МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ТИПОВИХ
ПРОМИСЛОВИХ МЕХАНІЗМІВ»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 141 – «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»
ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЮ ТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ
ПРОГРАМАМИ
«ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА
ЕЛЕКТРОПРИВОД»
ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»
РОЗДІЛ «АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД МЕХАНІЗМІВ
БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ»

КРЕМЕНЧУК 2016

Методичні вказівки щодо лабораторних занять з навчальної дисципліни
«Автоматизований електропривод типових промислових механізмів» для
студентів денної та заочної форм

навчання зі спеціальності 141

–

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-науковою
та освітньо-професійною програмами «Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод» освітнього ступеня «Магістр». Розділ «Автоматизований
електропривод механізмів безперервної дії»

Укладачі: к. т. н., доц. Т. В. Коренькова,
асист. В. Г. Ковальчук

Рецензент к. т. н., доц. В. О. Огарь

Кафедра систем автоматичного управління та електроприводу

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
Протокол № «___» від «_____» _________ 201_ р.
Голова методичної ради______________ проф. В. В. Костін

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..

5

Перелік практичних занять…………………………………………………

7

Лабораторна

робота

№

1

Дослідження

технологічних

та

енергетичних характеристик насосної установки при різних методах
регулювання продуктивності……………………………………………..

7

Лабораторна робота № 2 Дослідження характеристик насосної
установки з паралельною та послідовніою схемами ввімкнення насосних
агрегатів…………………………………………………………

17

Лабораторна робота № 3 Дослідження динамічних характеристик
насосної установки у пускових режимах………………………………..

23

Лабораторна робота № 4 Дослідження перехідних процесів в
електрогідравлічному

комплексі

з

частотно-регульованим

електроприводом за різними законами зміни напруги живлення ………

29

Лабораторна робота № 5 Дослідження динамічних характеристик
насосної установки у нестаціонарних режимах роботи …………………

37

Лабораторна робота № 6 Дослідження динамічних характеристик
насосної установки в аварійних режимах ……………………………….

52

Лабораторна робота № 7 Дослідження динамічних характеристик
насосного комплексу з регульованим електроприводом трубопровідної
арматури …………………………………………………………………….

58

3 Критерії оцінювання знань студентів………………………………….

78

Список літератури………………………………………………………….

79

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки……………………..

83

Додаток Б Технологічні параметри основного обладнання лабораторного
насосного комплексу………………………………………
Додаток В Налагоджування та

84

основні можливості програмного

забезпечення LGraph………………………………………………………

3

88

Додаток Г Приклад обробки експериментальних даних у пакеті
MathCad……………………………………………………………………….

99

Додаток Д Опис лабораторного стенда насосного комплексу з керованою
трубопровідною арматурою ………………..………………..

106

Додаток Е Параметри програмного забезпечення, що використовується в
лабораторній роботі……………………………………………………….

108

Додаток Ж Приклад експериментальних перехідних процесів з різними
темпами закриття засувки…………………………………….....................

4

110

ВСТУП

Технологічні комплекси, обладнані насосами та вентиляторами, належать
до широко використовуваних промислових установок різних галузей народного
господарства і є одними з найбільших енергоспоживачів. На електропривод
(ЕП) припадає більше 60 % усієї споживаної електроенергії, причому більше
половини (до 2/3) зазначеного рівня припадає на ЕП турбомеханізмів. Одиночні
потужності цих механізмів досягають десятків мегават. У більшості випадків у
насосних і вентиляторних установках використовується нерегульований ЕП з
енергозатратними методами регулювання технологічних параметрів. Тому
навіть невелике підвищення ефективності використання ЕП турбомеханізмів
(ТМ) в енергетичному аспекті може дати помітний результат.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної
дисципліни

«Автоматизований

механізмів»

за

розділом

електропривод

«Автоматизований

типових
електропривод

промислових
механізмів

безперервної дії» охоплюють наступні тематики:
– технологічні та енергетичні характеристики насосної установки при
різних методах регулювання продуктивності;
– характеристики насосної установки з паралельною та послідовною
схемами ввімкнення насосних агрегатів;
– динамічні характеристики насосної установки у пускових режимах;
– перехідні процеси в електрогідравлічному комплексі з частотнорегульованим електроприводом при різних законах зміни напруги живлення;
– динамічні характеристики насосної установки у нестаціонарних
режимах роботи;
– динамічні характеристики насосної установки в аварійних режимах;
– динамічні характеристики насосного комплексу з регульованим
електроприводом трубопровідної арматури.
Метою методичних вказівок є набуття практичних навичок і вмінь щодо
роботи

з

електромеханічним

обладнанням,
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контрольно-вимірювальною

апаратурою, комп’ютеризованими елементами контролю та керування, а також
проведення дослідження динамічних режимів роботи електрогідравлічного
комплексу та запірно-регулювальної арматури.
Після проходження лабораторного практикуму з навчальної дисципліни
«Автоматизований електропривод типових промислових механізмів» студент
повинен
знати:
 характеристики трубопровідної арматури насосних комплексів;
 гідравлічні характеристики запірно-регулювальної арматури;
 механічні характеристики трубопровідної арматури з регульованим
електроприводом;
 вибір електроприводу трубопровідної арматури;
 особливості протікання перехідних процесів у насосних агрегатах;
 шляхи зниження динамічних навантажень у гідросистемі;
 принципи економії електроенергії в насосних установках;
уміти:
 працювати з настроюванням параметрів частотно-регульованого
електроприводу

засувки

для

мінімізації

динамічних

навантажень

у

трубопровідній мережі;
 визначати

раціональний

режим

роботи

обладнання

насосних

установок;
 виконувати розрахунок потужності електродвигунів технологічних
установок і машин;
 працювати з настроюванням системи регульованого електроприводу
для формування відповідного темпу наростання вхідної напруги;
 здійснювати вибір раціональної системи електроприводу;
 визначати ефективність роботи електроприводів;
 розраховувати показники оцінювання якості перехідних процесів під
час прямого та плавного пуску/зупинці електроприводу насосного агрегату.
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторна робота № 1
Тема. Дослідження технологічних і енергетичних характеристик
насосної установки при різних методах регулювання продуктивності
Мета: аналіз роботи насосних агрегатів на гідродинамічну мережу з
протитиском; ознайомлення з методами регулювання технологічних параметрів
насосів; визначення технологічних і енергетичних характеристик насосного
агрегата під час регулювання дроселюванням і частотою обертання робочого
колеса турбомашини.
Короткі теоретичні відомості
Насосні комплекси (НК) промислового та комунального водопостачання
–

складна

та

енергоємна

система,

що

включає

насосні агрегати

з

нерегульованим ЕП, гідродинамічну мережу, споживача зі змінним графіком
водоспоживання.
НК систем комунального і промислового водопостачання, систем
водовідведення – це споживачі з груповою схемою роботи турбомашин,
широкими діапазонами зміни подачі (напору), наявністю розгалуженої
комунікаційної мережі, що характеризується власними гідродинамічними
параметрами і технологічними законами керування.
Сучасні НК являють собою системи з низькою керованістю параметрів, у
більшості яких відсутні пристрої керування електроприводом насоса чи
запірно-регулювальної арматури як у стаціонарних, так і в аварійних режимах,
неефективного енергоспоживання, низьких ККД НУ, що призводить до
передчасного виходу з ладу технологічного устаткування.
У

практиці

експлуатації

НК

регулювання

режимів

роботи

НА

здійснюється різними способами, кожний з який характеризується своїми
регулювальними можливостями, енергетичними показниками і вартісними
витратами.
Найбільш розповсюдженою і простою схемою регулювання більшості НУ
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є керування дросельною засувкою, установленою на напірному патрубку насоса
чи в напірному колекторі НС, що характеризується наявністю непродуктивних
витрат енергії (до 30–40 %), істотним зниженням ККД агрегата, необхідністю
дотримання темпу керування засувкою для усунення гідравлічних ударів у
трубопроводі.
Енергетично вигіднішим є метод регулювання параметрів зміною частоти
обертання робочого колеса насоса, що дозволяє шляхом установлення
перетворювача частоти з меншими втратами потужності та досить високими
ККД одержувати необхідні значення напору і подачі на виході НС. Однак
використання частотно-регульованого ЕП НУ є не завжди ефективним у зв’язку
зі значною вартістю ПЧ, недовикористанням його за своїми регулювальними
можливостями з груповим навантаженням, збільшенням втрат потужності щодо
швидкостей, наближених до номінальних режимів роботи [2, 8, 10, 12, 13, 18,
20, 22, 24, 25, 33–35].
Поряд з описаними технічними рішеннями в багатьох експлуатаційних
НС використовують комбіновані варіанти регулювання параметрів [20, 24]:
ступеневе регулювання і дроселювання, зміну частоти обертання насоса і
дроселювання та ін.
У роботах [8, 22, 25] доведено, що альтернативним економічним
варіантом регулювання продуктивності та напору на виході групових НУ з
досить глибокими межами регулювання технологічних параметрів може бути
використання активних регулювальних пристроїв у гідравлічній мережі та
побудова систем активного регулювання продуктивності (САРП), до яких
входять гідротурбіна, електричний генератор і засоби регулювання потужності
турбіни (напрямний апарат чи перетворювач частоти). Економічного ефекту в
таких схемних рішеннях досягають за рахунок меншої вартості САРП
(у 3–5 разів порівняно з частотно-регульованим ЕП НУ) і ефективного
використання енергії гідропотоку (порівняно з дросельним регулюванням)
шляхом перетворення її та подальшою рекуперацією в енергомережу
(до 25–30 % потужності НА).
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Опис функціональної схеми стенда
Дослідження технологічних і енергетичних характеристик насосної
установки

під

час

регулювання

продуктивності

експериментальній лабораторній установці, технічні

проводиться

на

параметри основного

обляднання якого наведені в додатку Б.
Фізична модель насосного комплексу призначена для вивчення режимів
роботи гідравлічних машин (насосів, турбін), принципу їх роботи, процесів, що
відбуваються

в

трубопровідній

гідромережі,

дозволяє

досліджувати

енергетичну ефективність роботи НУ, що працює на реальну гідравлічну
мережу

з

протитиском

з

використанням

таких

методів

регулювання

продуктивності: засувкою, установленою на виході насоса; зміною частоти
обертання робочого колеса турбомеханізму та регулюванням подачі активним
регулювальним пристроєм, установленим у трубопровідній мережі.
Функціональна схема лабораторного стенда для дослідження режимів
роботи НУ наведена в додатку Б на рис. Б.1. Вона включає перший Н1 і другий
Н2 насоси, які можуть бути з’єднані як послідовно, так і паралельно; приводні
двигуни АД1, АД2 однойменних Н; засувку Z27 на всмоктуванні та засувку Z14
на подачі Н1; засувку Z28 на всмоктуванні та засувку Z17 на подачі Н2; датчики
тиску Дт1–Дт5, що призначені для контролю напору в гідросистемі; датчики
витрати Q1 і Q2.
Протитиск

(статичний

напір)

у

системі

створюється

за

рахунок

розширювального бака, установленого у найвищій точці системи. Для
обмеження зворотного руху рідини та захисту насоса від гідроудару в
нагнітальному трубопроводі Н2 установлено зворотний клапан ЗК.
Для регулювання витрати рідини в системі шляхом дроселювання та
дослідження явища гідроудару фізичну модель НК оснащено засувкою Z6 з
керованим електричним приводом. Керування електроприводом засувки
здійснюється за допомогою блока керування БКЗ, причому живлення ЕП може
здійснюватися від перетворювача частоти ПЧ2 чи безпосередньо від
електромережі [2].
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У силовому ланцюзі АД1 установлено трифазний перетворювач частоти
ПЧ1 з номінальною вхідною напругою 380 В. Контроль миттєвих значень
струму,

напруги

та

діючих

значень

споживаної

потужності

системи

перетворювач частоти-асинхронний двигун (ПЧ1-АД1) здійснюється датчиками
напруги ДН1–ДН3, струму ДС1–ДС2 та ватметром W1 відповідно.
У силовому ланцюзі АД2 також установлено трифазний перетворювач
частоти ПЧ2. Контроль миттєвих значень струму та напруги, діючих значень
споживаної потужності системи ПЧ2–АД2 здійснюється за допомогою датчиків
напруги ДН4–ДН6, струму ДС3–ДС4 та ватметра W2 відповідно.
Для дослідження кавітаційних процесів у гідромережі НК передбачено два
кавітаційні контури К1 і К2. Оскільки кавітаційні явища мають змінний
характер і залежать від температури рідини, у НК існує можливість підігріву
робочої рідини за допомогою нагрівача, що живиться від тиристорного
регулятора напруги (ТРН).
Сигнали з електронних датчиків тиску Дт1–Дт5, витрати Q1, Q2, напруги
ДН1–ДН6 таструму ДC1–ДC4 надходять на плату аналогово-цифрового
перетворення (АЦП).
Порядок запуску насосів
Перед запуском насоса Н1 необхідно відкрити засувку Z27 та перекрити
засувку Z14. Для подачі живлення на стенд необхідно увімкнути автоматичний
вимикач QF1 і натисненням кнопки К1 « »׀подати живлення на ПЧ1. Для подачі
сигналу дозволу на включення приводного двигуна Н1 необхідно перемикач
SA1 установити в положення «П». Для
зупинки

приводного

двигуна

Н1

необхідно перемикач SA1 установити в
положення «С». Знеструмлення ПЧ1
виконується натисненням кнопки К1
Рисунок 1.1 – Зовнішній вигляд

«○».

панелі керування перетворювача
частоти Mіtsubіshі FR-D740

Запуск насоса Н2 також необхідно
виконувати при відкритій засувці Z28 і
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закритій – Z17. Як і в попередньому випадку, подача живлення на стенд
здійснюється автоматичним вмикачем QF1. Після цього за допомогою
перемикача SA2 необхідно вибрати режим живлення приводного двигуна Н2 від
ПЧ2 Mіtsubіshі FR-D740 (положення тумблера «Н») або безпосередньо від
мережі (положення тумблера «З»). При живленні електропривода другого
турбомеханізму від ПЧ2 за допомогою натиснення кнопки К2 « »׀необхідно
подати живлення на силові ланцюги ПЧ2. Знеструмлення ПЧ2 виконується
натисненням

кнопки

К2

«○».

