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АНОТАЦІЯ
УДК 621.316.1

Харченко В. Е.
РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ ДЕРЕВООБРОБНОГО КОМБІНАТУ. – Бакалаврська
робота. – Кременчук, 2019. – 95 с.
     В умовах, коли деревообробний комплекс України переживає досить
складний період, пов’язаний з як підвищенням вартості основного виробничого
ресурсу, без якого неможливе існування самого деревообробного комплексу,
застосовують різні методи зменшення собівартості матеріалів з деревини.
    Одним з таких методів є модернізація схеми електропостачання і 
використання у виробничому процесі новітніх технологій. Тому головною 
задачею кваліфікаційної роботи роботи є поліпшення електропостачання 
виробничого цеху деревообробного комбінату.
   Предметом дослідження є схема електропостачання виробничого цеху
деревообробного комбінату.
    Метою випускної роботи є розробка схеми електропостачання цеху
деревообробного комбінату.
   Поставлена мета передбачає рішення наступних завдань:
– аналіз нормативних документів щодо електропостачання об'єктів в
галузі;
– розрахунок характеристик електричного устаткування цеху;
– проектування схеми електропостачання;
– розробка заходів щодо охорони праці та техніки безпеки;
– узагальнення результатів у вигляді висновків.

Ключові слова: система електропостачання, споживачі електроенергії,
картограма навантажень.


