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Пояснювальна записка до вибору теми дисертаційної роботи:  
 

На сьогодні майже всі сучасні промислові підприємства відповідно до 

існуючого законодавства, зокрема, п. 6 статті 7 «Новітні технології та 

ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі» намагаються застосовувати для технологічних 

об’єктів  нові підходи для впровадження і забезпечення виконання програм 

енергоресурсозбереження.  

Незважаючи на нововведення залишається актуальною проблема 

високої аварійності електроустаткування, яка є одною із складових витрат 

при реалізації конкретних енергетичних програм. Основною причиною 

аварійності є відмова електротехнічного обладнання в процесі пуску, яка 

виникає через відсутність керованості процесом рушання, як складової 

пуску. 



Значна частина загальнопромислових і сільськогосподарських 

механізмів має початковий момент опору технологічного агрегату, при 

переході електромеханічної системи з нерухомого стану в стан руху (момент 

рушання), такий, що перевершує паспортне значення пускового моменту. 

Цей процес супроводжується зміною сил і моментів опорів за певними 

фізико-механічними законами, що обумовлені роботою сил тертя в 

кінематичних парах технологічного механізму, в ущільненнях, а також у зоні 

взаємодії робочого органу з технологічним середовищем. 

У сучасному виробництві досить велика частина електроприводів 

виконує пуск під навантаженням. У деяких випадках це особливості 

виконання технологічної операції в деяких це пуск технологічного механізму 

після аварійної зупинки. 

Як в першому так і в другому випадку, сили які формують моменти 

опору досить великі і складаються не тільки з зусиль необхідних для 

приведення в рухи зі стану спокою кінематичних з'єднань електроприводу 

промислового механізму, але і з зусиль необхідних для руху робочого 

середовища або поверхонь робочого об'єкта. 

Останній вид зусиль формуються в залежності від типу промислового 

механізму (нафтопереробна, гірничодобувна, переробна промисловість і т.д.), 

виду технологічної операції (перекачування рідко образного матеріалу, 

дроблення, переміщення габаритних об'єктів, буріння і т.д.), стану 

технологічного механізму після зупинки, тимчасового інтервалу простою, 

властивостей навколишнього середовища, робочого середовища або робочої 

поверхні. Фактори, що впливають на формування моменту опору, при 

переході технологічного механізму зі стану спокою в стан руху, досить 

різноманітні і здатні створити досить великий момент опору. Таким чином 

формується режим пука під навантаженням для електроприводу тех. 

механізму. 

У роботах Г. И. Штурмана, А. С. Сандлера, Р. С. Сарбатова, Л. Б. 

Гейлера, 



 В. Б. Клепікова проблеми формування моменту опору при рушанні 

розглянуті для обмеженого класу електроприводів, а саме, для обладнання 

гірничорудного, нафтопереробного виробництва. 

Математичні методи уявлення електропривода технологічних 

механізмів, використовують спрощене представлення саме технологічних 

об'єктів, які не завжди відповідають дійсності. Математичні залежності 

механічних характеристик робочих машин і технологічних механізмів, не 

враховують реальних процесів, що відбувається в електромеханічних 

системах, технологічних механізмів при рушанні та пуску. Дані спрощення є 

причиною для значної розбіжності реальних і аналітичних характеристик, що 

пов'язані саме з процесами переходу механізму зі стану спокою в стан руху. 

Рушання як фаза пуску електропривода з різними видами навантаження в 

навчальній і технічній літературі практично не розглядається, а питання 

динаміки електропривода розглядаються за умови незмінності опору 

навантаження. 

Існує ряд технологічних механізмів, які за певних умов експлуатації 

мають нелінійну залежність моменту тертя і характеризуються рушанням 

електропривода у важких умовах.  До них відносяться підіймально-

транспортний механізми, які виконують підіймання габаритних вантажів, 

такі як перевантажувачі на залізо транспортних об'єктах, підіймач, на 

поромах, в порту і т. ін. 

У роботах Клепікова В. Б., Гладиря А.І,  процес пуску під 

навантаженням розглянуто як що складається з декількох етапів а саме 

перший етап це руйнування взаємопов'язувати сил робочого середовища з 

робочою поверхнею які сформувалися в процесі простою або в слідстві 

аварійної ситуації при нестандартному стані робочого об'єкта або під 

впливом інших факторів характерних тих чи інших особливостей 

технологічних механізмів. Другий етап являє собою процес переходу 

системи електроприводу технологічного об'єкта зі стану спокою в стан руху. 

І третій етап - це вихід електроприводу на робочу характеристики, для 



виконання технологічної операції. Перші два етапи можна охарактеризувати 

як процес рушання, а моменти формується при цьому як моменти рушання. 

Розглянуті  деякі випадки формування моментів рушання і 

запропонований способи безаварійних режимів зрушення для конкретних 

технологічних механізмів. 

Тому на даний момент є актуальним питання систематизації чинників, 

які можуть впливати на формування моментів опору при рушанні широкого 

ряду промислових механізмів. 
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