При

цьому

запуск

НА2

виконується

безпосередньо з панелі ПЧ2. Для цього необхідно перевести Mіtsubіshі FR-D740
у режим керування з пульта «PU» за допомогою кнопки PU/EXT (рис. 1.1).
Після натиснення кнопки RUN на виходах силових клем перетворювача
з’явиться напруга, частота й амплітуда якої змінюється за допомогою
«поворотного диска». Для зупинки Н2 необхідно на панелі ПЧ2 натиснути
кнопку STOP/RESET. Якщо електродвигун Н2 живиться безпосередньо від
енергомережі, його запуск і зупинка здійснюється кнопками К3 « »׀і К3 «○»
відповідно.
Живлення електрифікованої засувки, як і насосного агрегата НА2, також
може здійснюватися від ПЧ2 Mіtsubіshі FR-D740 (положення тумблера «З») або
безпосередньо від мережі (положення тумблера «Н»). При цьому керування
ступенем відкриття засувки в обох випадках здійснюється кнопками

, які

розташовані на панелі блока БК спільно з індикацією, яка відображує ступінь
відкриття/закриття засувки. При живленні електропривода засувки від ПЧ2 за
допомогою натиснення кнопки К2 « »׀необхідно подати живлення на силові
ланцюги ПЧ2. Знеструмлення ПЧ2 виконується натисненням кнопки К2 «○».
При цьому керування живленням на виході силових клем ПЧ2 виконується
безпосередньо з його панелі керування. Для цього необхідно перевести
Mіtsubіshі FR-D740 у режим керування з пульта «PU» за допомогою кнопки
PU/EXT. Після натиснення кнопки RUN на виходах силових клем з’явиться
напруга,

частоту й амплітуду якої можна

змінювати за

допомогою

«поворотного диска». Для знеструмлення вихідних силових клем необхідно на
11

панелі ПЧ2 натиснути кнопку STOP/RESET. Із живленням електродвигуна
засувки безпосередньо від енергомережі підключення та відключення блока
БКЗ до неї здійснюється кнопками К3 « »׀і К3 «○» відповідно.
Під час роботи з фізичною моделлю НК існують такі застереження:
– перед проведенням робіт переконатися у наявності в баку рідини. Якщо
остання відсутня (або її недостатня кількість), заповнити бак водою із системи
комунального водопостачання. Для цього необхідно перекрити засувки Z15, Z4,
Z29 та відкрити засувки Z12, Z2, Z15, Z28; після заповнення бака – перекрити
засувку Z2;
– не запускати Н1 з відкритою засувкою Z14 та перекритою засувкою Z27.
Якщо Н1 не розвиває під час роботи на закриту засувку Z4 напір 20 м,
необхідно переконатися у правильності напрямку обертання приводного
двигуна Н1. Якщо вал двигуна обертається у зворотному напрямку, – слід
відключити

живлення

та

повідомити

спеціаліста

з

обслуговування

лабораторного комплексу;
– якщо насос обертається у правильному напрямку та все одно під час
роботи на закриту засувку Z4 не розвиває напір 20 м, це може свідчити про
наявність повітря в робочому колесі Н. Для забезпечення виходу повітря з Н1
необхідно за допомогою перетворювача частоти знизити частоту живлення
приводного двигуна Н1 до 50 % (засувки Z14 та Z27 повинні мати відкрите
положення, засувка Z4 – закрите), після чого поступово відкривати засувку Z2
для подачі рідини із системи комунального водопостачання у напрямку,
зустрічному подачі Н1, доки повітря не вийде з робочого колеса насоса. Тоді,
поступово закриваючи засувку Z2, відкрити Z4, тобто забезпечити циркуляцію
рідини «система-бак», після чого збільшити частоту живлення приводного
двигуна Н1 до номіналу.
Порядок виконання роботи
1. Увімкнути живлення стенда (автомат QF1).
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2. Перекрити засувки Z1, Z2, Z9, Z10, Z11, Z14, Z15, Z17, Z18, Z19, Z20, Z23, Z24,
Z29, відкрити засувки Z27, Z3, Z6, Z7, Z8, Z26 (робота Н1 на контур без
протитиску).
Попередження
– не запускати насос Н1 із закритою засувкою Z27;
– не вмикати ПЧ, не вивчивши інструкцію користувача.
3. Подати живлення на перетворювач частоти ПЧ1 (кнопка К1 «)»׀, при
цьому повинна світитися сигнальна лампа цієї кнопки. Перевести перемикач
SA1 у положення «П».
4. Повільно обертати задавач «Ч» проти годинникової стрілки до
встановлення частоти 50 Гц (значення відображається на дисплеї).
5. Після досягнення усталеної частоти обертання двигуна АД1 плавно
відкрити засувку Z14.
6. Натиснути декілька разів кнопку К4, доки на табло «Ергомера» не
відображатимуться значення витрат q12 та q22 (Q1 та Q2, відповідно).
7. Виконати вимірювання витрати рідини (витратомір Q1, Q2), тиску на
виході насоса р1 і в трубопроводі р2 (датчики тиску Дт1), потужності N та
частоти обертання n АД1 (ватметр W1 і тахометр n1, відповідно). Дані
вимірювань занести до табл. 1.1.
8. Виконати вимірювання, описані в п. 7 для випадків, коли значення
частоти напруги живлення АД1 становить 35, 40, 45 Гц. Значення частоти
напруги живлення регулюється задавачем «Ч».
9. Виконати вимірювання, описані в п. 4, 7 та 8 для випадків, коли засувка
Z6 прикрита на 20 %, 40 %, 60 %, 80 % та повністю закрита.
10. Після виконання досліду засувку Z6 повністю відкрити.
11. Установити частоту напруги живлення АД1 50 Гц.
12. Закрити засувку Z26, відкрити Z11, Z22 (робота Н1 на контур з
протитиском).
13. Виконати

дії,

описані

в

п.

експериментальних даних до табл. 1.1.
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7–10

з

подальшим

занесенням

14. Закрити засувку Z14 та зупинити Н1 за допомогою перемикача SA1
(перемикач SA1 перевести в положення «С»).
15. Зняти живлення з ПЧ1 за допомогою кнопки К1 «○».
16. Відключити

лабораторний

стенд

від

мережі

за

допомогою

автоматичного вимикача QF1.
17. Розрахувати ККД насоса Н1:

pQ
η 1 ,
N
де Q – витрата, м3/с; p – тиск, Па; N – потужність, споживана приводним
двигуном, Вт.
Результати розрахунків занести до табл. 1.1.
18.

Розрахувати кутову швидкість приводного двигуна:

ω

n
,
9,55

де n – оберти приводного двигуна, об/хв.
Результати розрахунків занести до табл. 1.1.
19.

Виконати розрахунок моменту на валу АД1 для різних значень

частоти напруги живлення:

M

N
.
ω

Результати розрахунків занести до табл. 1.1.
20.
η  f Q 

Побудувати напірно-витратні H1  f Q  , енергетичні N  f Q ,
й

механічні

ω  f M 

характеристики

за

двома

методами

регулювання продуктивності (регулювання засувкою та частотою обертання) та
різних значеннях протитиску.
Зміст звіту
1. Титульна сторінка (див. додаток А).
2. Мета, короткі теоретичні відомості, хід роботи.
3. Спрощена функціональна схема насосної установки.
4. Розрахунок значень η , ω , М.
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5. Таблиця експериментальних і розрахункових даних.
6. Графіки залежностей H 1  f Q  , N  f Q  , η  f Q  , ω  f M  для
Нст =1 м, Нст =7 м.
7. Аналіз отриманих результатів.
8. Висновки з роботи.
Контрольні питання
1. Охарактеризувати існуючі типи насосів.
2. Які основні параметри насоса? Що розуміється під паспортними
характеристиками насосів?
3. Які електричні двигуни використовують у приводах насосів?
4. Дати

характеристику

методів

регулювання

параметрів

НУ:

дроселювання, зміни швидкості робочого колеса, за допомогою напрямного
апарата.
5. Як визначають втрати напору в трубопроводі?
6. Які існують види запірно-регулювальної та запобіжної арматури?
7. Як описують характеристику гідромережі? Що розуміють під
протитиском комунікаційної системи?
8. У чому недоліки існуючих способів опису характеристик насоса?
9. Який вплив величини протитиску на енергетичні показники насоса, на
навантажувальну характеристику?
10. Як визначають діапазон регулювання частоти НА?
11. Що розуміють під активним регулюванням продуктивності НУ?
12. Де у технологічній схемі НУ установлюють активні регулювальні
пристрої?
Література: [12; 13; 18, 177–189, 254–257; 20, с. 30–42; 24, с. 13–34].
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Таблиця 1.1 – Технологічні та енергетичні показники насоса Н1
Розрахункові

Експериментальні дані

величини

№

f,

Положення

Витрата Q,

Тиск

Тиск

Потужність

Оберти n,

пор.

Гц

засувки Z6

м3/с

р1, Па

р2, м

N, Вт

об/хв

η

ω,

М,

рад/с

Нм

Дослід з протитиском 1 м

Дослід з протитиском 7 м

Примітка: Для переведення значення витрати рідини з [м3/год] у [м3/с] користуватися залежністю
[м3/год]/3600 = [м3/с].

Лабораторна робота № 2
Тема. Дослідження характеристик насосної установки з паралельною
та послідовною схемами ввімкнення насосних агрегатів
Мета: аналіз характеристик насосного комплексу з різними схемами
з’єднання насосів; набуття

навичок визначення необхідного діапазону

регулювання частоти обертання насосного агрегату із заданими параметрами
гідромережі.
Короткі теоретичні відомості
Найчастіше НУ складаються з декількох машин, увімкнених паралельно
(рис. 2.1, а) або послідовно (рис. 2.2, а), що зумовлено необхідністю роботи
установки на покриття графіка змінної витрати або для збільшення напору в
мережі. Відцентрові машини, увімкнені в роботу спільно, взаємно впливають
одна на одну: подача, напір, потужність і ККД кожної з них істотно залежать
від режимів навантаження інших працюючих машин.
Для аналізу режиму роботи НУ з декількома насосами, що працюють
паралельно, використовують сумарні характеристики насосів (рис. 2.1).
Сумарна характеристика H–Q паралельно працюючих насосів будується
додаванням абсцис (подач), їх характеристик з таким самим значенням
ординати (напору) (рис. 2.1, б), де Н1, Н2, Q1, Q2 та N1, N2 – напір, витрата та
потужність, відповідно, першого й другого насосів з величиною подачі НУ Q3;
Н′1, Н′2, Q′1, Q′2 та N′1, N′2 – напір, витрата та потужність, відповідно, першого й
другого насосів з величиною подачі НУ Q′3; Н01, Н02 – напір першого та другого
насосів з величиною подачі, що дорівнює нулю. Під час спільної паралельної
роботи насосів досягається збільшення подачі й напору. Причому ефект
збільшення подачі тим більший, чим положистішою буде характеристика
мережі.
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Рисунок 2.1 – Паралельне з’єднання відцентрових насосів:
а) технологічна схема; б) графік спільної роботи двох однакових насосів

Рисунок 2.2 – Послідовне з’єднання відцентрових насосів:
а) технологічна схема; б) графік спільної роботи двох однакових насосів

Послідовне ввімкнення насосів застосовують для збільшення напору, що
не може бути забезпечене одним насосом. При послідовній роботі перший
насос подає рідину до напірного патрубка другого насоса, що, у свою чергу,
подає її до напірного трубопроводу (рис. 2.2, а). Кожний з послідовно з’єднаних
18

насосів дає ту саму подачу, і, отже, спільна характеристика НУ утворюється
підсумовуванням ординат (напорів) характеристик з тійєю самою величиною
абсциси (подачі). Так, точка Е сумарної характеристики (I+II, рис. 2.2, б)
утворюється додаванням величин напорів Н1 першого насоса (крива I, рис. 2.2,
б) і Н2 другого насоса (крива II, рис. 2.2, б) з величиною подачі Q. Аналогічно
утворюється точка із кривої потужності НУ (крива I+II, рис. 2.2, б). Якщо
насоси працюють послідовно на трубопровід з характеристикою (III, рис. 2.2,
б), то їх подача визначається точкою D, і дорівнюватиме Q із загальномим
напором, створюваним НУ, Н1 +Н2 і потужністю N1 +N2.
Порядок виконання роботи
1.

Увімкнути живлення стенда (автомат QF1).

2.

Перекрити засувки Z1, Z2, Z9, Z10, Z11, Z14–Z21, Z23–Z

25,

відкрити

засувки Z3–Z8, Z26–Z28.
3.

Подати живлення на перетворювач частоти ПЧ1 (К1 « )»׀та на ПЧ2

(К2 «)»׀, при цьому повинні засвітитися сигнальні лампи цих кнопок.
4.

Перевести перемикач SA1 у положення «П».

5.

Повільно обертати задавач «Ч» проти годинникової стрілки до

установлення

частоти

50

Гц

(значення

частоти

напруги

живлення

відображується на дисплеї ПЧ1).
6.

Після досягнення установленої частоти обертання двигуна АД1

плавно відкрити засувку Z14.
7.

Перемикач SA2 перевести в положення «Н» (живлення Н2 від ПЧ2).

8.

Натисненням кнопки

pu
на панелі ПЧ2 перевести керування із
ext

зовнішнього пульту на панель (натискати кнопку, доки не засвітиться
світлодіод pu ).
9. На панелі керування ПЧ2 натиснути кнопку «Run». Обертаючи
«поворотний диск», установити частоту напруги живлення 50 Гц (значення
частоти напруги живлення відображується на дисплеї ПЧ2).
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10. Після досягнення необхідної частоти обертання двигуна АД2 плавно
відкрити засувку Z17.
11. Виконати вимірювання споживаної потужності (ватметри W1 та W2)
двигунів АД1 та АД2, відповідно, частоти обертання Н2 (тахометр n2), тиску на
виході насоса Н2 (датчик тиску Дт3) та витрати (витратомір Q1). Дані
вимірювань занести до табл. 2.1.
12. Виконати дії, описані в п. 11, для наступних значень частоти напруги
живлення двигуна АД2: 35, 40, 45 Гц.
13. Виконати дії за п. 12 для випадків, коли засувка Z6 прикрита на
35 %, 70 % та повністю закрита.
14. Повністю відкрити засувку Z6.
15. Закрити засувку Z26 та відкрити засувку Z11.
16. Виконати дії за пп. 11–13 для випадків, коли частота напруги
живлення двигуна АД2 становить 35, 40, 45, 50 Гц.
17. Закрити засувки Z14 та Z17 і відкрити засувку Z26.
18. Зупинити двигуни АД1 та АД2 (тумблер SA1 перевести в положення
«С» та натиснути кнопку STOP на панелі ПЧ2).
19. Натиснути кнопки К1 «○» та К2 «○», автоматичний вимикач QF1
повернути в початкове положення.
20. Розрахувати ККД установки:

ηНУ 

pQ
,
N1  N 2

де Q – витрата, м3/с; р – тиск на виході Н2, Па; N1 та N 2 – потужність,
споживана приводними двигунами АД1 та АД2 відповідно.
Результати розрахунків занести до табл. 2.1.
21. Розрахувати відносну частоту обертання регульованого агрегату:



n
,
nн

де n – поточна швидкість обертання двигуна АД2, об/хв; nн – номінальна
швидкість обертання двигуна АД2, об/хв.
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Результати розрахунків заносять до табл. 2.1.
22. Визначити відносну критичну швидкість обертання регульованого
агрегату для Нст1 та Нст2.
23. Побудувати напірно-витратні H  f Q  та енергетичні N   f Q 
характеристики насосної установки й залежність ν = f(Q).
Зміст звіту
1. Титульна сторінка (додаток А).
2. Мета, короткі теоретичні відомості, хід роботи.
3. Спрощена функціональна схема насосної установки.
4. Технічні параметри обладнання, яке використовується у стенді.
5. Таблиця експериментальних і розрахункових даних.
6. Графіки залежностей H  f Q  ; N   f Q  ; ηНУ  f Q  ; ν = f(Q)
для Нст1, Нст2.
7. Аналіз отриманих результатів.
8. Висновки з роботи.
Контрольні питання
1. Які основні параметри насоса? Що розуміється під паспортними
характеристиками насосів?
2. Як описують

характеристику гідромережі?

Що

розуміють під

протитиском комунікаційної системи?
3. Які недоліки способів опису характеристик насоса?
4. Які особливості паралельної й послідовної роботи насосів?
5. Надати математичний опис напірно-витратних характеристик насоса
під час зміни частоти обертання робочого колеса.
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Таблиця 2.1 – Технологічні та енергетичні показники насосів Н1 і Н2
Розрахункові
величини

Експериментальні дані
Частота
Ступінь
напруги
закриття
живлензасувки
ня НА2,
Z6, %
Гц

Витрата
Q, м3/с

Швидкість
обертання
n, об/хв

Тиск
p, Па

Споживана
потужність
N1, Вт

ηНУ

ω,
рад/с

N2, Вт

Протитиск Нст1
50

45

40

35

0
35
70
100
0
35
70
100
0
35
70
100
0
35
70
100
Протитиск Нст2

50

45

40

35

0
35
70
100
0
35
70
100
0
35
70
100
0
35
70
100

Примітка: Для переведення значення витрати рідини з [м3/год] у [м3/с]
користуватися залежністю [м3/год]/3600 = [м3/с].

Література: [12; 13; 18, 177–189, 254–257; 20, с. 30–42; 24, с. 13–34].
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Лабораторна робота № 3
Тема. Дослідження динамічних характеристик насосної установки у
пускових режимах
Мета:

аналіз

перехідних

процесів

у

насосному

комплексі

з

нерегульованим і частотно-регульованим електроприводом насосу при різних
схемах запуску насоса.
Короткі теоретичні відомості
Існує два види запуску насосного агрегату – запуск на закриту засувку та
запуск на відкриту засувку. Найбільш поширеним способом запуску насосних
агрегатів є прямий запуск, тобто без використання пристроїв плавного запуску.
Прямий пуск здійснюється подачею повної напруги на обмотки
електродвигуна.

При цьому способі пуску не

вимагається

установки

додаткового устаткування, проте пускові струми істотно збільшуються
порівняно з номінальними, що в деяких випадках призводить до перегріву і
прогорання вертикальних стрижнів «білячого колеса» ротора. Агрегат
піддається сильним поштовхам у процесі набору обертів, амплітуди пульсації
тиску та вібрації корпусу насоса під час запуска збільшуються приблизно
пропорційно квадрату

частоти обертання і досягають небезпечних меж.

Указані явища можуть призвести до гідравлічного і механічного дебалансу
насосного агрегату, вивести з ладу підшипникові вузли, призвести до
руйнування робочого колеса насоса та зниження строку експлуатації
електродвигуна.
На практиці пусковий струм електродвигунів насосів у 3–5 разів
перевершує номінальний струм, що призводить до збільшеного теплового зносу
ізоляції обмоток статора (через це значною мірою знижується довговічність
роботи і надійність електродвигуна насоса).
З метою запобігання негативних явищ при прямому запуску насосного
агрегата

використовують

плавний

запуск.

