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Образец письменного перевода 
специализированного технического 
текста (электросети) с украинского 

на английский язык. 

Выполненного русскоговорящим переводчиком  

Вибір принципів релейного захисту 

повинен бути здійснений у відповідності 

з ПУЕ та діючими нормативами на 

підставі технічних умов і заснований на 

наявності швидкодіючого резервування 

відключення коротких замикань. 

Швидкодіюче резервування здійснюється 

дублюванням основних і резервних 

захистів. При виборі пристроїв релейного 

захисту і лінійних апаратів за їх базові 

параметри необхідно приймати 

параметри, що відповідають 

максимальному значенню потужності 

ВЕС. Всі пристрої релейного захисту та 

протиаварійної автоматики повинні бути 

виконані на мікропроцесорній базі. 

Передбачити систему 

автоматизованого управління 

технологічними процесами СЕС з 

реалізацією автоматичної зміни 

установок пристроїв релейного захисту та 

протиаварійної автоматики на обох 

The choice of relay protection principles 

shall be made in accordance with PUE and 

applicable regulations on the basis of 

technical specifications and based on the 

availability of fast-acting redundancy for 

short circuit clearing. The fast-acting 

redundancy is done by duplication of basic 

and backup protections. When you choose 

relay protection devices and line units, their 

basic parameters shall be taken as 

parameters corresponding to the maximum 

capacity value of the wind farm. All relay 

protection and emergency automation 

devices shall be microprocessor-based. 

Provide a system of automated control of 

SPP technological processes with the 

implementation of automatic switching of 

devices for relay protection and emergency 

automatics at both ends of the aerial lines 

outgoing from SPP. 

Separately, the requirements for the 

protection of electrical grids at the point of 
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кінцях ПЛ, що відходять від СЕС. 

Окремо слід зазначити вимоги щодо 

захисту електричних мереж у точці 

приєднання. Усі налаштування повинні 

задаватися по діючому значенні. СЕС 

повинна бути відключена або зупинена, 

якщо виміряні значення відрізняються 

від встановлених номінальних значень. 

Час відключення СЕС у разі виникнення 

аварійних ситуацій повинен бути чітко 

визначений функціями захисту. Затримка 

відключення не допускається. 

Використання реле виявлення 

стрибків векторів в якості захисту від 

ізольованої роботи СЕС чи відключення 

станції від мережі не дозволяється. 

Номінальна напруга одиничної 

генеруючої вітроустановки СЕС 

визначається з боку низької напруги 

підвищувального трансформатора. 

Якщо напруга вимірюється на стороні 

вищої напруги, то значення уставки 

потрібно визначати шляхом переведення 

значення номінальної напруги нижчої 

сторони у значення номінальної напруги 

вищої сторони підвищувального 

трансформатора. 

Частота та напруга мають 

вимірюватися для усіх трьох фаз як 

лінійна напруга. В іншому випадку, якщо 

connecting shall be noted. All settings must 

be set to operating values. SPP must be 

switched off or shut down if the measured 

values are different from the determined 

rated values. SPP shutdown time in the 

event of emergencies should be clearly 

defined by the security functions. The 

shutdown delay is not allowed. 

Using relay for detecting jumps of 

vectors as protection against the isolated 

SPP operation or disconnecting the station 

from the network is not allowed. The rated 

voltage of a SPP single generating wind 

turbine is determined by the low voltage of 

the lifting transformer. 

If the voltage is measured on the higher 

voltage side, the setpoint value must be 

determined by transferring the value of the 

rated voltage of the lower side to the rated 

voltage of the higher side of the lifting 

transformer. 

Frequency and voltage must be 

measured for all three phases as a linear 

voltage. Otherwise, if the voltage is 

measured on the lowest side of the lifting 

transformer, it is allowed to measure the 

phase voltage. In the case of a transitional 

jump-like phase change of voltage of up to 

20° at the place of connection, power plant 

shut off is not required. 
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вимірюється напруга на нижчій стороні 

підвищувального трансформатора, 

допускається вимірювати фазну напругу. 

