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РЕФЕРАТ 

Дипломний проект виконаний на 58 аркушах та містить в собі 8 таблиць 

та 13 рисунків, 3 креслення, 10 посилань. 

Об’єкт дослідження – гідроакомулююча електрична станція з 3 

блоками. 

Предмет дослідження – релейний захист ліній, трансформаторів, шин 

та блоку генератор-трансформатор. 

Мета дослідження – вибір та перевірка релейного захисту головної 

схеми гідроакомулюючої електростанції. 

Виконано опис підстанції, розрахунок струмів трифазного короткого 

замикання, вибір та опис релейного захисту, розрахунок уствавок захисту 

блоку генератор-трансформатор.  

Ключові слова: КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ, РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ, 

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ, УСТАВКИ СПРАЦЮВАННЯ, БЛОК 

ГЕНЕРАТОР-ТРАНСФОРМАТОР, ABB. 
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ABSTRACT 

The diploma project is executed on 58 sheets and contains 8 tables and 13 

figures, 3 drawing, 10 references. 

The object of the study  - pumped-storage hydroelectricity with 3 units. 

The subject of research - relay protection of lines, transformers, buses and 

generator-transformer unit. 

A main - selection and check of relay protection of the main circuit of 

pumped-storage hydroelectricity. 

The description of the substation, the calculation of the currents of the three-

phase short circuit, the selection and description of the relay protection, the 

calculation of the protection settings of the generator-transformer unit are 

performed. 

KEYWORDS: SHORT LOADS, RELAY PROTECTION, DIFFERENTIAL 

PROTECTION, OPERATION SETTINGS, GENERATOR-TRANSFORMER 

UNIT, ABB 
 