Пристрої

плавного

запуску

призначені для безударного запуску насосів, вентиляторів і компресорів. Вони
забезпечують плавне підвищення напруги, що подається на електродвигун від 0
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до номінального значення в заданий час. Завдяки цьому пусковий струм
зменшується у 4–5 разів, виключаються ударні навантаження на підшипники
агрегатів і лобові частини обмоток статорів електродвигунів. Крім того,
покращуються умови експлуатації струмопідвідного електроустаткування:
трансформаторів, високовольтних вимикачів, ошиновки, кабелів та ін.
Наявність такого пристрою дозволяє економічно і раціонально експлуатувати
насосні агрегати відповідно до технологічних умов їх експлуатації. Як такі
пристрої використовуються системи софт-старту, регулятори напруги та
перетворювачі частоти. Пристрої плавного пуску також дозволяють створити
енергозберігаючі

системи

автоматизованого

керування

технологічними

режимами роботи насосних установок у тих випадках, коли використання
регульованого електропривода є недоцільним.
Механічна характеристика турбомеханізму (рис. 3.1) з урахуванням
параметрів середовища, що перекачується, має вигляд:

М с   М 0  М сн  М 0     н k  M р e
де

М 0  0.3  0.8M cн

–

момент

неробочого

1 

ходу

,

(3.1)
машини,

Нм;

М сн – номінальний момент двигуна, Нм; М р  5  7 M сн – момент рушання з

кутом повороту вала  У  0 , Нм; 1 – коефіцієнт, який характеризує параметри
середовища; k – показник ступеня, що залежить від типу механізму ( k  3  4 –
для насосів); ω та ωн – поточна та номінальна швидкість обертання, с-1;
Як видно з рис. 3.1, момент пуску насоса M р , що перекачує в`язку
речовину, може в декілька разів перевищувати момент неробочого ходу
машини М 0 і номінальний момент М сн .
Одним із розвязань проблеми пуску є реалізація плавного пуску насоса,
для чого промисловістю випускається цілий ряд технічних засобів, у тому числі
пуск за допомогою перетворювача частоти.
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Рисунок 3.1 – Механічна характеристика турбомеханізму
Завдання пристроїв плавного пуску – забезпечити захист насосних
агрегатів

від

гідроударів,

високого
тобто

пускового

забезпечити

струму,

довговічність

устаткування. Разом з розв’язанням
перетворювачів

частоти

при

механічних

роботі

і

надійну

перевантажень,
експлуатацію

задачі плавного пуску вживання
насосів

дозволяє

погоджувати

продуктивність насоса з витратою перекачуваної рідини в кожен момент часу,
що дозволяє значно знизити енергоспоживання системи.
Порядок виконання роботи
Процес налагоджування та основні можливості програмного забезпечення
LGraph наведено в додатку В.
Реалізація прямого запуску насоса на порожній трубопровід
1. Увімкнути ПК і налаштувати програму LGraph.
2. Увімкнути живлення стенда (автомат QF1).
3. Виконати дії зі спорожнення трубопроводу. Перекрити засувки Z15,
Z17, Z18, Z19, Z20, Z23, Z24, Z11; відкрити засувки Z14, Z27, Z3, Z4, Z6, Z7, Z8, Z26
(робота Н1 на контур без протитиску).
4. Включити персональний комп’ютер, запустити і настроїти програму
керування режимом роботи модуля E14-440 (АЦП-ЦАП) (завантажити
файл АД1).
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5. Подати живлення на перетворювач частоти ПЧ1 (кнопка К1 «)»׀, при
цьому повинна засвітитися сигнальна лампа цієї кнопки, а на дисплеї ПЧ1
відобразитися його готовність до роботи.
6. Користуючись інструкцією до перетворювача частоти Lenze SMD
302L4TXA, виставити час розгону приводного двигуна t = 0 с (пункт С12
сервісного меню перетворювача).
7. Увімкнути режим запису даних на АЦП.
8. Запустити двигун Н1 за допомогою тумблера SA1 (перевести тумблер
SA1 у положення «П»).
9. Після закінчення перехідного процесу зупинити запис даних на АЦП.
10. Зупинити

приводний

двигун

першого

насоса

за

допомогою

переведення тумблера SA1 у положення «С».
11. Виконати попередню обробку результатів вимірювань згідно з
інструкцією до роботи з програмою модуля E14-440. Виконати запис
результатів у текстовий файл (наприклад, measuring_1.txt).
Реалізація прямого запуску насоса на заповнений трубопровід
1. Виконати дії із заповнення трубопроводу водою. Закрити засувки Z7,
Z26 і відкрити засувки Z11, Z22 (робота Н1 на контур з протитиском).
2. Увімкнути персональний комп’ютер, запустити і настроїти програму
керування режимом роботи модуля E14-440 (АЦП-ЦАП) (завантажити файл
АД1).
3. Подати живлення на перетворювач частоти ПЧ1 (кнопка К1 «)»׀, при
цьому повинна засвітитися сигнальна лампа цієї кнопки, а на дисплеї ПЧ1
відобразитися його готовність до роботи.
4. Користуючись інструкцією до перетворювача частоти Lenze SMD,
виставити час розгону приводного двигуна t = 0 с (пункт С12 сервісного меню
перетворювача).
5. Увімкнути режим запису даних на АЦП.
6. Одночасно виконати дії з відкриття засувки Z7 і запуску двигуна Н1 за
допомогою тумблера SA1 (перевести тумблер SA1 у положення «П».
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7. Після закінчення перехідного процесу зупинити запис даних на АЦП і
закрити засувку Z7.
8. Зупинити

приводний

двигун

першого

насоса

за

допомогою

переведення тумблера SA1 у положення «С».
9. Виконати попередню обробку результатів вимірювань згідно з
інструкцією до роботи з програмою модуля E14-440. Виконати запис
результатів у текстовий файл (наприклад, measuring_2.txt).
Реалізація плавного запуску на порожній трубопровід
1. Виконати дії для спорожнення трубопроводу. Перекрити засувки Z15,
Z17, Z18, Z19, Z20, Z23, Z24, Z11; відкрити засувки Z14, Z27, Z3, Z4, Z6, Z7, Z8, Z26
(робота Н1 на контур без протитиском).
2. Увімкнути персональний комп’ютер, запустити і настроїти програму
керування режимом роботи модуля E14-440 (АЦП-ЦАП) (завнтажити файл
АД1).
3. Подати живлення на перетворювач частоти ПЧ1 (кнопка К1 «)»׀, при
цьому повинна засвітитися сигнальна лампа цієї кнопки, а на дисплеї ПЧ1
відобразитися готовність перетворювача до роботи.
4. Користуючись інструкцією до перетворювача частоти Lenze SMD
302L4TXA, виставити час розгону

приводного двигуна t = 2 с (пункт С12

сервісного меню перетворювача).
5. Увімкнути режим запису даних на АЦП.
6. Запустити двигун Н1 за допомогою тумблера SA1 (перевести тумблер
SA1 у положення «П»).
7. Після закінчення перехідного процесу зупинити запис даних на АЦП.
8. Зупинити приводний двигун першого насоса за допомогою перекладу
тумблера SA1 у положення «С».
9. Виконати попередню обробку результатів вимірювань згідно з
інструкцією до роботи з програмою модуля E14-440. Виконати запис
результатів у текстовий файл (наприклад, measuring_3.txt).
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Реалізація плавного запуску насоса на заповнений трубопровід
1. Виконати дії її заповнення трубопроводу водою. Закрити засувки Z7,
Z26 і відкрити засувки Z11, Z22 (робота Н1 на контур з тиском).
2. Увімкнути персональний комп’ютер, запустити і настроїти програму
керування режимом роботи модуля E14-440 (АЦП-ЦАП) (завантажити файл
АД1).
3. Подати живлення на перетворювач частоти ПЧ1 (кнопка К1 «)»׀, при
цьому повинна засвітитися сигнальна лампа цієї кнопки, а на дисплеї ПЧ1
відобразитися готовність перетворювача до роботи.
4. Користуючись інструкцією до перетворювача частоти Lenze SMD
302L4TXA, виставити час розгону

приводного двигуна t = 2 с (пункт С12

сервісного меню перетворювача).
5. Увімкнути режим запису даних на АЦП.
6. Одночасно виконати дії з відкриття засувки Z7 і запуску двигуна Н1 за
допомогою тумблера SA1 (перевести тумблер SA1 у положення «П»).
7. Після закінчення перехідного процесу зупинити запис даних на АЦП і
закрити засувку Z7.
8. Зупинити

приводний

двигун

першого

насоса

за

допомогою

переведення тумблера SA1 у положення «С».
9. Виконати попередню обробку результатів вимірювань згідно з
інструкцією до роботи з програмою модуля E14-440. Виконати запис
результатів у текстовий файл (наприклад, measuring_4.txt).
Приклад обробки даних у пакеті MathCad наведено у додатку Г.
Зміст звіту
1. Титульна сторінка.
2. Мета, короткі теоретичні відомості, хід роботи.
3. Графіки перехідних процесів H  f t  ; n  f t  ; I  f t  ; Q  f t  для
прямого та плавного запуску на заповнений і порожній трубопровід.
4. Аналіз перехідних процесів.
5. Висновки з роботи.
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Контрольні питання
1. Чим відрізняється пуск насоса на закриту і відкриту засувку?
2. Чим характеризується запуск насоса на порожній і заповнений
трубопровід?
3. Як впливає час розгону приводного двигуна насоса на динаміку
перехідних процесів у гідросистемі?
4. Які умови треба виконати для безпечного запуску та зупинки насосного
агрегату?
5. Як змінюється момент опору насоса під час пуску на відкриту і закриту
засувку?
6. Як засобами електроприводу уникнути підвищення пускових струмів і
динамічних кидків моменту під час пуску насосних агрегатів?
Література: [20, с. 30–42; 177–189, 254–257; 24, с. 13–34].

Лабораторна робота № 4
Тема. Дослідження перехідних процесів в електрогідравлічному
комплексі з частотно-регульованим електроприводом за різними законами
зміни напруги живлення
Мета: оволодіння

навичками

роботи з

налагоджування

системи

регульованого електроприводу для формування відповідного закону зміни
вхідної напруги та розрахунку показників оцінювання якості перехідних
процесів під час прямого та плавного пуску/зупинки електроприводу насосного
агрегату.

Короткі теоретичні відомості
Часті прямі пуски насосних агрегатів (НА) у складі електрогідравлічних
комплексів

(ЕГК)

промислового

та

комунального

водопостачання

та

водовідведення характеризуються низкою суттєвих недоліків, пов’язаних з
небажаним впливом на електричний двигун, виконавчий механізм (насос),
трубопровідну мережу [10, 21].
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Так, у перехідних процесах під час прямого пуску асинхронного двигуна
(АД) пікові кидки струму в 5–6 разів більше номінальних, що призводить до
передчасного зносу ізоляції та зниження ресурсу роботи електродвигуна [26].
Наявність знакозмінних динамічних моментів у 4-5 разів вище номінального
призводять до підвищених вібрацій електромеханічного обладнання. Внаслідок
формування значних хвиль тиску при пуску в трубопровідній мережі
виникають гідравлічні удари, що призводять до додаткових навантажень на
труби, з’єднання і можливих поривів трубопровідної магістралі [10, 21, 26].
Під час зупинки НА прямим відключенням електроприводу від
енергомережі також виникають суттєві проблеми через занадто швидку
зупинку електричної машини. Через великий потік маси рідини в трубопроводі
перекачуване середовище ще деякий час продовжує рухатися з тією ж
швидкістю, а потім змінює напрямок. Це викликає суттєві стрибки тиску, надає
великі механічні перевантаження в трубопроводі і негативно впливає на роботу
насосного обладнання [10, 26, 32].
Для запобігання вказаних недоліків прямого пуску (зупинки) НА
необхідно здійснювати плавний розгін і гальмування електродвигуна з заданим
темпом наростання вхідної напруги, моменту, струму і тиску. Це дозволить
знизити динамічні навантаження в гідросистемі, продовжити ресурс роботи
електрогідравлічного обладнання [29].
Опис лабораторного обладнання
Визначення втрат потужності під час прямого та плавного запуску
насосного агрегату проводиться на базі фізичної моделі гідротранспортного
комплексу,

яка

гідротранспортних

відображає
комплексів

режими
систем

та

особливості

комунального

роботи
та

реальних

промислового

водопостачання, циркуляційних систем, і призначена для вивчення динамічних
характеристик роботи всього електромеханічного комплексу. Опис основного
обладнання та його номінальні параметри наведено в додатку Б.
Здійснення регульованого (плавного) запуску насосного агрегату з
частотно-регульованим ЕП потребує використання додаткового програмного
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забезпечення, а саме програмного модуля, створеного на базі середовища
LabView.
На рис. 4.1 наведена блок-схема формування вхідних впливів на
перетворювач частоти. ПК формує цифровий сигнал на перший АЦП/ЦАП
Е14-4401 (у даному випадку – ЦАП), який перетворюється в аналоговий і
надходить на вхід перетворювача частоти, а також на другий АЦП Е14-4402.
Сигнали від контрольно-вимірювальної апаратури (датчиків напруги, струмів,
тиску, витрат, тахогенератора) в аналоговому вигляді надходять на Е14-4402,
перетворюються в цифрові і записуються в ПК.

Рисунок 4.1 – Блок-схема формування керуючих впливів на перетворювач
частоти для задання різних форм кривих вхідної напруги

Для формування різного вхідного впливу в програмному середовищі
LabView розроблений програмний модуль, що дозволяє формувати лінійний
закон (рис. 4.2), плавний запуск з функцією обмеження струму (рис. 4.3),
експоненціальний (рис. 4.4) і параболічний (рис. 4.5) закони формування
вхідного впливу.
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Рисунок 4.2 – Інтерфейс користувача для задання параметрів лінійного закону
формування напруги

Рисунок 4.3 – Інтерфейс користувача для задання параметрів плавного запуску
з функцією обмеження струму

Рисунок 4.4 – Інтерфейс користувача для задання параметрів
експоненціального закону формування напруги
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Рисунок 4.5 – Інтерфейс користувача для задання параметрів параболічного
закону формування напруги
У правій частині вікна відбувається вибір форми вхідної напруги шляхом
натиснення кнопок «1», «2» чи «3». Першому режиму відповідає лінійний або
плавний

запуск з

функцією обмеження

струму.

Другому режиму –

параболічний темп вхідного сигналу, третьому – експоненціальний. У першому
стовпчику задаються амплітудні значення вхідної частоти, у другому – часові
інтервали.
Порядок виконання роботи
1. Увімкнути ПК і настроїти програму LGraph.
2. Включити персональний комп’ютер, запустити і налаштувати програму
керування режимом роботи модуля E14-440 (АЦП-ЦАП), завантаживши
відповідні коефіцієнти налаштування.
3. Перекрити засувку Z22 для запуску насоса на систему з протитиском.
4. Подати живлення у силові та керуючі ланки стенда ввімкненням
автоматичного вимикача QF1.
5. Вибрати режим безпосереднього живлення насосного агрегату НА2 від
ПЧ2 за допомогою тумблера SA2.
6. Виконати прямий пуск двигуна, натиснувши кнопку К3 «»׀.
7. Відкрити засувку Z14.
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8. Виконати запис миттєвих значень струму i A t , i B t  (датчики струму
ДС3, ДС4), напруги u A t , u B t ,u C t  (датчики напруги ДН5–ДН7) у колах
статора АД, тиску H 1 t , H 2 t  (датчики тиску ДТ1, ДТ3) та витрати Q t 
(витратомір Q1) на ЕОМ. Отриманні дані зберегти у текстовому форматі.
9. Перекрити засувку Z14.
10. Вимкнути насос.
11. Запустити програмний модуль для формування різних законів зміни
напруги живлення (файл «Сигналы задания.exe»)
12. Виконати запуск насосного агрегату протягом t п  3 с з лінійним
законом формування напруги живлення (рис. 4.2). Для цього натиснути кнопку
«1» та вибрати координати точок A–E (рис. 4.6).

