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У бакалаврській роботі досліджено характеристики електроприводу
дуттьового вентилятора парового котлоагрегату ДЕ–16–14 ГН в умовах
виробничого підрозділу «Вагонне депо «Кременчук»Під час виконання 
дипломного проекту бакалавра проаналізована технологічна схема роботи 
котельної, обґрунтована необхідність застосування перетворювача частоти для 
дуттьового вентилятора. Обраний перетворювач частоти FR-A-540L. 
Сформульовані рекомендації з модернізації і правильного вводу в експлуатацію 
електрообладнання для дуттьових вентиляторів.
Проведений аналіз існуючих схем заміщення для розрахунку характеристик 
асинхронного двигуна. В результаті обрана Т- подібна схема заміщення та 
проведений розрахунок статичних та енергетичних характеристик.

Проведений аналіз математичних моделей асинхронного двигуна, що 
живиться від перетворювача частоти. Отримані характеристики струму, 
моменту, швидкості. Аналіз характеристик вказує, що застосування частотного 
регулювання дозволяє зменшити кидки струму, моменту, що сприяє більш 
ефективній роботі електромеханічної системи.
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