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Сучасні блоки дистанційного управління не забезпечують потрібного рівня надійності роботи, оскільки 

дуже часто виходять з ладу їхні елементи і насамперед виконавчі реле, як результат блоки втрачають здатність 

виконувати свої функції. Це обумовлено тим, що контакти виконавчих реле мають недостатню комутаційну 

спроможність, а контакт між замкненими допоміжними контактами контактора, що керує гірничими 

машинами, втрачається внаслідок дуже малих напруги та струму на цих контактах. Виявлена значна залежність 

опору заземлення керованої машини, який контролює блок, від параметрів елементів блоків, а також 

температури навколишнього простору та середовища у вибухозахищеній оболонці апарата, де змонтовано цей 

блок. Мета розробки нового блоку – усунення недоліків сучасних пристроїв і забезпечення необхідної 

надійності роботи блоку. Для досягнення поставленої мети було використано конструкцію виконавчого реле із 

суттєво підвищеною комутаційною спроможністю (з 2 до 10 А), а також суттєво підвищені напруга і струм у 

допоміжному контакті контактора, за допомогою якого подається сигнал на утримання виконавчого реле в 

спрацьованому стані, коли кнопка «Пуск» відпущена. Наведена електрична схема пристрою дистанційного 

управління з особливостями електричної схеми та конструкцій нових блоків дистанційного управління БДУ-У 

(удосконалений, український), розроблених авторами статті. Запропоновано метод розрахунку струму в 

обмотці електромагніту виконавчого реле, заснований на принципах розрахунку перехідних процесів в обмотці, 

які періодично повторюються в такт з роботою генератора підвищеної частоти. Системи диференціальних 

рівнянь при цьому розв’язувались шляхом представлення їх в операторної формі запису. 

Ключові слова: підземні електричні мережі напругою до 1200 В, гірничі машини, пост дистанційного 

управління, іскробезпечні схеми управління. 
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Современные блоки дистанционного управления не обеспечивают нужного уровня надежности работы, так 

как очень часто выходят из строя их элементы, в первую очередь исполнительные реле, а также блоки теряют 

способность выполнять свои функции. Это обусловлено тем, что контакты исполнительных реле имеют 

недостаточную коммутационную способность, а контакт между замкнутыми вспомогательными контактами 

контактора, который управляет горными машинами, теряется вследствие очень малых напряжения и тока на 

вышеприведенных контактах. Выявлена значительная зависимость сопротивления заземления управляемой 

машины, которое контролирует блок от параметров элементов блоков, а также температуры окружающего 

пространства и среды во взрывозащищенной оболочке аппарата, где смонтирован этот блок. Цель разработки 

нового блока – ликвидировать недостатки современных устройств и обеспечить необходимую надежность 

работы блока. Для достижения поставленной цели была использована конструкция исполнительного реле с 

существенно повышенной коммутационной способностью (с 2 до 10 А), а также существенно повышенными 

напряжением и током во вспомогательном контакте контактора, с помощью которого подается сигнал на 

удержание исполнительного реле в сработанном состоянии, когда кнопка «Пуск» отпущена. Приведена 

электрическая схема устройства дистанционного управления и конструкция новых блоков дистанционного 

управления БДУ-У (усовершенствованный, украинский), разработанных авторами статьи. Предложен метод 

расчета тока в обмотке электромагнита исполнительного реле, основанный на принципах расчета переходных 

процессов в обмотке, которые периодически повторяются в такт с работой генератора повышенной частоты. 

Системы дифференциальных уравнений при этом решались путем представления их в операторной форме 

записи. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Блоки дистанційного 

управління гірничими машинами та комплексами, які 

застосовуються у вибухозахищених апаратах 

управління гірничими машинами та комплексами 

типів БДУ з різними подальшими індексами (БДУ-1, 

БДУ-4, БДУ-Т, БДУ-Д та інші) [1–3] досить часто 

виходять з ладу, або втрачають працездатність 

унаслідок таких причин: 

– відмова в роботі блока через втрату контактів у 

колі допоміжного контакта контактора, що 

забезпечує підхват блока у ввімкненому стані після 

натиснення кнопки «Пуск» і ввімкнення блока; 

– деренчання контактів виконавчого реле, коли 

опір кола заземлення, який входить до кола зв’язку 

поста управління з блоком БДУ, знаходиться на 

межі того значення, за якого блок не повинен 

спрацьовувати, або повинен вимикатися, якщо він 

був увімкнений; 

– недостатня комутаційна спроможність 

контактів виконавчого реле. 