Рисунок 4.6 – Вікно задання параметрів лінійного
закону формування напруги

13. Натиснути «Run» у програмному інтерфейсі керування ПЧ.
14. Натиснути запис в LGraph, відкрити засувку Z14, натиснути «Старт».
15. Виконати запис миттєвих значень струму i A t , i B t  (датчики струму
ДС3, ДС4), напруги u A t , u B t ,u C t  (датчики напруги ДН5–ДН7) у колах
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статора АД, частоти n t  обертання приводного двигуна, тиску H 1 t , H 2 t 
(датчики тиску ДТ1, ДТ3) та витрати Q t  (витратомір Q1) на ЕОМ. Отриманні
дані зберегти у текстовому форматі.
16. Перекрити засувку Z14.
17. Вимкнути насос.
18. Повторити дії в п.п. 13–17 для плавного запуску з функцією
обмеження струму, а також запуску по експоненціальному та параболічному
законах формування вхідної напруги.
19. Виконати запуск насосного агрегату протягом 5 с та 7 с для всіх
розглянутих вище способів запуску електроприводу насосного агрегату та
повторити дії в п.п. 12–18.
20. Перекрити засувку Z14.
21. Вимкнути стенд.
22. За допомогою пакета MathCad виконати обробку отриманих файлів за
результатами вимірювань. Для приведення отриманих даних до номінальних
використати коефіцієнти конвертування, наведені в попередній лабораторній
роботі.
23. Розрахувати струм для фази С:

iC t   i A t   iB t .
24. Отримати сигнал сумарної електричної потужності двигуна:
pel t   i A t u A t   iB t u B t   iC t uC t  .

25. Розрахувати кутову швидкість приводного двигуна:
ωt  

n t 
,
9,55

де nt  – частота обертання приводного двигуна, об/хв.
26. Виконати розрахунок моменту на валу АД1:

p t 
M t   el .
ω
27. Розрахувати сумарний струм приводного двигуна:
i t   i A t   iB t   iC t 
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28. Побудувати залежності: M t  , t , i t  , H 1 t  .
29. Визначити за отриманими кривими перевищення  частоти
обертання, пускового струму I , моменту M , напору H на виході насоса
від номінальних значень у перехідних режимах роботи. Отримані значення
занести до табл. 4.1.
30. Виконати порівняльний аналіз залежності отриманих показників
якості від закону формування напруги живлення та від часу запуску насосного
агрегату.
31. Побудувати криві залежності показників якості від часу запуску

t п  , I t п ,  M t п , H tп  для всіх розглянутих способів пуску.
Таблиця 4.1 – Розрахункові дані
Закон формування
вхідного впливу

,

I ,

в.о.
в.о.
Час запуску 3 с

Лінійний
Плавний запуск з функцією
обмеження струму
Експоненціальний
Параболічний
Час запуску 5 с
Лінійний
Плавний запуск з функцією
обмеження струму
Експоненціальний
Параболічний
Час запуску 7 с
Лінійний
Плавний запуск з функцією
обмеження струму
Експоненціальний
Параболічний
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M ,

H ,

в.о.

в.о.

Зміст звіту
1. Титульна сторінка.
2. Мета, короткі теоретичні відомості.
3. Графіки залежностей M t  , t , i t  , H 1 t  , t п  , I t п ,  M t п ,
H tп  .

4. Аналіз отриманих результатів. Таблиця з результатами аналізу.
Висновки з роботи.
Контрольні питання
1. Назвіть можливі наслідки частих прямих пусків/зупинок насосних
агрегатів.
2. Які явища мають місце у протіканні перехідних процесів в насосних
агрегатах під час аварійної зупинки механізму?
3. Від чого залежать коливання тиску в трубопроводі?
4. Як розрахувати необхідний час запуску технологічного механізму?
5. Яким чином можливо знизити динамічні навантаження в гідросистемі,
продовжити ресурс роботи електрогідравлічного обладнання.
6. Які рекомендації можна зробити щодо формування необхідного закону
наростання напруги живлення?
Література: [21, 26, 29, 32].

Лабораторна робота № 5
Тема. Дослідження динамічних характеристик насосної установки у
нестаціонарних режимах роботи
Мета: аналіз перехідних процесів у насосному комплексі в турбулентних
і кавітаційних режимах роботи обладнання.
Короткі теоретичні відомості
Процеси, що відбуваються в насосних комплексах, умовно поділяють на
стаціонарні й нестаціонарні [1].
Практика експлуатації НК показує, що перехідні процеси можуть бути
зумовлені

різними

причинами

їх
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виникнення,

умовами

протікання,

особливостями конкретних технологічних схем [1, 3, 27, 33, 37]. За частотою
повторення і місцем, яке вони посідають у робочому процесі насосної станції,
їх можна поділити на основні (нормальні експлуатаційні) й особливі (аварійні).
До основних перехідних процесів належать: пуск і зупинка НА, зміна
подачі насоса шляхом дроселювання, пуск і зупинка сусідніх агрегатів, що
працюють на загальний водовід; до особливих – кавітаційний зрив у роботі
насоса,

помпажні

режими,

раптове

відключення

електромашини

від

енергосистеми без відділення насоса від напірного водоводу, пуск на
спорожнений трубопровід та ін. Зазначені режими не є обов’язковими, однак
зустрічаються у роботі НС через несправності, що виникають в енергосистемі,
зниження

енергетичних показників

насосів

унаслідок зносу,

помилок,

допущених при експлуатації НС, та ін.
в

Кавітація

гідродинаміці

належить

до

негативних

явищ

і

спостерігається в трубопроводах, робочих колесах насосів, на лопатях
гідравлічних турбін і призводить до вібрацій, шумів, ерозійного руйнування
матеріалу, зміни експлуатаційних характеристик насосного і трубопровідного
устаткування [7, 9, 25, 31]. На рис. 5.1 зображені основні області локалізації
кавітації в насосних комплексах.
Розвиток

кавітаційних

каверн

(порожнин

заповнених

паргозовою

сумішшю) на лопатях робочого колеса або у всмоктувальному патрубку насоса
призводить до різкого падіння значень тиску і ККД турбомеханізму (рис. 5.2).
Явище кавітації в сифонових трубопроводах супроводжується скупченням
повітря у верхній точці магістралі, що призводить до утворення повітряного
демпфера, що зменшує прохідний перетин трубопроводу.
Розвиток

кавітації

на

місцевих

опорах,

зумовлений

зміною

температурного і швидкісного режимів роботи трубопровідного устаткування,
призводить

до

різкого

збільшення

(рис. 5.3).
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їх

коефіцієнта

опору

D1 n

Q

D2
Q

а) у робочому колесі насоса; б) у сифоновому трубопроводі;
у) на місцевому опорі; г) у всмоктувальному патрубку насоса
Рисунок 5.1 – Місця локалізації кавітації в НК

Наявність процесів кавітації при функціонуванні НК є одним із джерел
коливань тиску і витрати в системі (кавітаційні автоколивання). Амплітуда
таких автоколивань може досягати значень, що перевищують у 2,5 раза
значення тиску в трубопроводі, а їх частота знаходиться в діапазоні від
1 до 60 Гц.
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Рисунок 5.2 – Вплив кавітації
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Рисунок 5.3 – Залежність коефіцієнта

на характеристики насоса

опору регулювального клапана

від числа кавітації

Існує два види кавітації: гідродинамічна й акустична (рис. 5.4). У
першому випадку явище кавітації зумовлене звуженням потоку або наявністю
перешкод під час транспортування з великою швидкістю руху, що спричиняє
місцеве

зниження

(пропорційно

тиску
квадрату

швидкості). Акустична кавітація
виявляється в разі проходження
рідини через акустичні коливання,
що

збільшує

розтягувальні

напруження в потоці рідини.
У
Рисунок 5.4 – Види кавітації

кавітація

загальному
є

випадку

порушенням

суцільності потоку, що виникає
при розрідженні рідини, у тих місцях, де тиск у рідині стає нижчим за деяке
критичне значення (тиск насиченої пари). Це, у свою чергу, призводить до
утворення бульбашок, заповнених парою, газом або їх сумішшю.
До основних параметрів кавітаційних явищ належать [7, 25]:
– число кавітації  



2 p  p пари
 2



;
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(5.1)

– кавітаційний коефіцієнт опору Cк  k ;
– кавітаційний запас  h 

(5.2)

p  2 p пари
;


g 2 g
g

(5.3)

– об’єм розриву суцільності потоку в i-й точці трубопроводу в момент j

Vi, j  Vi , j 1  Qi , j t ,

(5.4)

де  – вхідна швидкість рідини; k – коефіцієнт кавітації; Qi , j – середнє
значення витрат прилеглих ділянок; t – час існування кавітації.
Питання визначення кавітаційних процесів у НК і оцінювання їх впливу
на експлуатаційні характеристики насосного устаткування є важливим.
Незважаючи на велику кількість досліджень у цій галузі до сьогодні не
сформульований чіткий підхід для визначення меж виникнення кавітаційних
процесів у НК з урахуванням змінного режиму роботи і втрат потужності,
зумовлених наявністю кавітації.
Турубулентність потоку рідини. В аналізі напірного переміщення
рідини розрізняють два режими її руху [1]: ламінарний, що характеризується
шаруватою структурою потоку і параболічною формою епюри швидкостей
(рис. 5.5, а), і турбулентний – пов’язаний з хаотичним неврегульованим рухом
частинок рідини,

за

якого

спостерігається

деяке

викривлення

епюри

швидкостей (рис. 5.5, б).
Для оцінювання режиму руху рідини в гідродинаміці використовують
безрозмірний критерій (число) Рейнольдса [3]:

Re 

d
,
н

(5.5)

де  − швидкість потоку; d − діаметр трубопроводу;  − кінематичний
коефіцієнт в’язкості.
У разі, коли сили в’язкого тертя переважають над силами інерції, має
місце ламінарний режим течії, інакше – спостерігається турбулентний режим
течії. З досягненням числом Рейнольдса критичного значення ламінарний
режим змінюється турбулентним ( R е  2300 ).
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r
r0

r
r0


0


0





Рисунок 5.5 – Епюри швидкостей у ламінарному а) і турбулентному б) потоках:

 − середня швидкість потоку;
її осі;

r
− відношення радіуса труби до відстані від
r0


− відношення швидкості потоку на певній відстані від осі труби до
0
швидкості на осі труби

Різний характер руху рідини призводить до різних залежностей зміни
гідравлічного опору і, як наслідок, утрат тиску (енергії). Утрати тиску в
ламінарному потоці пропорційні першому ступеню середньої швидкості, а в
турбулентному – показнику ступеня швидкості 1,75–2. У турбулентному
режимі відбуваються пульсації швидкості і тиску в потоці рідини (рис. 5.6). У
зв’язку з істотною відмінністю величини втрат тиску встановлення й аналіз
характеру руху рідини є важливим завданням у проведенні гідравлічних
розрахунків [1, 3].
Турбулізація потоку рідини в трубі зумовлена багатьма чинниками.
Спираючись на літературні [1, 3, 6, 23, 27, 28, 33] і розрахункові (статистичні)
дані, можна зробити висновок, чинниками, з яких спричинюють розвиток
турбулентності, є конструктивні параметри трубопроводу і швидкість течії
рідини в трубі. Зміна фізичних властивостей рідини чинить менший вплив на
турбулізацію потоку, а отже, і на втрати натиску. Крім того, варто зазначити,
що властивості рідини змінюються в незначних межах (атмосферний тиск) і, як
правило, залежать від погодних умов (наприклад, розрахункова сезонна зміна
температури в напірних системах водоподачі 0,2–26 ºС) або технологічного
процесу.
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 – усереднене значення швидкості потоку;   – пульсаційна складова
швидкості потоку; а) сталий рух; б) несталий рух
Рисунок 5.6 – Графік зміни швидкості потоку в трубі

Турбулентність є основною властивістю рухомої рідини. З точки зору
фізики, турбулентність – це тривимірний нестаціонарний рух, у якому
внаслідок розширення вихорів створюється безперервний розподіл пульсацій
швидкості в інтервалі довжин хвиль від мінімальних, що визначаються
в’язкими силами, до максимальних, які визначаються граничними умовами
течії.
Основним механізмом генерації енергії турбулентності є утворення
вихорів, що є тривимірним процесом, тому всі розвинені турбулентні течії є
тривимірними [33]. За допомогою нелінійних взаємодій великі вихрові
утворення

передають

частину

своєї

енергії

меншим,

унаслідок

чого

реалізується каскадний механізм передачі енергії.
Турбулентність виникає мимоволі, коли сусідні ділянки середовища
знаходяться поруч або проникають одна в одну, за наявності перепаду тиску
або за наявності сили тяжіння, або коли ділянки середовища обтікають
непроникні поверхні [33]. Турбулентність також може виникати за наявності
випадкової примусової сили. Зазвичай зовнішня випадкова сила і сила тяжіння
діють одночасно. Миттєві параметри потоку (швидкість, температура, тиск,
концентрація домішок) при цьому хаотично у межах середніх значень. Такий
пульсуючий характер основних параметрів турбулентного потоку відзначає ряд
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авторів, що займаються питаннями гідродинаміки і турбулентного руху рідини:
Хінце І. О., Шліхтинг Г., Лойцянський Л.Г., Андерсон Д., Монін А.С. і
Яглом А.М. На прикладі швидкості потоку її пульсуючий характер матиме
реалізацію, показану на рис. 5.6.
Опис функціональної схеми стенда
Для розвитку процесів кавітації в насосному комплексі фізичну модель
оснащено електронагрівальним елементом (для збільшення температури
рідини), засувками на всмоктувальних патрубках насосних агрегатів (для
зменшення тиску на всмоктувачі насоса), клапаном для підключення
компресора (для створення розрідження в рідині) та трубками Вентурі для
дослідження місцевої та відривної кавітації (рис. 5.7–5.9).

Рисунок 5.7 – Розташування електронагрівального елемента
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Рисунок 5.8 – Установлення засувок

Рисунок 5.9 – Установлення трубок

на всмоктувальних

Вентурі

патрубках насосних агрегатів

Порядок виконання роботи
1. Увімкнути живлення стенда (автомат QF1).
2. Відкрити засувки Z27, Z3, Z4, Z6, Z1, закрити засувки Z14, Z15, Z17, Z18,
Z19, Z20, Z23, Z11, Z2, Z24, Z9, Z10.
3. Подати живлення на перетворювач частоти ПЧ1 (кнопка К1 «)»׀, при
цьому повинна засвітитися сигнальна лампа цієї кнопки, перемикач SA1
перевести в положення «П».
4. Повільно обертайте задавач «Ч» проти годинникової стрілки до
встановлення частоти 50 Гц (значення частоти відображається на дисплеї).
Відкрити засувку Z14.
5. Виконати вимірювання витрати рідини (витратомір Q1, Q2), тиску на
виході насоса (Дт1) та в трубопроводі (Дт5). Дані вимірювань занести
до табл. 5.1.
6. Повторити дії, описані в п. 5 для випадків, коли Z6 прикрита на 20 %,
40 %, 60 %, 80 % і повністю закрита. Зміна положення засувки установлюються
кнопками

.
45

Таблиця 5.1 – Експериментальні дані
№
пор.
1
2

Ступінь відкриття
засувки, %
Відкрита
20

3
4
5
6

40
60
80
100

p1 , Па

Q1 , м3/с

p 2 , Па

Q2 , м3/с

Рисунок 5.10 – Напірно-витратна характеристика насоса

7. Увімкнути ТЕН. Збільшити температуру рідини до 30 °С. Виконати
дії, описані в п.п. 5, 6.
8. Повторити дії, описані в п. 5, 6 для значень температури рідини:
40, 50, 60 °С.
9. Закрити засувку Z14 на напірному патрубку насоса Н1. Зупинити
двигун за допомогою тумблера SA1 (перевести в положення «С»).
10. Для кожного значення температури рідини згідно з кривою,
наведеною на рис. 5.11,

визначити тиск насиченої пари. Результати

розрахунків занести до табл. 5.2.

46

Рисунок 5.11 – Залежність тиску насиченої пари від температури рідини

Таблиця 5.2 – Визначення поточного числа кавітації

1
2
3

Ступінь
відкриття
засувки, %
20
40
60

4
5
6
7
8
9

80
100
20
40
60
80

№
пор.

t , °С

рпари , Па

p 2 , Па

 , м/с

пот

20

30

11. Для кожного значення температури та положення засувки обчислити
число кавітації  на виході насосу НА1 та в гідромережі:


2( p мережі  pпари )
2

Па,

де pпари – тиск пари при даному значенні температури рідини, Па; pмережі –
тиск у мережі, Па;  – швидкість руху рідини, м/с.
Результати розрахунків занести до табл. 5.2.
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12. За значеннями табл. 5.1, 5.2 побудувати в одній координатній площині
H-Q-характеристику насоса та залежність   f ( Q ) для кожного значення
температури рідини.
13. Повторити п. 1–6 попереднього досліду для випадку, коли потік
рідини проходить через горизонтальну трубку Вентурі. Побудувати напірновитратні характеристики насоса та мережі.
14. Виконати підключення компресора до виходу засувки Z21. Увімкнути
компресор і підтримувати тиск на його виході на рівні 2 атм.

