конструктивних виконань: викатні і стаціонарні. Перші КРП компактні, 

мають закриті струмоведучі частини, надійну ізоляцію, ущільнення від пилу, 

можливість ревізії або ремонту апаратів висувної частини поза місцями 

установки КРП. Другі - дозволяють здійснювати достатній і безпечний 

контроль за роботою апаратів всередині КРП з доступом до устаткування без 

зняття напруги зі збірних шин, простіші по конструкції, дешевші. 

Викатні КРП рекомендують використовувати передусім в найбільш 

складних крупних і відповідальних електроустановках, в яких необхідно ма-

ти швидку взаємозамінність при пошкодженні основного апарата – вимикача. 

Вони приблизно на 30% дорожчі, займають більшу площу, більш зручні в 

ремонті та більш надійні в обслуговуванні. 

Стаціонарні КРП більш доцільні в першу чергу для простіших схем ко-

мутації, а також для зовнішніх установок, де умови експлуатації викатних 

камер трудніші із-за непогоди. Вони доцільні також як важкі багатоамперні 

пристрої. 

КРП можна класифікувати за наступними основними ознаками: зна-

ченням номінальної напруги і струму, граничної відключаємої потужності, 

типу силового вимикача і приводу, призначенню, виду обслуговування (од-

но- або двостороннє). 

Прикладом викатних КРП можуть бути: КРУ-2-10 та КР-10 на напругу 

6-10 кВ, номінальні струми від 630 до 3500 А з вимикачами типів ВМПЭ-10 

(рис. 3.39) або ВМПП з вмонтованими електромагнітами та пружинними 

приводами з двохстороннім обслуговуванням; серій КМ-1 та КЕ-10 на базі 

уніфікованої сітки вторинних з’єднань на номінальний струм від 630 до 

3500А з вимикачами ВМП-10К, ВК, ВКЕ, ВМПЕ та ВЕ-10/20 (КЕ-10) з елек-

тромагнітними та пружинними приводами; серії КВВО-2 на струми 630 – 

1000 А з вимикачем ВМП-10; КРП  з вакуумними вимикачами навантаження 
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ВНВП-10/320, вмонтованими в шафи КРП КХІІ, які одержали назву К-

ХІІ/ВАК. 

До стаціонарних КРП відносяться РП типу КСО (К-кабіна, С - збірна, 

О - одностороннього обслуговування). РП набирають з окремих камер КСО з 

вбудованими в них електричними апаратами, приладами релейного захисту, 

виміру, автоматики, сигналізації і керування. Основною відмінністю КСО від 

КРУ є їхнє відкрите виконання: збірні шини в КСО всіх виконань прокладені 

вікрито зверху камери КСО. До камер КСО зі стаціонарним устаткуванням 

відносяться камери КСО-272, КСО-266, КСО-285, КСО-366 і ін. 

Із шафів зовнішньої установки слід назвати серію КРУН-6(10)Л з 

номінальним струмом 630 – 1600 А з вимикачами ВМП-10, ВМПЕ-10. 

Як правило, викатне КРП складаеться з чотирьох основних частин: 

корпусу, викатного візка, релейної шафи і відсіку збірних шин. Корпус являє 

собою жорсткий металевий кожух, в якому розміщена апаратура, обумовлена 

схемою з'єднання первинної комутації. Металевими шторками і 

перегородками корпус розділений на відсіки: викатного візка, верхніх 

роз'єднувальних контактів, трансформаторів струму і кабельних розділень. 

На викатному візку встановлюють те устаткування, для якого безпосередньо 

призначене КРП. Релейна шафа має від 10 до 22 приладів, розташованих на 

поворотному блоці. На передній частині дверей розташовують прилади 

виміру й обліку енергії, ключі керування, апаратуру сигналізації; на задній 

стінці – збірка затискачів ланцюгів вторинної комутації. Відсік збірних шин 

встановлюють на корпусі КРП. 

У викатних КРП передбачені механічні й електричні блокування, що не 

дозволяють: включити вимикач при неробочому положенні візка або 

викотити візок при включеному вимикачі; відчинити двері відсіку силового 

трансформатора при включеному блоці запобіжник-розʼєднувач і відключити 

даний блок при включеному автоматі на стороні нижчої напруги. Цей же 
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блок не можна включити при відкритих дверях відсіку трансформатора і 

включеного автомату. У КРП із заземлюючими роз'єднувачами блокування 

не дозволяють вкочувати візок при включеному розʼєднувачі або включати 

заземляючий розʼєднувач у робочому положенні візка. На передній частині 

викатних КРП є оглядові вікна для спостереження за апаратурою, 

розташованої на візку, і за рівнем масла (в масляних вимикачах). 

 
Рис. 3.39. КРП 10 кВ на базі вимикача ВМП10: 

А - відсік збірних шин; Б - відсік вимикача 1 із приводом 2; В - відсік 

трансформаторів струму 4 із втичними роз'єднувачами 3 і вихідним кабелем із кінцевим 

розбиранням 5; Г - відсік релейних апаратів і приладів для вимірів, Д - відсік кабелів 

керування; Ж і Е - отвори в перегородках, що закриваються в проміжних положеннях 

викатного візка металевими шторами 6. 

Для кожної серії КРП характерною є сітка головних ланцюгів в залежно-

сті від кількості вводів чи виводів (права, ліва), характер електрообладнання 

(масляний вимикач чи вимикач навантаження, роз’єднувач, трансформатори 
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напруги, кількість трансформаторів струму, види захисту) та ін. На мал. 3.40 

і 3.41 наведені схеми з’єднань окремих шафів викатних КРП серії КРУН-

6(10) та стаціонарних КРП серії КСО-285 відповідно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.40. Схеми первинних з’єднань окремих КРП серії КРУН-6(10) 

а – трансформатор власних потреб; б – вхідна КРП; в – відходяча лінія; г – секційний 

вимикач; д – секційний роз’єднувач; е – трансформатор напруги та розрядник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.41. Схеми первинних з’єднань окремих КРП серії КСО-285 

а, б – шинний ввод; в - трансформатор власних потреб; г – секційний вимикач,  
д – секційний роз’єднувач; е, ж – шафи відходячої лінії та кабельної збірки. 

а б в г д е

а б в г д е ж
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3.4.2. Застосування комплектних розподільчих пристроїв на 

кар’єрах 

В електропостачанні кар'єрів комплектні розподільні пристрої знаходять 

широке поширення. Вони використовуються як при формуванні РП 

підстанцій так і в якості примикаючих пунктів для підключення 

високовольтних приймачів (пересувних трансформаторних підстанцій, 

екскаваторів із високовольтними двигунами перетворювальних агрегатів, 

двигунів високої напруги насосів, компресорів та інших) до повітряних або 

кабельних ліній електропередачі. З окремих ячейок комплектних пристроїв 

монтуються розподільчі пункти, що дає можливість розукрупнювати 

приймачі електроенергії і цим забезпечувати більш надійне 

електропостачання. Екскаваторні КРП служать для підключення, керування і 

захисту високовольтних двигунів, головних і допоміжних трансформаторів 

або інших робочих машин і установок екскаваторів. 

В даний час як примикаючі пункти на кар'єрах застосувують серійно 

виготовлені комплектні розподільчі пристрої ПКРН-63М, ЯКНО-6ЕП, ОПП, 

КРН, КРУН-6 та ін.. На екскаваторах ЕКГ із високовольтними двигунами 

перетворювальних агрегатів в схемах керування цими двигунами 

використовуються спеціальні розподільчі пристрої 2КВЕ-6-60, на 

екскаваторах ЕШ-10/70 та ЕШ-15/90 – КРУ ЕПЕ-6П, а на крупних 

екскаваторах – КРУЕ-10У2. Новим в проектуванні і модернізації існуючих 

розподільчих пристроїв для відкритих гірничих робіт є вдосконалення схем 

захисту, головним чином від однофазних замикань на землю, контроль 

ізоляції і дистанційне вмикання і відключення вимикача розподільчого 

пристрою, заміна масляних вимикачів вакуумними, електромагнітними й 

іншими більш досконалими вимикачами. 
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На діючих кар’єрах як примикаючі пункти іноді ще використовують 

КРП типу РВНО-6, які обладнані великооб’ємним баковим масляним 

вимикачем типу ВМБ-10. РВНО-6 призначений для вводу і виводу (до 10 кВ) 

кабельних ліній, однак воно має ряд недоліків: має відносно не велику 

потужність відключення; можливе тільки кабельний ввод від повітряної лінії 

електропередачі; не має захисту від перенапруг; не пристосовано для 

комплектування групового розподільчого пристрою; відсутній 

трансформатор напруги, що позбавляє можливості установки вимірювальної 

апаратури. 

Через зазначені недоліки РВНО-6 у даний час не рекомендується до 

установки в якості примикаючого пункту на рудникових кар'єрах і вугільних 

розрізах. 

Розподільний пристрій ПКРН-6 обладнаний масляним вимикачем ВМП-

10К, трансформатором напруги НОМ-6, передбачає захист від однофазних 

замикань на землю, має п'ять видів виконання і може бути використаний для 

наступних цілей: вводу і виводу для комплектного пересувного пристрою на 

6 кВ (I і II виконання); контролю ізоляції і виміру напруги пересувного 

комплектного пристрою на 6 кВ (III виконання); секціонування повітряних 

ліній електропередачі (IV виконання); підключання окремого 

електроприймача з повітряним вводом і кабельним виводом або з 

повітряними введенням і виводом (V виконання). 

Розподільний пристрій ЯКНО-10У1 обладнується масляним вимикачем 

ВМП-10К і трансформатором напруги НТМИ-6, має захист від однофазних 

замикань на землю. Пристрій має повітряний ввод, що може бути заміненим 

кабельним, і кабельний вивід. Розподільний пристрій ЯКНО-10У1 може бути 

використаний як окремий примикаючий пункт і як ячейка розподільчого 

пристрою на 10 кВ. 

КРП типу ЯКНО-10У1 виготовляється в слідуючих виконаннях: 
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–  за призначенням у виконанні І для установки на відгалуженнях в 

мережах кр’єрів, а також в місцях приєднання споживачів до внутрішніх 

кар’єрних ліній електропередач, та у виконанні ІІ для живлення електрообла-

днання роторних комплексів; 

–  за способом керування вимикачами розрізняють ЯКНО-6ЕП та ЯКНО-

10ЕП з пружинним приводом ПП-67, ЯКНО-6ЕР та ЯКНО-10ЕР з ручним 

приводом ПРБА. 

На рис. 3.42. показана схема комутації ЯКНО-6ЭП. 

Керування високовольтним роз'єднувачем Р здійснюється за допомогою 

приводу ПР-2, вимикачем - пружинним приводом ПП-67. Живлення 

ланцюгів керування, захисту і сигналізації здійснюється від трансформатора 

напруги ТН типу НТМИ-6. Зазначені ланцюги захищені автоматичним 

вимикачем АВ. Облік активної електроенергії робиться лічильниками 1Wh і 

2Wh. 

Для захисту приймачів від КЗ передбачений максимальний струмовий 

захист миттєвої дії вбудований в привід ПП-67. Захист від однофазних 

замикань на землю здійснюється за допомогою трансформатора струму 

нульової послідовності ТС ТНП-2 і реле максимального струму ЭТД-551/60. 

Захист працює наступним чином: при однофазному замиканні на землю 

симетрія струмів у фазах порушується, у сердечнику ТС з'являється 

магнітний потік, що у вторинній обмотці наводить ЕРС, що викликає 

протікання струму через обмотку реле ЭТД-551/60, що замикає н.в. контакт у 

ланцюзі котушки проміжного реле РП, що, у свою чергу, спрацьовує і 

замикає н.в. контакт в ланцюзі електромагніта ЕО відключення пружинного 

приводу. Це приводить до відключення масляного вимикача В. Одним із 

своїх контактів реле РП замикає ланцюг вказівного реле РУ, яке в свою 

чергу, контактом РУ замикає ланцюг сигнальної лампи ЛБ. Таким чином, 

загоряння лампи ЛБ сигналізує про замикання на землю. 
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За допомогою реле максимальної напруги РМН схемою здійснюється 

дублювання захисту від однофазних замикань на землю. Котушка реле 

PM11включена через запобіжник ПР на фазову напругу мережі, тому при 

нормальному режимі контакт РМН у ланцюзі проміжного реле розімкнутий. 

У випадку замикання однієї з фаз на землю до реле РМН підводиться лінійна 

напруга, при якій реле спрацьовує і замикає контакт у ланцюзі проміжного 

реле РП (одночасно замикається і контакт реле ЭТД). 

Захист від роботи на пониженій напрузі і при зникненні напруги 

здійснюється реле мінімальної напруги, вбудованим у привод ПП-67. Вимір 

фазових і лінійних напруг, а також контроль стана ізоляції робляться за 

допомогою вольтметрового перемикача ПВ і вольтметра PV. 

Спрацьовування автоматичного моторного редуктора AMP, 

здійснюється через блок-контакти положення пружини КПП приводу 

вимикача. Масляний вимикач В може бути включений або виключений 

дистанційно натисканням відповідно кнопок «Вкл» або «Відкл». Положення 

вала приводу (робоче) контролюється блокам-контактами БКВ, аварійне 

положення - блок-контактом ВКА. Живлення струмових ланцюгів захисту і 

виміру здійснюються від трансформаторів струму 1TС и 2ТС. 

При включеному масляному вимикачі і нормальному режимі роботи 

горить червона сигнальна лампа ЛК. При відключенні масляного вимикача 

від елементів захисту приводу ПП-67 горить жовта лампа ЛЖ і, як було 

відзначено вище, при замиканнях на землю горить лампа білого кольору ЛЧ. 

Сигнальні лампи включені через баластові опори 1СД, 2СД і 3СД. В зимовий 

час ячейка може обігріватися тепловими елементами 1НЭ і 2НЭ, що 

включаються спеціальним вимикачем ВК. 

Розглянемо роботу КРП РВД-6-0 (рис. 3.44). При подачі напруги на 

шини КРП включаються реле часу КТ і реле К. Їхні контакти К3.3, КТ.1 і 

K3.1, К.3.2, замикаючись, підготовляють ланцюги відповідно реле К2 і 
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двигуна М моторно-пружинного приводу масляного вимикача QF. В ланцюзі 

котушки реле керування К1 проходить струм, але він недостатній для 

спрацьовування реле, тому що обмежений резистором R3. 

При натисканні кнопки SB1 поста керування резистор R3 закорочується, 

і реле К.1 включається. Його контакт К1.1 в ланцюзі шунтуючого резистора 

R2 розмикається, внаслідок чого струм у котушці реле збільшується, і воно 

залишається включеним після відпускання кнопки SB1. Контакт К.1.2 

включає реле напруги K.V. При замиканні його контакту KV.2 спрацьовує 

реле К2. Контактом К2.1 воно самоблокується, контакт К2.2 включає двигун 

приводу М, контакти К2.3 і К2.4 шунтують за допомогою резисторів Rш 

обмотки максимальних реле КА1 і КА2 і амперметр (що необхідно при 

використанні КРП для вмикання асинхронних електродвигунів із 

короткозамкнутим ротором), контакт К2.5 замикає ланцюг неонової лампи 

HL2, контакт К2.6 відключає реле часу КT. 

Двигун М зводить привод і включає масляний вимикач. При цьому 

переключаються контакти SQ1 - SQ6, механічно зв'язані з приводом. 

Контакти SQ2 і SQ5 розмикаються, відключаючи двигун М і реле К3. 

Контакт SQ1 включається, підготовлюючи ланцюг соленоїду відключення 

YA. Контакт SQ6 замикає ланцюг сигнальної лампи HL1 в пості керування. 

Реле КТ має витримку часу при відключенні 6-10 с, тому що паралельно 

котушці реле включений конденсатор С1. Після розмикання контакту КТ.1 

реле К2 відключається. В результаті відключаються шунти Rш, гасне лампа 

HL2, і включається реле КТ. Контакт його КТ.1 у ланцюзі реле К2 

замикається, але реле не спрацьовує, оскільки розімкнутий контакт К3.3. 

КРП відключається натисканням кнопки SB2. При цьому відключається 

реле К1, і його контакт К1.2 відключає реле напруги KV, що контактом КV.1 

включає соленоїд YA. Соленоїд, впливаючи на механізм вільного 
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розчіплювання, відключає масляний вимикач QF. Реле KV відключається при 

зниженні напруги нижче 60% номінальної. 

При ручному керуванні КРП (за допомогою ручки) необхідно перемичку 

А переставити з затискачів 31, 32 на затискачі 28, 29. 

Стан ізоляції відходячого від КРП ділянки мережі контролюється реле 

витоку К4, що спрацьовує при зниженні опору ізоляції до 80 кОм. Контакт 

К4.2 в ланцюзі реле К3 розмикається, і воно не може бути включено. Контакт 

К4.1 замикає ланцюг сигнальної лампи HL2. 

В шахтах використовується також незначна кількість КРП типу ЯВ-

6400. В вибухобезпечних КРП ЯВ-6400 використаний повітряний 

автоматичний вимикач ВС-6400 з електромагнітним гасінням дуги, який має 

механізм вільного розчіплювання і пружинний привод, що зводиться вручну 

або за допомогою електромагніту. 

КРУВ-6 виконано вибухонепроникним з іскробезпечними ланцюгами 

дистанційного керування, має вибухобезпечний рівень вибухозахисту і 

маркування по вибухозахисту РВ-4В. Конструкція оболонки забезпечує 

ступінь захисту ІР54. КРУВ-6 може бути використаним в умовах, 

нормованих для виконання ХЛ категорії розміщення 5 по ДОСТу. 

Кабельні вводи шаф допускають приєднання силових кабелів із 

перетином жил до 240 мм2 і контрольних кабелів із зовнішнім діаметром до 

25 мм, а кабельні вводи пультів дистанційного керування - контрольних 

кабелів із зовнішнім діаметром від 18 до 30 мм.  

У конструктивному відношенні шафи вводу, секційно і відходящих 

приєднань у КРУВ-6 аналогічні, мають однакові габаритні і приєднувальні 

розміри і відрізняються один від іншого в основному тієї апаратурою, що 

встановлена всередині (рис. 3. 45,б). 
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Рис. 3.44. Принципова електрична схема КРП  відходящого приєднання РВД-6-О 

 

Кожна шафа (рис. 3.45,а) складається з наступних елементів: вибухо-

непроникного корпусу 1, розділеного на відсіки (камери). У верхній частині 

корпуса знаходяться камери вводу 11 і 13 і камери роз'єднувачів 6 і 15. В ни-

жній частині знаходиться камера 17 силового вимикача з розташованими на 

ній коробками вторинних ланцюгів 25 і 32. Камера вимикача закривається 

дверми 3, на яких із внутрішньої сторони встановлені блоки керування і за-

хисту. Всі коробки і камери розділені між собою вибухонепроникними пере-

городками і закриті кришками 7, 10, 12, 14, 24, 34. У вводних коробках роз-

ташовані прохідні ізолятори 8 із приєднаними затискачами 9, 16, до яких 

приєднують кабелі або шинні перемички. На бічних поверхнях цих камер 

знаходяться шанці 28, до яких приєднують кабельні вводи. Труби вводів 27 і 

29, закриті кришками 26 і 30, з'єднані з камерами вікнами. В вводній шафі 

труби 27 і 29 з'єднані з камерою 13, у шафі відходячих приєднань із камерою 

11, а в секційній шафі труба 27 - з камерою 11, труба 29 - із камерою 13. Роз'-

керування  Пост
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єднувачі 5 створюють замкнутий ланцюг через струмоведучі стержні прохід-

них ізоляторів 8. Для закорочення і заземлення відходячих приєднань вста-

новлені контакти 16, які у вводному і секційному шафах відсутні. Для візуа-

льного огляду положення ножів роз'єднувачів на кришках камер є оглядові 

вікна. Камера 17 вимикача містить наступні елементи: силовий вимикач 2; 

трансформатори: струму - 19, напруги - 20; запобіжник у ланцюзі 6 кВ - 18 і 

ошиновку. Для вкочування і викочування вимикача на бічних стінках камери 

встановлені направляючі, а з'єднання вимикача з ошиновкою шафи викону-

ють штепсельні рознімання 21. Для досилання вимикача в кінцеве положення 

служить ексцентричний фіксатор. У верхній частині камери 17 розташовані 

прохідні затискачі 4 ланцюгів вторинної комутації і роз'єднувач вторинних 

ланцюгів. 

Привод роз'єднувачів ланцюгів первинної комутації механічно 

зблокований із роз'єднувачем вторинних ланцюгів (вмикання першого 

приводить до вмикання другого, і навпаки). На передню стінку корпуса з 

зовнішньої сторони виведено вал приводу роз'єднувачів, на кінці якого є 

блокувальний диск 31 із квадратним отвором для прийому ручки керування і 

фіксатор 33 для блокування роз'єднувачів із силовим вимикачем і дверми. У 

шафах з шифром ОТ в камеру вимикача вбудований також трансформатор 

струму нульової послідовності типу ТЗЛМ. В нижній внутрішній частині 

дверей 3 розташована вилка приводу ручного вмикання вимикача. З 

зовнішньої сторони дверей розташовані: кнопки керування, оперативні і 

попереджувальні написи, оглядове вікно для контролю за показаннями 

приладів 23 і 35 і для візуального спостереження за положенням вимикача 

36. Блокувальне кільце 37 служить для блокування болтів кріплення дверей 

до корпуса. Корпус шафи встановлений на салазках 38, в яких на кожному 

полозі для жорсткої комплектації шаф укріплено по два гвинтових домкрата 

22. 
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Рис. 3.45.  Конструкція шафи КРУВ-6 (а) і електричні схеми силових ланцюгів 

відповідно шафів відходящого приєднання, вводного і секційного (б) 

 

Шафи КРУВ споряджені блокувальним комплексом, що складається з 

двох основних блокувань: розʼєднувачі - вимикач і розʼєднувачі - двері. При 

включеному вимикачі не можна відключити розʼєднувачі, при включених 

роз'єднувачах не можна відчинити двері, при відкритих дверях не можна 

включити розʼєднувачі. Пʼять сигнальних ламп дозволяють одержати 
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наступну інформацію: «Блокування», «Відключення», «Вмикання», «Аварія», 

«Виток». 

В КРУВ-6 встановлюють вимикач електромагнітний, повітряний, ВЭВ-

6-16/630-ХЛ5, з вбудованим пружинним приводом, електромагнітами 

керування й елементами захисту (на номінальну напругу 6 кВ; номінальний 

струм відключення 16 кА; номінальний струм 630 А). Вимикачі випускають у 

двох виконаннях: для установки у вводні і секційні шафи і для установки в 

шафи відходячих приєднань. В першому виконанні вимикач має по вісім 

замикаючих і допоміжних розмикаючих контактів, а в другому - по шість. 

Головна відмінність другого виконання - установка панелі короткозамикача. 

Власний час відключення вимикача з приводом, складає 0,06 с, а повний час 

відключення вимикача при спрацьовуванні максимального струмового 

захисту не більш 0,19 с. 

Створене на базі КРУВ-6 КРУРН-6 у рудниковому нормальному 

виконанні забезпечує ті ж функції, комплектується таким же силовим 

вимикачем, але має прямокутну форму шафи з габаритами 1400Х800Х1800 

мм і масу до 890 кг. Поставляємий в комплекті пульт дистанційного 

керування дозволяє керувати силовими вимикачами КРП на відстані до 3 км 

при перетині жил керування 2,5 мм2, а також сигналізувати про положення 

вимикачів. 

Кабельні вводи дозволяють використовувати як броньовані кабелі, так і 

кабелі марки ЭВТ. Для перших допускається як їхнє суха обробка, так і 

обробка з заливанням компаундом. Конструкція вводних пристроїв дозволяє 

вводити кабель під кутом 40о вниз до горизонту, а відходячий кабель 

припустимо монтувати під кутом 80о вгору до горизонту. До кожної шафи 

може бути одночасно приєднано по два живлячих і відходячих кабеля. 

Кабельні вводи можуть бути трьох виконань для різного діаметра кабеля. 
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В основу схеми керування і захисту КРУВ-6 всіх виконань покладені 

однотипні функціональні пристрої, причому за базову прийнята схема 

вводної шафи КРУВ-6В. У КРУВ-6 ОП в схему додано блокувальне реле 

витоку (БРВ) і два реле побічної дії, що разом із реле часу забезпечують 

захист від перевантаження. В схему додана також сигнальна лампа про 

спрацьовування БРВ, пристрій перевірки БРВ і максимального струмового 

захисту. В схемі секційного КРУВ-6 знаходиться пристрій пуску АВР і 

спеціальне реле, що запобігає паралельній роботі трансформаторів напруги. 

Для забезпечення однократного АВР використано пристрій АПВ, таке ж як і 

в шафах КРП інших виконань. У секційного КРП трансформатор напруги в 

схемі відсутній, тому що він одержує живлення від трансформаторів напруги 

вводних КРП. 

Принципові електричні схеми оперативного керування шафами КРУВ-6 

(рис. 3.46) аналогічні як при місцевому, так і при дистанційному видах 

керування. Основним виконавчим елементом схеми є реле К1.1 із двома 

обмотками, включеними назустріч. В нормальному режимі робота схеми 

здійснюється в такий спосіб: при поданій напрузі в напівперіод, коли діод V6 

відкритий, струм протікає через верхню обмотку реле (по стрілці нагору), але 

намагнічувальної сили, яка створюється верхньою обмоткою, недостатньо 

для спрацьовування реле. В інший напівперіод, коли зазначений діод 

закритий, струм протікає через дві назустріч з'єднані обмотки реле (по 

стрілці вниз). В зв'язку з тим що струми в обмотках рівні, то намагнічувальна 

сила дорівнює нулю. При натисканні на кнопку S5 (вмикання) у напівперіод, 

коли діод V7 відкритий, через нього і нижню обмотку реле протікає струм 

(по стрілці вниз). І в цей же напівперіод по верхній обмотці реле (по стрілці 

нагору) протікає струм, створений ЕРС. самоіндукції, що замикається через 

діод V7. Ці струми створюють сумарну намагнічувальну силу, цілком 

достатню для спрацьовування реле К.1.1. Після вмикання вимикача 
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замикаючим допоміжним контактом Q2.4 буде зашунтована верхня обмотка 

реле і схема перетвориться в схему з паралельно включеними обмотками 

реле і діодом V6. У такому стані схеми струм від джерела живлення 

проходить по нижній обмоці реле (за стрілкою вниз) у той напівперіод, коли 

діод V6 закритий. В інший напівперіод по цій обмотці протікає струм, 

створений ЕРС. самоіндукції, що замикається через діод V6. Значення 

струму, що протікає, цілком достатньо для утримання реле у включеному 

положенні. Відключення робиться при натисканні кнопки S4. 

 

 

Рис. 3.46.  Принципова електрична схема оперативного керування шафами КРУВ-6 

 

Розглянемо принципову електричну схему з'єднань КРУВ-6 ОП (рис. 

3.47). Силовий ланцюг складається з вводів А, В, С, шинного Q1.1 і 

відходячих приєднань Q1.2 роз'єднувачів, силового вимикача Q2.1, 

штепсельних розйомів X1 і Х2, первинних обмоток трансформаторів струму 

T1, T2, первинної обмотки трансформатора напруги Т3, виводів Al, B1, C1. 

Для місцевого керування служать кнопка S2 (вмикання) і S1.1 (відключення), 

що розташовані на корпусі КРП. Для переходу з місцевого на дистанційне 

керування служить перемикач S3. 

Схема живлення приводу силового вимикача містить електромагніт 

приводу Y1.1, тиристорно-конденсаторний перемикач (VI 2, V14, C1), 

керування яким здійснюється за допомогою переключаючого Y1.2, 

механічно зв'язаного з якорем електромагніта. Елементи блоку привода 
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одержують живлення від випрямного моста V8-V11, в якого з боку змінного 

струму підключений контакт преривача S6, що контролює положення 

пружин акумулятора приводу, допоміжний контакт вимикача Q2.6, що 

відключає живлення після вмикання останнього і контактів проміжного реле 

К.3.3, за допомогою якого подається команда на вмикання вимикача. 

Резистори R5, R7 служать для запобігання самовключень тиристорів при 

виникаючих комутаційних перенапругах в схемі. 

Діод V13 гасить перенапруги, що виникають при комутації 

електромагніта, а резистор R4 усуває уповільнення цього електромагніта. 

Послідовність вмикання ланцюгів блока живлення наступна. У 

вихідному стані при відпущеному якорі електромагніта Y1.1 його 

переключаючий контакт Y1.2 знаходиться у верхньому положенні. При 

цьому керуючий електрод тиристора Y12 знаходиться під позитивним 

потенціалом і тиристор відкривається. Відбувається заряд комутуючого 

конденсатора C1 по ланцюзі: плюс випрямляча, резистор R8, конденсатор C1, 

тиристор Y12, мінус випрямляча. Після спрацьовування електромагніта його 

контакт Y1.2 розмикає ланцюг тиристора V12 і замикає ланцюг тиристора 

V14, що приводить до відключення електромагніта і перезарядження 

конденсатора C1 по ланцюзі: плюс випрямляча, котушка електромагніта, 

конденсатор С1, тиристор V14, мінус випрямляча. Після відключення 

електромагніта його відпущений якір переключає контакт Y1.2 знову у 

верхнє положення. Тиристор V12 відкривається, а тиристор V14 замикається 

за рахунок заряду конденсатора C1, прикладеного через тиристор V12. При 

включеному тиристорі V12 включається електромагніт Y1.1, що своїм 

якорем переключає контакт Y1.2 у нижнє положення. Далі дані процеси 

переключення тиристорів і вмикання - відключення електромагніта 

повторюються. В результаті таких процесів якір електромагніта, роблячи 

багатократні цикли вмикання - відключення, через хвилину вільної ходи 
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зводить пружину акумулятора приводу, але не цілком, тому що ланцюг 

живлення приводу розмикається контактом S6, на який впливає виступаючий 

профіль поворотного вала приводу. При подачі оперативної або автоматичної 

команди на вмикання спрацьовує проміжне реле К3.3, що своїми контактами 

шунтує ланцюг контакту S6, в результаті чого робиться дозаводка пружин 

акумулятора за час 2…3,5 с. У такий спосіб постійне положення приводу в 

напіввключеному стані дозволяє здійснити вмикання вимикача за короткий 

час. В той же час після відключення вимикачем К3 миттєвого повторного 

вмикання не відбувається, тому що потрібен час на взвод пружин 

акумулятора. 

Пристрій максимального струмового захисту складається зі спеціальних 

трансформаторів струму Т1, Т2 з двома вторинними обмотками И1, И2, 

двома реле максимального струму прямої дії F6.1 і F.7.1 (реле типу РТМ) і 

двома реле побічної дії F10.2 і F11.2 (реле типи РТ-40). Реле прямої дії 

призначені для відключення струмів КЗ Вони діють своїм якорем через 

релейний вал безпосередньо на замок відключення вимикача. Реле побічної 

дії призначені для відключень при перевантаженнях. Вони своїми 

замикаючими контактами F10.3 або F11.3 включають реле часу К8.2, що 

своїм замикаючим контактом із витримкою часу включає реле К1 (на 

малюнку не показано) і електромагніт відключення Y2, а останній впливає на 

замок відключення і відключає вимикач. Реле F6.1 і F7.1 встановлені в 

приводі вимикача, а реле F10.2 і F11.2 - на двері шафи КРП. Для перевірки 

справності максимального струмового захисту в схемі передбачений 

спеціальний пристрій із кнопками S7 і S8, через які підключають додаткові 

обмотки трансформаторів струму до вторинної обмотки 127 В 

трансформатора напруги Т3. Робота пристрою здійснюється в такий спосіб. 

При натисканні на кнопку S8 (фаза А) на додаткову обмотку трансформатора 

струму фази А подається напруга і від індуктивного струму спрацьовує реле 
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F6.1, що своїм якорем діє на замок відключення вимикача Q2.1. Контактами 

F6.2 замикається ланцюг конденсатора С4, що розряджається на нижню 

обмотку реле КР1.8, викликаючи спрацьовування реле. Замикається контакт 

КР1.4 реле КР1.8 у ланцюзі сигнальної лампи Н6 «Авария», що свідчить про 

справність захисту фази А. Аналогічним способом перевіряють справність 

захисту фази С через кнопку S7. Одночасне вмикання кнопок неприпустимо, 

тому що це приводить до перегоряння запобіжника F2. Для захисту при 

зниженні або зникненні напруги використовують реле мінімальної напруги 

К2 прямої дії, що, як і максимальне струмове реле, при спрацьовуванні 

впливає своїм якорем через релейний вал на замок відключення 

вимикача.Реле К2, як і електромагніти, вмикання Y3.2 і відключення Y2 

розташовані на вимикачі.  

Захист від втрати керованості здійснюється за рахунок діодів, 

вбудованих у ланцюзі керування, котушками реле К1.1. Реле не зможе 

включитися при наступних ушкодженнях: обрив будь-якого проводу лінії 

керування (16, 22, 26) порушує ланцюг випрямленого струму в одній або 

двох обмотках реле; замикання проводів (16-22 або 22-26} шунтує один із 

діодів, а намагнічувальної сили однієї обмотки недостатньо для 

спрацьовування реле; якщо кнопка S5 виявляється закороченою обірваним 

проводом 26, намагнічувальні сили включених зустрічно обмоток реле 

компенсуються і реле не включається. Якщо ж реле знаходилося у 

включеному положенні, то при обриві проводів (16 або 26) або при їхньому 

замиканні відбувається автоматичне відключення реле. При обриві провода 

(22) або замиканні проводів (16-22) реле відключається кнопкою S4. Таким 

чином, при будь-якій комбінації ушкоджень забезпечений захист від втрати 

керованості. 
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Рис. 4.47.  Принципова електрична схема шафи  відходячого приєднання  КРУВ-6 
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Рис. 4.47.  Принципова електрична схема шафи  відходячого приєднання  КРУВ-6 

(продовження) 
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опори ізоляції до небезпечного значення в шафу шифру ОП вбудоване 

блокувальне реле витоку (БРВ). Схема БРВ складається: із трансформатора 

Т5, випрямлячів V26 - V29 і V30 - V33, конденсаторів С7 і С8, діодів V38 і 

V39, стабілітронів V34, V35 і V40, V41, транзисторів V36, V37, резисторів 

R26 - R31, електромагнітного реле К9.1. В основу БРВ покладений метод 

виміру, при якому підсилювач реагує на два параметри сигналу (величину і 

його полярність). В якості вимірювального органа використаний 

електричний міст, одним плечем якого є виміряємий опір витоку струму на 

землю, а три інших плеча утворені резисторами R27- R30. Вхід 

транзисторного підсилювача приєднаний до вимірювальної діагоналі моста, а 

джерело живлення - випрямляч іншої діагоналі. Зв'язок вимірювального 

органа з контрольованим приєднанням виконується через трифазний 

короткозамикач (див. Q.2.1), нерухомі контакти якого виконані з подвійним 

розривом електричного ланцюга і з'єднані послідовно між собою. Для зняття 

ємнісного заряду з кабельної лінії встановлені розрядники F8 і F9. Якщо опір 

ізоляції контрольованого приєднання щодо землі задовольняє нормам, то 

реле К9.1 спрацьовує і контактом К9.2 закорочує резистор R34. При 

натисканні на кнопку S2 або S5 спрацьовують реле Kl.l і К3.3. Контактами 

К3.1 і КЗ.2 подається живлення на блок живлення приводу силового 

вимикача і починається дозаводка приводу. Контактом К3.4 включається 

реле часу К5.1, що своїм контактом К5.3 шунтує плече моста БРВ. 

Відбувається перебалансировка моста, транзистори виявляються 

замкненими, реле К9.1 відключається, що приводить до замикання контакту 

К9.2 у верхньому положенні. Створюється замкнутий ланцюг для 

електромагніта вмикання Y3.2, що розмикає замок вмикання вимикача, і 

через 2-3,5 с часу підзаводки включається силовий вимикач. При опорі 

ізоляції нижче 300 кОм до входу транзисторного підсилювача прикладена 

напруга, полярність якої протилежна полярності еміттерно-базового 
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переходу транзисторів. Підсилювач закритий - виконавче реле К9.1 

знеструмлено. Переключаючий контакт К9.2 буде замикати ланцюг 

електромагніта Y3.2, реле К3.3 виявиться знеструмленим і ланцюг вмикання 

приводу вимикача буде заблокованим контактами реле К3.3. Для оперативної 

перевірки працездатності БРВ передбачені кнопки перевірки S7 і S8 і 

резистори R36 і R37 опором відповідно 240 і 360 кОм. Перевірка БРВ 

робиться в такий спосіб. При натисканні на кнопку S7 БРВ відключається від 

контрольованого приєднання, але підключається резистор R36 (положення 

«БРВ менше»), в цьому випадку спрацьовування відбутися не повинно. 

Потім кнопкою S8 підключають резистор R37 (положення «БРВ більше»). 

Про справність БРВ свідчить загоряння лампи Н7 «Виток» в першому 

випадку і її загасання в другому випадку перевірки. 

В пристроях однократного АПВ для введення його в роботу викорис-

товують перемикач S10, а виконавчим є реле К6.3. Блокування шафи, відк-

люченого захистом від струмів КЗ, здійснюється реле КР1.8. Пристрій бло-

кування від багатократних вмикань виконано на базі реле КР2.3 із магнітним 

блокуванням якоря і реле часу К5.1. 

Електричні схеми керування і захисту шаф із шифрами В, С и ОТ в 

основному аналогічні електричній схемі шафи відходячих приєднань, 

відміною є призначення і відсутність або наявність окремих специфічних 

елементів схеми. 

Константиновський завод високовольтної апаратури випускає 

вибухобезпечний розподільчий пристрій УК-6 з вакуумним вимикачем. 

Привод вимикача електромагнітний, МТЗ з дешунтуванням двох 

максимальних розчіплювачів прямої дії, тобто з дією струму КЗ через 

трансформатор струму безпосередньо на механізм вільного розчеплення 

вакуумного вимикача . 
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Реле БРВ аналогічне реле в КРУВ-6, але із-за відсутності в вакуумній 

камері додаткового виводу БРВ підключається до мережі за допомогою 

резисторів та вакуумних малогабаритних комутаторів, що з’єднані за схемою 

«зірка». Схема дистанційного керування УК-6 має іскробезпечні кола на 

двохобмотковому реле, АПВ та АВР виконані аналогічно КРУВ-6. КРП 

ЯКНО-10У у  виконанні ІІ має дві шафи: з вимикачем та розрядником 

(рис.3.43) 

Засоби релейного захисту й автоматики ПКРН-6ВМ передбачають: ма-

ксимальний струмовий захист; захист мінімальної напруги; захист від одно-

фазних замикань на землю; захист, що запобігає вмиканню відходячого кабе-

ля у випадку однофазного витоку (однофазного замикання) на землю; мож-

ливість дистанційного відключення з кабіни екскаватора; контроль цілісності 

заземлючої жили захищаємого кабеля; на випадок помилкової дії захист від 

замикання на землю – однофазне автоматичне повторне вмикання; роботу 

електромагнітного приводу вимикача від вбудованого в шафу джерела опе-

ративного струму. 

Для електропостачання екскаватора-драглайна ЕШ-100/100 

призначений пересувний примикаючий пункт ППП-10/1000, що складається 

із чотирьох шаф (рис. 3.44): комплектної шафи з силовим трансформатором 

ТМЕ-10/40 з роз’єднувачем та запобіжником (КТМ); комплектної шафи з 

вимикачем і електромагнітним приводом (КВЕ); комплектної шафи з 

трансформаторами напруги та розрядником (КТНР); комплектної шафи 

кабельної збірки (КРКЗ). Найбільш поширеними екскаваторними КРП є 

2КВЕ-6, КРУЕПЕ-6П-400/100, КРУЕ-10У2. 

Екскаваторний КРП типу КРУЕПЕ-6П-400/100 має три модифікації схе-

ми первинних з’єднань, в ньому використовують масляний вимикач ВММ-

10Е з електромагнітним приводом, забезпечується максимальний та мініма-

льний захисти. 
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Рис. 3.42. Схема комутації розподільчого пристрою ЯКНО-6ЭП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.43. Схема первинних з’єднань КРП типу ЯКНО-10У1 ІІ виконання 
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Рис. 3.44. Схема первинних з’єднань примикаючого пункту ППП-10/1000 

 

Екскаваторний КРП типу КРУЕ-10У2 має п’ять модифікацій за вико-

нанням схеми первинних з’єднань, масляний вимикач ВМПЕ-10 на струми 

400 та 630 А з електромагнітним приводом. Конструктивно шафа складається 

з двох частин: корпусу та викатного візка з вимикачем. На основі екскавато-

рного пристрою КРУЕПЕ-6П-400/100 виготовляється КРП з вакуумним ви-

микачем ВНВП-10/320/242 типу КРУЕ-10В-630-20. 

Розподільний пристрій 2КВЭ-6 призначений для керування двигунами 

перетворювальних агрегатів екскаваторів ЭКГ-4,6А і ЭКГ-5. На відміну від 

розподільчих пристроїв, описаних вище, 2КВЭ-6 обладнаний масляним 

вимикачем ВМЭ-6 спеціального виконання для екскаваторів (вимикач 

масляний екскаваторний на 6 кВ). 

 

3.4.3. Рудникові комплектні розподільчі пристрої 
 

Шахтні КРП призначені для комплектування з них РУ-6 кВ, для 

використання їх у виді одиночних розподільчих пунктів у підземних 

КТМ КВЕ КТРН КРКЗ



 316 

виробках. Шахтні КРП служать для розподілу електричної енергії напругою 

6 (10) кВ, частотою 50 Гц, захисту електричних мереж і керування 

електроприймачами, розташованими в підземних виробках шахт. 

Відповідно до ПБ і ЕПБ, КРП повинні забезпечувати наступні види 

керування, захисту, сигналізації, виміру і блокувань:  

– оперативне місцеве вмикання і відключення вимикання приэднання за 

допомогою кнопок, встановлених на шафі КРП; оперативне дистанційне 

вмикання і відключення вимикання; 

– закорочення і заземлення  відходячих приєднань при відключенні 

роз'єднувачів (у шафах відходячих КРП;  

– мінімальний захист; 

– захист від струмів КЗ; 

– захист від струмів перевантаження і захист асинхронних 

електродвигунів із короткозамкнутим ротором від пускових струмів 

неприпустимої тривалості; 

– захист від втрати керованості при замиканні або обриві жил 

дистанційного керування; 

– підключення зовнішніх додаткових захисних пристроїв (захист від 

замикань на землю, неповнофазних і несиметричних режимів, газового 

захисту й ін.); 

– місцеву (механічну і світлову) і дистанційну (світлову) сигналізацію 

про включене і відключене положення вимикача; 

– сигналізацію про спрацьовування максимального струмового захисту і 

блокувального реле витоку; 

– вимір струму і напруги в силових ланцюгах; 

– функціональну перевірку справності максимального струмового 

захисту і блокувального реле витоку; 



 317 

– блокування проти повторного вмикання при відмові механізму, що 

утримує вимикач у включеному положенні; 

– електричне блокування проти подачі напруги на  відходяче 

приєднання з опором витоку нижче норми, а також при відключенні 

захистом від надструмів; 

– автоматичні однократні повторні вмикання (АПВ) і введення резерву 

(АВР); 

– можливість введення заборони АПВ і АВР при спрацьовуванні захисту 

від надструмів; 

– вивід при необхідності мінімального захисту; 

– автоматичне введення резерву в КРП із двома і трьома введеннями; 

– можливість жорсткої комплектації КРП із будь-яким числом введень. 

Нині на шахтах, небезпечних за газом або пилом, експлуатують КРП 

типів КРПВ-6, ЯВ-6400, РВД-6, а на шахтах, безпечних за газом і пилом, - 

КРП типу КРУРН-6 або ВЯП-6. КРУВ-6 випускають чотирьох типів: ввод-

ними (шифр виробу В); секційними (С); відходячих приєднань (ОП); відхо-

дячих приєднань з вбудованим трансформатором струму нульової послідов-

ності (ОТ). 

Не дивлячись на те, що електрообладнання з маслонаповненими 

апаратами виведені з шахт на діючих шахтах зараз широко використовують 

КРП типу РВД з баковим масляним вимикачем типу ВМБ-10. 

КРП РВД-6 випускаються в двох варіантах: відходячого приєднання – 

РВД-6-0 і вводного приєднання – РВД-6-В. Вони відрізняються тільки 

електричною частиною: КРП типу РВД-6-0 містять блокувальне реле витоку і 

пристрій, що шунтує максимальні реле на час пуску потужних асинхронних 

електродвигунів із короткозамкнутим ротором щоб уникнути 

спрацьовування максимального струмового захисту від пускового струму 

електродвигуна. 
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Контрольні запитання і завдання 

1. Охарактеризуйте апаратура ручного керування напругою до 1 кВ (Ру-
бильники, вимикачі навантаження, пакетні та універсальні вимикачі, ручні 
пускачі). 

2. Що таке контролери та командо контролери? Їх призначення, типи, 
принцип дії, елементи конструкції. 

3. Що таке автоматичні вимикачі, їх призначення, функції, основні еле-
менти конструкції, класифікація?  

4. Чим відрізняються автоматичні вимикачі у рудниковому виконанні? 
Наведіть їх основні елементи. Опишіть роботу блоків ДО та БРВ. 

5. Що відноситься до електричні апарати дистанційного керування? 
6. Сформулюйте принцип дії, класифікацію, елементи конструкції кон-

такторів та реле. 
7. За рахунок чого виконується підвищення комутаційної здатності кон-

такторів? 
8. Опишіть рудникові магнітні пускачі, вимоги до них та функції, особ-

ливості конструктивного та схемного виконання. 
9. Яке призначення та принцип роботи блоків БКІ та ТЗП? 
10. Що таке рудникові станції керування; наведіть їх основні типи, об-

ласть використання, особливості схем? 
11. Яке призначення, сфера застосування та схеми пускових та освітлю-

вальні агрегатів? 
12. Охарактеризуйте комплектні розподільні пристрої, їх призначення, 

основні види виконання та сітку схем КРП. 
13. Які особливості мають комплектні розподільні пристрої в рудниково-

му виконанні? 
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РОЗДІЛ 4. ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ 
 

4.1. Загальні положення 

 
Більше 95 % всієї зовнішньої інформації людина одержує за допомогою 

органу зору, ефективна робота якого можлива тільки в умовах світлового по-

ля необхідної інтенсивності та якості. За інтенсивністю світлове поле повин-

но бути вище порогу чутливості приймача світлової енергії (ока), але нижче 

порогу його больового ефекту. Якісні характеристики світлового поля в ос-

новному визначають якість сприйняття інформації. Створення необхідного 

світлового клімату для ефективного сприйняття зорової інформації – головна 

задача освітлення, в тому числі і штучного електричного. 

Раціональне електричне освітлення є одним з важливих факторів під-

вищення безпеки, продуктивності праці, покращення санітарно – гігеєнічних 

умов, якості виконуваних робіт, покращення умов спостереження, напри-

клад, за машинами, за закріпленням підземних гірничих виробок. 

Під раціональним освітленням розуміють таке, при якому на робочих 

місцях забезпечується необхідно для нормальної роботи освітленість, відсут-

ня осліплююча дія світла, немає різких коливань світлового потоку, відсутній 

різкий перехід від світла до тіні, має місце нормальне відтворення кольору 

об’єкта. 

При організації освітлення на гірничих підприємствах необхідно прий-

мати до уваги: 

 

1. В підземних виробках: 

 обмежений простір виробок, їх мала висота; 

 неможливість використання денного світла; 
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 наявність буро – вибухових робіт; 

 постійне пересування фронту гірничих робіт і т. ін. 

2. На кар’єрах: 

 овітлення повинно бути ефективне в будь – яку погоду: в дощ, сніг, при 

наявності туману, при великій запиленості повітря в вибоях; 

 освітленню підлягають великі площі; 

 постійно змінюється конфігурація та глибина кар’єру.  

При вирішенні питань освітлення основними задачами повинні бути: 

створення рівномірної освітленості всіх робочих місць у відповідності з ви-

могами Правил безпеки та Правил технічної експлуатації, використання мі-

німальної кількості світильників, транспортабельність та мобільність освіт-

лювальних установок, забезпечення їх надійності та довготривалості. 

В Правилах безпеки для гірничих підприємств дають відповідні норми 

на освітлення і відповідні місця, де повинне бути освітлення. 

Проектування освітлювальних установок заключається в розробці двох 

розділів: світло – технічного та електротехнічного. 

В світло – технічному розділі вибирають джерела світла, світильники, 

намічають найбільш доцільну висоту їх установки та розміщення в просторі, 

визначають якість і характеристики освітлювальних установок. 

При проектуванні освітлювальних установок важливим фактором є вір-

ний вибір необхідної освітленості робочих місць. Для цього розроблені сані-

тарні норми промислового освітлення. Вони розроблені на основі класифіка-

ції робіт за кількісними ознаками, зокрема за найменшим розміром деталей, 

що повинні розрізнятись. 

В залежності від характеру зорової роботи встановлено вісім її розрядів. 

При розмірі деталей менше 0,5 мм (відстань до ока 0,5 м) робота відно-

ситься до розряду І, при більших розмірах – відповідно до розрядів ІІ – VІ 
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(для останнього розряду розрізняються деталі більше 5 мм). До розряду VІІ 

відносяться роботи, де освітленість необхідна для зменшення контрасту між 

деталями, що світяться, і фоном. Розряд VІІІ відноситься до робіт, де вимага-

ється лише загальне спостереження за виробничим процесом. 

До показників якості освітлення відносяться показники, що обмежують 

блескість освітлювальних приладів – показник осліпленості для виробничих 

приміщень і відкритого простору та показник дискомфорту для громадсько-

адміністративних будівель. Показник осліпленості не повинен перевищувати 

значення 20 одиниць для І та ІІ розрядів робіт при постійній присутності лю-

дей в приміщенні; 40 – для ІІІ, ІV, V, VІІ розрядів при постійній присутності і 

60 при періодичній; 60 – для VІ та VІІІ розрядів при постійній присутності і 

80 – при періодичній. Що до показника дискомфорту, то для більшості при-

міщень муніципальних будівель він не повинен перевищувати значення 40 – 

60. 

На базі цих СНІП розробляються галузеві норми, в яких крім рівня 

освітленості приводяться додаткові вимоги: яка система освітлення більш 

доцільна, в якій площині нормується освітленість (горизонтальній, вертика-

льній), який коефіцієнт запасу необхідно приймати і інш. 

За способом розміщення світильників в виробничих приміщеннях або 

на відкритих просторах розглядають системи: загального, місцевого та ком-

бінованого освітлення. 

Системи загального освітлення призначені для освітлення всього робо-

чого простору і розташованих там робочих місць. 

Система загального освітлення може бути рівномірною, коли по всьому 

приміщенню чи робочому просторі створюється однакова освітленість та ло-

калізованою, коли в різних зонах створюється різна освітленість. 

Загальне рівномірне освітлення використовується при рівномірному роз-

ташуванні обладнання на площині робочого простору. Загальне локалізоване 
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освітлення передбачається, коли  в різних зонах робочого простору прово-

дяться роботи, що вимагають різної освітленості, а робочі місця зосереджені 

групами. При цьому скорочується потужність освітлювальної установки. В 

той же час таке освітлення характеризується великою нерівномірністю роз-

поділу яскравості поверхонь, що попадають в поле зору працюючих. 

Місцеве освітлення передбачається на окремих робочих місцях (маши-

нах, екскаваторах) і виконується освітлення приладами встановленими без-

посередньо на робочих місцях. 

Системи загального і місцевого освітлення, що використовуються разом 

створюють систему комбінованого освітлення. 

При створенні необхідної освітленості на робочих місцях може викорис-

товуватись тільки загальне освітлення, але тільки місцеве освітлення без за-

гального використовуватися не може (різкий перехід від світла до тіні). 

Штучне освітлення за функціональним призначенням ділиться на: робо-

че, аварійне, евакуаційне (аварійне освітлення для евакуації) та охоронне. 

Робоче освітлення створює потрібну нормальну освітленість забезпечу-

ючи необхідні умови праці при нормальному режимі роботи. 

При згасанні робочого освітлення повинне вмикатися аварійне освітлен-

ня, яке може бути для продовження роботи або для евакуації людей. 

Аварійне освітлення для продовження роботи повинно виконуватись в 

приміщеннях або робочих просторах, де раптове відключення робочого осві-

тлення може призвести до тяжких наслідків для людей та технологічного об-

ладнання. При цьому освітленість повинна бути не менше 5% від загального 

освітлення, але не менше 5 люксів в приміщеннях підприємств і 1 люкс для 

зовнішньої території підприємства. 

Евакуаційне освітлення в місцях проходу людей повинно мати освітле-

ність не менше 0,5 люкса в приміщеннях і 0,2 люкса на відкритому місці. 
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На підприємствах з переривчастим режимом роботи при відсутності ро-

боти (вихідні дні) повинно бути охоронне освітлення для несення чергування 

протипожежної та воєнізованої охорон. Воно повинно забезпечувати освіт-

леність не менше 0,5 люкса на рівні землі або на рівні 0,5 м від землі на одній 

стороні вертикальної площини, що розміщена перпендикулярно кордону. 

Світильники аварійного освітлення повинні мати незалежне джерело 

освітлення. Допускається живлення світильників аварійного освітлення від 

мережі робочого освітлення при наявності автоматичного переключення на 

аварійне джерело живлення. 

 

4.2.  Основні світлотехнічні величини 
 

Тіло, що світиться, посилає в навколишній простір електромагнітну ене-

ргію великого діапазону частот, частина яких діє на людське око і викликає в 

нього відчуття світла. 

Ця частина є незначною порівняно з повним спектром електромагнітно-

го випромінення. Частина спектра, що носить назву області видимого випро-

мінення, чи видимого спектру обіймає випромінення з довжиною хвилі від 

0,4 мк (фіолетова частина видимого спектру) до 0,76 мк (червона частина ви-

димого спектру). Між ними розташовані всі проміжні кольори: синій, зеле-

ний, жовтий, оранжевий та їх відтінки. 

Внаслідок виборної чутливості ока до окремих дільниць видимого спек-

тру, випромінення однієї потужності але різної довжини хвилі, спричиняє на 

очі неоднаковий за інтенсивністю вплив. Найбільш чутливі наші очі до жовто 

– зеленого випромінення з довжиною хвилі λ = 0,55 мк, що знаходиться в се-

редній частині видимого спектру. По мірі наближення до обох кінців спектру 

чутливість ока різко падає. Цю залежність характеризують величиною, що 

носить назву «видність». Вона може бути абсолютною та відносною. Абсо-
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лютна видність (світлова ефективність) являє собою відношення світлового 

потоку до відповідної повної потужності променистого потоку 

ЕФ
ФV  , 

де V - видність; Ф – світловий потік, лм; ФЕ – променистий потік, Вт. 

Так як видність на окремих ділянках спектру різна, то використовують 

поняття відносної видності Кλ, що являє собою відношення видності даної 

довжини хвилі до максимальної 

maxV
VK 

  . 

Крива відносної видності (Рис. 4.1.) прийнята для вибору світлових ве-

личин та їх одиниць. На ній за одиницю прийнята чутливість ока до жовто – 

зеленого випромінення, для синього випромінення (λ = 0,46 мк) чутливість 

дорівнює 0,06, а для червоного (λ = 0,65 мк) – 0,107. Звідси стає зрозуміла 

роль кольоровості випромінення різних джерел світла. 

Рис. 4.1. Крива відносної видності. 

0,4 0,5 0,6 0,7 
0

0

0

0

,6 

0

,8 

1,

0 

Довжина хвилі, λ 

В
ід

но
сн

а 
ви

дн
іс

ть
, К

λ 
 

 

м



 325 

Відношення частини енергії випромінення, що сприймається очима, до 

загальної енергії випромінення називається енергетичним коефіцієнтом ко-

рисної дії (ηен). Цей коефіцієнт корисної дії одинаково оцінює всі випромі-

нення, що знаходяться в видимій частині спектру. Між тим чутливість ока, як 

уже відмічалось, неоднакова для різних кольорів. Тому для характеристики 

зорового відчуття необхідно ввести корекцію, що враховує інтенсивність зо-

рового відчуття в залежності від кольору випромінення. 

Відношення енергії видимого випромінення, скорегованої до чутливос-

ті ока, до повної енергії випромінення називається світловим коефіцієнтом 

корисної дії (ηсв). 

Кількість світла, що випромінюється точковим джерелом в одну секун-

ду називається світловим потоком (Ф), тобто він визначається потужністю 

променистої енергії, що сприймається очима. 

Одиниця випромінювання світлового потоку є люмен (лм). Один лю-

мен – світловий потік, що випромінюється з поверхні абсолютно твердого ті-

ла S = 0,5305 мм2 при температурі затвердіння платини Т = 2046 К. 

