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Михайлюченко М. М. РОЗРАХУНОК НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМУ
ПОНИЖУЮЧОЇ ПІДСТАНЦІЇ ОНУФРІЇВСЬКОЇ РЕМ ПРАТ
“КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” . – Бакалаврська робота. – Кременчук, 2019. -
88с.
   Мета роботи – розрахунок та перегляд добових графіків навантаження
підстанції та на лініях споживачів, перевірка основного обладнання на
підстанції.
  Проведений аналіз мережі 35/10 кВ , що включає в себе географічне
розташування підстанцій, величини навантажень підстанцій, перелік
трансформаторів, встановлених на підстанціях заданої мережі та перелік
існуючих повітряних ліній. Проаналізовано склад споживачів електроенергії
за категоріями по надійності електропостачання. Проведено розрахунки
навантажень проектованої підстанції.
При цьому проведені наступні розрахунки: розрахунок електричних
навантажень; перевірка числа потужності і типу трансформатора, розрахунок
струмів короткого замикання, перевірка високовольтного обладнання,
техніко-економічні розрахунки, розглядання охорони праці підстанції.
Випускна робота бакалавра складається з п’яти розділів пояснювальної
записки та п’яти плакатів графічного матеріалу.

Ключові слова:    схема понижуючої підстанції, навантаження підстанції,
добові графіки, обладнання підстанції.