Для усунення цих недоліків було поставлено 

завдання розробити новий блок дистанційного 

управління, який забезпечить значно більшу 

надійність роботи, ніж наявні блоки, і водночас 

забезпечить безперебійну роботу добувних, 

прохідницьких і транспортних гірничих комплексів 

вугільних шахт та рудників. 

Мета роботи – розробити удосконалені блоки 

управління БДУ-У, у яких ліквідувати вищенаведені 

недоліки і таким чином забезпечити високу 

надійність роботи. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  

У табл. 1 наведені технічні параметри блоків 

БДУ-У та на рис. 1 наведена принципова електрична 

схема нового блока управління БДУ-У. 

На рис. 2 для пояснення принципу дії блока 

наведена форма опорного сигналу, з яким 

порівнюється вхідний сигнал, де 1 – верхнє 

значення напруги на першому вході компаратора, 

яке визначає поріг спрацьовування компаратора;  

2 − нижнє значення напруги на першому вході 

компаратора, яке визначає поріг спрацьовування 

компаратора; 3 – значення напруги на другому вході 

компаратора з відпущеною кнопкою «Пуск»;  

4 − значення напруги на другому вході компаратора 

з натиснутою кнопкою «Пуск» і подачею команди 

на включення гірничої машини.  

Схема з’єднання блока БДУ-У із зовнішніми 

елементами наведена на рис. 3. Живлення блока 

здійснюється від допоміжного трансформатора 

36/18 В. Ця напруга 18 В подається на контакти 12, 

21. Контакти 1, 2 підключаються в мережу котушки 

контактора, а контакти 14, 15 підключаються до 

замикального допоміжного контакту контактора для 

забезпечення підхоплювання блока. До контактів 11, 

20 підключається пост дистанційного управління з 

шунтувальним резистором 47 Ом і кінцевим діодом. 

При цьому до контакту 11 підключається кнопка 

«Пуск», а до контакту 20 – мінус кінцевого діода. 

Також до контакту 11, за допомогою другого 

замикального контакту контактора, підключається 

шунтувальний резистор кнопкового поста. 

 

Таблиця 1 – Технічна характеристика блоків БДУ-У 

Напруга живлення, В: 

– кола дистанційного 

управління; 

– комутованого кола 

(проміжного реле чи 

контактора) 

 

18 

 

до 400 

Припустимий струм комутації 

виконавчого реле, А 
10 

Комутаційна зносостійкість, 

циклів УВ 
3·10

6
 

Габаритні розміри, мм 116·123·51 

Маса, кг не більше 0,5 

Припустиме зниження напруги 

живлення, В 

не менш  

65 % Uном 

Припустиме коливання напруги 

живлення, В 
85–110 % Uном 

Неможливість 

несанкціонованого увімкнення у 

разі короткочасного підвищення 

напруги живлення, В 

до 1,5 Uном 

Неможливість увімкнення і 

чітке вимкнення увімкненої 

машини зі збільшенням опору 

кола її заземлення, Ом 

50 

Рівень іскробезпеки колів 

управління 
іа 

 

Схема БДУ містить випрямляч напруги на діоді 

VD1 і конденсаторі С1. Постійна напруга з 

конденсатора С1 подається на схему генератора 

прямокутних імпульсів на базі компаратора DA1.1. 

Під час подачі напруги на схему на конденсаторі С4 і 

вході 2 компаратора немає, тому напругою на 

резисторі R5 і вході 3 компаратора він закритий. У 

цьому режимі конденсатор С4 заряджається за 

допомогою резисторів R10 і R4 до значення напруги 

на ньому, яка перевищить значення напруги на 

резисторі R5. При цьому компаратор DA1.1 

увімкнеться, а напруга на резисторі R5 знизиться до 

значення, яке визначається співвідношенням опорів 

резисторів R5, R7, R8, R10. У такому режимі 

конденсатор С4 розряджається до значення, меншого 

за значення напруги на резисторі R5. Після цього 

компаратор вимкнеться і конденсатор С4 почне знову 
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заряджатися і т. д. Таким чином компаратор DA1.1 