Світловий потік, що випромінюється джерелом світла, розподіляється 

в різних напрямках простору. 

Кутова або просторова щільність світлового потоку називається силою 

світла, тобто сила світла дорівнює світловому потоку, який приходиться на 

одиничний тілесний кут. 

При рівномірному розповсюдженні світлового потоку в межах тілесно-

го кута сила світла 




ФI .  

При цьому одиницею сили світла є кандела (кд). 

Кандела дорівнює силі світла точкового джерела, що випромінює світ-

ловий потік в 1 лм в середені тілесного кута в один стерадіан (ср). 
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Один стерадіан – це такий тілесний кут, який опирається на площину 

сфери (S), яка дорівнює квадрату радіуса сфери, тобто S = R2, тоді в сфері ро-

зміщується 4π стерадіан. 

Поверхнева щільність світлового потоку чисельно дорівнює світловому 

потоку, що падає на одиницю площі, яка освітлюється даним джерелом світ-

ла і називається освітленістю (Е) 

S
ФЕ  .  

Одиниця освітленості – люкс (лк) чисельно дорівнює одному люмену 

на квадратний метр (лм/м2). 

Відношення світлового потоку до площі випромінюючої його поверхні 

називають світимістю (М) 

S
ФМ  .  

Одиницею світимості – люмен на м2 (лм/м2). 

Відношення сили світла до видимої в даному напрямку площі поверх-

ні, що світиться, називається яскравістю (L) 




cosS
IL .  

Одиницею яскравості є кандела на квадратний метр (кд/м2). Чим біль-

ше сила світла та чим менша видима поверхність тіла, що світиться, тим бі-

льше яскравість в даному напрямку. Надмірна яскравість шкідливо діє на зір. 

Тому яскраві джерела світла приходиться розміщувати в спеціальну арматуру 

або в напівпрозорі, матові чи молочні ковпаки. 

У випадку точкового джерела світла, розміри якого по відношенню до 

віддалі від джерела до освітлювальної поверхні мале, світловий потік у всі 

сторони випромінюється рівномірно. 
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Реальні джерела світла не являються точковими джерелами, тобто ви-

промінюване світло нерівномірно розподіляється в просторі, тому для реаль-

них джерел характерними є криві розподілу сили світла, що будуються в по-

лярній системі координат, а так як більшість джерел є симитричними, то бу-

дується половина поздовжної кривої сили світла. 

Рис. 4.2. Криві сили світла світильника РВЛ: 

1 – в поперечній площині; 2 – в повздовжній площині. 

 

Крива розподілу сили світла створюється кінцями радіусів – векторів, 

довжина кожного із яких чисельно рівна силі світла в даному напрямку, а по-

чаток розташований в центрі джерела світла. Криві розподілу сили світла бу-

дуються для умовної лампи із світловим потоком 1000 лм. На нормально роз-

ташованій до променя під кутом α площині створюється освітленість 

,2r
IEN
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де r = ОА (Рис. 4.2.). 

Світловий потік, що падає на яку – небудь поверхню в залежності від її 

властивостей може повністю чи частково відбиватися, поглинатися або про-

пускатися нею. Відповідно вона характеризується коєфіцієнтами відбиття (ρ), 

поглинання (α) та пропускання (τ). 

Коефіцієнт відбиття – відношення відбитої частини світлового потоку, 

до падаючого на поверхню 

.
.

пад
відб

Ф
Ф

 . 

Відповідно коефіцієнт поглинання 
.
.

пад
погл

Ф
Ф

 , а коефіцієнт пропускан-

ня 
.
.

пад
проп

Ф
Ф

 . Так як ,. ... проппоглвідбпад ФФФФ   то ρ + α + τ = 1. 

Гірничі породи мають низький коефіцієнт відбиття (0,1…0,37), ще ни-

жчі значення його має вугілля (0,02…0,08). Це показує, що в підземних виро-

бках світловий потік використовується слабо, що вимагає збільшення кілько-

сті світильників та витрат на освітлення. Очевидно, що для зменшення витрат 

електроенергії на освітлення необхідно всюди, де це можливо, білити повер-

хні виробок. 

 

4.3  Електричні джерела світла 
 

Вирішальне значення на експлутаційні характеристики, економічність 

та надійність освітлювальних установок має правильний вибір джерела світ-

ла та світильників. 

Розрізняють енергетичні, світлотехнічні, електротехнічні та експлуата-

ційні показники джерел світла. 
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До енергетичних показників відносять енергетичний ККД. лампи 

(ηен.л.=Фп.п./Рл) та ефективний ККД потоку випромінення лампи 

(ηеф.л.=Феф.л./Фп.п.), де Фп.п. – повний потік випромінення лампи; Феф.п. – ефек-

тивний потік випромінення лампи; Рл – потужність лампи. 

До світлотехнічних показників відносять: ефективний потік випромі-

нення лампи, світловіддачу лампи (відношення світлового потоку лампи до її 

потужності: Н = Ф/Р; лм/Вт), спектральний склад випромінення лампи, пуль-

сації світлового потоку. До електротехнічних показників відносять: номіна-

льну потужність лампи, номінальну напругу лампи. 

До експлуатаційних показників відносяться: корисний строк служби, 

середня тривалість роботи до зміни одного із параметрів лампи за допустимі 

стандартами межі, залежність основних параметрів лампи від відхилень на-

пруги мережі. 

Для штучного освітлення використовують як лампи розжарювання так 

і газорозрядні джерела світла. 

Лампи розжарювання – являються тепловим джерелом світла. Джерело 

світлового випромінення є вольфрамова нитка розжарювання, яка дає 

10…15% випромінення в видимій частині спектра. З підвищенням темпера-

тури нитки розжарювання збільшується кількість видимого випромінення, 

підвищується економічність лампи. 

Але не все світлове випромінення сприймається одинаково оком лю-

дини. Тому світловий ККД лампи розжарювання дуже малий і дорівнює 

1…4%. 

Хоч температура плавлення вольфраму достатньо висока (3400 °С), для 

уникнення інтенсивного випарювання нитки розжарювання приходиться 

знижувати її температуру до 2300…2800 °С. Для цих температур світлова 

віддача ламп розжарювання коливається в межах від 6 до 20 лм/Вт. Лампи 
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потужністю до 60 Вт виконуються вакуумними, а більш потужні заповню-

ються інертним газом (криптоном, аргоном). Це газонаповнені лампи. 

Під дією високої температури має місце поступове випарювання воль-

фраму нитки розжарення і як наслідок, збільшення її електричного опору, 

зменшення струму і, відповідно, температури розжарення нитки та світлово-

го потоку. 

Виготовляються лампи розжарювання на всі стандартні напруги до 

220В і потужністю до 1000 Вт. 

Лампи розжарювання дуже чутливі до коливань напруги в мережі. При 

збільшенні напруги в мережі на 5% від номінальної їх строк служби зменшу-

ється з 1000 до 400 годин, а при зменшенні напруги на 5% падає світловий 

потік до 82%, а строк служби підвищується до 2…2,5 тис.годин. Для змен-

шення теплових втрат та збільшення світловіддачі ламп в них часто викорис-

товують біспіральні нитки розжарення (вольфрамова нитка розжарення зви-

вається в спіраль два рази). При цьому при тому ж світловому потоці змен-

шується потужність, що споживається з мережі, тобто досягається реальна 

економія електроенергії. 

Переваги ламп розжарювання: широкий асортимент ламп за потужніс-

тю, напругою, умовами використання; безпосереднє ввімкнення в мережу без 

додаткових апаратів; незалежність від зовнішнього середовища, в тому числі 

від температури; компактність; відносна стабільність світлового потоку (іне-

ртність випромінення). Недоліками ламп розжарення є: низька світловіддача; 

обмежений строк служби; переважання в спектрі жовто-червоного випромі-

нювання; висока залежність світлового потоку і строку служби від напруги. 

Широке розповсюдження одержали нині галогенні лампи розжарення, 

які характеризуються вольфрамо-йодистим циклом. 

При роботі лампи в процесі роботи з нитки розжарювання випарову-

ються частки вольфраму і осідають на внутрішній поверхні стекляної колби. 
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В галогенну лампу введена краплина йоду. Під дією високої температури йод 

випаровується і переміщується на стінки трубки (колби), де разом з осівшими 

частками вольфраму створюється йодистий вольфрам. Останній притягується 

на спіраль і під дією температури розкладається на чистий йод та фольфрам, 

який залишається на спіралі, відновлюючи останню. 

Галогенні лампи розжарення виготовляються на потужність до 10 кВт, 

мають світловіддачу 20…30 лм/Вт, строк їх служби досягає 2000…3500 го-

дин і тому вони стають конкурентоспроможними, з газорозрядними потуж-

ними лампами (ксеноновими), особливо при освітленні великих площ (на-

приклад, кар’єрів). 

Для освітлення виробничих, адміністративно-побутових приміщень, 

приміщень адміністративних, навчальних, наукових організацій, зовнішнього 

освітлення та іншого широко використовують газорозрядні джерела світла. 

Вони представляють собою колбу зі звичайного аба спеціального стекла, що 

заповнена розрідженим інертним газом або парами ртуті. Всередину колби 

впаяні металічні електроди різної конструкції. В газорозрядних джерелах сві-

тла тілом, що світиться є не нитка, як у лампи розжарення, а міжелектродний 

простір. До вмикання в мережу газорозрядна лампа є діелектриком. Коли ж 

до лампи прикладається електричне поле великої напруженості, має місце 

пробій діелектрика і він перетворюється в провідник. Зі зняттям напруги вла-

стивості газу як діелектрика відновлюються. Величина пробивної напруги 

при даній відстані між електродами залежить від роду газу чи парів та тиску. 

Газорозрядні джерела світла мають слідуючі особливості: вони вклю-

чаються в мережу через пускорегулюючий апарат і (за винятком ксенонових 

ламп) через баластний опір (активний, індуктивний чи ємністний); виклика-

ють в мережі коливання високої частоти, що створюють радіоперешкоди; чу-

тливі до зниження напруги. Зниження напруги до 90% від номінального мо-

же привести до погасання ламп, при цьому повторне запалення (за виклю-
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ченням трубчатих люмінесцентних ламп) має місце через 8…10 хвилин після 

відновлення напруги; світловий потік дугових ламп змінного струму колива-

ється з подвійною частотою, що веде до коливаннь освітленності та викликає 

стробоскопічний ефект. 

В залежності від типу інертного газу яким заповнюються лампи, вони 

бувають: ртутні, натрієві, ксенонові. 

Серед газорозрядних найбільш поширені ртутні лампи які в залежності 

від тику парів ртуті в лампі розрізняють: 

 лампи низького тиску 1…1,5 Па – це люміносцентні; 

 високого тиску 0,3…1,5 МПа – це дугові ртутні лампи. 

Для освітлення приміщень найбільше розповсюдження одержали лю-

міносцентні лампи, в яких електричний розряд має місце в розріджених газах 

або в парах металів. Нормальна люмінесцентна лампа являє собою стекляну 

трубку з впаяними електродами, заповнену аргоном при низькому тиску та 

кількома міліграмами рідинної ртуті. При горінні цієї лампи в парах ртуті 

випромінюються переважно ультрафіолетові випромінення (85%). Щоб пере-

творити невидимі ультрафіолетові випромінення в випромінення видимої ча-

стини спектру  використовують люмінофори, у вигляді кристалічного поро-

шку солей різних кислот (силікати, волфрамати, фосфати і ін.) якими покрита 

внутрішня частина трубки. 

В залежності від складу люмінофору люміносцентні лампи для освіт-

лення випускають п’яти типів: лампи денного світла (ЛД); денного світла з 

покращеною передачою кольору (ЛДЦ); холоднобілі (ЛХБ); теплобілі (ЛТБ); 

білі (ЛБ). 

Освітлювальні лампи випускаються потужністю від 8 до 200 Вт; най-

більш широко використовують лампи потужністю 20, 40, 80 Вт. 

Лампи ЛД, ЛДЦ, ЛХБ рекомендують використовувати в приміщеннях, 

де за виробничими умовами необхідно точно розрізняти кольори та їх відтін-



 333 

ки. Лампи ЛТБ – в місцях, де сприйняттю людських обличчь придається ве-

лике значення (наприклад в театрі). Для промислового освітлення найчастіше 

використовують лампи ЛБ, які мають спектр випромінення близький до ден-

ного світла. Строки служби цих ламп досягають 2500…12000 годин, середній 

строк служби складає 5…7 тис. годин, світловіддача досягає 75…80 лм/Вт. 

Ці лампи значно економічніші ламп розжарювання (в 3…3,5 рази). 

Недоліками люміносцентних ламп є – великі габарити, довжина трубок 

від 250 до 1500 мм. Такі лампи важко вмонтовувати в інтер’єр приміщень. 

Тому для зменшення габаритів світильників промисловість випускає також 

U-образні, W-образні та кільцеві лампи. 

Люміносцентні лампи працюють стабільно при зміні напруги в межах 

± 7 % від номінальної. За цими межами напруги різко міняється світловий 

потік, строк служби, світловіддача, не гарантується їх запалення. 

На протязі строку служби значно падає світловий потік – до 56 % від 

первісного значення, що вимагає прийняття значних коефіцієнтів запасу при 

розрахунках освітлення. 

Лампи чутливі до температури зовнішнього середовища. Найбільша 

світловіддача має місце при температурі в середині лампи 40…50 оС, що від-

повідає температурі зовнішнього середовища 18…25 оС. При зниженні тем-

ператури не гарантується запалювання люмінесцентних ламп, тому вони мо-

жуть використовуватись тільки для внутрішнього освітлення. 

Люмінесцентні лампи мають пускорогулюючий пристрій, на якому 

втрачається значна частина енергії (20…25 % – для стартерних ламп і 

30…35% – для безстартерних). 

 Наявність пускорегулюючих пристроїв зменшує коефіцієнт потужнос-

ті лампи до соsφ = 0,5…0,6. Коливання світлового потоку створює стробос-

копічний ефект, коли порушується сприйняття предметів, що рухаються, та 
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приводить до швидкої втоми очей, що може привести до аварій та несчасних 

випадків. 

Для вирівнювання світлового потоку використовують двох лампові 

світильники, коли за допомогою пускорегулюючого апарату створюється 

зсув фаз між струмами окремих ламп; коливання зменшується приблизно до 

15 %. Краще використовувати три лампи, які почергово вмикаються в кожну 

із трьох фаз мережі. При цьому коливання зменшуються до 1…3 %. 

Враховуючи позитивні якості та недоліки люмінесцентних ламп вони 

знайшли широке розповсюдження для освітлення адміністративно-побутових 

приміщень, медичних, наукових, навчальних та ін. закладів, диспетчерських 

та операторських пунктів, електроприміщень, виробничих приміщень висо-

тою до 7 метрів з високими рівнями освітленості і інших. 

Використовують два способи запалювання люміносцентних ламп: 

 з попереднім підігрівом електродів ламп і подальшим ввімкненням на 

напругу мережі – стартерні схеми запалення; 

 з подачею на затискачі лампи на час запалювання підвищеної напруги. 

Після запалювання лампи необхідно стабілізувати струм лампи. Для 

цього вмикають в її ланцюг баластичний опір (стабілізуючий дроссель). Ста-

ртерні схеми запалення показані на Рис. 4.3. 

При подачі напруги мережі на лампу вона є недостатньою для запален-

ня лампи. Одночасно напруга подається на розімкнуті електроди стартера, 

між електродами з’являється тліючий розряд. Через деякий час в результаті 

нагріву струмом розряду біметалічні електроди згинаються і закорочуються – 

при цьому тліючий розряд зникає. В цей час з’являється ланцюг підігріву 

електродів люмінесцентної лампи струмами в 1,5 рази більшими струмів при 

нормальній роботі лампи. Вони нагріваються до температури 800 – 9000С і 

починають випромінювати електрони необхідні для іонізації газу в лампі. 
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Рис. 4.3. Стартертні схеми запалення люмінесцентних ламп: 

а – однолампова схема; б – дволампова схема. 

 

Коли електроди стартера охолоджуються – проходить їх раптове роз-

микання і відповідно розмикання струму в дроселі. ЕРС самоіндукції дроселя 

накладається на напругу мережі. Імпульс напруги, що перевищує напругу 

мережі (400…600 В) прикладається до електродів люмінісцентної лампи, в 

лампі виникає дуговий розряд, що викликає її горіння. Після замикання лам-

пи напруга мережі розподіляється між лампою і дроселем, опір якого підіб-

рано таким чином, що напруга на лампі складає ≈ 0,65 UМ. Цієї напруги недо-

статньо для запалення тліючого розряду в стартері. Якщо при першому спра-

цюванні лампа не загорілась, процес запалення повторюється. З часом стар-

тер старіє, при цьому зменшується напруга запалення в ньому тліючого роз-

ряду. Тому електроди в ньому можуть замкнутися при запаленій лампі і вона 

погасне. Схолонувши електроди знову розімкнуться і підпалять лампу. Лам-
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па починає мигати і в результаті виходить з ладу. Запалення двохлампових 

схем проходить аналогічно.  

Широке розповсюдження також мають безстартерні схеми підпалення 

люмінесцентних ламп. В них запалення досягається за рахунок використання 

спеціальних трансформаторів розжарення, явища резонансу напруги та інше 

(Рис. 4.4.). 

 
а     б      в  

Рис. 4.4. Безстартерні схеми запалення люмінесцентних ламп: 

а – з трансформатором розжарення (світильник РВЛ-40); б – з використанням 

явища резонансу напруги (світильник “Луч”); в – з диністором. 

 

В схемах з трансформатором розжарення електроди розігріваються за 

допомогою цього трансформатору. Сума напруги мережі, дроселя і конден-

сатора С3 створює на лампі напругу U = (1,05…1,3) UМ достатню для запа-

лення лампи. При її запаленні опір дроселя обмежує напругу на лампі до зна-

чення 0,5UМ. Запалення лампи в таких схемах полегшується тим, що на зов-

нішню сторону лампи наносять прозору струмоведучу смужку, з’єднану з 

одним із електродів і зменшуючу напругу запалення. 
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В схемі, де використовують явище резонансу напруги застосовують 

трансформатор з первинною обмоткою ω1 і вторинною ω2. Параметри тран-

сформатора і ємності підібрані такі, що ω2 і С мають до запалення лампи ре-

зонанс напруги, напруга на лампі значно перевищує напругу в мережі, що 

достатньо для її запалення. Працюючи лампа шунтує ланцюжок ω2 – СJ при 

цьому резонанс напруги зникає, а обмотка ω1 служить для обмеження струму 

лампи. Роль стартера може грати диністор VD1 (Рис. 4.4,в). В позитивний 

період напруги диністор проводить струм, що розігріває катоди лампи. В не-

гативний період напруги, якщо катоди достатньо прогріті, вся напруга прик-

ладається до лампи і вона запалюється. Діод VD2 необхідний для обмеження 

струму підігріву катодів. 

Негативною особливістю люмінесцентних ламп (як і інших газорозря-

дних) є також підвищення нижньої межі зони зорового комфорту, в межах 

якої освітлення сприймається психологічно як достатнє. Якщо для ламп роз-

жарення ця межа відповідає 30…50 лк, то для люмінесцентних ламп білого 

світла (ЛБ) вона підвищується  до 150…200 лк. Виникнення «ефекту присме-

рковості» при низьких рівнях освітленості в установках з люмінесцентними 

лампами говорить про недоцільність їх використання для освітлення грубих 

робіт. 

Аналізуючи основні недоліки та переваги люмінесцентних ламп  їх ви-

користовують в першу чергу для освітлення виробничих та громадських 

приміщень де тривалий час проводиться напружена зорова робота, повністю 

відсутнє або відчувається нестача природного світла, довго знаходиться ве-

лика кількість людей, необхідно вірне відтворення кольорів. Особливо доці-

льно їх використовувати в рудникових світильниках, де вказані раніше недо-

ліки люмінесцентних ламп суттєвого значення не мають. Не має суттєвого 

значення залежність від температури зовнішнього середовища; нема необ-

хідності в частих включеннях та виключеннях ламп; трубчата форма лампи 
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значної довжини добре підходить для низьких та довгих шахтних виробок; 

достатньо легко виконується вибухонебезпека люмінесцентних ламп; вклю-

чаючи лампи в різні фази трьохфазної мережі легко усувається стробоскопіч-

ний ефект. 

Для освітлення високих виробничих приміщень, особливо при виник-

ненні значних ускладнень в обслуговуванні великої кількості (люмінесцент-

них) ламп, для зовнішнього освітлення широко використовують ртутні лампи 

високого тиску типу ДРЛ з виправленою кольоровістю, які мають більшу 

одиночну потужність. 

Лампи ДРЛ випускаються двохелектродними (250…1000 Вт) та чоти-

рьохелектродними (80…1000 Вт). 

Двохелектродна лампа (Рис. 4.5.) 

представляє собою товстостінну кварцеву 

трубку 1, заповнену парами ртуті під тис-

ком 0,5…1 МПа. Самостійно ртутно-

кварцева лампа дає інтенсивний ультрафі-

олетовий колір світла. Тому для виправ-

лення спектру випромінення ртутної лам-

пи кварцева трубка заключається в зовні-

шню колбу (2) із термостійкого скла (тем-

пература колби досягає 300…400 0С), яка 

покрита люмінофором 3. Колба заповнена 

азотом, чим попереджується віддача тепла 

горілкого в зовнішнє середовище, що підвищує тиск парів в ній, збільшує 

світловий потік і економічність лампи. Лампа ДРЛ має спектр випромінення, 

близький до денного світла. Світлова віддача лампи досягає 50…70 лм/Вт. 

Строк служби ламп ДРЛ складає до 10000 годин для двохелектродних та 

3000 годин для чотирьохелектродних. Суттєвою перевагою ламп ДРЛ є їх 

Рис. 4.5. Ртутна лампа висо-

кого тиску з виправленою кольоро-

вістю ДРЛ. 
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форма, що нагадує лампу розжарення, має компактні габарити. Втім ці лампи 

мають низьку якість кольоропередачі, відносно високу ціну, високу чутли-

вість до зниження напруги. 

Для підпалення двохелектродної лампи потрібен імпульс напруги в де-

кілька кВ, тобто спеціальний пристрій (Рис. 4.6.). При підключенні схеми до 

мережі її напруга подається на електроди лампи і ланцюг її підпалення. Кон-

денсатор С1 через випрямляч VD заряжається, напруга на ньому і відповідно 

на розряднику Р зростає. Коли вона досягає значення 180…220 В має місце 

пробій розрядника і імпульс струму  розряду  конденсатора створює імпульс 

(терміном 4…10 мкс) 

 
Рис. 4.6. Схема запалення двохелектродної лампи ДРЛ. 

високої напруги на обмотці імпульсного трансформатора, який накладаючись 

на напругу мережі запалює лампу (для ламп ДРЛ, ДРИ, ДНаТ використову-

ють запалюючі пристрої УІЗУ – 200 – 02 з імпульсом напруги 5,2 кВ). В про-

цесі горіння лампи напруга мережі розподіляється між обмоткою TV та лам-

пою так, що на лампу приходиться 130 – 140 В, чого недостатньо для пробою 

розрядника. 
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Чотирьохелектродні дугорозрядні лампи мають більш просту схему за-

палення (Рис. 4.7.). 

Рис. 4.7. Чотирьохелектродна лампа ДРЛ: 

 а – внутрішня схема лампи; б – схема запалювання. 

 

Лампи мають допоміжні електроди. При підключенні лампи під дією 

напруги мережі спочатку запалюється розряд в невеликому газовому промі-

жку між робочим та підпалюючим електродами. При достатній іонізації газу 

розряд перекидається на робочі електроди і лампа запалюється. Лампи доці-

льно використовувати при тривалому режимі роботи, так як повторне запа-

лення можливе через 10…15 хвилин після відключення. 

Для виробничого освітлення приміщень висотою більше 10…12 м, зо-

внішнього освітлення випускаються металогалоїдні ртутні лампи високого 

тиску ДРІ та натрієві ДНаТ. Лампи ДРІ мають достатньо хорошу кольоропе-

редачу, світловіддачу 75…110 лм/Вт вони мають діапазон потужностей 

250…2000 Вт (лампи потужністю 2000 Вт на напругу 380 В), строк служби 

5000…10000 годин. Приймаючи до уваги незадовільну кольоропередачу (ви-

промінюють золотисто-біле світло) натрієві лампи ДНаТ використовують для 

зовнішнього освітлення автострад, міських вулиць, транспортних тунелів, 

декоративної підсвітки будівель. Лампа має світловіддачу 90…120 лм/Вт 
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(для окремих ламп досягає 180 лм/Вт), строк горіння до 10000…15000 годин, 

виготовляється в трубках з полікристалічного окису алюмінію та в монокри-

сталічній сапфіровій трубці. 

Для освітлення великих за площею територій відкритого простору, на-

приклад, кар’єрів, відвалів, майданів міст, стадіонів, промислових майданчи-

ків та інших. випускаються ксенонові лампи великої потужності (2,5; 10; 20; 

50 кВт). Лампи представляють собою кварцеву трубку (діаметром 25…42 мм, 

довжиною до 2,6 м) з впаяними на її кінцях електродами з торірованого во-

льфраму, заповнені інертним газом ксеноном при високому тиску. Лампи ха-

рактеризуються хорошою кольоропередачею, їх випромінення наближається 

до сонячного світла. Світловіддача деяких ламп досягає 120…150 лм/Вт. 

Строк служби до 2000 годин. Ксенонові лампи – безбаластні, тобто вони піс-

ля запалення включаються безпосередньо в мережу, пусковий пристрій необ-

хідний лише для запалення лампи імпульсом високої напруги (30…50 кВ). 

Лампа має високий коефіцієнт потужності (0,95…0,97). Поряд з цим лампи 

мають значне ультрафіолетове випромінення, що обмежує їх використання в 

безпосередній зоні роботи людей.  

При вирішенні питання вибору джерела штучного освітлення необхід-

но аналізувати основні характеристики джерел світла та їх відповідність до 

умов об’єкту, що освітлюється. До основних характеристик джерел світла, 

які визначають можливість їх використання в тих чи інших умовах слід від-

нести: електричні характеристики (напруга, потужність); розміри та форма 

колби; світлові характеристики (світловіддача, строк служби, яскравість); ха-

рактеристики кольоровипромінення (спектральний склад, кольоровість ви-

промінення); економічність (початкові та експлуатаційні витрати на 1 кВт 

потужності чи 1000 лм світлового потоку). 
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4.4. Освітлювальні прилади 
 

Джерела світла випромінюють в навколишній простір світловий потік 

в усіх напрямках. Тому їх необхідно заключати в спеціальну освітлювальну 

арматуру. Сукупність джерела світла та освітлювальної арматури називають 

освітлювальним приладом. Головне призначення освітлювального приладу – 

перерозподіл світлового потоку джерела світла в необхідних напрямках, за-

хист ламп, оптичної системи, електричної апаратури від дії навколишнього 

середовища, пилу, вологи механічного пошкодження; запобігання осліплю-

вальної дії лампи на очі людини, кріплення джерела світла та підведення до 

нього електроенергії. 

Для перерозподілу світлового потоку в необхідному напрямку в освіт-

лювальних приладах встановлюють відбивачі, розсіювачі, переломлюючі оп-

тичні системи. 

Розрізняють прилади ближнього світла – світильники та прилади даль-

нього світла – прожектори. Світильники призначені для освітлення поверхні, 

що знаходиться на відстані від джерела світла не більше 20…30 м. Більш від-

далені поверхні освітлюються прожекторами або освітлювальними прилада-

ми значної потужності. 

Світлотехнічними характеристиками світильників є їх криві сили світ-

ла, габаритні розміри, потужність ламп та напруга мережі, відношення пото-

ків, що випромінюються в верхню чи нижню напівсфери, коефіцієнт корис-

ної дії, захисні кути. Рідше використовуються характеристики яскравості та 

коефіцієнт підсилення. 

Характеристика світлорозподілення є головною світлотехнічною хара-

ктеристикою і визначає якість освітлення та енергетичну ефективність освіт-

лювальної установки. Одним з основних елементів світильника є відбивач. 

Високоефективні відбивачі використовують поверхні, покриті сріблом, які 
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мають виключно високе дзеркальне відбиття, забезпечуючи максимальне ві-

дбиття світлового потоку лампи та збільшуючи коефіцієнт використання 

освітлювальної установки, тому що більша частина світлового потоку лампи 

досягає робочої поверхні. За ознакою відношення світлового потоку (Ф◒), що 

випромінюється в нижню напівсферу до загального потоку світильника (Фз) 

всі світильники діляться на п’ять класів: прямого світла (Ф◒> 80 %); перева-

жно прямого світла (60 % < Ф◒ ≤ 80 %); розсіяного світла (40 % < Ф◒ ≤60 %); 

переважно відбитого світла (20 % < Ф◒ ≤ 40 %), відбитого світла (Ф◒ ≤20 %). 

Криві сили світла світильників кожного із класів за своєю формою ді-

ляться в свою чергу на сім типів (Рис. 4.8.): концентрована (К), глибока (Г), 

косинусна (Д), напівширока (Л), широка (Ш), рівномірна (М), синусна (С). 

За рівнем захисту від пилу та води світильники класифікуються за мі-

жнародною системою (ІРОО). На практиці також розрізняють відкриті світи-

льники, перекриті (решіткою, сіткою і т. п.), бризко – водозахищені, пилеза-

хищені, пиленепроникні, вибухозахищені. Слід також розрізняти рудникові 

світильники, які можуть бути в рудниковому нормальному виконанні, рудни-

ковому підвищеної надійності та рудниковому вибухозахищені.  

Для сучасних конструкцій світильників коефіцієнт корисної дії (світ-

ловий - 
.

.

л

світ
с Ф

Ф
 , де Фсвіт. – світловий потік світильника, Фл – світловий по-

тік лампи) складає 0,8 – 0,85. (Необхідно відрізняти від енергетичного ккд 

.

.

світ

л
е Р

Р
 , де Рл. – потужність лампи, Рсвіт. – потужність, що споживається 

світильником, з урахуванням втрат в пускорегульованому пристрої). 
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Рис. 4.8. Типові криві сили світла (у відносних одиницях) 

 

З точки зору осліплюючої дії світильники характеризуються захисним 

кутом, визначаючим захист ока від прямих променів джерела світла. Це кут 

між горизонталлю, що проходить через нитку розжарення лампи, та прямим 

променем, що вільно виходить із світильника (Рис. 4.9.). Захисний кут визна-

чається .
rR

htg


  

 
                                                       а                                                                  б  

Рис. 4.9. Світильник НСП01х100/Д2’3 – 01 (Астра – 1): 

а – конструкція; б – характеристика світорозподілення. 
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Характеристики світильників часто включаються в структуру умовного 

їх позначення (наприклад, НСП01100/Д2'3 – 01 – Рис.4.9): перша літера ви-

значає тип джерела світла (Н – лампа розжарення, И – галогенна, Л – люмі-

несцентна пряма, трубчата, Ф – люмінесцентна фігурна, Р – ртутна ДРЛ, Г – 

ртутна ДРІ, Ж – натрієва, К – ксенонова); друга літера – спосіб установки сві-

тильника (С – підвісні, П – настельні, Б – настінні, К – консольні, В – вмон-

товані, Р – ручні, Г – головні і ін.); третя літера – призначення світильника (П 

– для промислових підприємств, Р – рудникові, Б – для жилих приміщень, У 

– для зовнішнього освітлення); далі наводиться серія, кількість та потужність 

лампи, типова крива розподілу сили світла (Д), ступінь захисту (2'3) та моди-

фікація (01). 

Поряд з світильниками різних типів в практиці освітлення широко ви-

користовуються прожектори, що мають значно більшу концентрацію світло-

вого потоку порівняно з світильниками. 

Поміж інших найбільш важливими характеристиками прожекторів є: 

криві розподілу сили світла, максимальна сила світла, кут розсіювання, ККД 

та коефіцієнт підсилення. 

Максимальна сила світла – сила світла по вісі прожектора. Кут розсію-

вання – це кут в межах якого сила світла складає 10 % від максимальної 

осьової сили світла, він складає 25…30° (Рис. 4.10.). Приймаючи до уваги, що 

крива розподілення сили світла прожектора має значну концентрацію, велика 

частина світла поглинається арматурою прожектора, тому він має низький 

ККД. Він коливається в межах 0,25…0,38. 
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Рис. 4.10. Прожектор ПЗС – 45А: 

а – конструкція; б – характеристика світлорозподілення. 

1 – корпус, 2 – вентиляційний пристрій, 3 – відбивач, 4 – передня рама, 5 – патрон. 

 

Коефіцієнт підсилення – це відношення максимальної сили світла (Іmax) 

до її середньосферичного значення (І0)      .
0I

IК MAX
П   

Вибір освітлювального приладу є одним із основних питань проекту-

вання освітлювальної установки, від рішення якого залежить якість, економі-

чність та надійність дії освітлювальної установки. Основними показниками, 

що визначають вибір світильника, слід вважати: конструктивне виконання, 

світлорозподілення світильника, блисткість світильника та його економіч-

ність. 

Умова середовища приміщення суттєво впливає на вибір світильника. 

До світильників, що встановлюються в приміщеннях з нормальними умовами 

середовища (сухі, опалювані), не висовується спеціальних вимог (світильни-

ки з лампами розжарення серії НСП01, «Геліос», ПКР, ИПО, з люмінесцент-

ними лампами ЛСП02, ЛСП13, ОДР та ін.). 
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В вологих та сирих приміщеннях виконання світильника може бути 

любим, але патрон повинен мати корпус із вологостійких матеріалів. В особ-

ливо сирих приміщеннях світильник повинен мати бризкозахисне виконання, 

при цьому корпус і патрон повинні бути із вологостійких матеріалів (світи-

льники НСП01, НСП02, НСП03, ПВЛМ, ВЛВ, ЛВП02 та інші). 

В приміщеннях з хімічно активним середовищем світильники  відпові-

дають аналогічним умовам але при цьому конструктивні елементи світиль-

ника і ізоляція проводів повинні вибиратись з урахуванням їх стійкості до хі-

мічних речовин, що виділяються (ПВЛП, РСП13, РСП14, СД – 2РТС, 

УПСДРЛ, ИПП03, ПИП – 2, УПД, ИСУ01 та інші). 

В приміщеннях з пилом, якщо пил є не легко спалахуючим і не ство-

рює вибухонебезпечних середовищ, допускається використання пиленезахи-

щеного відкритого та перекритого виконання світильників (як більш деше-

вих, економічних, якщо пил локалізується в основному внизу і не проводить 

струм), пилезахищених та пиленепроникних світильників. В запилених при-

міщеннях не бажано використовувати світильники з люмінесцентними лам-

пами перекритими решітчатими затемнювачами, що інтенсивно запилюють-

ся. 

В пожежонебезпечних приміщеннях в залежності від ступеня вибухо-

безпеки можуть використовуватись світильники в різному виконанні. Прий-

маючи до уваги умови експлуатації освітлювальних установок зовнішнього 

освітлення промисловість випускає спеціальні світильники для зовнішнього 

освітлення. Широке розповсюдження для освітлення проходів між будинка-

ми, інших відкритих площадок, територій, виробничих майданчиків, робочих 

зон кар’єрів широке розповсюдження знайшли світильники з лампами роз-

жарення СПО – 2 – 200, СПП та інші (Рис.4.11).  
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Рис. 4.11. Світильник СПП:  

а – конструкція; б – характеристика світлорозподілення. 

1- переломлювач із стекла, 2 – відбивач, 3 – корпус, 4 – скоба, 5- кільце кріплення пере-

ломлювача. 

Для освітлення вулиць, доріг, заводських територій, промислових майдан-

чиків використовуються світильники з лампами ДРЛ і ДРИ. Це світильники 

СКЗР – 250, СЗП, СЗПР, РКУ01, СПОГ і інші (Рис.4.12). 

 

 Рис. 4.12. Світильник РКУ01: 

а – конструкція; б – характеристика світлорозподілення. 

1 – корпус, 2 – консоль кріплення, 3 – хомут, 4 – пускорегулюючий апарат,  

5 – відбивач, 6 – патрон, 7 – захисне скло, 8 – замок. 

На відкритих гірничих роботах широко використовуються прожектори 

заливаючого світла з стекляним відбивачем ПЗС – 35А та ПЗС – 45А 

(Рис.4.10) з лампами розжарення відповідно 500 та 1000Вт. Практично ті ж 

характеристики має прожектор з металічним відбивачем ПЗМ – 45А. Крім 

цих на кар’єрах можуть використовуватись також прожектори середнього 
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світлорозподілу ПСМ – 40,    ПСМ–50, прожектори ПКН з кварцевими лам-

пами розжарення з вольфрамогалогенним циклом 1000 та 1500Вт та інші. 

Для освітлення відкритих гірничих робіт, промислових майданчиків 

гірничих підприємств призначені також світильники з галогенними лампами 

типу ИСУ012000 та ИСУ025000 (Рис.4.13) відповідно з потужністю ламп 

2000 та 5000 Вт. 

 

Рис. 4.13. Світильник ИСУ012000/К63 – У1: 

а – конструкція; б – характеристика світлорозподілення. 

1 – корпус, 2 – прокладка із гуми, 3 – рама, 4 – стакани для розташування патронів 5, 6 – 

відбивач, 7 – основа, 8 – скоба, 9 – захисне скло. 

Для загального освітлення кар’єрів нині широко використовують сві-

тильники з потужними ксеноновими лампами, що дає можливість значно 
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зменшити кількість освітлювальних приладів та освітлювальні мережі на 

кар’єрі. Для освітлення середніх за величиною відкритих просторів кар’єрів 

використовують світильник ККУ01 «Аревик» з лампами потужністю 10000 

та 20000Вт (Рис.4.14). Крім цього на великих та глибоких кар’єрах можуть 

використовуватись світильники ОУКсН – 20000 та ОУКсН – 50000. Прилади 

відкритого типу без захисного стекла. 

 
Рис. 4.14. Світильники ККУ01: 

а – конструкція світильника ККУ0110000; в – характеристики світорозподілення 

в горизонтальній площині; г – те ж в вертикальній площині. 

 

Особливо жорсткі вимоги ставляться до світильників, що призначені 

для роботи в вибухонебезпечних середовищах, в вибухонебезпечних примі-

щеннях та в виробках шахт та рудників. В залежності від ступеню вибухоне-

безпеки використовують світильники в вибухонепроникному, вибухонебез-

печному виконанні та в виконанні підвищеної надійності. При цьому слід ві-
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дрізняти світильники для вибухонебезпечних приміщень та для підземних 

виробок шахт. 

В вибухонебезпечних приміщеннях категорій В-І допускається тільки 

світильники в вибухонепроникному виконанні. Це виконання повинно гаран-

тувати від можливості виникнення вибуху при зіткненні зовнішнього середо-

вища з корпусом світильника, а також перешкоджати передачу вибуху в зов-

нішнє середовище, якщо вибух мав місце всередині світильника. 

Перша вимога виконується обмеженням допустимої температури зов-

нішньої поверхні світильника в залежності від температури самоспалахуван-

ня вибухонебезпечної суміші. Друга вимога задовольняється вибором захис-

ної оболонки, що витримує тиск, що виникає при вибусі в середині світиль-

ника, та виконанням спеціальних зазорів, через які виходять продукти вибуху 

після охолодження в зовнішнє середовище. Тобто вибухонепроникне вико-

нання є не універсальне, а відповідає лише відповідній вибухонебезпечній 

суміші. Промисловість випускає вибухонепроникні світильники В4А – 60, 

ВЗГ – 100, ВЗГ – 200АМ, ВЗГ/В4А – 200М з лампами розжарення та світиль-

ники НОГЛ, НОДЛ і ЛСПО4 – 3 люмінесцентними лампами, а також світи-

льники РСП11, РСП14, ГСП14, ЖСП14 з лампами відповідно ДРЛ, ДРИ та 

ДНаТ. 

В вибухонебезпечних приміщеннях, в яких вибухонебезпечне середо-

вище можливе лише при аварійних режимах (категорія Іа, Іб) аба виникають 

пиле – повітряні вибухонебезпечні суміші (категорія ІІ) допускається вико-

ристання крім світильників в вибухонепроникному виконанні, світильників в 

виконанні підвищеної надійності. Це виконання невиключаючи можливості 

передачі вибуху, що виник в середині світильника, на зовні, робить вибух 

мало ймовірним, що досягається використанням спеціального патрону з іск-

рогасячою камерою, або пристроєм блокування, що вимикає світильник при 

вигвинчуванні лампи. Це світильник Н4Б – 300М Московського заводу «Эле-
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ктросвет» им. Яблочкова, та Н4БМ – 150, Н4Т2Н – 30, Тернопільського заво-

ду «Ватра». 

Для освітлення вибухонебезпечних приміщень будь – яких категорій і 

груп вибухонебезпечних сумішей можуть використовуватись щілинні світло-

води, які представляють собою трубу із світлонепроникного матеріалу, пок-

ритого всередині дзеркальним шаром. В подовж всієї труби залишається оп-

тична щілина. Джерело світла встановлюється в торці світовода. Тобто світ-

ловод дає можливість ввести в приміщення світло від джерела, розташовано-

го зовні приміщення з вибухонебезпечним середовищем. 

Приймаючи до уваги спецефічні тяжкі умови експлуатації освітлюва-

льних установок в підземних виробках для них використовують світильники 

в спеціальному рудниковому виконанні. 

В залежності від джерела живлення рудникових світильників останні 

діляться на мережові, що приєднуються до електричної мережі та ручні аку-

муляторні світильники, що живляться від переносного акумулятора. Крім 

цього рудникові світильники діляться на: рудникові світильники для рудни-

ків та шахт, безпечних за газом та пилом, що мають рудникове нормальне 

виконання; рудникові світильники для шахт, небезпечних за газом або пи-

лом, які виготовляються в рудниковому виконанні підвищеної надійності 

(РП) та вибухонебезпечного (РВ). 

До першої групи відноситься світильник НСР01200/Р53 з лампою ро-

зжарення потужністю 150 або 200 Вт та напругою 220 В. Світильник склада-

ється  зметалічних корпусу та сітки, всередині корпусу встановлено фарфо-

ровий патрон. Захисний стекляний ковпак разом з сіткою кріпиться до кор-

пусу за допомогою гайок-барашок. 

Серед світильників другої групи промисловість випускає рудникові 

світильники підвищеної надійності для стаціонарного освітлення типів РП – 
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100М та РП – 200 з лампами розжарення відповідно 100 та 200 Вт (Рис. 4.15) 

напругою 127 В. 

 

 
Рис. 4.15. Конструкція світильника РП. 

1 – корпус, 2 – захисна решітка, 3 – стекляний ковпак, 4 – лампа, 5 – панель патро-

на, 6 – гвинти кріплення панелі, 7 – гребінчатий контакт, 8 – клемові затискачі, 9 – криш-

ка, 10 – пристрій підвісу. 

 

Всередині корпусу лампи вмонтовано панель патрона із термопласти-

ку, в верхній частині якої знаходиться вибухонепроникна камера, де має міс-

це розмикання контактів з лампою. 

Крім цих промисловість випускає подібні світильники у виконанні РП 

типів СШС 1.1М з лампами розжарення 25, 40, 60 та 100 Вт і СШС 2.1М з 

лампами розжарення 150 та 200 Вт. 

Для освітлення підземних виробок вугільних та сланцевих шахт, в яких 

допускається використання обладнання підвищеної надійності, використо-

вуються світильники з люмінесцентними лампами у виконанні підвищеної 

надійності серії РПЛ01 (типу РПЛ01 – 20/Р – 54 з лампою потужністю 20 Вт 

на напругу 127 В зі стартерною схемою запалення та типу РПЛ01 – 40/Р – 54 
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з лампою потужністю 40 Вт на напругу 220 В, з безстартерною схемою запа-

лення). Від механічних пошкоджень люмінесцентна лампа захищена міцною 

трубою із оргстекла та металічною сіткою. 

Для світлення вибоїв та відкатних виробок дільниць шахт небезпечних 

за газом та пилом, використовують світильники в вибухонебезпечному вико-

нанні типу РВЛ – 20М з люмінесцентною лампою 20 Вт напругою 127 В зі 

стартерною схемою запалення лампи (Рис. 4.16). Для стаціонарного освіт-

лення використовують світильники РВЛ – 40М з лампою 40 Вт напругою 220 

В та з безстартерною схемою запалення. 

 
 

Рис. 4. 16. Світильник РВЛ. 

1, 4 – корпуси, 2 – з’єднувальна труба, 3 – патрон, 5 – корпус вхідного пристрою, 6 – 

прижимна гайка, 7 – лампа, 8 – захисна труба, 9 – металічна сітка, 10 – пускорегулюючий 

аппарат. 

 

В робочому режимі температура електродів люмінесцентної лампи не 

перевищує 700…900 °С і при розрушенні трубки не викликають спалахуван-

ня рудникових газів. Але так як в звичайних схемах запалювання люмінесце-

нтних ламп пошкодження трубки та припинення дугового розряду викликає 

підігрів електродів, які швидко перегріваються і легко можуть підпалити на-

вколишню вибухонебезпечну атмосферу. Тому забезпечення вибухобезпеки 

люмінесцентних світильників можливе при використанні схем з холодним 
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запаленням ламп, або при виключенні можливості самовключення лаецюга 

підігріву електродів при розрушенні лампи. Для цього люмінесцентні світи-

льники типу РВЛ постачаються в обох патронах спеціальними пристроями, 

що автоматично відключають лампу на протязі 2…3 мс після її розрушення. 

Для освітлення добувних вибоїв з механізованими комплексами вико-

ристовують світильники С3В – 60, С3В1.1М, «Луч – 2М» та СКВ – 2/8У. 

Світильники СЗВ з лампою розжарення потужністю 60 Вт і напругою 

127 В закріплюються на підвісних секціях коплексу і разом з кабельною осві-

тлювальною мережею переміщуються за вибоєм. Світильник має два захис-

них ковпаки: зовнішній виконаний із міцного прозорого полікарбонату, він 

захищає світильник від механічних пошкоджень без захисної решітки; внут-

рішній ковпак із силікатного скла, спроможнього витримати високі темпера-

тури. Наявність окремої відокремленої порожнини (коробки) виводів дозво-

лило підвищити ступінь вибухобезпеки. Аналогічну конструкцію мають ви-

бійні світильники СЗВ 1.1М з лампами розжарення 25, 40, 60 Вт. 

Світильник «Луч –2М» з люмінесцентною лампою 15 Вт напругою 127 

В призначений для освітлення та світлової сигналізації в добувних вибоях 

шахти і дає можливість під’єднання гудка, встановлюється на скребкових 

конвейєрах стругових установок або механізованому кріпленні комплексів 

обладнання. В корпусі розташовано кнопочний елемент для подання звуко-

вого та світлового сигналу. 

Світильник СКВ – 2/8У з двома люмінесцентними лампами 8 Вт приз-

начений для освітлення механізованих добувних вибоїв зі струговими уста-

новками або іншими вугледобувними комплексами. Світильник дозволяє ви-

конувати світлову та звукову сигналізацію, зупинку конвейєра та з’єднання з 

телефонним апаратом. 

Незалежно від наявності в підземних виробказ електричного освітлен-

ня, що живиться від електричної мережі, згідно з ПБ кожний підземний робі-



 356 

тник повинен мати індивідуальні засоби освітлення. Для цього використову-

ють ручні (переносні) акумуляторні світильники. Для зручності освітлення та 

переноски акумуляторні світильники, як правило, мають фару, яка відокрем-

лена від акумулятора і закріплюється на головній касці, акумулятор закріп-

люється на поясі. 

Для головних акумуляторних світильників майже виключно розповсю-

дження одержали лужні кадмій-нікелеві акумулятори, які вимагають доливки 

електроліту (наприклад, СГД-5) або виконуються герметизованими (СГГ-5). 

Фара має підвищену міцність, має двохсвітлову лампу розжарення з двома 

нитками на 1 та 0,5 А, заповнену ксеноном та перемикач для включення лам-

пи. Вона має також контактне гніздо для під’єднання до зарядної установки. 

Номінальна напруга акумулятора 3,6 В, ємність батареї 11 А∙г. 

При виборі світильників крім умов зовнішнього середовища необхідно 

враховувати характеристики світлорозподілу світильників. 

Для освітлення приміщень, стіни та стеля яких мають невисокі відби-

ваючі властивості, доцільно використовувати світильники прямого світла. 

При освітленні виробничих приміщень, стіни та стеля яких мають високі від-

биваючі властивості, слід використовувати світильники переважно прямого 

світла. 

Світильники прямого світла одержали також широке розповсюдження 

для освітлення вулиць, територій промислових майданчиків. Світильники ро-

зсіяного світла неекономічні в промислових умовах із – за великих втрат сві-

тлового потоку, вони використовуються для освітлення приміщень зі світлим 

оздобленням (адміністративні приміщення, навчальні та лікувальні заклади, 

приміщення громадських будівель). 

Світильники відбитого світла, використання яких супроводжується 

найбільшими втратами світлового потоку джерел світла, використовуються 

переважно в установках архітектурного освітлення. 
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4.5. Освітлювальні установки гірничих підприємств 
 

В склад електроосвітлювальної установки, крім вище вказаних освіт-

лювальних приладів, входять освітлювальні трансформатори, комутаційна та 

захисна апаратура, освітлювальна мережа. 

Підземні освітлювальні установки шахт живляться напругою не вище 

220 В, а освітлювальні установки очисних виробок, а також світильники міс-

цевого освітлення з лампами розжарення, що вмонтовані безпосередньо в 

гірничі машини, - не вище 127 В. 

При будівництві метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд 

напруга 220 В використовується для освітлення тунелів з зачеканеною обро-

бкою та в сухих виробках; для виробок з незачеканеною обробкою, сирих ви-

робок, для освітлення на щитах, укладниках тунельної обробки, пересувних 

підмостках, бурильних, чеканочних та монтажних візках – не вище 42 В. 

Ці напруги одержують за допомогою понижуючих трансформаторів. 

Для живлення освітлювальних установок шахт використовують вибухонебе-

зпечні трансформатори ТСШ – 4/07 та ТСШ – 4/07 – 38 потужністю 4 кВА. 

Первинна обмотка може підключатися до мережі напругою 660 В (з’єднання 

обмоток зіркою) та 380 В (з’єднання трикутником). Вторинну обмотку для 

одержання напруги 230 В з’єднують зіркою, а для напруги 133 В – трикутни-

ком. Трансформатор ТСШ – 4/07 – 38 має додаткову вторинну обмотку на 

напругу 38 В. Трансформатори ТСШ підключаються до мережі 380 або 660 В 

через магнітний пускач ПВИ (Рис. 4.17,а). Зі сторони нижчої напруги (127 чи 

220 В) освітлювальну мережу включають та відключають ручним пускачем 

ПРВ – 3 або ПРШ – 1. Для контролю ізоляції та захисного відключення ме-

режі 127 або 220 В використовують реле витоку (РВ) на землю. 

Для живлення освітлювальних мереж при будівництві місцевих підзе-

мних споруд широко використовують сухі трансформатори серії ТСЗ. 
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Рис. 4.17. Схема підключення освітлювального трансформатора: 

а – ТСШ; б – АПШ. 

Для живлення дільничих освітлювальних мереж напругою 127 В ши-

роко використовують пускові агрегати АПШ – 1М та АПВИ – 1140, які приє-

днуються безпосередньо до силової мережі без будь – якої захисної апарату-

ри (Рис. 4.17,б), так як вони оснащені автоматичним вимикачем та реле вито-

ку на землю. 

Живлення електроенергією стаціонарних освітлювальних установок 

шахт та рудників звичайно виконується за допомогою трьохжильних броньо-

ваних кабелів з перерізом від 34 до 316 мм2 з паперовою ізоляцією (СБ, 

СБГ) (свинцева оболонка використовується в якості заземлюючої жили). 

Переносні освітлювальні мережі виконуються за допомогою гнучких 

кабелів типів КРПСН, ГРШЕ, КОГВЕШ. Для комутації освітлювальних ме-

реж в шахтах небезпечних за газом та пилом використовують трійникові му-

фти ТМ у виконанні РВ. Трійникова муфта ТМ – 6 призначена для з’єднання 

та відгалуження чотирьохжильного гнучкого кабелю перерізом до 6 мм2. 

Трійникова муфта ТМ – 10М призначена для з’єднання трьохжильного бро-

ньованого кабеля перерізом до 10 мм2 та відгалуження гнучкого кабеля пере-

різом до 6 мм2. Трійникові муфти мають корпус із алюмінієвого сплаву, в се-

редині якого кріпиться панель із фарфору з контактними шпильками. 

ПВИ 

РВ 

ТСШ 

ПРВЗ 

а 

РВ 

не менше 5 м 
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Сучасні рудникові світильники РВЛ, РПЛ, РП приєднуються до мережі 

за допомогою двох кабельних вводів, що дає можливість при необхідності 

монтувати освітлювальну мережу без використання трійникових муфт. 

Для швидкого приєднання та від’єднання відрізків гнучкого чотирьох 

та п’ятижильного кабелів використовують вибухонебезпечні штепсельні 

роз’єми РШ, що складаються з розетки та вилки в стальних корпусах, 

з’єднаних між собою накидною гайкою. 

Стаціонарне електричне освітлення в навколостовбурних дворах, 

квершлагах, відкатних штреках, ходках і інших капітальних виробках напру-

гою 220 В мають комбіновані схеми, що включають елементи як радіальної 

так і магістральної схеми. Джерело живлення розміщують в центрі (середині) 

освітлювальних виробок, а кабельна освітлювальна мережа виконується у ви-

гляді двох і більше радіальних кабельних відгалужень, прокладених в напря-

мку відповідних виробок. Максимальна довжина освітлювальної лінії в одну 

сторону визначається технічними параметрами: допустимою втратою напру-

ги в мережі та максимально можливим перерізом робочої жили кабеля (при 

живленні від сухих трансформаторів) 

,
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де S – переріз жили кабеля мм2; γ – питома провідність матеріалу жили; 

ΔUg% - допустима втрата напруги, % від номінальної напруги Uн; Р – наван-

таження лінії, Вт (рівномірно розподілене вздовж всієї довжини, тобто можна 

прийняти навантаження Р розташованим в центрі на відстані L/2). 

При живленні освітлення від пускового агрегату з нерегульованою 

установкою максимального захисту довжина лінії освітлення в одну сторону 

може бути обмеженою необхідністю забезпечення надійності спрацювання 

максимального захисту при КЗ в кінці лінії, тобто  
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де Iк.з.min – струм двохфазного КЗ в кінці лінії; Iу – струм спрацювання 

захисту. 

Тому для протяжних виробок можуть бути встановлені додаткові дже-

рела живлення освітлення, які в свою чергу приєднуються до силової мережі 

за магістральною схемою. 

На рис. 4. 18. наведені принципові схеми освітлення головних виробок: 

комбінована (ліворуч), магістральна (праворуч). 

За магістральною схемою звичайно виконується освітлення довгих пе-

регінних тунелів при будівництві метрополітенів, колекторних тунелів та по-

дібних споруд. Освітлювальні мережі при цьому можуть виконуватись кабе-

лями або ізольованими проводами з гумовою або поліхлорвініловою ізоляці-

єю, прокладеними на фарфорових ізоляторах. Мережі робочого і аварійного 

освітлення повинні бути роздільними і живитись від незалежних джерел, або 

аварійне освітлення підключається автоматично на незалежне джерело при 

аварійному режимі.  

Рис. 4.18. Принципові схеми освітлення головних відкатних виробок: 

а – комбінована; б – магістральна. 
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В вугільних шахтах, що розробляють пологі та похилі пласти, очисні 

вибої, обладнані механізованими комплексами, незалежно від потужності 

пласта повинні мати мережове освітлення з напругою, що не перевищує 

127В. У рудниках очисні вибої освітлюються переносними світильниками 

напругою 36 В. При висоті камер більше 4 м для їх освітлення використову-

ють прожектори напругою 127 В. Прожектори використовують також в пі-

дземних виробках висотою вище 4 м при будівництві міських підземних спо-

руд. 

Освітлення робочих зон підготовчих виробок при їх проходці механі-

зованим способом виконується світильниками (фарами), встановленими без-

посередньо на гірничих машинах, а також, в окремих випадках, встановлен-

ням мерожових світильників на машині або над машиною, що живляться від 

пускового агрегату, розташованого на розподільчому пункті. Найбільш раці-

ональним є варіант з установкою на машинах місцевого освітлення (фари) з 

шарнірною підвіскою, що дозволяє машиністу змінювати напрям світлового 

променю. Освітлення розподільчих пунктів, перевантажувальних пунктів, 

інших окремих об’єктів забезпечується за допомогою мережових світильни-

ків 36 В, які живляться від понижуючих трансформаторів рудникової апара-

тури, наприклад, магнітних пускачів (див. Рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19. Схема електропостачання світильників підготовчого вибою. 
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На відкритих гірничих роботах використовують системи загального, 

місцевого та комбінованого освітлення. 

