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СС
тра тегія роз вит ку енер ге тич ної га лузі

Ук раїни до 2030 р. пе ред ба чає впро вад -
жен ня в експлу а тацію пов но го ком п -

лек су Дністровсь ких гідро е ле кт рос тан цій. З 40#х
років ми ну ло го століття ве лись ви  шу ку вальні ро -
бо ти на дністровсь ких схи лах по ви бо ру ефек тив -
них енер ге тич них створів для прив'яз ки кас ка ду
гідро е ле кт рос танцій. Прий нят тя рішен ня уск лад -
ню ва лось тим, що р. Дністер, про тяжністю 1362
км. та пе ре па дом ви сот 875 метрів, за ра ху нок
кань ойн но — гірсь кої місце вості та ба га то#чи сель -
ності при ток, має вкрай нерів но мір ний стік про -
тягом ро ку з гост ри ми літніми та вес ня ни ми по -
ве ня ми, вик ли ка ни ми у то му числі за то ро ви ми
яви ща ми, що при но си ли чи малі збит ки гос по да р -
ству дер жа ви і на се лен ню ба сей ну. Оп ти маль ним
виз на но роз та шу ван ня Дніст ровсь  ко го Кас ка ду
ГЕС і ГА ЕС на Бу ко винській землі, біля кор до ну
між Чернівець кою, Вінниць кою та Хмель ниць -
кою об лас тя ми. Роз та шу ван ня Дністровсь кої
ГАЕС у ць о му регіоні обу мов ле но ви нят ко ви ми
мож ли вос тя ми ви ко рис тан ня бу фер но го во дой -
ми ща Дністровсь кої ГЕС#1 як нижнь о го ба сей ну
ГА ЕС і на явністю пе ре па ду ви сот по ряд ку 150 м
між рівнем нижнь о го во дой ми ща й пла то на пра -
во му бе резі, на явністю підприємств будівель ної
ви роб ни чої ба зи, доріг, ко мунікацій, кар'єрів, а
та кож ко лек ти ву бу ді вель  ників, що звіль нив ся
піс ля закінчен ня бу дів ницт ва ГЕС#1 та ГЕС#2 і
наг ро ма див знач ний дос від будівницт ва ве ли ких
енер ге тич них об'єктів.

Ви ва же не рішен ня, крім найе фек тивніших
гідро е нер ге тич них ха рак те рис тик, да ло пош товх
в про мис ло во му роз вит ку обу мов ле них регіонів,
вклю ча ю чи і серь озні капіта ло вк ла ден ня в со ці -
аль  ну сфе ру.

Первістком гідро е нер ге ти ки Ук раїни на р. Дні -
с тер ста ла Дністровсь ка ГЕС#1 з вста нов ле ною
по тужністю 702 МВт, вве де на в 1983 р.

20 км ниж че за течією р. Дністра роз та шо ва на
Дністровсь ка ГЕС#2 з вста нов ле ною по тужністю
40,8 МВт, вве де на в 2002 р.

Будівницт во Дністровсь кої ГЕС#1 та Дніст -
ров сь кої ГЕС#2 ста ло підго тов чим ета пом до
будівницт ва най по тужнішої в Європі — Дніст ро в -
сь  кої гідро а ку му лю ючої елект рос танції з вста нов -
ле ною по тужністю в ге не ра тор но му ре жимі 2268
МВт, в на сос но му 2947 МВт, в складі се ми гідро -
аг ре гатів по 324/421 МВт кож ний. Ста ном на сь -
о годнішній день вве де но в про мис ло ву експлу а -
тацію два унікаль них гідро аг ре га ти та про дов -
жуєть ся будівницт во треть о го гідро аг ре га ту, пус -

кові опе рації по яко му пла нуємо роз по ча ти в
грудні по точ но го ро ку.  