періодично вмикається і вимикається. Напруга з 

виходу генератора подається на вхід емітерного 

повторювача на транзисторі VT2 і резисторі R12. До 

виходу цього повторювача приєднаний вхід 

транзистора VT3, який періодично шунтує резистор 

R17, що є плечем подільника напруги на резисторах 

R15, R16, R17. Опорна напруга на резисторі R15 

подається на один вхід компаратора DA1.2. На 

другий вхід цього компаратора подається вхідний 

сигнал постійного струму, який формується фільтром 

на конденсаторах С4, С5, С6 і резисторах R18, R19, 

R22. Форма цих сигналів подана на рис. 2. Напруга 

вхідного сигналу «3» значно менша за мінімальне 

значення напруги опорного сигналу «2», тому 

компаратор DA1.2 вимкнений, а транзистори VT3 і 

VT4, навпаки, увімкнені. При цьому транзистор VT5 

вимкнений, а транзистор VT6 увімкнений. У такому 

режимі струму в обмотці виконавчого реле К1.1 

немає. 

Рисунок 1 − Принципова електрична схема удосконаленого блока управління БДУ-У 

 

 

 

Рисунок 2 – Залежність напруги на вході 

компаратора від часу 

 

 

Рисунок 3 – Схема з’єднання блока БДУ-У  

із зовнішніми елементами 
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Для увімкнення виконавчого реле К1.1 і, за його 

допомогою, контактора та гірничої машини потрібно 

натиснути кнопку «Пуск» і замкнути її контакти на 

посту дистанційного управління. При цьому вхідний 

сигнал на вході 6 компаратора DA1.2 підвищується 

до значення «4», за якого він перевищує мінімальне 

значення напруги «2» опорного сигналу на контакті 5 

компаратора, але менший за максимальне значення 

напруги «1» цього сигналу. У такому разі компаратор 

DA1.2 періодично вмикатиметься і вимикатиметься, 

що забезпечить почергове увімкнення і вимкнення 

транзисторів VT6, VT7. Коли увімкнений транзистор 

VT6 і вимкнений транзистор VT7, конденсатор С8 

заряджається, а конденсатор С7 розряджається через 

діод VD6, обмотку виконавчого реле К1.1 і світлодіод 

оптрона VL1.2, діод VD8 і транзистор VT6. У 

частину періоду, коли транзистор VT6 вимкнений, а 

транзистор VT7 увімкнений, конденсатор С7 

заряджається, а конденсатор С8 розряджається через 

транзистор VT7, діоди VD6, VD7, обмотку 

виконавчого реле К1.1 і світлодіод оптрона VL1.2. 

Таким чином через обмотку реле К1.1 постійно тече 

струм, обумовлений розрядом через неї 

конденсаторів С7 або С8. Це реле спрацьовує і своїм 

контактом К1.2 вмикає контактор, який подає 

напругу на електродвигун гірничої машини. При 

цьому замикаються допоміжні контакти контактора 

КМ1.1 і КМ1.2. [8, 10]. 

Напруга, яка діє на резистори R1 і R2, 

випрямляється діодом VD3, згладжується 

конденсатором С3 і через резистор R6 подається на 

вхід транзистора VT1, який вмикається і вмикає 

резистор R11 паралельно резистору R15, тому 

мінімальна напруга на вході 5 компаратора DA1.2 

знижується до значення, за якого вона буде менша 

за вхідний сингал на вході 6 компаратора DA1.2, 

коли кнопка «Пуск» буде відпущена. Оскільки при 

цьому у лінії зв’язку буде введено резистор Rш, 

вхідний сигнал також зменшиться. При цьому 

режим роботи підсилювача на транзисторах  

VT4-VT7 залишиться незмінним, а реле К1.1 – 

увімкненим. 

Для вимкнення блока необхідно натиснути 

кнопку «Стоп». У такому разі вхідна напруга на 

вході 6 компаратора DA1.2 зменшиться майже до 0 і 

він вимкнеться. А струм через обмотку виконавчого 

реле К1.2 зменшиться до 0, і реле, контактор та 

електродвигун гірничої машини також вимкнуться. 