Загальне освітлення на відкритих роботах здійснюється за допомогою: 

 переносних світильників зовнішнього освітлення, що розташовують-

ся на опорах ліній електропередач вподовж фронту робіт; 

 стаціонарних або пересувних прожекторних установок, розташова-

них на зовнішніх бортах та на уступах кар’єру; 

 освітлювальних установок з потужними ксеноновими лампами, що 

розташовуються на зовнішніх бортах, внутрішніх відвалах та в само-

му кар’єрі. 

Перші два способи використовують на невеликих кар’єрах, треті – на  

потужних кар’єрах зі значними розмірами та глибиною. 

При системі місцевого освітлення інтенсивно освітлюються окремі ви-

ди робіт, що мають незначну площу (місце роботи бурильного верстату, екс-

каватора та ін.). Місцеве освітлення виконується світильниками та одиноки-

ми прожекторами, встановленими на механізмах або пересувних опорах. Ви-

користання тільки місцевого освітлення не допускається. 

Найбільш розповсюдженою є комбінована система освітлення, що 

вкючає загальне освітлення кар’єру, та місцеве освітлення окремих робіт. 

При загальному освітленні за допомогою світильників фронту гірничих 

робіт вони розташовуються на пересувних опорах, розташованих рядами, або 

підвішуються на тросах. Світильники з опорами перемішують по мірі подви-

гання фронту робіт. При освітленні залізничних та автомобільних шляхів сві-

тильники встановлюють на пересувних чи стаціонарних опорах, розташова-

них вподовж шляху через 25…30 м. Місцеве освітлення насосів, компресо-

рів, приводів стрічкових конвеєрів та іншого обладнання реалізуються світи-

льниками на пересувних опорах, розташованих поблизу механізмів. Стрічко-
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ві конвеєри можуть освітлюватись також світильниками, розташованими на 

металічних опорах, що кріпляться на металічних конструкціях конвеєрів. 

Для загального прожекторного освітлення використовують стаціонарні 

та пересувні опори (дерев’яні, металічні, залізобетонні), висота яких не пере-

вищує 10…15 м. На одній мачті може встановлюватись група прожекторів (із 

двох і більше штук). 

Виконання перелічених систем пов’язане з використанням великої кі-

лькості прожекторів і світильників, великої протяжності освітлювальних 

ЛЕП, з незручністю експлуатації пересувних опор. Крім того на кар’єрах, де 

ведуться вибухові роботи необхідне виконання пристосувань для захисту 

освітлювальної апаратури від механічної дії вибухової хвилі та кусків поро-

ди, що розлітається при вибухах. Тому на сучасних кар’єрах широко викори-

стовують потужні освітлювальні установки для освітлення всієї площі 

кар’єру на базі світильників з ксеноновими лампами. В цьому випадку світи-

льники встановлюються на стаціонарних опорах, розташованих не на робо-

чому борту. 

Для живлення прожекторних освітлювальних установок і установок з 

світильниками використовують трансформатори типу ТМ напругою 6000/230 

В та сухі трансформатори ТС невеликої потужності напругою 400/133 та 

400/230 В, що встановлюються безпосередньо в пересувні трансформаторні 

підстанції. Живлення віддалених освітлювальних установок в кар’єрі та 

установок на відвалах здійснюється звичайно від трансформаторів типу ОМ 

напругою 6000/230 В, що встановлюються на опорах ЛЕП 6 кВ. 

 Захист освітлювальної мережі від струмів КЗ передбачається плавки-

ми запобіжниками або автоматичними вимикачами, встановленими в пересу-

вних трансформаторних підстанціях, шкафах або безпосередньо на ЛЕП. 

Кар’єрна освітлювальна мережа виконується за допомогою кабельних ліній 

або повітряних сталеалюмінієвих проводів. 



 364 

4.6. Розрахунок електричного освітлення 

 

4.6.1. Загальні вказівки 
 

Розподіл проекту освітлювальної установки на світлотехнічну та елек-

тричну частини є достатньо умовним, тому що ці частини пов’язані між со-

бою і більшість питань електротехнічної та світлотехнічної частин вирішу-

ються разом. Не можна починати світлотехнічні розрахунки без попередньо-

го вибору напруги мережі, джерела живлення, без урахування умов проклад-

ки електричної мережі. При вирішенні питання надійності роботи освітлюва-

льної установки необхідно одночасно приймати до уваги як світлотехнічні 

вимоги (рівні освітленості, якість освітлення, розміщення світильників), так і 

вимоги до джерел та схем живлення. Поряд з цим необхідні знання техноло-

гії виробництва підприємства або призначення, специфіки використання та 

архітектури для громадських приміщень. Крім цього повинні бути прийняті 

до уваги вимоги до безперебійності дії освітлювальної установки, зручності 

обслуговування світильників та економічність. 

Широкий асортимент джерел світла ставить перед проектувальником 

питання правильного їх вибору. До числа основних характеристик, що визна-

чають їх використання в тих чи інших умовах, слід віднести напругу, потуж-

ність, розміри та форму колби, світловіддача, строк служби, яскравість, спек-

тральний склад і кольоровість випромінення, економічність. 

Вибір рівня нормованої освітленості на робочій поверхні знаходиться в 

залежності від розміру об’єкту розрізнення, контрасту об’єкту з фоном, кое-

фіцієнту відбиття фону та ін. Для полегшення задачі вибору освітленості в 

практиці проектування використовують галузеві норми, що складені на осно-

ві загальних норм і включають поряд з рівнями освітленості для приміщень 
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та робочих місць вказівки по розташуванню робочих поверхонь, вибору ви-

дів освітлення та систем освітлення. 

Розраховуючи освітлення слід приймати до уваги, що в процесі екс-

плуатації освітлювальної установки освітленість на робочих місцях зменшу-

ється внаслідок зменшення світлового потоку ламп через їх старіння, змен-

шення коефіцієнту корисної дії світильників в результаті забруднення ламп 

та відбивачів, забруднення стін та стелі приміщення. Для часткового запобі-

гання негативних наслідків, пов’язаних з цими явищами, в розрахунки вво-

диться коефіцієнт запасу, який регламентується будівельними нормами в за-

лежності від рівня забруднення приміщення та виду джерела світла. 

Велике значення для якості, надійності та економічності дії проектує-

мої освітлювальної установки має вибір освітлювальних приладів. При цьому 

основними показниками, що визначають вибір світильника є: конструктивне 

виконання світильника та умови його роботи, світлорозподілення світильни-

ка, його блисткість та економічність. 

Елементи, що світяться, в залежності від їх розміру та відстані до осві-

тлюваної поверхні можна розбити на три групи: точкові, лінійні та поверхні 

кінцевих розмірів. 

До першої групи відносяться освітлювальні прилади з лампами розжа-

рення та газорозрядними лампами, розташовані до освітлюваної поверхні на 

відстані, що перевищує в 5 раз і більше розміри приладів, що дає можливість 

характеризувати світлорозподіл кривими сили світла. Положення освітлюва-

льного приладу відносно розрахункової точки визначається координатами hР, 

α, φ (Рис. 4.20, а), де hР – висота підвісу світильника над освітлюваною пове-

рхнею, α і φ – кути, що визначають напрям сили світла в розрахункову точку. 
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Положення симетричного освітлювального приладу, світлорозподіл 

якого характеризується одною і тією ж кривою сили світла в любій повздов-

жній площині, повністю визначається двома координатами: hР та α. 

 

 Рис. 4.20. Координати, що визначають положення а – точкового,  

б – лінійного елементу, що світиться, відносно розрахункової точки А. 

 

При розташуванні освітлювального приладу на невеликій відстані до 

освітлюваної поверхні, порівнюваній з розміром приладу, останній не може 

розглядатися точковим і його світлорозподіл характеризується кривими рів-

ної освітленості розрахункової поверхні. 

До другої групи елементів, що світяться, відносяться люмінесцентні 

світильники, розташовані безперервною лінією або лініями з розривами. Їх 

світлорозподіл характеризується кривими сили світла в повздовжній та попе-

речній площинах, віднесеними до одиниці довжини лінії, що світиться. По-

ложення лінії, що світиться, відносно розрахункової точки визначається ви-

сотою підвісу hР та двома кутами: кутом γ в поперечній до осі лампи площи-

ні, яка проходить через розрахункову точку та кутом φ, під яким видна лінія, 

що світиться, з розрахункової точки. 
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Поверхні, що світяться, представляють собою або установки відбитого 

світла, або стелі, що світяться, чи панелі, перекриті глушеним склом, пласт-

масою чи рішітчатими розсіювачами. Поверхня, що світиться має при цьому 

розміри, порівнювані з відстанню до освітлюваної поверхні. Їх світлорозпо-

діл характеризується розподілом яскравості в просторі і по поверхні, що сві-

титься. 

Найбільш широке розповсюдження в практиці проектування мають 

елементи першої та другої групи. В гірничій промисловості в виробничих 

приміщеннях та виробках використовують точкові елементи, що світяться. 

Тому в нижче викладених методах розрахунку освітлення передбачається ви-

користання елементів першої групи. 

Після того, коли вибрані основні параметри освітлювальної установки 

(освітленість, система освітлення, тип світильників та їх розташування) про-

водиться світлотехнічний розрахунок. 

Взагалі при розрахунку освітлення різних виробничих чи громадських 

приміщень розглядається різноманітність варіантів, які обумовлені: широким 

вибором типу світильника, можливістю установки ламп різної потужності, 

можливістю варирування висотою підвісу світильників та відстанню між ни-

ми. Але при розрахунку освітлення підземних виробок кількість варіантів рі-

зко обмежується. 

Дійсно, вибір типу рудникового світильника – невеликий; потужність 

лампи в світильнику практично не міняється, висота їх підвісу часто визнача-

ється висотою виробки. Таким чином основними задачами є вибір типу сві-

тильника та відстані між ними, при якій забезпечується мінімальна нормова-

на освітленість робочої поверхні. Метою розрахунку може бути також визна-

чення освітленості при вибраному чи заданому розташуванні світильників та 

заданому його типі і потужності лампи. 
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За результатами розрахунку освітленості допускається відхилення її 

значення від нормованого в межах від -10 до +20%. 

Всі існуючі методи розрахунку освітлювальних установок можна роз-

ділити на дві групи: 

 розрахунок за світловим потоком: методом коефіцієнту використання, ме-

тодом питомої потужності; 

 розрахунок точковим методом. 

 

4.6.2. Метод  коефіцієнту використання світлового потоку 
 

Світлотехнічний розрахунок вимагає в загальному випадку як розраху-

нку розподілу світлового потоку, безпосередньо падаючого від світильників 

на розрахункову поверхню, так і розрахунку багаторазового відбиття цього 

потоку між поверхнями, обмежуючими приміщення, що освітлюється. Сума-

рну освітленість в заданій точці розрахункової поверхні можна розглядати як 

суму двох складових: 

,впрр ЕЕЕ   

де Епр, Ев – відповідно пряма та відбита складові освітленості. 

Розподіл відбитої складової освітленості на розрахунковій поверхні, 

що створюється багаторазово відбитим потоком, практично рівномірний, ро-

зподіл же прямої складової залежить як від світлорозподілу світильників, так 

і від розміщення їх в освітлюваному просторі, і може бути суттєво нерівно-

мірним. Тому середнє значення сумарної освітленості 
р

р
с S

Ф
Е   не завжди 

може бути критерієм для розрахунку необхідної потужності джерел світла. 

Тут Фр – сумарний розрахунковий світловий потік, що падає на розрахункову 

поверхню площею Sр. 
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Виключенням є випадок, коли обидві складові освітленості і пряма, і 

відбита розподілені практично рівномірно. В цьому випадку для розрахунку 

середньої освітленості використовують коефіцієнт використання світлового 

потоку, під яким розуміють відношення світлового потоку, що падає на роз-

рахункову площину Фр до сумарного світлового потоку джерел світла 

л

р
ув Фn

Ф


 .
.. , 

де Фл – світловий потік джерела світла, лм, 

 n – кількість джерел світла. 

Коефіцієнт використання ηв.у. залежить від різних факторів, основними 

з яких є світлорозподілення та розміщення світильників в приміщенні, к.к.д. 

світильників, відношення розмірів приміщення та відбиваючих властивостей 

поверхонь, обмежуючих приміщення. 

Суттєво впливає на коефіцієнт використання освітлювальної установки 

світлорозподілення світильників, особливо в приміщеннях з темним пофар-

буванням обмежуючих поверхонь. Так, використання світильників з концен-

трованим світлорозподіленням суттєво підвищує долю світлового потоку, 

безпосередньо падаючого на розрахункову поверхню, що підвищує коефіці-

єнт використання освітлювальної установки. Він залежить також від розмі-

щення світильників в приміщенні. Вплив світлорозподілення та розміщення 

світильників на коефіцієнт використання в меншій мірі виявляється в примі-

щеннях зі світлою обробкою. 

Коефіцієнт використання освітлювальної установки залежить від кое-

фіцієнтів відбиття стелі (ρст), стін (ρс) та розрахункової поверхні (ρр) та від ві-

дношення сторони квадрата приміщення а до висоти підвісу світильника над 

робочою поверхнею hр. З ростом відношення а/hр зростає і коефіцієнт вико-
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ристання освітлювальної установки. Ці показники визначаються так званим 

індексом приміщення    ,вah
вai



  

де а та в – ширина та довжина приміщення, h – висота підвісу світиль-

ника над робочою поверхнею h = H – hp – hc, де Н – висота приміщення, hp – 

висота від робочої поверхні до підлоги, hc – висота від стелі до центру дже-

рела світла. 

В залежності від кольору пофарбування стін та стелі (від коефіцієнтів 

відбиття ρс, ρст) та індексу приміщення i із таблиці довідкової літератури з 

проектування освітлення вибирається значення коефіцієнта використання 

освітлювальної установки. Тоді необхідний світловий потік для освітлення 

робочої поверхні 

,
..ув

зн
р

ZSКЕФ



  

де Ен – мінімальна освітленість, вибрана за нормами, лк; Кз – коефіці-

єнт запасу, що враховує зниження світлового потоку освітлювальної устано-

вки в процесі її експлуатації; S – площа робочої поверхні освітлення, м2; Z = 

Ec/Emin – коефіцієнт нерівномірності освітлення, рівний відношенню серед-

ньої освітленості робочої поверхні до мінімальної освітленості (Z = 1,1…1,3). 

Вибравши підходящий для даних умов світильник з відповідним світ-

ловим потоком лампи Фл визначається кількість світильників, які забезпечу-

ють необхідну нормовану освітленість робочої поверхні приміщення:  

.
л

р

Ф
Ф

n   

Тоді потужність освітлювальної установки Рр.о. = nPлКпра, де Pл – поту-

жність лампи, Кпра – коефіцієнт, що враховує втрати в пуско – регулюючому 

апараті світильника. 
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4.6.3. Метод питомої потужності 
 

Для розрахунку потужності освітлювальних установок поряд з мето-

дом коефіцієнта використання широко використовується метод питомої по-

тужності, де під питомою потужністю розуміють відношення сумарної поту-

жності джерел світла до площі освітлюваної поверхні  

,0

S
Р

  

де ω – питома потужність, Вт/м2; Р0 – сумарна потужність ламп, Вт; S – 

площа освітлення, м2. 

Цей метод дає дещо приблизне, зате більш просте вирішення задачі ро-

зрахунку встановленої потужності освітлювальної установки. В основі мето-

да лежать наступні міркування. Основне розрахункове рівняння методу кое-

фіцієнта використання світлового потоку можна записати, замінивши світло-

вий потік лампи через потужність лампи (Рл) та її світлову віддачу (Н): 

.
..ув

зн
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  (4.1) 

 

Вирішивши рівняння (4.1)відносно питомої потужності:  
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Звідси видно, що питома потужність освітлювальної установки зале-

жить від розрахункового значення освітленості (Ен, Кз), типу джерела світла 

(Н), розміщення світильників (Z) та коефіцієнту використання освітлюваль-

ної установки (ηв.у.), а значить від світлорозподілу та ККД світильників, роз-

мірів та відбиваючих властивостей поверхонь приміщення. Аналіз впливу 

цих факторів на величину питомої потужності дозволив скласти таблиці пи-

томої потужності освітлювальних установок, виконаних за допомогою різних 
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світильників. При цьому питома потужність вибирається в залежності від ви-

соти приміщення, його площі, та рівня освітленості. При відсутності даних 

для питомої освітленості її орієнтовно можна прийняти: 

min)
5
1

3
1( Е  - для світильників з лампами розжарення; 

min)
15
1

10
1( Е  - для світильників з люмінесцентними лампами. 

Таким чином, вибравши нормовану освітленість, тип світильника та 

коефіцієнти відбиття поверхонь, робочу висоту підвісу світильників над ро-

бочою поверхнею і тим самим питому потужність, потужність освітлюваль-

ної установки Рр.о. = ωS, а кількість світильників 
л

ор

Р
Р

n .. . 

 

4.6.4. Точковий метод  розрахунку освітлення 
 

Метод називається точковим тому, що дозволяє визначити потужність 

освітлювальної установки на основі розрахунку освітленості в любій точці 

робочої поверхні. При цьому вважають, що відбите світло не грає значної ро-

лі. Методом користуються у всіх випадках, коли метод коефіцієнта викорис-

тання є не прийнятним (в приміщеннях, захаращених обладнанням, затемне-

них і т. ін.), а також у випадку перевірки освітленості окремих ділянок. Він 

широко використовується при розрахунку освітлення конвеєрних ліній та га-

лерей, охоронного освітлення, освітлення сходів, спусків, доріг, залізничних 

колій, підземних протяжних виробок та інших. Метод дає хороші результати 

у випадках використання світильників прямого та переважно прямого світла. 

Для виконання розрахунку освітлення попередньо вибирають тип сві-

тильників та варіант їх розміщення (висоту підвісу та відстань між ними). В 

загальному випадку точковий метод дозволяє знайти освітленість робочої 
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поверхні, довільно орієнтованої в просторі. В практиці проектування освіт-

лювальних установок випадки розрахунку освітленості на похилих площинах 

зустрічається рідко, частіше виникає необхідність розрахунку освітлення або 

на поверхні, перпендикулярній вісі симетрії світильника (горизонтальна осві-

тленість), або на поверхні, паралельній їй (вертикальна освітленість). Це дає 

можливість спростити схему розрахунку. 

Принцип розрахунку освітленості на горизонтальній та вертикальній 

поверхні від світильника з круглосиметричним світлорозподіленням нагляд-

но ілюструється на Рис. 4.21, де точка А на робочій поверхні, є точкою, в якій 

визначається освітленість. 

Рис. 4. 21. Графік до розрахунку освітленості. 

Освітленість ЕN в точці А на площині перпендикулярній променю світ-

ла, що падає в цю точку, залежить від сили світла Iα в цьому напрямку та від-

даленості r джерела до точки .2r
IЕN
  

Освітленість в точці А на горизонтальній та вертикальній площині від-

повідно становить: 

,cos2  

r
I

Ег  (4.2) 

.sin2  

r
IЕв  (4.3) 
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Для практичних розрахунків доцільно положення джерела світла (точ-

ка О) визначати через координати h, d та кута α. Тоді із трикутника АОВ мо-

жна знайти 

,cos
r
h

  тобто .
cos


hr  (4.4) 

Тоді вище наведені залежності (4.2) та (4.3) для освітленості можна 

представити 

,cos
2

3

h
IЕ г

г


  




  tgE
h

IЕ гв 2

2 sincos . 

Приймаючи до уваги, що криві розподілення сили світла світильників 

приводяться для умовної лампи з світловим потоком 1000 лм, для реальної 

лампи 

,'
  IcI  

де ,
1000

лФc   Фл – світловий потік реального джерела світла, лм.; Iα – сила сві-

тла в напрямі точки А за характеристиками світлорозподілення світильника. 

Тоді остаточна залежність для розрахунку освітленості в точці А 

,cos

3
2

3
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IсЕг 


   

де К3 – коефіцієнт запасу, що враховує зниження світлового потоку в 

процесі експлуатації освітлювальної установки. 

Освітленість в розрахунковій точці визначається від кожного світиль-

ника, тобто загальна освітленість в точці знаходиться як сума освітленостей 

∑Ег від всіх світильників. 

Розрахунок вважається закінченим, якщо зберігається умова Еmin≥∑Ег. 
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Практично розрахункова освітленість може відрізнятися від нормова-

ного значення в межах – 10…+20%, якщо умова з такими припущеннями не 

виконується, необхідно скоректувати розташування світильників. 

В якості контрольних вибираються такі точки в межах приміщення для 

яких ∑Ег є мінімальною. 

Якщо використовується світильник з несиметричним світлорозподі-

ленням положення розрахункової точки А відносно джерела світла буде ви-

значатися висотою hр, кутом α та кутом φ, що відраховується від площини 

симетрії світильника ОО'О" (див. Рис. 4. 20, а). При цьому значення кутів ви-

значається із малюнку 

a
barctg

h
darctg

p
      ; . 

Знайдені значення кутів α та φ дозволяють, користуючись кривими рі-

вних значень сили світла, визначити значення сили світла в напрямі розраху-

нкової точки і розрахувати освітленість елементу поверхні в цій точці 

2

3
, cos

p
г h

I
Е


  . 

Стосовно випадку розташування світильників світними лініями (світи-

льники з люмінесцентними лампами) широко використовують видозмінений 

точковий метод – метод кривих рівної відносної освітленості. Характеристи-

кою світних ліній є лінійна густина світлового потоку ламп (Ф'), лм/м, що ви-

значається діленням сумарного потоку ламп Ф в лінії на її довжину (L). При 

цьому лінії з рівномірно розподіленими вподовж їх довжини розривами (lр) 

розглядаються в розрахунках як безперервні якщо lр ≤ 0,5 h. Для протяжних 

ліній з такими розривами можна рахувати  

,
..

'

pлс ll
ФФ
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де Ф – потік ламп в суцільній частині лінії (lс.л.). 

При lр > 0,5 h для кожної суцільної частини лінії окремо визначається 

Ф' і створювана цією частиною освітленість. 

Розрахунок освітлення виконується за допомогою лінійних ізолюкс, які 

дають відносну горизонтальну освітленість ε при h = 1 м та Ф' = 1000 лм/м, 

що приводяться в довідниках для проектування освітлення. 

Відносна освітленість ε за графіками лінійних ізолюкс визначається 

для точок, що знаходяться навпроти кінця ряду світильників, в залежності від 

координат: 

h
lln

L pc )(
'


  - відносна довжина світної лінії, 

h
PP '  - відносна відстань від 

проекції вісі лінії до контрольної точки А (Рис. 4. 22). 

Освітленість в точках, що знаходяться не навпроти кінця ряду світиль-

ників визначається шляхом розділу лінії на дві її частини або доповнення 

умовним відрізком з послідуючим складанням чи відніманням освітленості, 

як показано на Рис. 4.23. 

Підсумовуючи значення ε для всіх рядів, що освітлюють контрольну 

точку, знаходять ∑ε. 

h 
Q 

P 
A 

контрольна точка 

Ряд світильників 

L 

ε ε 

ε1 ε2 ε1 

ε2 

А А 
ε = ε1 + ε2 ε = ε1 - ε2 

а) б) 

Рис. 4.22. До розрахунку люмінес-

центного освітлення точковим ме-

тодом. 

Рис. 4.23. Схема розрахунку для точок, 

що знаходяться не навпроти кінця ряду 

люмінесцентних ламп. 
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Після цього знаходиться густина потоку Ф', необхідна для одержання в 

точці заданої освітленості Е при коефіцієнті запасу Кз 




 зKEФ min1000' , лм, м; 

  де μ – коефіцієнт, що враховує вплив віддалених світильників та відби-

того світла   (μ = 1,1…1,2 – для емальованих світильників прямого світла, μ = 

1 – для дзеркальних світильників). 

Помноживши Ф' на довжину кожного ряду світильників l знаходиться 

повний світловий потік ламп ряду, на основі чого підбирається кількість та 

потужність ламп. 

 

4.6.5. Розрахунок освітлення прожекторами 
 

Основна перевага освітлення прожекторами заключається в ефектив-

ності використання на значних територіях, економічності, невисокої вартості 

освітлювальних мереж, зручності обслуговування, сприятливості умов освіт-

лення вертикальних поверхонь. Недоліками такого освітлення є осліплююча 

дія прожекторів, необхідність кваліфікованого догляду (фокусування, очи-

щення відбивача), наявність різних тіней від великих об’єктів, невисока ефе-

ктивність при освітленні вузьких смуг (доріг, проходів між будівлями і т. ін.). 

Прожекторне освітлення рекомендують використовувати для освітлен-

ня значного відкритого простору: відкритих гірничих робіт, території відкри-

тих складів, будівельних робіт, залізничних станцій, а також у випадках, коли 

небажане захаращення освітлюваної території опорами зі світильниками. 

При розрахунку прожекторного освітлення визначається мінімальна 

освітленість за нормами, коефіцієнт запасу, вибирається тип прожектора, ро-

зраховується висота встановлення, кількість прожекторів, найбільш вигідний 
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кут нахилу оптичної вісі прожектора, вибирається місце установки прожек-

торних мачт. 

Розрахунок прожекторного освітлення може виконуватись за співвід-

ношеннями, що справедливі для точкових світячихся елементів. Специфіка 

заключається в визначенні сили світла в напрямі до розрахункової точки, що 

затрудняється внаслідок того, що оптична вісь прожектора розташовується 

під кутом до горизонту (кут θ на Рис. 4.24.). 

Напрям сили світла Iβгβв до точки А буде визначатися кутами βг та βв в 

двох взаємоперпендикулярних площинах. Значення цих кутів можна знайти з 

приведеного малюнку: 

Рис. 4.24. До розрахунку освітленості від прожектора. 
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Користуючись кривими рівних значень сили світла за знайденими ку 

тами βг та βв знаходять силу світла в напрямі розрахункової точки, і відповід-

но, значення освітленості 
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де Iβгβв – сила світла в напрямі розрахункової точки; 

α – кут між напрямом сили світла в розрахункову точку та нормаллю до 

освітлювальної поверхні. 

При розрахунку освітленості в багатьох точках освітлюваної поверхні 

або розрахунку освітленості від великої кількості прожекторів часто викори-

стовують допоміжні графіки та таблиці. Найбільше розповсюдження на 

практиці отримав метод кривих рівних значень відносної освітленості (за-

пропонований Г. М. Кноррингом), під якою розуміють освітленість площини, 

перпендикулярної до оптичної вісі прожектора і віддаленої від його світлово-

го центра на 1 м.  

Точні та складні методи  розрахунку використовуються при розрахунку 

стаціонарних освітлювальних установок з повністю визначеною площею 

освітлення. На гірничих підприємствах, зокрема на відкритих гірничих робо-

тах, важко врахувати різноманітність умов роботи освітлювальної установки, 

змінюються також зона освітлення та місце роботи машин. Тому для цих 

умов використовують часто приблизні методи розрахунку. 

Необхідна кількість прожекторів і потужність їх ламп приблизно мож-

на визначити методом світлового потоку, методом питомої потужності або 

методом компановки кривих однакової освітленості. 

Для забезпечення на площі S необхідної освітленості Ен необхідна ве-

личина потоку може бути визначена 

,
UZ

KSЕФ зн
р 


  

де Кз – коефіцієнт запасу (для прожекторних установок Кз = 1,5); 
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U – коефіцієнт використання світлового потоку прожекторів, що вра-

ховує втрати світла в залежності від конфігурації освітлюваної поверхні (U = 

0,9…0,65); 

.

min

срЕ
EZ   – коефіцієнт, що враховує нерівномірність освітлення (Z = 0,75). 

Необхідна кількість прожекторів  

,
прл

р

Ф
Ф

n


  

де Фл – світловий потік лампи прожектора; 

ηпр – К.К.Д. прожектора (ηпр = 0,35…0,37). 

Необхідна кількість прожекторів за методом питомої потужності може 

бути визначена: 

,
л

н

P
Sрn 

  

де рн – питома потужність, Вт/м2; S – освітлювана площа, м2; Рл – потуж-

ність лампи прожектора, Вт. 

Значення питомої потужності розраховується за виразом:  

Рп = Кз∙с∙Ен, 

де Ен – нормована освітленість, лк; 

с – коефіцієнт технічних характеристик джерела світла та прожекторів 

,1
ZUt

с
пр 

  

де t – світловіддача джерела світла, лм/Вт; ηпр – К.К.Д. прожектора; U – 

коефіцієнт використання світлового потоку; Z – відносна освітленість 

(
.

min

срЕ
EZ  ). 

Прожектори встановлюються групами на стаціонарних чи пересувних 

мачтах або покрівлях будівель, рідше – по одному прожектору. 
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За умовами обмеження осліплюючої дії прожекторів, висота їх устано-

вки визначається за умовою ,
300

maxIh   де Imax – осьова сила світла прожек-

тора, лм. 

Після розрахунку кількості прожекторів для конкретної площі, розра-

ховують кількість та розташування прожекторних мачт, а також кількість 

прожекторів, що встановлюються на кожній із них. Відстань між мачтами 

вибирається з урахуванням їх висоти, призначення та особливості території, 

яка освітлюється. Часто вона складає 6…8 h, але не перевищує 15 h. Розта-

шування мачт координується в топографічній сітці (х, у). Напрям вісей про-

жекторів визначається їх нахилом до горизонту θ та азимутом β, відлік якого 

ведеться від фіксованого напряму на місцевості.  

В залежності від величини кута нахилу оптичної вісі прожектора др 

горизонту змінюється форма та розмір світлового п’ятна, створеного прожек-

тором на освітлюваній території. Так, при куті нахилу прожектора θ  > βв сві-

тлове п’ятно прожектора має еліптичну, при рівності кутів – параболічну, а 

при θ  < βв гіперболічну форму (Рис. 4.25). При великих кутах нахилу вісі 

прожектора п’ятно має невеликі розміри та високу середню освітленість.  

Рис. 4.25. До визначення форми світлового пятна прожектора при різних кутах на-

хилу оптичної осі. 
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По мірі зменшення кута нахилу площа освітлюваного п’ятна починає 

зростати, а середня освітленість в межах п’ятна – відповідно падає.Очевидно, 

що оптимальним кутом нахилу прожектора буде такій кут θ, при якому пло-

ща світлового п’ятна, обмежена кривою рівної освітленості (ізолюксою), від-

повідаючої заданій освітленості, буде максимальною. 

Оптимальний кут нахилу прожектора може бути визначеним із залеж-

ності 

3/2arcsin pEnm   

де m та n – коефіцієнти кутів розсіювання прожекторів в горизонталь-

ній та вертикальній площинах (значення наводяться в довідниках для основ-

них типів прожекторів) 

,
2

tgcos2sin
;sin 2

пр

гвв

в

Ф
n

m







 

де Фпр – світловий потік прожекторів; 

βв, βг – кути розсіювання прожектора в вертикальній та горизонтальній 

площинах 

Значення розрахункової освітленості Ер залежить від нормованої освіт-

леності Ен, коефіцієнту запасу Кз і розміщення світлових п’ятен прожекторів 

на освітлюваній території. Якщо вся територія освітлюється одним прожек-

тором, то Ер=Ен·Кз. Якщо ж для освітлення територій необхідно мати декіль-

ка прожекторів, їх розташовують так, щоб вся освітлювана поверхня була за-

повнена світловими п’ятнами. В точках дотику (перекриття) світлових п’ятен 

розрахункова освітленість створюється світловими потоками двох прожекто-

рів і приймається  

.
2

зн
р

КЕЕ 
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При розрахунку вертикальної освітленості оптимальний кут нахилу 

може бути визначеним із рівняння  

.2
max'

0 hE
Iarctg
в 

  

Освітленість в точках, що лежать на вісях еліпса світлового п’ятна 

прожектора може бути знайдена з залежності (4.5)  

з
г KH

IЕ



 

2

3cos , (4.5) 

де Iα – сила світла променя прожектора, направленого під кутом α; 

α – кут між оптичною віссю пучка променів прожектора та вертикаллю до 

освітлюваної площини.  

Після вибору висоти розташування прожекторів та оптимальної вісі 

нахилу прожектора приступають до розміщення прожекторів. Вибір місця 

розташування прожекторних мачт починається з вибору положення однієї з 

них, яке визначається наявністю можливого місця встановлення мачти з ура-

хуванням розташування промислових об’єктів, бажаних напрямів прожекто-

рних променів на освітлювану територію, які виключають появу тіней та 

зменшують осліплюючу дію прожекторів. 

Потім вибирають напрям оптичної вісі для одного із прожекторів на 

мачті, так щоб одержати найбільш сприятливу площу освітлення з заданим 

значенням освітленості. Для визначення напряму оптичних вісей інших про-

жекторів можна використати криві рівних значень освітленості для заданого 

типу прожекторів та вибраних висоти встановлення прожектора і кута нахилу 

прожектора. Для спрощення цього завдання користуються шаблонами, кон-

тур яких обмежений кривою розрахункової освітленості і виконаний в масш-

табі рівному масштабу освітлюваної території. Накладаючи такі шаблони на 

план освітлюваної поверхні так, щоб точка, що відповідає основі мачти на 
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шаблоні, співпадала з проекцією мачти на освітлюваній території, проводять 

їх компановку з таким  розрахунком, щоб не залишалось просвітів між шаб-

лонами і не виникало лишніх накладок їх одного на другій. Напрям оптичних 

вісей прожекторів, найдених таким чином та кути нахилу фіксуються на пла-

ні території, що освітлюється. Аналогічно вирішується питання розміщення 

прожекторів інших мачт. 

 

4.6.6. Розрахунок освітлення ксеноновими лампами 

 

Кількість світильників з ксеноновими лампами приблизно можна роз-

рахувати за допомогою метода світлового потоку аналогічно вибору кількос-

ті прожекторів. Для більш точного розрахунку освітлення великих площ ксе-

ноновими лампами використовують методику прожекторного освітлення за 

відносною освітленістю. В цьому випадку робочою характеристикою світи-

льника є ізолюкси освітленості на умовній площині, перпендикулярній вісі 

світильника, віднесені до відстані 1 м. Для пояснення умовної освітленості на 

Рис. 4.26. показано промінь світла, що проходить через точку М з координа-

тами Х та У на горизонтальній площині, що має освітленість Е0. Цей же про-

мінь проходить через точку m на умовній площині з координатами ξm, ηm та 

умовною освітленістю εу.  

Рис. 4.26. Схема до побудови ізолюкс. 
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Ізолюкси (Рис. 4.27.) на умовній площині приводяться в довідковій лі-

тературі для кожного типу світильника. Маючи ізолюкси на умовній площи-

ні, задаються висотою Н установки освітлювального приладу від підошви 

освітлюваної поверхні та кутом нахилу світлового променя до горизонту. Бу-

дуються координатні вісі Х та У на плані освітлюваної поверхні. Вісь Х по-

винна співпадати з напрямом максимальної сили світла світильника і на ній 

відкладають значення віддалей (10, 20, 30, … й далі, м) від нуля, за який 

приймається місце розташування освітлювального приладу. Відстані відкла-

даються в тому ж масштабі що і план освітлюваної поверхні. 

Задаючись відношенням 
Н
Х  визначають ξm для заданого кута θ = const. 

,
sincos




 H

X

m
 

де коефіцієнт відбиття  cossin
H
X . 

Задаючись величиною горизонтальної освітленості Ег визначають ве-

личину відносної освітленості за виразом ,23
зг КНЕ   лк;  

де Кз – коефіцієнт запасу (Кз = 1,5). 

 
Рис. 4.27. Криві відносної освітленості світильника СКсН1 – 20000. 
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Знаючи величини ξ та ε за допомогою кривих відносної освітленості 

світильника (Рис. 4.27) визначається координата η. Маючи значення η, ρ та Н, 

визначають координату Y за виразом Y = η∙ρ∙Н. 

Координата Х, якою задавалися спочатку розрахунку та знайдена ко-

ордината Y визначають точку з заданою горизонтальною освітленістю Ег. За-

даючись рядом значень Х при одному і тому ж значенні кута нахилу θ, одер-

жують криву рівних значень горизонтальної освітленості Ег. 

Аналогічно можуть бути одержані криві рівних значень освітленості і 

для інших значень горизонтальної освітленості Ег. 

Накладаючи побудовані криві освітленості на план освітлюваної пове-

рхні одержують горизонтальну освітленість в любій точці поверхні. 

 

4.7. Розрахунок електричного навантаження  

освітлювальної мережі 
 

Розрахункова потужність освітлювальної установки  

Рр.о. = Рл∙Кп∙Кпра∙n, 

де Рл – потужність лампи, Вт; 

Кп = 1 – коефіцієнт попиту для загальної мережі і для всіх її ланцюгів для 

аварійного освітлення, для малих виробничих будівель, для зовнішнього 

освітлення, для освітлювальних установок в капітальних гірничих виробках, 

а також освітлення добувних та прохідницьких вибоїв; 

Кп = 0,95 – для виробничих будівель, що складається з окремих великих 

прогонів; 

Кп = 0,9 – для адміністративних будівель; 

Кп = 0,8 – для виробничих будівель, що складається з великої кількості 

невеликих будівель; 
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Кп = 0,6 – для складських приміщень; 

Кпра – коефіцієнт, що враховує втрати потужності на пускорегулюючий 

апарат; 

Кпра = 1,1 – для ламп ДРЛ, ДРІ, ДНАТ; 

Кпра = 1,2 – для люмінесцентних ламп зі стартерною схемою запалення; 

Кпра = 1,3 … 1,35 – для люмінесцентних ламп з безстартерною схемою за-

палення; 

n – кількість світильників. 

Тоді розрахункова потужність освітлювального трансформатора 

,
cos
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ор
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де ηм = 0,95 – К.К.Д. мережі; cosφр – розрахунковий коефіцієнт потужнос-

ті світильників. 

 

4.8. Особливості розрахунку освітлювальних мереж 
 

Вибір перерізу провідників освітлювальної мережі обирають за механіч-

ною міцністю, за нагрівом, за рівнем напруги на найбільш віддалених світи-

льниках, а також за надійністю роботи захисту від к. з. 

Для трьохфазної мережі, чотирьох або трьох провідної мережі розрахун-

ковий струм буде: 

,
cos3

..




л
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p U

P
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Для двох провідної мережі:  

,
cos

..




ф

op
p U

P
I  А; 

де Рр.о. – розрахункова потужність на освітлення, Вт; 
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Uл, Uф – лінійна та фазна напруги мережі, В. 

 

Переріз провідника за нагрівом обирають згідно умові: 

IДОП ≥ IРОЗРАХ. 

 

За механічною міцністю найменший допустимий переріз провідника з 

міді не менше – 1 мм2, а з алюмінію – 2,5 мм2. 

Розрахунок мережі за допустимою напругою на затискачах найвіддале-

ніших світильниках зводиться до розрахунку мережі за втратою напруги. 

Допустимі втрати напруги в освітлювальної мережі: 

 

,min трххтрдопдопм UUUUUU   

де ∆Uтр – втрати напруги в трансформаторі в %: 

 

%;% ктр еU   

β – коефіцієнт загрузки трансформатора: 

;
.трн

p

S
S

  

ек – втрати напруги КЗ (табличне значення), %; 

Uх.х. = 1,05∙ Uном – напруга холостого ходу; 

Umin = 0,975∙Uном – в установках внутрішнього робочого освітлення та 

прожекторного зовнішнього освітлення; 

Umin = 0,95∙Uном – для установок внутрішнього аварійного освітлення та 

зовнішнього освітлення світильниками; 

Umin = 0,95∙Uном – в виробках шахт; 

SР.Тр – розрахункова потужність трансформатора, КВА; 

SН.Тр – номінальна потужність трансформатора, КВА. 
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Переріз провідників або жил кабелю при трьох або чотирьох провідних 

схемах  або: 
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γ – провідність провідникового матеріалу; 

γ = 50 ÷ 53 – для міді; 

γ = 32 – для алюмінію; 

lрозр. – розрахункова довжина лінії, м. 

Для двох провідної мережі: 
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Розрахункова довжина лінії Lрозр. приймається наступним чином: Lрозр. =L 

якщо розрахункове навантаження зосереджене в кінці лінії. 

Рис. 4.28. Схема з зосередженим навантаженням 

 

Якщо навантаження освітлення зосереджене вподовж всієї лінії: Lрозр. 

= 1/2 L, тобто приймають, що навантаження зосереджене всередині лінії. 

 

Рис. 4.29. Схема з навантаженням в середені лінії 

 

Якщо має випадок який показано на схемі, то приймають Lрозр = L+L/2. 

LРОЗР. =  L 

IР.О. 

LРОЗР. =  1/2L 

IР.О. 
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Рис. 4 30. Схема з розосередженим навантаженням 

 

Втрати напруги в лінії:  

).sincos(..  XRIU op  
 

При розрахунку освітлювальних мереж для визначення ∆U можна ви-

користати наступну залежність:  

;
CS

MU



 

де М – момент навантаження; М = Рр∙Lрозр.; 

S – переріз провідника лінії освітлення, мм2; 

С – коефіцієнт, що рівний для трьохфазної мережі: для міді – 72, 

алюмінію – 44 – в мережі 380/220 В з нульовим провідником і 380 В без 

нульового провідника; для міді – 24, алюмінію – 14,7 – в мережі 220/127 В з 

нульовим провідником та 220 В без нульового провідника; для міді – 0,648, 

алюмінію – 0,396 – в мережах напругою 36 В. 

Для двохпровідних мереж 380/220 В значення коефіцієнта С дорівнює: 

для міді – 32, алюмінію – 19,5, а для однофазної напругою 220 В він 

дорівнює: для міді – 12, алюмінію – 7,4 та для однофазної напруги 127 В: для 

міді – 4, алюмінію – 2,46. 

Відключаюча здібність автоматичного вимикача, що включає 

освітлювальну мережу перевіряється за умовою  

,2,1 )3(
.. зкрозр II   

L L
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де Iрозр. – розривний струм автомата; 
)3(

.зкI  – струм короткого замикання в місці встановлення автоматичного 

вимикача. 

Установка спрацювання автоматичного вимикача для освітлювальної 

установки з лампами розжарення ..3 ору II  , а для освітлювальної установки 

з газорозрядними лампами ..25,1 ору II  . 

Плавка вставка запобіжника вибирається за умовою   

.... орвн II  . 

Перевірка захисту на надійність спрацювання виконується за умовою: 

,min..
ч

у

зк К
I

I


 
де Ік.з.min – мінімальний струм КЗ в кінці зони захисту; 

Кч – коефіцієнт чутливості захисту (Кч = 1,5 – для автоматичних 

вимикачів, Кч = 4 для запобіжників). 

 

Контрольні запитання і завдання 

1. Які вимоги висувають до раціональне електричне освітлення?Які іс-
нують системи освітлення? Що входить до проект освітлювальної уста-
новки? 

2. Наведіть кількісні та якісні показники освітлення. 
3. Охарактеризуйте ламп розжарення, як джерела світла. 
4. Охарактеризуйте газорозрядні джерела світла. Який принцип роботи 

та характеристики люмінесцентних ламп?. Опишіть роботу схем запалення 
люмінесцентних ламп. 

5. Охарактеризуйте дугових ртутних ламп, як джерела світла. Опишіть 
роботу схем запалення ДРЛ. 

6. Що таке освітлювальні прилади?. Як вони класифікуються, та які ха-
рактеристики мають? 

7. Опишіть освітлювальні установки гірничих підприємств. 
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РОЗДІЛ 5. ТРАНСФОРМАТОРНІ ПІДСТАНЦІЇ 

ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

5.1. Загальні відомості 
 

За призначенням розрізняють підстанції: головні понижуючі (ГПП, 

ПГВ) – для прийняття електроенергії з енергосистеми, пониження напруги 

живлення 35- 110 кВ до напруги розподілення електроенергії на підприємстві 

6(10)-35(110) кВ; 

– центральні розподільчі (ЦРП)- для прийняття електроенергії з енер-

госистеми та розподілу її на території підприємства на тій же напрузі без 

трансформації. Сюди можна віднести також центральні підземні підстанції 

(ЦПП). 

– розподільчі пункти (РП)- для прийняття електроенергії, як від енер-

госистеми так і від ГПП на тій же напрузі без трансформації та розподілу її 

по цехових та дільничних підстанціях. До них відносять також підземні роз-

подільчі пункти РПП-6; 

– цехові чи дільничні (ТП)- для прийняття електроенергії в системі 

електропостачання підприємства напругою 6(10) кВ з наступною трансфор-

мацією на напругу 1.2-0.4/0.23 кВ та її розподіл в цехах та дільницях  на цій 

напрузі; 

– перетворювальні (ПП) – для прийняття електроенергії в системі елек-

тропостачання підприємства напругою 6(10)-110 кВ та перетворення елект-

роенергії змінного струму в електроенергію постійного струму напругою, що 

вимагається умовами електрифікованого транспорту на підприємстві. 

За конструктивним виконанням розрізняють підстанції: відкриті, за-

криті, мачтові, пересувні. 
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За розташуванням на території підприємства підстанції діляться на 

вбудовані, прибудовані (відкриті та закриті), окремо розташовані та підземні. 

Як головні (ГПП), так і інші підстанції, розташовані на промислових 

майданчиках геотехнічних підприємств та в інших місцях на поверхні шахт, 

рудників та кар΄єрів виконуються за типовими проектами, що використову-

ються також в інших галузях економіки. При цьому орієнтуються на широке 

використання комплектних підстанцій. 

Широко використовують спрощені схеми первинних з΄єднань ГПП без 

вимикачів на стороні 35…110 кВ: з короткозамикачами та відокремлювачами 

при потужності короткого замикання більшій розривної потужності вимика-

чів або з роз΄єднувачами та стріляючими запобіжниками в межах їх парамет-

рів за напругою, струмом та розривною потужністю. Підстанції з вимикачами 

на первинній напрузі 35…110 кВ використовують, якщо вони є транзитними 

або цього вимагають умови зовнішнього середовища. На геотехнічних підп-

риємствах ГПП будують з відкритим виконанням розподільчої установки на-

пругою 35…110 кВ та трансформаторів із закритим виконанням РУ-6(10) кВ. 

В цехах з нормальним середовищем (механічні майстерні, насосні ста-

нції і їм подібні) використовують комплектні трансформаторні підстанції для 

внутрішньої установки з масляними і сухими трансформаторами. При немо-

жливості вбудови чи прибудови трансформаторних підстанцій в виробничі 

цехи, можливе використання комплектних трансформаторних підстанцій зо-

внішньої установки. Їх рекомендують використовувати біля насосних стан-

цій, вентиляційних шурфів та інших віддалених обʼєктів. Для електропоста-

чання окремих або групи цехів на промисловому майданчику рекомендують 

використовувати окремо розташовані трансформаторні підстанції ТП-10/0,4-

0,23 кВ в типовому проектному виконанні. 
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В цьому розділі нижче більш детально розглядаються підстанції, розта-

шовані в підземних виробах шахт та рудників та безпосередньо в кар΄єрах, 

при відкритій розробці родовищ корисних копалин. 

 

5.2. Підземні трансформаторні підстанції та розподільчі  

пункти 
 

5.2.1. Класифікація підземних підстанцій та розподільчих 

пунктів. 

 

За призначенням, функціями та місцями розташування підземні транс-

форматорні підстанції діляться на центральні (ЦПП), дільничі (ДПП), пере-

сувні дільничні (ПДПП), та перетворювальні (ППП). За строком служби на 

одному місці підземні підстанції діляться на стаціонарні (строк служби не 

менше року). Практично стаціонарними є всі підземні підстанції, крім діль-

ничих, які можуть бути, як стаціонарними (ДПП), так і пересувними (ПДПП). 

Центральні підземні підстанції можуть бути: шахти (ЦПП), горизонту 

(ЦППг) та блоку (ЦППб) і служать для одержання електроенергії від ГПП, 

розподілу її та живлення електроспоживачів відповідно шахти, горизонту, 

блоку. Для одержання електроенергії від ЦПП та розподілу її між підстанці-

ями служать підземні розподільчі пункти високої напруги РПП-6(10). Приз-

наченням перетворювальних підстанцій (ППП) є одержання електроенергії 

змінного струму від ЦПП чи РПП-6(10), перетворення її в постійний струм та 

живлення електроспоживачів підземної електровозної відкатки. 

За допомогою дільничих підстанцій (ДПП) електроенергія напругою 6-

10 кВ перетворюється на напругу 0,66(0,38) кВ та розподіляється між елект-

роспоживачами. Пересувні підстанції (ПДПП) використовують для перетво-
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рення електроенергії з напруги 6…10 кВ на напругу 0,66; (1,14; 0,38)кВ та 

живлення споживачів добувних та підготовчих дільниць. Пересувні підстан-

ції на відміну від стаціонарних є комплектними і включають в себе необхідне 

високовольтне і низьковольтне обладнання.для одержання електроенергії від 

підземної підстанції (ПДПП чи ДПП) та розподілу її між електроспоживача-

ми служить підземний розподільчий пункт низької напруги РПП-0,66 (1,44, 

0,38). вони також бувають стацціонарними та пересувними, тому що служать 

для живлення стаціонарних та пересувних електроспоживачів. 

Камери ЦПП, ППП,РПП-6 та ДПП повинні бути:  

– закріпленими негорючими матеріалами (бетон, цегла, металічне кріп-

лення з залізобетонними затяжками; 

– мати два виходи при довжині камери більше 10 м;  

– оснащені вентиляційними дверима (решітчатими, нормально закрити-

ми) та металічними протипожежними (суцільними) дверима та вікнами (нор-

мально відкритими). При відсутності в камері електрообладнання з маслом 

протипожежні двері необовʼязкові. 

Основним обладнанням підземних підстанцій є комплектні розподільчі 

пристрої, трансформатори, перетворювальні агрегати, комутаційна апаратура 

напругою до 1140 В (див. розділ 3). Все електрообладнання підстанцій по-

винно бути надійно заземленим. В ЦПП та РПП-6 на кожній секції шин слід 

передбачати встановлення одного резервного КРП, повністю обладнаного та 

приєднаного до шин, та місце для встановлення одного КРП додатково в 

майбутньому. 

 

5.2.2. Шахтні трансформатори 
Для перетворення електричної енергії при електропостачанні підземних 

робіт нині використовують сухі трансформатори переважно з кремнійоргані-

чною ізоляцією серії ТСВ. Шахтний трансформатор складається з активної 



 396 

частини (власне трансформатор), оболонок вводів на напругу вищої та окре-

мо нижчої сторін і ходової частини. 

Конструкція шахтного трансформатора визначається способом забезпе-

чення вибухозахисту та системою охолодження активної частини. Магнітоп-

ровід трансформатора- трифазний, стержневий, виготовлений з холодноката-

ної сталі. Обмотки НН виконані циліндричними двошаровими, обмотки ВН- 

багатошарові та безперервно котушкові (для потужностей 400…630 кВА). 

Система охолодження- повітряна, недостатньо ефективна, що вимагає вико-

ристання більш нагрівостійкої кремнійорганічної ізоляції класу Н. Для пок-

ращення охолодження трансформатори мають круглий (100,160 кВА) ребри-

стий корпус. Вибухобезпека обмотки трансформатора забезпечується за до-

помогою щілинного (фланцевого) вибухозахисту. 

Для електропостачання високопродуктивних комплексів використову-

ють трансформатори потужністю 1000 кВА (ТСВ-1000/600) з вторинною на-

пругою 1200 В. Цей трансформатор має обмотки, зібрані з дискових катушок 

з ізоляцією «Моноліт» класу нагрівостійкості F, оболонку прямокутну з гоф-

рованими бічними стінками; для покращення вибухозахисту та підвищення 

теплопередачі корпус засипано гідрофобізованим кварцевим піском. 

Крім природнього повітряного охолодження трансформатор має випа-

рювально- конденсаційну систему, в якості елементів якої використані теп-

лові труби, встановлені в обмотках та в магнітопроводі, теплоносієм є дисти-

льована вода. Це дозволило збільшити потужність трансформатора в 1,5 рази, 

порівняно з трансформатором з природнім повітряним охолодженням. 

При електрифікації шахт з крутопадаючими пластами,небезпечними за 

раптовими викидами, до високовольтних мереж пред′являють підвищені ви-

моги відносно струмів витоку на землю. Для цього необхідно багато-

розгалужену шахтну високовольтну мережу розділяти на окремі дільниці, га-

льванічно не пов′язані одна з іншою. Для електричного розділення мережі та 
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зменшення ємнісних струмів замикання  на землю використовують розділя-

ючий трансформатор ТСВР-630/6-6, що має конструкцію аналогічну транс-

форматорам ТСВ. 

Для живлення випрямляючих агрегатів АТП-500/275 та АТП-500/600 

промисловість випускає трансформатор ТСП-160, що має виконання рудни-

кове нормальне. 

 

5.2.3. Центральні підземні підстанції 
 

ЦПП являє собою камеру з вогнестійким кріпленням, в якій розташовані 

розподільчі пристрої високої напруги РУ6(10) кВ, понижуючі трансформато-

ри  (підстанції) та розподільчий пункт нижчої напруги. 

Спорудження ЦПП виконується за типовими проектами, що мають два 

варіанти: з двома вводами та одним РУ-6 кВ на максимальне навантаження 

630 А; з чотирма вводами та двома РУ-6 кВ на максимальне навантаження 

1260 А. Кожен ввод може складатися з одного чи двох кабелів – в залежності 

від навантаження та перерізу кабелів, що використовуються. 

Як правило, ЦПП проектують з двома вводами та одним РУ-6 кВ, і тіль-

ки при неможливості забезпечить навантаження шахти за допомогою двох 

вводів приймають чотири вводи та два самостійні РУ-6 кВ, кожне на два вво-

ди. Кожне РУ-6кВ ЦПП має дві секції шин, що з′єднують між собою за до-

помогою секційного КРП. При виконанні аварійної ситуації на якій-небудь 

секції шин ГПП, РУ-6 кВ ЦПП або кабельній лінії секційне КРП перемикає 

живлення всіх споживачів, приєднаних до ЦПП, від пошкодженої секції на 

непошкоджену. Типовий проект з чотирма вводами має два варіанти, які від-

різняються один від іншого способом живлення насосів головного водовід-

ливу. 
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Перший варіант передбачає установку до 30 КРП, змонтованих в два 

двосекційних РУ-6 кВ (10 – в першому та 20 – у другому) і живлення насосів 

від першого РУ-6 кВ (решта електроспоживачів ЦПП живиться від другого 

РУ-6). Цей варіант використовують, коли потужність електродвигунів насо-

сів водовідливу не перевищує 1250 кВт. При більшій потужності електродви-

гунів насосів доцільно використовувати другий варіант, коли в ЦПП монту-

ється одне двосекційне РУ-6 з 25 КРП, від якого живляться всі споживачі 

ЦПП, крім насосів водовідливу. Останні одержують електроенергію від КРП 

встановлених в ЦПП окремо та приєднаних безпосередньо до ГПП (кожний 

зі своїм кабелем). 

Для забезпечення електричною енергією електроспоживачів навколосто-

вбурного двору напругою 0.66 кВ в ЦПП встановлюється два понижуючі 

трансформатори або підстанції ТСВП потужністю до 400 кВА,які мають 

100% резерв та приєднуються до різних секцій шин РУ-6 кВ. Передбачається 

їх роздільна робота. При використанні в шахті контактних електроводів, як 

правило, тягова підстанція встановлюється в ЦПП. Схеми розташування об-

ладнання в ЦПП приведена на рис.5.1. 

Рис. 5.1. Схема розміщення електрообладнання  в камері ЦПП з чотирма вводами: 1 — 

КРУВ-6ХЛ5;  2 — автоматичні вимикачі; 3 — пускачі магнітні;  4 — трансформатори освітлюваль-

ні; 5— пускачі ручні; 6 — кабелі напругою 6кВ; 7 — кабелі напругою до 1000 В. 
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Електрообладнання ЦПП розташовується в навколостовбурному дворі 

в спеціальній камері, яка безпосередньо примикає до камери голоаного водо-

відливу (рис.5.2.) 

 
Рис. 5.2. Схеми примикання камери  

ЦПП до відкаточних виробок при розміщенні 

горизонтального ходка праворуч (а, в),  

ліворуч (б, г): 

1 – допоміжний стовбур, 2 – камера 

ЦПП, 3 – насосна камера, 4 – водотрубний 

ходок, 5 – горизонтальний ходок. 