Дністровсь ка ГА ЕС це унікаль ний витвір
інже нер ної на у ки де скон це нт ро ва но над по туж не
вітчиз ня не об лад нан ня та об лад нан ня світо вих
лідерів гідро е нер ге ти ки. Без печні умо ви праці,
не обхідність серйоз ної фа хо вої підго тов ки пер со -
на лу зак ла дені ще на етапі про ек ту ван ня, а са ме:

# при роз робці конструкції ма шин но го за лу ви -
ник ла не обхідність будівницт ва заг либ ле них спо -
руд аг ре гат ної зо ни без по ру шен ня за галь ної
стійкості Дністровсь ко го схи лу та йо го при род но -
го ста ну, у яко му роз та шо ву ють ся ос новні бу дів лі.
Зас то су ван ня ме то ду опуск но го бе то ну ван ня, ви -
ко рис тан ня найбіль ших у світі опуск них за лі зо  бе -
тон них ко ло дязів до по мог ли звес ти са му ГАЕС без
влаш ту ван ня спіль но го для всіх гідро аг ре гатів кот -
ло ва ну. Це приз ве ло та кож і до змен шен ня вар -
тості будівницт ва та збе рег ло при роді схи ли р.
Дністер. Крім то го залізо бе тонні шах ти гли би ною
70 м. яв ля ють ся своєрідним свай ним по лем, що
знач но поліпшує сейсмічну стійкість об'єкта;

# у про екті нижньої во дой ми пе ред ба че ний
комп лекс штуч них за хис них спо руд вздовж рус ла
р. Дністер дов жи ною близько 100 км (на ро щу ван -
ня ви со ти бе регів) з на сос ни ми станціями та сис те -
мою дре нажів, що да ло мож ливість не відси ля ти
на се лені пунк ти та не за топ лю ва ти ро дючі землі;

# у про екті верхньої во дой ми Дністровсь кої
ГА ЕС впер ше в гідро е нер ге тиці Ук раїни пе ред ба че -
но влаш ту ван ня комбіно ва но го ек ра на дна, що знач -
но підви щи ло стійкість, надійність та без пе ку спо -
руд верхньої во дой ми та дов ко лишніх кру тос хилів; 

# на станції впер ше на те ре нах ко лишнь о го
СРСР змон то ва но та вве де но у дію комп ле кт -
ний еле га зо вий роз поділь чий пристрій нап ру -
гою 330 кВ., що експлу а туєть ся повністю ав то ма -
тич но, без чер гу ван ня опе ра тив но го пер со на лу;

# при роз робці про ек ту над по туж но го (324 МВт
в ге не ра тор но му ре жимі та 421 МВт в на сос но му
ре жимі) зво ротнь о го, од нош видкісно го гідро ге не -
ра то ра#дви гу на ви ко рис та но повітря не охо лод жен -
ня, яке заз ви чай для подібно го ти пу ма шин є во дя -
ним, що знач но спрос ти ло та зде ше ви ло як са ме об -
лад нан ня, так і вит ра ти на йо го експлу а тацію;

# на станції зап ро вад же но най су часніші сис те -
ми мікроп ро це сор но го за хис ту, конт ро лю, діаг -
нос ти ки та уп равління об лад нан ням пус ко вих
комп лексів ГД № 1 та ГД № 2, що да ло змо гу
знач но збіль ши ти міжре монтні періоди експлу а -
тації всь о го об лад нан ня;
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# впер ше на гідро е нер ге тич них об'єктах Ук -
раїни вве де но в експлу а тацію про е кт ну унікаль ну
сис те му ран нь о го ви яв лен ня та оповіщен ня на се -
лен ня про надз ви чайні си ту ації;

Спо руд жен ня та ко го об'єкта підтве рд жує
спро  можність Ук раїни ви го тов лю ва ти та ке уні -
каль не об лад нан ня, мон ту ва ти йо го та вво ди ти в
експлу а тацію. Для ство рен ня без печ них умов
експлу а тації, підтри ман ня в без печ но му стані гід -
ро технічних спо руд та об лад нан ня не обхідний
на у ко вий суп ровід. І він є, як на етапі про ек ту ван -
ня, так на етапі будівницт ва та експлу а тації за лу -
ча ють ся провідні на у кові ко лек ти ви.

Виз на ни ми ста ли на у кові до сяг нен ня проб -
них пусків ГД1, а са ме: пер ший гідро аг ре гат пу -
ще ний 21 груд ня 2008 ро ку внаслідок про ве ден ня
унікаль но го екс пе ри мен ту — пус ку у ре жимі
синх рон но го ком пен са то ра від 6#го гідро аг ре га ту
Дністровсь кої ГЕС#1 по лінії елект ро пе ре дач —
330 кіло вольт дов жи ною близь ко 20 км., ме то дом
"спи на до спи ни" з подвійним транс фор му ван ням
та синх ронізацією ре жи му замірів за до по мо гою
су пут ни ко во го об лад нан ня.

