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Руденко Є.В. РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ДУГОВОЇ
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПЕЧІ МІСТКІСТЮ СИСТЕМИ 5 ТОНН. –
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   В дипломному проекті розглядається питання підвищення
енергоефективності захисту електротехнологічних установок на прикладі
дугової електричної печі. Все це представлено у вигляді функціональних схем
електроживлення, графіків навантаження, аналітичного аналізу складових
потужності, аналізу напруг та струмів споживча.
   Мета роботи - розробка мікропроцесорної системи управління
електротехнологічним комплексом із захистом від аварійних та ненормальних
режимів роботи.
    Електродугові установки характеризуються різко змінним графіком
навантаження, деякі з них мають однофазну схему включення. До того
характеристика дугового проміжку має нелінійний характер та складну
динамічну характеристику. Все це призводить до негативного впливу
електротехнологічної установки на електропостачальну мережу. Покращення
регулювання якості електричної енергії можливе за умов застосування більш
досконалих алгоритмів роботи систем захисту та керування, зокрема контролем
за гармонійним складом напруги в точці приєднання.
    Проведено техніко – економічний розрахунок системи.

Ключові слова:     дугова піч, викривлення струму, змінний графік 
навантаження, релейний захист.