 

 

Між камерою ЦПП та камерою водовідливу встановлюються 

протипожежні та решітчаті двері. Для сполучення камери ЦПП з виробками 

навколостовбурного двору проводять ходок, де також встановлюються 

решітчата та протипожежні двері. Рівень підлоги ЦПП повинен бути на 0,5 м 

вище головки рейок в навколостовбурному дворі. Електрообладнання в 

камері встановлюється так, щоб місця , доступні для проникнення води до 

струмоведучих частин в електрообладнанні, були на висоті (не менше 1м від 

рейок в навколостовбурному) двері. Розміри камери ЦПП визначаються га-

баритами електрообладнання та розмірами монтажних проходів відповідно 

Правил Безпеки. 

5.2.4. Розподільчі підземні пункти та стаціонарні трансфор-

маторні підстанції. 
 

Розподільчі підземні пункти РПП-6(10) кВ являють собою стаціонарні 

РУ,що складаються із КРП і служать для розподілу електроенергії напругою 
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6(10) кВ в підземних виробках та електропостачання підземних 

електроспоживачів. РПП розташовуються в центрі електричного наванта-

ження і монтуються в камерах з негорючим кріпленням. 

РПП-6 виконують з одною чи двома секціями шин. Згідно з типовими 

проектами в залежності від схеми комутації, установки трансформаторів  для 

живлення електроспоживачів напругою 0.66 кВ, що розташовані в виробках, 

які знаходяться поблизу, від способу сполучення камер з капітальними виро-

бками РПП-6 діляться на:  

– примикаючі до відкатних виробок (з однією секцією шин 6 кВ, без тра-

нсформатора або з ним, та довжиною не більше 10 м). 

– з ходками, які сполучають камери з відкатними виробками (з однією та 

двома секціями шин, з трансформаторами та без них, довжина може досягати 

30 м). 

Поперечні розміри камер примикаючих виробок та ходків, розташування 

обладнання в камері, розміри проходів та зазорів витримують у відповідності 

з вимогами ПБ. При встановленні в РПП-6 пересувних дільничних підземних 

підстанцій (ПДПП) розподільчий пункт РПП-0,66(1.14) кВ доцільно розта-

шовувати по можливості поза камерою РПП-6. Приклад розташування елект-

рообладнання в РПП-6 наведено на рис.5.3. Кількість вводів в РПП-6(10) кВ 

залежить від кількості приєднань, кількості добувних вибоїв, що живляться 

від РПП-6 та величини навантаження. При кількості приєднань до трьох ка-

бель вводу може приєднуватись до секцій шин наглухо без вводного КРП. 

При кількості приєднань чотири та більше на вводі обов΄язково ставиться 

вхідний КРП. При кількості приєднань від 4-х до 7-и передбачається устано-

вка одного резервного КРП. При живленні від РПП-6 двох і більше добувних 

вибоїв або кількості приєднань більше семи РПП-6 виконується двосекцій-

ним і живиться за допомогою двох кабелів. 

 



 401 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3 План та розріз типового РПП-6 з ходками та з трансформатором: 

1- трансформатор, 2 та 3 – КРП-6 вводу та фідерний, 4 – кабелі, 5 – заземлення, 6 – 

кронштейн для підвіски, 7 – труби для вводу кабелів. 

Для кріплення камер РПП-6, примикаючих виробок та ходків викорис-

товують слідуючі види кріплення:бетонне з вертикальними стінками та скле-

пистим перекриттям; з залізобетонними затяжками.  

Типові схеми розташування камер РПП-6 з ходками відносно гірничих 

виробок показані на рис 5.4. 

 

 
Рис. 5.4. Типові схеми розташування камер РПП-6 з ходками: 

а- паралельно відкітній виробці; б – між бремсбеогом (ухилом) та людським ходком; 

в- між двома паралельними виробками; г- на пересіченні двох виробок. 
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Стаціонарні дільничні підземні підстанції (ДПП), що служать для жив-

лення стаціонарних електроспоживачів, можуть комплектуватися як транс-

форматорами ТСВ, так і трансформаторними підстанціями ТСВП.  

В першому випадку в ДПП встановлюються комплектні розподільчі 

пристрої (КРП), трансформатори, автоматичні вимикачі та реле витоку на зе-

млю (рис.5.5). 
 

Рис.5.5  Принципові схеми типових ДПП:  а) з розподілом електроенергії напругою 

до 1000 В; б) з транзитом електроенергії напругою вище 1000 В. 

 

ДПП споруджують в камерах з вогнестійким кріпленням виконуються 

аналогічно камерам РПП-6, при цьому низьковольтне обладнання розташову-

ється на стороні камери, протилежній від місця установки високовольтного 

електрообладнання. 
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При використанні в ДПП пересувних трансформаторів ТСВП установ-

ка КРП в ДПП не передбачається. Електроенергія від ЦПП чи РПП-6 до діль-

ничної підстанції підводиться одним кабелем ЕВТ-6000 або іншим. При 

встановленні в ДПП двох ТСВП, другий трансформатор одержує живлення 

від першого транзитом . 

Керування живлення КРП, що розташований в ЦПП чи РПП-6 викону-

ється за допомогою поста керування розташованого в ніші підстанції, який 

з΄єднується з КРП допоміжними жилами кабеля ЕВТ-6000. в підстанції не 

передбачається устновка низьковольтного електроообладнання (РПП-0.66). 

На рис.5.6 наведені план та розміри типової стаціонарної підстанції на два 

трансформатори ТСВП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.6 План та розрізи типової стаціонарної підстанції (ДПП) на два трансформато-

ри: 1- трансформатори; 2- кабелі; 3- дерев΄яні решітки на ізоляторах; 4- кронштейн для 

підвіски кабелів; 5- вогнегасники; 6-ящик з піском; 7- сітка стальна; 8- решітчаті двері. 
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5.2.5. Пересувні трансформаторні підземні підстанції 
 

Для живлення електроспоживачів очисних та підготовчих дільниць шахт 

та рудників використовують пересувні комплектні трансформаторні підстан-

ції (КТП). Висока мобільність, компактність КТП, обʼєднання в єдиному аг-

регаті джерела живлення, комутаційної та захисної апаратури в найбільшій 

мірі відповідає умовам електропостачання енергомісткого обладнання сучас-

них технологічних процесів при добуванні корисних копалин  підземним 

способом. Серія пересувних комплектних трансформаторних підстанцій 

ТСВП потужністю від 100 до 1000 кВА розроблена на основі сухих 

трансформаторів ТСВ, має виконання РВ-4В. Ці підстанції складаються з 

розподільчого пристрою вищої напруги (РУВН), силового трансформатора, 

розподільчого пристрою нижчої напруги (РУНН) та ходової частини (рис5.7). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.5.7. Пересувна рудникова комплектна трансформаторна підстанція серії ТСВП: 

1- розподільчий пристрій вищої напруги (РУВН); 2- силовий трансформатор; 

2- розподільчий пристрій нижчої напруги (РУНН); 4- рама ходової частини; 

5- скати. 
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РУВН підстанції являє собою триполюсний роз΄єднувач – вимикач нава-

нтаження, що дозволяє відключати струм завантаженого трансформатора. 

Роз΄єднувач розміщений в вибухонебезпечну оболонку, приєднану за допо-

могою фланців до оболонки трансформатора. Роз΄єднувач – вимикач наван-

таження має електромеханічний пристрій блокування з автоматичним вими-

качем РУНН. Вимикання роз΄єднувача виконується поворотом рукоятки 

після повороту блокуючої ручки. При цьому одночасно вимикається ланцюг 

нульового захисту вимикача КРП, від якого одержує живлення КТП та 

вимикається ланцюг вимикаючої катушки автоматичного вимикача РУНН. 

Вмикання роз΄єднувача виконується в зворотньому порядку: спочатку 

вмикається роз΄єднувач без навантаження, потім автоматичний вимикач 

РУНН та дистанційно вимикач КРП. Принципова електрична схема 

підстанції ТСВП наведена на рис.5.8. 

 

 
Рис.5.8 Принципова електрична схема пересувної підстанції серії ТСВП. 
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РУНН має комлект апаратури та приладів: автоматичний вимикач 

А3722У (А3732У), що має нерегулюємий максимальний захист; нульовий та 

незалежний розщеплювач; апаратуру захисту від витоків на землю (АЗПБ); 

блок максимального струмового захисту (УМЗ); блок дистанційного 

відключення (ДО); блок живлення катушки нульового розщіплювача (127В)  

та температурного і газового захистів (36В); пристрій температурного захис-

ту;вольтметр; амперметр; короткозамикач на основі контактора КТУ-2А; 

лампи сигналізації про спрацювання захистів. 

Електрична схема КТП забезпечує: місцеве вмикання та вимикання 

відходячих ліній нижчої напруги та дистанційне їх вимикання; захист від 

струмів к.з. та витоків на землю в мережі нижчої напруги; електричне блоку-

вання та дистанційне їх вимикання; захист від струмів КЗ та витоків на зем-

лю в мережі нижчої напруги; електричне блокування, що виключає подачу 

напруги в мережу нижчої напруги при її пошкодженні чи зниженні опору 

ізоляції нижче нормованого значення; мінімальний захист, автоматичний 

контроль опору ланцюга заземлення, автоматичне закорочення ліній нижчої 

напруги після їх вимикання; тепловий захист трансформатора. 

В КТП з вторинною напругою 1140 В (ТСВП-630/6-1,2 та ТСВП-

1000/6)використовується блок максимального захисту ПМЗ, блок 

компенсації ємнісної складової струму витоку БКЗ-1140 та блок захисного 

відключення Б3О. 

Для електропостачання підземних електроспоживачів вугільних шахт, 

що розробляють крутопадаючі пласти, небезпечні за раптовими викидами 

призначені підстанції ТСВП-160/6-КП та ТСВП-400/-КП. 

Для роботи в мережах10 кВ колійних рудників та вугільних шахт роз-

роблені підстанції ТСВП-630/10, уніфіковані з підстанцією ТСВП-630/6. 

З метою удосконалення схеми електропостачання видобувних та про-

хідницких вибоїв розроблені комплектні трансформаторні підстанції серії 
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ТСВЕ (енергопотяг), що заміняють собою трансформаторну підстанцію, ав-

томатичний вимикач та розподільчий пункт, що складається з станції керу-

вання та набору пускачів. В серії знаходиться два трансформатори: ТСВЕ-

400/6 та ТСВЕ-630/6. Енергопотяг складається з комплектного пристрою ке-

рування КУУВ-350 та трансформаторної підстанції. Підстанція має РУВН з 

вакуумним контактором, що дозволяє виконати захист трансформатора від 

струмів КЗ, перегріву обмоток, перенапруги. 

Пересувні дільничні підземні підстанції (ПДПП) можуть розміщува-

тись над скребковим перевантажувачем, над скребковим конвейєром, в роз-

ширенні одноколійної виробки, на одній із колій двоколійної виробки, в дво-

колійній виробці з однією колією. 

В першому (рис.5.9) та другому (рис.5.10) варіантах передбачено вста-

новлення одної або двох ТСВП на спеціальних візках (над перевантажува-

чем) або пересувних платформах (над конвейєром) в виробках з кутом 

падіння не більше 6˚. При цьому між кріпленням та верхньою поверхнею 

ПДПП повинен бути зазор не менше 500 мм, а між рамою конвейєра та 

ПДПП- не менше 250 мм. 

ПДПП в одноколійній та двоколійній з однією колією виробках вста-

новлюють на вільній частині на рейках (рис.5.11); в нішах ПДПП встанов-

люють на грунт. Для захисту ПДПП від транспорту, що рухається, викори-

стовують стійки з рейок. При встановленні ПДПП на одній з колій 

двоколійної виробки частина шляху загороджується бар΄єрами з двох сторін, 

щоб виключити заїзд рухаючогося транспорту на цю частину. 

В усіх варіантах установки ПДПП з обохсторін повинні залишатись об-

слуговуючі простори з розміром не менше 1 м. Зі сторони вищої напруги пе-

редбачається розташування дерев΄яної решітки розміром 1000600 мм на 

ізоляторах. 
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Рис.5.9. Установка одної ПДПП типу ТСВП над перевантажувачем: 

1- ПДПП; 2- кабелі; 3- дерев΄яна решітка на ізоляторах; 4- кронштейн для підвіски 

кабелів; 5- платформа для встановлення електрообладнання; 6- перевантажувач; 7- моно-

рейкова дорога; 8- вогнегасники; 9- ящик з піском. 

 

 
Рис.5.10. Установка двох ПДПП над скребковим конвейєром: 

1– ПДПП; 2 – кабелі; 3 – деревʼяна решітка на ізоляторах; 4 – кронштейн для 

підвіскиь кабелів; 5 – платформа для встановлення електрообладнання; 6 – вогнегасник; 7 

– ящик з піском; 8 – скребковий конвейєр; 9 – монорейкова дорога. 
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Рис.5.11. Установка трьох ПДПП на розширенні одноколійної виробки: 

1 – ПДПП; 2 – кабелі; 3 – деревʼяна решітка на ізоляторах; 4 – кронштейн для підвіс-

ки кабелів; 5 – вогнегасник; 6 – ящик з піском; 7 – огородження. 

 

5.3. ПЕРЕСУВНІ КОМПЛЕКТНІ ТРАНСФОРМАТОРНІ ПІДСТАНЦІЇ 

НА КАРʼЄРАХ 
 

Живлення екскаваторів та іншого гірничо-технологічного обладнання 

великої потужності від стаціонарних трансформаторних підстанцій 35-220/6-

10 кВ при сучасних масштабах гірничих робіт обумовлює значну протяж-

ність електричних мереж 6…10 кВ, з максимально допустимим перерізом 

провідників, що веде до великих втрат на спорудження та експлуатацію ЛЕП, 

зростання втрат електроенергії та погіршення якості напруги, що підводиться 
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до споживачів. Помимо цього, швидка зміна розташування екскаваторів в 

карʼєрі вимагає використання пересувних комплектних трансформаторних 

підстанцій (ПКТП), завдяки яким можливий глибокий ввід напруги 35 кВ на 

робочі уступи. Так, для живлення кар΄єрних (ЕКГ-8И, ЕКГ-12.5) та крокую-

чих екскаваторів (ЕШ-15/90А; ЕШ-25/100 та ін.) можуть використовуватись 

підстанції ПКТП 35/6-10 кВ з потужністю трансформатора 2500…10000 кВА. 

Для електропостачання не тільки одноківшових екскаваторів, а і інших 

пересувних гірничодобувних та гірничотранспортних машин великої 

потужності, а також інших споживачів при значній протяжності кар΄єрних 

ліній повинні знайти використання ПКТП 35-220/6-10 кВ. 

На сучасних карʼєрах використовують збірно-розбірні комплектні тран-

сформаторні підстанції типу СКТП з трансформаторами потужністю 1600-

4000 кВА напругою 35/6 кВ, які можуть використовуватись як 

стаціонарними, так і пересувними. Вони можуть розташовуватись на борту 

кар΄єра та переміщуватися вподовж ЛЕП 35 кВ і на уступах незалежно від 

потужних екскаваторів. Підстанція має три блоки: РУ-35 кВ, трансформатор, 

РУ-6-10 кВ. Вони монтуються на санчатах. РУ-6-10 кВ має одинарну систему 

шин, трансформатор власних потреб, чотири – шість відходячих фідерів. 

На кар΄єрах Півночі Росії використовують ПКТП потужністю 

2500…10000 кВА, розроблені фірмою «Хітачі», в триблочному виконанні з 

вакуумними вимикачами напругою 35 та 6 кВ. 

Пересувні підстанції ПКТП потужністю до 10000 кВА на різні рівні на-

пруги випускаються в США, Франції, Японії, Польщі, Чехії, Росії. Так, на 

вугільних розрізах країн СНД використовують ПКТП 35/6 кВ типу «Юлія» 

чеського виробництва, потужністю 1000-3150 кВА в моноблочному 

виконанні на пневматичному ходу. 

Пересувна трансформаторна підстанція ПТИА-10000-35/6-10 складаєть-

ся із двох окремих візків, з΄єднаних між собою механічно та електрично. В 
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одному блоці розміщується трансформатор ТДП-10000/35, в другому – збірні 

шин РУ, що складається із шести КРП типу КРУН-6-10 кВ. 

Підстанції (рис.5.12) оснащені захистами та системами блокування від-

повідно вимогам ПБ, а також пристроями контролю цілосності заземляючих 

ланцюгів. Напруга 35 кВ через відокремлювач QR1поступає на силовий тра-

нсформатор Т1. Зі сторони 35 кВ використовують розрядник FV1-FV3 та ко-

роткозамикач QK2. Напруга 6 кВ від трансформатора через вхідний КРП 

поступає на збірні шини РУ-6 кВ, що складається з п΄яти вимикачів QF1-QF5 

(вимикач ВК-10-630). В схемі використовується також трансформатор влас-

них потреб Т2(25 кВА) напругою 6,35/0.23 кВ, різні трансформатори струму 

(ТА) та напруги (TV). Підстанція ПТЛА-10000 використовується як в системі 

електропостачання кар΄єрів (можуть встановлюватись безпосередньо  на ус-

тупах) так і для електропостачання будівельних та інших тимчасових 

майданчиків. 

Для електропостачання дільничих гірничих машин і приводів невеликої 

(120-300 кВт) потужності (будівельних верстатів, насосів водовідливу, пере-

сувних компресорних установок, невеликих конвейєрів, освітлювальних ус-

тановок і т.п.) на відкритих гірничих роботах використовують пересувні 

комплектні підстанції ПКТП 6-10/0.4 кВ з трансформаторами потужністю від 

25 до 630 кВА. 

Пересувна комплектна підстанція ПКТП-400/6-10/0.4 кВ (рис.5.13) 

складається з розподільчого пристрою 0.4 кВ 1, камери силового трансфор-

матора 2, блоку повітряного вводу 3, високовольтного блоку 4, змонтовані на 

загальній рамі – санчатах 5. 

Для підключення підстанції до високовольтної лінії електропередачі 

використовується роз΄єднувач з заземляючими ножами, запобіжники типу 

ПК та розрядники РВП для захисту від струмів КЗ та перенапруги. Силові 

трансформатори мають ручне регулювання напруги. В підстанції встановлені 
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три трансформатори власних потреб для живлення ланцюгів освітлення, за-

хисту та сигналізації. 

 

 
Рис.5.12. Принципова електрична схема  підстанції ПТЛА-1000-35/6-10 

 
 

 
Рис.5.13. Загальний вид пересувної підстанції ПКТП 400-6-10/0.4 (в дужках подані 

розміри ПКТП 630-6-10/0.4) 
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Для розподілу електроенергії на нижчій напрузі (400 В) між спожива-

чами та захисту від струмів КЗ та перевантажень в підстанції використову-

ються автоматичні вимикачі серії А3700, АЕ2056, АП-50. Для захисту від од-

нофазних замикань на землю в підстанції використовується асиметр, що діє 

на головний автоматичний вимикач. 

Інститутом вибухобезпечного електрообладнання (Донецьк) розробле-

на пересувна комплектна підстанція типу ПСКТП (рис.5.14) з сухим транс-

форматором потужністю 100, 250 та 400 кВА. Підстанції потужністю 100кВА 

використовують для живлення освітлювальних установок, інші для живлення 

силових установок. Підстанції монтуються на санчатах, оснащені 

необхідними затискачами та системами блокування, реле витоку і пристроєм 

контролю цілосності заземляючих ланцюгів відходячих кабелів при 

використанні кабелів марки КГ. Для захисту від витоків на землю використа-

но блок АЗПБ. Захист силового трансформатора від перевантаження 

реалізується за допомогою теплового захисту, де контролюючим елементом є 

спеціальний датчик – реле(на схемі не показано). Трансформатор TV4 з об-

мотками на 36 та 127 В живить ланцюги захисту, а трансформатори TV2 та 

TV3 з обмотками 220 В живлять ланцюги освітлення. 

В систему внутрішнього електропостачання карʼєру входять також 

мачтові трансформаторні підстанції (МТП) з силовим трансформатором до 

35 кВ та потужністю до 400 кВА, встановленим на опорах ЛЕП. Схеми їх 

аналогічні розглянутим пересувним підстанціям. 

В нафтогазовому виробництві для живлення верстатів-качалок малоде-

бітних свердловин (з потужністю двигунів 7,5 та 15 кВт) використовують 

комплектні трансформаторні підстанції КТПСК з потужністю масляного тра-

нсформатора 25 кВА з напругою 6(10)/0,4 кВ. Для захисту підстанції на її 

вході встановлюються плавкі запобіжники. Схема підстанції передбачає 

облік активної енергії, обігрів підстанції, можливість підключення ручного 
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електроінструменту на напругу 42В. Підстанція КТПСК-25/10/0,4-1 

передбачає живлення одного двигуна верстата-качалки потужністю 15 кВт, а 

КТПСК-25/10/0,4-2 – двох двигунів потужністю по 7,5 кВт.схема підстанції 

наведена на рис.5.13.  

Для живлення високопродуктивних занурених центробіжних насосів 

свердловин використовують трансформаторні підстанції КТППН з потужніс-

тю трьохобмоткових трансформаторів ТМТП від 63 до 400 кВА з напругами 

6,3/Uроб/0,4 кВ, з вмонтованими станціями керування. Робоча напруга не-

стандартна і має ступеневе регулювання (для КТППН-100 в межах 

1602…846В, для КТППН-250-2406 – 1652 В). Принципова схема підстанції 

наведена на рис.5.14. 

Контрольні запитання і завдання 

1. Що таке трансформаторні підстанції геотехнічних виробництв?Яке 
їх призначення, види та типи приєднання до мережі? 

2. Яку будову має трансформаторна підстанція ЦПП та РПП. Які ти-
пові проекти та схеми розташування використовуються на виробництві. 

3. Опишіть пересувні дільничі підземні підстанції (ПДПП). 
4. Які особливості будови та використання трансформаторних підста-

нцій на карʼєрах? 
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РОЗДІЛ 6. ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ  

ГЕОТЕХНІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

6.1. Загальні положення 
 

Умови експлуатації електричних мереж на геотехнічних підприємст-

вах, як із підземною розробкою корисних копалин, так і з відкритою вимага-

ють використовувати для розподілу електроенергії, переважно кабельні ме-

режі, а в підземних виробках тільки кабельні мережі. 

Умови експлуатації кабелів на геотехнічних підприємствах, велика 

протяжність кабельних мереж (довжина кабельних мереж у підземних вироб-

ках та на поверхні перевищує 30…40 км, а загальна довжина кабельних ме-

реж на окремих шахтах перевищує 80…100 км) приводять до того, що кабе-

льна мережа являється найбільш вразливим елементом СЕП. Тому до конс-

трукції кабельної продукції, що використовується на гірничих підприємствах 

пред’являються особливі вимоги. Кабелі класифікують: за напругою – до та 

більше 1000В; за конструкцією – броньовані, гнучкі та особливо гнучкі; за 

призначенням – силові, контрольні та кабелі зв’язку. При стаціонарній про-

кладці мереж використовуються виключно броньовані кабелі, а для живлення 

пересувних механізмів гнучкі кабелі. Строк служби гнучких кабелів при 

цьому не перевищує 1-го року. 

Для передачі та розподілу електроенергії в підземних виробках у від-

повідності з ПБ повинні використовуватися кабелі з оболонками, або захис-

ними покровами, що не розповсюджують горіння й призначені для шахтних 

умов. 

Для стаціонарної прокладки по горизонтальних та похилих , капіталь-

них і основних виробках шахт та рудників з ухилом до 45˚ використовують 
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броньовані кабелі зі стрічковою бронею з паперовою нормально просоченою 

ізоляцією. 

Для прокладки в вертикальних виробках та похилих виробках із кутом 

більше 45˚, також прокладки в свердловинах використовують броньовані ка-

белі з дротяною бронею з гумовою, поліхлорвініловою або паперовою ізоля-

цією збіднено просоченою або просоченою не стікаючою рідиною. 

Кабелі для прокладки в цих виробках повинні бути високо надійними 

та безпечними в експлуатації, особливо кабелі, прокладені в стволах. Капіж 

води, падаючі куски вугілля та породи в стволі, вібрація, що має місце в ре-

зультаті руху скіпа чи кліті, роз’їдають та руйнують кабелі. Невірне кріплен-

ня кабелю в стволі приводить до його перевантаження за рахунок власної ва-

ги, що досягає великого значення при значних глибинах ствола. Особливо 

слід відмітити стікання ізоляційної просочуючої рідини, що веде до погір-

шення стану ізоляції кабелю, підвищення внутрішнього тиску в нижній його 

частині, що може привести до тріщин в оболонці. Тому стволові кабелі по-

винні мати міцну броню, не повинні допускати стікання просочуючої маси, 

бути вібростійкими та стійкими проти сирості, роз’їдання та окислення. 

На вугільних шахтах небезпечних за газом та пилом виключно викори-

стовують кабелі з мідними жилами. На рудниках рекомендовано використо-

вувати кабелі з алюмінієвими жилами, як і на поверхні на промислових май-

данчиках всіх шахт і рудників, за виключенням кабелів, що входять в примі-

щення, де можлива поява вибухонебезпечного середовища. 

Для приєднання до мережі пересувних дільничних підстанцій, для при-

єднання до підстанцій розподільчих пунктів напругою до 1140В використо-

вують броньовані кабелі підвищеної гнучкості та міцності. Дозволяється для 

цього використовувати також броньовані кабелі, а в якості магістральних ка-

белів напругою до 1140В – гнучкі кабелі. 
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В шахтах небезпечних за газом та пилом, для живлення пересувних 

машин використовують гнучкі екрановані кабелі. Вони також використову-

ються для живлення електроспоживачів у тупикових вибоях, тобто вибоях, 

що провітрюються вентилятором місцевого провітрювання. 

Для живлення добувних машин при крутому падінні родовища, де ви-

користовуються кабелепідбірники, використовують гнучкі екрановані кабелі 

спеціальної конструкції з підвищеною міцністю, а для живлення ручного ін-

струменту, колонкових та ручних електросвердел, самохідних вагонів – осо-

бливо гнучкі кабелі. 

Для мереж освітлення вибоїв шахт безпечних за газом та пилом ПБ до-

зволяють при напрузі до 24В використання голих провідників на ізольованих 

опорах. При цьому виводи із трансформатора зі сторони 24В повинні вико-

нуватись гнучким кабелем, а обмотки освітлювального агрегату розділяються 

металічним екраном. 

Для ліній сигналізації та аварійної зупинки конвеєрів дозволяється ви-

користання голих провідників при напрузі до 24В. При цьому в шахтах, небе-

зпечних за газом та пилом, ці ланцюги повинні бути іскробезпечними. 

 

6.2. Броньовані кабелі 
 

Основними елементами силового кабелю є: струмопроводячі жили, ізо-

ляція, герметичні оболонки, захисні покрови (рис.6.1.). 

Струмопроводячі жили використовуються, як правило, з металу великої 

провідності – міді, алюмінію або їх сплавів.  

Жили кабелю можуть мати круглий або секторний переріз, виконуватись 

одно- (із перерізом 6…50мм2) або багатодротовими для покращення гнучкос-

ті кабелю. Секторний переріз жили дозволяє більш щільно їх розмістити та 

зменшити діаметр кабелю.  
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Стандартними перерізами жил силових кабелів є:  2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 

35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 800мм2. 

Найбільш розповсюджені броньовані кабелі 3-х, 4-х і одножильні (тягові 

мережі), в підземних виробках – гнучкі кабелі – 4-х, 6- ти, 7-ми і 8-ми жильні. 

Матеріал жили кабелю знаходить своє  позначення при маркуванні ка-

белю: для кабелів з алюмінієвими жилами використовують літеру А, в мар-

ках кабелів із мідними жилами  відсутня позначка матеріалу. 

Кожна жила покривається ізоляцією. Ізоляційний шар виконується з га-

рних діелектриків: не просоченого або просоченого паперу, гуми, пластмаси, 

волокнистих матеріалів (стекловолокно, шовкові пряжі, синтетичні волокна), 

лакових або емалевих плівок. Товщина ізоляційного шару залежить від на-

пруги кабелю.  

В залежності від виду ізоляції використаної у кабелі в їх маркуванні зна-

ходять відображення слідуючі позначення: Р – гума; В – полівінілхлоридний 

пластикат; П – поліетиленова ізоляція; відсутність позначення – паперова 

просочена ізоляція. 

Ізольовані жили кабелю для підвищення механічної міцності звиваються 

у звивку кабелю. Поверх звивки часто накладають поясну ізоляцію з того ж 

ізоляційного матеріалу, що й основна ізоляція. 

Для захисту ізоляції кабелю від зовнішнього середовища (вологи, пилу 

та ін.) і від легких механічних пошкоджень використовують герметичну обо-

лонку. Якщо ізоляція виконана з гігроскопічного матеріалу (просоченого па-

перу) герметична оболонка виконується з алюмінію або свинцю. В кабелях з 

гумовою або пластмасовою ізоляцією герметична оболонка виконується з 

гумового або шлангу з полівінілхлоридного пластикату. 

Позначення оболонки в марках кабелів: С – свинцева оболонка; А – 

алюмінієва оболонка; В – оболонка з полівінілхлоридного пластикату.  
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Якщо кожна жила має свою герметичну оболонку в марці кабелю вико-

ристовують: ОС – для свинцевої та ОА – для алюмінієвої оболонок. 

Для захисту герметичної оболонки від механічних пошкоджень та коро-

зії (при використанні алюмінієвої або свинцевої оболонок) служать захисні 

покрови, які в броньованому кабелі часто складаються з трьох елементів: по-

душки, броні, верхнього захисного покрову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.6.1. Конструкція кабелю АСБ 

1 – силова алюмінієва жила; 2,3 – паперова просочена ізоляція; 4 – поясна ізоляція; 

5 – свинцева герметична оболонка; 6 – подушка; 7 – броня зі стальних стрічок; 

8 – верхній захисний покрив. 

 

Подушка звичайно являє собою кілька шарів бітуму та просочених ан-

тисептиковим складом паперових стрічок або шару кабельної пряжі. В су-

часних кабелях в якості подушки широко використовують стрічки з поліхло-

рвінілового пластикату та поліетилену. Подушка призначена для запобігання 

можливого пошкодження свинцевої, алюмінієвої або пластмасової оболонки 

стальними стрічками чи дротами броні в процесі їх накладення та захисту 

свинцевої або алюмінієвої оболонки від корозії. Характер подушки в марку-
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ванні кабелю визначається: л, 2л – один або два шари поліхлорвінілової стрі-

чки; п – поліетиленова стрічка; б – без подушки. 

Броня кабелю виконується стальними стрічками, покритими тонким 

шаром бітуму або стальними оцинкованими дротами, що знаходить своє ві-

дображення в марці кабелю: Б- стальна стрічка; К- круглі та П- плоскі дроти. 

Призначення верхнього захисного покрову - захищати броню від коро-

зії у випадках, коли кабель прокладається в землі або під водою. Характер 

верхнього захисного покрову знаходить відображення в марці кабелю: Н- по-

крив із негорючого складу, пряжі з штапельованого скловолокна, бітуму та 

покриття, яке захищає від злипання витки кабелю; Шв- з бітумного складу чи 

бітуму, стрічки ПВХ та випресованого шлангу з ПВХ; Г- захисний покрив ві-

дсутній; без позначки – із бітумного складу, просоченої кабельної пряжі або 

штапельованого скловолокна, та покриття від злипання витків кабелю. 

В гірничих виробках вугільних шахт використання кабелів з алюмініє-

вими жилами та з алюмінієвими оболонками  є забороненими. Для стаціона-

рного прокладення в підземних виробках (горизонтальних та похилих з ухи-

лом до 45º) використовують кабелі марок: СБ, СБн, СБГ, СБШв, СБ2лШв, 

СКл, СПлн, СПШв, СБ-В, СБн- В, СБлн-В, (В – зі збіднено просоченою ізо-

ляцією) та ін.. 

Для вертикального прокладання в стволах використовують кабелі з па-

перовою ізоляцією просоченою нестікаючою рідиною на основі церезину. 

Найбільше цим умовам відповідають кабелі: ЦСКн, ЦСКл, ЦСПн та ін. 

При прокладанні в стволах глибиною до 200м, а також в свердловинах 

доцільно використовувати кабелі: СКл, СПлн- В, СПШв, а для прокладання у 

свердловинах та кріпленні на стальних тросах – ЦСБ, ЦСБн, ЦСБл, ЦСПн, 

ЦСПШв та ін. 

Для прокладання на поверхні шахт та рудників, промислових майдан-

чиках кар’єрів та підприємств підземного будівництва використовують кабе-
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лі з алюмінієвими жилами та алюмінієвими герметичними оболонками (крім 

входу в приміщення, де можлива поява вибухонебезпечного середовища). 

При прокладанні в повітрі, в виробках, в тунелях, каналах, у приміщеннях з 

сухим середовищем та відсутності небезпеки механічного пошкодження ви-

користовують кабелі: ААГ, ААШв, АВВГ, АВРГ; а при небезпеці механічно-

го пошкодження – ААБлГ, АВВБГ, АВРБГ, АВБбШв, АПвВБГ.  

В сирих приміщеннях слід використовувати кабелі типів: ААШв, 

АСШв, ААБвГ, ААБлГ, ААБглШв, АСБ2лШв та інші. 

При прокладанні кабелів на естакадах та кабельних мостах слід вико-

ристовувати кабелі: ААШв, ААБлГ, ААБ2лШв, АСБлГ, АВВБГ та інші. Для 

прокладання в землі в траншеях використовують кабелі: ААШв, ААШп, 

ААБл, ААБ2л, ААПл, АСПл, АСБ, АСБ2л і інші. Крім вище зазначених у 

всіх випадках доцільно також використовувати кабелі з підсиленою ізоляці-

єю, що допускають більш високий нагрів і дозволяють знизити на один – два 

ступені переріз кабелю. (Наприклад, кабелі ААШв-У, ААБл-У, СБн-У, СБл-

У та інші). 

 

6.3. Кабелі підвищеної гнучкості 
 

Броньовані кабелі мають черезмірну жорсткість, в них відсутня зазем-

лююча жила та допоміжні жили, що є суттєвим недоліком при експлуатації. 

Тому для живлення електроенергією пересувних підземних підстанцій на-

пругою 6кВ та для приєднання розподільчих пунктів напругою 660В та 

1140В до пересувних підстанцій доцільно використовувати кабелі підвище-

ної гнучкості: типу ЕВТ (екрановані, з ізоляцією з полівінілхлориду, для тя-

жких умов роботи).  

Конструктивно виконуються ці кабелі чотирьох – та восьмижильними з 

перерізом силових жил від 16 до 35 мм2 для напруги 6кВ; з перерізом від 16 
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до 95 мм2 на напругу 660В; чотирьохжильними з перерізом 16-120 мм2 та во-

сьмижильними з перерізом від 35 до 120 мм2 на напругу 1140В. 

Ізольовані силові жили (Рис.6.2.), які виконуються з багатьох окремих 

дротів, та допоміжні жили звиті разом і розташовані навколо заземлюючої 

жили, що знаходиться в центрі. Основні жили мають індивідуальні екрани з 

напівпроводячого пластикату та мідної фольги, а допоміжні жили звиваються 

разом в окрему звитку і поверх них накладена оболонка із ПВХ. Зверху зви-

тих основних, допоміжних та заземлюючої жил накладається загальний екран 

із двох мідних стрічок. Зверху загального екрану знаходиться поясна ізоляція 

із впресованого полівінілхлоридного пластикату або стрічок, потім захисний 

покрив із броні (стальні канатики). Після броні накладається стрічка пакува-

льного ПВХ і, нарешті, шланг із полівінілхлоридного пластикату. Така конс-

трукція забезпечує крім високої механічної міцності достатню гнучкість, та 

можливість контролю опору ізоляції. 

 

 

 
Рис.6.2. Конструкція кабелю ЕВТ  

1 – допоміжні жили звиті та розміщені в загаль-

ному екрані ;2 – ізоляція жил; 3 – оболонка із 

ПВХ; 4 – індивідуальний екран силових жил; 

5 – поясна ізоляція із ПВХ; 6 – заземляючи жила; 

7 – загальний екран; 8 – броня із стальних канати-

ків; 9 – шлангова оболонка; 10 – силова жила 
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6.4. Гнучкі силові кабелі 
 

Тяжкі умови експлуатації гнучких кабелів у підземних виробках при-

водять до того, що фактичний строк служби кабелю часто не перевищує од-

ного року. Тому до цих кабелів ставиться цілий ряд вимог: 

– висока розривна міцність та опір стиранню гумової шлангової оболон-

ки – 150…200Н·см2. Це в основному гума на основі нейриту, мастилостійка 

та негорюча; 

– висока еластичність гуми; 

– велика гнучкість конструкції кабелю(400…500%); 

– висока електрична міцність гуми – 20…30 кВ/мм;  

– наявність заземляючих та допоміжних жил; 

– наявність екранів навколо кожної жили (з напівпроводячих гуми чи 

пластикату). 

– шлангове покриття повинно бути негорючим; 

– забезпечення безперервності екранів по всій довжині кабелю; 

– величини наведеної електрорушійної сили в екранах, допоміжних жи-

лах, заземлюючі жилі не повинні значним чином впливати на іскробезпеку та 

надійність керування. 

– для зменшення ваги та зовнішнього діаметра кабелю допускають роз-

щеплення основних жил кабелю. 

Найбільш поширені кабелі, що використовуються в гірничій промислово-

сті і відповідають цим вимогам є кабелі типу КГЕШ – гнучкі екрановані шах-

тні. Продовжують також випуск кабелів типу ГРШЕ, які широко використо-

вувались раніше; за конструкцією ці кабелі подібні.  

Кабелі випускаються на напругу до 1140В чотирьох - та семижильними з 

перерізом основної жили від 4 до 95мм2. 
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В чотирьохжильному кабелі три основні жили та заземлююча розташовані 

у вершинах чотирикутника. В семижильному кабелі три допоміжні жили зіб-

рані в окрему звивку і мають загальний екран, три основні жили та група до-

поміжних розташовані в вершинах чотирикутника, а заземлюючи жила – в 

центрі кабелю (рис. 6.3). 

 

 
Рис. 6.3. Гнучкий екранований кабель КГЕШ 

1 – допоміжна жила; 2 – заземляючи жила; 

3 – основна жила; 4 – екран з електропровідної 

гуми; 5 – шлангова оболонка; 6 – гумова ізоляція жил. 

 

Жили скручуються з тонких мідних дротиків. Заземлююча жила не ізо-

льована, її переріз на ступінь нижчий перерізу основної жили в кабелях з пе-

рерізом силової жили до 10мм2, а починаючи з кабелю перерізом 16мм2 і ви-

ще переріз заземлюючої жили складає 10мм2, допоміжні жили мають переріз 

2,5 мм2. Основні та допоміжні жили мають гумову ізоляцію з допустимою 

температурою нагріву 75ºС (кабелі з підвищеною теплостійкістю КГЕШУ 

мають ізоляцію з допустимою температурою нагріву 90ºС). Поверх ізоляції 

жил накладається екран із напівпроводячої гуми. Оболонка кабелю виконана 

з міцної гуми, що не розповсюджує горіння. 

Для збільшення рухомості жил одна відносно другої, захисту шлангу від 

стирання  всередині екрани й оболонка покриті лускоподібним графітом. Ка-

бель КГЕПШ на відміну від кабеля КГЕШ не має індивідуальних екранів. 

Вони замінені поясним екраном та профільованим осердям із електропровід-

ної гуми. Заземлююча жила скручена в групу з допоміжними. Кабель за 

рахунок осереддя більш стійкий до роздавлюючих навантажень. 



 427 

Рис. 6.4. Гнучкий екранований кабель підвищеної 

механічної міцності КГЕШП: 

1 – силова жила; 2 – ізоляція силової жили; 3 - екран; 4 

– заземляючи жила; 5 – внутрішня шлангова оболонка; 

6 – зовнішня оболонка; 7 – зміцнююче пасмо із лавсану; 

8 – допоміжна жила; 9 – серцевина з лавсану; 10 – роз-

подільчий шар лавсану. 

 

Для живлення добувних машин в умовах крутого падіння випускається 

екранований кабельпідвищеної механічної міцності. Для живлення вугільних 

комбайнів при крутому падінні родовища, коли використовуються кабелепі-

дбірники, мають значні провисання кабелю промисловість випускає кабелі 

підвищеної механічної міцності (рис.6.4.) типу КГЕШП (раніше кабелі 

ГРШЕП). 

Порівняно з кабелем КГЕШ, кабель має 5 допоміжних жил, що звиті в 

окрему звивку. Для надання завивці більшої гнучкості вона споряджена сер-

цевиною з лавсану. Крім цього, для підвищення міцності в проміжках між 

силовими жилами закладено заповнення з лавсанової пряжі. Внутрішня та 

зовнішня гумові оболонки, розділені шаром лавсану. Ці кабелі виконуються 

на напругу 660, 1140В, перерізом від 10 до 70 мм2. 

Для живлення ручних та колонкових електросвердел випускаються ка-

белі особливо гнучкі це КОГЕШ з гумовою ізоляцією, або з полівінілхлорид-

ною ізоляцією КОГВЕШ(рис.6.5).  

 
Рис.6.5. Особливогнучкий екранований кабель 

КОГЕШ   

1 – силова жила; 2 – ізоляція жили з екраном поверх;  

3 – серцевина з гуми; 4 – оболонка кабелю;  

5 - заземлююча жила. 
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Випускаються 5-ти жильними з перерізами жил від 1.5 до 6мм2. Усі 

п’ять жил мають однаковий переріз. Підвищена гнучкість досягається за ра-

хунок зменшення кроку звивки кабелю. Силові  й додаткова жили ізольовані, 

заземляючи – без ізоляції. Основні і додаткова жили мають поверх ізоляції 

екран з електропроводячої гуми чи графітополімерний (КОГВЕШ). Серцеви-

на кабелю виконана з гуми або полівінілхлоридного пластика на базі синте-

тичної пряжі. Кабель з гумової ізоляції призначений для використання на на-

пругу до 220В, з полівінілхлоридною – до 660В. 

Для живлення самохідних вагонів випускається кабель ГРЕ, з трьома ос-

новними, заземлюючою та одною допоміжною жилами. 

Для систем з упереджуючим відключенням розроблено і випускається 

спеціальний кабель КГВЕУШ (ГВШОП). Кабель (рис.6.6) виготовляється із 

шести основними (перерізом від 6 до 50мм2), п΄ятьма допоміжними та одною 

заземлюючою жилою і має оболонку зі зміцнюючими елементами на основі 

стальних канатиків або металокорду. Основні та допоміжні жили мають гра-

фітополімерні екрани. При добавлянні в графітну масу невисихаючої рідини 

(гліцерину) екрани одержують властивість адгезії (прилипання) проводячого 

шару до поверхні пошкоджуючих предметів. Це покращує контакт між зов-

нішнім та внутрішніми екранами при пошкодженні кабелю. Допоміжні жили, 

розташовані в центрі шлангової оболонки і захищені основними жилами. То-

му в результаті механічного пошкодження спочатку з’єднуються основні жи-

ли з заземленими екранами, обумовлюючи подачу імпульсу на відключення 

вимикача АБВ, і лише при подальшому розрушенні кабелю пошкоджуються 

допоміжні жили. Підвищення механічної міцності досягається зміцненням 

кабелю лавсановим осереддям, розташованим в центрі, та зміцнюючою ізо-

льованою стренгою. 

Для приєднання пересувних механізмів до електричних мереж змінного 

струму напругою до 660 В та частотою до 400 Гц або мереж постійного 
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струму напругою до 1000 В випускаються кабелі КГ з гумовою ізоляцією з 

одною, двома, трьома та чотирма або п’ятьма силовими жилами. Різновидами 

цього кабелю є кабелі КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН відповідно з використанням гуми 

для холодного, тропічного кліматів та не розповсюджуючої горіння. Для цих 

же умов випускається трьохжильні кабелі КПГС, КПГСН підвищеної гнучко-

сті з профільованим осердям (з одною заземлюючою та одною або двома 

допоміжними жилами). 

 
Рис.6.6. Кабель, гнучкий, екранований підвищеної міц-

ності типу КГВЕУШ. 

1 – серцевина з лавсану; 2 – заземляючи жила; 3 – до-

поміжна жила; 4 – основна жила; 5 – зміцнюючі елементи;   

6 – підсилююча стренга; 7 – оболонка шлангова. 

 

Для ланцюгів контролю та керування використовують контрольні шах-

тні кабелі з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридного 

пластикату (кабель КГШ). Переріз кожної жили кабелю складає 1.5мм2. Ізо-

льовані жили в кабелях з кількістю жил 6, 8, 10, 12 звиті одним єдиним пови-

вом навколо зміцнюючого осереддя, жили в кабелях з кількістю жил 15, 18, 

24, 30, 36 звиті в групи, а групи навколо зміцнюючого осереддя – в кабель. 

Для підземних виробок шахт випускаються кабелі для передачі інфор-

мації КТАПВ та КТАПВТ з мідними жилами, поліетиленовою ізоляцією в 

оболонці з полівінілхлоридного пластикату.  

Для приєднання екскаваторів і інших пересувних механізмів до елект-

ричних мереж напругою 6кВ з ізольованою нейтраллю використовують кабе-

лі ГТШ, КШВГ, КГЕ та інші. 

На кар’єрах в умовах легкої експлуатації для живлення екскаваторів 

використовують гнучкі кабелі ГТШ. Кабель виконується трьохжильним з пе-
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рерізом жил 6…70мм2. Жили звиваються навколо профільованого гумового 

осереддя. Поверх звитих жил накладається подвійний захисний шланг: внут-

рішній – з ізоляційної гуми, зовнішній з високоміцної гуми. Між шлангами 

розташоване сплетіння з мідних дротів, що використовується в якості зазем-

люючої жили. 

В тяжких умовах експлуатації при чистому згинанні кабелю та значно-

му механічному впливі для живлення екскаваторів широке розповсюдження 

одержали кабелі КШВГ – (кабель шланговий високовольтний гнучкий). 

Кабель (рис.6.7) складається з трьох звитих між собою окремо екранова-

них та ізольованих струмопроводячих жил і одної заземлюючої жили. Кожна 

жила ізолюється гумою, при цьому у струмоведучих жил поверх накладаєть-

ся шар напівпроводячої гуми та екрануюче сплетіння з лужених дротиків. 

Кабель має кілька видів виконання: КШВГД (дражний), КШВГМ (холодо-

стійкий), КШВГС (зі стальним осердям), КШВГДМ, КШВГСМ, КШВГТ (з 

нагрівостійкою гумовою ізоляцією, двошаровою оболонкою). Для живлення 

зверхпотужних роторних екскаваторів на напругу 35 кВ використовують ка-

бель КШФГЕ з трьома основними жилами перерізом 70 мм² та трьома зазем-

люючими. Гума ізоляції нагрівостіцка (до 85ºС), з екранами основних та до-

помфжних жил та загальним. 

Кабель КГЕ (гнучкий з гумовою ізоляцією з гумовою оболонкою) та 

КГЕТ має три силових (з перерізом від 10 до 150мм2), одну заземлюючу (має 

оболонку з електропровідної гуми) та одну допоміжну (з гумовою ізоляцією) 

жили. Основні жили мають гумову ізоляцію та екрани з електропровідної гу-

ми. Поверх жил кабелю накладається екран з електропровідної гуми та гумо-

ва оболонка. При експлуатації кабелю жила заземлення підключається до за-

землювача, а допоміжна – до апаратури контролю цілісності заземлюючої 

жили. За допомогою цієї жили також виконують  електричне блокування від 

роз’єднання кабельних з΄єднувачів під напругою. Кабель призначається для 
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живлення екскаваторів, відвалоутворювачів та інших пересувних машин 

напругою 6 кВ. 

 

 
Рис.6.7. Кабель марки КШВГ 

1 – зовнішня захисна оболонка; 2,4 – тканинна 

стрічка; 3 – внутрішня оболонка; 5 – екрануюче спле-

тіння; 6 – озоностійка оболонка; 7 – ізоляційна оболон-

ка; 8 – мідна жила; 9 –осереддя;10 – заземлююча жила. 

 

Для живлення бурильних верстатів та інших пересувних машин напру-

гою до 1000В використовують гнучкі кабелі марки КГ(типу КРПТ) на напру-

гу 660В та інші кабелі загального використання (КРПГ, КРПТН, КРПС, 

АКРГТТ, АКРПТН, КРПСН). 

Для з΄єднання відрізків кабелю між собою та приєднання кабелю до еле-

ктрообладнання та машин передбачаються спеціальні електричні з’єднувачі 

типу СВК (СПВ)-10/500. 

 

6.5. Прокладка кабелів. 
 

Прокладка кабелів у підземних виробках шахт виконується у відповід-

ності з Правилами безпеки та Правилами технічної експлуатації вугільних 

шахт. Типи кабелів, що приймаються до прокладки, вибираються в залежнос-

ті від характеру виробок та їх призначення. 

На шахтах, що мають вертикальні стволи, закріплені вогнестійким кріп-

ленням, рекомендується прокладка кабелів у стволах, обладнаних клітьовими 

підйомними установками. На високопродуктивних шахтах, коли необхідно 

прокладати в стволі велику кількість кабелів, рекомендується їх прокладання 
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в різних стволах. Доцільно прокладати стволові кабелі рядом з драбинним 

відділенням. Кабелі вводять у ствол (рис.6.8), як правило, через вікно в шийці 

ствола (висота вікна 0.6м, а ширина по 250мм на кожний кабель). При цьому 

на підході до ствола в кабельному каналі повинен бути запас кабелю в 10-

15м. Зі ствола в ЦПП кабелі вводяться переважно по трубокабельному ходку 

(рис.6.9). 

 

 
Рис.6.8. Ввід кабелів в вертикальний ствол  

 1 – кабель; 2 – захисна решітка; 3 - кабельний                                                          

 канал; 4 – шийка ствола                                                  

 

 

 

 
Рис.6.9. Ввід кабелів в центральну 

підземну підстанцію через трубо- 

кабельний ходок 

 

 

 

У стволі кабель кріпиться через кожні 5…6м за допомогою спеціальних 

кронштейнів (рис.6.10). Кріпляться кабелі в кронштейнах за допомогою ста-

льних скоб з прокладками з дуба, гуми або брезенту. Часто використовують 

також безболтові клинові зажими, які прискорюють монтаж та демонтаж ка-

белю. Особливу увагу слід звертати кріпленню кабелю у свердловинах. В об-

садній трубі, що закріплює свердловину прокладається трос чи канат невели-

кого діаметра, який підтримується лебідкою, а до троса чи каната безпосере-

дньо кріпиться кабель за допомогою дротяних бандажів, що накладається че-
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рез кожні 2,5м. Якщо в свердловині прокладається кілька кабелів, кожний 

кріпиться до свого троса. 

 

 

 

 
 

Рис.6.10. Конструкція кронштейну для закріплення кабелів в вертикальних стволах 

(1 – підтримувач; 2 - скоба; 3 - кліца;) кліца для кабелів (б) та загальний вид кріплен-

ня кабелів в стволі 

 

В горизонтальних та похилих виробках кабелі прокладаються переважно 

у виробках зі свіжим струменем повітря. В шахтах, небезпечних за раптови-

ми викидами вугілля та газу силові кабелі рекомендують прокладати у виро-

бках з нейтральною вентиляцією або зі свіжим струменем повітря. В венти-

ляційних виробках на вихідному струмені повітря дозволяється прокладення 

кабелів при умові, що електропостачання підземних виробок забезпечується 

за схемою з відокремленим живленням, з наявністю захисту від струмів ви-

току та інших пристроїв, передбачених ПБ. 

При прокладанні стаціонарних мереж у горизонтальних та похилих ви-

робках кабелі підвішуються відкрито на боковій стороні виробки на такій ви-

соті, щоб при сході вагонеток з рейок або зриві кабелю з конструкції підвіски 

він  не пошкоджувався. В виробках, закріплених металічним та дерев’яним 

кріпленням використовують еластичну підвіску кабелів (рис.6.11) з прови-

санням 10…15%, а при залізобетонному кріпленні виробок жорстку підвіску 

(рис.6.12). Підвіска кабелю виконується на вільній стороні. Силові та освіт-
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лювальні кабелі прокладаються на одній стороні виробки, контрольні та ка-

белі зв’язку  – з іншої. При неможливості такої підвіски, кабелі прокладають-

ся з одної сторони, але з дотриманням відстаней, що вимагають ПБ. 

 

 
Рис.6.11. Конструкції кронштейнів для еластичної підвіски кабелів в горизонтальних 

та похилих виробках: 

а,б – ляпухи, кілочки з синтетичною або брезентовою стрічкою; в- підвіски з стріч-

кової сталі; 2- роз’ємні підвіски з дроту. 

 

Не дозволяється держати кабелі під напругою в бухтах або «вісімках» - 

вони повинні бути розтягнутими та підвішеними. 

При роботі добувних комплексів, що мають кабелеукладачі, кабелі ук-

ладаються в спеціальному лотку з бічної сторони конвейєра. В пересувних 

машинах найближча до них частина гнучкого кабелю може бути прокладе-

ною на ґрунті на протязі 30м. 

Гнучкі кабелі, що живлять пересувні машини на відкритих розробках, 

повинні прокладатися на опорах (козлах, стійках і ін). Ця вимога не розпо-

всюджується на випадки, коли передбачається запас гнучкого кабелю під на-

пругою на спеціальному кабельному барабані. Найближча до пересувної ма-

шини частина кабелю може бути прокладеною на ґрунті на відстані, достат-

ній для маневрування машини. 
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Рис.6.12. Конструкції кронштейнів для жорсткої підвіски кабелів в горизонтальних 

та похилих виробках: 

а- штамповані підвіски, б, в- підвіски з стрічкової сталі. 

 

Кабельні спуски на горизонти виконуються відкрито в жолобах, по ме-

талічних решітках та ін., захищаючи при цьому кабель від механічних пош-

коджень при обвалах, зсувах і ін. Під залізними дорогами, автодорогами в 

кар’єрі кабелі прокладають у трубах, жолобах, коробах. 

 

6.6. Повітряні лінії електропередач на кар’єрах 
 

На кар’єрах широке розповсюдження для розподілу електроенергії оде-

ржали повітряні лінії електропередач, що відзначаються простотою виконан-

ня та експлуатації, а також економічністю по відношенню до кабельних лі-

ній. При цьому використовують два типи повітряних ліній: постійні та тим-

часові. 

До постійних відносять стаціонарні повітряні ЛЕП усіх напруг, які ма-

ють строк служби більше п’яти років і прокладаються у більшості випадків 

на поверхні кар’єра поза зоною вибухових робіт. Вони можуть також розта-

шовуватись і безпосередньо в кар’єрі (на непрацюючих уступах) і на відва-
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лах. Конструкція стаціонарних ЛЕП на кар’єрі нічим не відрізняється від по-

дібних ЛЕП на підприємствах інших галузей економіки і будується у відпо-

відності з вимогами ПУЕ. 

Строк служби тимчасових повітряних ЛЕП залежить від технології гір-

ничих робіт і може бути від кількох днів до кількох місяців. Вони бувають 

пересувними та переносними. Прокладаються тимчасові ЛЕП по робочих 

уступах і по мірі просування робочого обладнання вони продовжуються або 

скорочуються. Їх конструкція повинна бути легкою й зручною для монтажу 

та демонтажу. З іншої сторони ці ЛЕП піддаються дії вибухових робіт і , оче-

видно, їх конструкція повинна бути достатньо надійною. Будова цих ліній 

повинна відповідати як вимогам ПУЕ так і вимогам ПТЕ при добуванні ко-

рисних копалин відкритим способом. 

Для стаціонарних і пересувних повітряних ліній використовують голі 

багатодротові алюмінієві проводи марки А, сталеалюмінієві провода марок 

АС та АСУ і сталеві – марок ПС та ПСМ. Алюмінієві провода перерізом не 

більше 120мм2 використовують для пересувних ліній напругою 6-10кВ, ста-

леалюмінієві проводи застосовують,зазвичай, для ВЛ 35кВ і більше та на лі-

ніях 6кВ з прольотами великої довжини через природні перешкоди та спору-

ди, а також у районах з інтенсивною ожеледицею. Стальні проводи викорис-

товують як грозозахисні та заземлюючі троси та для слабо навантажених лі-

ній напругою до 1000В.  Для повітряних ліній кар’єрів, розташованих побли-

зу солоних озер та морів або в районах, де спостерігається прискорена коро-

зія проводів, використовують алюмінієві та сталеалюмінієві антикорозійні 

проводи (наприклад, АСК, в яких стальна серцевина покрита бітумним мас-

тилом, а провід покривається пластиковою плівкою). Для пересувних мереж з 

частими монтажем та демонтажем бажано використовувати мідні проводи. 