Інстру мен том куль ту ри ви роб ни цт ва є серь -
оз на інже нер на підго тов ка будівель них, мон таж -
них, на ла год жу валь них та експлу а таційних робіт,
що пот ре бує заз да легідь роз роб ки сітко вих гра фі -
ків, про ектів ви ко нан ня робіт, прог рам на лад жу -
ван ня та оп ро бу ван ня. Ре зуль та том пра виль но
сфор мо ва них етапів ро бо ти та їх своєчас не вті -
лен ня ста ло от ри ман ня об'єктом 22 груд ня 2010 р.
сер тифіка та відповідності на про мис ло ву експлу -
а тацію ГД#1, а 25 груд ня 2014 ро ку ГД#2. 

Гідро аг ре га ти Дністровсь кої ГА ЕС — це
гідро а ку му ля то ри, які за ра ху нок нічно го над -

лиш ку елект ро е нергії пе ре ка чу ють во ду з нижнь -
о го во дой ми ща у верхнє, а потім в го ди ни
найбіль шо го енер гос по жи ван ня ски да ють її на
турбіни, ви роб ля ю чи елект ро е нергію і по да ю чи її
в за галь ну енер го ме ре жу Ук раїни.

Ви ко рис то ву ю чи елект ро е нергію з об'єдна ної
енер го сис те ми ГА ЕС по вер тає усь о го близь ко
70—75 %, а 25—30 %, елект ро е нергії втра чаєть ся. 

Еко номічну доцільність ГА ЕС на ма га ють ся
обґрун ту ва ти різни цею та рифів на елект ро е -
нергію, що діють вночі та про тя гом дня, яка ви ни -
кає внаслідок зни жен ня по пи ту вночі. Окрім пок  -
рит тя піку на ван та жень по пи ту в енер го сис те мі,
ГА ЕС ви ко ну ють роль аварійно го ре зер ву. За галь -
но сис тем ний ефект на один гідро аг ре гат по -
тужністю 324 МВт ста но вить в се реднь о му 46 млн.
дол. США на рік за ра ху нок ско ро чен ня спа лю ван -
ня га зу, ма зу ту і вугілля на теп ло е ле кт рос танціях.

Комп лекс спо руд ГА ЕС роз та шо вуєть ся на
ве ликій те ри торії, що ха рак те ри зуєть ся роз -
маїтістю ланд шаф ту місце вості.

Верх ня во дой ма й во доп рий мач зап ро ек то -
вані на пла то ви ще рівня Дністра на 150 м. Бу дів -
ля ГА ЕС і прис танційні спо ру ди роз та шо вані у
підніжжя Дністровсь ко го схи лу. Всі спо ру ди
Дністровсь ко го комп лек су спо лу чені існу ю чою
ав то до ро гою від Дністровсь кої ГЕС#1 до ГЕС#2.

До скла ду Дністровсь кої ГА ЕС вхо дять: 
# верх ня во дой ма; 
# во доп рий мач; 
# напірні підвідні во до во ди; 
# будівля ГА ЕС;
# відвідні во до во ди; 
# во до ви пуск; 
# во довідвідний ка нал;

# нижнє во дос хо ви ще з
комп лек сом за хис них спо руд.

Будівницт во верхнь о го во -
дой ми ща бу ло роз по ча то ще
1985 ро ку. Це од на із ос нов них
спо руд Дністровсь ко го гідро -
кас ка ду. Дам ба верхнь о го во -
дой ми ща має дов жи ну 7,5 кіло -
метрів, ви со ту 20—25 метрів.
Під час її зве ден ня підси па но
май же 15 млн. ку бо метрів гру -
н ту. При будівництві верх ньої
во дой ми зас то со ву ва лись но -
віт ні тех но логії. Зва жа ю чи на
уні каль ність во дой ми, а та кож
на ви со ку сейс міч ність регіону,
на склад ну ге о логічну бу до ву
пла то, що вміщає верх ню во -
дой му влаш то ва но комбіно ва -
ний ек ран — з при род них та
син те тич них ма теріалів.
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Поз нач ка верхнь о го во дой ми ща над
рівнем мо ря у спо рож не но му виді ста но -
вить 215,5 м, у на пов не но му — 229,5 м.
Мак си маль на ампліту да ко ли вань
рівнів во ди у во дой мищі під час ро бо ти
пер шо го аг ре га ту ста но вить 14 метрів.
Верхнє во дой ми ще ви ко на но в пов но му
об сязі для мож ли вості ро бо ти се ми гід -
ро  аг ре гатів.

