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АНОТАЦІЯ

УДК 621.311.06
Ткаченко С.Л. ТРАНСФОРМАТОРА ДВОСТУПНЕВА ПІДСТАНЦІЇ

1000 СИСТЕМА 10/04КВ ЗАХИСТУ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: 
Магiстерска робота на отримання квалiфiкацiї магiстра електроенергетики, 
електротехники та електромеханики – Кременчук, 2019. – 106 с.

Метою роботи є розрахунок режиму та устаткування системи
електроспоживання промислового підприємства. На підставі завдання на
дипломне проектування, вихідних даних, таких як коротка технологічна
характеристика, територіальна й кліматична характеристика, 
характеристики электроприемников цехи й умови в приміщеннях цеху, 
зробимо відповідні розрахунки й ухвалимо рішення щодо проектування 
необхідних елементів системи електропостачання, які сформуємо в основні 
етапи проектування.

Виконано розрахунок електричних навантажень на напругу до й вище
1000 В, методом коефіцієнта попиту. Розраховано компенсацію реактивної
потужності.

По розрахункових навантаженнях з урахуванням компенсації 
реактивної потужності зробимо вибір трансформаторів ГПП. Робимо вибір 
варіанта виконання ГПП, схем зовнішнього й внутрішнього 
електропостачання. За результатами розрахунків проектуємо РП. На 
напругу до й вище 1000 В вибираємо для установки комплектні розподільні 
пристрої із сучасним устаткуванням.

Ключові слова: режим енергоспоживання, диференційний захист,
гальмівна характеристика.



ANNOTATION

UDC 621.311.06
Tkachenko S.L. TWO-STAGE PROTECTOR TRANSFORMER

PROTECTION SYSTEM SUBSTATIONS 1000 10 / 04kV GENERAL
PURPOSE: Master's work for obtaining a master's degree in electrical power
engineering, electrical engineering and electrical mechanics - Kremenchug, 
2019. - 106 p.

The aim of the work is to calculate the mode and equipment of the power
supply system of an industrial enterprise. Based on the assignment for the 
graduate design, initial data, such as a short technological characteristic, 
territorial and climatic characteristics, characteristics of the shop’s electrical 
receivers and conditions in the workshop’s premises, we will make the 
appropriate calculations and make a decision on the design of the necessary 
elements of the power supply system, which we will form in the main design 
stages.

The calculation of electrical loads for voltages up to and above 1000 V,
using the demand coefficient method. Reactive power compensation calculated.

According to the calculated loads, taking into account reactive power
compensation, we will make the choice of transformers of the main compressor
station. We make a choice of the implementation of the main power supply,
external and internal power supply schemes. According to the results of
calculations, we design RP. For voltages up to and above 1000 V, we select for
installation complete switchgears with modern equipment.

Keywords: power consumption mode, differential protection, braking
characteristic.


