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  АНОТАЦІЯ
УДК 621.314:621.382.3

Любковський Є.В. РОЗРАХУНОК РЕЖИМУ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ
ТЯГОВОГО КОМПЛЕКСУ РУДНИКОВОГО КОНТАКТНОГО ЕЛЕКТРОВОЗУ
– Бакалаврська робота. – Кременчук, 2019. - 83с.
    В роботі розглядається питання підвищення енергоефективності тягового
електротехнічного комплексу на прикладі системи з двигуном постійного 
струму послідовного збудження. Все це представлено у вигляді функціональних
схем електроживлення, графіків навантаження, аналітичного аналізу складових
потужності, аналізу напруг та струмів споживча.
   Мета роботи - розробка системи управління електротехнологічним
комплексом із керуванням швидкістю обертання двигуна постійного струму.
Шахтні (рудничні) електровози посідають перше місце по кількості серед
випущених на вузьку колію (від 480 до 1000 мм). Більшість шахтних
електровозів - двохосьові, на деяких серіях установлюється маленька кабіна, є
безкабінні варіанти. Шахтні електровози розділяються на контактні, автономні 
й безконтактні.
   Автономні електровози призначені для робіт у шахтах з можливістю вибуху
газу або пилу, ці електровози працюють від акумуляторних батарей,
застосовуються тягові двигуни вибухозахищеного виконання, це виключає
можливість вибуху від іскри при струмозніманні з контактного проведення 
(тому що його просто немає).

Ключові слова: контактний рудниковий електровоз, тяговий комплекс,
електроспоживання, режим тягового комплексу.