Ко рис ний об сяг во дой ми скла дає
32,7 міль йо нів ку бо метрів во ди, що доз -
во лить ство рити ре зер в піко вої по туж -
ності об ся гом 324 МВт на період до 31,8
го дин при ро боті 1#го гідро аг ре га ту, об -
ся гом 648МВт до 13 го дин при ро боті
2#х гідро аг ре гатів, об ся гом 972 МВт
біль ше 6 го дин трь ома аг ре га та ми пер шої чер ги
станції, за без пе чен ня ма нев ре ни ми по туж нос тя -
ми за галь ним об ся гом до 1,9 млн. кВт/го дин на
до бу (при ро боті 1 гідро аг ре га ту) та 3,8 млн.
кВт/го дин на до бу при ро боті 2#х гідро аг ре гатів;

З ме тою за без пе чен ня стійкості Дністровсь -
ко го і Со ки рянсь ко го схилів і надійної експлу а -
тації ГА ЕС пе ред ба чені спо ру ди інже нер ної під -
го  тов ки схилів, що вклю ча ють про тиз сувні, про -
ти е розійні і дре нажні за хо ди.

Дре нажі дамб пе ред ба чені в ос нові на си пу
ліво бе реж ної і пра во бе реж ної дамб в при ми канні
до аван ка ме ри во доп рий ма ча, а та кож в ос нові на -
си пу ни зо во го кли ну дамб по всій їх дов жині.

Для збе ре жен ня при род ної гідро ге о логічної
обс та нов ки в ос нові верхньої во дой ми, за без пе -
чен ня надійності ро бо ти і стійкості при род них
схилів і всь о го комп лек су спо руд ГА ЕС, пе ре хоп -
лен ня по то ку фільт рації з верхньої во дой ми і
при род них во до нос них го ри зонтів пе ред ба че но
дре наж схилів, до скла ду спо руд яко го вхо дять
дре нажні штольні верхнь о го і нижнь о го ярусів.
Дре наж на штоль ня верхнь о го яру су (ВДШ)
приз на че на для пе ре хоп лен ня во ди верхнь о го во -
до нос но го го ри зон ту і за побіган ня ви хо ду її на
схи ли, а дре наж на штоль ня нижнь о го яру су
(НДШ) — для пе ре хоп лен ня нижнь о го во до нос -
но го го ри зон ту.

Во доп рий мач. Га ба ри ти во доп рий ма ча по
напірно му фрон ту 85,0 м, вздовж по то ку — 64,7 м.
Мак си маль на ви со та від підош ви скла дає 35,25 м.
Заг либ лен ня во до забірних от ворів під позначку
рівня мерт во го об'єму (РМО) скла дає 1,5 м.

На во доп рий мачі сім вхідних от ворів на пір -
них во до водів пе рек ри ва ють ся дво ма експлу а -
таційни ми аварійно#ре мо нт ни ми зат во ра ми і
п'ять ма будівель ни ми за го род жен ня ми. Крім то -
го, один аварійно#ре мо нт ний зат вор є ре зе рв ним і
мо же бу ти вста нов ле ний у про цесі експлу а тації в
іншій паз, як що експлу а таційний аварійно#ре мо -

нт ний зат вор не мо же бу ти вста нов ле ний у про -
цесі експлу а тації в свій паз че рез йо го зас мі че -
ність або несп равність.

Для ма нев ру ван ня зат во ра ми во доп рий ма ча
вста нов ле но один коз ло вий спеціаль ний кран в.п.
2×180 + 5 т.

Підвідні (напірні) во до во ди — це сім ок ре мо
роз та шо ва них ту нелів, що спо лу ча ють во доп рий -
мач з аг ре гат ни ми шах та ми, кож на нит ка яких
вклю чає:

# ком пен са тор;
# вер ти каль ний во довід ви со тою близько 100 м,

діамет ром 7,5 м, із ста ле залізо бе тон ним об роб -
лен ням, вклю ча ю чи верхнє коліно, вер ти каль ну
шах ту та нижнє коліно;

# го ри зон таль на ділян ка діамет ром 7,5 м, зав -
до вж ки по ряд ку 400 м, з яких 200 м із залізо бе -
тон ним об роб лен ням тов щи ною 400 мм, і 200 м із
ста ле залізо бе тон ним об роб лен ням.

