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Актуальність теми. Для покращення роботи підприємства і 
зменшення собівартості виробництва необхідно ще на стадії 
проектування передбачати можливі шляхи використання 
найновішого електроенергетичного обладнання, що не 
потребуватиме заміни ще до кінця строку служби. 

Система електропостачання ПАТ «МАЯК» є складним об'єктом з 
точки зору проектування, оскільки на підприємстві 
використовується різноманітне за характером електроспоживання 
обладнання, більшість якого потребує надійного 
електропостачання. 

 
Метою даної роботи є створення економічної, безпечної та 

надійної системи електропостачання ПАТ «МАЯК» шляхом 
використання сучасного електрообладнання. 

 
Об'єктом дослідження є система електропостачання ПАТ 

«МАЯК». 
 
Предметом дослідження є методи та засоби пошуку місця 

пошкодження в кабельних мережах  
 



План підприємства із силовими розподільчими та живильними мережами 
 















Показники 

Позна-

чення 

Величина 

показників 

Одиниця 

вимірювання 

Кількість корисної споживаної 

підприємством ел.енергії 
Еа 15992000 кВт·год. 

Річне споживання ел.енергії з 

урахуванням втрат 
Е 16211807,04 кВт·год. 

Плата ен.системі за ел.енергію:  П1 18643578,09 грн. 

Річні витрати на передавання і 

розподіл ел.енергії 
Сп 361601,19 грн. 

Сумарні витрати підприємства  Ссум 19005179,28 грн. 

Собівартість електроенергії S 198,84 коп/кВт·год. 

 

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА  



ВИСНОВКИ 
При вирішенні задач проектування системи електропостачання, в якості засобів 

автоматизації проектування в роботі над проектом використані: електронний процесор 
Excel, текстовий процесор Word, математична САПР MathCad  та графічний редактор 
Microsoft Visio, що дало змогу виконати розв’язок майже всіх задач електроспоживання, 
що було поставлено в основу дипломного проекту. Розрахунок  КРН виконано 
автоматизовано. За проектне рішення прийнято результати вирішення балансової задачі 
КРН.  

В результаті виконання  роботи, на основі проведених розрахунків прийняті такі 
проектні рішення: 

Розраховані електричні навантаження заводу ПАТ «Маяк». Повна розрахункова 
потужність заводу складає  Sр = 3273,63 кВА. На підприємстві доцільно встановити 
чотири  двотрансформаторних підстанції з трансформаторами  типу ТМ 630/10. 

Для цеху здійснено розрахунок робочого та аварійного освітлення, використовуючи 
для цього метод коефіцієнта використання. 

Проаналізовано методи пошуку місця пошкодження в кабельних мережах. 
Розрахована економічна частина роботи з визначенням величини капітальних 

вкладень, плати за електричну енергію, кількості робітників а також собівартості 
електроенергії, що складає 118,84 копійки за кВт∙год. 

Проаналізовано методи та засоби пошуку місць пошкодження в кабельних мережах 
підприємства. 

Здійснено опис та нормування особливо небезпечних об’єктів за категоріями по 
пожежобезпеці, санітарії та електробезпеці в розділі охорони праці. Також було 
перевірено стійкість СЕП ПАТ «Маяк» в умовах дії іонізуючого випромінювання та 
електромагнітного імпульсу. 

 


