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                                                         АНОТАЦІЯ

    Об’єкт дослідження – електродвигун механізму підйому мостового
крану
   Мета роботи – автоматизація електроприводу підйому мостового крану
в умовах цеху з виробництва окатишів ВАТ «Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат».
   У даній магістерській роботі розраховано статичні навантаження
електродвигуна механізму підйому та вибрано відповідний крановий АД з кз.
ротором замість існуючого АД з фазним ротором. Аналіз розрахункових
енергетичних характеристик показав високі енергетичні показники системи
ПЧ-АД у широкому діапазоні регулювання швидкості. За номінальним
струмом статора та потужністю вибираємо перетворювач частоти для АД
вибираємо ПЧ 4370PL (37 кВт, 79 А) серії VFS PS1 фірми Toshiba. Розроблено
принципові технічні рішення щодо електроприводу механізму головного
підйому мостового крану наведена. У роботі проведено розрахунок
динамічних характеристик розімкнутої системи, отримані перехідні процеси
струмів статора, ротора, а також швидкості й моменту асинхронного двигуна.
Запропонована система дозволяє: зменшити витрати на споживання
електроенергії за рахунок економічного частотного керування швидкістю
приводного АД замість реостатного регулювання з непродуктивними
втратами потужності на додаткових опорах; зменшити витрати на технічне
обслуговування; підвищити ресурс роботи електормеханічної системи крану
за рахунок здійснення плавних пуско-гальмівних режимів.

Ключові слова: ЕЛЕКТРОПРИВОД, ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ,
АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, МОСТОВИЙ КРАН.



                                                       ABSTRACT

Object of research - electric motor of the lifting mechanism of the bridge
crane.
Purpose - to automate the lifting of the bridge crane in the conditions of the
pellet production plant of Poltava Mining and Processing Plant OJSC.
In this master's work the static loads of the electric motor of the lifting
mechanism are calculated and the corresponding crane blood pressure is chosen
from the ks. rotor instead of an existing IM with a phase rotor. The analysis of the
calculated energy characteristics showed high energy indices of the system of the
FC-IM in a wide range of speed regulation. At the nominal stator current and
power choose the frequency converter for IM, select the TF 4370PL (37kW, 79A)
series of VFS PS1 from the Toshiba firm. The basic technical decisions concerning
the electric drive of the main lifting mechanism of the bridge crane are developed.
In the work the calculation of the dynamic characteristics of the open system, the
transient processes of stator currents, rotor, as well as the speed and moment of the
asynchronous motor are obtained.
The proposed system allows: to reduce the cost of electricity consumption
due to the economic frequency control of the speed of the drive AD instead of
rheostatic regulation with unproductive power losses on additional supports; reduce
maintenance costs; to increase the life of the electromechanical system of the crane
due to the implementation of smooth start-stop modes.

Keywords: ELECTRIC DRIVE, INDUCTION MOTOR,  FREQUENCY 
CONVERTER,BRIDGE CRANE.