З ме тою ком па кт но го розміщен ня на май дан -
чи ку і для збе ре жен ня при род но го ста ну гірсь ких
порід при ви роб ництві гірни чоп рохідниць ких
робіт, вер ти кальні шах ти роз та шо вані в ша хо во -
му по ряд ку.

Будівля ГА ЕС роз та шо ва на біля підніжжя
схи лу пра во го бе ре га р. Дністер. До кож но го аг ре -
га ту во да по даєть ся по ту нель но му напірно му во -
до во ду внутрішнім діамет ром 7,5 м і відво дить ся
за до по мо гою відвідного водовода внутрішнім
діа мет ром 8,2 м.

Унікаль ним і вда лим рішен ням є розміщен ня
ре вер сив них гідро аг ре гатів в спеціаль но по бу до -
ва них ок ре мих шах тах діамет ром 26 м і гли би ною
50 м на відстані по осях 54,0 м один від од но го. Та -
ке ком по но воч не рішен ня, ана логів яко му не має у
світовій прак тиці гідро технічно го будівницт ва,
доз во ли ло мінімізу ва ти вплив спо руд ГА ЕС на
нав ко лишнє се ре до ви ще і за без пе чи ти при ць о му
при род ний нап ру же ний стан ма си ву гірсь ких
порід, в яко му розміщені ці спо ру ди.
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Спіраль на ка ме ра турбіни ста ле залізо бе тон на
круг ло го пе ре ти ну.

З бо ку верхнь о го б'єфу на позначці + 58,600 м
про хо дить спо луч на га ле рея, яка з'єднує шах ти
між со бою пішохідним пе ре хо дом.

Ма шин ний зал і мон таж ний май дан чик обс -
лу го ву ють два коз лові кра ни ван та жо під йом ніс -
тю 125 + 10 т і 420 + 420 + 16 т, які пе реміща ють -
ся по залізо бе тон них підкра но вих бал ках. Пе ред -
мон таж ний май дан чик, ви не се ний за межі бу дів лі,
обс лу го вує кран ван та жопідйомністю 135 + 10 т та
тех но логічним візком ван та жопідйомністю 125 т.

Відвідні во до во ди зав до вж ки 120—150 м і
внут рішнім діамет ром 8,2 м про хо дять під ку том
14° до го ри зон ту в силь но тріщи ну ва тих осад ко -
вих по ро дах го ри зон таль ної ша ру ва тості
(аргілітах, алев ролітах) і спо лу ча ють ся з про точ -
ною час ти ною во до ви пус ку за до по мо гою пе -
рехідних діля нок, що спо лу ча ють круг лий пе ре -
тин во до водів з пря мо кут ни ми пе ре ти на ми про -
точ ної час ти ни во до ви пус ку. Постійне об ли цю -
ван ня ви ко нуєть ся з мо нолітно го залізо бе то ну.

До відвідних во до водів при ми кає во до ви пуск,
який вклю чає сім во доп ро пу ск них от ворів,
об'єдна них з бо ку нижнь о го б'єфу од ним спо руд -
жен ням залізо бе тон ної конструкції. Ко жен ви пу -
ск ний отвір розділе ний проміжним би ком на два
проль о ти. Проль о ти пе рек ри ва ють ся плос ки ми ре -
мо нт ни ми зат во ра ми. Для за побіган ня по па дан ню
в про точ ну час ти ну сміття з відвідно го ка на лу, в
проль о тах вста нов лю ють ся сміттєзат ри му ючі
решітки. Ма нев ру ван ня зат во ра ми і решітка ми ви -
ко нуєть ся коз ло вим кра ном ван та жопідйомністю
2×63 + 5 т. На во до ви пус ку вста нов лю ють ся 4 ре -
мо нт них зат во ра і 10 будівель них за го род. На вста -
нов ле них будівель них за го род жен нях во до ви пус -
ку для аг ре гатів № 2—7 ви ко нані за хо ди, що вик -
лю ча ють фільт раційні протікан ня че рез ущіль нен -
ня. Дов жи на во до ви пус ку по фрон ту скла дає 182,0
м. ши ри на — 45 м, ви со та — 28,8 м.

