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“Технічний  опис  козлового  крану  КК–32”  містить  опис  пристрою  та

роботи складових частин перевантажувальника, технічні дані і характеристики

крана,  розрахунок  двигунів  переміщення крана.  У даному розділі  проведено

вибір  двигуна  та  перетворювача,  а  також  проедена  перевірка  двигуна  за

тепловим режимом.

Статичні  і  енергетичні  характеристики  козлового  крану  містить

визначення  параметрів  асинхронного  двигуна  за  схемою заміщення,  а  також

розрахунок  статичних  і  енергетичних  характеристик  регульованого

електроприводу крана.

Аналіз  динамічних  характеристик  дводвигунного  електропривода

козлового  крана  містить  вибір  системи  для  моделювання  кранового

електроприводу, а також моделювання динамічних режимів роботи привода зп

допомогою пакета Matlab.

Містить  аналіз  вимог  щодо  забезпечення  безпеки  при  експлуатації

вантажопідйомних  кранів,  а  також  аналіз  пожежної  безпеки  при  роботі  з

крановим обладнанням.
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