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АНОТАЦІЯ

УДК 622.5:621.3.07

Куліш А. В. СИСТЕМА ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ВОДОВІДЛИВНОЇ
УСТАНОВКИ В УМОВАХ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА. – Бакалаврська
робота. – Кременчук, 2019. – 80с.
   У випускній роботі бакалавра розглянуто насосну установку, призначену
для осушення місцевості – водовідливну установку гірничовидобувної
промисловості. В цьому випадку має місце водозбірник, при заповненні якого
вмикається система, яка відкачує воду з водозбірника на більш високі рівні
поверхні.
    Метою роботи є розрахунок системи електроспоживання водовідливної
установки в умовах гірничого виробництва. Для досягнення поставленої мети у
роботі проаналізовано характеристики об’єкту проектування, проведено
розрахунок споживачів електричної енергії, здійснено вибір мережі живлення
окремих споживачів. Крім того у роботі проведено техніко-економічні
розрахунки та розглянуті питання охорони праці.

Ключові слова: водовідливна установка, насосна станція, споживачі
електричної енергії.