Застосування оптрона VL1 надає можливість 

виключити явище деренчання контактів 

виконавчого реле К1.2 у граничному режимі, і якщо 

напруга вхідного сигналу незначно перевищує 

мінімальне значення напруги опорного сигналу. У 

такому режимі, якщо в обмотці реле К1.1 

з’являється струм, світлодіод оптрона VL1.2 вмикає 

транзистор VT1.1 цього оптрона, що призводить до 

зменшення мінімального значення напруги на вході 

5 компаратора і забезпечує чітку роботу 

компаратора в режимі увімкнено/вимкнено. 

Контакти цього реле мають значно більшу 

комутаційну спроможність, ніж контакти реле, які 

застосовуються у робочих блоках. Наприклад, 

номінальний струм реле 44–62 дорівнює 10 А, при 

цьому піковий струм допускається до 20 А, тоді як 

допустимий струм реле у робочих блоках не 

перевищує 2 А. 

Відмова в роботі робочих блоків, яка обумовлена 

втратою провідності замкнутого контакту контактора 

КМ1.1, пояснюється тим, що цей контакт у робочих 

блоках повинен комутувати коло з незначною 

напругою (кілька вольт) і незначним струмом 

(декілька міліампер), водночас у блоці БДУ-У 

контакт контактора КМ1.1 комутує коло з напругою з 

ефективним значенням 18 В і струмом, що дорівнює 

десяткам мА. Це дозволяє уникнути нестійкої роботи 

цього вузла. На рис. 4 наведена конструкція блока 

БДУ-У і його розміри. 

Визначити значення струму в обмотці 

виконавчого реле, а також його зміну впродовж часу 

можливо із застосуванням такого методу. У кожну 

частину періоду коливань генератора на 

компараторі DA 1.1, коли відчиняється транзистор 

VT5 чи VT6, у схемі живлення обмоток реле K1.1 

відбувається перехідний процес розряджання 

конденсатора С7 чи С8. Еквівалентна схема 

(фізична модель), за допомогою якої може бути 

визначений струм i у обмотці реле К1.1, наведена на 

рис. 5. 

У таблиці 2 наведена технічна характеристика 

виконавчого реле фірми «Finder» 44.62. 

На рис. 5 ємність конденсатора С7 чи С8 

позначено С, виконавчого реле К1.1 активний опір 

та індуктивність обмотки позначено R і L. 

Згідно з [4, 9] можна показати, що струм може 

бути визначений за таким диференціальним 

рівнянням: 

 
0
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t
di

i L Uc i dt.
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     (1) 

Цьому диференціальному рівнянню у 

операторній формі запису відповідає алгебраїчне 

рівняння [5]: 

 
   

 

0 0
,

Li p Uc
I p

Z p


  (2) 

де І(р) – зображення струму і; Uс(0) – початкове 

значення напруги на конденсаторі С7 чи С8. 

  1Z p R Lp Cp .    (3) 

У такому випадку ці конденсатори з початку 

процесу зарядженні до максимального значення 

синусоїдальної напруги джерела живлення 

 0 18 2 25,4Uc Um    . 
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Таблиця 2 − Технічна характеристика виконавчого реле фірми «Finder» 44.62 

Характеристики контакту 

Контактна група 2 перекидні контакти 

Номінальний струм/максимальний піковий струм (А) 10/20 

Номінальна напруга/максимальна напруга під час переключення (В) 

(А для змінного струму) 
250/400 

Номінальне навантаження для АС1 (активне навантаження) ВА 2,500 

Номінальне навантаження для АС15 (реактивне навантаження) ВА 500 

Допустима потужність двигуна (230 В) кВт/к.с. 0,37/0,6 

Вимикальна здатність DC 1:30/110/220 В  А 10/0,3/0,3 

Мінімальне навантаження на перемикання мВт (В/мА) 300 (5/5) 