Рисунок 5.12 – Характеристики насоса щодо визначення
меж безкавітаційної роботи

15. Відкрити засувку Z21 для впуску повітря на 20 %. Виконати
вимірювання витрати рідини (витратомір Q1, Q2) та тиску на виході насоса
(Дт1).
16. Графічно визначити втрати тиску, що пов’язані з впуском повітря в
трубопровідну систему (рис. 5.13). Отримані значення занести до табл. 5.3.
Повторити вимірювання, описані в п. 15 для випадків, коли ступінь відкриття
засувки Z21 становить 40 %, 60 %, 80 %, 100 %. Згідно з даними табл. 5.3 на
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побудованій напірно-витратній характеристиці Н-Q визначити нові точки
перетину характеристик гідромережі та турбомеханізму (приклад наведено на
рис. 5.13).
17. Розрахувати втрати потужності, що пов’язані з кавітацією в
трубопроводі за виразом N  gHQ .
18. Увімкнути ТЕН. Змінити температуру рідини до 30 ° та повторити дії
за п. 13–17.
19. За даними табл. 5.3 побудувати криві залежності втрат потужності в
НК від ступеня відкриття засувки Z21 для різних значень температури рідини.

Рисунок 5.13 – Напірно-витратні характеристики НК щодо визначення втрат
тиску, обумовлених кавітацією

Рисунок 5.14 – Залежність втрат потужності при кавітації
від ступеня відкриття повітряного клапана і температури рідини
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Таблиця 5.3 – Визначення втрат потужності, пов’язаних з кавітаційним
процесом
№
1
2
3
4
5
6
7

Положення
повітряного клапана,
%
20
40
60
80
100
20
40

t , °С

Q , м3/с

H , м

N , кВт

20

30

Дослідження турбулентності в системі без протитиску
1. Включити живлення стенда (автомат QF1).
2. Перекрити засувки Z15, Z17, Z18, Z19, Z20, Z23, Z24, Z11; відкрити засувки
Z14, Z27, Z3, Z4, Z6, Z7, Z8, Z26 (робота Н1 на контур без протитиску).
Примітка: для визначення параметрів турбулентності необхідно зняти та
записати у текстовий файл діаграми зміни параметрів турбулентного потоку
(тиск і продуктивність) для подальшого оцінювання та розрахунку параметрів
турбулентності.
3. Увімкнути персональний комп’ютер, запустити і настроїти програмне
забезпечення

LGraph

для

керування

режимом

роботи

модуля

E14-440 (АЦП–ЦАП).
4. Подати живлення на перетворювач частоти ПЧ1 (кнопка К1 «)»׀, при
цьому повинна засвітитися сигнальна лампа цієї кнопки, а на дисплеї ПЧ1
відобразитися готовність перетворювача до роботи.
5. Включити режим запису даних на АЦП.
6. Запустити двигун насоса Н1 за допомогою тумблера SA1 (перевести
тумблер SA1 у положення «П»).
7. Виконати попередню обробку результатів вимірювань згідно з
інструкцією до роботи з програмою модуля E14-440 та запис результатів у
текстовий файл (наприклад, measuring_1.txt) для випадків, коли частота
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напруги живлення АД насоса Н1 становить 30, 40, 50 Гц для кожного зі
ступенів прикриття засувки Z6 30, 60, 90 %.
8. Зупинити

приводний

двигун

першого

насоса

за

допомогою

переведення тумблера SA1 в положення «С».
Дослідження турбулентності в системі з протитиском
1. Закрити засувки Z7, Z26 і відкрити засувки Z11, Z22 (робота насосу Н1
на контур з протитиском).
2. Увімкнути персональний комп’ютер, запустити і налаштувати
програму керування режимом роботи модуля E14-440 (АЦП-ЦАП).
3. Подати живлення на перетворювач частоти ПЧ1 (кнопка К1 «)»׀, при
цьому повинна засвітитися сигнальна лампа цієї кнопки, а на дисплеї ПЧ1
відобразитися його готовність до роботи.
4. Увімкнути режим запису даних на АЦП.
5. Запустити двигун насоса Н1 за допомогою тумблера SA1 (перевести
тумблер SA1 у положення «П» та відкрити засувку Z7).
6. Виконати попередню обробку результатів вимірювань згідно з
інструкцією до роботи з програмою модуля E14-440 для випадків, коли частота
напруги живлення АД насоса Н1 становить 30, 40, 50 Гц, та положень засувки
Z6 30, 60, 90 %. Виконати запис результатів у текстовий файл (наприклад,
measuring_1.txt).
7. Після закінчення досліду зупинити запис даних на АЦП і закрити
засувку Z7. Зупинити приводний двигун першого насоса за допомогою
тумблера SA1 (перевести в положення «С»).
Зміст звіту
1. Титульна сторінка.
2. Мета, короткі теоретичні відомості, хід роботи.
3. Графіки

залежностей

H  f Q  ,

  f Q 

для

дослідження

кавітаційних процесів і H  f t  , Q  f t  для дослідження турбулентності,
розрахунки параметрів турбулентності та кавітації.
4. Аналіз отриманих результатів.
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5. Висновки з роботи.
Контрольні питання
1. Які види нестійких процесів існують у гідротранспортному комплексі?
2. Що таке помпаж, кавітація? Які наслідки цих процесів?
3. Який вплив турбулентності на втрати напору у гідросистемі?
4. Охарактеризувати режими руху рідини в трубопроводі.
5. Як змінюються параметри гідросистеми в турбулентних режимах?
6. Назвати причини виникнення і місця локалізації кавітації в насосних
агрегатах.
7. Які існують способи зниження кавітації, турбулентності?
8. Як засобами електроприводу впливати на кавітаційні і турбулентні
процеси в гідросистемі?
Література: [10, с. 144–163; 18, с. 261–264; 35, с.109–116, 124–133].

Лабораторна робота № 6
Тема. Дослідження динамічних характеристик насосної установки
в аварійних режимах
Мета: дослідження характеристик насосної установки під час раптової
зупинки турбомеханізму та виникнення гідроудару.
Короткі теоретичні відомості
Одним з найбільш небезпечних щодо динамічних навантажень в
устаткуванні насосної станції є процес раптового відключення електродвигуна
від мережі без попереднього закриття напірної засувки чи дискового затвора.
Цей процес, що виникає з неполадками в енергосистемі чи зі спрацьовуванням
одного з видів захистів, одержав назву втрати приводу. Залежно від типу
арматури, установлюваної на напірному водоводі, процес розвивається за двома
напрямами.
У станціях зі зворотними клапанами втрата приводу не викликає значних
збільшень динамічних навантажень на агрегат, однак може супроводжуватися
значним гідравлічним ударом у напірних водоводах і небезпечна для їх
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міцності. Після відключення двигуна знижується частота обертання агрегату,
подача і напір, створювані насосом. Якщо інерція води в напірному
трубопроводі

значна,

виникає

негативний

гідравлічний

удар.

Після

відображення негативної хвилі тиску по водоводу проходить позитивна хвиля
гідравлічного удару. Зі зменшенням частоти обертання до значення, при якому
насос вже не створює тиску, достатнього для подолання статичного напору в
трубопроводі, рух води змінює свій напрямок і закриває зворотний клапан.
Виникає позитивний гідравлічний удар, а насос за інерцією продовжує
працювати в насосному режимі з нульовою подачею. У всмоктувальному
трубопроводі спостерігається зворотна картина.
У станціях з дисковими затворами при втраті приводу насос послідовно
проходить такі етапи (рис. 6.1): I – зниження частоти обертання в насосному
режимі до моменту зміни напрямку руху води; II – режим протитечії, у якому з
номінальним напрямком обертання насоса потік рухається з напірного на
всмоктувальний бік насоса, що закінчується зупинкою насоса і реверсом
напрямку його обертання; III – турбінний режим, у якому насос із
прискоренням розкручується у зворотному напрямку; IV – розгінний режим, у
якому обертальний момент дорівнює моменту тертя агрегату.

Q0

n0

Рисунок 6.1 – Графіки зміни параметрів робочого режиму лопатевого насоса
під час аварійного вимкнення енергоживлення
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Під час закриття дискового затвора чи спорожнюванні напірного
водоводу, залежно від швидкості процесу, насос може працювати в розгінному
режимі зі змінним напором (витратою) чи у зворотному насосному режимі.
Зниження частоти обертання в розгінному режимі спостерігається під час
повільного закриття затвора, а у зворотному насосному режимі – при швидкому
закритті затвора, коли насос за інерцією накачує воду з напірного водоводу до
всмоктувального.
Характер протікання і тривалість кожного етапу зумовлені геометрією
напірних водоводів, характеристикою системи, кількістю працюючих насосів,
що одночасно відключаються, видом повної чотириквадрантної характеристики
насосів, інерцією обертових мас, інерцією води в трубопроводі.
Основними параметрами, що характеризують протікання процесу втрати
приводу, є тиск у напірному трубопроводі під час гідравлічного удару та
витрата зворотного струму води, розгінна частота обертання і час її досягнення,
пульсації тиску і розвиток кавітаційних явищ у проточному тракті, вібрація
гідромеханічного устаткування і будівельних конструкцій насосної станції, що
визначають надійність і довговічність роботи устаткування.
Зі сталим режимом роботи насоса (ділянка I на рис. 6.1) його параметри
дорівнюють: Qн, nн, Hн, Mдв=Mн, при цьому момент опору насоса дорівнює
моменту рушання Мдв з боку приводу. У момент часу t1 відключається привод.
При цьому практично миттєво падає до нуля момент рушання, але гідравлічний
момент на робочому колесі зберігається, що призводить до зниження частоти
обертання nн ротора, подачі Qн і напору Нн (ділянка II на рис. 6.1).
У момент t2, що відповідає нульовій витраті, відбувається зміна напрямку
руху рідини на турбінний. Момент на робочому колесі при цьому мінімальний,
а розрідження в напірному трубопроводі максимальне. У режимі протитечії
(ділянка III на рис. 6.1) робоче колесо гальмується потоком зворотного
(турбінного) напрямку, тиск у напірному трубопроводі підвищується. У момент
t3 частота обертання ротора знижується до нуля, і після миттєвої зупинки ротор
починає розганятися у зворотному (турбінному) напрямку і настає турбінний
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режим (ділянка IV на рис. 6.1). На початку цього режиму гідравлічний момент
стає максимальним, а потім зменшується. Якщо насосний агрегат подає рідину
до резервуара великої місткості або у верхній б’єф каналу меліоративної
системи, то в момент t4 насос входить у сталий турбінний режим. У випадку
спорожнювання напірного трубопроводу, наприклад унаслідок невеликої
місткості резервуара, настають такі режими роботи насоса, які наведено
у табл. 6.1.
Порядок виконання роботи
Раптова зупинка привода насоса без спрацьовування зворотного клапана
1. Закрити засувки Z1, Z2, Z5, Z9, Z10, Z14 – Z21, Z23 – Z26, Z29, відкрити
засувки Z4, Z6 – Z8, Z11, Z22, Z27, Z28, Z34.
2. Увімкнути персональний комп’ютер, запустити і настроїти програму
керування режимом роботи модуля E14-440 (АЦП-ЦАП).

Таблиця 6.1 – Режими роботи насоса при спорожнюванні напірного
трубопроводу
Номер
режиму

Знак параметра

Назва режиму
Q

n

N

M*

H

1

Насосний прямого обертання

+

+

+

+

+

2

Режим протитечії

-

+

+

+

+

3

Турбінний прямого обертання

-

-

-

+

+

4

Режим гідравлічного гальмування

-

-

+

+

+

5

Насосний зворотного обертання

+

-

+

-

+

6

Гальмівний

+

-

+

-

-

7

Турбінний зворотного обертання

+

+

-

-

-

8

Гальмівний

+

+

+

+

-

де M* – момент на валу ротора насоса
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3. Подати живлення на перетворювач частоти ПЧ1 (кнопка К1 «)»׀, при
цьому повинна засвітитися сигнальна лампа цієї кнопки, а на дисплеї ПЧ1
відобразитися готовність перетворювача до роботи.
4. Користуючись інструкцією до перетворювача частоти Lenze SMD,
виставити час розгону приводного двигуна t = 0 (пункт С12 сервісного меню
перетворювача).
5. Виконати запуск двигуна Н1 за допомогою тумблера SA1 (перевести
тумблер SA1 у положення «П»).
6. Відкрити засувку Z14 і після заповнення розширювального бака
рідиною увімкнути режим запису даних на АЦП.
7. Зупинити

приводний

двигун

першого

насоса

за

допомогою

переведення тумблера SA1 в положення «С».
8. Після закінчення перехідного процесу зупинити запис даних на АЦП.
9. Виконати попередню обробку результатів вимірювань згідно з
інструкцією до роботи з програмою модуля E14-440. Виконати запис
результатів у текстовий файл (наприклад, measuring_5.txt).
Раптова зупинка привода насоса зі спрацьовуванням зворотнього клапана
1. Виконати дії із заповнення трубопроводу водою. Закрити засувку Z4
(робота насосу Н2 на контур з протитиском).
2. Включити

персональний

комп’ютер,

запустити

і

налаштувати

програму управління режимом роботи модуля E14-440 (АЦП-ЦАП).
3. Тумблер SA2 перевести в положення «З».
4. Запустити насос Н2 за допомогою натиснення кнопки К3 «»׀. При
цьому повинна засвітитися сигнальна лампа цієї кнопки. Відкрити засувку Z17.
5. Після закінчення перехідного процесу, що характеризує запуск Н і
заповнення розширювального бака рідиною, включити режим запису даних на
АЦП.
6. Знеструмити насос Н2 за допомогою натиснення кнопки К3 «○».
7. Після закінчення перехідного процесу зупинити запис даних на АЦП.
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8. Виконати попередню обробку результатів вимірювань згідно з
інструкцією до роботи з програмою модуля E14-440. Виконати запис
результатів у текстовий файл (наприклад, measuring_6.txt).
Зміст звіту
1. Титульна сторінка.
2. Мета, короткі теоретичні відомості, хід роботи, лістинг обробки
експериментальних даних у програмі Mathcad з поясненням.
3. Графіки перехідних процесів H  f t  , n  f t  , I  f t  з раптовим
відключенням привода насосу.
4. Аналіз перехідних процесів.
5. Висновки з роботи.
Контрольні питання
1. Які недоліки існуючих засобів гідрозахисту насосних установок від
аварійних режимів?
2. Що таке гідроудар? Які причини виникнення гідроударів?
3. Які причини аварійності трубопровідної арматури?
4. Якими параметрами характеризується протікання гідравлічного удару?
5. Охарактеризувати способи захисту насосних установок від гідроудару.
6. Як змінюються перехідні процеси в насосних установках під час
різкого (плавного) керування трубопровідною арматурою?
7. Як впливає значення фази гідроудару на зміну перехідного процесу в
трубопроводі?
Література: [10, с. 164–194; 20; 22; 24; 25].
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Лабораторна робота № 7
Тема. Дослідження динамічних характеристик насосного комплексу з
регульованим електроприводом трубопровідної арматури
Мета:

вивчення

характеристик

запірно-регулювальної

арматури

насосного комплексу, придбання навичок роботи з настроювання параметрів
частотно-регульованого електроприводу засувки для мінімізації динамічних
навантажень у трубопровідній мережі.
Короткі теоретичні відомості
Загальна характеристика трубопровідної арматури насосних комплексів
(НК). Промислова трубопровідна арматура поряд з насосним обладнанням і
трубопровідною мережею є найважливішим елементом НК. Вона призначена
для

увімкнення/вимкнення,

розподілу і регулювання

потоку робочого

середовища в трубопроводі. Трубопровідна арматура управляє потоком
робочого середовища шляхом зміни площі прохідного перетину і може
використовуватися для рідких і газоподібних речовин.
Залежно від свого призначення, трубопровідна арматура розділяється на
кілька основних видів (рис. 7.1):
 запірна трубопровідна арматура герметично перекриває або повністю
відкриває потік робочого середовища в трубопроводі;
 регулювальна

трубопровідна

арматура

призначена

для

зміни

параметрів робочого середовища, що перекачується по трубопроводу;
 захисна

трубопровідна

арматура

охороняє

трубопроводи

від

виникнення аварійних ситуацій, пов’язаних зі зміною напрямку потоку
робочого середовища;
 запобіжна

трубопровідна

арматура

захищає

трубопроводи

від

перевищення тиску вище номінальних значень шляхом відкриття і скидання
надлишкового робочого середовища.
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Рисунок 7.1 – Класифікація трубопровідної арматури за призначенням

Вибір трубопровідної арматури здійснюється за наступними критеріями:
 умови експлуатації: температура, вид робочого середовища, тиск і т. п.;
 діаметр умовного проходу;
 метод керування арматурою: ручний привід, дистанційне керування,
електропривод, електромагнітний привід, пневмо- або гідропривід;
 матеріал корпусних деталей: ковкий чавун, чавун, вуглецева сталь,
корозійностійка сталь, бронза і т. п.;
 вид арматури (регулювальна, запірна, запобіжна і т. д.);
 тип арматури (засувка, вентиль, кран, запобіжний або регулювальний
клапани та ін.);
 геометричні параметри арматури (будівельна висота, будівельна
довжина, розміри і тип фланців, кількість і розміри болтів і т. п.).
Найбільш поширеним видом трубопровідної арматури є запірнорегулювальні клинові та шиберні засувки, робочий орган яких переміщається
перпендикулярно

до

потоку

робочого

середовища.