Для підвіски проводів використовують типові стаціонарні та пересувні 

опори. Для стаціонарних ліній використовують металеві, залізобетонні та де-
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рев’яні, або комбіновані (дерев’яний стовп з залізобетонним пасинком). Де-

рев’яні пересувні опори з дерев’яною основою характеризується легкістю, 

простотою виконання та невеликою ціною, вони складають додаткову ізоля-

цію відносно землі. Недоліком є невеликий строк служби. Найбільш еконо-

мічними є опори із залізобетонною основою (рис.6.14). Як пересувні викори-

стовують також металічні опори із труб на зварній металічній основі. При 

скельних породах на уступах використовують також металічні переносні 

опори, виконані із кутового заліза, які закріплюються на анкерних болтах, що 

закладаються у свердловини. 

 
 

Рис.6.14. Пересувні опори з залізобетонною основою: а – проміжна; б- кутова; 1- 

проводи ПЛ. 6-10кВ; 2- проводи ПЛ до 1кВ; 3 – заземлюючий  
 

Контрольні запитання і завдання 

1. Визначіть сферу застосування кабелів на геотехнічних виробництвах. 
2. Охарактеризуйте броньовані кабелі, їх конструкцію, наведіть марку-

вання та область використання. 
3. Які основні відмінності має кабель підвищеної гнучкості ЕВТ? 
4. Які існують вимоги до гнучких кабелів у підземних виробках та яка 

конструктивна особливість шахтних гнучких кабелів? 
5. . Наведіть основні визначення, параметри, елементи конструкцій по-

вітряних ліній електропередач. 
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РОЗДІЛ 7. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ  

ЕЛЕКТРОВОЗНОЇ ВІДКАТКИ 
 

7.1. Принципи електропостачання електровозної відкатки 
 

При транспортуванні корисної копалини на великі відстані на геотехні-

чних підприємствах широке розповсюдження (особливо в підземних вироб-

ках шахт, рудників) має електровозна відкатка. 

В підземних виробках використовують акумуляторні, контактні елект-

ровози постійного струму та безконтактні електровози змінного струму під-

вищеної частоти. 

Акумуляторні електровози розповсюджені на вугільних шахтах. Вони 

бувають у виконанні рудниковому вибухонебезпечному та в рудниковому пі-

двищеної надійності. Контактні дозволяється приймати в усіх виробках шахт 

І та ІІ категорій за газом та пилом а також в виробках із свіжим струменем 

повітря шахт ІІІ категорії та зверхкатегорійних. В виробках з вихідним стру-

менем повітря та в підготовчих виробках, що провітрюються вентилятором 

місцевого провітрювання, шахт ІІІ категорій та зверхкатегорійних за газом, 

використання електровозів у виконанні РП дозволяється при наявності на 

електровозах переносних автоматичних приладів контролю метану. 

Комплекс відкатки акумуляторними електровозами (рис. 7.1) складається 

із встановленого в зарядній камері зарядного пристрою 2, до складу якого 

входять трансформатор з регулятором напруги, випрямляч з контрольно-

вимірювальними приладами, апарат захисту від витоку на землю, автоматич-

ні вимикачі, пускачі, комплект механічного обладнання для обслуговування 

акумуляторних батарей; тягових батарей 3, що заряджаються; акумуляторних 

електровозів 4. 
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Рис. 7.1. Схема комплексу відкатки акумуляторними електровозом. 

 

Джерело живлення – акумуляторна батарея – встановлюється на електро-

возі. Заміна акумуляторних батарей виконується в зарядній камері. Виконан-

ня електровозу за рівнем вибухозахисту визначається виконанням батарейно-

го ящика; інше тягове електрообладнання має виконання РВ на всіх акумуля-

торних електровозах. Рудникові акумуляторні електровози двохвісні; кожна 

вісь обладнана індивідуальним приводом. 

Шахтні серійні електровози обладнані реостатною схемою керування. 

Але ця схема не дозволяє повністю використати тягову можливість електро-

возів. Тому з розвитком напівпровідникової техніки стали можливі безконта-

ктні схеми керування – теристорно-імпульсні схеми керування (електровози 

АРП10, АРП14, АРП28). 

Новою системою електровозної відкатки є відкатка безконтактними еле-

ктровозами змінного струму підвищеної частоти. Принцип роботи такої від-

катки основується на передачі електроенергії від живлячої підстанції до еле-

ктровоза безконтактним способом – методом електромагнітної індукції стру-

мів високої частоти. 

Комплекс високочастотної відкатки (рис. 7.2) складається із перетво-

рювальної (тягової) підстанції 1, тягової мережі у вигляді двох спеціальних 

кабелів 3, компенсуючих конденсаторів 2 та електровозів 7.  
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Тягова підстанція включає перетворювач частоти (на 3 кГц або 5 кГц)  

та необхідне пускорегулююче обладнання та апаратуру керування, контролю 

та захисту. 

Тягова мережа являє собою однофазний ланцюг, що складається з двох 

одножильних кабелів, що прокладаються на відстані 400 мм один від одного, 

над рейковим шляхом симетрично відносно його вісі та створюють замкну-

тий контур. Індуктивність кабелів компенсується конденсаторами 2, що 

включаються через відповідні проміжки послідовно з кабелем. Навколо кабе-

лю виникає електромагнітне поле, яке приймається на електровозі спеціаль-

ним енергоприймачем 4, що являє собою дві плоскі обмотки із кількох витків 

спеціального кабелю, вкладених у незамкнуті феритові сердечники. Від енер-

гоприймача енергія поступає через випрямляч 5 до тягових двигунів 6. Без-

контактні  електровози (В10, В14) мають продуктивність в 2,5 раза вищу ніж 

акумуляторні, зменшуються питомі витрати енергії, спрощується експлуата-

ція транспорту. 

 
Рис. 7.2. Схема комплексу відкатки безконтактними електровозами змінного струму 

підвищеної частоти. 

 

Найбільш розповсюдженою є відкатка контактними електровозами.  В її 

комплекс (рис. 7.3) входять: перетворювач 1 з апаратом захисту від витоку на 
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землю 3, автоматичні вимикачі 2, контактний провід 4 з арматурою підвіски, 

живлячі кабелі 5, дільничні вимикачі 6, рейки 7, відсмоктуюючі кабелі 8, 

електровоз 9. 

 
Рис. 7.3. Схема комплексу відкатки контактними електровозами. 

 

На перетворювальній підстанції трьохфазний змінний струм випрямлю-

ється в постійний струм 250 або 550 В. Постійний струм за допомогою жив-

лячих кабелів подається в контактну мережу (полярність «+»), зворотним 

проводом (полярність «-») служить рейковий шлях та відсмоктуюючі кабелі. 

Порівняно з акумуляторними електровозами контактні є дешевшими, прос-

тішими за конструкцією, мають більшу потужність та швидкість руху і, як 

наслідок, більшу продуктивність. 

Аналогічний принцип електропостачання постійним струмом електрово-

зної відкатки використовується на відкритих роботах за допомогою промис-

лових електровозів та тягових агрегатів. 

Також на кар’єрах використовують промислові електровози, що живлять-

ся від тягової мережі змінного струму з номінальною напругою 10 та 25 кВ, 

що відповідає напрузі 11,5 та 27,5 кВ на шинах підстанції. При цьому виді ві-

дкатки перетворювач змінного струму на постійний встановлюється на борту 



 442 

Рейковий ланцюг 

електровоза. Принципова схема живлення тягової мережі змінного струму 

приведена на рис. 7.4.  

 

                                                          Тяговий трансформатор      -II; 110(35)/10 кВ 

 
                                                               Контактна мережа ~10кВ 

 

Рис. 7.4.Тягова мережа змінного струму на кар’єрах. 

 

7.2. Тягові мережі та їх виконання в шахті та на кар’єрах 
 

Тягова мережа складається з контактної мережі, живлячих, підсилюючих 

та відсмоктуючих ліній, рейкового ланцюга (рис.7.5) Контактна мережа 8 

живиться від тягової підстанції через автоматичні вимикачі 1, живлячі 2 та 

підсилюючі кабелі. Зворотній стум із рейкового ланцюга поступає на підста-

нцію через відсмоктуючий кабель. Місця приєднання живлячого кабелю до 

контактного проводу та відсмоктуючого кабелю до рейок називаються відпо-

відно живлячим4 та відсмоктуючим 5 пунктами. Кожна тягова підстанція 

живить розгалужену контактну мережу, розташовану над залізничними колі-

ями різного призначення, зв'язаними загальною технологічною схемою робо-

ти відкатки. Надійне функціонування і зручність обслуговування контактної 

мережі досягаються розподілом її на окремі ділянки, що з'єднуються між со-

бою секційними роз'єднувачами 7. Такий розподіл мережі дозволяє виключи-
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ти будь-яку ділянку шляху для виконання профілактичних робіт і при лікві-

дації ушкоджень без припинення руху на інших ділянках дороги. 

 

Рис. 7.5. Схема тягової мережі шахти. 

При складанні схеми живлення і секціонування контактної мережі врахо-

вують її розподіл на окремі ізольовані ділянки — секції, що одержують жив-

лення по самостійних лініях. Секції контактної мережі відокремлюються од-

на від іншої секційними ізоляторами 6.  

Відповідно до ПТЕ секційні ізолятори і розʼєднувачі повинні встанов-

люватися через кожні 500 м контактної мережі, а також на усіх відгалужен-

нях. У деяких випадках живлення кожної ділянки контактного проводу здій-

снюється за допомогою окремих живлячих ліній. 

Контактний провід виконується з міді чи бронзи, має спеціальний профіль, 

виготовляється з перерізом 65, 85, 100, 120, 150 мм2 марок МФ, БрФ –  мідні 

та бронзові фасонні та МФО, БрФО –  мідні та бронзові фасонні овальні.  
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Підвіска контактного проводу виконується за допомогою спеціальних 

підвісних затискачів, що складаються з двох щік. Підвісний затискач підві-

шується до бокового кріплення виробки за допомогою поперечних підтри-

муючих тросів (гнучкий спосіб підвіски) або закріплюється на кріпленні (жо-

рсткий спосіб). На рис. 7.6 показано гнучкий спосіб підвіски контактного 

проводу, де контактний провід 2 утримується під покрівлею виробки підвіс-

ним затискачем, який кріпиться до підвісу 1. Останній на відтяжках 4 крі-

питься до бокових стінок виробки за допомогою хомутів 8. 

 

Рис. 7.6. Гнучкий спосіб підвіски контактного проводу. 

Для забезпечення подвійної ізоляції контактного проводу від землі ви-

користовуються ізоляційний болт підвісу 1 та ізолятори 3, котрі вставляють-

ся в відтяжки 4. В сухих виробках застосовують пряжкові ізолятори, в обвод-

нених – фарфорові горішкові ізолятори. Для натягу дротових відтяжок слу-

жать натяжні муфти 7 (з ходом 100 мм) в одній з відтяжок. Гнучкий спосіб 
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підвіски покращує зняття стуму, на нього менше впливає коливання висоти 

виробки. Тому використовують в основному гнучкий спосіб підвіски. 

Контактний провід підвішується зигзагоподібно, щоб робоча частина 

струмоприймача електровоза зношувалась по можливості рівномірно. Висота 

підвіски контактного проводу залежить від призначення виробки, в якій він 

прокладається і коливається в межах 1,8…2,2 м. 

Для створення необхідної провідності рейкового ланцюга на стиках 

рейки з’єднуються між собою за допомогою перемичок із мідного (не менше 

50 мм2) або стального провідника (не менше 350 мм2). Через кожні 50 м всі  

нитки рейок з’єднуються поперечними перемикачами, що приварюються до 

підошви рейок. 

В якості живлячих та відсмоктуючих кабелів використовують броньо-

вані одножильні кабелі з перерізом 70…300 мм2.  

 

Рис. 7.7. Децентралізована схема живлення контактної мережі. Розшифровку позицій 

див. на рис. 7.5 

На шахтах використовуються дві системи електропостачання тягових ме-

реж електровозного транспорту: 
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–  централізована, при якій тягова мережа горизонту живиться від тяго-

вої підстанції, встановленої в навколостовбурному дворі, по одному чи декі-

льком живлячим і відсмоктуючим кабелям (рис. 7.5); 

–  децентралізована, при якій протяжна тягова мережа горизонту розбита 

на ділянки, кожна з яких живиться від окремої тягової підстанції (рис. 7.7). 

Для зазначеної на рис. 7.5 схеми електропостачання підземної електро-

возної відкатки  характерна наявність ділянок з однобічним живленням. В 

цьому випадку просто здійснюється захист тягової мережі від струмів КЗ, 

однак іноді ця схема не забезпечує нормального експлуатаційного режиму 

роботи транспорту. Особливо це відчутно при великій довжині відкатки і 

значному тяговому навантаженню, коли падіння напруги в тяговій мережі 

досягає неприпустимих значень. Внаслідок надмірного падіння напруги 

зменшується швидкість руху, а, отже, і продуктивність відкатки. Поява 

значної різниці потенціалів в окремих точках рейкового кола приводить до 

зростання блукаючих струмів. 

Як показують розрахунки, довжина ділянки при однобічному живленні, 

визначена за максимально припустимим падінням напруги в тяговій мережі 

(30% відповідно до практики проектування) при одночасній роботі трьох 10-

тонних електровозів, не перевищує 1,5 км (перетин контактного проводу 100 

мм2, рейки РЗЗ). Подальше збільшення довжини і продуктивності відкатки 

вимагає розробки  сучасних і більш потужних систем електропостачання пі-

дземних тягових мереж. 

Найбільш актуальним рішенням цієї проблеми є удосконалювання сис-

тем електропостачання підземного електровозного транспорту при існуючій 

номінальній напрузі тягової мережі 275 В, тому що перехід на більш високу 

напругу на діючих шахтах зв'язаний із рядом серйозних труднощів, найбільш 

істотні з яких – створення більш ефективних пристроїв захисту від електрот-

равматизму і пожеж.  
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При схемі децентралізованого електропостачання (рис. 7.7) можна здій-

снити двостороннє (роздільне чи паралельне) живлення ділянок контактної 

мережі.  

При паралельному двосторонньому живленні довжина відкатки в 4 рази 

більше, ніж при однобічному живленні. Але двостороннє живлення контакт-

ної мережі від суміжних тягових підстанцій у вугільних шахтах заборонено 

(через ускладнення і подорожчання захисних пристроїв); ділянки мережі у 

випадку децентралізованого живлення повинні бути ізольовані один від ін-

шого.  

При децентралізації електропостачання підвищується надійність роботи 

відкатки внаслідок створення розосередженого резерву тягових агрегатів, а 

також зменшуються блукаючі струми і зв'язана з ними небезпека електрокор-

розії. Слід зазначити, що при децентралізованому електропостачанні частину 

підстанцій — на крилах шахти — можна виконувати пересувними. Однак ос-

новна тягова підстанція, що споруджується, як правило, в навколостовбур-

ному дворі, на весь термін служби шахти повинна бути стаціонарною. 

Впровадження схем децентралізованого живлення можливо тільки на 

основі автоматизованих напівпровідникових стаціонарних і пересувних тяго-

вих підстанцій, що забезпечують надійну роботу без постійного обслуговую-

чого персоналу. 

Контактна мережа кар’єру в залежності від технологічного призначення 

залізничних колій ділиться на постійну, обмежено пересувну та пересувну.  

На кар’єрному транспорті в залежності від найбільшої швидкості руху 

використовують наступні види підвіски контактного проводу: жорстку не-

компенсовану – при  швидкості до 20 км/г; просту некомпенсовану з сезон-

ним регулюванням натягу – до 30 км/г; просту некомпенсовану – до 50 км/г; 

ланцюгову напівкомпенсовану з автоматичним регулюванням натягу контак-

тного проводу – більше 50 км/г. 
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Жорстка некомпенсована підвіска використовується на пересувних колі-

ях та на окремих дільницях постійних колій. 

На стаціонарних коліях кар’єрів найбільше розповсюдження  одержала 

проста компенсована підвіска контактного проводу.  

На одно -, двоколійних перегонах використовують консольні підвіски, 

які мають декілька варіантів конструктивних рішень. Найбільш удосконале-

ною є еластична підвіска контактного проводу на похилих неізольованих 

консолях, яка складається з консолі 1, тяги 2, ізолятору 3, струни 4, фіксатору 

6. (Рис. 7.8.). На станціях або багатоколійних перегонах використовують під-

віски контактного проводу на гнучких або жорстких поперечинах. Ізоляцію 

основних вузлів постійної контактної мережі виконують високовольтними 

підвісними чи стержньовими ізоляторами. Для закріплення контактних про-

водів в горизонтальному положенні використовують фіксатори. 

 Підвішений контактний провід ділиться на анкерні перегони. При до-

вжині анкерного перегону до 650 м один кінець контактного проводу крі-

питься за допомогою автоматичної анкеровки (з натягом вантажем), другий – 

жорстко. При великих перегонах обидва кінці мають автоматичну анкеровку. 

Обмежено пересувну контактну мережу використовують на дільницях 

заїздів, на робочих горизонтах та на постійних коліях в кар’єрі при наявності 

тяжких скельних ґрунтів, де установка блочних фундаментів є затрудненою. 

Пересувна контактна мережа на пересувних коліях кар’єра виконується 

з урахуванням способу пересування рейкової колії та типу екскаваторів, що 

використовуються (одноковшеві чи баготочерпакові).  

7.3. Блукаючі струми та боротьба з ними. 
 

Наявність у відкаточній виробці неізольованого, що знаходиться під 

напругою, контактного проводу являє постійну загрозу електротравматизму і 
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пожеж.  Тому питанням електробезпеки відкатки контактними електровозами 

приділяється велика увага. 

 
Рис. 7.8. Гнучка підвіска контактного проводу на похилих неізольованих консолях: 

Виконання І – при системі постійного струму напругою 1,5 кВ; виконання ІІ – при систе-

мах постійного струму напругою 3,3 кВ та змінного струму напругою 10 кВ. 
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В даний час найпоширеніший спосіб живлення тягової мережі — вико-

ристання рейкового шляху в якості зворотного токопроводу. Цей спосіб від-

різняється простотою побудови тягової мережі і порівняно невеликими капі-

таловкладеннями. Однак з погляду електробезпечності він має наступні істо-

тні недоліки: 

–  підвищену небезпеку електротравматизму при доторканні до контакт-

ного проводу; 

–  небезпека запалення горючих матеріалів струмами витоку й іскрами, 

що виникають між контактним проводом і струмоприймачем; 

–  іскріння між контактним проводом і струмоприймачем, а також між 

колесами і рейками, здатне запалити вибухонебезпечну атмосферу; 

–  наявність блукаючих струмів. 

У результаті поганої ізоляції зворотного проводу частина струму, що 

проходить по рейках, відгалужується в землю. Цей струм називають блукаю-

чим (рис. 7.9). 

Різниця потенціалів між рейковим шляхом і навколишніми гірськими  

породами чи металевими предметами, що знаходяться у виробці, у ряді випа-

дків може досягати десятків вольт.  

Металеві підземні споруди, розташовані поблизу електрифікованих на 

постійному струмі залізничних колій, захищають від корозії блукаючими 

струмами. 

 Крім того,  в результаті зіткнення одного з проводів (з ушкодженою ізо-

ляцією), що йдуть до електродетонаторів, з рейкою, а іншого — з металевим  

предметом чи породою може відбутися передчасне запалення електродетона-

торів (рис. 7.10). 

При вирішенні питання про можливість застосування контактної елект-

ровозної відкатки в газових шахтах необхідно також враховувати небезпеку 



 451 

запалення метану від блукаючих струмів. Наявні в шахтах металеві констру-

кції і комунікації (трубопроводи, не струмоведучі рейки, ланцюги заземлен-

ня, стави конвеєрів, канати й ін.) сприяють виносу потенціалів рейкового ко-

ла у віддалені від відкаточних штреків виробки, де небезпека скупчення ме-

тану реальна. Іскріння, що може виникнути при зіткненні металевих предме-

тів, являє загрозу запалення метано-повітряної суміші. 

 
Рис. 7.9. Схема проходження блу-

каючих струмів і діаграма розподілу 
потенціалу рейок  від носно землі. 

Рис. 7.10. Схема дії блукаючих струмів: 

а, б, д , е — точки дотику електричних ла-

ланцюгів, здатні викликати небезпечну дію 

блукаючих струмів;  в і г - приєднання, що не-

рекомендується в шахтах,(дренажування мета-

левих частин (трубопроводів) до  рейкового 

шляху); ж — порушене стикове з'єднання рейок 
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Різниця потенціалів блукаючих струмів понад 7,3 В є небезпечною. Та-

кі потенціали з'являються у відкаточних виробках при великих опорах зворо-

тного проводу, що повʼязано з руйнуванням стикових зʼєднань рейкового 

шляху та великою довжиною тягових мереж у сухих виробках, де перехідний 

опір від рейок до землі великий. Для зниження цієї небезпеки пропонується 

тягову мережу розраховувати за припустимим опором зворотного проводу, 

що у процесі експлуатації повинне контролюватися по допустимому потенці-

алі рейок. Між не струмоведучими і струмоведучими рейками необхідно ви-

користовувати ізолюючі стики. 

Небезпека запалення метану може виникнути і при порушенні блукаю-

чими струмами іскробезпечних параметрів заземлених ланцюгів дистанцій-

ного керування, сигналізації і зв'язку. Для боротьби з цією небезпекою можна 

застосовувати заходи по видаленню цих ланцюгів від струмоведучих рейок 

на відстань не менш 1 м.  

Найбільш радикальним способом зниження блукаючих струмів є зме-

ншення повздовжнього опору рейок, що досягається затягуванням болтів на 

накладках і установкою електричних з'єднань (на стиках рейок, стрілках і 

хрестовинах). 

В залежності від ступеня небезпеки пошкодження, відповідальності і 

кількості підземних інженерних споруджень у районі електрифікованих шля-

хів використовують пасивні й активні засоби захисту, який можна розділити 

на три основні групи: 

–  перша – заходи щодо обмеження витоків струму з залізничних рейок в 

землю; 

–  друга – заходи щодо обмеження проникнення блукаючих струмів в пі-

дземні споруди; 

–  третя – заходи активного електрозахисту підземних комунікацій. 
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Заходи першої групи спрямовані на зменшення електричного опору рей-

кового кола і збільшення перехідного опору «рейка – земля».  Обмеження ви-

токів тягового струму в землю досягається за рахунок зменшення падіння 

напруги в рейковому колі, підвищення опору в ланцюзі витоку тягових стру-

мів і зменшення кількості електричних з'єднань залізничних рейок з метале-

вими спорудами. 

Для зниження падіння напруги в рейковому колі необхідно встановлю-

вати стикові рейкові з'єднання. Підвищення опору в ланцюзі витоку з рейок 

тягових струмів досягається завдяки: застосуванню на постійних коліях ще-

бінкового (чи рівноцінного) баласту, укладанню шпал, просочених електроі-

золюючим складом як антисептик; прочищенню просвіту між підошвою рей-

ки і баластом (величина його повинна бути не менш 30 мм); ізоляції від землі 

всмоктуючих ліній і заземлюючих провідників до опор контактної мережі; 

установці на території промислових майданчиків іскрових проміжків у лан-

цюзі заземлення опор. До заходів другої групи відноситься нанесення на по-

верхні підземних споруд спеціальних захисних ізоляційних покрить. 

Заходи третьої групи – це виконання електричного дренажу, застосуван-

ня катодного і протекторного захистів.  

Електричний дренаж являє собою з'єднання ізольованим проводом пі-

дземної споруди з пунктом відсмоктування чи приєднання її до негативної 

шини на підстанції (глибоке дренування) . Пряме дренування на пункти, що 

відсмоктують, викликає збільшення витоку струмів з рейок, тому що при 

цьому зменшується перехідний опір між рейками і землею. Аналогічне яви-

ще, причому в більшій мірі, спостерігається при глибокому дренуванні. Еле-

ктричний дренаж повинен здійснюватися тільки при мінімальному середньо-

му значенні дренажного струму, що забезпечує захист споруди. Для обме-

ження дренажного струму в ланцюг дренажу включають реостат. Глибокий 
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дренаж допускається в тому випадку, коли прямий дренаж не забезпечує під-

тримка захисного потенціалу на спорудах. 

Прямий дренаж має двосторонню провідність, що може шкідливо позна-

читися при перемінній полярності підземної споруди, тому що будуть збіль-

шуватися струми, що входять у підземну споруду і виходять з неї. У цьому 

випадку застосовують поляризований дренаж, що має однобічну провідність. 

В тих випадках, коли робота поляризованого дренажу у знакозмінних 

зонах  являється неефективною, застосовують підсилений дренаж. Для підси-

лення в розсічку дренажного кабелю включають джерело ЕРС постійного 

струму.  

При катодному захисті використовують зовнішнє джерело  постійного 

струму, яке підключають в зоні найвищого потенціалу  негативним полюсом 

до підземної споруди, а позитивним — до спеціально обладнаного анодного 

заземлення. 

Захист анодними гальванічними електродами (протекторний захист) — 

це різновид катодного захисту. Необхідний для захисту струм створюється 

гальванічним елементом, одним електродом якого є підземна споруда, а дру-

гим – гальванічний анод, виготовлений зі сплаву більш електронегативного, 

чим метал споруди, що захищається. 

Заходи першої і другої групи здійснюються в період електрифікації тра-

нспорту і будівництва підземних споруд. Заходи третьої групи вибирають на 

підставі  досліджень блукаючих струмів на діючому підприємстві.  

Для контролю і своєчасного попередження ушкоджень підземних спо-

руд блукаючими струмами необхідно періодично робити вимір різниці поте-

нціалів між спорудами і землею і зовнішній огляд поверхні споруд. Для цьо-

го на відповідальних комунікаціях повинні встановлюватися постійні конт-

рольні пости. 
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На поверхні землі на залізничних і трубопровідних магістралях, а та-

кож у містах, де основною небезпекою від блукаючих струмів є електрокор-

розія металевого устаткування і споруд, застосовують особливі види захисту 

від блукаючих струмів.  

 

7.4. Акумуляторні батареї та способи їх зарядки 
 

Застосовувані в даний час акумулятори можуть бути розділені за скла-

дом електроліту на кислотні і лужні. Вони широко використовуються на рух-

ливому складі рейкового і безрейкового транспорту (електровози, автомобілі, 

трактори, електронавантажувачі) у якості тягових, стартерних і допоміжних 

джерел струму. 

Єдиним представником кислотної групи, що одержали поширення, є 

свинцевий акумулятор , різні типи якого застосовують в основному в якості 

стартерних на автомобілях і тракторах.  

Лужна група акумуляторів нараховує кілька електрохімічних систем, з 

числа яких найбільше поширення одержали нікель-залізні і нікель-кадмієві; у 

деяких областях техніки знайшли застосування срібно-цинкові і нікель-

цинкові акумулятори. 

Нікель-залізні акумулятори одержали найбільше поширення в якості 

тягових унаслідок доступності  вихідних активних матеріалів, простоти конс-

трукції, відносно низкою вартості, великого терміну служби і високої надій-

ності. Нікель-залізні акумулятори краще свинцевих забезпечені розвіданими 

світовими запасами нікелю. 

Основними недоліками нікель-залізних акумуляторів є значний само-

розряд, погана робота при низьких температурах електроліту і повна втрата 
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працездатності при температурі електроліту від -5 до - 30 °С в залежності від 

величини струму розряду.  

Нікель-кадмієвий акумулятор зберігає працездатність при більш низь-

кій у порівнянні з нікель-залізними акумуляторами температурі електроліту 

(межею якої є - 40 °С), має менший саморозряд і, крім того, припиняє усяке 

виділення газів негайно слідом за закінченням заряду. Остання обставина має 

істотне значення при експлуатації у вибухонебезпечному середовищі; у зв'яз-

ку з цим їх застосовують для вибухобезпечних переносних світильників у ву-

гільних шахтах. Варто також відмітити, що нікель-кадмієві акумулятори мо-

жна виготовляти цілком герметизованним. Широкому поширенню тягових 

нікель-кадмієвих акумуляторів перешкоджають дефіцитність і висока вар-

тість кадмію. 

Срібно-цинкові акумулятори, що володіють найбільш високими пито-

мими енергетичними показниками, не знайшли широкого застосування через 

дорожнечу і дефіцитність срібла і малого терміну служби. Нікель-цинкові 

акумулятори, хоча і не містять дефіцитних матеріалів, також мають малий 

термін служби. 

Акумулятори, що служать для живлення тягових електродвигунів руд-

ничних електровозів, називають тяговими. В умовній позначці типу тягових 

акумуляторів за ДСТ букви і цифри позначають: Т – область переважного за-

стосування (тяговий); НЖ – електрохімічна система акумулятора (нікель-

залізний); Ш – призначення (шахтний). Цифри після букв – номінальна єм-

ність в ампер-годинах.  

Наприклад, акумулятор ТНЖШ-500 має номінальну ємність 500 А-г. 

Тягові акумулятори і комплектуючі з них батареї повинні задовольняти 

наступним загальним вимогам:  

–  висока надійність;  

–  великий термін служби;  
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–  мала вартість;  

–  відсутність шкідливого впливу на розташовану поруч апаратуру;  

–  безпека обслуговування.  

Вони повинні працювати при рідких доливаннях води, мати клапани за-

ливальних отворів, що відкриваються легко перешкоджають вихлюпуванню 

електроліту і забезпечують вихід газів, що виділяються. Тягові акумулятори 

повинні володіти достатньою механічною міцністю, зберігати працездатність 

у широкому діапазоні температур, при трясці й ударах, мати досить високу 

віддачу енергії і потужності на одиницю власної маси й об’єму, малою швид-

кістю саморозряду при розімкнутому зовнішньому ланцюзі, мати малий вну-

трішній опір, положисту розрядну характеристику, надійну зовнішню ізоля-

цію, високу тепловіддачу, надійне кріплення до вивідних затискачів монтаж-

них проводів і міжакумуляторних зʼєднань. 

Тягова акумуляторна батарея є одним з основних вузлів, що визначають 

тягово-енергетичні й експлуатаційні характеристики рудникового акумуля-

торного електровоза. Тому правильний вибір типу акумуляторів і технічних 

параметрів усієї батареї здобуває для рудникової електровозної тяги особли-

во важливе значення. 

На вітчизняних рудникових електровозах застосовуються нікель-залізні 

акумулятори типу ТНЖШ і лише на рудникових електровозах великої поту-

жності  застосовуються нікель-кадмієві акумулятори типу ТНКШ. 

У лужних акумуляторах електролітом служить розчин їдкого лугу (їдко-

го натру NаОН чи їдкого калі КОН), а акумуляторна посудина і рамки плас-

тин виготовляються з нікельованої сталі. Активна маса заряджених позитив-

них електродів лужних акумуляторів складається з водяного окису нікелю 

Nі(ОН)з. Так як  гідрат окису нікелю є поганим провідником струму, для збі-
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льшення провідності маси до неї додають домішки дрібного пелюсткового 

нікелю, графіту та ін. 

Активна маса негативних пластин нікель-залізних акумуляторів склада-

ється зі спеціально приготовленого залізного порошку ( чи магнетиту віднов-

леного концентрату руди). Активною масою заряджених негативних пластин 

нікель-кадмієвих акумуляторів є губчатий металевий кадмій з додаванням 

деякої кількості такого ж заліза. 

Приблизний хід хімічних процесів при заряді складається з перетворен-

ня окису нікелю на позитивному електроді в окисли більш високих ступенів і 

у відновленні окислів заліза, що утворилися, (чи кадмію) на негативному 

електроді в металеве залізо (чи кадмій). При розряді відбувається часткове 

розкислення позитивного нікелевого електрода й окислювання залізного (ка-

дмієвого) негативного. 

Загальна формула процесу заряду для нікель-залізного акумулятора має 

наступний вид: 

2Ni(OH)2+Fe(OH)2+KOH
 
 

розряд

заряд

 2Ni(OH)3+Fe+KOH 

Електроліт в акумуляторах відіграє роль провідника струму між елект-

родами. Через те що електроліт не розкладається, кількість його в акумулято-

рі порівняно мала. Крім того, активна маса лужних акумуляторів не розчиня-

ється в електроліті і не піддається значним об'ємним змінам. Ця обставина 

має велике значення для довговічності акумуляторів. 

Основним матеріалом, використовуваним при виробництві посудин і 

пластин для лужних акумуляторів, є нікельована сталь, завдяки чому маємо 

можливість додати елементам значну міцність. 

Активна маса пластин лужних акумуляторів укладена в нікельовані па-

кети з великою кількістю отворів невеликого діаметра. Отвори ці менше зе-
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рен активної маси, що виключає  можливість випадання останньої з пакетів і 

утворення на дні посудини струмопровідних осадків, які служать найчастіше 

причиною коротких замикань. Активна маса пластин обох знаків, незважаю-

чи на домішки, проводить струм погано. Так як пресована маса мало пориста, 

пластини виконуються дуже тонкими. Це викликає необхідність збільшувати 

кількість пластин. 

Як негативні, так і позитивні пластини складаються зі сталевої ніке-

льованої рамки чи  ламелі з великими комірками, у які запресовані плоскі ко-

робочки чи пакети  з тонкої перфорованої і нікельованої сталі. У ці пакети 

поміщають спресовані брикетики активної маси. 

У верхній частині кожної пластини мається круглий отвір, через який 

проходить сталевий нікельований стрижень, що скріплює пластини однако-

вого знаку. 

Корпус і кришку акумулятора виконують звареними зі сталевих ніке-

льованих листів. На кришці акумулятора є отвір з автоматичним клапаном. 

Клапан служить для поповнення електроліту, охороняє його від розбризку-

вання і пропускає гази, як тільки тиск усередині акумулятора стане вище ат-

мосферного, і дозволяє уникнути зіткнення електроліту з повітрям, що спри-

чинило б за собою утворення вуглекислих солей і пошкодження електроліту. 

Відповідно до ДСТ для рудничних електровозів випускаються лужні 

ламельні акумуляторні батареї типу ТНЖШ різної ємності. Цифра, що стоїть 

після зазначених букв, позначає номінальну (п’ятигодинну) ємність в ампер-

годинах, а цифра, що стоїть перед буквами, вказує число послідовно з'єдна-

них елементів у батареї.  

Наприклад, батарея 112ТНЖШ-500 – тягова, нікель-залізна ємністю 

500 А∙год, має 112 елементів. Стандартні ємності електровозних акумулято-

рів: 300, 350, 500, 550 і 650 А∙год. Букви, що стоять після ємності познача-
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ють: У – кліматичне виконання (у даному випадку для районів з помірним 

кліматом), П – пластмасовий бак. 

Напруга на початку заряду у акумуляторів НК може знаходитися в ме-

жах 1,45…1,5 В, в акумуляторів НЖ у межах 1,55…1,6 В. Кінцева напруга в 

обох типах акумуляторів знаходиться в межах 1,75…1,85 В. Нормальна три-

валість заряду дорівнює 6 год. У процесі розряду напруга монотонно спадає 

від 1,45 В у акумуляторів НЖ і від 1,35 В у акумуляторів НК до мінімально 

припустимого значення 1 В.  

Без особливої шкоди лужний акумулятор можна розряджати і нижче 

зазначеної кінцевої напруги, але робити такі розряди не рекомендується, то-

му що це практично невигідно – напруга після 1В дуже швидко падає до ну-

ля, а активна маса на електродах піддається необоротним змінам. 

Номінальна ємність акумулятора Qн є його найважливішим технічним 

параметром. По номінальній ємності нормуються величини струмів при за-

ряді і розряді акумуляторів.  

У відповідності з ДСТ для акумуляторів НЖ величина нормального заряд-

ного струму при шестигодинному режимі заряду визначається за формулою: 

Iз=0,25Qн, 

де Qн – номінальна ємність акумулятора, А*год. 

Кожен лужний акумулятор дає середню напругу 1,2 В, тому для одер-

жання необхідної напруги акумулятори звичайно з'єднуються послідовно. 

Кожна схема з'єднання і розташування акумуляторів в електровозній  

батареї повинна задовольняти наступним вимогам: 

–  Розташування елементів у ящику повинне забезпечувати їхню стій-

кість при русі електровоза та мінімальні пошкодження посудин при по-

штовхах і ударах; найбільш стійким буде таке розташування елемента, при 

якому його пластини виявляться перпендикулярними до напрямку руху, тоб-

то до осі електровоза; 
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–  Число міжелементних з'єднань і витрата на них металу повинні бути 

мінімальними; 

–  Схема з'єднань повинна бути простою щоб уникнути помилок при її 

складанні; 

–  Різниця потенціалів між двома будь-якими сусідніми елементами по-

винна бути мінімальною щоб уникнути саморозряду і коротких замикань 

(перекриттів) елементів. 

Для тягових лужних акумуляторів при шестигодинному режимі заряду 

приймається постійний зарядний струм, рівний 0,25 їхньої номінальної ємно-

сті, тобто при заряді акумулятору надається кількість електрики Qз=1,5Qн.  

При  п’ятигодинному режимі розряду коефіцієнт віддачі акумулятора складає 

за ємністю 0,66, за енергією 0,47. Однак заводи-виготовлювачі рекомендують 

приймати величину зарядного струму 0,28Qн, тобто Qз>1,5Qн, тоді коефіцієнт 

віддачі за ємністю складе 0,60, а за енергією 0,43. Практично ж коефіцієнт 

віддачі за енергією в шахтних умовах не перевищує 0,4. 

Нині для заряду акумуляторних батарей рудникових електровозів засто-

совують напівпровідникові зарядні пристрої з автоматичною стабілізацією 

зарядного струму за допомогою дроселів насичення чи спеціальних тиристо-

рних схем.  

Іншим, більш простим способом заряду акумуляторної батареї є заряд 

шляхом безпосереднього підключення її до джерела зі сталою напругою, на-

приклад до виходу некерованого випрямляча. Для обмеження струму в заря-

дному колі часто використовують нерегульований резистор R. У цьому випа-

дку по мірі росту ЕРС батареї Еб буде зменшуватись зарядного струму Iз: 

б

б
з RR

EUI



  , 

де U – напруга джерела; Rб – внутрішній опір батареї акумуляторів. 
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 При постійній напрузі джерела U напруга на батареї по мірі заряду пос-

тупово підвищується, тому що зменшується спадання напруги на резисторі: 

Uб =U-IзRб . 

Треба відмітити, що по мірі заряду батареї ії внутрішній опір падає, але 

не в тій мірі що росте ЕРС батареї тому струм заряду при підтримці сталої 

напруги джерела падає. 

Спосіб заряду при падаючому значенні струму одержав назву заряду по 

автоматичній кривій. Ніяких спеціальних  пристроїв чи схем для його здійс-

нення не потрібно. Очевидно, що при цьому способі час заряду подовжується 

в порівнянні з попереднім. Якщо при заряді за першим способом час заряду 

складав 6 год, то при заряді за останнім способом він збільшується до 10 год. 

Цей час може бути зменшеним до 7…7,5 год, якщо допустити підвищену ве-

личину струму на початку заряду. 

Проміжне положення між режимами заряду падаючим і сталим струмом 

займає режим заряду ступінчастою зміною зарядного струму зі стабілізацією 

його на кожному ступені. Такий спосіб заряду (звичайно з двома ступінями) 

знайшов застосування для свинцевих акумуляторних батарей. 

Дослідженнями встановлено, що режим заряду сталим струмом не є 

найбільш раціональним через збільшення витрат енергії на газовиділення в 

кінцевій стадії заряду батареї, однак він дозволяє здійснити заряд у мінімаль-

ний час, що важливо для вугільних шахт, де на протязі зміни необхідно ціл-

ком зарядити і підготувати батарею до роботи. 

Ведуться також дослідження з винайдення прискорених режимів заряду 

тягових батарей з використанням охолодження акумуляторів, що забезпечує 

високу продуктивність операції по заряду. 

Автоматизація процесу заряду як при способі сталого струму, так і при 

способі падаючого струму за теперішнього часу практично може бути здійс-
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нена лише в тому випадку, якщо кожна батарея заряджається від окремого 

випрямляча. Така зарядка одержала назву індивідуальної. 

 

7.5. Зарядні агрегати та підстанції 
 

Автоматизація забезпечує підвищення надійності та електробезпеку, а 

також зниження трудомісткості обслуговування зарядних випрямлячів та 

акумуляторних батарей. На автоматизованих зарядних підстанціях передба-

чають: 

– Дистанційне (автоматичне) включення агрегатів з можливістю місце-

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

рядного пристрою; 

– Автоматичне регулювання зарядного режиму (стабілізацію струму чи 

напруги, програмне автоматичне регулювання); 

– Автоматичне відключення зарядного пристрою від мережі: 

нормальне – після закінчення заряду; аварійне – при спрацюванні захис-

ту від коротких замикань, при спрацюванні реле витоку, при порушенні ре-

жиму охолодження випрямляча та при перегріві акумуляторів; 

– Запобігання роботи випрямляча в режимі холостого  ходу й блокуван-

ня його включення при неправильній полярності приєднання акумуляторної 

батареї, що заряджається; 

– Сигналізацію про нормальну роботу зарядних пристроїв та про припи-

нення зарядки акумуляторних батарей. 

– Автоматичне регулювання процесу заряду через його велику трива-

лість (3…4 години при прискореному заряді, 6 годин при нормальному та 10 

годин при посиленому) є основним фактором, що забезпечує зниження тру-

домісткості обслуговування зарядних підстанцій. Промисловістю освоєно 
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ряд  зарядних пристроїв типу УЗА-160-320У5 та УЗА-200-230У5, основні те-

хнічні дані яких наведені нижче. 

           УЗА-160-320У5                 УЗА-200-230У5   

Виконання                                                       РП                                    РП  

Номінальний зарядний струм, А                  160                                   200 

Номінальна випрямлена напруга, В            320                                   230 

Типи батарей, що заряджаються       126ТНЖШ-550;               66ТНЖ-350; 

126ТНЖШ-650;               80ТНЖ-350; 

154ТНЖШ-550;               91ТНЖШ-550; 

161ТНЖШ-650;               96ТНЖШ-500; 

102ТНЖ-350; 

108ТНЖШ-500; 

112ТНЖШ-350; 

112ТНЖШ-550. 

Напруга живлячої мережі, В                                 660/380                       660/380 

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

Коефіцієнт потужності, не нижче . . .                         0,7                                0,7 

Точність стабілізації струму, % ...                             .±5                                ±5  

 
 

Ці зарядні пристрої виготовлені з природним повітряним охолоджен-

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

нальних блоків: силового трансформатора Тр1, блоку силових вентилів, бло-

ку живлення БЖ, блоку автоматичного керування БК, блоку фазоімпульсного 

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

реле витоку РВ. 

 
Таблиця 7.1.Основні технічні дані тиристорних автоматизованих зарядних при-

строїв серії УЗА 
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Випрямлення змінного струму здійснюється за трифазною несиметри-

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

діодах Д1-ДЗ. Випрямлена напруга регулюється силовими тиристорами 

впливом на їхню систему фазоімпульсного керування. Система автоматично-

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

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

  

 Рис. 7.11. Принципова електрична схема рудникових зарядних пристроїв серії УЗА 
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– при постійній силі струму; 

–  при постійній напрузі; 

–  комбінований з автоматичним переходом з першого режиму на інший. 

 Операція відключення зарядного пристрою після закінчення заряду ба-

тарей автоматизована за допомогою електронного реле часу з дискретним ре-

гулюванням уставки 3, 4, 5, 6, 7 та 10 годин.  

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

лю за допомогою вбудованого реле витоку, схема якого аналогічна показаної 

на рис. 7.12. У схемі захисту від коротких замикань та від перевантаження 

використані електронні вузли. Датчик струму виконаний на спеціальних тра-

нсформаторах струму, включених у ланцюзі вентилів. Передбачені також за-

хист від холостого ходу зарядного пристрою; блокування, що запобігає 

включенню при неправильній полярності заряджаємої  батареї; блокування 

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

чного відключення зарядного пристрою при перегріві акумуляторів. Вимірю-

вальні прилади: амперметр РА, вольтметр РV й кілоомметр РR, а також світ-

лова сигналізація за допомогою ламп: НL1 — «Включене», НL2 — «Заряд за-

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

«Перевантаження» забезпечують контроль за роботою зарядного пристрою й 

фіксування спрацьовування захистів. Сигнал на відключення магнітного пус-

кача ПВИ подається за допомогою тиристорного оптрона VD1, що забезпечує 

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

строях серії УЗА забезпечено більш високий рівень автоматизації в порів-

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

габаритні показники. 

Важливим новим напрямком є розробка тиристорних разрядно-

зарядных пристроїв для тягових акумуляторних батарей рудникових елект-

ровозів з віддачею енергії розряду в мережу. Актуальність цих розробок ви-
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значається необхідністю проведення формувальних контрольно-відбудовних 

циклів заряду-розряду тягових акумуляторних батарей при первісній устано-

вці й після ремонту.  

Розробка нових зарядно-розрядних пристроїв з рекуперацією енергії в 

мережу при розряді ведеться на основі застосування трифазного мостового 

випрямляча-інвертора на тиристорах. 

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

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

шахтах. Технічні дані цих зарядних пристроїв наведені нижче. 

 
 Таблиця 7.2. Основні технічні дані рудниних зарядних пристроїв серни ЗУК 

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

96ТНЖ-350; 
112ТНЖШ-500; 
126ТНЖШ-500; 
126ТНЖШ-550  

66ТНЖ-300; 
36ТНЖ-300 

Точність стабілізації струму, %              ±5 ±5 
 

Принцип роботи зарядних пристроїв серії ЗУК з автоматичною стабілі-

зацією струму заснований на використанні регулювальних властивостей си-

лового магнітного підсилювача і трифазного моста на кремнієвих вентилях. 

Конструктивно зарядний пристрій типу ЗУК виконано у виді шафи, у якій 

встановлені силовий трансформатор, магнітний підсилювач (МП), вентиль-

ний блок реле витоку, вентилятор з електродвигуном та інші елементи схеми. 

На передніх дверях розміщені електровимірювальні прилади й кнопки управ-

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

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

трансформатор Тр від трифазної мережі змінного струму напругою 660 чи 

380В. 

На первинній обмотці трансформатора Тр передбачені відпайки для 

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

ринній обмотці – відпайки для дискретної зміни напруги відповідно до типу 

заряджаємої батареї. Плавне регулювання випрямленої напруги досягається 

зміною струму підмагнічування МП, робочі обмотки якого включені в колі 

силових вентилів. 

Компенсаційна система автоматичної стабілізації зарядного струму з зо-

внішнім негативним зворотним зв'язком по напрузі виконана без проміжних 

підсилювачів. Обмотки керування, струмова ОУТ та напруги ОУН включені 

за магнітними потоками зустрічно й охоплюють усі шість сердечників МП. 

Обмотка ОУТ, що має один виток, служить для створення негативного зво-

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

більш повно використовувати діапазон його регулювання. Обмотка ОУН 

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

струм у цій обмотці збільшується. Результуюча намагнічуюча сила збільшу-

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

шенню струму в процесі заряду батарей. Автоматичне регулювання забезпе-

чує стабілізацію зарядного струму з точністю до ±5%. Силу струму в ланцюзі 

обмотки ОУН можна регулювати резистором РС, змінюючи випрямлену на-

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

дросель ДС. Істотна особливість силового МП зарядного пристрою полягає в 

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

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

му: збільшення діапазону регулювання викликає збільшення габаритів й ти-
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пової потужності МП, а також погіршення енергетичних показників. 

 
Рис.7.12. Принципова електрична схема зарядного пристрою ЗУК-155/230М 

 

Для включення й відключення зарядного пристрою служить відповід-

ний рудниковий магнітний пускач, що встановлюється окремо. Пускач забез-
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печує автоматичне відключення при спрацьовуванні захисту від коротких 

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

Зар, вбудованого в зарядний пристрій. 

Для захисту напівпровідникових вентилів від комутаційних перенапруг 

на вторинній стороні силового трансформатора включені резисторно-ємнісні 

ланцюжки Rш, Сш. 

Захист зарядного пристрою від перевантажень та стумів КЗ здійснений 

безконтактним блоком, що відключає магнітний пускач. Як датчики струму 

використовуються трансформатори струму ТТ, встановлені в двох фазах на 

вторинній стороні силового трансформатора. Від вторинних обмоток ТТ, на-

вантажених баластовими опорами, живиться випрямляючий міст В2, наван-

таженням якого є дільник R7 у вхідному ланцюзі стабілітрона СТ. 

При виникненні КЗ тиристор Т відмикається й шунтує діод Д2 у лан-

цюзі кнопкової посади управлення. Унаслідок цього проміжне реле РП відк-

лючається й розмикає свій контакт у ланцюзі котушки К магнітного пускача, 

який  відключає мережу змінного струму. Захист від витоків струму на землю 

в зарядному ланцюзі та у вторинній обмотці силового трансформатора здійс-

нюється за допомогою реле РКУ-Зар, яке відключає пускач. 

Реле витоку живиться від пускача. Вимірювальний ланцюг реле, що 

живиться від джерела оперативного струму частотою 25 Гц, складається з 

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

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

нижче припустимого чи дотику людини до струмоведучих частин реле РИ 

спрацьовує і розмикає свій контакт у колі керування магнітного пускача. 

Другий контакт РИ включає сигнальну лампу ЛСК. Для перевірки справності 

реле витоку служить кнопка КП. Примусова вентиляція контролюється за 

допомогою вітрового реле ВР. Кнопкові елементи дверного блокування 
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ДО,Б1-КБ2 відключають живлення при відкриванні дверей шафи зарядного 

пристрою. 

Електрична схема зарядної підстанції залежить від кількості та типів 

застосовуваних зарядних агрегатів. У типовому проектуванні для тягових ба-

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

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

13АРП – пристрої ЗУК-155/230М.  

Живлення зарядних пристроїв у шахтах, небезпечних за газом чи пи-

лом, відбувається від вибухобезпечних трансформаторів типу ТСВ чи пере-

сувних підстанцій типу ТСВП відповідної потужності. Високовольтні розпо-

дільчі пристрої встановлюють у центральній підземній підстанцій шахти. Ке-

рування високовольтними КРП дистанційне за допомогою кнопкових постів 

керування, що знаходяться в камері перетворювальної  підстанції. Для вклю-

чень, вимикань захисту підстанції на стороні 660/380 В трансформаторів ти-

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

При установці підстанції типу ТСВП для цих цілей використовують автомат, 

що входить у комплектну пересувну підстанцію. 

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

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

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

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

столів. До шинних коробок гнучким кабелем марки ГРШН приєднуються 

штепсельні муфти, що підключаються до батареї, яка заряджається. 

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

дних пристроїв ЗУК-155/230М показана на рис. 7.13. 

Конструктивно зарядна перетворювальна підстанція разом з камерою для 

зарядки батарей й ремонтної майстерні складає комплекс підземного елект-

ровозного депо (гаража). 
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Рис. 7.13. Схема електричних з’єднань зарядної перетворювальної підстанції 

 

7.6. Тягові агрегати та підстанції 
 

Тягова підстанція складається з перетворювальних агрегатів і розподіль-

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

тується в спеціальній камері стаціонарно чи у вигляді пересувного агрегату. 

Для живлення шахтних тягових мереж застосовують, як правило, напівпрові-

дникові випрямляч із кремнієвими вентилями. 

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

блоку вентилів, системи їхнього охолодження, пристроїв для вирівнювання 

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

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

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

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

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

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

ворювачів виконані на некерованих вентилях і мають уніфіковану схему й 

конструкцію. Для живлення цих випрямлячів виготовляються спеціальні пе-

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

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

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

в ланцюг вторинної обмотки перетворювального трансформатора Тр.  

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

печена гальванічна розв'язка ланцюгів керування за допомогою трансформа-

тора Т1. Має місце система примусового повітряного охолодження. Охоло-

джувані елементи, винесені в спеціальні відсіки, відділені від верхнього гер-

метизированого відсіку, у якому розташовані силові вентилі, запобіжники, 

автоматичний вимикач та панель з апаратурою керування. 

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

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

мислове навантаження. Крім того тягові підстанції бувають постійного стру-

му, та підстанції однофазного змінного струму.  

Тягові підстанції постійного струму складаються РУ первинної напруги, 

перетворювальних агрегатів, РУ постійного струму, зглажуючих пристроїв та 

пристроїв власних потреб (рис. 7.15). 

Перетворювальні агрегати складаються з випрямляючих шаф з кремніє-

вими діодами, живлячих трансформаторів, швидкодіючих автоматичних ви-

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

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

ПВЕ-ЗУ, ПВЕ-3М, ПВЕ-5А, ПВЕ-5АМ, та інші. 
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При нульовій схемі випрямлення катоди всіх випрямляючих агрегатів за 

допомогою швидкодіючих вимикачів приєднані до збірної шини «плюс», а 

нульові точки тягових трансформаторів за допомогою роз’єднувачів – до 

шини «мінус». 

Розподільчий пристрій постійного струму складається з трьох несекці-

йованих шин: одної шини «мінус»  та двох шин «плюс», з яких одна резервна 

і служить для заміни без перерви живлення любого вимикача живлячих ліній 

на запасний. 

. 

Рис. 7.14. Принципова електрична схема тягового перетворювального агрегату АТП-

500/275М1-У5 
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Рис.7.15. Схема головних ланцюгів несумісної тягової підстанції постійного струму: 
1 – живлячі лінії постійного струму (до контактної мережі); 2 – фільтруючий пристрій та відсмо-

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

Електричний розрахунок тягової мережі полягає в вирішенні однієї з 

двох задач: 

– визначенні необхідного перетину контактних проводів при заданому 

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

– визначенні падіння напруги в окремих частинах і у всій лінії в цілому 

при заданих перетині проводів і типі рейок. 

Визначення падіння  напруги в тяговій мережі представляє значні труд-

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

струмів споживання приходиться оперувати змінним навантаженням як за 

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

падіння напруги в тяговій мережі характеризується миттєвими величинами, 

максимальними та середніми. 

Миттєві – падіння  напруги в кожний момент часу. 

Максимальні – падіння напруги в умовах найбільш завантаженої роботи 

мережі, виключаючи аварійні випадки, вірогідність котрих при нормальній 

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

кох електровозів одночасно. 

Середнє падіння напруги характеризує середнє його значення за окре-

мий проміжок часу. 

Так як знаходження середнього експлуатаційного падіння напруги в тя-

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

рного падіння напруги для періоду найбільшого завантаження мережі. 

Проектні організації середнє розрахункове падіння напруги приймають 

у межах 15…20% напруги на шинах постійного струму тягових підстанцій. 
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Для максимального пікового навантаження при пуску електровозів в кінці 

допускається падіння напруги до 30…40%. 

В більшості випадків перевірку мережі на максимальне пікове наванта-

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

гому звичайно задовольняє. 

Величина опору одного км. контактної повітряної лінії: 

k
k FmK

r




1000  

 де  – питомий опір, ом*мм2/м-1; 

т – кількість паралельних повітряних ниток контактного проводу; 

Fk – переріз проводу, мм2; 

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

Опір 1 км. рейкового шляху: 

p

ст
p Fm

r





1000  

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

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

ності стиків.  

т  – кількість ниток рейкового шляху; 

F – переріз рейки, мм2; 

Так як на рейки в довідках замість перерізу рейки наводиться значення 

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

pm
rp 




8,1  

Загальний опір 1 км. контактної мережі pkc rrr   

Після вибору елементів тягової мережі в залежності від кількості робо-

чих електровозів та конфігурації відкаточної мережі проводять орієнтовний 

вибір місця знаходження тягової підстанції, відсмоктуючих пунктів. Перед 
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розрахунком контактної мережі за втратами напруги орієнтовно вибирають 

переріз контактного проводу, переріз живлячих та відсмоктуючих кабелів за 

допустимою щільність струму. 

Існують різні методи для визначення навантаження контактної мережі. 

Широко поширений метод перерізу графіку руху поїздів. Для графіку руху 

шляхом ряду перерізів знаходять найбільш тяжкий випадок розташування 

поїздів, наносять його на схему навантаження, встановлюють навантажуючі 

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

рону від живлячого пункту до найбільш віддаленого поїзду. 

Для розрахунку тягових мереж у шахтах найбільш часто застосовують 

метод аналізу роботи електровозів при перебуванні на секціонованій ділянці 

одного-п'яти електровозів. У цьому випадку розрахунок роблять виходячи з 

найбільш важких сполучень навантажень електровозів як за величиною, так і 

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

назву методу розставлених навантажень, тому що він характеризується тим, 

що відповідно до плану відкаточних шляхів потяги розставляються в припу-

щенні найбільш важкого випадку навантаження. 

 

 
Рис. 7.16. План відкаточних шляхів з розстановкою поїздів в передбаченні найбільш 

складного випадку навантаження. 
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При виборі перетину контактних і живлячих проводів необхідно керува-

тися наступними припустимими щільностями струму: для мідних контактних 

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

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

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

перетином по 100 мм2 і вище. 

Навантажувальні струми електровозів, необхідні для складання схеми і 

подальшого розрахунку тягової мережі, знаходять за тяговим зусиллям, що 

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

вого двигуна.  

