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АНОТАЦІЯ

УДК 621.745.35
Сінельнік М.М. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЛЯНКИ В
УМОВАХ ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД.

Магістерська робота на одержання кваліфікації магістра з 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. – Кременчук, 2019. 
– 131с.

Основним завданням роботи є розробка та обґрунтування заходів з
раціоналізації режимів електроспоживання технологічної ділянки в умовах
ПАТ Кременчуцького сталеливарного заводу та розробка математичної
моделі для дослідження впливу запропонованих заходів на 
електроенергетичну систему підприємства.

В магістерській роботі проведений аналіз існуючої системи 
енергозабезпечення підприємства, проведено аналіз сучасних засобів
покращення якості електроенергії, досліджено їх вплив на мережу.

Запропоновано, технічний спосіб для підвищення якості 
електроенергії та підвищення строку використання обладнання ПАТ 
Кременчуцького сталеливарного заводу шляхом впровадження фільтро–
компенсуючого пристрою та тиристорно–реакторної групи. Виконано 
аналіз пристрою регулювання якості електричної енергії. Проведено 
розрахунок параметрів елементів пристрою. Виконано математичний опис 
режиму роботи мережі з пристроєм.

Ключові слова – математична модель, режим електроспоживання,
система електрозабезпечення, якість електроенергії, технологічна ділянка.



ANNOTATION

UDC 621.745.35
Sinelnik M.M. RATIONALE OF MEASURES ON RATIONALIZATION

OF ELECTRIC CONSUMPTION MODES IN THE CONDITIONS OF PJSC
Kremenchuk Steel Plant.

Master's Degree in Master's Degree in Power Engineering, Electrical
Engineering and Electromechanics. - Kremenchuk, 2019. - 131p.
The main task of the work is to develop and substantiate measures to
rationalize the modes of power consumption of the technological area in the
conditions of PJSC Kremenchug Steel Plant and to develop a mathematical 
model for the study of the impact of the proposed measures on the power system 
of the enterprise.

In the master's work the analysis of the existing system of energy supply of
the enterprise is carried out, the analysis of modern means of improving the 
quality of electricity is carried out, their influence on the network is investigated.
A technical method for improving the quality of electricity and increasing
the life of equipment of PJSC Kremenchug Steel Plant by introducing a filter-
compensating device and a thyristor-reactor group is proposed. The analysis of 
the device regulating the quality of electricity. The parameters of the device 
elements have been calculated. The mathematical description of the mode of 
operation of the network with the device is done.

Keywords - mathematical model, power consumption mode, power supply
system, quality of electricity, technological area.



АННОТАЦИЯ

УДК 621.745.35
Синельник М.Н. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УЧАСТКА В УСЛОВИЯХ ПАО 
КРЕМЕНЧУГСКИЙ СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД.

Магистерская работа на получение квалификации магистра по
электроэнергетике, электротехники и электромеханики. - Кременчуг, 2019. -
131с.

Основной задачей работы является разработка и обоснование 
мероприятий по рационализации режимов электропотребления 
технологического участка в условиях ПАО Кременчугского сталелитейного 
завода и разработка математической модели для исследования влияния 
предложенных мероприятий на электроэнергетическую систему 
предприятия.

В магистерской работе проведен анализ существующей системы
энергообеспечения предприятия, проведен анализ современных средств
улучшения качества электроэнергии, исследовано их влияние на сеть.

Предложен, технический способ для повышения качества 
электроэнергии и повышения срока использования оборудования ПАО 
Кременчугского сталелитейного завода путем внедрения фильтра- 
компенсирующего устройства и тиристорно-реакторной группы. Выполнен 
анализ устройства регулирования качества электрической энергии. 
Проведен расчет параметров элементов устройства. Выполнено 
математическое описание режима работы сети с устройством.

Ключевые слова - математическая модель, режим 
электропотребления, система электроснабжения, качество электроэнергии, 
технологический участок.
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