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РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота бакалавра на тему «Розробка системи 

електропостачання та вибір електрообладнання головної понижувальної 

підстанції заводумастилоочисних машин» включає в собі пояснювальну 

записку та графічну частину. Пояснювальна записка містить 79 сторінок 

формату А4, 12 рисунків, 15 таблиць, 22 використаних джерела, 10 плакатів 

формату А1 (слайдів електронної презентації). 

Ключові слова: система електропостачання, завод, мастилоочисних 

машин, споживана потужність, ковальський цех, цеховий трансформатор, 

головна понижувальна підстанція, коротке замикання, вимикач, 

відокремлювач, заземлювач. 

Дана кваліфікаційна робота присвячена розробці системи 

електропостачання та вибору електрообладнання головної понижувальної 

підстанції заводу мастилоочисних машин.  

В роботі проведено огляд складових системи електропостачання, 

проаналізовано дані про завод мастилоочисних машин.  

Розглянуто методику вибору основного електрообладнання головної 

понижувальної підстанції з врахуванням чинних нормативних документів. 

Розроблено систему електропостачання та обрано електрообладнання 

головної понижувальної підстанції заводу мастилоочисних машин. 

Розраховано блискавкозахист та заземлення ВРП ГПП. 

Проведено аналіз умов праці у цеху зварювального виробництва. 

Запропоновано низку заходів з поліпшення умов праці. 
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