Приблизно середній струм потягу можна знайти на основі попереднього 

визначення витрати енергії на рух потяга. Значення пускового струму для 

одного тягового двигуна можна приблизно прийняти рівним паспортному 

струму годинного режиму. 

Сумарне падіння напруги в тяговій мережі: 

опрк UUUUU   

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

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

kk IlrU                               pp IlrU   

Умови рудникової відкатки: 

– наявність більш або менш постійного по величині ухилу на всьому від-

каточному шляху; 

–  велика довжина та незначна швидкість руху; 

–  значна величина періоду сталого руху, дозволяють вести розрахунок 

контактної мережі по усталеним навантаженням електровозів.  

В основі цього методу лежить принцип чергування завантажених та по-

рожніх поїздів в зазначеній залежності з одними й тими ж усталеними наван-
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таженнями електровозів. Так як вказані поїзда приводяться потім до кінця  

відкаточної ділянки, то метод називається методом приведених навантажень. 

Для цього знаходять сумарне середнє падіння напруги до струмоприй-

мача, найбільш віддаленого від тягової підстанції. Під періодом найбільшого 

навантаження мережі розуміють той випадок, коли всі електровози знахо-

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

стороннє живлення ділянок контактної мережі. Падіння напруги в тяговій 

мережі: 

NILrNRIU cpcnocp   

N’ – приведена кількість електровозів на ділянці.  

2
1


NN  

N – кількість електровозів на ділянці; 

Rпо – опір живлячого та відсмоктуючого кабелів; 

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

,
навnop

навнавnopnop
cp TT

TITI
I




  

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

го поїзда; 

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

го поїзда. 

Приблизно Iср можна визначити із залежності: 

Iср = ( Iнав + Iпор )/2. 

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

вищують 10%, то: 

NILrU cpc  1,1  
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На кар’єрах схема мережі, коли живлячі та відсмоктуючі лінії підводять-

ся від тягової підстанції до початку розрахункової дільниці, є найпростішою 

для розрахунку. 

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

хунковою дільницею розташовані інші дільниці мережі, а відсмоктуючий 

пункт знаходиться на суміжній дільниці на деякій відстані від розрахункової 

дільниці (рис. 7.17). 

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

 

Визначення загального падіння напруги на розрахунковій дільниці при 

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

режі обумовлено не тільки навантаженням розрахункової дільниці але також 

і навантаженням суміжних дільниць з обох сторін від розрахункової дільниці. 

,//////
вжpppkp UUUUUUU   

kpU  - втрати напруги в контактній мережі розрахункової дільниці; 
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////// ,, ppp UUU   - відповідно падіння напруги в рейковому ланцюзі обу-

мовлені навантаженням розрахункової, послідуючої та суміжної дільниць; 

жU  - втрати напруги в живлячій лінії; 

вU  - втрати напруги в відсмоктуючій лінії. 

Окремі складові падіння напруги: 

iikkp lIrU  /  

iipp lIrU  //  

pnpp lKrIU  /////  

;
2

//////// c
npcnpccp

lKrIlKrIlrIU   

Кп – коефіцієнт попиту; 

ii lI  /  - сума моментів струмів на розрахунковій дільниці. 

 

7.8. Визначення кількості зарядних агрегатів та потужності 

трансформаторів зарядної підстанції 
 

Кількість зарядних агрегатів визначається кількістю одночасно заряджає-

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

В загальному випадку кількість акумуляторних батарей, необхідних для 

забезпечення електровозів на протязі доби 

p

з
n t

Ntm 
  

де tз – загальна кількість годин роботи електровозу на добу; 

N – кількість робочих електровозів; 

tр – час розряду батареї. 

 Кількість робочих циклів батареї 
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зарр

з

tt
tZ


  

tзар – час заряду батареї. 

Тоді кількість робочих батарей 













p

зарn

t
t

N
Z
mm 1  

Якщо ємність акумуляторної батареї забезпечує роботу електровозу на 

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

електровоз приймають дві батареї: одна знаходиться на електровозі, друга – 

на зарядному столі. Тобто, загальна кількість акумуляторних батарей (з ура-

хуванням крім робочих також резервних електровозів) 

iз Nm 2  

Nі - інвентарна кількість електровозів. 

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

чих стопів ( пр.с.) 

то.з =пр.с=Nі 

Якщо ж час зарядки батареї дещо більше тривалості зміни то приймають 

загальну кількість батарей 

тз =2,5Nі 

В цьому випадку то.з =пр.с=тз -Nі 

Загальна кількість зарядних столів з урахуванням додаткових обмінних 

(по.б.) та ремонтних (прем.)столів 

пз =пр.с+по.б+прем. 

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

Кількість робочих зарядних пристроїв при індивідуальному способі за-

ряджання батарей: 

М =mo.з . 
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Інвентарна кількість зарядних пристроїв з урахуванням 10% резервних 

пристроїв  

Мі = М +Мрез. 

За умови зручності виконання кабельної мережі в зарядній камері інвен-

тарну кількість зарядних пристроїв приймають рівному загальній кількості 

зарядних стопів 

Мі=пз. 

При виборі потужності трансформаторів зарядної підстанції врахову-

ють, що зарядні пристрої мають довготривалий характер навантаження, яке 

плавно підвищується в процесі заряду і залишається практично незмінним на 

протязі двох останніх годин зарядки. Крім того кінець зарядки практично бі-

льшості батарей припадає на кінець зміни, що приводить до появи максиму-

му навантаження на кінець зміни. Потужність трансформаторів живлення за-

рядних пристроїв може бути визначеною 

 cosв

внo
тр

MPkS  , 

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

і коефіцієнт потужності випрямляючого пристроїв ( в = 0,85; cos = 0,8); ko – 

коефіцієнт одночасності, рівний 0,85…0,9. 

Для обслуговування акумуляторних батарей зарядні камери забезпечу-

ються промивними машинами, заливальними апаратами і спеціальними роз-

рядними пристроями. Устаткування зарядних камер повинне бути вибухобе-

зпечним чи підвищеної надійності. 

 

7.9. Визначення потужності тягових підстанцій 
 

Потужність та кількість агрегатів тягової підстанції вибирають на ос-

нові розрахунку сумарного навантаження, що створюється електровозами. 
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Графік навантаження тягової підстанції є різко нерівномірним і має пікові 

навантаження, що значно перевищують середні значення. 

Основними параметрами тягових агрегатів є номінальна напруга, 

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

гат вибирають за довготривалим навантаженням та перевіряють  його на до-

пустиме перевантаження. 

Робочу потужність тягової підстанції шахти чи рудника можна визна-

чити за формулою 

Р =koUIcpN10-3 кВт 

ko – емпіричний коефіцієнт одночасної роботи електровозів; 

U – напруга на шинах тягової підстанції, В; 

N – число робочих електровозів, що одержують живлення від даної пі-

дстанції; 

Iср – середній струм поїзда. 

Вибраний тяговий агрегат необхідно перевірити на допустиме переван-

таження. Максимальне навантаження вибирають із розрахунку, що частина 

електровозів мають стале тривале навантаження, а частина електровозів зна-

ходиться в пусковому режимі. 

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

ходяться в пусковому режимі, тобто 

Рmax =UIпускN10-3 кВт 

При більшій кількості електровозів приймають, що 2/3 електровозів 

знаходяться в пусковому режимі. Тоді 

Рmax =koUN(Icp+2Iпуск)10-3 кВт 

Розрахунок потужності тягових підстанцій постійного струму на 

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

ньодобовою потужністю одного працюючого електровозу; очікуваними ви-

тратами електроенергії на електровозну тягу на один рейс. 
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За методом коефіцієнта попиту потужність тягової підстанції 

Рд =Рел kпN, кВт 

де Рел – годинна потужність електровоза, кВТ; 

N – кількість робочих електровозів; 

kп – коефіцієнт, що приймається в залежності від кількості працюючих 

електровозів (рис. 7.18). 

 

Рис. 7.18. Залежність коефіцієнту попиту kп від кількості працюючих електровозів 

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

 

За методом середньодобового навантаження електровозу потужність тя-

гової підстанції 

Рд =(Рел N/kт+Рел.ср N)kв, кВт 

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

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

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

kв – для кремнійових випрямлячів  kв =1.  

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

ровоза.  

Wp – річні витрати електроенергії на шинах тягової підстанції, кВт∙год; 

Tp – річна кількість годин роботи транспорту.  
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За методом очікуваних витрат енергії на електровозну тягу повні витрати 

електроенергії за один рейс визначається аналітично з урахуванням багатьох 

факторів та параметрів відкатки. Тоді питомі витрати електроенергії за рейс 

складають 

енс
H

pc К
Q
W

  

Qн – маса нетто поїзда, т; 

Кенс – коефіцієнт сезонності, впливаючий на підвищення питомих витрат 

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

Середній струм підстанції в найінтенсивнніший період руху транспорту  

pcpm

лpc
ncp tU

NW
I

.
. 1,1


  

Nл – максимальна кількість електровозів, що одночасно знаходяться в 

зоні живлення; 

Uм – напруга тягової мережі, кВ; 

Tср.р – середня тривалість рейсу, г.  

Ефективне (середньоквадратичне) значення струму 

ефpcpеф kII  .  

лв

ф
еф Nk

k
k 111 








  

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

електричної енергії; 

Кв – коефіцієнт включення тягових двигунів на час середнього рейсу. 

Перетворювальний агрегат вибирається за ефективним струмом. 

Методики розрахунку потужності тягових підстанцій змінного струму 

аналогічна вищенаведеній і передбачає визначення очікуваних витрат елект-

роенергії на електровозну тягу. На першому етапі встановлюються активні 

складові середнього струму фаз А і С, при цьому коефіцієнт форми для сину-
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соїдальної напруги Кф.с.н.=1,12 . З урахуванням коефіцієнта ефективності Кеф, 

що розраховується за вищенаведеною формулою, для кожної робочої фази 

роздільно встановлюються активні складові ефективного струму фаз А та С, 

після чого визначають повні струми цих фаз. 

Потужність тягових трьохфазних трансформаторів 

ncn
c

ел
cрозр kUIIS .cos

cos1,1)65,02(

  

I   – струм найбільш завантаженої фази, А; 

I   – струм найменш завантаженої фази, А; 

c cos  – коефіцієнт потужності системи; 

елcos  – коефіцієнт потужності електровоза; 

Ксп.п – коефіцієнт власних потреб підстанції. 

Робочу поточність тягових трансформаторів при електрифікації транспо-

рту на однофазному змінному струмі можна з допустимою похибкою визна-

чити за спрощеною залежністю 

cos
5,2 p

n

P
S   

Рр – робоча потужність тягової підстанції при постійному струмі; 
85,0...8,0 cos    

Контрольні запитання і завдання 

1. З чого складається комплекс електровозної відкатки акумуляторними 
та контактними електровозами? 

2. З чого складається комплекс безконтактної електровозної відкатки 
підвищеної частоти? 

3. Що таке блукаючі струми? Яка небезпека від їх дії? 
4. З яких елементів складаються тягові акумулятори та акумуляторні 

батареї і якими параметрами вони характеризуются? 
5. Опишіть процес заряджання акумуляторних батарей. Яке призначен-

ня та функції у зарядних агрегатів та зарядних підстанцій? 
6. Як проводиться розрахунок тягових мереж? 
7. Як визначити кількість зарядних агрегатів? 
8. Як визначити потужність тягової підстанції? 
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РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ  

ГЕОТЕХНІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

8.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

8.1.1. СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ – СКЛАДНА ТЕХНІЧНА 

СИСТЕМА. 
 

В теорії систем системою називають об’єкт будь-якої природи або су-

купність взаємодіючих об’єктів, що утворюють цільову єдність. При цьому 

головною властивістю, яку має кожна система, є те, що система складається з 

окремо взаємопов`язанних елементів і кожний елемент системи може розгля-

датися як система більш нижчого порядку (підсистема), а система є елемен-

том (підсистемою) більш високого порядку. 

Системи електропостачання підприємств (СЕП) володіють рядом влас-

тивостей, що дозволяють їх віднести до складних техніко-ергатичних систем: 

– унікальністю – кожна СЕП не має повних аналогів за кількістю елеме-

нтів, структурою та поведінкою; 

– слабкою передбачуваністю – ніяке найбільш докладне знання функцій 

елементів та структури мережі не дозволяє формально описати функцію сис-

теми, а скільки завгодно точний опис поведінки СЕП на інтервалі часу (-Т, 0] 

не дозволяє точно передбачити поведінку системи на довільно обраному ін-

тервалі [0, ); 

– цілеспрямованістю – здатністю СЕП усувати наслідки зовнішнього та 

внутрішнього впливу, досягти обумовленої мети. 

Системи електропостачання геотехнічних підприємств являються части-

ною електроенергетичних систем: відрізняються від інших технічних систем 
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складним характером взаємозвʼязків між окремими елементами та зовнішнім 

середовищем, а також між об’єктами виробництва та використання електри-

чної енергії.  

Властивість слабкої передбачуваності для СЕП заключається в пробле-

мі відповідності розрахункових електричних навантажень їх фактичним зна-

ченням. Як відомо, часто спостерігається значне недовантаження дільничних 

підстанцій та трансформаторів ГПП. Так як синтез схеми електропостачання 

та визначення оптимальних параметрів елементів СЕП повністю ґрунтується 

на розрахункових значеннях електричних навантажень, недостатня достовір-

ність методів їх визначення становиться здержуючим фактором в розвитку 

методів оптимізації та САПР електропостачання. 

В системотехніці існує три принципи, на яких ґрунтуються досліджен-

ня, створення та використання складних систем: фізичність, моделюємість, 

цілеспрямованість. 

Принципи фізичності опираються на постулат цілісності, який гласить: 

складна система повинна розглядатися як єдине ціле, при цьому ні при ком-

позиції, тобто об’єднанні підсистем в систему, ні при декомпозиції, тобто 

при будь-якому варіанті поділу системи, недопустима втрата понять. Одним 

із аспектів постулату цілісності являється нерозривність в часі процесів ви-

робництва та використання електроенергії, що обумовлена відсутністю спо-

собів та засобів акумуляції її в промислових масштабах. Це призводить до 

того, що параметри режиму СЕП, які визначають її поведінку: активні та реа-

ктивні потужності, струми, напруги у вузлах, частота і т.п., характеризуються 

великою швидкістю зміни в часі і залежать від параметрів режиму живлячої 

енергосистеми. Особливістю поведінки СЕП являється надзвичайно мала її 

інерційність в перехідних режимах, наприклад при коротких замиканнях. 

При цьому швидкість зміни режиму набагато перевищує швидкість реакції 
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людини (диспетчера), що заставляє використовувати автоматичні пристрої 

протиаварійної автоматики і керування з великою швидкодією. 

В той же час при відсутності потужних електроприймачів (ЕП) з різко-

змінним характером навантаження та стабільному виробничому процесі, ре-

жими СЕП змінюються значно повільніше і дозволяють виявити стабільні та 

характерні добові, тижневі, місячні та річні компоненти в графіках наванта-

ження P(t) і Q(t). 

Таким чином, СЕП підприємств слід розглядати як складні технічні си-

стеми кібернетичного типу, що виділяються з більш складних систем проми-

слового виробництва (СПВ) за функціональною ознакою та з електроенерге-

тичної системи (ЕС) за територіально-економічними ознаками (рис. 8.1). 

СЕП підприємства знаходиться під впливом двох груп керуючих факторів: Uв 

– від виробничих систем; Uс – від енергосистем. З позиції СПВ можна розг-

лянути ЕС як постачальника, а СЕП як транспортну систему одного з видів 

виробничих ресурсів – електроенергії. 

Межа розділу СЕП як підсистеми СПВ знаходиться на рівні перетво-

рювачів виду енергії (П1...Пf) з електричної в механічну, теплову і ін.  у від-

повідності з потребами технологічного процесу. В СПВ окрім основних тех-

нологічних процесів (ОТП1…ОТПf), наприклад, виїмка корисної копалини, її 

транспортування, збагачення та переробка і інші, існує також ряд сервісних 

технологічних процесів (СП1…СПп). Такими допоміжними процесами є ви-

робництво стисненого повітря, провітрювання, водовідлив і інші. 

В реальних СПВ кількість ОТП, СП та взаємозв”язків між ними насті-

льки велика, що прослідкувати за зміною в часі електроспоживання окремих 

Пf не представляється можливим, що визначає проблему слабкої спостере-

женності СЕП. 

Сьогодні розрахунок електричних навантажень в СЕП починають з рі-

вня електроспоживачів (П1...Пf), описуючи їх середнє електроспоживання 
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статистичними оцінками коефіцієнтів використання (Кв), а нерівномірність 

групового електроспоживання – граничними моделями коефіцієнта форми 

(Кф) та максимуму (Км), чи коефіцієнта попиту (Кп). При цьому ігноруються 

структура технологічних процесів і взаємозв’язки між ОТП та СП. На харак-

тер процесів в СЕП впливають також узагальнені часові характеристики тру-

дової діяльності людей, організаційні, соціальні фактори, тижневий та добо-

вий графіки роботи, встановлення зимового чи літнього часу в країні та інше. 

ЕС

Uв UсСЕП

П1 Пa Пb Пc Пd Пe Пf

СП1 СПм СПп

ОТП1 ОТПr ОТПs ОТПt

 СПВ

Ресурси Продукт

І

ІІ

Рис. 8.1. СЕП  підприємства як підсистема енергосистеми (ЕС, контур І) та системи про-

мислового виробництва (СПВ, контур ІІ). 

 

Для СЕП як складної технічної системи додатково виділяють загальні, 

структурні та режимні властивості. До головних загальних властивостей від-

носять ієрархічність, керованість, спостереженність, ідентифікованість, різ-

номанітність збурення. 



493 

 

Групу структурних властивостей складають: багатозв’язаність, багато-

мірність, неоднорідність та дискретність структури, безперервність у розвит-

ку структури. Режимні властивості СЕП – це безперервність процесу елект-

роспоживання, випадковість, динамічність, нестаціонарність та нелінійність 

параметрів режиму. 

Сучасні СЕП підприємств характеризуються настільки високим ступе-

нем складності, що не завжди можуть бути сприйняті та оцінені людиною у 

межах єдиного опису об’єкту. Тому з’являється необхідність у структуруван-

ні опису та відповідному розчленуванню представлення про об’єкт на ієрар-

хічні рівні та аспекти. 

На кожному ієрархічному рівні використовують свої поняття системи 

та елементів. Елементом системи являється її частина з однозначно визначе-

ними відомими властивостями, істотної для поставленої мети (аналізу чи си-

нтезу). На верхньому рівні (рівень 1) об’єкт розглядається як система із n вза-

ємопов’язаних та взаємодіючих елементів Sі, які в свою чергу є достатньо 

складними об’єктами, що дозволяє їх розглядати (рівень 2) як систему з еле-

ментами Sіj. Виділення елементів Sіj звичайно проводиться за функціональ-

ною ознакою і продовжується до одержання на якомусь базовому рівні опису 

елементів, які більш не конкретизуються, (рис. 1.2.). Частини системи, що 

мають аналогічні властивості, називають підсистемами. 
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Рис. 8.2. Ієрархічні рівні опису системи. 
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Рис. 8.3. Ієрархія функцій і рівні структури СЕП шахти. 
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Принцип ієрархічності означає структурування опису об’єктів за сту-

пенем їх детальності, а принцип декомпозиції (блочності) - розбивка зобра-

ження на кожному рівні на ряд блоків з можливістю поблочного розгляду 

(проектування та ін.) об’єктів: Sі на рівні 1; Sіj на рівні 2 і т.д.  

За функціональною ознакою на базовому рівні виділяють елементи 

СЕП, опис яких приймається остаточним (трансформатори, комплектні при-

строї, комутаційні апарати, кабельні, повітряні лінії, шинопроводи, шафи, 

зборки, конденсаторні установки, приймачі електроенергії і інше). 

Ієрархія функцій підсистем у відповідності з ієрархічною структурою 

СЕП гірничого підприємства показана на рис. 8.3. Функціям, що виділені на 

малюнку, відповідають елементи: 

Т – транспортування енергії (мережі всіх класів напруги); 

К – комутація (роз’єднувачі, відокремлювачі, вимикачі, автомати, кон-

тактори, рубильники і ін.); 

Р – розподіл енергії (розподільчі пристрої різних типів та класів напру-

ги); 

ППЕ – перетворювання параметрів потоку енергії (трансформатори та 

підстанції, перетворювальні апарати); 

ПВЕ – перетворення виду енергії (електричну у механічну, світлову, 

теплову та інші); 

КРН – компенсація реактивних навантажень. 

Всі вище зазначені властивості повинні прийматися до уваги та знайти 

своє відображення в різних описах СЕП при її моделюванні та проектуванні. 

Складну систему представляють кінечною множиною моделей, кожна із кот-

рих відбиває зумовлену грань сутності цієї системи. При цьому модель зав-

жди простіше самої системи. 

Опису СЕП досягають за допомогою процедур структурного та пара-

метричного синтезу. Метою першого є визначення структури СЕП, тобто пе-
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реліку елементів, що складають систему, та способу зв’язку цих елементів 

між собою в системі. Параметричний синтез полягає в визначені числових 

значень параметрів елементів для заданої структури та умов працездатності. 

Властивості системи, її елементів та зовнішнього середовища характе-

ризуються відповідно вихідними, внутрішніми та зовнішніми параметрами. 

Так, кількість та потужність трансформаторів в СЕП - це внутрішні парамет-

ри, а умови приєднання до енергосистеми - зовнішні. Для численних параме-

трів, що описують СЕП, позначаючи вектори параметрів вихідних Y= 

(y1,y2,...,ym); внутрішніх Х= (х1,х2,...,хп); зовнішніх Z= (z1,z2,...,zk) можна пред-

ставити функціональну залежність: 

Y= F(X,Z),      (8.1) 

що являє собою узагальнену математичну модель СЕП. Однак, розмір-

ність векторів X, Z настільки велика, що опис цієї моделі в явному, відносно 

вектора Y, виді не вдається. Вирішуючи практично кожну проектну задачу 

необхідно вважати, що деякі вихідні параметри yі, з практично достатньою 

точністю, залежать лише від невеликої кількості суттєвих внутрішніх та зов-

нішніх параметрів. При цьому вектори параметрів можна розбити на групи: 

X =  (x,  x);
Z =  (z,  z);

~ 
~   

де ~ ~x,  z - вектори суттєвих параметрів; 

, x  z  - вектори інших параметрів. 

Тоді (8.1) можна записати у вигляді часткової системи відношень: 

  Y  (X,Z)  F  (x,  z,  i i ~ ~ ),      (8.2) 

де  - малий параметр, що забезпечує приблизну рівність (8.2) з прак-

тично достатньою точністю. 

Можливість побудови (8.2) не з ідеальною, а з практично достатньою 

точністю виявляє сутність блочно-ієрархічного підходу. 
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Особливостями параметрів в модулях  об’єктів, що проектуються є: 

– внутрішні параметри (параметри елементів) в межах к-го рівня станов-

ляться вихідними параметрами в межах більш низького (к+1)-го рівня; 

– вихідні параметри в моделі однієї з підсистем часто виявляються зов-

нішніми параметрами в описі інших підсистем; 

– більшість вихідних параметрів об’єкту є функціональними. 

Дослідження працездатності СЕП за її описом та визначення її властиво-

стей проводиться за допомогою процедур одно- і багатоваріантного аналізу. 

При одноваріантному аналізі для заданих значень внутрішніх Х та зовнішніх 

Z параметрів знаходять значення вихідних параметрів. Багатоваріантний ана-

ліз полягає в дослідженні властивостей моделі об’єкту в деякій області прос-

тору внутрішніх параметрів та вимагає багаторазового рішення системи рів-

нянь (8.1) чи (8.2), тобто багаторазового виконання одноваріантного аналізу. 

Таким чином, при моделюванні, проектуванні, побудові та експлуатації 

СЕП підприємства її слід розглядати як складну систему, використовуючи 

широко системний підхід та процедури системного аналізу та синтезу. 

 

8.1.2. ВИМОГИ ДО СЕП ТА ПРИНЦИПИ ЇХ ФОРМУВАННЯ 
 

Головними вимогами до систем електропостачання будь-якого промис-

лового підприємства є:  

– забезпечення високої якості електроенергії, тобто нормованих значень 

напруги та частоти і їх відхилень на затискачах споживачів; 

– забезпечення потрібної підприємству кількості електроенергії та необ-

хідної надійності електропостачання; 

– економічність роботи та безпека всіх елементів СЕП, їх зручність в 

експлуатації. 
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Однією з основних характеристик СЕП являється надійність, яка визна-

чає економічну ефективність як самої СЕП, так і обслуговуючого нею техно-

логічного процесу. Що стосується СЕП, то під її надійністю розуміють здат-

ність забезпечення приймачів електроенергією заданою кількістю в межах 

допустимих показників її якості. Сама надійність СЕП також являється од-

ним з показників її якості. Але цей показник суттєво відрізняється від інших, 

тому що, якщо система не відповідає необхідній ступені надійності, то всі 

інші показники якості втрачають своє практичне значення, так як не можуть 

бути використані повністю в експлуатації. 

В умовах напруженого енергетичного балансу цілі енергопостачаючої 

організації (ЕС) та промислового підприємства часто стають конфліктними. 

ЕС намагається забезпечити свою стійкість за рахунок введення обмежень 

потужності в період максимуму її навантаження, а в передаварійній ситуації і 

обмежень споживання електроенергії. При цьому підприємства змушені від-

ключати частину своїх приймачів. 

Всі обмеження в електропостачанні можна розділити на чотири види. 

Перший вид обмежень відноситься до неминучих, економічно недоціль-

них, які обумовлені фізичними відмовами елементів СЕП.  

Другий вид обмежень – економічно доцільні, обумовлені нерівномірніс-

тю добових графіків електричного навантаження енергосистеми. Економічна 

доцільність таких обмежень визначається зниженням заявленої потужності 

підприємством і відповідної оплати за електроенергію. 

Третій вид обмежень відноситься до економічно недоцільних, що ви-

кликані недостатністю генеруючих потужностей в енергосистемі в результаті 

різного впливу на енергосистему, або її стану. Причинами такого впливу мо-

жуть бути: системні аварії, дефіцит генеруючих потужностей, стихійні лиха, 

тощо.  
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Четвертий вид обмежень відноситься до недоцільних повних, або дуже 

значних і тривалих. Вони можуть зʼявлятись в основному в результаті 

розв’язання війн або в особливо екстремальних ситуаціях, спричинених зем-

летрусом, паводком, тощо.  

При вирішенні питань обмеження електропостачання гірничих підпри-

ємств необхідно приймати до уваги характер технологічного процесу, мож-

ливість виникнення аварій, нещасних випадків, втрату дієздатності підпри-

ємства та інших явищ при повному відключенні підприємства від енергосис-

теми. Тому ряд електроспоживачів повинні мати можливість роботи при об-

меженнях в електропостачанні, тобто гірниче підприємство повинно мати 

аварійну броню. 

Взагалі потужність аварійної броні є дискретно зростаюча в часі функ-

ція. Менше значення потужності аварійної броні, чим цього вимагають тех-

нічні та технологічні умови, веде до збитку виробництва. Значення потужно-

сті аварійної броні залежить від тривалості повного обмеження централізова-

ного електропостачання. Для другого та третього видів обмежень потужність 

аварійної броні загалом складається з потужності водовідливу та вентилято-

ра, а для четвертого виду обмеження додатково необхідно приймати до уваги 

потужність електроприймачів технологічного процесу добування корисної 

копалини та доставки її на поверхню. 

Для забезпечення потужності аварійної броні при четвертому типі об-

меження електропостачання слід мати автономне джерело електропостачання 

та проводити активне регулювання режиму електроспоживання, вирівнюючи 

графік навантаження цього джерела. 

Вимоги до електропостачання підприємства загалом залежать від спо-

живаючої ним потужності, існуючої технології виробництва та вимог до на-

дійності електропостачання окремих споживачів. Більшість сучасних гірни-

чих підприємств відносяться до середніх та крупних. Для таких підприємств 
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найбільш економічною та надійною є система глибоких вводів, за якої мере-

жі напруги 35-220 кВ максимально наближаються до споживачів, часто  підс-

танції «глибокого вводу» будуються на території підприємства. При цьому 

приймаються до уваги особливості даного підприємства, наявність зон з аг-

ресивним середовищем, режими роботи окремих споживачів, їх категорій-

ність за надійністю живлення електроенергією. 

Система електропостачання повинна будуватися таким чином, щоб всі її 

елементи знаходилися під навантаженням. «Холодний» резерв в лініях та 

трансформаторах не допускається. При такому режимі роботи зменшуються 

втрати електроенергії та підвищується надійність тому, що «холодний» резе-

рвний елемент може при включенні під навантаження відмовити наслідок 

вчасно непомічених несправностей. 

Для вірного вирішення питань надійності електропостачання необхідно 

чітко розрізнять аварійний та післяаварійний режими. Під аварійним режи-

мом розуміють короткочасний перехідний режим, спричинений порушенням 

нормального режиму системи чи її окремих ланок і триваючий до відклю-

чення пошкодженої ланки релейним захистом. 

Під післяаварійним режимом слід розуміти режим, що виникає після ві-

дключення пошкоджених елементів. Він продовжується до відновлення нор-

мальних умов роботи. При цьому використовується так званий «прихований» 

резерв схеми електропостачання. СЕП в післяаварійному режимі повинна бу-

ти в змозі прийняти на себе навантаження тимчасово вибувших елементів 

шляхом перерозподілу його між залишившимися в роботі частинами мережі 

з використанням перенавантажувальних властивостей обладнання. В цей пе-

ріод можуть використовуватися всі можливості резервування, навіть ті, що 

при нормальному режимі є нерентабельними (різні перемички зв’язку на 

вторинній напрузі і ін.) В післяаварійному режимі допустиме часткове обме-

ження потужності, можливі короткочасні перерви живлення споживачів тре-
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тьої та частково другої категорій, дозволяється відступ від нормальних рів-

нів, відхилень та коливань напруги і частоти. 

Для гірничих підприємств, що мають значну кількість споживачів пер-

шої та другої категорій обов’язковим є наявність двох вводів живлення. 

Надійність електропостачання в СЕП повинна підвищуватися при на-

ближенні до джерела живлення (ГПП) та по мірі росту потужності відповід-

них ланок так як аварії в потужних ланках приводять до більш тяжких нас-

лідків і охоплюють більшу зону підприємства. 

В СЕП застосовують глибоке секціювання всіх ланок електрообладнан-

ня. На секційних апаратах при необхідності передбачається автоматичне вве-

дення резерву (АВР). При проектуванні СЕП слід, як правило, виходити з ро-

здільної роботи ліній та трансформаторів тому що при цьому знижуються 

струми короткого замикання, спрощуються та здешевлюються схеми кому-

тації та релейного захисту. 

Необхідно намагатися використовувати розкрупнення вузлів живлення 

(ГПП, РП), будуючи декілька ГПП, РП на підприємстві наближаючи їх до 

споживачів. Для потужних споживачів доцільно використовувати блоки: «лі-

нія-трансформатор», «лінія – двигун». 

Живлення електроприймачів паралельних технологічних потоків слід 

здійснювати від різних підстанцій, РП, магістралей або від різних секцій шин 

однієї підстанції. Всі взаємозв’язані технологічні агрегати одного потоку до-

цільно живити від однієї секції шин, одного РП, магістралі і т.п. 

Так як мережі і підстанції входять в єдиний комплекс підприємства на-

рівні з іншими виробничими спорудами, то вони повинні увʼязуватись з буді-

вельною та технологічною частинами і генеральним планом підприємства. 

Схеми електропостачання повинні забезпечувати можливість росту наванта-

жень на найближчі 10 років. 
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При проектуванні СЕП слід передбачати раціональні заходи з оптиміза-

ції електроспоживання та вирівнювання графіку навантаження. Разом з тех-

нологами на час максимуму навантаження в енергосистемі необхідно шукати 

споживачі - регулятори для можливого їх вибіркового відключення в розум-

них межах технічної та економічної доцільності. 

В СЕП підприємств бажано прагнути до максимально можливої уніфі-

кації схемних та конструктивних рішень електричної частини як на підпри-

ємстві, що проектується, так і на всіх гірничих і інших підприємствах даного 

територіально-промислового комплексу. В цьому випадку можна об’єднати 

трансформаторно-масляне господарство мати загальне для всіх підприємств 

резервування потужного електрообладнання і ін. 

 

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 пі-

дприємств є районні мережі енергетичних систем, потужність яких в десят-

ки- сотні раз перевищує електричні навантаження окремих підприємств. Від 

автономних теплових енергостанцій чи пересувних дизель- електростанцій 

можуть живитися підприємства невеликої потужності, які розташовані в міс-

цях, віддалених від ЛЕП енергосистеми. 

Деякі гірничі підприємства за своєю технологією мають значне спожи-

вання теплової енергії, що спонукає мати на підприємстві власні теплові еле-
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ктростанції з одночасним виробництвом теплової та електричної енергій. Во-

ни 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 енергосисте-

мі до прийомних підстанцій підприємства. Тобто до нього відносять комірки 

приєднання на підстанції енергосистеми (ПЕС), ЛЕП незалежно від напруги, 

що здійснюють живлення підстанцій гірничого підприємства та сама ця підс-

танція до шин вторинної напруги. Якщо підприємство одержує електроенер-

гію через групову підстанцію, то до зовнішнього електропостачання відно-

сять комірки приєднання від ПЕС, ЛЕП, що живлять групову підстанцію від 

ПЕС, сама групова підстанція, ЛЕП, що живлять  електропідстанцію   підп-

риємства від групової та підстанція підприємства до шин вторинної напруги. 

При живленні електроенергією сучасних гірничих підприємств широко 

використовують  схеми глибокого вводу. Глибоким вводом називають систе-

му електропостачання з максимальним наближенням вищої напруги до елек-

троустановок підприємства з найменшою кількістю ступенів проміжної тран-

сформації, тобто це лінії напругою 35…220 кВ, що проходять через терито-

рію підприємства з відпайками від них до найбільш крупних пунктів спожи-

вання електроенергії. 

 Система глибокого вводу та розукрупнення підстанцій має слідуючи 

позитивні якості : 

– скорочуються розподільчі мережі напругою 6…10 кВ і відповідно зме-

ншуються втрати електроенергії та витрати кольорових металів; 

– спрощені підстанції на 35…220 кВ виконуються без вимикачів на пер-

винній стороні; 
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– підвищується надійність електропостачання у зв’язку з суттєвим ско-

роченням зони аварії та зменшенням ймовірності помилкових переключень;  

– зменшуються робочі струми та струми КЗ на вторинній напрузі тому, 

що потужність трансформаторів менша ніж на крупних ГПП; 

– підвищується якість напруги на затискачах споживачів. 

Важливе значення мають технічні умови на приєднання до енергосисте-

ми, в яких вказуються точки приєднання, напруга живлення ЛЕП, очікуваний 

рівень напруги в точках приєднання, розрахункові значення струмів КЗ, ви-

моги до релейного захисту, автоматики, до обліку електроенергії, компенса-

ції реактивної потужності, регулювання добового графіка навантаження, да-

ються 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 

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; мож-

ливості розширення розподільчого пристрою ПЕС; загальної потужності під-

приємства, напруги його головних споживачів та розподілу електроенергії в 

межах підприємства та інших. Таким чином вибір оптимальної напруги тісно 

пов’язанний з вибором раціональної схеми зовнішнього електропостачання. 

В системах електропостачання геотехнічних підприємств використо-

вують трьохфазний струм напругою 6,10,35,110 та 220 кВ. 
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Орієнтовно попередній вибір оптимальної напруги може бути зроблено 

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 пере-

вагу віддають більш високому значенню. При цьому слід прийняти до уваги 

перспективу розвитку підприємства на найближчі 10 років, а також те, що 

мережа 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-

шими, живиться від ПЕС з вторинною напругою 10кВ, а на підприємстві од-

на частина технологічного обладнання живиться напругою 10 кВ (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. 
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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 прий-

маються для електропостачання невеликих геотехнічних підприємств (з на-

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

дприємства з невеликою кількістю споживачів, переважно, третьої категорії 

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

шої та другої категорій, які вимагають наявності резерву в живленні електро-

енергією, двома ЛЕП з секціями збірних шин ГПП (РП) за допомогою міжсе-

кційного 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. 

2.  Схеми глибокого вводу 35-220 кВ радіальними лініями без вимикачів 

(з вимикачами) на стороні вищої напруги ГПП передбачають трансформацію 

в місці переходу від схеми зовнішнього електропостачання до схеми внутрі-

шнього. 

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 
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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 економіч-

ними і достатньо надійними в експлуатації. Однак їх використання можливе, 

коли операції вмикання та вимикання трансформатора не проводяться що-

денно, 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 підс-

танція (сумісна) енергосистеми розміщується на промисловому майданчику 

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

ємств (рис. 8.4, ж). По аналогічній схемі можуть живитися великі геотехнічні 

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

ються трьохобмоткові трансформатори з напругою 220...110/35/6 кВ (рис. 8.4, 

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

вачі, а більш віддалені групи споживачів, чи окремі потужні споживачі (на-

приклад потужні драглайни, роторні екскаватори) живляться напругою 35кВ. 

З цією груповою підстанцією можуть суміщувати тягову підстанцію підпри-

ємства для живлення електротранспорту. 

4. При розміщенні геотехнічних підприємств в одному напрямку від ра-

йонної підстанції енергосистеми підприємства можуть живитися за магістра-

льною схемою (рис. 8.4, і). Кількість підстанцій глибокого вводу, що жив-

ляться 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 
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допомогою не менше двох ЛЕП незалежно від напруги. Для нормального ре-

жиму 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. 
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Рис 8.4. Варіанти схем зовнішнього електропостачання. 
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Довжина ЛЕП часто не перевищує 20 км при напрузі 35 кВ і може пере-

вищувати 50 км при більш високих напругах. ЛЕП частіше всього викону-

ються 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 3500 мм2 на фазу у вигляді 

шинопроводів, а також броньованими кабелями з перерізом 120…185 мм2, 

при кількості вводів на ГПП від двох до чотирьох, та кількості паралельно 

прокладених кабелів в кожній лінії до трьох.  

 

8.3. Внутрішнє електропостачання шахт та рудників 

 

8.3.1. Розподіл електроенергії на промислових майданчиках 

геотехнічних підприємств 
 

Система електропостачання поверхні шахти чи рудника включає в себе 

ГПП, розподільчі та трансформаторні підстанції, що розташовані на промис-

ловому майданчику, а також ЛЕП до підстанції та окремих віддалених спо-

живачів електричної енергії. 

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. 

Потужність більшості сучасних вугільних шахт складає 5000…7000 кВт, 

а для деяких великих шахт вона досягає 20…40 тис. кВт. Ще більшу потуж-

ність мають рудники. 
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Основними споживачами електричної енергії на поверхні шахт і рудни-

ків є підйомні, вентиляторні, холодильні та компресорні установки, різне до-

поміжне 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 на порядок 

денний використання для живлення потужних двигунів та розподілу енергії 

більш високою 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, тощо.  

Як правило, розподіл електроенергії на поверхні геотехнічного підпри-

ємства виконується напругою 6 кВ. До віддалених від майданчика шахт, по-

тужних флангових вентиляторних установок доцільно підводити енергію з 

більш високою напругою. 

В сучасних схемах електропостачання закладається блоковий принцип 

побудови, при якому замість однієї ГПП будується декілька блокових підста-

нцій (БПП), що максимально наближають високу напругу до електроспожи-

вачів. Місце розташування ГПП, її потужність і місцезнаходження БПП, тра-

нсформаторних підстанцій (ТП) і розподільчих установок (РУ) на проммай-

данчику визначається розрахунком, типом та кількістю потужних стаціонар-

них установок. 
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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 допомо-

гою 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  ступе-

нів 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 к.з., щільності струму чи для післяа-

варійного режиму, економиться число комірок на РП, вони мають меншу ва-

ртість. 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 розподі-

льчих установок (ВРУ) напругою 35…220 кВ з зовнішнім розташуванням си-

лових 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 установок 

– більш прості стаціонарні КРП. 

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

ндують 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 магістральною 

лінією напругою 35…220 кВ. Відокремлювач призначається для відключення 

пошкодженого трансформатора. Перемичка на стороні 35…220 кВ при нор-
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мальному режимі є розімкнутою. Вона дозволяє приєднати обидва трансфо-

рматори до однієї лінії, і дає можливість зберегти в роботі трансформатор 

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

тора, 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 

проммайданчика шахти, що живить всі основні споживачі поверхні та 

центральну підземну підстанцію (ЦПП). РУ- 6; 10 кВ має  збірні шини, розді-

лені на робочі секції. 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). 

Комплектні трансформаторні підстанції внутрішньої установки КТП 6-

10/0.4-0.23 кВ призначені для електропостачання споживачів поверхні. В 

КТП внутрішньої установкою використовують спеціальні трансформатори з 

метою безпеки експлуатації. КТП виготовляють з одним або двома трансфо-

рматорами. Коли вбудова чи прибудова підстанції заборонені, приймають 



515 

 

комплектні трансформаторні підстанції зовнішньої установки КТПЗ 6-10/0,4-

0,23 кВ. 
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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 

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. 

 

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. 
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Останні широко використовуються на шахтах, де підземні споживачі жив-

ляться по свердловинах. До внутрімайданчикових мереж відносять електрич-

ні мережі на головному проммайданчику шахти, на майданчиках флангових 

стволів, насосних станцій і ін. 

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

кові мережі. Зовнішні внутрімайданчикові мережі виконуються переважно 

кабелями у зв’язку з тiсною забудовою проммайданчика і висотним розташу-

ванням технологічних естакад, перехідних галерей, підйомних канатів, а та-

кож трубопроводів стиснутого повітря. Незалежно від категорії електроуста-

новок силові мережі та освітлювальні на поверхні виконуються кабелями з 

алюмінієвими жилами та оболонками, кабелі з мідними жилами обов'язкові 

тільки при прокладці кінцевих ділянок в вибухобезпечних приміщеннях. При 

значних струмових навантаженнях для міжцехових та цехових мереж реко-

мендується використовувати шинопроводи. Силові та освітлювальні мережі 

напругою до 1000 В згідно вимогам ПУЕ повинні бути роздільними. 

На сучасних шахтах та рудниках для освітлення майданчиків в центра-

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

шляхiв і інш. широко використовують прожектори та світильники великої 

сили світла, що встановлюються на високих будинках та спорудах. 

Освітлювальні мережі в цьому випадку виконують ізольованими прово-

дами, прокладеними по стінах будинків та споруд, що дозволяє не захаращу-

вати 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. 
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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 50м траси ). 

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

ні канали (рис. 8.7, б), при більшій кількості кабелів приймають здвоєні кана-

ли, 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-

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 трубопрово-

дів (рис. 8.7, д). 
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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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                                      550 б              
  2000                1680

в     
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     2300                   2000
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                                    1000

                                   2500
 4000

    е  
 

Рис. 8.7.  Способи прокладки кабелів. 

 

 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, голи-

ми та ізольованими проводами, а також шинами. 

Марки проводів, спосіб захисту від зовнішньої дії, спосіб прокладки 

визначається прийнятою системою розподілу електроенергії, а також умова-

ми навколишнього середовища. 
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Прокладка кабелів і шин в приміщеннях підйомних установок і компре-

сорних станцій проводиться по стінах та під стелею підвальних приміщень 

або в кабельних каналах. 

 

8.3.4. Схеми електропостачання стаціонарних електроспо-

живачів поверхні 
 

Підйомні установки. В залежності від призначення рудникові пiдйомні 

установки поділяють на: вантажні – для підйому корисних копалин та породи 

(скіпові та з перекидними 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 елек-

тродвигуни з фазним ротором, привод постійного струму за системою Г-Д 

або за системою ТП-Д. 

Одно-  або дводвигунний асинхронний привод використовують до по-

тужності 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 напругою  

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 
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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, ке-

рування приводом здійснюються за допомогою реверсорів або вимикачів на 

ГПП. Іноді в приміщенні ПУ встановлюються спрощені стаціонарні КРП ти-

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

ються 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 трансформатори 

без регулювання напруги під навантаженням: з масляним охолодженням 

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

активними частинами ТМПД та ТДПД, а також трансформаторами з регулю-

ванням 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 кана-
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лізація енергії може здійснюватися змінним струмом, коли ТП встановлюєть-

ся на верхніх поверхах, або постійним струмом, якщо ТП встановлюється по-

ряд з трансформатором. З використанням сухих трансформаторів ця пробле-

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

танцію майже поруч з двигуном. 

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

ної потужності та вносить викривлення кривої напруги в мережі в більшості 

випадків на ПУ встановлюється РУ-6 кВ з встановленням трансформатора 

власних потреб (ТВП) та необхідних засобів компенсації споживання реакти-

вної потужності та фільтрації вищих гармонік напруги (рис. 8.8, е). 

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 підзем-

них виробок шахт і рудників повинно здійснюватися за допомогою безперер-

вно діючих вентиляторів, встановлених на поверхні біля гирла герметично 

закритих стовбурів шахт. Головні вентиляторні установки складаються з 

двох самостійних агрегатів, один з яких є резервним. Потужність електрод-

вигунів вентиляторних установок залежить від кількості повітря, що подаєть-

ся в шахту, статичного напору (депресії), ККД вентилятора, що в свою чергу 

залежить від його конструкції та продуктивності. В залежності від протяжно-

сті та перерізу гірничих виробок, газовиділення та інших факторів потуж-

ність приводних двигунів коливається в значних межах - вiд 100 до 2000 кВт 
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і вище. Відповідно і витрати електроенергії на вентиляцію доходить до 20% 

від загальних по шахті. 
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Рис. 8.8.  Схеми електропостачання підйомних установок 
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Для привода вентилятора використовують асинхронні короткозамкнуті 

двигуни напругою 380 В при потужності до 200 кВт, асинхронні з фазним 

ротором – потужністю до 350 кВт. При більшій потужності – переважно син-

хронні двигуни напругою 6 кВ, використовуючи їх одночасно для компенса-

ції реактивної потужності пiдприємства. При наявності труднощів прямого 

пуску синхронного двигуна від мережі (прямий пуск рекомендують при по-

тужності 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 доцiльності регульованого приводу для 

вентиляторної установки використовують систему асинхронно-вентильного 

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

Електропостачання вентиляторних установок, розміщених на одному 

майданчику з ГПП (БПП) передбачається двома кабелями безпосередньо від 

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

приміщенні вентиляторів, а споживачі власних потреб (приводи ляд та две-

рей для реверса течії повітря, направляючих та справляючих апаратів, масло-

системи 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 венти-

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

розгінними двигунами в приміщенні вентиляторної установки монтується 

РУ-6 кВ і встановлюються трансформатори власних потреб (рис. 8.9, в). 
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Якщо вентилятори головного провітрювання мають двигуни напругою 

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

них 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 фланго-

вої пiдстанції 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 за принци-

пами, що викладені вище, а також інші технологічні установки цього пром-

майданчика. 

Компресорні установки. Компресорні установки призначені для вироб-

ки  стисненого повітря для живлення споживачів з пневмоприводом. Всупе-

реч тому, що пневматична енергія значно дорожча за електричну, до її пере-

ваг 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 поршне-

ві, гвинтові компресори та турбокомпресори. 

Гвинтові компресори є найменшпотужними і їх можна використовува-

ти в підземних виробках. Потужність їх привода складає 45–160 кВт, вони 
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постачаються асинхронними двигунами з короткозамкнутим ротором типів 

ВАО і ВР напругою 380/660 В. 
 

       Г П П                 6 к В

        С Д                   С Д
а)                

            Г П П                  6  к В

       С Д                            С Д
б)    

 в) 
 

 

                           г)                                        д)                                                  е) 

Рис. 8.9. Схеми електропостачання вентиляторних установок. 
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Навантаження поршневих компресорів має пульсуючий характер, 

пов'язаний з наявністю кривошипно-шатунного механізму. Це навантаження 

на валу вирівнюється за допомогою маховика чи спеціально обважненої 

конструкції ротора. При потужності двигуна до 160 кВт використовують 

асинхронний двигун з КЗ ротором, при більших значеннях – синхронний з 

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

Широке розповсюдження на шахтах одержали швидкохідні поршневі комп-

ресори типу М з синхронним двигуном типу СДК(П) з потужністю від 320 до 

6300 кВт.  

Для турбокомпресорів, де необхідна висока частота обертання та вели-

ка потужність приводу, використовуються високошвидкісні синхронні дви-

гуни 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 запуск 

проводиться безпосередньо від мережі, а при більшій потужностi – при по-

ниженій напрузі з використанням автотрансформаторного або реакторного 

пуску. Перевагу віддають реакторному пуску. 

Так як витрати стисненого повітря постійно змiнюються 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 безступеневий роз-

гін до 90 % синхронної частоти, після чого реостат відключається. Перетво-

рювач частоти UZ перетворює напругу мережі промислової частоти 50 Гц в 

напругу частотою 0…6 Гц. 
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Рис. 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 компресор-

ної станції входить декілька компресорних установок. Для них передбачають 

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

ма секціями шин. Тут же розташовуються і два трансформатори власних пот-

реб, що живлять допоміжні споживачі (електромашинні або тиристорні збуд-

ники, двигуни насосів маслозмащення, охолодження та вентиляції, станції 

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 кіль-

кість 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 приміщенні компресорної станції, яка в 
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свою чергу живиться двома кабелями від РУ–0,38 кВ ГПП або від спеціаль-

них трансформаторів. 

 
                                             РУ 6(10) кВ 
                                                 компресорної станції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трансформатори 
власних потреб 

 
Рис. 8.11. Схема РУ-6(10) кВ компресорної станції. 

 

Калориферні та холодильні установки. Для підігріву повітря, що пос-

тупає в шахту, використовують калориферні установки з вентиляторами та 

безвентиляторні. Для безвентиляторних і вентиляторних калориферних уста-

новок в якості приводів механізмів використовують асинхронні двигуни з КЗ 

ротором. 

Для вентиляторних калориферних установок силовими споживачами є 

два двигуни вентиляторів та двигуни механізмів направляючих апаратів вен-

тиляторів, двигун лебідки протипожежних ляд, Для безвентиляторних кало-

риферних установок – це двигуни лебідки протипожежних ляд, механізмів 

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

Електроспоживачі калориферних установок живляться від розподіль-

чого щита 220/380 В в приміщенні установки. Двигуни живляться через ав-

томатичні вимикачі та контактори. 

Згідно з санітарними нормами максимально допустима температура 

повітря в виробках шахт обмежується 26° С при відносній вологості до 90 % 
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та 25° С при більшій вологості. Для одержання холоду з метою охолодження 

повітря в підземних виробках глибоких шахт використовують стаціонарні 

холодильні машини в загальнопромисловому та рудниковому виконанні. 

Стаціонарні установки охолодження шахтного повітря включають холодиль-

ні машини, теплообмінники, станції водопідготовки, мережі холодильного 

агента  та охолоджуючої води, насоси, повітроохолоджувачі та допоміжне 

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 

установок. 

Для холодильних установок з поршневим компресором використову-

ють асинхронні двигуни з к. з. ротором типів ВАО, АЗ на напругу 380/660 В 

потужністю до 250 кВт, для привода турбокомпресорів холодильних 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 напругою 

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

зміщуються на поверхні шахти мають високовольтний привод компресора і 

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

сорної станції на шахті доцільно виконувати загальне РУ-6 кВ в приміщенні 

компресорної установки з живленням також холодильних установок. 



531 

 

В приміщенні холодильних установок поверхні шахти розташовується 

РУ-0,38 кВ, від якого живляться допоміжний компресорно-конденсаторний 

агрегат, насоси маслозмащення, вакуум-насос, циркуляційні насоси охоло-

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

 

8.3.5. Особливості електропостачання підземних спожива-

чів електроенергії 
 

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 горизонтів, 

що одночасно розробляються, а також існуючих умов навколишнього сере-

довища – 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 2000кВт. 

Основними споживачами електроенергії є машини і механізми добувних та 

прохідницьких комплексів та засобів транспорту. Загальна встановлена по-

тужність електроприймачів окремих дільниць високопродуктивних шахт 

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

вищої 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 використовується 

для розподілу електроенергії на шахті, живлення стаціонарних електроспо-

живачів потужністю 200…250 кВт і вище, напруга 0,66 та 1,14 кВ - для жив-
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лення 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. 

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. Вцілому питомі витрати енергії з використанням пневмоенергіі в 

3…4 рази вищі, ніж при використанні електроенергії. Найбільш повно умо-

вам забезпечення безпеки використання електроенергії на цих шахтах відпо-

відає 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 ). 
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З безперервним переміщенням гірничих робіт повʼязане 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 

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 електрообла-

днання відносно землі та реагують на зниження рівня цього опору. Ефектив-

на робота таких засобів можлива при електричному відділенні підземних ка-

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

комплексу поверхні, що характеризуються підвищеною пошкоджуваністю 

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-
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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 електро-

установках на поверхні шахти або в мережах других об'єктів електропоста-

чання (замикання на землю, атмосферні перенапруги та ін.); 

– 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 досягається 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. 
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Для вирівнювання навантаження трансформаторів з розщепленою обмо-

ткою до збірних шин відокремленого підземного навантаження допускається 

приєднання енергомістких 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-

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 за-

хисне відключення струмів однофазного замикання та витоку на землю. Для 

нормальної роботи апаратів загальномережового захисту АЗО слід загальну 

ємність відокремленої мережі та ємність її відходячих ліній обмежувати ве-

личинами 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. 
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Рис. 8.12.  Схеми відокремленого живлення підземних споживачів. 

а – з трьохобмотковим трансформатором; 

б – з розділяючим трансформатором. 

     а 

           6(10) кВ             АВР                                                       АВР                  6(10) кВ 

                                 ЗЗП                                                              АЗО 

                 Електроспоживачі 
                       поверхні 

                                                                           АЗО             на  ЦПП                    АЗО  

б 

                                                             АВР                   6( 10)  кВ

                                                              ЗЗП
                                     Елект роспож ивачі
                                                       поверхні
                                    6/6,3                   6/6,3

                                                АВР                            6 кВ

                                              АЗО

            АЗО                        на ЦПП                     АЗО
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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 перевищувати 

5% діючої напруги основної частоти. Для обмеження рівню вищих гармонік 

слід підвищувати потужність к. з., використовувати силові фільтри з реакто-

рів та косинусних конденсаторів, розщеплювати обмотки силових трансфор-

маторів ГПП. 

Схеми підключення тиристорних перетворювачів при відокремленому 

живленню підземних споживачів приведені на рис. 8.13. 

 Схему (рис. 8.13, а) передбачають при незначній потужності вентиль-

ного навантаження (до 2…4 МВт) та потужності КЗ Рк.з. <=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) 

     
                         ТРДН
                      ( ТДТНШ)

       6–10 кВ                      Ркз<=200 МВА
                                              6–10 кВ

      Підземні                                       Ел. спож ивачі
     спож ивачі         ТСЗП                       поверхні

                                    ТП

                                                 ТР ДН
                                             ( ТДТМ Ш )

                                                     Р кз<= 200 М ВА

                  Ел. спож ивачі                                                           Ел. спож ивачі
                      підземні                                                                     поверхні

                                                                 ТСЗП
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в)                                                                г) 

 

Рис. 8.13. Схеми відокремленого живлення підземних споживачів при наявності  пе-

ретворювачів: а – без реакторів;   б – з реактором;   в – для Ркз=350 МВА; 

г – для Ркз=500 МВА із здвоєними реакторами; 

 

При електрифікації розробки викидонебезпечних пластів, у випадку, 

коли ємність мережі та відходящих приєднань не вдається обмежити відпові-

дно до 3 та 1 мкФ на фазу, передбачено встановлення розділяючих вибухобе-

зпечних трансформаторів в шахті, у виробках зі свіжим струменем повітря 

(рис. 8.14.). 

           6/6

                АЗО–6                            ПДПП

 ПДПП
 

Рис. 8.14. Схема установки розділяючого трансформатора в шахті. 

                                                 ТР ДН

                                                     Р кз= 500  М ВА                    Р кз= 500

                    6–10 кВ                        10 кВ                              10 кВ

      Е л.        ТМ Ш         спож .           ТСЗП                                     ТСЗП
                                          поверх ні

                                                                    Т П                                          ТП

                        П ідземні  

     
                                         ТРДН

                     6–10 кВ                      Ркз=350 МВА
                                                          10 кВ

 Ел.спож ив.
  поверхні                                                            ТСЗП
                          ТМШ

                  Ел. спож ивачі
                           підземні  
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8.3.7. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІДЗЕМНИХ ГІРНИЧИХ РОБІТ 

ЧЕРЕЗ СТОВБУР 
 

Спосіб живлення підземних споживачів через стовбур є найбільш по-

ширеним і використовується при значних глибинах залягання корисної копа-

лини. При цьому електроенергія від РУ-6 (10)кВ підземних споживачів ГПП 

подається, як мінімум, за допомогою двох броньованих кабелів прокладених 

по шахтному стовбуру, на дві секції шин центральної підземної підстанції 

(ЦПП). Секціювання ЦПП необхідне для забезпечення необхідної надійності 

(рис. 8.15) електропостачання підземних споживачів. 