Для спо лу чен ня спо руд жень во до ви пус ку з
ниж нім (бу фер ним) во дос хо ви щем влаш то вуєть -
ся від відний ка нал, се ред ня дов жи на яко го близь -
ко 300 м.

Од ним з нап рямків що до за без пе чен ня на дій -
нос ті, ефек тив ності, опе ра тив ності конт ро лю за
ста ном гідро технічних спо руд (ГТС) Дністровсь -
кої ГА ЕС є ство рен ня ав то ма ти зо ва ної сис те ми
конт ро лю (АСК) для от ри ман ня дос товірної
інфор мації про стан ГТС за до по мо гою су час них
тех нічних за собів.

Приз на чен ням АСК, що вклю чає в се бе
комп лекс технічних за собів і прог рам но го за без -
пе чен ня, є:

# ав то ма ти зо ва ний збір і об роб ка пер вин ної
ін фор мації;

# вве ден ня, об роб ка, інтерп ре тація, аналіз і
на дан ня всіх ре зуль татів на тур них конт роль них
спос те ре жень (вклю ча ю чи дані не ав то ма ти зо ва -
них спос те ре жень) шля хом зас то су ван ня спе ці а -
ль  них комп'ютер них прог рам і тех но логій об роб -
ки інфор мації;

# опе ра тив не на дан ня не обхідної інфор мації
про стан ГТС Дністровсь кої ГА ЕС керівницт ву
станції, кас ка ду і ком панії, а та кож у відповідні
служ би та конт ро лю ючі інстанції.

АСК гідро технічних спо руд вклю чає технічні,
ме то дичні, інфор маційні та інші ком по нен ти, які
доз во ля ють їй здійсню ва ти функції конт ро лю
ГТС, по точ них оцінок, їх ста ну і ви дачі від по від -
них вис новків і про по зицій.

Гідро аг ре гат. Вер ти каль ний синх рон ний
три фаз ний зво рот ний гідро ге не ра тор#дви гун ти -
пу СВО2#1255/255#40УХЛ4 спро ек то ва ний і ви -
го тов ле ний на ДП за вод "Елект ро важ маш"

Ос нов ною відмінною особ ливістю ГД#2 та
ГД#3 від ГД#1 Дністровсь кої ГА ЕС є скла дан ня
осер дя ста то ра і мон таж об мот ки в не роз'ємне
кіль це без по се редньо на мон таж но му май дан чи ку
ГА ЕС.

Ста тор Дністровсь кої ГА ЕС, як і увесь гідро аг -
ре гат є унікаль ним скла даль ним вуз лом, в яко му
ви ко рис тані су часні конструк тивні і тех но логічні
ма теріали, а та кож спеціальні тех но логічні скла -
дальні опе рації, що раніше не зас то со ву ва ли ся у
вітчиз ня но му гідро ге не ра то ро бу ду ванні.

До та ких опе рацій слід віднес ти нас тупні:
# скла дан ня осердяа ста то ра зав виш ки 2,55 м та

внутрішнім діамет ром 11,5 м в не роз'ємне кіль це;
# по пе ред ня роз тяж ка зібра но го осердя ста то -

ра за до по мо гою спеціаль них прис то су вань, при -
вар ку призм ста то ра до по лиць в заз да легідь на -
тяг ну то му стані че рез вікна із зовнішнь о го бо ку
кор пу су;

# зак ли нов ка об мот ки ста то ра в па зах з ви ко -
рис тан ням хви ляс тих ущіль ню ючих прок ла док
ти пу Vetronite;

# запічка об мот ки ста то ра на мон таж но му
май дан чи ку ГА ЕС за до по мо гою рівномірно роз -
та шо ва них на зовнішній сто роні кор пу су ста то ра
елект ро ка ло ри ферів і по дан ням постійно го стру -
му в заз да легідь спо лу чені послідов но па ра лельні
гілки об мот ки ста то ра.

При ших товці осердя в не роз'ємне кіль це, у
зв'яз ку з відсутністю сти ко вих зон, за без пе чуєть ся
мак си маль на мо нолітність і надійність осер дя ста -
то ра, а ви ко нан ня запічки об мот ки ста то ра цілком
доз во ляє уник ну ти зас то су ван ня різних за своїми
влас ти вос тя ми ізо ляційних ма теріалів для ос нов -
ної час ти ни об мот ки і сти ко вої зо ни.
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