Такі

засувки

установлюються на технологічних і транспортних трубопроводах, діаметр яких
коливається

в межах 15-2000 мм,
59

у системах житлово-комунального

господарства, водо- і газопостачання, нафтових трубопроводах, енергетичних
і т. п. Робочий тиск у процесі експлуатації може досягати до 25 МПа, а
температура – 565 °C.
На рис. 7.2, 7.3 наведені структурні схеми клинової і шиберної засувок
відповідно.

Гайка верхня
Установлена зверху ходова
втулка надійно утримує
клин,
коли
засувка
знаходиться у верхньому
положенні і маховик знятий.

Маховик
Втулка затисна
Втулка ходова
Фланець сальника

У
сальнику
використовується графітова
набивка
для
надійної
герметизації. За запитом
замовника
можлива
докомплектації
регулювальним кільцем і
мастильним блоком.

Втулка сальника
Гайка відкидного болта
Болт відкидний
Вісь
Ущільнюючий склад
Втулка верхнього
ущільнення

Втулка
верхнього
ущільнення розроблена для
забезпечення
надійного
ущільнення і герметичності,
коли засувка
повністю
відкрита.

Шпилька
Гайка
Кришка
Прокладка

Висувний
шпиндель
з'єднаний з клином за
допомогою
Т-подібного
паза, і Т-подібний паз
шпинделя щільно прилягає
до відповідної частини
клина для забезпечення
достатньої
надійності
з'єднання.

Шпиндель
Клин
Корпус

Рисунок 7.2 – Структурна схема клинової засувки
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Рисунок 7.3 – Структурна схема шиберної засувки

Гідравлічні характеристики запірно-регулювальної арматури. Основною
гідравлічною

характеристикою

арматури,

що

впливає

на

параметри

гідротранспортування, є залежність коефіцієнта  гідравлічного опору від
висоти h підняття висувного диска (для засувок і вентилів), кута  bv  повороту
обертового диска (для дискових затворів), вільної площі S h поперечного
перерізу сідла (для регулювальних клапанів) або швидкості  руху рідини (для
зворотніх клапанів).
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Характер зміни цих характеристик – нелінійний: істотне збільшення
коефіцієнта  гідравлічного опору відбувається при деякому критичному
значенні  cr , яке для засувок становить 0,25, для вентилів – 0,3, для дискових
затворів – 0,6, для регулювальних клапанів – 0,2, і при  cr рівній 1 м/с для
зворотніх клапанів.
Універсальна

аналітична

залежність,

що

пов’язує

коефіцієнт



гідравлічного опору з відносним ступенем  відкриття, має вид:

  A1    1C  B 1    1 D   0 ,

де

(7.1)

А, В, С, D – коефіцієнти апроксимації, які залежать від типу

трубопровідної арматури; 0 – коефіцієнт гідравлічного опору при повному
відкритті арматури ( = 1).
У виразі (7.1) параметр  залежить від закону управління арматурою, що
має суттєвий вплив на характер протікання перехідних процесів у НК:
наявність кидків тиску, утрат напору, кавітаційних явищ, що призводять до
розривів суцільності потоку рідини, і т. п.
У табл. 7.1 наведено значення коефіцієнтів апроксимації для різної
трубопровідної арматури, гідравлічні характеристики якої наведено на
рис. 7.4 [17].

Таблиця 7.1 – Коефіцієнти апроксимації для різного роду трубопровідної
арматури
Засувка
Коефіцієнт
A
B
C
D


клинова

паралельна

0,505
1,868
2,35
1,4
0,05

1,019
1,115
2,5
1,1
0,1

Дисковий
Вентиль
затвор
2
1,2
0,129
1,555
0,5
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1,7
3,8
10,628
5,652
0,24

Односідальний
регулюючий
клапан
1,8
2
0,664
0,794
0,18

Різні закони керування трубопровідною арматурою можуть бути описані
виразом виду:
  1  t t sh 1 n , n  1 ,

(7.2)

де  – відносний ступінь відкриття трубопровідної арматури (   h d для
засувок

і

  1  900 для

вентилів;

дискових

затворів;

  Sh S

–

регулювальних клапанів).
,о.е.



280


h
d

224

168

  (1 bv) 900

3



1 – задвижка
h
d


2 – вентиль
 dbv

d

S
 h
S



0,6

0,7

1

56
2

0

h

bv

3 – дисковый затвор

4
112


d

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5



d

h
h

d
4 – регулирующий клапан

0,8

0,9

1 ,о.е.

Рисунок 7.4 – Залежність коефіцієнта  гідравлічного опору від відносного
ступеня відкриття трубопровідної арматури

На рис. 7.5 наведено криві зміни відносного ступеня h d підняття клина
засувки

для

різних

коефіцієнтів

n

інтенсивності

керування

запірно-

регулювальною арматурою при tsh  5Tph .
Аналіз отриманих кривих показав, що значення динамічних навантажень
у трубопровідній мережі НК залежить від швидкості  течії рідини, параметрів
трубопроводу (матеріалу, діаметра d, протяжності L, утрат hfr напору по
довжині,

характеристик

характеристик

()

середовища,

трубопровідної

що

перекачується);

арматури,

які

гідравлічних

визначаються

її

конструктивними особливостями; виду керування, що характеризується часом
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tsh закриття і коефіцієнтом n інтенсивності керування арматурою, які задаються
зміною частоти напруги живлення ЕП запірно-регулювальної арматури.
h , о.е.
d
1

0,9
0,8
0,7
0,6
n=1

0,5
0,4
n=2
0,3

n=3
n=4
n=5

0,2
0,1

n=20

0

Tph

3Tph

2Tph

4Tph

tsh=5Tph t, с

Рисунок 7.5 – Криві зміни відносного ступеня h d підняття клина засувки для
різних коефіцієнтів n інтенсивності керування арматурою

Механічні характеристики трубопровідної арматури з регульованим
електроприводом. При різкому закритті/відкритті засувок або гідроклапанів у
трубопровідній

мережі

виникають

значні

за

величиною

динамічні

навантаження, що негативно впливають на роботу НА і трубопровідного
обладнання [14, 30]. Для їх зниження необхідно забезпечувати таке керування
запірною арматурою, за якого її відкриття буде мінімальним, а тиск у
гідросистемі не перевищує гранично допустимого значення. Вирішення питань,
пов’язаних з керуванням динамічними навантаженнями в НК, можливо
засобами регульованого ЕП трубопровідної арматури, для чого необхідно знати
її силову характеристику – зусилля і моменти, що діють під час її закриття або
відкриття.
Не менш важливою характеристикою трубопровідної арматури є
залежність моменту опору M v засувки від відносного ступеня  її відкриття і
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частоти  sp обертання її шпинделя, яка враховує нелінійний характер зміни
 v   .

Аналіз сил (рис. 7.6), що діють на клин засувки, відповідно [4, 5], показав,
що для її закриття необхідно прикласти до її шпинделя обертовий момент:
M v  M1  M 2 ,

(7.3)

де M 1  Q rmc tg 1   – момент тертя, що виникає в різьбі, Нм; M 2  Q f b Rcb
– момент тертя в підшипнику втулки, Нм; rmc – середній радіус різьби, м; Rcb –
радіус до центра шариків підшипника, м;  1 – кут підйому нарізки, град;  –
кут тертя в різьбі шпинделя, град; f b – коефіцієнт тертя в підшипниках (для
опори ковзання – f b  0,1  0,15 ; для опори кочення – f b  0,01).
y
dsp
Qw

x

x
P

N1

F1

G F2

N2

2w
y

Рисунок 7.6 – Схема сил, що діють на клин засувки

В табл. 7.2 наведено розрахункові вирази для визначення діючих зусиль
[36], де прийняті позначення:

– робочий тиск середовища,

p

Па;

S p  d in  2 3b 2 4 – площа поверхні клина, на яку діє тиск рідини p , м2;
d in

– внутрішній діаметр кільця ущільнювача, м; b – ширина кільця

ущільнювача, м; qim  0,25  0,5 p – питоме навантаження, що забезпечує
герметичність на ущільнювальній поверхні, Па; d out – зовнішній діаметр кільця
65

ущільнювача, м; f c – коефіцієнт тертя на поверхні ущільнювача ( f c  0,15 );

d sp – діаметр шпинделя, м; h sb – висота сальника, м; f sb – коефіцієнт тертя в
сальниках ( f sb  0,1); m w – маса клина, кг; g – прискорення вільного
падіння, м/с2.

Таблиця 7.2 – Вирази для визначення сил, що діють на клин засувки
Вид зусилля
Сумарне осьове зусилля, Н

Аналітичний вираз
Q  Q w  Qsb  Q0

Складова осьового зусилля для подолання Qw  P2 sin  w  f c cos  w  
сил, що діють на клин, Н
 2N1 sin  w  f c cos  w   G
Складова осьового зусилля для подолання
Qsb  4d sp f sb hsb р
тертя в сальниках, Н
Складова осьового зусилля для подолання
2
4
внутрішнього тиску на торець шпинделя, Q0  p d sp
Н
Сила гідростатичного тиску середовища, Н P  pS p

 

Реакція ущільнювальної поверхні корпусу
2
N1  qim  d out
 d in2 4
з боку входу середовища, Н
Реакція ущільнювальної поверхні корпусу N  P  N1  cos  w  F1 sin  w
2
cos  w  f c sin  w
з боку виходу середовища, Н





Сили тертя, Н

F2  N 2 f c , F1  N1 f c

Сила тяжіння, Н

G  mw g

Для некерованої арматури момент M v визначається з умови сталості
величин S p і p , при цьому p приймається рівним тиску робочого середовища
в сталому режимі [5]. Використовуючи регульований ЕП засувки необхідно
враховувати зміну площі S p і тиску p рідини. У зв’язку з цим виникає
необхідність

визначення

аналітичної

залежності

моменту

Mv

опору

трубопровідної арматури від відносної міри  її відкриття і частоти sp
обертання її шпинделя.
На рис. 7.7 для випадку циліндричного трубопроводу показано, як
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змінюється площа поверхні запірного органа засувки, на яку діє тиск рідини, зі
зміною відносного ступеня   h d in відкриття трубопровідної арматури, де h –
висота підняття запірного органа, м.

Рисунок 7.7 – Залежність площі S p поверхні запірного органа засувки, на яку
діє тиск рідини, від відносного ступеня  її відкриття

Площа S s колового сегмента, створеного дугою в  градусів, дорівнює:

d in 2  

Ss 
 sin  .

8  180


(7.4)

Зміна відносного ступеня  відкриття засувки призводить до зміни кута
:
  2 arccos  .

(7.5)

Тоді:





S p   din  2b 2 8 2 arccos  sin 2 arccos .

(7.6)

Залежність моменту опору засувки від відносного ступеня  відкриття і
частоти sp обертання її шпинделя має вигляд:



 

M v ,  sp  p ,  sp





2
2

k

d

d
out
in
 S p   f c 
 mw g 

4
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2 
d sp
r tg     f R .
 d sp 0,4hsb 
mc
1
b cb
4 

(7.7)

За допомогою (7.7) отримані графіки зміни моменту M v опору засувки
від відносного ступеня  її відкриття для ряду частот  sp обертання її
шпинделя, наведені на рис. 7.8.
Аналіз кривих показав, що на ділянці 0,2    1 момент M v змінюється
лінійно; на ділянці, де   0,2 спостерігається значний ріст моменту M v зі
зменшенням відносного ступеня  відкриття засувки.
Mv, Hм
Mshn=40,5

spn
0,62Mshn

,1spn

Mo=0,46Mshn

0,11Mshn

0

0,2

0,4

0.6

0,8

1 ,о.е.

Рисунок 7.8 – Залежність моменту M v опору засувки від відносного ступеня 
її відкриття з різними частотами  sp обертання шпинделя

Вибір

електроприводу

трубопровідної

арматури.

Нерегульований

асинхронний ЕП трубопровідної арматури призначений для керування
арматурою різних типів і конструкцій, розрахованих для експлуатації в
широких діапазонах зміни діаметра трубопроводу і тиску робочого середовища.
Розрахунок потужності ЕП арматури здійснюється відповідно до виразу:

PIM 

k r M max n IM
,
9550  r rg k М
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(7.8)

де M max – найбільший момент на валу ЕП, Нм; n IM – частота обертання вала
електродвигуна, про/мін; rg – передатне число редуктора;  r – ККД редуктора;
k М – коефіцієнт перевантажувальної здатності двигуна по моменту; k r –

коефіцієнт запасу, що приймається рівним 1,1..1,5 .
Визначаючи момент

M max , нехтують зміною тиску p робочого

середовища і площі Sp поверхні робочого органа, на яку діє потік, приймаючи їх
постійними величинами.
Основними каталожними параметрами ЕП засувок є номінальна
потужність PIMn електродвигуна і час t sh повного відкриття/закриття арматури
(табл. 7.3).
З табл. 7.3 видно, що в ЕП засувок використовуються електродвигуни
АОС2 з підвищеним ковзанням і кількістю p p  2 пар полюсів, призначені для
приводу механізмів, що характеризуються наявністю відносно великих махових
мас, нерівномірним ударним характером і пульсаціями навантаження, великою
частотою пусків і реверсів.
Вибір ЕП здійснюється виходячи з діаметра трубопровідної мережі і
робочого тиску в системі. Так, для НК з номінальним тиском насоса H pn  100
м і діаметром трубопроводу d  1,2 м за табл. 7.3 вибраний ЕП засувки з
приводним АД (AOC2-41-4) і потужністю, рівною 5,2 кВт, і часом
відкриття/закриття, рівним 4,6 хв.
Зменшення частоти напруги живлення ЕП з такими параметрами для
зниження динамічних навантажень в НК призводить до значного збільшення
часу закриття засувки. Так, зі зменшенням частоти напруги живлення з 50 до 5
Гц час закриття збільшується в 10 разів і складає 46 хв, що обумовлено значним
передатним числом rg редуктора, рівним 80 для даного ЕП. Указане значення
часу закриття засувки неприпустимо як в стаціонарних, так і аварійних
режимах роботи ПК. Тому виникає необхідність уточнення передатного числа
редуктора

ЕП,

зя

якого

забезпечується
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мінімальний

час

керування

трубопровідною арматурою.

Таблиця 7.3 – Основні параметри ЕП засувок
Діаметр
d, мм
600
800
1000
1200
1400
1600
2000/1800
600
1000
1200
1400
1600

Тиск p=2,5 кгс/см2
Потужність
Електродвигун
PIMn , кВт
AOC2 - 11-4
0,6
AOC2 - 22-4
2,2
AOC2 - 31-4
3
AOC2 - 41-4
5,2
AOC2 - 42-4
7,5
AOC2 - 42-4
7,5
AOC2 - 41-4
5,2
Тиск p=10 кгс/см2
AOC2 - 31-4
3
AOC2 - 41-4
5,2
AOC2 - 41-4
5,2
AOC2 - 41-4
5,2
AOC2 - 41-4
5,2

Час t sh відкриття
чи закриття, хв
2
2
2,1
2,6
4,5
5,2
5,8
2,4
3,2
4,6
4,6
4,6

Указані вимоги можуть бути виконані з використанням закону частотного
керування зі збереженням постійної потужності і реалізовуватися на базі
сучасних перетворювачів частоти (ПЧ):

    ,

(7.9)

де  – відносна напруга статора;  – відносна частота струму статора.
Залежності електромагнітного моменту M і струму

I 1 статора АД

засувки від ковзання s за законом частотного управління (7.9) описуються,
відповідно, виразами виду :



3 U1 
M s,   
0
I 1 s ,    U 1 

2

R2 s
;
As,  

C s 
,
As,  

(7.10)

(7.11)

де s – ковзання двигуна; U 1 – фазна напруга статора АД, В;  0 – синхронна
частота обертання магнітного поля статора АД, с-1; R1 , R 2 – активний опір
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статора і приведений активний опір ротора відповідно, Ом; L1 , L2 , L –
індуктивність розсіяння статора, ротора і контура намагнічування відповідно,
Гн; X 1 , X 2 , X  – індуктивні опори статора, ротора і контура намагнічування
відповідно,

Ом;

  1   2  1 2

–

загальний

коефіцієнт

розсіяння;

1  L1 L ,  2  L2 L – коефіцієнт розсіювання для статора і ротора
відповідно;

w  1  1  ;

v  R1 X  ;

r  R1 1   2  ;

2

Cs   R2 X 2  1   2  s 2 ;

b()  v2  w 22 ;

a ( )  r 2  q 2  2 ;

q  X   ;

As,    a 2 s 2  2 R1 R2 s  b 2 R2 2 .