При побудові схем електропостачання підземних гірничих робіт доці-

льно забезпечувати максимальний рівень струмів к.з. в підземних мережах, 

який допускається правилами безпеки (ПБ) та обмежується характеристика-

ми електрообладнання та кабелів, що використовуються. При використанні 

вибухобезпечних КРП типу КРУВ-6 допустима потужність КЗ на вході в ша-

хту складає 100 МВА. В перспективі при використанні вакуумних камер в 

шахтних комутаційних апаратах допустима потужність КЗ може досягати 

200…300 МВА. При струмах КЗ, що перевищують допустимі значення на 

ГПП перед кабелями, що живлять ЦПП встановлюють реактори. 

Частіше всього ЦПП проектується з двома вводами та одним двохсек-

ційним РУ-6 (10) кВ. Від шин ЦПП живляться високовольтні електроспожи-

вачі навколостовбурного двору (насоси головного водовідливу, трансформа-

тори для живлення перетворювальних агрегатів електровозної відкатки, та 

трансформатори для живлення електроспоживачів навколостовбурного двору 

напругою до 1000 В. 

Від ЦПП електроенергія за допомогою кабельних ліній подається на 

пересувні дільничні підземні підстанції (ПДПП) для живлення очисних та пі-
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дготовчих робіт. З метою економії кабельної продукції для електропостачан-

ня добувних та підготовчих дільниць, ухилів та бремсбергів, та других підзе-

мних об’єктів, що розміщені на значній відстані від ЦПП (понад 0,5…1 км), 

будують підземні розподільчі пункти напругою 6 кВ (РПП-6).  

РПП-6 укомплектований з КРП і призначений для розподілу енергії 

напругою 6 кВ між дільничними підстанціями. До одного РПП-6 може приє-

днуватися до 12…14 підстанцій за радіальною схемою. РПП-6 будують по 

можливості в центрі розташування електроспоживачів, в капітальній виробці 

в спеціальній вогнестійкій камері. 

При кількості КРП в РПП-6 до трьох його живлення відбувається од-

ним кабелем без встановлення КРП на вводі (РПП-6 №2), а при більшій кіль-

кості КРП (до семи) також одним кабелем, але з КРП на вводі (РПП-6 №1). 

При живленні від РПП-6 двох і більше добувних вибоїв або більше се-

ми відходячих ліній РПП-6 живиться від ЦПП двома кабельними лініями з 

КРП на вводах двох секцій шин КРП (РПП-6 №3). В нормальних умовах ко-

жна секція РПП-6 працює самостійно, а кожна кабельна лінія розраховується 

на забезпечення 85% навантаження РПП-6 в аварійному режимі. 

Позитивними якостями системи електропостачання через стовбур явля-

ються: 

– використання для прокладки  кабелів готового шахтного стовбура; 

– стаціонарна прокладка кабелів в стовбурах, їх використання під час 

всього строку служби шахти, можливість їх ретельного монтажу та на-

гляд за ними; 

– зручність контролю та обслуговування високовольтної мережі шахти. 

Однак, цьому способу електропостачання притаманні також недоліки: 

– необхідність використання в підземних виробках довгих ліній 6 кВ, що 

значно підвищує небезпеку враження електричним струмом, виник-

нення пожеж та вибухів; 
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– велика вартість кабельної мережі 6 кВ; 

– велика ємність кабельної мережі, що визначає значну величину обумо-

влених нею струмів замикання на землю, що підвищує небезпеку екс-

плуатації і ін. 

Рис. 8.15. Принципова схема електропостачання підземних споживачів при живленні 

через стовбур. 

                                              ГПП
РУ 6( 10)  кВ             для підземних спож ивачів

ЦПП

Перет ворювальна
підст анція

РПП - 6 №1

РПП - 6 №2

Насоси водовідливу

ПДПП

Спож ивачі
навколост овбурного

двору

ДПП

РПП - 6 №3

ПДПП

лава

ПДПП

ПДПП

конв. шт рек

підгот . вибій

Конвеєр ухилу

лава

конв. шт рек

підгот . вибій
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Ці недоліки посилюються з ростом потужності шахт і значним підви-

щенням потужності підземних споживачів. 

Одним із способів усунення вказаних недоліків при електропостачанні 

потужних шахт та рудників є розкрупнення систем електропостачання за ра-

хунок побудови кількох ГПП (по блоках). У великій мірі відсутні вище за-

значені недоліки і при живленні електроспоживачів дільниць через свердло-

вини чи шурфи. 

 

8.3.8. ЖИВЛЕННЯ ЦПП ТА ЕЛЕКТРОСПОЖИВАЧІВ  

НАВКОЛОСТОВБУРНОГО ДВОРУ 
  

ЦПП складається з одного чи двох РУ напругою 6 кВ, двох трансфор-

маторів напругою 6/0,69 (0,38) кВ для живлення електроприймачів напругою 

0,66 (0,38), що розташовані в навколостовбурному дворі. 

Кількість кабелів, що прокладаються в стовбурі, залежить від потуж-

ності, що передається на ЦПП, та номінального струму вводного КРП, що 

встановлюється на ЦПП. Для шахт з відносно невеликою потужністю підзе-

мних електроустановок (2500-3000 кВт) живлення ЦПП може бути забезпе-

чене двома кабелями з 100% резервом за пропускною спроможністю кабелів 

при максимальному перерізу їх жил 240 мм2. 

При неможливості забезпечити навантаження шахти за допомогою 

двох кабелів приймають чотири вводи та два самостійних РУ-6 кВ, кожне на 

два вводи. Електричний зв’язок між цими двома РУ-6 кВ не передбачається 

(рис. 8.16). Відомі два типові варіанти ЦПП, що відрізняються способами 

живлення насосів головного водовідливу. Перший варіант (з насосами водо-

відливу потужністю до 1250 кВт) передбачає установку в ЦПП двох РУ-6 кВ: 
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одне – для живлення насосів водовідливу; друге – для живлення всіх інших 

електроспоживачів шахти. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.16. Схема живлення ЦПП з двома РУ-6 кВ. 

 

Згідно з другим варіантом (при потужності насосів понад 1250 кВт) пе-

редбачається одне двосекційне РУ-6кВ для живлення електроспоживачів ша-

хти, крім насосів водовідливу. Електродвигуни насосів центрального водові-

дливу одержують живлення від КРП, що встановлені окремо (рис. 8.17) та 

приєднуються безпосередньо до ГПП (кожен зі своїм кабелем). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.17. Схема живлення насосів головного водовідливу великої потужності. 

 

При розробці двох і більше горизонтів на кожному з них споруджуєть-

ся окрема ЦПП (рис. 8.18). При цьому, якщо пропускна спроможність кабе-

лів, що живлять ЦПП вищележачих горизонтів, дозволяє, то допускається 

живлення ЦПП нижнього горизонту від одної з секцій шин ЦПП верхнього 

 
ГПП 6 кВ 

ЦПП 

 

 
ГПП 6 кВ 

ЦПП 
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горизонту одним кабелем. У цьому разі кабелі, що прокладені від ГПП та 

ЦПП верхнього горизонту повинні резервувати один другого в аварійних си-

туаціях, що з’являються в будь-якому місці мережі від ГПП до ЦПП нижньо-

го горизонту. 

В камері ЦПП і головного водовідливу, а також в районі навколостов-

бурного двору можуть бути встановлені електроспоживачі: насоси головного 

водовідливу, машини і механізми для транспортування та завантаження ко-

рисної копалини чи породи (конвейєри, штовхачі, перекидачі, затвори) ма-

шини, які обслуговують зумпф (насоси, елеватори), апарати живлення сигна-

лізації, автоматики, освітлення та інші. 
 

ГПП 6 кВ 

ЦПП №1 

ЦПП №2 

ГПП 6 кВ 

ЦПП №1 

ЦПП №2 

 
Рис. 8.18. Принципові схеми живлення ЦПП при двох горизонтах. 

 

Електропостачання всіх електроспоживачів здійснюється від двох ро-

бочих трансформаторів або пересувних підстанцій, встановлених в ЦПП. По-

тужність кожного трансформатора розраховується на 100% навантаження 

споживачів навколостовбурного двору. 

Якщо насоси головного водовідливу розраховані на живлення напру-

гою до 1000 В вони живляться від цих же трансформаторів (400…630 кВА) 

разом з іншими електроспоживачами (рис. 8.19). При цьому розподільчий 
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пункт навколостовбурного двору (РПП–0,66) секціонується за допомогою 

двох автоматичних вимикачів. 

Якщо насоси головного водовідливу живляться напругою 6 кВ, вони 

одержують електроенергію безпосередньо від ЦПП (рис. 8.20), а для інших 

споживачів в ЦПП встановлюються два трансформатори (160-250 кВА). 

 

 
Рис. 8.19.  Схема живлення споживачів навколостовбурного двору з низьковольтним 

водовідливом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦПП 
В В С ПДПП ПДПП 

АВ АВ АВ АВ АВ АВ АВ ПВИ АВ 

С С 

~

Електроспоживачі навколостовбурного двору. 

~ ~
Ел.двигуни водовідливу 

АВ 

 

Рис.  8.20.  Принципова схема живлення споживачівнавколостовбурного двору. 
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8.3.9.  ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІДЗЕМНИХ СПОЖИВАЧІВ 

 ЧЕРЕЗ СВЕРДЛОВИНИ 
 

При електропостачанні підземних споживачів через шурфи та свердло-

вини можливі два варіанти побудови системи електропостачання: 

– напругою до 1140 В (низьковольтний варіант); 

– напругою 6 кВ (високовольтний варіант). 

У першому випадку (рис. 8.21) живлення підземних гірничих робіт в ра-

йон ведення робіт на дільницю проводиться свердловина з поверхні, над 

якою встановлюється комплектна пересувна трансформаторна підстанція 

(ПКТП).  Електроенергія за допомогою повітряної лінії напругою 6 кВ підво-

диться до ПКТП, від якої напругою 0,4 – 0,69 кВ вона подається в підземні 

виробки кабелем, прокладеним у свердловині. Свердловина закріплюється 

обсадною трубою з діаметром 125-150 мм. Кабелі прикріплюються до сталь-

ного тросу діаметром 6-9 мм за допомогою бандажів з відпаленої проволоки 

(або металевих жимків). 

На ПКТП на лінії, що йде у свердловину встановлюють автоматичний 

вимикач без реле витоку на землю, останнє встановлюється з автоматичним 

рудниковим вимикачем безпосередньо під свердловиною, що забезпечує зру-

чність експлуатації. В противному випадку на ПКТП потрібно встановлюва-

ти автоматичний вимикач з дистанційним керуванням. 

В одній свердловині можуть прокладатися 1…2 кабелі.  Буріння сверд-

ловини виконується пересувними буровими верстатами. Така система є зруч-

ною, економічною і дозволяє іноді обійтися без подачі високовольтного ка-

белю в шахту і без ЦПП (при малому водопритоку). 

Використовуються низьковольтні варіанти при неглибокому заляганні 

корисної копалини (100…200 м) та відносно невеликій потужності добувних 

та прохідницьких комплексів. Для потужних комплексів, з підвищенням до-
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вжини лави та стовпа, що відпрацьовується, погіршується забезпечення нор-

мальних рівнів напруги на затискачах споживачів внаслідок втрат напруги в 

низьковольтній мережі. Це заставляє в ряді випадків приймати не одну, а дві- 

три енергосвердловини на дільниці та часте їх переміщення, що різко обме-

жує використання цього варіанту живлення підземних споживачів. 

Розрахунки показують, що при електропостачанні через свердловини 

напругою 0,38/0,66 кВ значно збільшуються витрати кабельної продукції. 

Тому переважне розповсюдження в умовах неглибокого залягання корисної 

копалини одержує високовольтний варіант живлення підземних споживачів 

(рис. 8.22), коли в свердловині прокладається кабель напругою 6 кВ з транс-

формацією енергії на дільниці. Кабель підключається до повітряної лінії на 

поверхні за допомогою загально промислового КРП, що встановлюється над 

свердловиною. Кабель 6 кВ прокладений в свердловині живить одну пересу-

вну підстанцію ПДПП (рис. 8.22, а) або розподільчий пункт РПП-6 кВ (рис. 

8.22, б) від якого живиться ряд ПДПП. Свердловина може служити кілька 

років (3-5). При цьому з’являється задача оптимального розташування сверд-

ловин та РПП-6 кВ, при якому річні приведені витрати на переміщення свер-

дловин будуть мінімальними. 

Основною перевагою живлення через свердловини є те, що значна час-

тина високовольтної розподільної мережі СЕП шахти виноситься на поверх-

ню, де використовуються більш дешеві повітряні ЛЕП та електрообладнання 

в нормальному загальнопромисловому виконанні. 

До вад живлення через свердловини відносяться: 

- наявність додаткових витрат, пов’язаних з бурінням свердловин, їх 

кріпленням обсадними трубами, що повторно не використовуються; 

- необхідність періодичного переміщення свердловини і відповідного 

електрообладнання по технологічних обставинах; 



548 

 

- утруднення, пов’язані з монтажем кабелю в свердловині в зимовий час 

у зв’язку з необхідністю прогріву кабелю; 

- нераціональне використання промислового майданчика на поверхні 

шахти у зв’язку з необхідністю прокладки повітряних ліній; 

- утруднення прокладки повітряних ЛЕП в районі лісів, боліт, гір, щіль-

ної забудови, необхідність відводу орних земель під ЛЕП; 

- затруднення обслуговування ЛЕП та обладнання на поверхні у зв’язку 

з віддаленістю та в період бездоріжжя. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Рис. 8.21. Принципова   схема                                       Рис. 8.22.  Принципова   схема 

 електропостачання підземних                                     електропостачання  підземних  

  споживачів U  1140 В  через                                        споживачів через свердловини  

 свердловини.                                                                 напругою 6 кВ. 
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8.3.10. Загальні питання електропостачання дільниць, шахт 

та рудників 

 
На вибір системи електропостачання дільниць впливають гірничо-

геологічні і технічні умови, вибрані системи розробки родовища, способи 

механізації робіт в вибоях, вибрана система транспорту корисної копалини 

від вибою. Специфічною особливістю систем підземного електропостачання 

є мобільний характер, обумовлений постійним переміщенням фронту гірни-

чих робіт. Не завжаючи на велику різноманітність умов в шахтах принципи 

електропостачання електроспоживачів дільниць залишаються більш-менш 

однаковими. Від ЦПП при глибокому заляганні чи від енергоскважин енергія 

подається безпосередньо до ПДПП на дільницях та бремсбергах (ухилах) або 

до РПП-6 кВ, від яких енергія розподіляється до окремих ПДПП. Від ПДПП 

енергія напругою 380, 660 чи 1140 В подається до розподільчих пристроїв 

РПП чи магнітних станцій, від яких за допомогою гнучких кабелів енергія 

розподіляється до електроспоживачів дільниць. 

В системі електропостачання можуть використовуватися два типи діль-

ничних підстанцій:  

стаціонарні – для живлення споживачів стаціонарних механізмів (кон-

вейєрів на ухилах (бремсбергах), лебідок, стрічкових конвейєрів магістраль-

ного транспорту); 
пересувні – для живлення пересувних машин і механізмів добувних та 

підготовчих дільниць. В стаціонарних підстанціях встановлюють як сухі тра-

нсформатори в вибухонебезпечному виконанні так і  пересувні підстанції 

ПДПП. 
Використання ПДПП дає можливість: 

– відмовитися від будівництва дорогих вогнестійких камер; 
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– здійснювати часті переміщення підстанцій слідом за переміщенням 

гірничих робіт; 

– виключати дорогі стаціонарні підстанції, що вимагають значного часу 

та трудових витрат перемонтаж і переміщення; 
– полегшити підтримку необхідного рівня напруги на затискачах елект-

ричних двигунів. 
Як результат, значно зменшуються витрати на електропостачання, пок-

ращується його якість, підвищується безпека, знижуються втрати енергії, по-

кращуються умови пуску електродвигунів.  

При виборі системи електропостачання необхідно вирішувати дві зада-

чі: електропостачання виїмкового поля та електропостачання вибою. Перша 

задача вимагає розгляду питання вибору оптимальної кількості та місця роз-

міщення окремих підстанцій, вибору розміщення РПП-6 при якому досяга-

ється раціональна система розподілу енергії в межах поля. Вирішення цієї за-

дачі залежить від розмірів виїмкового поля, кількості одночасно працюючих 

ярусів (поверхів), розмірів бремсбергового (ухильного) поля, кількості підго-

товчих вибоїв, прийнятого обладнання, що працює в вибоях та ін. При цьому 

за основу приймаються принципи: 

– мінімальної кількості підстанцій при максимальній економії кабелів та 

обладнання; 

– всебічного використання принципу глибокого вводу. 

Від місцерозташування РПП-6 (а також енергосвердловин) залежить ро-

зташування дільничних підстанцій та розподільчих пунктів (РПП-0,69) з ура-

хуванням вимог мінімальних витрат при переміщенні підстанцій та якості 

напруги на затискачах двигунів. 

Найбільш поширеним варіантом розташування РПП-6 є його розміщен-

ня на сполученні відкатного штреку з бремсбергом чи ухилом (рис. 8.23, а), 
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коли РПП-6 служить на протязі всього строку відпрацювання панелі. Харак-

терними є також варіанти розташування РПП-6 на відстані 1/4, 1/8 довжини 

панельного відкатного штреку, чи бремсберга (ухилу) (рис. 8.23, б) з послі-

дуючим його переміщенням. 
 а) б ) 

РП П -6  

РП П -6 РП П -6  

 
Рис. 8.23. Варіанти розташування РПП-6 кВ. 

 

Найбільш часто для живлення кожного вибою чи групи стаціонарних 

споживачів використовують одну ПДПП. Раніше від одної ПДПП могли жи-

витися як РПП-0,69 лави, так і РПП-0,69 підготовчого вибою.  Впроваджен-

ням потужних добувних комплексів змусило розділити електропостачання 

підготовчих та добувних робіт. Це обумовлено також тим, що очисні роботи 

ведуться окремо (при відпрацюванні стовпа зворотним ходом) від підготов-

чих робіт при підготовці нового стовпа. При цьому електроспоживачі лави 

можуть живитися або від одної потужності підстанції (630 кВА), або від двох 

дещо меншої потужності. 

Пересувні підстанції в виробках, що мають рейковий шлях, розташо-

вуються на спеціально виконаній чи існуючій розминці, а також в нішах, в 

залежності від перерізу виробки. В виробках з конвеєрною доставкою корис-

ної копалини ПДПП може встановлюватися як в ніші, так і над конвейєром 
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(рис. 8.24). Часто ПДПП разом з РПП-0,69 створюють енергопоїзд, розташо-

вуючись на одній загальній чи сусідніх платформах та переміщуючись разом 

за переміщенням гірничих робіт. 

ПДПП одержують живлення від ЦПП чи РПП-6 за допомогою броньо-

ваних або напівгнучких кабелів. Керування КРП, що живить ПДПП, прово-

диться з пульту керування, встановленого біля ПДПП. Якщо живлення 

ПДПП подається броньованим кабелем, для керування КРП слід передбачити 

прокладку спеціального контрольного кабелю. При використанні напівгнуч-

кого кабелю для керування КРП приймають контрольні жили цього кабеля. 

При комплектуванні РПП-0,66 та РПП-1,14 керуються наступним: 

1. При живленні від однієї підстанції кількох РПП-0,66 за радіальною 

схемою на виході підстанції встановлюють загальний автоматичний вимикач 

АВ, вибраний за загальним розрахунковим струмом (рис. 8.25). 

2. Після загального АВ встановлюють вимикачі АВ на початку кожного 

кабелю, що живить РПП-0,66. Вимикач АВ на вході в РПП-0,66 встановлю-

ють, коли кабель, що живить РПП-0,66 має значну довжину. Цей вимикач 

необхідний для зручності експлуатації РПП-0,66 і вибирається таким же, що і 

на початку кабелю. 
 

Вентиляційний штрек 

Конвейєрний штрек 

Стрічковий конвейєр 

РПП-0,69 (0,4)                 ПДПП 

Вентиляційний штрек 

Конвейєрний штрек 

Стрічковий конвейєр 

РПП-0,69 (0,4)      ПДПП 

 
Рис. 8.24. Установка пересувних підстанцій в конвеєрних штреках:  

а – в ніші; б – над конвеєром. 
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3. На РПП-0,66 встановлюють магнітний пускач окремо для кожної ма-

шини. Магнітні пускачі для живлення окремих електроприймачів розміщу-

ють та приєднують в РПП-0,66 в порядку зменшення значення номінального 

струму. 

4. В кінці РПП-0,66 до останнього пускача транзитом приєднують апа-

ратуру для живлення ручних електросвердел та освітлення (АПШ-1М). 

Для електропостачання механізованих комплексів замість РПП-0,66 ча-

сто приймають магнітні станції керування, в яких знаходяться всі необхідні 

контактори керування, засоби захисту механізмів комплексу та джерело жив-

лення електросвердел, освітлення та сигнальних пристроїв. 
 

АВ  АВ  АВ ПВИ
63 

ПВИ 
250 

ПВИ 
125 

ПВИ 
32 

АВ ПВИ 
63 

ПВИ 
320 

ПВИ 
125 

ПВИ 
32 

ПДПП 
РПП-0,66 № 1 

РПП-0,66 № 2 АПШ  - 1М  

Рис. 8.25. Схема живлення та формування РПП-0,66. 

 

8.3.11. Електропостачання дільниць вугільних шахт, 

 що розробляють пологі та похилі пласти 
 

На таких дільницях широко використовують механізовані комплекси 

ОКП, КМ-87, МКМ, КМ-81 та інші, для яких розроблені технологічні схеми 

очисних робіт. Ці комплекси включають електрообладнання вибійних ма-

шин, вибійного конвеєра, перевантажувача, підтримуючої лебідки, електроо-

бладнання масло станцій, станцій зрошення, кабелепідбірник та кабелеукла-
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дник, живлячі кабелі, елементи освітлювальної мережі та ін. Все перерахова-

не обладнання разом з електрообладнанням навантажувальних пунктів, роз-

подільчим пунктом лави (РПЛ), дільничною підстанцією та живлячими кабе-

лями складають систему електропостачання дільниці. 

На рис. 8.26.  наведена схема електропостачання дільниці при розробці 

довгими стовпами з використанням комплексу ОКП з розподільчими пунк-

тами РПЛ №1 (живить конвеєри та обладнання погруз пунктами), РПЛ №2 

(комбайн, нижні двигуни конвеєра, станції зрошення, освітлювальна мере-

жа), РПЛ №3 (верхні двигуни конвеєра) на вентиляційному штреці. Така кі-

лькість РПЛ обумовлена розташуванням електрообладнання на вентиляцій-

ному та конвеєрному штреках. В залежності від кута ухилу пласта, системи 

відпрацювання стовпа електрообладнання дільниці та РПЛ розташовують або 

на конвеєрному (відкатному) штреці, або частина на конвеєрному, а частина 

– на вентиляційному штреках. 
 

Живлення електроенергією стрічкових конвеєрів може виконуватися від 

індивідуальної підстанції, розташованої на конвеєрному штреці або на пере-

січенні штрека з бремсбергом чи ухилом. 

При похилому заляганні пластів електрообладнання розташовується на 

конвеєрному та вентиляційному штреках. Живлення його відбувається від 

відповідних підстанцій та розподільчих пунктів цих штреків. Основним роз-

подільчим пунктом є верхній, від нього живляться основні установки ком-

плексу: вибійна машина, верхні двигуни вибійного конвеєру, масло станції, 

станція зрошення, підтримуюча лебідка та ін. 
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Рис. 8.26. Схема електропостачання лави при розробці довгими стовпами. 

 

Нижні електродвигуни конвеєра можуть живитися від РПЛ на конвеє-

рному штреці або за допомогою кабелю, прокладеного через всю лаву від 

РПЛ вентиляційного штреку. 

Шахти Донбасу в більшості випадків розробляють тонкі та середньої 

потужності пласти при панельному способі підготовки та системі розробки 

стовпами. Відпрацювання ведеться зворотним ходом. Дільничі підстанції 

(ПДПП) живляться від РПЛ-6 кВ. Схема розташування обладнання та типова 

схема електропостачання дільниці, обладнаної комплексом КМ-87Д наведена 

на рис. 8.27.  

Комплекс керується магнітною станцією СУВ, що одержує живлення 

від пересувної підстанції ТОВП-400. Очисний комбайн, вибійний конвеєр, 

станція зрошення, підтримуюча лебідка та масло станції одержують живлен-

ня від магнітної станції, розташованої в вентиляційній ходці. Для живлення 

електрообладнання конвеєрної ходки, скребкового перевантажувача, стріч-

кового конвеєра, допоміжного обладнання передбачено розподільний пункт, 

змонтований з пускачів ПВИ і одержуючий живлення від окремої підстанції 
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ТОВП-250. Схема електропостачання значно ускладнюється при розробці 

спареними лавами (рис. 8.28). В цьому випадку електрообладнання розташо-

вується на загальному збірному штреці. 

 

Рис. 8.27. Схема електропостачання та електрообладнання дільниці. 
 

При системі розробки довгими стовпами та суцільній конвеєризації та 

кутах падіння пласта 1…3º характерна схема електропостачання наведена на 

рис. 8.29. Електропостачання відбувається від РПЛ-6, розташованому на від-

катно му штреці. Раціональною є схема з розукрупними РПЛ-6: один для об-
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слуговування пересувних підстанцій очисних дільниць і другий – для жив-

лення підстанцій підготовчих робіт. 

  
Рис. 8.28. Схема електропостачання дільниці при розробці спареними лавами . 

 

При похилому заляганні пластів особливість електропостачання добу-

вних дільниць у порівнянні з дільницями, що розробляють пологі пласти, за-

ключається в використанні запобіжних лебідок та кабелепідбірників. Жив-

лення комбайну в цьому випадку може відбуватися як від РПЛ на вентиля-

ційному штреці, так і від РПЛ на відкатно му (рис. 8.30.). У зв’язку з впрова-

дженням високопродуктивних комплексів з великою потужністю електрод-

вигунів виникла необхідність переходу на більш високу напругу - напругу 

1140 В. Перехід на цю напругу пов’язаний з підвищенням небезпеки уражен-

ня електричним струмом, пожеж, вибухів. Вимоги техніки безпеки при цьому 

можна розбити на дві групи: 

– заходи підвищення безпеки електроустановок, в основу яких покладе-

ні заходи підвищення безпеки при напрузі 660 В та ряд додаткових (відклю-

чення електроустановок не менш як двома незалежними пристроями, вико-

ристання більш надійних кабелів, самоконтроль ланцюгів дистанційного ке-

рування та захисту, захист від витоків в КРП-6 кВ та ін.); 

– вимоги з оперативного обслуговування електроустановок та виконання 

ремонтно-профілактичних робіт, в яких передбачено порядок виконання їх в 



558 

 

відповідній послідовності, обов’язкове зняття напруги перед виконанням ро-

біт, систему ізолюючих захисних засобів, тощо. 

 
Рис. 8.29. Схема електропостачання дільниць при системі розробки довгими стовпа-

ми та сплошній конвеєризації . 

 

 

 
Рис. 8.30. Принципова схема електропостачання дільниці. 

Бортовий конвеєрний штрек  

Магістральна конвеєрна 
виробка 
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Схеми електропостачання на напругу 1140 В можна умовно розбити на 

три групи (рис. 8.31): перша – всі електроустановки крім ручних механізмів 

та освітлення виконуються на напругу 1140 В; друга – передбачає понижуючі 

трансформатори, один з яких живить потужні машини напругою 1140 В, а 

допоміжні установки живляться від іншого трансформатора напругою 660 В; 

третя – одного три обмоткового трансформатору. Найбільш розповсюджена є 

друга група схем живлення дільниць. 

 
Рис. 8.31. Варианти схем електропостачання дільниць при напрузі 1140В. 

 

8.3.12. Електропостачання дільниць, що розробляють  

пласти крутого падіння 
 

Експлуатація електрообладнання на таких пластах значно ускладню-

ється через підвищення ймовірності пошкодження гнучких кабелів в лаві, що 

знаходяться в підвішеному стані, необхідності розміщення електрообладнан-

ня в вентиляційних виробках, підвищеного вмісту метану та вугільного пилу 

в атмосфері. 

 

Освітлення 

буріння 

буріння 

буріння 

Освітлення 

Освітлення 
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При існуючих системах розробки на пластах крутого падіння системи 

електропостачання будуються так, що частина електроспоживачів, що знахо-

дяться в лаві та на вентиляційному штреці, живляться від свого РПП та підс-

танції, встановлених на вентиляційному штреці, а електроспоживачі відкат-

ного штреку – від своїх РПП та підстанції. 

Вимоги безпечного використання електроенергії в очисних та підготов-

чих вибоях на пластах крутого падіння відповідає система електропостачання 

з упереджуючим відключенням. Електрообладнання повинно відповідати ви-

конанню РО. Система електропостачання забезпечує енергетичну ізоляцію 

міста пошкодження в мережі зі сторони джерел живлення та споживачів еле-

ктроенергії, що можуть в режимі «вибігу» генерувати ЕРС. Безпека викорис-

тання такої системи забезпечується слідуючи ми вимогами: 

– електропостачання ПДПП повинно відбуватися відокремлено з захис-

том від витоків в мережі напругою вище 1000 В; 

– необхідно використовувати швидкодіючі автоматичні вимикачі АБВ; 

– відключаючи пристрої повинні мати спеціальні короткозамикачі; 

– відключення ПДПП та РПП-6 дільниці повинно виконуватись апара-

тами з короткозамикачами без витримки часу; 

– газовий захист повинен бути безперервної дії; 

– кабелі повинні бути негорючими, екранованими з розщепленою сило-

вою жилою, низьким перехідним опором екрану; 

– повинна забезпечуватись автоматична підбірка кабелю, що живить 

комбайн; 

– в схемах електропостачання вибійних машин повинно передбачатися 

дистанційне аварійне відключення РПЛ дільниці з пульта керування маши-

ною та ін. 

Схема розміщення електрообладнання на дільниці наведена на рис. 

8.32. Низьковольтна частина системи електропостачання включає підстанції 
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ТСВП-КП з швидкодіючими автоматичними вимикачами АБВ, груповими 

пускачами та засобами газового захисту, розподільчі пункти підготовчих та 

очисних вибоїв, РП для вентиляторів місцевого провітрювання з апаратурою 

контролю повітря та груповими пускачами для вибоїв. Зразкові схеми розпо-

дільчих пунктів наведені на рис. 8.33. 

 

 

Рис. 8.32. Схема розміщення електрообладнання при електропостачанні від двох  

підстанцій. 

 

 
Рис. 8.33. Схема розподільчих пунктів. 
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Конвеєр Прохідницький 
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8.3.13. Електропостачання дільниць рудників 
На рудних шахтах очисні і підготовчі роботи із-за особливостей заля-

гання родовища проводяться роздільно зразу на кількох горизонтах та діль-

ницях. Основний спосіб виїмки корисної копалини в рудних шахтах – буро 

вибуховий, при цьому часто буріння шпурів виконується верстатами, що 

працюють на стиснутому повітрі. На добувних та підготовчих дільницях 

споживачами електроенергії є порівняно малопотужні установки: скреперні 

лебідки, навантажувальні машини, вентилятори місцевого провітрювання та 

дільнична освітлювальна мережа. Схема електропостачання дільниці буду-

ється так, що від стаціонарної дільничної підстанції (ДТП) одержують жив-

лення блочні розподільчі пункти (БРП), до яких безпосередньо приєднуються 

електроустановки. Електроенергія від ЦПП подається до штрекових підстан-

цій (ДТП) магістральною лінією, що проходить транзитом через ДТП. Елект-

роенергія від дільничної підстанції ДТП розподіляється за допомогою магіс-

тральних та радіальних схем (рис. 8.34). 

 

 
Рис. 8.34. Схема розподілу електроенергії. 

(а – магістральна, б –радіальна) 

 

На потужних залізорудних шахтах, де відмічається більша встановлена 

потужність електроспоживачів доцільно встановлювати на горизонті кілька 

ДТП, вибираючи місце їх установки в залежності від розвитку гірничих ро-
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біт. При камерно-стовповій системі відпрацювання рудного родовища поту-

жністю 6…12 м при наявності великих обсягів відбитої руди для її наванта-

ження використовують екскаватори. В цьому випадку встановлена потуж-

ність дільниць значно зростає і дільничні підстанції доцільно встановлювати 

поблизу дільниці. На рис. 8.35. наведена схема розташування ДТП та БРП в 

умовах залізорудної шахти. 

На калійних рудниках систему електропостачання дільниць визнача-

ють потужні прохідницькі комбайни, що працюють з самохідними вагонами. 

Із-за великої встановленої потужності на дільниці передбачають установку 

двох підстанцій, одна з яких живить прохідницький комбайн, а друга – само-

хідний вагон і допоміжні установки. 

 
 

Рис. 8.35. Схема розташування ДТП та БРП в умовах залізнорудної шахти. 

 

8.4. РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА КАР’ЄРАХ 
 

8.4.1. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СХЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

КАР’ЄРІВ 
 

Побудова розподільних мереж внутрішнього електропостачання кар’єрів 

залежить від розмірів, конфігурації, площі відкритих розробок, потужності і 
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кількості гірничих машин і механізмів, глибини і кількості одночасно відп-

рацьовуваних уступів, технологічної схеми розвитку гірничих робіт. 

За характером приєднання споживачів до ліній електропередачі схеми 

розподільних мереж кар’єрів можна розділити на радіальні, магістральні та 

змішані.Вибір схеми електропостачання залежить від кількості і взаємного 

розміщення пересувних підстанцій кар’єру і потужних електроспоживачів. 

При виборі схеми враховуються також вартість виконання варіантів розподі-

льчої мережі, витрати кабельної продукції, способи виконання мережі, надій-

ність електропостачання тощо. 

Радіальні схеми розподілу електроенергії виконуються, звичайно, коли 

споживачі   розміщені в різних напрямках від центру живлення. Вони можуть 

бути одноступеневими (рис. 8.36), коли екскаватори і ПТП живляться безпо-

середньо від ГПП або ЦРП. Одноступеневі схеми застосовуються головним 

чином на малих підприємствах, де загальна потужність підприємства і його 

територія невеликі. 

 

 
Рис. 8.36. Одноступенева радіальна схема живлення електроспоживачів кар’єру. 
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Рис. 8.37. Радіальні двоступеневі схеми живлення електроспоживачів кар’єру: 

а) на одну напругу; б) на дві напруги. 
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Розподільні пункти і підстанції, які живлять електроприймачі 1-ї та 2-ї 

категорії, живляться за допомогою двох і більше радіальних ліній, які зви-

чайно працюють окремо, кожна на свою секцію (рис. 8.38). При вимкненні 

однієї з радіальних ЛЕП навантаження автоматично перемикаються на іншу 

секцію і тим самим на іншу ЛЕП. Якщо кожна з ліній не розрахована на пов-

ну потужність РП, то застосовуються заходи по частковому розвантаженню 

ЛЕП у після аварійному режимі. 

 
Рис. 8.38. Радіальна схема живлення електроспоживачів 1 та 2 категорій на кар’єрі. 
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Для живлення потужних екскаваторів використовують радіальну схему 

живлення з встановленням пересувної підстанції глибокого вводу на робочо-

му уступі або розміщення трансформаторної підстанції на борту екскаватора 

(рис. 8.39). 

На діючих кар’єрах найбільше поширення отримали магістральні схеми 

розподілу електроенергії. Звичайно, ці схеми використовуються при такому 

взаємному розміщенні підстанцій і споживачів 6 кВ на території кар’єра, ко-

ли лінії від джерела живлення до споживачів можуть бути прокладені без 

значних зворотних напрямків. Магістральні схеми дозволяють краще заван-

тажити при нормальному режимові ЛЕП, які вибрані за економічною густи-

ною струму, на після аварійний режим чи за струмами КЗ. Зменшується чис-

ло ЛЕП і комплектних розподільчих пристроїв на підстанції. 

 
Рис. 8.39. Радіальні схеми живлення потужних екскаваторів. 

За ступенем надійності електропостачання магістральні схеми поділя-

ються на дві основні групи: 

– прості магістральні схеми – поодинокі і кільцеві; 

– схеми з двома і більше паралельними магістралями. 
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Поодинокі магістралі (рис. 8.40), використовуються в тих випадках, ко-

ли можна допустити перерву в живленні на деякий час, необхідний для зна-

ходження, вимкнення і відновлення пошкодженої ділянки магістралі. Як пра-

вило, магістральні ЛЕП з двостороннім живленням і кільцеві магістральні з 

одностороннім живленням (рис. 8.41) розподіляються на дві – три ділянки з 

встановленням секційних роз’єднувачів типу РЛН – 6 або КРП типів ЯКНО, 

КРН та ін.  

             

 
Рис. 8.40. Поодинокі магістральні схеми живлення електроспоживачів кар’єру:  

а) з одностороннім живленням; б) з двостороннім живленням. 
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Рис. 8.41. Кільцева магістраль для живлення електроспоживачів кар’єру. 

Повітряні магістралі звичайно виконуються з глухими відпайками до 

примикаючих пунктів. На кабельних магістралях глухе приєднання зустріча-

ється дуже рідко для приєднання малопотужних невідповідальних спожива-

чів. У більшості випадків на вході і виході кабельної магістралі в примикаю-

чих пунктах встановлюються роз’єднувачі або навіть вимикачі (рис. 8.42).  

 

 
Рис. 8.42. Магістральна кабельна схема живлення електроспоживачів кар’єру. 

На кар’єрах з потужними споживачами можуть споруджуватись по-

двійні магістральні ЛЕП 6 кВ з одностороннім або двостороннім живленням. 
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Схеми з подвійними магістралями використовуються, звичайно, на підстан-

ціях з двома секціями збірних шин (рис. 8.43). 

На діючих розрізах використовуються також змішані схеми розподіль-

чих мереж: на окремі ділянки прокладаються магістральні 6 кВ, а до потуж-

них екскаваторів або екскаваторів, розташованих близько від пункту жив-

лення прокладаються радіальні ЛЕП. 

 
Рис. 8.43. Схема живлення кар’єрів за допомогою подвійних магістралей. 
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По розташуванню ЛЕП відносно фронту гірничих робіт схеми елект-

ропостачання поділяються на фронтально - поздовжні (або повздовжні), фро-

нтально-поперечні (або поперечні) і комбіновані або борто-кільцеві. 

Фронтально поздовжня система розподілу електроенергії на кар’єрах. 

Повітряні ЛЕП споруджуються паралельно фронту робіт і можуть бути ста-

ціонарними при невеликій ширині кар’єра або переносними при великій ши-

рині. Відгалуження до споживачів виконуються, як правило, кабельними. 

Фронтально – поздовжня система може бути з одностороннім і двостороннім 

живленням. При двосторонньому живленні ЛЕП мають секційні 

роз’єднувачі. 

 
Рис. 8.44. Фронтально – повздовжня схема живлення кар’єру за допомогою стаціонарних 

ЛЕП. 

Примикаючі пункти (ПП) розташовуються через 200…300 м вздовж 

лінії. По мірі віддалення від одного примикаючого пункту на відстань дов-

жини кабелю екскаватора проводиться переключення на інший ПП. 

Поздовжнє розташування ліній не створює перешкод при переміщенні 

екскаваторів вдовж лінії вибою, спрощується підключення електроприйма-

чів. Недоліком є необхідне часте пересування ЛЕП, високе пошкодження їх 
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під час вибухових робіт. При великому числі уступів на кар’єрах великої 

продуктивності лінії прокладаються не на кожному робочому уступі. 

 

 
Рис. 8.45. Фронтально-повздовжні схеми розподілу електроенергії на кар’єрі: 

а – з одностороннім живленням; б – з двостороннім живленням. 

 

Фронтально-поздовжня система використовується в період будівницт-

ва кар’єрів при проходці виїзних траншей. При цьому вона може бути фрон-

тально-нарощуваною або фронтально-скорочуваною (рис. 8.46). 
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Рис. 8.46. Схема електропостачання для проходження виїзних траншей. 

 

Поперечно-фронтальна система розподілу електроенергії на кар’єрах. 

Повітряні ЛЕП з відведеннями до споживачів споруджуються перпендикуля-

рно фронту гірничих робіт. При цьому поперечні ЛЕП з відведеннями мають 

окремі КРП на ГПП або відходять від стаціонарної ЛЕП що споруджується 

поза межами поля кар’єру. Поперечно-фронтальна система також може бути 

з одностороннім живленням і двостороннім (рис. 8.47). Живлення машин і 

інших споживачів виконується за допомогою ПП від поперечних ЛЕП. Кіль-

кість поперечних ліній електропередач залежить від довжини фронту робіт, 

кількості робочих машин, довжини кабелю екскаватора. 

скорочувана частина ЛЕП 

нарощувана частина ЛЕП 
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Рис. 8.47. Фронтально – поперечні схеми розподілу електроенергії на кар’єрі: 

а – з одностороннім живленням; б –  з двостороннім живленням. 

 

Щоб виключити пошкодження поперечних ліній екскаваторами їх жив-

лення здійснюється по черзі від 2-х ліній розташованих на межах блоку. 

Першочергові витрати в такій системі порівняно з повздовжньою схемою бі-

льші, а експлуатаційні витрати зменшуються. 
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Комбінована поздовжньо-фронтальна борто-кільцева система. Повіт-

ряні стаціонарні ЛЕП прокладені по борту кар’єра навколо нього, мають по-

вітряні або кабельні відведення до споживачів. Дана система може мати од-

ностороннє або двостороннє живлення. Однією з різновидів борто-кільцевої 

системи є системи, в яких у проміжках між ГПП споруджуються високоволь-

тні КРП, від яких по окремих високовольтних ЛЕП здійснюється живлення 

потужних екскаваторів, участків добування корисних копалин і т. ін. Вона 

використовується на кар’єрах з великою кількістю потужних екскаваторів і 

підйомників, оснащених потужними конвеєрними лініями. 

 

 
Рис. 8.48. Борто-кільцева система розподілу електроенергії на кар’єрі. 

 

В цій схемі на глибоких кар’єрах складною задачею є підведення жив-

лення до КРП, встановлених на нижніх горизонтах. В цьому випадку іноді 

живлення КРП здійснюється броньованими кабелями, прокладеними по по-

хилих стволах до глибоких горизонтів. КРП на верхніх горизонтах живиться 

ГПП 2 

ГПП 1 



576 

 

від повітряних ліній. Часто на виході похилих виробок встановлюють ПГВ 

35кВ. На великих глибоких кар’єрах використовується радіальна двоступе-

нева система живлення з використанням пересувних кар’єрних розподільних 

пунктів КРП. 

 

 
Рис. 8.49. Борто-кільцева схема розподілу електроенергії з КРП. 

 

8.4.2. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КАР’ЄРІВ ПРИ ЦИКЛІЧНІЙ  

ТЕХНОЛОГІЇ ГІРНИЧИХ РОБІТ 
 

Основними електроспоживачами на кар’єрах з циклічною технологією 

робіт є одноківшеві екскаватори. Великі, різкозмінні навантаження, що ство-

рюються потужними одноківшевими екскаваторами приводять до різних ко-

ливань напруги в мережі. Розташування та конструкція мереж на дільницях 

кар’єрів, а також принципова схема електропостачання залежить від кількос-
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ті та потужності екскаваторів, характеру ґрунтів, що розробляються, прийня-

тої схеми розкриття родовища, технології робіт і іншого. 

 

 

 
Рис. 8.50. Схема електропостачання глибоких кар’єрів. 

 

Одноковшеві екскаватори в вибої одержують живлення від повітряної, 

кабельної або повітрянокабельної мережі напругою 6…10 кВ через одинокий 

пересувний примикаючий пункт по переносному гнучкому кабелю типу КГЕ 

з перерізом жил від 16 до 150 мм2. Іноді потужний екскаватор (наприклад, 

ЕВГ-35/65 М) одержує живлення від мережі напругою 6 кВ за допомогою 
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двох кабелів КГЕ. Потужні екскаватори (ЕШ-40/85, ЕШ-100/100) живляться 

від мережі напругою 10 кВ, а для драглайнів ЕШ-75/85 передбачено електро-

постачання напругою 35 кВ з розміщенням трансформаторів 35/6-10 кВ на 

борту екскаватора. 

а 

б 

Рис. 8.51. Електропостачання дільниць кар’єру при транспортній системі розробки: 

а – з одним екскаватором на уступі і одним на поглибленні з БВР; 

 б – з двома екскаваторами на уступі. 
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При транспортній системі розробки з використанням техніки циклічної 

дії на робочих уступах невеликих і середніх кар’єрів використовують пере-

важно магістральну поодиноку схему з двостороннім або кільцевим живлен-

ням. На родовищах з м’якими покриваючими породами використовують поз-

довжні ЛЕП-6 на робочих уступах. Під час проведення буровибухових робіт  

краще використовувати бортові лінії з поперечними відводами які демонту-

ють під час вибуху. 

На великих кар’єрах з великою глибиною розробки використовується 

радіально- ступенева система з використанням пересувних КРП, які встанов-

люються на уступах або біля бортів кар’єра в центрах навантаження. 

Деякі рекомендовані схеми електропостачання екскаваторних дільниць з 

транспортною системою розробки при веденні гірничих робіт екскаваторами 

типу ЕКГ з ковшами ємністю від 3 до 20 м3 приведені на рис. 8.51 для різної 

кількості екскаваторів на уступі, з використанням буро-вибухових робіт і без 

них при використанні повітряних і кабельних ЛЕП. 

При безтранспортній системі розробки для живлення потужних екскава-

торів-драглайнів і розкривних екскаваторів широко використовують радіаль-

ні одноступеневі схеми і радіальні двоступеневі з РП-6 кВ або глибоким вво-

дом 35 кВ. Використовуються також магістральні схеми глибокого вводу. 

Поряд з поздовжніми широко використовують поперечні ЛЕП. 

Схеми електропостачання потужних екскаваторів-драглайнів та розкри-

вних (ЕВГ) будуються за принципом їх підключення до вузлів енергосистеми 

від окремих ЛЕП та підстанцій. Для дільниць з безтранспортною системою 

розробки та екскаваторами типу ЕШ з ковшами до 100 м3 існують типові 

схеми електропостачання. На мал. 17 приведена одна із таких схем з екскава-

тором ЕШ-15/90 на розкритті, екскаватором ЕШ-10/70 на переекскавації та з 

БВР при відпрацюванні похилого пласта. Для живлення електроенергією ви-

користовується пересувна підстанція ПКТП-35/6 кВ потужністю 6300 кВА, 
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від якої прокладається за магістральною схемою дві повітряні ЛЕП 6 кВ. Від 

одної з них через примикаючі пункти одержують живлення два екскаватори 

ЕКГ-46 та екскаватор ЕШ-10/70; від другої – екскаватор ЕШ-15/90 та підста-

нція ПКТП-160/6, що живить бурильний верстат СБР-160. 

 

 
Рис. 8.52. Електропостачання дільниці кар’єра при безтранспортній системі  

розробки. 

 

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 
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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 

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 
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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 

практиці приймають не більш двох – трьох шарів навивки, тому розміри ба-

рабанів можуть бути дуже великими: діаметр – до 6,5 м, довжина – до 8 м. 

Для підвищення припустимого навантаження на кабель, намотаний на бара-

бан, встановлюють невеликі вентилятори для штучного охолодження кабелю, 

а від нагрівання сонячними променями кабельний барабан захищають наві-

сом. Кінець намотаного на барабан кабелю пропускають крізь пустотілу 

шийку вала і приєднують до контактних кілець струмоз’ємного пристрою. До 

щіток цього 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.  

Для забезпечення постійного кроку навивання використовують механі-

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

 

 
Рис. 8.53. Схема електропостачання потужного екскаватора за допомогою 

самохідної 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 ма-

невровий кабель (до 100 м) на повну довжину. Після цього візок під’їжджає 

до екскаватора, намотуючи маневровий кабель і розмотуючи магістральний. 

Потім цикл повторюється. 

С
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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.  

 

Рис. 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 
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цьому параметри технології в багатьох випадках є вирішальним чинником, 

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 

Рис. 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  

ПОВЕРХНІ 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 одержують 

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 відва-

лів до кар’єру досягає 5…10 км і більше. До мереж відвалів часто підключа-

ють сільсько-господарські споживачі. 

Схеми електропостачання відвалів залежать від кількості тупиків, ти-

пів використовуваних екскаваторів, засобів транспорту та ін. Звичайно вико-
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ристовують магістральні схеми і секціоновані ПЛ-6 кВ. Переріз проводів 

ЛЕП на відвалах зазвичай 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 електроспожи-

вачі. При більшій відстані будують лінію напругою 6 кВ, а при наявності на 

відвалах потужних екскаваторів – лінію напругою 35 кВ з встановленням на 

відвалі 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. 

 

      
 Рис. 8.55. Схема електропостачання комплексу відвалу 

від ГПП 

6 кВ 

освітлення 
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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. 

 

8.4.5. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРИЇСКІВ ТА ДІЛЬНИЦЬ  

ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЇ 
 

Значна частина благородних і рідкісних металів, олова і алмазів добу-

вається із розсипів гідравлічним методом або з використанням комплексів 

землерійна – транспортна – постачальна машина – промивний прилад. 

При гідравлічному методі розробки родовищ руйнування породи про-

водять струменем води з гідромонітора з наступним  транспортуванням вод-

ним потоком. В найбільш низький частині виконується водозбірник (зумпф), 

в який розмита порода змивається водою. Біля зумпфа встановлюється ґрун-

товий насос або землесос для перекачки суміші води з породою (пульпи) на 

збагачувальні установки (шлюзи, відсадочні машини) для виділення концен-

трату. Для покращення розмиву гірничої маси використовують шлюзові 

(ГГШ), бочкові (ПГБ) і скрубберні (ПКС) промивні установки, в яких процес 

проходить з використанням великої кількості води. 

Основні установки гідромеханізації – це насосні станції, землесоси, гі-

дромонітори, напірний гідротранспорт, плавучі землесосні снаряди. Робота 

механізмів гідромеханізації зв'язана з водою, унаслідок чого їхнє електроус-

таткування постійне піддається впливу бризів і сирого повітря. Тому в умо-

вах гідромеханізації бурових робіт повинні застосовуватися електродвигуни 

закритого виконання, захищені від влучення в них води і мати вологостійку 

ізоляцію. 
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Режим роботи двигунів насосних і землесосних установок тривалий з 

постійним навантаженням. Для привода насосних установок найбільше за-

стосування знаходять асинхронні двигуни, рідше – синхронні. Це пояснюєть-

ся тим, що асинхронні двигуни простіше по конструкції і дозволяють засто-

совувати нескладні схеми керування. 

 
Рис. 8.56. Схема електропостачання приїска. 

насосна станція 
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Особливість електропостачання гідромеханічних установок полягає в 

тім, що, маючи значні встановлені потужності електродвигунів, вони безу-

пинно переміщаються в міру розробки чи розкриття родовища. Насосну стан-

цію при найбільш розповсюдженій схемі водопостачання розташовують ста-

ціонарно у водоприймального ставка за межами кар'єру. Станція оснащується 

декількома насосними агрегатами. Номінальна потужність одного електрод-

вигуна досягає 2000 кВт. Для живлення насосної станції електроенергією від 

ГПП будують одну чи дві повітряні лінії електропередачі напругою 6 кВ і в 

приміщенні насосної встановлюють розподільний пункт. При значному від-

даленні потужних насосних станцій використовують глибоке введення і бу-

дують підстанцію напругою 35/6 кВ. Електроприймачі напругою до 1000 В 

(ремонтне устаткування, задвижки, заливочні насоси або ежектори для ство-

рення вакууму в насосі і заливання його водою при пуску, освітлення й ін.) 

живлять від понижувального трансформатора невеликої потужності 

(40…63кВА), розміщеного в одному з розподільчих пристроїв. 

Землесоси на відкритих гірських розробках монтують у напівстаціона-

рних установках, що протягом сезону декілька разів перетягують тракторами. 

Потужність електродвигуна землесоса досягає 1600 кВт. 

Номінальна напруга живлення при потужності до 320 кВт переважно 

380 В, при більшій потужності – 6 кВ. Енергія підводиться по повітряній лінії 

звичайно відпайкою від магістральної кар'єрної високовольтної лінії, викона-

ної на пересувних опорах і розташованої за межами досяжності струменя гід-

ромонітора. В окремих  випадках застосовуються перекачні землесосні стан-

ції, розташовані за межами гірських виробіток; живлення їх електроенергією 

здійснюється одними – двома постійними високовольтними лініями 6 кВ. 

Плавучі землесосні снаряди також є потужними електроприймачами. 

Встановлена потужність їхніх електродвигунів складає більш 5000 кВт. Для 

їхнього живлення від підстанції кар'єру будують радіальну повітряну лінію 
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6кВ. Гнучкий кабель від приключаючого пункту до земснаряда прокладають 

разом з напірним трубопроводом на понтонах, спущених у водойму. 

Потужними електроспоживачами є драги, що представляють собою 

плаваючу землечерпальну машину, яка складається з комплексу агрегатів, 

здійснюючих у відповідній послідовності: добування (черпання) гірничої ма-

си, збагачення корисної копалини та видалення пустих порід у відвали. Драги 

випускаються з місткістю черпака 150, 210, 250, 380, 600 л. Дражний процес 

має високу енергомісткість. Так, драга з місткістю черпаків 600 л має 350 

електродвигунів загальною потужністю 7200 кВт. Силове електрообладнання 

драги включає приводи: черпакового ланцюга, лебідок носових канатів, ба-

рабанного грохота (бочки), маневрової лебідки, галькового конвеєра, насосів. 

Продуктивність драги визначається роботою черпаючого пристрою – 

приводами черпакового ланцюга і лебідок носових канатів. Черпаковий лан-

цюг здійснює розрушення і виїмку гірничої породи, а лебідки носових кана-

тів, повертаючи драгу навколо сваї здійснюють бокову подачу, за рахунок 

якої черпаки заповнюються породою і складається навантаження на двигуни 

черпакового ланцюга. Робота механізмів драги взаємопов’язані технологіч-

ним потоком. 

Особливість електропостачання драг полягає в тім, що вони безперерв-

но переміщуються, дражні полігони, як правило, значно віддалені від джерел 

електроенергії. Живляться вони від берегової підстанції, спочатку  за допо-

могою повітряної лінії, а потім гнучким кабелем напругою 6 кВ передається 

на верхню палубу драги. 

Особливості електропостачання приїсків обумовлені специфікою роз-

робки розсипних родовищ, сезонним характером робіт, значною віддаленіс-

тю і розкиданістю електроприймачів на великих площах, постійним перемі-

щенням електроприймачів, експлуатацією електроприладів на відкритому 

повітрі в складних кліматичних умовах. В зв’язку з сезонним характером ро-
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біт необхідно створення значних резервних потужностей на підстанціях, які в 

зимовий час не використовуються. Віддаленість на 30…40 км гірничих ма-

шин і комплексів (гідромеханізованих установок, драг) від ГПП їх постійне 

переміщення ускладнюють електропостачання, тобто вимагають викорис-

тання розподільчих ЛЕП 35 кВ і пересувних підстанцій 35/6 кВ. Споживачі 

приїсків і ділянок гідромеханізації в основному відносяться до другої катего-

рії по надійності живлення електроенергією. Тому повинно передбачатись 

резервування. Від шин ГПП електроенергія при напрузі 6 кВ різними лініями 

подається на близько лежачі дражні полігони, ділянки гідромеханізації, ТП 

майстерень, селищ і т.п. На дражні полігони, ділянки, кар’єри розміщені на 

значному віддаленні від ГПП, електроенергія подається по радіальним повіт-

ряним ЛЕП 35 кВ до берегових підстанцій і ПГВ ділянок. Берегові підстанції 

35/6 – переміщуються по мірі відпрацювання родовищ. 

Від ПГВ електроенергія подається напругою 6 кВ на екскаватори, уста-

новки гідромеханізації, драги. 

 

8.4.6. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БУРИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ НА 

КАР’ЄРАХ 
 

Для буріння вибухових свердловин на відкритих гірничих розробках за-

стосовують бурові верстати різних типів: обертального, ударно-обертального 

і вогневого буріння. Усі механізми верстатів мають електричний привод. 