Характеристики обмотки 

Номінальна напруга (Un) 6-9-12-14-24-48-60 

Номінальна потужність постійного/змінного струму/постійного 

струму високої чутливості 
-/0,65/0,5 

Діапазон напруги при змінному струмі (50 Гц) при постійному 

струмі/постійному струмі високої чутливості 
(0,73.. 1,5)Un/(0,8.. 1,7) Un 

Напруга утримання при змінному/постійному струмі -/0,4 Un 

Напруга вимкнення при змінному/постійному струмі ---/0,1 Un 

Технічні параметри 

Механічна довговічність у циклах -/20·10
6
 

Електрична довговічність за номінальним навантаження АС1 у 

циклах 
150·10

3
 

Увімкнення/вимкнення (із зривом контакту) мс 10/15 

Діапазон температур  -40..+85 

 

 

Рисунок 4 − Конструкція блока БДУ-У 

 

 

Рисунок 5 − Еквівалентна схема 

 

Корні характеристичного рівняння, що 

відповідає процесу, згідно з [6]: 

2

2

1
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2 4

R R
.
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     (4) 

Для забезпечення форми струму в обмотці 

виконавчого реле, близького до постійного, 

потрібно, щоб корні (4) характеристичного рівняння 

були дійсними. Отже, має бути виконана умова: 
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Формула (8) дозволяє визначити струм у обмотці 

виконавчого реле К1.1, а також зміну його впродовж 

часу, що необхідно для вибору параметрів 

елементів, які забезпечують необхідний час 

спрацювання і вимкнення виконавчого реле. 

Треба додати, що блоки БДУ-У пройшли 

експлуатаційні випробування в підземних умовах 

ШУ «Покровське», м. Покровськ. Безвідмовна 

робота двох зразків блоків упродовж року 

підтвердила високу надійність їх роботи. 

ВИСНОВКИ. Технічні характеристики блоків 

БДУ-У наведені у таблиці 1, а також результати 

експлуатаційних випробувань дозволяють зробити 

висновок, що розроблений блок відповідає усім 

вимогам до блоків дистанційного управління 

гірничими машинами. Використана конструкція 

виконавчого реле із значно підвищеною 

комутаційною спроможністю, а також істотно 

підвищені напруга і струм у допоміжному контакті 

контактора, дозволяє суттєво підвищити їх 

надійність. 

А наведений метод розрахунку дозволяє 

визначити необхідні параметри елементів схеми. 
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REMOTE CONTROL BLOCKS FOR MINING MACHINES AND RCB-U COMPLEXES 

М. Zagirnyak, V. Dziuban 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. Е-mail: mzagirn@kdu.edu.ua 

P. Artomov 

JSC “DTEK Donetski electromerezhi” 

vul. Komertsiina, 8, Krаmаtorsk, 84302, Ukraine. Е-mail: ArtemovPV@dtek.com 

Modern remote control blocks do not provide the necessary reliability level of the work as their elements often break 

down. First of all, actuating relays, as well as blocks, lose the ability to fulfill their functions. It is caused by the fact that 

the contacts of the actuating relays have insufficient switching capacity. The contact between the closed auxiliary 

contacts of the contactor, which controls the mining machines, is lost due to the very low voltages and currents on the 

above mentioned contacts. A significant dependence of the resistance, which controls the ground block of the controlled 

machine, on the parameters of the elements of the blocks, as well as the ambient temperature and the temperature of the 

environment in the explosion-proof enclosure of the apparatus where this unit is mounted, is determined. Purpose. The 

purpose of the development of the new block consists in the elimination of the drawbacks of modern blocks and the 
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provision of the required reliability of block operation. Methodology. To achieve this purpose, an actuating relay with a 

significantly increased switching capacity (from 2 to 10 A) was selected, as well as a significantly increased voltage and 

current in the auxiliary contact of the contactor, which sends a signal to the content of the actuating relay in the 

activated state when the “Start” button is released. Results. The task of the paper was to inform specialists, who 

develop and operate intrinsically safe remote control devices, of the features of the electrical circuit and the design of 

new remote control blocks. RCB-U means remote control block – Ukrainian. It has been worked out by the authors of 

the paper. Another task of the paper was to familiarize specialists with the method of calculating the current in the 

winding of the relay actuating electromagnet, based on the principles of calculating transient processes in the winding, 

which periodically repeat in time with the operation of the high frequency generator. In this case, the systems of 

differential equations are solved with the help of their representation in the operator record form. Figures 5, tables 2, 

references 10. 
Key words: underground electrical networks with voltage up to 1200 V, mining machines, remote control station, 

intrinsically safe control circuits. 
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