На рис. 7.9 зображено залежність електромагнітного моменту M від
частоти  обертання ротора АД засувки AOC2-41-4 з частотою напруги
живлення, рівною 50 Гц і 5 Гц відповідно.
, c-1
160

Mmin50
Mmax50

144

1

128
112
96
80
64
48
32
16

Mmax5
max5
0

25

Mmax5

50

75

100

125

150

2

175

200

225

250 M,

Нм

Рисунок 7.9 – Залежність електромагнітного моменту M АД засувки
AOC2 - 41-4 від частоти обертання його ротора з частотою
напруги живлення, рівною 50 Гц (1) і 5 Гц (2)
З графіка на рис 7.9 видно, що за лінійним законом закриття засувки з
частотою напруги живлення, рівної 50 Гц, відповідно до (7.10) момент на валу
АД змінюється в діапазоні від M тin 50 (при   1 ) до M тax50 (при   0 ). За
нелінійним законом закриття засувки з частотою напруги живлення рівній,
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50 Гц на ділянці, де   0,2 і 5 Гц – при   0,2 момент на валу АД змінюється в
 5 (при   0 ).
діапазоні від M тin 50 (при   1 ) до M тax

Перетворювач частоти змінює частоту і утримує постійною величину
відношення напруга/частота. При цьому максимальний струм перевантаження
інвертора приймають рівним

1,2  1,5I1n ,

де I1n – номінальний струм

статора АД.
Опис

лабораторного

трубопровідною

стенда

арматурою.

насосного комплексу

насосного

Дослідження

комплексу

динамічних

з

керованою

характеристик

проводяться на експериментальній лабораторній

установці, характеристики якої описані в роботі [11].
Дана експериментальна установка дозволяє досліджувати вплив різних
законів закриття трубопровідної арматури на значення динамічних навантажень
у НК. Для цього регулювальна засувка Z6 оснащена електромеханічною
системою зниження динамічних навантажень (ЕСЗДН) на базі частотнорегульованого електроприводу, зовнішній вигляд якої показаний у додатку Д на
рис. Д.1.
Функціональна схема (додат. Д, рис. Д.2) системи зниження динамічних
навантажень у НК включає:
– безпосередньо регулювальну засувку (додат. Д, рис. Д.3, а);
– черв’ячний мотор-редуктор Р (додат. Д, рис. Д.3, б) з циліндричним
ступенем фірми DAVID BROWN, оснащений трифазним асинхронним
двигуном АД3;
– трифазний перетворювач частоти ПЧ2 фірми MITSUBISHI (додат. Д,
рис. Д.3, в), що дозволяє керувати часом і траєкторією закриття засувки Z6
шляхом зміни частоти напруги живлення АД3;
– пристрій керування ПК фірми ОВЕН (додат. Д, рис. Д.3, г),
призначений для індикації і визначення поточного ступеня відкриття засувки за
кількістю і періодом дотримання імпульсів, що поступають з датчика
положення ДП на валу засувки;
– активно-індуктивний датчик положення ДП робочого органа засувки
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фірми CARLO GAVAZZI (додат. Д, рис. Д.3, д), що дозволяє формувати
прямокутні імпульси, кількість яких пропорційна ступеню її відкриття;
– автоматичний перетворювач інтерфейсів ПІ фірми ОВЕН (додат. Д, рис.
Д.3, е), призначений для зчитування значення поточного ступеня відкриття
засувки з ПУ за допомогою ЕОМ.
У додатку Д на рис. Д.4 наведено принципову схему підключень
елементів ЕСЗДН у лабораторному комплексі.
Фізична модель НК дозволяє проводити ряд досліджень, спрямованих на
визначення динамічних навантажень у трубопровідній мережі з керуванням
засувкою в аварійних режимах роботи насосного устаткування, викликаних
раптовим відключенням електроживлення і виникненням протитечії рідини.
Результати досліджень дозволяють зробити висновки про формування законів
закриття засувки, за якими гідравлічний удар, що виникає в трубопровідній
мережі,

супроводжується

мінімальними

динамічними

навантаженнями

(кидками тиску).
Для забезпечення протитечії рідини в НК під час раптового відключення
електроживлення НА1 резервуар P2 заповнюється водою. При цьому
відкриваються шарові крани Z4, Z5, Z7, Z8, Z11, Z14, Z28, інші шарові крани Z1 –
Z3, Z9, Z10, Z12, Z13, Z15–Z27, Z29–Z32 і регулювальна засувка Z6 знаходяться в
закритому стані. Насосний агрегат НА1 відключається від перетворювача
частоти ПЧ1 і перемикається на режим роботи від мережі змінного струму. Для
формування різних законів закриття засувки асинхронний електродвигун АД3
підключається до перетворювача частоти ПЧ2. При цьому перетворювач
частоти ПЧ2 настроюється на режим зміни частоти напруги живлення від
зовнішнього аналогового сигналу 0–5 В.
Для реєстрації сигналів тиску H2 до і після H3 засувки витрати Q1 в
трубопровідній мережі, напруги ДН4–ДН6 і струму ДС3, ДС4 в ланцюзі
статора асинхронного електродвигуна АД3 використовується програмне
забезпечення (ПЗ) LGraph2, розроблене фірмою L-CARD і призначене для
реєстрації, візуалізації і обробки аналогових сигналів, записаних за допомогою
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вимірювального модуля E14-440. Інтерфейс основного вікна програми LGraph2,
що включає п’ять координатних осей для відображення графіків перехідних
процесів, а також елементи для управління процесом запису, масштабування і
настроювати відображення сигналів наведено в додатку Е на рис. Е.1.
В додатку Е, рис. Е.2 наведено допоміжне вікно програми LGraph2, що
дозволяє задавати параметри реєстрації: частоту перетворення АЦП на
вимірювальний канал, кількість і діапазон вхідних сигналів для кожного
вимірювального каналу, тип підключення сигналів, час реєстрації і т. п.
Задання різних законів закриття засувки робиться за допомогою
спеціального ПЗ, розробленого в середовищі графічного програмування
LabVIEW.
Інтерфейс розробленого ПЗ (додат. Е, рис. Е.3) дозволяє:
– віддалено керувати ЕСЗДН у НК по інтерфейсу RS-485 за допомогою
ЕОМ;
– формувати траєкторію закриття/відкриття засувки – задавати значення
частоти f0 напруги живлення АД3 регулювальної засувки з різними відносними
ступенями  її відкриття в табличному і графічному вигляді;
– задавати і відображати поточну відносну міру  відкриття засувки у
відсотках;
– відкривати, закривати і зупиняти засувку у будь-який момент часу за
допомогою кнопок;
– визначати напрям відкриття засувки і її кінцеві положення;
– сигналізувати про виникнення перевантаження або аварійної ситуації
(прослизанні або заклинюванні валу, і т. п.).
Для заповнення резервуара Р2 запускається насосний агрегат НА1 і
відкривається регулювальна засувка Z6. Після заповнення резервуара Р2
насосний

агрегат

НА1

відключається

від

електромережі.

Виникнення

протитечії води в трубопровідній мережі визначається з умови негативної
витрати Q1. Закриття засувки Z6 здійснюється при Q1<0. Для запису отриманих
перехідних процесів у текстовий файл використовується допоміжне вікно
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програми LGraph2, наведене на рис. Е.4, додат. Е.
Порядок виконання роботи
1. Підключити до ПК перетворювач інтерфейсів AC4 і 2 модулі АЦПЦАП: L-CARD E14-440.
2. Подати живлення у силові та керуючі ланки стенда ввімкненням
автоматичного вимикача QF1.
3. Вибрати режим безпосереднього живлення насосного агрегату НА1 від
ПЧ1 за допомогою тумблера SA1.
4. Виконати прямий пуск двигуна, натиснувши кнопку К3 «»׀.
5. Відкрити засувку Z14 на виході насосного агрегату.
7. Перекрити засувку Z26 для роботи системи на контур з протитиском.
8. Включити кнопку живлення ПЧ2 «К2».
9. Тумблер «SA3» установити в нижнє положення – живлення засувки
від ПЧ2.
10. На ПЧ2 натиснути кнопку RUN і регулятором задати частоту
живлення електродвигуна 20 Гц, потім на приладі ПКП1И натиснути кнопку
«Відкрити» і засувка відкриється до 100 %.
11. На ПЧ2 натиснути кнопку «Stop».
12. Виставити на ПЧ2 керування засувкою від ПК, параметр 79 має
дорівнювати 4 в меню ПЧ2 ( на ПЧ2 натиснути Mode – 79 – 4 set, індикатори
PU, EXT повинні спрацювати).
13. Запустити програму LGraph.
14.

Настроїти

програму

керування

режимом

роботи

модуля

E14-440 (АЦП-ЦАП), який призначений для керування ПЧ2 відповідно до
інструкцій викладача.
15. Натиснути кнопку «Просмотр».
16. Запускаємо програму для керування засувкою ПКП1И (файл
«Experient.ехе»)
17. У закладці програми «Настройки АС4» вибрати порт, який відповідає
відповідному пристрою АС4 на ПК, і на цій же вкладці натиснути кнопку
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«Открыть порт» (з’явиться повідомлення у вікні програми – порт успішно
відкритий).
18. Перейти на закладку ПКП1И-RS.
19. У інтерфейсі програми задати залежність fж від ступеня β закриття
засувки для випадків, указаних у табл. 7.4.

Таблиця 7.4 – Параметри проведення експерименту
№
1
2
3

Дослід №1
β, %
fж, Гц
100
40
80
40
20
40

Дослід №2
β, %
fж, Гц
100
40
80
40
20
10

Дослід №3
β, %
fж, Гц
100
40
80
40
20
5

20. Натиснути на ПЧ2 кнопку «RUN»: ПЧ2 готовий до роботи.
21. Закрити засувку Z22, чекати 1-2 хв. і закрити засувку Z6 (після
електрифікованої засувки). Слідкувати за показаннями датчика тиску (ДТ 2).,
Коли значення тиску буде 8 м, то це означає, що бак повний і необхідно
відкрити засувку Z6.
22. Натиснути в програмі LGraph «Записать».
23. Вимкнути НА1 тумблером «SA1» в середнє положення.
24. За показанням витратоміра слідкувати за зміною знаку витрати (це
означає що, рідина пішла у зворотному напрямі).
25. У момент часу коли q(t)<0, натиснути в програмі керування засувкою
«Закрыть» (чекати доки закриється) і натиснути «Стоп» в LGraph2.
26. Зберігаємо графіки в текстовий файл у LGraph2.
27. За допомогою пакета MathCad виконати обробку отриманих файлів за
результатами вимірювань. Приклад обробки отриманих даних наведено в
додатку Ж.
Зміст звіту
1. Титульний аркуш.
2. Мета, короткі теоретичні відомості, хід виконання роботи.
3. Обробка отриманих експериментальних даних.
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4. Графіки залежностей f0  f t ; H f t ; Q1  f t ; U  f t; I  f t .
5. Аналіз отриманих результатів. Висновки до роботи.
Контрольні питання
1.

Які

види

трубопровідної

арматури

розрізняють

залежно

від

призначення?
2. За якими параметрами вибирається трубопровідна арматура?
3. Що таке гідравлічна характеристика трубопровідної арматури? Як вона
змінюється залежно від виду трубопровідної арматури?
4. Як описується закон управління трубопровідною арматурою?
5. Сформулювати вимоги до ЕП трубопровідної арматури.
6. Навести загальний вигляд механічної характеристики трубопровідної
арматури.

Від

яких

параметрів

залежить

механічна

характеристика

трубопровідної арматури?
7. Як впливає темп керування трубопровідною арматурою на перехідні
процеси в гідромережі?
8. Який закон частотного керування використовується для ЕП засувки?
9. Що входить до складу лабораторної установки для зниження
динамічних навантажень у трубопровідній мережі?
Література: [4, 5, 14–16, 19, 36].
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Кількість лабораторних занять – 14 годин (7 лабораторних робіт).
Поточний контроль на лабораторних роботах протягом змістових
модулів:
 відвідування лабораторних занять – 0,1 бала за заняття (максимум
0,9 бала за відвідування всіх лабораторних занять);
 наявність виконаної лабораторної роботи – 0,1 бала за виконану
лабораторну роботу до теми попередньої роботи (максимум 0,7 бала за всі
лабораторні роботи);
 захист лабораторної роботи – 0,5 бала за лабораторну роботу
(максимум 3,5 бала за всі лабораторні роботи);
 якість оформлення лабораторної роботи – максимум 0,1 бала за
виконану лабораторну роботу (максимум 0,7 бала за всі лабораторні роботи);
 опитування під час проведення лабораторних робіт – максимум
0,5 бала за аудиторне заняття (максимум 3,5 балів за семестр);
 своєчасність – захист лабораторних робіт на лабораторних заняттях
0,7 балів.
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Додаток А
Зразок оформлення титульної сторінки
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Додаток Б
Технолгічні параметри основного обладнанн лабораторного
насосного комплексу
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Таблиця Б.1 – Технічні дані турбомеханізмів
Позначення
на схемі

Тип насоса

Подача

Напір,

м3/год

м

Частота
обертання,
об/хв

Н1

WilloMHI 202.1

5

22

2950

Н2

Willo MHI 402.1

8

18

2950

Турбіна

Pedrolo

1,2

22

2950

Таблиця Б.2 – Технічні дані двигунів
Позначен-

Тип

N,

ня на схемі

ел. двигуна

кВт

АД1

MHI 202-1/E/3

0,83

380

1,7

АД2

MHI 402-1/E/3

0,83

380

ГПТ–2

0,18

90

АГ

Uном,

Iном,

,

n0,

%

об/хв

0,72

66

3000

1,7

0,72

66

3000

2

-

60

1500

А

сos

Рисунок Б.2 – Паспортні характеристики відцентрового насоса типу MHI–202
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Рисунок Б.3 – Паспортні характеристики відцентрового насоса типу MHI–402

Таблиця Б.3 – Технічні дані перетворювачів частоти
Позначення
на схемі

Тип

S,
кВА

Uном,

Iном,
А

Потужність
приводного
ЕП, кВт

ПЧ1

Lenzesmd 302L4TXA

3

400

8,3

0,83

ПЧ2

Mitsubishi Electric
FR–D700

1,5

380

5,9

0,83

Таблиця Б.4 – Технічні дані ТРН
Позначення на схемі

Uном,В

Iном,А

Потужність навантаження, кВт

ТРН

200-400

10

2

Таблиця Б.5 – Технічні дані датчиків струму та напруги
Параметр

Датчик струму

Датчик напруги

Діапазон вхідних величин

–50 А…0…+50 А

–400 В…0…+400 В

Діапазон вихідних величин

–12В…0…+12В

–12 В…0…+12 В

Частотний діапазон

13 кГц

85 кГц

Точність вимірювань

<2%

<1%

Нелінійність

<5%

< 0.1 %

Вхідний опір

< 0,001 Ом

> 1 МОм

Допустима напруга ізоляції

3 кВ

1 кВ

Робочі діапазони температур

–20…+85°С

–40…+100°С
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Таблиця Б.6 – Технічні дані труби
Матеріал і тип
труби

Зовнішній
діаметр, мм

Температура
робочого середовища,
ºС

Робочий тиск,
МПа

Поліпропілен,
РР-R

63
50

до + 80

до 16

Таблиця Б.7 – Технічні дані трубопровідної арматури
Назва
Засувка з ЕП
Шарові крани
Зворотний клапан

