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АНОТАЦІЯ
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Трефілов В. Б. РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ
ЗЕМЛЕСОСНОГО СНАРЯДУ 350-50 Л . – Бакалаврська робота. – Кременчук,
2019. – 70 с.
    Мета роботи – Метою роботи є покращення швидкодії та селективності
релейного захисту та оперативної автоматики, автоматизації вимірювань і
реєстрації електроенергії.
   Електропостачання землесосних снарядів здійснюють, як правило,
повітряними лініями електропередачі від берегових джерел. Електроенергія
подається на снаряд гнучкими шланговими кабелямз берега по плавучому
пульповоді. Як резервне джерело електроенергії на ряді землесосних снарядів
встановлюють дизель–генератор 380/220 в потужністю 50–100 кВт. Його
енергію використовують для освітлення, для приведення земснаряда в
транспортне положення і проведення на ньому ремонтно–налагоджувальних
робіт в періоди, коли снаряд не може бути забезпечений електроенергією з
берега. Пристрій для розподілу електроенергії на земснаряді укомплектовють
серійними осередками КСО–2му, РВНО–6 або КРУ–2–10. На сучасних
землесосних снарядах розподільний пристрій низької напруги 380/220 в
виконують у вигляді одного або двох блоків з шаф одностороннього
обслуговування з сумарною довжиною по фронту 5–8 м. У шафах і на їх
дверцятах встановлюють всю низьковольтну пускорегулюючі апаратуру. Всі
низьковольтні споживачі отримують живлення від щита низької напруги за
радіальної схемою. Така компоновка забезпечує великі зручності в експлуатації
електроапаратури.
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