Механізми бурового верстата підрозділяють на основні і допоміжні. Ос-

новні робочі механізми бурового верстата – механізми обертання і подачі на 

вибій робочого органа – колони штанг із робочим інструментом (ріжучою 

коронкою, шарошечним долотом, заглибним пневмоударником і ін.). Режим 

роботи і навантажувальні діаграми механізму обертання робочого органа бу-
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рових верстатів залежать від конструктивних особливостей і характеру робо-

ти механізму подачі. До допоміжних механізмів бурових верстатів відносять 

компресори, насоси і вентилятори, а також механізми ходу, нарощування і 

розбирання бурового ставу і ін. Як правило, бурові верстати мають багатод-

вигунний електропривод. Кількість двигунів залежить від конструкції ставів: 

від 2 у шнекових до 14 у шарошечних і вогневих. Установлена потужність 

двигунів бурових верстатів знаходиться в межах: 25…165 кВт – шнекових, 

320…850 кВт – шарошечних, 3…180 кВт – ударно-обертальних, до 40 кВт – 

канатно-ударних, 111…364 кВт – вогневих і термомеханічних. 

На верстатах обертального буріння, у яких буровий став подається на 

довжину штанги без перехватів, режим роботи електродвигуна приводу обе-

ртача бурового верстату тривалий з змінним по значенню навантаженням. На 

верстатах шарошечного і ударно-обертального буріння, у яких буровий став 

подається з частими перехопленнями, режим роботи електродвигуна механі-

зму обертання повторно-короткочасний із тривалістю включення ПВ – 60 %. 

Навантаження  нерівномірне з піками моменту, що досягають 2…2,5-

кратного значення номінального. На верстатах вогневого буріння електрод-

вигуни обертача і лебідки подачі бурового ставу на вибій працюють у трива-

лому режимі з постійним навантаженням. 

Електродвигуни допоміжних механізмів верстатів працюють або в три-

валому режимі з постійним навантаженням (електродвигуни компресорів, 

насосів, вентиляторів), або в короткочасному режимі з постійним чи змінним 

навантаженням (електродвигуни механізму ходу, нарощування і розбирання 

бурового ставу й ін.). 

Електропривод обертача працює як на постійному, так і на змінному 

струмі. Застосовується в основному електропривод двох типів: асинхронний 

нерегульований (частота обертання регулюється ступінчасто за допомогою 

редуктора або переключенням числа пара полюсів дво - і триступінчастого 
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електродвигуна) і регульований постійного струму по системі Г-Д і ТП-Д 

зміною напруги на затисках якоря і додатково редуктора. Однак застосуван-

ня тиристорних перетворювачів збільшує рівень завад у кар'єрних електрич-

них мережах. Тому важливою задачею удосконалювання привода обертача є 

створення завадостійких схем перетворювачів. Розглядаються можливості 

використання для обертача частотно-регульованого привода змінного стру-

му, а також асинхронних двигунів з підвищеним ковзанням. Двигуни допо-

міжних механізмів працюють на змінному струмі і для них застосовується 

тільки асинхронний нерегульований електропривод. 

До основного електроустаткування бурового верстата відносяться елек-

тродвигуни всіх механізмів верстата й апаратура їхнього керування, до допо-

міжного – електричні пристрої вузлів верстата, що не беруть участі безпосе-

редньо в процесі утворення свердловини (вентиляція й опалення кабіни груб-

ками і електрокалориферами, підігрів води й індукційне нагрівання труб для 

запобігання їхнього промерзання в зимовий час, освітлення й інше.). 

Застосовуване на бурових верстатах електроустаткування має закрите 

виконання, захищене від потрапляння усередину пилу і вологи. Для приводу 

змінного струму обертача і допоміжних механізмів бурового верстата вико-

ристовують в основному асинхронні електродвигуни з короткозамкнутим 

ротором серій АО, ВАО, АОС, АОЛ, АЗ, КОФ, МТКВ, МТКМ й ін. Для при-

вода обертача постійного струму застосовують кранові електродвигуни типу 

ДПВ. Для привода ходового механізму, лебідки підйому обертача і допоміж-

них механізмів використовують горизонтальні, а для привода обертача – в 

більшості випадків вертикальні електродвигуни. 

Як апаратуру керування на верстатах застосовують магнітні пускачі за-

гально промислового (П, ПА, ПМЕ) чи рудникового (ПМВ, ПМВР) виконан-

ня з дво - і трикнопковими постами. У відповідності з вимогами правил без-

пеки і технологічних вимог електроустаткування має захист і блокування для 
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контролю справності окремих елементів устаткування і запобігання пору-

шень нормального режиму роботи механізмів верстата. 

Електричні схеми шнекових, канатно-ударних і ударно-обертальних ве-

рстатів практично ідентичні, а схеми керування двигунами типові контакто-

рні. Захист двигунів від тривалих перевантажень здійснюється тепловим ре-

ле, вбудованим у кожен пускач, а від струмів КЗ – плавкими запобіжниками. 

Релейно-контакторна апаратура (кнопки, перемикачі) змонтована на силово-

му щиті, панелях і пульті керування. Ланцюги керування змінного струму 

напругою 220 В одержують живлення від трансформаторів 380/220 В, а пос-

тійного струму напругою 110 В - від випрямника. 

 
Рис. 8.57. Принципова електрична схема бурового верстата СБШ–250МН. 

Двигуни: М1, М2 – гусениць; М3, М4, М6, М7, М8, М11 – насосів масловодосистем і 

систем обігріву; М9 – компресора; М13 – обертання бурової штанги; М5, М10, М14, М15 

– вентиляторів обдуву компресора; М12 – талі. 

 

Шарошечні верстати найбільш потужні, масові й автоматизовані. Елект-

роустаткування і схеми керування електроприводами цих верстатів через ве-

лике число двигунів і застосування на приводі обертача двигуна постійного 
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струму значно складніше, ніж у розглянутих вище верстатів. Як приклад, на 

рис. 8.57. приведена принципова електрична схема верстата СБШ-250МН. 

Три жили гнучкого кабелю приєднуються до кабельного вводу (ввідна коро-

бка) КВ верстата, четверта (заземлююча) жила – до його корпусу. Ввідний 

автоматичний вимикач QF1 має електромагнітний привод, що дозволяє керу-

вати ним з кабіни машиніста. Трансформатор Тр1 служить для живлення на-

пругою 220 В ланцюгів керування і освітлення верстата. Реле витоку автома-

тично відключає ввідний автомат при однофазних замиканнях на землю. Жи-

влення в ланцюзі керування подається автоматичним вимикачем QFЗ, силові 

електроприймачі до мережі напругою 380 В приєднуються автоматами QF4 – 

QF8. Двигуни допоміжних механізмів ходу, компресорів, маслонасосів, 

вентиляторів, а також допоміжних установок верстата включаються неревер-

сивними і реверсивними магнітними пускачами з максимальним і тепловим 

захистом. Керування пускачами і контакторами провадиться кнопковими по-

стами і ключами. Схеми керування типові для асинхронних двигунів з корот-

козамкнутим ротором. Основні операції при бурінні виконуються за допомо-

гою універсальних перемикачів типу УП. Пускорегулююча захисна і 

комутаційна апаратура ланцюгів змінного струму розміщена в шафі. Керу-

вання процесом буріння і контроль за його ходом здійснюються з пульта ке-

рування в кабіні машиніста, на якому зосереджені контрольно-вимірювальні 

прилади, універсальні перемикачі, тумблери і кнопки керування основним 

електроустаткуванням верстата. Освітлення машинного відділення і кабіни 

верстата здійснюється світильниками ПСХ-60, робочої площадки – 

світильниками РН-100 і прожекторами ПЗ-35. 

Електропостачання бурових верстатів на відкритих гірських розробках 

здійснюється напругою 380 В від пересувних комплектних трансформатор-

них підстанцій (ПКТП) 6/0,4 кВ потужністю до 400 кВА чи напругою 6 кВ 

від розподільних внутрішньокар'єрних ЛЕП. Електроенергія напругою 380 В 
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від ПКТП до бурових верстатів (рис. 8.58) підводиться одним (шнекові верс-

тати, вогневий СБР-160, тощо.) чи двома (верстати 2СБШ-200Н і т.п.) пара-

лельними гнучкими чотирьохжильними в основному марки КРПТ (КРШК, 

КРПС) перетином 50…70 мм2 (іноді до 150 мм2). Довжину кабелів звичайно 

приймають до 100…120 м (іноді до 200 м). Електропостачання верстата 

БАШ-320М здійснюється напругою 6 кВ від примикаючого пункту за допо-

могою гнучкого кабелю КГЕ З25+110 мм2. Напруга від мережі 6 кВ над-

ходить на силовий трансформатор ТМЕ-6/0,4 кВ, встановлений на борту вер-

стата. 

Електропостачання потужних бурових верстатів (СБШ-320, СБТМ-20), 

обладнаних начіпними кабельними барабанами, здійснюється напругою 380 

В від підстанції 6/0,4 кВ за допомогою двох гнучких кабелів КРШК перети-

ном 3120+135 мм2. 
 

  
а  

 
б  

Рис. 8.58. а – план мережі, б. – принципова схема електропостачання бурових верстатів. 

 

У процесі буріння робота електроприводів потужних бурових верстатів 

характеризується наявністю ударних електричних навантажень. Потужні 
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асинхронні двигуни верстатів живляться від трансформаторів відносно неве-

ликої потужності, тому необхідні нові технічні рішення по регулюванню на-

пруги в мережах, що живлять бурові верстати. Для цього в системі трансфор-

матор ПКТП - буровий верстат застосовується поздовжня компенсація реак-

тивної потужності, що приводить до зниження втрат напруги. Потужність 

компенсаторів втрат напруги (КВН) вибирається з умови проходження мак-

симального навантаження електроприймача в перехідному режимі, а параме-

три КВН – з умови пуску найбільш потужного електродвигуна бурового вер-

стату. Схема комутації пересувної установки КВН приведена на рис. 8.59. 

Статичні конденсатори КВН включені на стороні 6 кВ паралельно в розтин 

лінії, тому що застосування компенсацій на стороні 0,4 кВ неефективно через 

необхідність установки компенсаторів великої ємності. Для попередження 

виходу з ладу електродвигунів бурових верстатів під час пуску при зниженій 

напрузі мережі вибирається уставка мінімального захисту Uз ≤ 0,9Uном. З ме-

тою усунення резонансних коливань при комутаційних режимах у КВН на 

кожній фазі встановлені шунтуючі опори Rш. 

 
Рис. 8.59. Схема комутації регульованої установки компенсації реактивної потужності 

КВН. 

 

Для компенсації втрат напруги у всьому діапазоні навантажень елект-

роприводів як у пусковому, так і в робочому режимі в КВН змінюють ємність 

послідовних конденсаторів. Необхідний регулюючий ефект при менших ка-
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пітальних витратах досягається в схемі триступінчастого регулювання: після 

закінчення пускового періода батарей конденсаторів поздовжньої компенса-

ції з паралельного з'єднання, необхідного для проходження струму в перехід-

ному режимі, переключаються на послідовне. 

У період запуску, що відповідає ступені I, для проходження пускового 

струму батареї С1, С2 з'єднуються паралельно, для цього включаються вими-

качі Qл, Q1 і Q3, а вимикач Q2 знаходиться у відключеному стані. По закін-

ченні пускового періоду зміна ємності конденсаторної установки на II ступе-

ні досягається відключенням від мережі батареї С2 переведенням Q1 у відк-

лючене положення. При цьому електроприймач продовжує одержувати жив-

лення від мережі через ємність С1 і трансформатор. Переведення конденса-

торів С1, С2 на послідовне приєднання, що відповідає III ступені регулюван-

ня, провадиться включенням Q2 з наступним переведенням Q3 у відключе-

ний стан. 

За рахунок установки поздовжньої компенсації поліпшуються якісні 

показники електропостачання в пусковому і робочому режимах. Втрати на-

пруги при пуску електродвигуна компресора знижуються в 2,8 рази, а трива-

лість пускового періоду скорочується в 1,8 рази. Техніко-економічні розра-

хунки показують доцільність застосування для електропостачання потужних 

бурових верстатів напруги 6 кВ з розміщенням понижуючого трансформато-

ра 6/0,4 кВ безпосередньо на буровому верстаті. Принципова схема живлен-

ня потужних бурових верстатів при напрузі 6 кВ аналогічна схемі живлення 

екскаватора. У якості живильного гнучкого кабелю при електропостачанні 

бурових верстатів напругою 6 кВ використовуються силові гнучкі кабелі 

КГЕ для живлення пересувних машин. 

Така схема електропостачання має ряд переваг. Переріз жил живлячого  

кабелю при напрузі 6 кВ зменшується в 15 разів у порівнянні з перерізом жил 

кабелю при напрузі 380 В.  Порівняно невеликі перетини, діаметр і маса жи-
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вильного кабелю дозволяють оснастити верстати начіпним кабельним бара-

баном необхідної за умовами експлуатації місткості (200…300 м). Загальна 

маса електроустаткування і кабелів, що входять у систему електропостачання 

6 кВ, у порівнянні з масою системи при напрузі 380 В (з врахуванням ПКТП-

6/0,4 кВ) знижується більш ніж у 2 рази, а електроустаткування, що знахо-

диться на верстаті, - більше ніж у 1,5 рази. 

Тому при переході на напругу 6 кВ значно знижуються витрати на сис-

тему електропостачання бурових верстатів у порівнянні з застосуванням на-

пруги 380 В. Відповідно до розрахунків капітальні витрати зменшуються в 

2,7 рази, річні поточні більш, ніж у 3 рази. Одночасно значно підвищується 

надійність електропостачання. 

 

8.4.7. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВОДОВІДЛИВНИХ ТА КОМПРЕСОРНИХ 

УСТАНОВОК 
 

Водовідливні установки. Водовідливні установки застосовуються 

для видалення за межі кар'єру вод, що надходять у гірські виробки в резуль-

таті атмосферних опадів (зливи, аварійні припливи під час паводків), «про-

скоків» води з водоносних горизонтів, а також використовуються для осу-

шення родовища – зневоднювання розроблюваної породи і зниження напір-

ного тиску води в породах, що підстилають. 

Для осушення кар'єрів застосовуються відкриті і свердловинні водові-

дливні установки і дренажний підземний комплекс. 

Відкрита водовідливна установка складається з насосної станції, роз-

ташовуваної безпосередньо в кар'єрі, і відкритого водозбірника, куди дрену-

ються з масиву гірських порід води по дренажних канавах, а потім по системі 
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трубопроводів видаляються за межі кар'єру. При цьому можуть бути одно – і 

багатоступінчаста схеми водовідливу. 

Свердловинні водовідливні установки для зниження рівня ґрунтових 

вод містять: водопонижуючу свердловину; глибинний заглибний насос зі 

спеціальним електродвигуном (типу ПЕДВ), що занурюється в свердловину 

нижче динамічного рівня води в ній; систему трубопроводів і апаратуру ке-

рування. Кабель для живлення електродвигуна опускають у свердловину од-

ночасно з колоною нагнітального трубопроводу. 

При дренажному підземному способі осушення (застосовується при 

багатошаровій товщі нестійких і слабопроникних порід) споруджуються пі-

дземні дренажні водовідливні комплекси; вода через пропускні труби відво-

диться в підземні горизонтальні дренажні виробки, що оперезують кар'єр по 

периметру, та мають ухил в напрямі центрального водозбірника, звідки за 

допомогою стаціонарного водовідливу вода відкачується за межі кар’єру. 

До електроустаткування водовідливних (у загальному випадку насос-

них) установок відносяться: приводні електродвигуни, пускозахисна апара-

тура і прибори автоматизації. 

Електродвигуни водовідливних установок повинні відповідати ряду 

вимог, у тому числі вимогам захисту від потрапляння в них води, вологостій-

кості ізоляції обмоток і струмоведучих частин. У залежності від умов засто-

сування водовідливні установки обладнають електродвигунами в закритому, 

захищеному (А, АП, АТД, ДСП, ДАМ, ДАНТ, ДАМСО й ін.) і вибухобезпеч-

ному (ВАО, АЗП, ДАЗ, ДАП та ін.) виконаннях. 

В електродвигунів, що знаходяться у вологій атмосфері, під час трива-

лої зупинки може зволожитися ізоляція обмоток. Тому на відповідальних во-

довідливних установках передбачаються спеціальні трансформатори для су-

шіння електродвигуна. Напруга на затисках вторинної обмотки таких транс-

форматорів складає 6…8% номінальної напруги електродвигунів. 
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Привод насосів водовідливних установок здійснюється, в основному 

асинхронними двигунами з короткозамкнутим і фазним роторами напругою 

380…660 В и 6 кВ, рідше – синхронними двигунами. Пуск асинхронних дви-

гунів з короткозамкнутим ротором виконується на повній напрузі мережі за 

допомогою релейно-контакторної апаратури. Передбачається аварійне відк-

лючення установок при тривалому зниженні напруги (U < 0,8Uном). 

Для керування електродвигунами насосних установок напругою до 

1000 В застосовують магнітні пускачі, контактори, реле захисту і керування 

тощо. Релейно-контакторна апаратура встановлюється в шафах і пультах 

керування. Для керування і захисту двигунів напругою вище 1000 В широко 

використовують комплектні розподільчі пристрої із шаф ЯКНО-6 й ін.  

Забезпечення безперебійної роботи електродвигунів водовідливних 

установок визначається системою електропостачання. У залежності від по-

тужності двигунів живлення передбачається на напругу 0,4 чи 6 кВ. Електро-

постачання пересувних малопотужних водовідливних установок здійснюєть-

ся від ПКТП 6/0,4 кВ гнучким кабелем КРПТ аналогічно електропостачанню 

бурових верстатів. Напруга до пересувної водовідливної установки від лінії 6 

кВ подається гнучким кабелем через примикаючий пункт. За безперебійніс-

тю електропостачання водовідливні установки відносяться до споживачів II 

категорії. Захист двигунів водовідливу напругою 0,4 кВ від перевантаження і 

КЗ здійснюється тільки автоматичними вимикачами. 

У складних гідрогеологічних умовах при великих припливах води пе-

редбачаються потужні водовідливні установки. Електроустаткування такої 

пересувної водовідливної установки кар'єру містить два основних насосних 

агрегати: один – робочий, іншої – резервний з асинхронними електродвигу-

нами з короткозамкнутим ротором потужністю 250 кВт і аварійну установку 

з трьома робочими насосами меншої потужності (М1 – МЗ). Електродвигуни 

основних насосів напругою 6 кВ живляться від пересувного кар'єрного роз-
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подільчого пункту (ПКРП), а електродвигуни аварійних насосів і електроус-

таткування допоміжних механізмів напругою 0,4 кВ – від трансформатора 

6/0,4 кВ, встановленого на цьому ПКРП. На стороні 6 кВ передбачається то-

ковий захист (із трансформаторами 1ТТ і 2ТТ) і захист від однофазних зами-

кань на землю (із трансформатором ЗТТ). Розподільчий пункт 0,4 кВ розта-

шовується в електрощитовому приміщенні (пересувній будці). Установлена 

потужність такої водовідливної установки на напрузі 6 кВ - 1250 кВт, на на-

прузі 0,4/0,13 кВ - 7,5 кВт. 

 
Рис. 8.60. Принципова схема живлення потужної пересувної водовідливної установки. 

 

Для керування робочими насосами водовідливної установки застосову-

ється уніфікована апаратура водовідливу УАВ. Шафи місцевого управління і 

апаратура УАВ встановлюються в електрощитовом приміщенні. Силова ме-

режа водовідливної установки виконується кабелями. Напруга 127 В мережі 

робочого освітлення і 36 В ремонтного освітлення одержують від понижую-

чих трансформаторів 380/127 і 380/36 В, встановлених у приміщенні насосної 

та у РП. 
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Компресорні установки. Енергія стиснутого повітря на кар'єрах застосо-

вується при первинному і вторинному (розбурюванні негабаритних брил гір-

ської маси) бурінні пневматичними молотками і перфораторами. 

Для отримання стиснутого повітря на кар'єрах передбачаються 

стаціонарні чи пересувні компресорні установки. Звичайно застосовуються 

поршневі і гвинтові компресори. При великому числі споживачів стиснутого 

повітря обладнуються стаціонарні (центральні) компресорні станції, розта-

шовувані на бортах кар'єрів поза межами гірничих робіт; від них стиснене 

повітря по трубопроводах подається до окремих споживачів. При малому чи-

слі споживачів застосовуються невеликі пересувні компресорні установки. 

На гірничотранспортних машинах у більшості випадків встановлюються вла-

сні індивідуальні компресори. 

Режим компресора тривалий, з постійним навантаженням. Компресори 

звичайно пускають у хід вхолосту. Для привода стаціонарних компресорів 

застосовують синхронні й асинхронні з фазним ротором двигуни, а для пере-

сувних і індивідуальних компресорів невеликої продуктивності і тривалості 

роботи при потужності менш 100 кВт – асинхронні двигуни з короткозамк-

нутим ротором. 

Керування двигунами компресорів здійснюється за допомогою магніт-

них пускачів, контакторів, автоматів, комплектної апаратури, КРУ , тощо. 

Для керування стаціонарними компресорними установками з будь-

яким числом компресорів продуктивністю від 10 до 100 м3/хв застосовуються 

типові комплектні пристрої автоматичного керування. Автоматичне керуван-

ня здійснюється за допомогою станцій і пультів керування, на яких монту-

ється апаратура керування електродвигунами і контролю необхідних параме-

трів в автоматичному, напівавтоматичному і ручному режимах керування. 

Електропостачання компресорних установок здійснюється аналогічно 

електропостачанню водовідливних установок. 
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8.5. Електропостачання нафтогазових виробництв 

 

8.5.1. Характеристика основних електроспоживачів 
 

Нафтогазове виробництво в значній мірі має дуже енергоємні процеси. 

Це як процеси видобутку нафти та газу так і процеси їх транспортування. 

В нафтовій промисловості споживачі електроенергії можна розділити на 

чотири основні групи: 

– буріння нафтових свердловин (3…5% споживання електроенергії від 

загального споживання нафтової промисловості); 

– нафтопромисли – добування нафти (60-70%); 

– транспортування нафти – внутрішньопромисловий та магістральний 

транспорт (9-20%); 

– збір та переробка супутнього нафтового газу(15-20%). 

Початковим станом створення промислових потужностей в нафтогазо-

вій промисловості є буріння свердловин, що являє собою складний та трудо-

місткий процес. 

Для буріння свердловин використовують бурові установки БУ-75БРЕ 

(встановлена потужність – 1980 кВт, розрахункова потужність – 808 кВт) БУ-

80 80БРЕ (відповідно 2110 кВт та 898 кВт), «Уралмаш - 300 ЕУК» (розрахун-

кова потужність - 1600 кВт). Для більшості електроприводів основних меха-

нізмів (бурильних насосів, лебідок та ротора) використовуються потужні 

(450-630 кВт) синхронні електродвигуни напругою 6 кВ. В якості електроп-

ривода найбільш відповідальної установки при бурінні – компресора викори-

стовують асинхронні двигуни потужністю 40 кВт (380В), що працюють в по-

вторно-короткочасному режимі роботи. Для електроприводів других допо-

міжних механізмів (вібросито, ключ для згвинчування та розгвинчування бу-
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рильних труб, глиномішалки, гідроциклон та інші) використовують асинх-

ронні двигуни потужністю до 10 кВт. Схема первинних електричних з΄єднань 

розподільчого пристрою бурової установки наведена на рис. 8.61. 

Добування нафти ведеться в основному фонтанним, насосним та комп-

ресорним способами. В початковий період експлуатації нафтового родовища 

нафта із свердловини  піднімається за  рахунок  енергії  пласта.  

 

Допоміжні
механізми

Вимірювання 
та захист

Вхід Насос №1 Насос№2 Лебідка

S S SSSS
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Рис. 8.61. Схема електропостачання бурової установки. 

 

По мірі відпрацювання родовища внаслідок падіння пластового тиску та 

збільшення обводнення експлуатація родовища ведеться за допомогою сис-

теми підтримки пластового тиску, тобто в продуктивний пласт закачується 

вода під тиском 10…20 МПа. Через закінчення фонтанування для добування 

нафти необхідно приймати механізовані способи – насосний та компресор-
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ний. Насосний спосіб добування нафти в основному ведеться за допомогою 

штангових та електричних занурених насосів. 

Електропривод глибоконасосних штангових установок ( верстатів- ка-

чалок) встановлюється на поверхні, насос за допомогою колони штанг опус-

кається в свердловину на глибину до 1500 м. Продуктивність насоса в цих 

умовах не більше 50 м3 на добу. В якості привода використовують асинхрон-

ні двигуни потужністю 10, 15, 20, 40 кВт. Керування двигунами верстатів-

гойдалок виконується за допомогою блоків керування БУ-3М, БУ-4М, БУ-

5М, які забезпечують індивідуальний та груповий самозапуск після віднов-

лення зниклого живлення. Блоки вмонтовані в трансформаторні підстанції 

глибокого вводу КТПСК. 

При значному дебіті свердловини (сотні і навіть тисячі м3 на добу) ви-

користовують високопродуктивні занурені центробіжні насоси. При цьому 

насос разом з електроприводом, що розміщується на загальному валу, зану-

рюється в свердловину. Підвід електроенергії виконується за допомогою ка-

беля. На поверхні землі розміщується станція керування та трасформаторна 

підстанція. Розповсюдження знайшли електроцентробіжні насоси потужніс-

тю 10-100 кВт. Особливостю цих електродвигунів є нестандартна регулюєма 

напруга. Для живлення використовуються трансформаторні підстанції 

КТППН з трьохобмотковими трансформаторами ТМТП 6.3/Uроб/0.4 кВ по-

тужністю 63, 100, 160, 200, 250, 400 кВА. Станція керування вмонтована в 

підстанцію і забезпечує керування двигуном ЕЦ4, включаючи самозапуск 

при відновленні напруги. 

Штучним продовженням процесу фонтанування є компресорний спосіб 

добування нафти, що використовується для підйому нафти на поверхню піс-

ля того, коли енергія пласта становиться недостатньою для цього. При цьому 

стиснений газ подається в свердловину і за рахунок своєї енергії виконує ро-

боту по підняттю рідини. Запас енергії газ одержує проходячи через спеціа-
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льні робочі машини – компресори або відбирається із газових шапок і пода-

ється в нафтові свердловини. На компресорному газліфті використовуються 

компресори з синхроними двигунами з одиничною потужністю 6.3; 10; 12.5 

МВт. Газліфтне добування нафти є найбільш енергомістким процесом. 

Для підтримання пластового тиску використовують закачування води в 

продуктивні пласти, для чого використовуються кущові насосні станції 

(КНС), від яких вода під тиском 10-19 МПа по системі водоводів подається в 

нагнітальні свердловини. Для цього використовують насоси типів ЦНС-180-

1422 та ЦНС-500-1900. В якості привода на них використовують асинхронні 

електродвигуни типів СТД-1250-2 та СТД-4000-2 з потужністю 1250 та    

4000 кВт, напругою 6 кВ. 

До допоміжного електрообладнання КНС відносяться асинхронні елек-

тродвигуни маслонасосів, задвижок водоводів, вентиляторів, прилади отоп-

лення та контрольновимірювальні. Для всіх насосних агрегатів передбачена 

єдина система електропостачання після короткочасної перерви. Електропос-

тачання КНС відбувається від розподільчого пристрою РУ-6 кВ (рис. 8.62). 

Живлення споживачів основних насосів відбувається напругою 6 кВ,а допо-

міжного обладнання забезпечується напругою 400 та 230 В від комплектної 

підстанції 6/0.4 кВ, що приєднується до РУ-6 кВ. Встановлена потужність 

КНС складає 5-16 тис.кВт. Часто електроспоживачі КНС та дожимної насо-

соної станції (ДНС) живляться від одного загального РУ-6кВ. 

Вода для підтримки пластового тиску, як правило, відбирається з відк-

ритих водоймищ, що розташовуються поблизу нафтового родовища. (На пе-

рших етапах добування нафти може використовуватись вода з підземних во-

доносних пластів). Водозаборні насосні станції розміщуються на водойми-

щах. В приміщенні станції встановлюються вертикальні насоси з приводом 

від асинхронних двигунів потужністю 250 кВт, напругою 6кВ. Допоміжне 

обладнання (вентилятори, електроопалення, освітлення) одержує живлення 
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від двох трансформаторних підстанцій 6/0.4 кВ, що підключені до РУ-6 кВ 

насосної станції. 

Нафта з свердловин поступає в резервуари, відстоюється від води і по-

ступає на прийом насосів, де дожимається дожимними насосами станції 

(ДНС) і транспортується в товарні парки. Внутріпромислові насосні станції 

відкачують нафту на відстань до 30 км. Дожимна насосна станція включає в 

себе блок з чотирма насосами 8МС-7 з приводом від асинхроних двигунів 

потужністю 320, 450 і 500 кВт напругою 6 кВ. В блоці станції встановлюєть-

ся ветилятор, освітлення та апаратура керування і необхідне електрооблад-

нання. Електропостачання електроприймачів ДНС виконується від РУ-6 кВ. 

Живлення споживачів напругою 380, 220 В від комплектної трансфор-

маторної підстанції потужністю 2400 кВА. 

Зібрана та підготовлена в установках підготовки (УПН) кондиційна 

нафта по системі магістральних нафтопроводів подається на нафтопереробні 

заводи. Магістральний транспорт нафти є дуже енергоємним процесом. Ма-

гістральний нафтопровід включає в себе головну нафтоперекачуючу станцію 

(ГНПС), наливні станції з резервуарними парками, проміжні насосні станції 

(НПС), лінійну частину (магістральний трубопровід з лінією зв΄язку та при-

строями захисту від корозії та блукаючих струмів. 

В якості основних можуть викристовуватись насоси НМ-7000210, 

НМ-1000210 з електродвигунами відповідно СТД-4000-2 (4000кВт) та  

СТД-8000-2 (8000кВт), в якості підпорних використовують насоси НПМ-

360078 та НПМ-500090 з електродвигунами відповідно ДС-118/44-6 

(800кВт) та СДН-216 (СДН15-49)-1600 кВт. Крім основних електроспожива-

чів НПС- основних та підпорних насосів, на них встановлюються також до-

поміжні споживачі. Переважна більшість споживачів нафтопромислів та ма-

гістральних нафтопроводів відноситься до першої категорії за надійністю 

живлення. Частина споживачів нафтопроводів є споживачами особливої гру-
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пи (електродвигуни задвижок вхідної та вихідної нафти, протипожений пін-

ний насос, задвижки на підпроводі біля НПС, освітлення насосної та блоку 

підсобних приміщень, протипожежна автоматика, технологічна автоматика 

та телемеханіка). Для резервування електропостачання споживачів даної гру-

пи приміняють дизель-електричні агрегати типу ЕСДА-500Т/400 38К потуж-

ністю 500 кВт. 

В газовій промисловості мають місце три основні групи електроспожи-

вачів, що пов΄язані з бурінням свердловин (2.5…10%електроенергії, що спо-

живається газовою промисловістю), експлуатацією газових промислів 

(5…20%), та транспортуванням газу (55…90%). На газоконденсатних родо-

вищах виділяється четверта група, що пов΄язана з добуванням, транспортом 

та первинною переробкою конденсата (2…5%). На газових промислах газ від 

свердловин подається на установки комплексної підготовки газу (УКПГ), які 

включають в себе обладнання та апарати багатоцільового призначення для 

відділення конденсату, очистки, охолодження, розподілу газу та іших техно-

логічних процесів. По мірі зниження пластового тиску на майданчику УКПГ 

будується дожимна компресорна станція (ДКС). Вподовж траси магістраль-

них газопроводів через 100…130 км будуються компресорні станції, на яких 

встановлюються декілька (3…8) газоперекачуючих агрегатів (ГПА). В якості 

приводу використовують газотурбінні двигуни потужністю 10, 16, 25 МВт. 

Власні потреби компресорної станції забезпечуються електричною енергією 

(маслонасоси, вентиляція, освітлення і ін.) на першому етапі від власних еле-

ктростанцій, а потім від енергосистеми. Загальні енергетичні витрати на тра-

нспортування газу примірно в 8 раз вище, чим транспортування нафти. 

Більш економічним є використання при транспортуванні газу замість 

газотурбінного електричного приводу (скорочують витрати газу на власні 

потреби, трудовитрати та ін.), але у звʼязку з значними масштабами витрат 

електроенергії на транспортування газу, високими вимогами до надійності 
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електропостачання, потрібні значні витрати на розвиток електроенергетики в 

районі газової магістралі (спорудження електростанцій, електричних мереж), 

що обмежує використання електроприводу компресорних станцій. 

На компресорних станціях з електроприводами встановлюються вісім 

(два резервних) нагнітачів з приводом від асинхроного електродвигуна СТД-

12500-2 потужністю 12,5 МВт, напругою 10 кВ. В компресорному цеху спо-

живачами електроенергії є також гвинтовий масляний насос системи ущіль-

нення з електродвигуном потужністю 55 кВт, електродвигуни задвижок 

(0,18кВт), контрольно-вимірювальні прилади, освітлення. Навантаження до-

поміжних споживачів компресорного цеху складає 63,8 кВт. Споживачами 

електроенергії є також апарати повітряного охолодження, апарати охоло-

дження води, циркуляційні насоси та ін. Пуск електродвигунів компресорів 

виконується через реактор. 

Більшість технологічних установок газового комплексу за надійністю 

живлення електричною енергією є споживачами першої категорії. Це – уста-

новки комплексної підготовки газу, дожимні компресорні станції, компресо-

рні станції магістральних газопроводів, насосні станції протипожежного во-

допостачання, вузлові станції радіорелейного зв΄язку та частина бурильних 

установок. Бурильні установки для буріння свердловин на глибину до 1000 м 

є споживачами другої категорії. До цієї ж категорії відносяться також насосні 

станції перекачки конденсату на підприємствах добування газу, установки 

для охолодження газу апаратами повітряного охолодження, окремо розташо-

вані водозабірні споруди питного та технічного використання, очисні спору-

ди та насосні станції виробничої каналізації. 

На УКПГ та ДКС є невелика група електроспоживачів особливої групи 

першої категорії (системи контрольно- вимірювальних приладів та автомати-

ки, аварійне освітлення). 
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Схеми електропостачання УКПГ та ДКС наведено на рис. 8.63. Електри-

чне навантаження головних типів споживачів газової промисловості: буриль-

ні установки понад 1 МВт. УКПГ – від 1,1 до 6,5 МВт, компресорна станція з 

газотурбінним приводом – 2МВт, з електроприводом 50…70 МВт, ДКС – 

1,9…3,5 МВт. 

 

 8.5.2. Зовнішнє електропостачання підприємств  

нафтогазового комплексу 
 

В складі нафтогазового комплексу функціонують дві галузеві групи 

споживачів електроенергії- нафтова та газова. В нафтовій промисловості тех-

нологічний ланцюг створюється з родовищ нафти, магістральних нафтопро-

водів, збору та переробки попутного нафтового газу, в газовій промисловості 

– родовища газу та магістральні газопроводи. Кожна група споживачів має 

свої технологічні особливості, закономірності розвитку та впливу на функці-

онування галузевої системи, і в той же час всі групи вцілому являють собою 

безперервне виробництво. Враховуючи сказане для кожної групи споживачів 

існують свої нормативні вимоги до побудови зовнішнього електропостачан-

ня. Схема зовнішнього електропостачання родовища нафти залежить від еле-

ктричного навантаження, віддаленості від джерела живлення, існуючих в ре-

гіоні електричних мереж, перспективності розвитку нафтодобувного району 

та вимог до надійності електропостачання. Електричне навантаження окре-

мих родовищ нафти коливаються в значних межах: від 1 до 25 МВт і більше. 

Найбільша концентрація електричного навантаження характерна для об΄єктів 

підтримання пластового тиску та компресорних станцій газліфтного способу 

добування нафти, де використовуються як приводи насосів і компресорів си-

нхронні двигуни потужністю від 800 до 12500 кВт. За умовами пуску синх-
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ронного двигуна на об΄єкті необхідно споруджувати підстанції з первинною 

напругою 35, 110 та 220 кВ в залежності від потужності та кількості синхро-

них двигунів. Концентрація електричних навантажень на інших промислових 

об΄єктах (бурильні верстати, дожимні насосні станції по збору нафти, погру-

жні насоси механізованого добування і т.п.) значно менше і їх електропоста-

чання в більшості випадків забезпечується від підстанцій кущових насосних 

станцій (КНС). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.63. Схема електропостачання УКПГ та ДКС. 
 

В перший період облаштування родовища нафти вимоги до надійності 

електроспоживання дещо нижчі, але з переводом свердловин з фонтанного на 

механізоване добування вимоги до електропостачання зростають і електрос-

поживачі нафтових промислів відносять до першої категорії. Тому вибір 

одиничної потужності трансформаторів на родовищах виконується з умов 

100% резервування електропостачання споживачів. 

ГПП

6кВ

УКПГ

2x630

2x630

ДКС

2x1000
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Приєднання підстанцій виконується в транзит повітряних ліній з двос-

тороннім живленням або двома одноланцюговими лініями. Електропоста-

чання компресорних станцій газліфта, водозаборів, ГПЗ (газопереробний за-

вод), ГКС (газова компресорна станція) виконується від своїх підстанцій 

(110…220 кВ) з підключенням їх до незалежних джерел не менше чим по 

двох одноланцюгових лініях. Приймаючи до уваги наявність потужних синх-

ронних двигунів і вимоги до швидкості відключення струмів к.з., на підстан-

ціях 110…220 кВ об΄єктів нафтодобування та переробки попутнього газу слід 

використовувати схеми з вимикачем на первинній стороні. 

На підстанціях, що забезпечують електропостачання одного споживача  

з концентрованим навантаженням встановлюють двообмоткові трансформа-

тори 110…220/35/6…10 кВ. При наявності в районі підстанції споживачів, 

для живлення яких напруга 6…10 кВ є недостатньою, а використання вищої 

напруги 110 кВ є недоцільним, на підстанції встановлюють триобмоткові 

трансформатори 110…220/6…10 кВ. При цьому віддалені споживачі жив-

ляться середньою напругою 35 кВ. В зоні нафтогазового комплексу такі підс-

танції споруджують частіше на родовищах нафти. На всіх підстанціях вста-

новлюються трансформатори з РПН. 

Магістральні нафтопроводи є лінійними об΄єктами значної протяжнос-

ті. Електричне навантаження нафтопроводів зосереджено на нафтоперекач-

них станціях (НПС), розташованих вподовж нафтопроводу з кроком 

60…70км. Спорудження нафтопроводу впливає на формування та розвиток 

електричних мереж вподовж траси нафтопроводу. На вибір схеми електропо-

стачання нафтопроводу впливають вимоги до надійності електропостачання 

НПС, умови пуску потужних двигунів, стан та характеристика електричних 

мереж в районі розташування НПС. Головні НПС відносяться до категорії 

надійності електропостачання, а проміжні НПС – до другої категорії. Вибір 

параметрів живлячої мережі виконується за умовами пуску першого двигуна, 
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який забезпечується при залишковій напрузі не менше 0,6 номінального при 

відсутності районних навантажень. При наявності районних навантажень за-

лишкова напруга дозволяється не менше 0,75 номінальної. 

Технологічний ланцюг системи збору та переробки попутного нафто-

вого газу складається їз ГКС родовища – ГПЗ та КС газопроводу. Електричне 

навантаження цих об΄єктів формується синхронними двигунами компресорів. 

Кількість та потужність їх визначається продуктивністю ГПЗ та ГКС. Газові 

компресорні станції та ГПЗ з΄являються на послідуючих стадіях облаштуван-

ня та розвитку нафтодобуваючих районів. Тому їх електропостачання вико-

нується від діючої електричної мережі. Електропостачання ГПЗ та ГКС як 

споживачів з великою концентрацією навантаження, виконується за схемою 

глибокого вводу з спорудженням при них підстанцій 110/6…10 чи 220/10 кВ 

та живленням двома лініями електропередачі.  

На протязі всього періоду розробки газового родовища добування газу 

проходить за рахунок потенціальної енергії розширення газу при зниженні 

тиску в пласті. Тому установки комплексної підготовки газу (УКПГ) мають 

незначну енергоємність. В перший період експлуатації тиск газу, що посту-

пає з УКПГ, забезпечує навіть його безкомпресорну подачу в магістральний 

газопровід. Але з падінням тиску в процесі розробки на виході УКПГ спору-

джують  дожимну компресорну станцію (ДКС) для стиснення газу до тиску 

магістрального газопроводу. Із спорудженням ДКС енергоємність газового 

промислу різко зростає. При цьому значення електричного навантаження за-

лежить від тиску привода компресорів. При газотурбінному приводі приріст 

електричного навантаження мінімальний, а при електричному приводі мак-

симальний. При відсутності потужного генеруючого джерела використову-

ють газотурбінний привод. Крім УКПГ та ДКС в формуванні рівня електрич-

них навантажень газового промислу приймають участь бурильні установки 

та промислові зони. Центр електричного навантаження на промислі відпові-
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дає майданчику УКПГ, а схема зовнішнього електропостачання виконується 

за вимогами споживачів першої категорії.  

Центрами електричних навантажень на магістральних газопроводах є 

компресорні станції (КС), що підвищують тиск та перекачують газ. Електри-

чне навантаження КС залежить від типу привода відцентрового нагнітача – 

газотурбінний чи електричний. При газотурбінному приводі навантаження 

одної КС визначається в 2…3 МВт. Вподовж газопроводу КС споруджують з 

кроком 80…120 км в залежності від діаметру та тиску газопровода. Електро-

привод на КС приймають при наявності в районі розташування потужних 

джерел живлення та розвинутої мережі напругою 220 кВ і вище і при наявно-

сті невикористаної потужності. Тому значна кількість КС має газотурбінний 

привод.  Основною вимогою до системи електропостачання КС є наявність 

двох незалежних джерел. Підстанції КС споруджуються за принципом гли-

бокого вводу. 

 

8.5.3. Внутрішнє електропостачання споживачів  

нафтогазового комплексу 
 

На побудову схем внутрішнього електропостачання впливають техно-

логічні особливості споживачів, характеристики електротехнічного облад-

нання та умови формування та функціонування систем централізованого еле-

ктропостачання. 

Особливостями споживачів електроенергії нафтогазового комплексу є: 

– моно структура виробництва, яка приводить до високого ступеню ти-

повості електроспоживачів; 

– тісні технологічні зв’язки між споживачами комплексу в межах обши-

рних теріторіальних зон; 
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– підвищені вимоги до надійності електропостачання; 

– висока густина добових режимів електроспоживання (ТМ=7000 год). 

Специфічною особливістю споживачів є велика питома вага синхронних 

двигунів, на долю яких приходиться до 48% всієї потужності, що спожива-

ється в регіонах. В окремих енерговузлах синхронне навантаження є перева-

жним і його питома вага доходить до 65…80%. Це дає можливість без додат-

кових капітальних вкладень забезпечити генерацію реактивної потужності з 

регулюванням її в широкому діапазоні. Особливо це важливо при викорис-

танні слабих електричних мереж та дефіциті потужності джерел живлення. 

Синхронні двигуни дозволяють підвищити надійність електропостачання, пі-

дтримати задану напругу у вузлі навантаження. Потужність синхронних дви-

гунів коливається від 630 кВт до 12500 кВт. 

Принципи побудови внутрішнього електропостачання нафтогазового 

комплексу можна розглянути на прикладі схеми електропостачання нафтово-

го родовища (рис. 8.64).  Добування нафти ведеться за допомогою штангових 

та електрозанурених насосів при використанні системи підтримання пласто-

вого тиску (ППТ). Ця система складається із водозабору на відкритому во-

доймищі. Вода звідти поступає на кутові насосні станції (КНС) та закачуєть-

ся в пласт під тиском 10…18 МПа. Нафта, що добувається із свердловин, по-

ступає на дожині насосні станції (ДНС), де синхрується від газу, відстоюєть-

ся і потім відкачується на центральний товарний парк (ЦТП), де обезводжу-

ється і відстоюється на установці підготовки нафти (УПН). Товарна нафта з 

ЦТП відкачується в магістральний нафтопровід.  

Одержаний з нафтою попутній нафтовий газ збирається і підводиться 

до компресорної станції, де дожимається і транспортується по газопроводу 

на газопереробний завод. Основними споживачами енергії нафтового родо-

вища є: бурильні установки; нафтові свердловини, обладнані центр обіжними 

насосами (ЦН) та штанговими плунжерними насосами (ШПН); дожими і на-
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сосні станції (ДНС); компресорні станції газ ліфтової експлуатації (КС); ком-

плексні збірні пункти (КЗП); установки підготовки нафти (УПН); центральні 

товарні панки (ЦТП); насосні станції підтримки пластового тиску (водозабір-

ні станції та кущові КНС). Збір нафти передбачається з трьох ДНС, на май-

данчиках яких розміщені також КНС. За ступенем надійності до І категорії 

відносяться експлуатаційні свердловини, ДНС, КНС, УПН, ЦТП, водозабори; 

до ІІ категорії - бурильні установки, компресорні станції попутного газу; до 

ІІІ категорії – пристрої електрохімзахисту. 

 

 
 

Рис. 8.64. Схема електропостачання нафтового родовища 
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Графіки електричних навантажень ЦН, ШПН, ДНС, УПН, ЦТП, КНС, 

водозаборів є стаціонарними, однорідними і підкоряються нормальному за-

кону розподілу навантажень. Тому для розрахунку електричних навантажень 

цих об’єктів можна використати метод упорядкованих діаграм. 

В якості основного джерела живлення родовища прийняті дві підстан-

ції 110/35/6 кВ, що розташовуються відповідно на майданчиках КНС1 

(ДНС1) та КНС3 (ДНС3). Розподіл електроенергії відбувається на напругах 

35 та 6 кВ. Для цього побудовані підстанції глибокого вводу 35/6 кВ. Повіт-

ряні лінії 35 кВ виконуються радіальними та кільцевими, як правило, в дво-

ланцюговому виконанні на кільцевих ЛЕП 35 кВ між підстанціями 100 кВ 

передбачене секціонування мережі. Від підстанцій 110/35/6 кВ і 35/6 кВ на-

пругою 6 кВ відбувається живлення нафтових, розвідувальних та нагнітаю-

чих свердловин в основному по двох лініях 6 кВ, одна з яких використову-

ється для живлення бурових установок, електрифікованих засувок трубопро-

водів, установок електрохімічного захисту та ін. Електрична мережа 6 кВ пе-

редбачає резервування шляхом кільцювання. Для експлуатаційних та ремон-

тних цілей в мережах 6 кВ передбачаються перемички з встановленням 

роз’єднувальних пунктів на опорах.  

 

8.6. Особливості виконання схем електропостачання 

будівельних майданчиків 
 

Схема розподілу електроенергії на дільниці залежить від схеми та 

технології робіт на дільниці, прийнятого технологічного устаткування. При 

виборі схем розподілу електроенергії бажано користуватись типовими схе-

мами. 
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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 

споживачів 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 

ремонтні, аварійні й після аварійні режими та категорії електроприймачів за 

надійністю живлення електроенергією. 

 

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: 
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1 категорія: освітлення аварійне, головний водовідлив. 

2 категорія: електровозна відкатка, механізація робіт, місцевий 

водовідлив, 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 

категорії, 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 

комплектні трансформаторні підстанції (КТПЗ) зовнішнього виконання. 

Потужність трансформаторів визначається розрахунками. 

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 

монтується на поверхні або в підземній електрокамері. Енергія до нього 

подається 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-
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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 

відключення. 
 

8.6.4. Типи апаратів 
 

Електропостачання будівельних майданчиків виконується КТПЗ типу 

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

ізольованою 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. 

Дія контролю ізоляції на відключення досягається за допомогою 

комутаційної 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, на-

приклад, в мережах робочого освітлення. 
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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 послідовно вимикається вхідний вимикач секції, апарат кон-

тролю ізоляції секції та замикається секційний вимикач. Відновлення напру-

ги 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 забезпе-

чення самозапуску 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 

кабельної мережі (табл. 8.1). 
Таблиця 8.1. Значення розподільчої емності кабельних мереж 

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 
 

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 

перерізу, км ( визначається за схемою електропостачання). 

Розрахунок за цією формулою дозволяє прийняти 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: 

 

Рис. 8.65. Розрахункові схеми. 
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1. Визначаємо (рис. 8.65, а) сумарну ємність кабелів, підключених до 

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

4,26,027,01278,0C   мкФ/фазу 

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

поділити розділяючими трансформаторами на гальванічно незв’язані 

ділянки. Для розподілу вибираємо кабелі живлення тонеля №1. 

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

розподільчим трансформатором: 

0.58=2)(0,78 : )5,14,2(l   км 

3.  Відстань від КТПЗ-1 та розділяючим трансформатором тонеля №1 

складє: 

1 км - 0,58 км = 0,42 км 

4.  Так само ведеться розрахунок для КТПЗ-2. 

5.  Перетворена схема приведена на рисунку 8.65, б. 

Припинення подачі живлення на одну з секцій щита повинно супровод-

жуватись відключенням частини другорядних споживачів і переводом 

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

до збільшення особистої розподільчої ємності кабельної мережі, що може 

вплинути на стійкості праці апаратів контролю ізоляції (ємність не повинна 

перевищувати 1,5 мкФ). 

 

8.7. Принципові схеми електропостачання метрополітенів і 

тонелів 
 

На будівельних майданчиках (рис. 8.66 – 8.69.) встановлюють в кож-

ному випадку 2 КТПЗ напругою 6-10/0,4 кВ. Нейтралі ізольовані через 
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пробивні запобіжники. Ввід високої напруги виконується від двох незалеж-

них джерел живлення. 

 

Рис. 8.66. Принципова схема електропостачання вентиляційного стволу. 
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Рис. 8.67. Принципова схема електропостачання будівництва станцій і тонелів  

глибокого залягання. 
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Рис. 8.68. Принципова схема електропостачання будівництва тонелей і станцій 

відкритим способом. 

 

Електропостачання головного водовідливного, головного 

вентиляційного 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. 
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Енергія до щита, надходить від КТПЗ через вимикачі АФВ, АВ, ВРН та 

їм подібні і розділяючі трансформатори, потужність яких визначається за 

розрахунками. Мережі робочого та аварійного освітлення живляться від 

трансформатора 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. 
 

Рис. 8.69. Принципова схема електропостачання гірничого тонелю. 
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Контрольні запитання і завдання 

1. Охарактеризуйте електропостачання шахт та рудників 
2. Що входить до комплексу споживачів поверхні? 
3. Сформулюйте принцип відокремленого живлення. 
4. Як виконується живлення споживачів через ствол? 
5. Як виконується живлення споживачів через свердловини? 
6. Які особливості має електропостачання дільниць шахт?  
7. Сформулюйте принципи формування РПП-0,66 кВ. 
8. Як виконується електропостачання підйомних установок? 
9. Як виконується електропостачання вентиляторних установок? 
10. Як виконується електропостачання компресорних установок? 
11. Наведіть характеристики схем електропостачання споживачів 

карʼєрів (Радіальні, магістральні схеми).  
12. Опишіть електропостачання споживачів кар’єрів при фронтально-

поздовжних, фронтально-поперечних та бортово-кільцеві схемах  
13. Охарактеризуйте схеми електропостачання споживачів карʼєру з 

циклічною технологією робіт. 
14. Охарактеризуйте системи електропостачання комплексів безперер-

вної дії. 
15. Охарактеризуйте системи внутрішнього та зовнішнього електропо-

стачання нафтогазових родовищ. 
16. Сформулюйте загальні вимоги до систем електропостачання міських 

підземних споруд. 



632 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Рябенко І. С. Безпечне використання електроенергії в геотехнічних ви-
робництвах: навч. посіб. / І. С. Рябенко, С. П. Шевчук. – Київ: НТУУ «КПІ», 
2007. – 284 с. 
2. Рябенко І. С. Електрообладнання та електропостачання машин і уста-
новок геотехнічних виробництв навч. посіб. / І. С. Рябенко, В. В Погрібний.– 
Київ: НТУУ «КПІ», 2010. – 330 с. 
3. Щуцкий В. И. Электрификация подземных горных работ: учеб. / Щуц-
кий В. И., Волощенко Н. И., Плащинский Л. Н. – М.: Недра, 1986. – 360 с. 
4. Электрификация открытых горных работ: учеб. для студ вузов./ под 
общ. ред. В. И. Щуцкого. – М.: Недра, 1987. – 332 с. 
5. Волотковский С. А. Рудничная электровозная тяга: учеб./ Волотков-
ский С. А. – М.: Недра, 1987. – 388 с. 
6. Электроснабжение метрополитенов. Устройство, эксплуатация и про-
ектирование / под ред. Е. Л. Быкова. – М. : Транспорт, 1997. 
7. Рябенко І. С. Електрообладнання та електропостачання шахт: метод. 
вказ. до курс. та дипл. проект. / І. С. Рябенко, В. В. Погрібний. – Київ: НТУУ 
«КПІ», 2009. – 76 с. 
8. Рябенко І. С. Електрообладнання та електропостчання дільниць місь-
кого підземного будівництва: метод. вказ. до курс. та дипл. проект. / І. С. Ря-
бенко. – Київ: НТУУ «КПІ», 1999. – 102 с. 
9. Рябенко І. С. Электрооборудование и электроснабжение открытых гор-
ных работ: метод. указ. к выполнению курс. проект. І. С. Рябенко, С.П. Шев-
чук. – Киев: НТУУ «КПИ», 1998. – 80 с. 
10. Рябенко І. С. Електрообладнання та електропостачання машин і уста-
новок гірничого виробництва: [електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7571. – Назва з екрану. − Мова укр. 
11. Маліновський А. А. Основи електропостачання: навч. посіб./ А. А Ма-
ліновський., Б.К. Хохулін.– Львів: Львів. політ., 2005. – 324 с. 
12. Озерной М. И. Электрооборудование и электроснабжение подземных 
разработок угольных шахт: монографія / М. И. Озерной. – М. : Недра, 1975. – 
448 с. 
13. . Полянский Н. А. Справочное пособие электрика шахты: справ.пособ. / 
Н. А. Полянский, И. С. Рябенко, А. И. Соловей. – Киев: Техника, 1973. – 
324с. 
14. Дегтярев В. В. Электроустановки угольных шахт: справ. по электроус-
тановкам угольных предприятий / В. В. Дегтярева, В. И. Серов, Г. Ю. Цепе-
линский. – М.: Недра, 1988. – 727 с. 
15. Ахмедов Ш. Ш. Электроустановки угольных разрезов и обогатитель-
ных фабрик: справ. по электроустановкам угольных предприятий / 
Ш. Ш. Ахмедов, В.В.Дегтярев. – М.: Недра, 1988. . – 435 с. 



633 

 

16. Дзюбан В. С. Справочник энергетика угольной шахты: справ. по элек-
троустановкам угольных предприятий / В. С. Дзюбан, Я. С. Риман, А. К. 
Маслий. – М.: Недра, 1983. – 542 с 
17. Риман Я. С. Устройство и эксплуатация электрооборудования стацио-
нарных установок шахт: справ. рабочего / Я. С. Риман, А. И. Соловей. – М.: 
Недра, 1991. − 285 с. 
18. Волотковский С.А. Электрификация стационарных установок: справ. 
пос./ С.А. Волотковский, Д.К. Крюков, Ю.Т. Разумный, Г.Г Пивняк. – М.: 
Недра, 1990. − 399 с 
19. Правила безпеки у вугільних шахтах. – Київ: Основа, 1996 − 207 с. 
20. Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах. – Киев: Ос-
нова, 1996. – 425 с. 
21. Правила безопасности при строительстве метрополитенов и подземных 
сооружений. – М.: ТИМР, 1992. – 203 с. 
22. Правила безопасности при эксплуатации электроустановок. – Киев: 
Госнадзорохрантруда Украины, 2000.– 140 с. 
23. ДНАОП 0.001–1.32–01 Правила будови. Електрообладнання спеціаль-
них установок. – Київ: Київпромелектропроект, 2001 – 80 с. 
24. Правила устройства электроустановок. Минэнерго СССР [Текст] – М.: 
Энергоатомиздат, 1985. – 640 с. 
25. Андреєв В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах 
электроснабжения: учеб. для студ. вузов. / В.А. Андреев – М.; Высш. шк., 
1985. – 391 с. 
26. Машини и оборудование для угольних шахт: справ. / под ред. В.М. Хо-
рина. – М.: Недра, 1987. – 424 с. 
27. Колосюк В.П., Защитное отключение рудничних електроустановок: 
монографія / В.П. Колосюк. – М.:Недра, 1980. – 334 с. 
28. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций: справ. ма-
териалы для курс. и дипл. проект. / Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков. – М.: 
Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.  
29. Расчет и построение систем электроснабжения угольних шахт: РТМ. 
Государственний комитет по угольной промышленности. – Киев, 1993. – 
242с. 

 


