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                                                             РЕФЕРАТ

      У бакалаврській роботі досліджено характеристики електроприводу
пульпонасосу потужністю 160 кВт в умовах цеху виробництва окатишів
ПАТ «Полтавський гірничо–збагачувальний комбінат».

        Розділ 1 “Технологічна частина” містить опис технологічного процесу
виробництва окатишів, аналіз застосування пульпонасосів в технологічному
процесі, а також обгрунтування та вибір частотного перетворювача для
пульпонасосу збагачувальної фабрики.
       Розділ 2 «Аналіз статичних і енергетичних  характеристик електроприводу 
пульпонасосу» містить визначення параметрів асинхронного двигуна за схемою
заміщення, а також розрахунок статичних і енергетичних характеристик 
регульованого електроприводу пульпонасосу.
       Розділ 3 «Дослідження динамічних характеристик електропривода
пульпонасоса» містить аналіз математичних моделей асинхронного двигуна в
різних системах координат та обгрунтування застосування математичної моделі
в координатній системі u,v,0. Проведений аналіз динамічних режимів роботи
системи.
       Розділ 4 «Охорона праці» містить аналіз видів ураження електричним
струмом та їх наслідки, а також вплив виробничого шуму на людину та
організацію пожежної безпеки на підприємстві
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