У разі перехідної стрибкоподібної зміни 

фази напруги до 20° у місці приєднання 

відключати електростанцію не потрібно. 

 

Техническая часть (электросети) 

Voltage asymmetry is 
characterized by the voltage 
asymmetry coefficient of the reverse 
sequence K2U and the voltage 
asymmetry coefficient of the zero 
sequence K0U. Normally permissible 
and maximum permissible values of 
the coefficient K2U (K0U) are 
respectively 2.0 and 4.0% (2.0 and 
4.0%) of UH value. 

Asymmetric modes are short- 
and long-term. Short-term modes are 
caused, as a rule, by the emergence 
and subsequent elimination of short 
circuits by phase disconnects and 
switches and other switches; in 
complex damages, for example, in a 
cycle of single-phase automatic 
reclosing, which is universally used in 
the aerial lines of single phase s.c., as 
well as in the automatic shunting of 
individual phases of the installation of 
longitudinal capacitive compensation 
during short circuit near its location.  

Long-term asymmetric modes 
exist in the operation of individual 
elements of the system with 

Несиметрія напруги 
характеризується коефіцієнтом 
несиметрії напруги зворотної 
послідовності К2U і коефіцієнтом 
несиметрії напруги нульової 
послідовності К0U. Нормально 
допустимі та гранично допустимі 
значення коефіцієнта К2U (К0U) 
відповідно рівні 2,0 і 4,0% (2,0 і 
4,0%) від значення UН. 

Несиметричні режими носять 
короткочасний і тривалий характер. 
Короткочасні режими обумовлені, 
як правило, виникненням і 
подальшою ліквідацією коротких 
замикань пофазними 
відключеннями і включеннями 
вимикачів та інших комутаційних 
апаратів; при складних 
пошкодженнях, наприклад, у циклі 
однофазного АПВ, який повсюдно 
застосовується на лініях ПЛ при 
однофазному к.з., а також при 
автоматичному шунтуванні окремих 
фаз установки поздовжньої ємнісної 
компенсації під час к.з. поблизу її 
розташування.  
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incomplete phases, for example, 
during phase repair or disconnection 
of the damaged phase of the line and 
a group of power transformers. 
Another source of asymmetric mode 
can be powerful asymmetric loads 
(traction, oven and others), connected 
in the region of SPP operation. 
However, the analysis of the structure 
of consumers in the region of 
connecting SPP to the electric 
networks indicates their absence.  

Thus, taking into account the 
aforementioned, voltage asymmetry 
on the SPP busbars can occur only in 
partial phase operation modes, which 
are emergency modes, and therefore 
determining of this indicator of quality 
of electric energy can be checked only 
in each specific emergency. The direct 
SPP operation in the normal mode 
cannot be a source of voltage 
asymmetry in the region. 

 

Тривалі несиметричні режими 
існують при роботі окремих 
елементів системи з неповним 
числом фаз, наприклад під час 
пофазного ремонту або 
відключення пошкодженої фази 
лінії і групи силових 
трансформаторів. Ще одним 
джерелом несиметричного режиму 
можуть бути потужні несиметричні 
навантаження (тягові, пічні та інші), 
підключені в регіоні дії СЕС. Проте 
аналіз структури споживачів регіону 
приєднання СЕС до електричних 
мереж свідчить про відсутність 
таких.  

Таким чином, враховуючи 
вищезазначене, несиметрія напруги 
на шинах СЕС може виникнути 
тільки в неповнофазних режимах 
роботи, що є аварійними 
режимами, і тому визначення цього 
показника якості електричної енергії 
може бути перевірено тільки в 
кожному конкретному аварійному 
випадку. Безпосередня робота СЕС в 
нормальному режимі не може бути 
джерелом несиметрії напруги в 
регіоні. 

 


