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РЕФЕРАТ 

В дипломному проекті на тему «Релейний захист трансформаторів 

блоку Дністровської ГАЕС» наведено теоретичні відомості про обладнання 

встановлене на Дністровськії ГАЕС та різні типи релейного захисту 

трансформаторів. 

Бакалаврська робота містить пояснювальну записку та чотири плакати. 

Пояснювальна записка містить 53 сторінок, 4 ілюстрації, 10 таблиць. 

Використано 14 джерел інформації. 

Об’єкт дослідження: Дністровська ГАЕС. 

Предмет дослідження: релейний захист трансформаторів блоку. 

Мета роботи: вибір пристроїв релейного захисту трансформатору блоку 

для Дністровської ГАЕС задля майбутнього покращення селективності, 

швидкодії, чутливості та надійності дії захисту. 

Актуальність теми: вирішення проблеми релейного захисту на 

трансформаторі блоку Дністровськії ГАЕС. 

Описано Дністровську ГАЕС та призначення різних типів релейного 

захисту трансформатору, обрані пристрої релейного захисту для 

трансформатору блоку Дністровської ГАЕС, проведений розрахунок 

уставокта для цих пристроїв. 

Перелік ключових слів: ГІДРОАКУМУЛЮВАЛЬНА 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ, ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ, 

РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ, ТРАНСФОРМАТОР, ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ, 

МАКСИМАЛЬНИЙ СТРУМОВИЙ ЗАХИСТ. 
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ABSTRACT 

In the graduatіоn wоrk on "Relay protection of transformers of the Dniester 

PSP unit", the theoretical information about equipment installed on the Dniester 

PSP and various types of relay protection of transformers is given. 

Bachelor work contains an explanatory note and three posters. Explanatory 

note contains 53 pages, 4 illustrations, 10 tables. 14 sources of information have 

been used.  

Object of study: Dniester Pump Storage Plant. 

Subject of research: relay defenses of unit transformers. 

The aim: to select the relay protection devices for the transformer unit for 

the Dniester PSP in order to improve the selectivity, speed, sensitivity and 

reliability of the protection. 

Topicality of the topic: solving the problem of relay protection on unit 

transformer of Dniester PSP. 

Described the Dniester PSP and the assignment of various types of relay 

protection of the transformer, selected relay protection devices for the transformer 

unit of the Dniester PSP, calculation of setting for these devices was carried out.  

List of key words: PUMP STORAGE PLANT, ELЕCTRІC PОWЕR 

SUPPLY, SHОRT CІRCUІT, RЕLAY PRОTЕCTІОN, TRANSFORMER, 

DIFFERENTIAL PROTECTION, MAXIMUM CIRCULAR PROTECTION. 

 


