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тему

«Розробка

системи

електропостачання та вибір електрообладнання головної понижувальної
підстанції ситценабивної фабрики» включає в собі пояснювальну записку та
графічну частину. Пояснювальна записка містить 74 сторінок формату А4,
19 рисунків, 20 таблиць, 20 використаних джерел, 10 плакатів формату А1
(слайдів електронної презентації).
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Дана дипломна робота присвячена розробці системи електропостачання
та

вибору

електрообладнання

головної

понижувальної

підстанції

ситценабивної фабрики.
Проведено огляд обладнання підстанцій, наведено вимоги щодо
побудови схем електропостачання, розглянуто метод розрахунку стумів
короткого замикання. Розроблено систему електропостачання та обрано
електрообладнання

головної

понижувальної

підстанції

ситценабивної

фабрики.
У розділі «Охорона праці» проведено аналіз параметрів світильників
різних типів та їх вплив на якість роботи. Розраховано освітлення ремонтномеханічного цеху.
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