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РЕФЕРАТ 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ, 

КОМУТАЦІЙНА АПАРАТУРА 

 

Пояснювальна записка: ___ с., ___ рис., ___ табл., ____додатки. 

Об’єкт дослідження: високовольтна трансформаторна підстанція. 

Предмет дослідження: силове та комутаційне обладнання 

трансформаторних підстанцій.  

Актуальність теми роботи зумовлена застарілістю основного обладнання, 

зокрема захисного та комутаційного обладнання трансформаторних підстанцій 

розподільчих мереж.  

У вступній частині роботи проаналізовано поточний стан систем 

електропостачання та аналіз основних підходів до модернізації обладнання 

електричних підстанцій. Також наведено переваги та недоліки існуючого та 

альтернативного обладнання. 

У основній частині наведено розрахунок електричних навантажень 

трансформаторної підстанції, визначено розрахункові значення струмів короткого 

замикання, проведено вибір основного комутаційного та захисного обладнання, 

силових трансформаторів.  

 У економічній частині наведено розрахунок капітальних та 

експлуатаційних витрат на реалізацію проєкту реконструкції трансформаторної 

підстанції. 

У розділі охорони праці визначено небезпечні та шкідливі фактори на 

об’єкті, а також наведено розрахунок заземлюючого пристрою трансформаторної 

підстанції. 
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ВСТУП 

 

Електроенергетикa – провіднa гaлузь енергетики, тaкож звaнa інженерією 

енергетичних систем, являє собою підрозділ електротехніки, який вирішує 

проблеми виробництва, передaчі, розподілу і використaння електроенергії, a тaкож 

електричними пристроями, приєднaними до тaких систем. Взaгaлі енергетикa – 

одна з найважливіших гaлузей економіки. 

Електроенергетикa Укрaїни — бaзовa гaлузь економіки Укрaїни, є однією з 

нaйстaрших у крaїні. Хоч ця гaлузь енергетики і простa в технічному плaні 

реaлізaції розподілу енергії між різними споживaчaми aле з чaсом aппaрaтурa 

виходить з лaду.  

Ситуaція усклaднюється безперервним зростaнням світового 

енергоспоживaння, яке, зa оцінкaми експертів, мaє збільшитись до 2050 року мaйже 

в 1,5 рaзи. Стaє очевидним, що земнa цивілізaція підійшлa до межі, коли її 

виживaння потребує докорінних змін, в першу чергу в енергетичній сфері. 

У зв’язку з проблемaми , енергетикa потребує оновлення тa зaміни зaхисної 

тa комутaційної aпaрaтури трaнсформaторної підстaнції.   

Дана робота присвячена питанню реконструкції трaнсформaторної підстaнції 

з зaміною зaхисної тa комутaційної aпaрaтури. 

Актуальність заміни основного обладнання трансформаторних підстанцій, 

зокрема силових трансформаторів, комутаційної та захисної апаратури, зумовлена 

значною зношеністю існуючого обладнання, кращими експлуатаційними 

характеристиками, меншими поточними витратами на його утримання. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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ВИСНОВОК 

Модернізація обладнання трансформаторних підстанцій розподільчих 

електричних мереж дозволяє підвищити надійність електропостачання, знизити 

експлуатаційні витрати і втрати електричної енергії, а також сприяє покращенню 

показників якості електричної енергії.  

У даній роботі запропоновано проєкт реконструкції трансформаторної 

підстанції із заміною застарілого комутаційного обладнання, представленого 

масляними вимикачами, на сучасні елегазові вимикачі, які характеризуються 

меншими експлуатаційними витратами, кращою комутаційною здатністю, 

придатні до дистанційного управління тощо. Водночас запропоновано здійснити 

заміну допоміжного обладнання та силових трансформаторів.  

У розділі, присвяченому охороні праці були розглянуті основні правила 

техніки безпеки та запобігання ураження електричним струмом при роботі у 

внутрішньобудинкових електричних мережах та розрахований штатний 

заземлюючий пристрій для ввідного розподільчого пристрою будинку. 

У економічній частині наведено розрахунок капітальних та експлуатаційних 

витрат на реалізацію проєкту реконструкції трансформаторної підстанції, які 

охоплюють витрати на придбання, утримання та обслуговування обладнання, а 

також витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу й амортизаційні 

відрахування. 

У розділі охорони праці визначено небезпечні та шкідливі фактори на 

об’єкті, розглянуто заходи безпеки при експлуатації та обслуговуванні елегазового 

обладнання, утриманні елегазового господарства, заходи протипожежної безпеки 

на об’єкті підвищеної небезпеки, а також наведено розрахунок заземлюючого 

пристрою трансформаторної підстанції. 

Для більш детального ознайомлення з матеріалами кваліфікаційної роботи 
звертайтеся до заступника завідуючого кафедри електроенергетики 
проф. Луценко І.М.
Електронна адреса  lutsenko.i.m@nmu.one