Діаметр умовного
проходу, мм

Умовний тиск,
МПа

50
25
50
63
50

0,6

Температура
робочого
середовища, Сº
до + 120

0,6

до + 150

0,6

до 600
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Додаток В
Налагодження програмного забезпечення LGraph
Нижче розглянуто основні можливості роботи з програмою та алгоритм
налагодження й запуску програмного забезпечення (ПЗ) LGraph.
Призначенням програми є збір, візуалізація (перегляд у реальному часі і в
записі), реєстрація (збереження в цифровому вигляді) та експорт аналогових
сигналів, що надходять на пристрої збору даних «LCard».
Програма LGraph2 може здійснювати збір даних одночасно від 100 різних
пристроїв виробництва «LCard», підключених як безпосередньо до комп’ютера,
так і через мережу по протоколу TCPIP. Для кожного пристрою АЦП може
забезпечуватися введення даних до 16 каналів у режимі диференціального
підключення або до 32 каналів з підключенням «із загальною землею» залежно
від характеристик пристрою.
Налагодження обладнання
Роботу безпосередньо з програмою необхідно почати з вибору пристрою
АЦП, який використовується для отримання даних: «Параметры АЦП» –
«Настройка оборудования». Програма під час запуску самостійно сканує всі
підключені до комп’ютера пристрої і визначає їх статус. Список виявлених
програмою пристроїв – «Подключенное оборудование» – виводиться у вікні
«Настройка оборудования» (рис. В.1).
Якщо програмі не вдалося виявити пристрій АЦП, необхідно перевірити
коректність установки драйвера цього перетворювача

і його фізичне

підключення.
Нормально функціонуючий пристрій відображується у списку зеленим
кольором. Після завершення роботи програми список підключеного до
комп’ютера устаткування зберігається у файлі lgraph2.grb і відновлюється з її
новим запуском. Якщо з повторним запуском раніше виявлене устаткування не
працює (вимкнене живлення пристрою, відключені кабелі і так далі), воно буде
позначено червоним кольором.
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Рисунок В.1– Вікно настроювання АЦП програми LGraph

Після вибору одного з пристроїв АЦП необхідно вибрати канали та
виставити параметри введення (час і частоту збору даних, режим підключення
та ін.).
Наступним кроком є вибір частоти дискретизації (швидкості опитування
каналів) пристрою. Числове значення частоти задається у віконці, загальний
вигляд якого зображено на рис. В.1. Там же здійснюється вибір одиниць
вимірювання: Гц, кГц, Мгц. Слід ураховувати, що неможливо задати частоту
дискретизації більшу максимальну для пристрою значення. Зі збільшенням
кількості увімкнених каналів максимальна частота на канал пропорційно
зменшується.
Також необхідно встановити тривалість періоду збору даних. Його можна
задати як за часом (мілісекунди, секунди, хвилини, години), так і за кількістю
кадрів даних. При цьому потрібно враховувати, що час – величина загальна для
всіх підключених пристроїв, а кількість кадрів за певний період часу для різних
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пристроїв може не збігатися (визначається встановленою частотою збору даних
на канал для цього пристрою).
Вибір режиму введення сигналу (запис даних у файл на жорсткому диску
або накопичення в оперативній пам’яті з можливістю подальшого збереження
на

жорсткий

диск)

виконується

перемикачем.

Для

великої

частоти

дискретизації запис в ОЗУ дозволяє уникнути можливих втрат даних, але слід
ураховувати, що її об’єм може бути недостатній для великих масивів даних.
У меню <Настройки> – <Настройки каналов> можна регулювати
відображення даних того чи іншого каналу в необхідному вікні, відображення
каналу відносно правої або лівої осі Y, задати розмірність відображення даних,
указати характеристики графіка (тип лінії, колір). Настройки програми
зберігаються автоматично у файлі установок lgraph2.grb.
У меню <Настройки> – <Настройки Окон> можна встановити кількість
вікон для відображення даних (від 1 до 8), кількість розрядів після коми для
значень, що відображуються на осях X і Y, включити праву вісь Y. Основне
вікно програми має 2 закладки: <Графики> і <Статистика>. Перша слугує для
візуалізації інформації, у другій під час збору даних виводиться статистична
інформація; там же можна змінити деякі настройки і побачити інформацію про
завантажений файл. В основному вікні (рис. В. 2) розташовані ключові кнопки
для керування процесом збору і перегляду даних.
У графічних вікнах основного вікна здійснюється перегляд вхідних
сигналів.
Візуалізація сигналів з вибраних каналів здійснюється з натисненням
кнопки

«Просмотр».

При цьому дані лише

відображуються,

але

не

реєструються, за винятком обмеженого об’єму в буфері, який може бути
збережений після натиснення кнопки «Стоп».
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Рисунок В.2 – Загальний вигляд основного вікна під час запису даних

У процесі перегляду у будь-який момент можна увімкнути запис і
програма почне збереження даних, що надходять, з раніше встановленими
параметрами збору, не перериваючи демонстрації графіків (одночасний запис і
візуалізація даних). При цьому дані, накопичені в буфері перегляду, будуть
знищені.
Залежно від виділеного для перегляду об’єму оперативної пам’яті дані,
накопичені в режимі перегляду, можуть бути повністю або частково збережені
після зупинки збору даних кнопкою «Стоп».
Слід зазначити, що кількість каналів, що відображуються на графіках,
загалом може не збігатися з кількістю каналів реєстрації даних. У файлах
зберігаються дані з усіх включених каналів, відображуватися ж може лише
частина з них, відповідно до налаштувань.
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У процесі реєстрації даних кнопка основного вікна «Запись» набирає
іншого вигляду. При натисненні на кнопку «Пауза» записуваний файл даних
залишається відкритим, але інформація в нього не заноситься.
Процедура паузи жодним чином не відбивається на візуалізації даних.
Графіки як і раніше продовжують будуватися, що дозволяє контролювати
реєстрований процес і під час паузи, за необхідності, відновити запис.
У закладці основного вікна «Статистика» (рис. В. 3) у процесі перегляду
або реєстрації даних відображується інформація розподілу і виконання
завдання збору даних. При цьому паралельно здійснюється контроль наявності
вільного місця в ОЗУ – ці дані дозволять користувачеві своєчасно вжити заходи
для запобігання втрати інформації.

Рисунок В.3 – Вікно статистики в програмі LGraph

Програмою передбачено створення від 1 до 8 вікон графічного
відображення інформації. Як правило, на практиці використовується від 1 до
3 вікон, оскільки їх дуже велика кількість не дозволяє розрізняти зміни сигналу.
По осі Х вікна розташовується час, по осі Y – одиниці вимірювання,
установлені користувачем (коди АЦП, фізичні величини або призначені для
користувача відкалібровані величини).
У кожному з вікон може відображуватися довільна кількість графіків
відносно правої або лівої осі Y. Єдине обмеження – один і той же графік не
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може відображуватися в декількох вікнах одночасно. Також треба мати на
увазі, що складніші типи ліній графіків вимагають більшої витрати
обчислювальних ресурсів комп’ютера. Тому для збору даних з великою
частотою і по великій кількості каналів слід віддати перевагу найпростішому
варіанту – тонкій суцільній лінії.
Для аналізу зібраних даних можуть використовуватися режими «Спектр»
і «Гистограма». Вони дозволяють аналізувати спектр або будувати амплітудні
гістограми раніше записаних сигналів.
Програма дозволяє експортувати весь файл або його частину в
текстовому форматі. Допускається вибірковий експорт каналів, і експорт
частини файла по мітках часу.
За наявним бінарним файлом даних «*.dat», у якому дані зберігаються в
цілочисловому вигляді одиниць АЦП (окрім модулів LTR), можливе створення
бінарного файла, у якому дані представлені у фізичних або відкаліброваних
величинах з використанням форматів float або double. Під час експорту
текстового файла можливо здійснювати вибір каналів і частини файла.
Окрема процедура експорту в MATLAB дозволяє створити скрипт для
безпосереднього експорту файлів даних «*.dat» у середовище MATLAB. Також
можливе автоматичне створення скриптів під час кожного збору даних, відразу
після закінчення запису файлів «*.dat».
Програма LGraph2 дозволяє проводити збір даних з декількох пристроїв
одночасно. Це можуть бути вбудовані комп’ютерні плати на шинах PCI і PCIExpress, зовнішні одиночні USB-модулі та зовнішні багатомодульні крейти,
підключені по протоколу TCP/IP або USB. Кількість таких пристроїв фактично
обмежена лише наявністю вільних портів і слотів комп’ютера та його
потужністю.
Користувач сам визначає, які з каналів пристрою потрібні йому для збору
даних і вибрати їх. Для цього потрібно натиснути відповідну цьому каналу
кнопку «Включить» у вікні «Настройки оборудования». У ввімкнених каналах
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кнопка-індикатор забарвлена в зелений колір. Аби відключити невживаний
канал, потрібно знову натиснути цю кнопку.
Вікно попереднього перегляду слугує для відображення сигналу, що
допомагає підібрати робочий діапазон, перевірити правильність калібрувань,
оцінити якість сигналу.
Для перегляду сигналу, що надходить на один із увімкнених каналів, у
вікні потрібно натиснути кнопку «Показать». У процесі перегляду напис на
кнопці «Показать» зміниться на «Стоп». Відповідно, для зупинки перегляду
потрібно ще раз натиснути на цю кнопку. Перехід з перегляду одного каналу на
перегляд іншого також здійснюється натисненням кнопки нового каналу. При
цьому потрібно враховувати, що у вікні перегляду відображується фактичний
сигнал, що надходить у пристрій з урахуванням взаємного впливу останніх
каналів.
Вибір робочого діапазону каналу чинить вирішальний вплив на точність
вимірювання параметрів. Чим точніша максимальна амплітуда сигналу
відповідатиме ширині діапазону, тим вищею буде роздільна здатність
пристрою. Звичайно, амплітуда сигналу не повинна перевищувати кордонів
діапазону, оскільки це призведе до втрати частини інформації.
Програма дозволяє тарувати шкалу Y і дані, що відображуються,
незалежно

для

будь-якого

використовуваного

каналу

з

урахуванням

вимірюваної фізичної величини (кілограми, градуси, оми, ампери і так далі). Ця
процедура дає можливість визначити коефіцієнти перерахунку напруги на вході
цього каналу АЦП у значення вимірюваної фізичної величини. Дані,
реєстровані по тарованому каналу, можна зображувати не лише в кодах АЦП
або у Вольтах вхідної напруги, але і в значеннях, до яких внесена поправка на
калібрувальні

коефіцієнти.

Процедура

калібрування

дозволяє

також

компенсувати зсув графіка по постійній напрузі.
Установка коефіцієнтів масштабу і зсуву нуля проводиться у вікні
«Настройка оборудования». Калібрувальні коефіцієнти вводяться вручну у
вікні відповідного каналу, що калібрується (рис. В.4). Для самостійного
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визначення точних калібрувальних коефіцієнтів потрібно натиснути кнопку і
увійти до вікна «Продвинутая калибровка канала».

Рисунок В.4 – Калібровка каналів

Для калібрування на вибраний канал подається сигнал з відомими
параметрами. Потім підбирається кількість відліків калібрувального сигналу
для оптимального відображення у вікні і вибирається вхідний діапазон АЦП,
щонайкраще відповідний калібрувальному сигналу. Автомасштабування по осі
Y у вікні увімкнене завжди.
Доступ до вікон тонких настройок, характерних для конкретних типів
пристроїв АЦП виробництва ТОВ «LCArd» «Настройка синхронизации»,
«Дополнительные

параметры»

и

«ЦАП

и

цифровые

входы-выходы»

здійснюється за допомогою закладок у верхній частині вікна «Настройки
оборудования». Кількість вікон і параметрів настроювання залежать від
вибраного пристрою.
Вікно «Настройки синхронизации» (рис. Е.5) забезпечує вибір типу
синхронізації та установок аналогової синхронізації (за умови її вибору).
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Рисунок В.5 – Настройки синхронізації

Доступ до вікна «Настройка окон просмотра графиков» (рис. В.6)
здійснюється через основне меню програми «Настройки» – «Настройка окон».

Рисунок В.6 – Настроювання загальних параметрів вікон

Вікно «Настройка отображения каналов» (рис. В.7) має дві закладки:
«Графические параметры» і «Прочие параметры».
У першій задаються назви вимірювальних каналів і вікна, у яких вони
повинні відображуватися, а також тип і колір відповідних ним ліній графів.
У другій закладці вводяться формат відображення даних, калібрувальні
коефіцієнти і кількість знаків, що відображуються, після коми.
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Рисунок В.7 – Вікно настроювання відображення каналів

ПЗ дозволяє виконати вибірковий експорт даних каналів різних модулів і
експорт частини файла по мітках часу. Вікно експорту (рис. В.8) викликається з
головного меню «ФАЙЛ» – «Экспорт данных».

Рисунок В.8 – Експорт даних

Бінарні файли особливо зручні для подальшої обробки в програмах типу
MatLab або у власних програмах обробки даних. У бінарний файл виводяться
значення у вольтах з урахуванням вибраного під час реєстрації вхідного
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діапазону АЦП. Якщо для каналу проводилася процедура калібрування, то
виводяться значення з урахуванням калібрувальних коефіцієнтів.
Під час вибору двійкової форми файла, що експортується, з’являється
додаткова можливість вибору типу чисел у бінарному файлі: чотирьох- або
восьмибайтних. В останньому процедура експорту у двійковий файл аналогічна
експорту в текстовий файл.
ПЗ LGraph дає можливість зберегти в графічному форматі всі активні в
даний момент вікна або одне з них. Вікно експорту у файл ВМР (рис. В.9)
викликається з головного меню «ФАЙЛ» – «Экспорт в bmp». Під час
збереження графіків можна вибрати збереження всіх або лише одного вікна.
Якщо вибрано «Только одно окно», то з’являється можливість вибору цього
вікна в меню. Для створення файла ВМР потрібно натиснути кнопку
«Экспортировать».

Рисунок В.9 – Експорт файла в графічний формат

Збереження окремо спеціальних вікон (Спектр, Гістограма) неможливе –
ці вікна можна експортувати лише в режимі експорту всього екрана (опція
«Только одно окно» у вікні експорту не виділена). У разі потреби можна
скористатися програмами захвату екрана.
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Додаток Г
Приклад обробки даних у пакеті MathCad
Додавання текстового файлу, записаного в ході експерименту:
x 

G:\30.07.2\vnezap_u.txt
0

1

2

3

4

5

6

0
0
1·10-4

0
4.504

0
2.054

0
-7.465

0
-6.275

0
-0.294

0
-0.81

4.504

2.044

-7.531

-6.371

-0.347

-0.986

2·10-4
3·10-4

4.5

2.038

-7.579

-6.471

-0.911

-0.988

4.5

2.064

-7.594

-6.431

-3.294

-1.028

4·10-4
5·10-4

4.496

2.051

-7.604

-6.567

-5.032

-1.071

4.496

2.046

-7.598

-6.596

-6.484

-1.049

6·10-4
7·10-4

4.5

2.045

-7.644

-6.54

-6.636

-1.076

4.5

2.049

-7.626

-6.596

-5.756

-1.189

4.499

2.039

-7.58

-6.603

-3.981

-1.234

10

8·10-4
9·10-4

4.5

2.045

-7.548

-6.494

-1.363

-1.274

11

1·10-3

4.499

2.044

-7.537

-6.509

-0.288

-1.409

12

1.1·10-3
1.2·10-3

4.501

2.039

-7.445

-6.491

-0.375

-1.433

4.504

2.053

-7.425

-6.394

-0.33

-1.495

1.3·10-3
1.4·10-3

4.506

2.044

-7.295

-6.306

-0.389

-1.445

4.501

2.058

-7.259

-6.293

-0.384

-1.492

0
1
2
3
4
5
6

x

7
8
9

13
14
15

Задавання кількості крапок :
T  10000

dt 

1
10000

Визначення довжини масиву :

 

 0
i  0 , 1 .. last x
 0
t  x

 

 0
N  length x

5

N  1  10

стовпчик часу вимірювання

Визначення стовпчиків необхідних параметрів (наприклад тиску у двох точках
трубопровідної мережі Н1 та H2) та калібрування їх значень:



 10
H2   x
 1.91  4.5
 9
H1  x  1.95  5

99

Побудова
графіку
зміни
Н1 та
Побудова
графіка
зміни
Н1Н2:
та Н2:

10

6.67

3.33
H1i
H2i

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.33

6.67

10
i dt

Обробка сигналів тиску за допомогою функції медіальної фільтрації (medsmooth):
h1  medsmooth ( H1 , 15)
h2  medsmooth ( H2 , 15)

Побудова
графіка зміни Н1 та Н2 (відфільтрованих):
Побудова графіку зміни Н1 та Н2 (відфільтрованих):
6

4.83

3.67
h1i
h2i

2.5

1.33

0.17
0

1

2

3

4

5

1
i dt

100

6

7

8

9

10

Вирізка необхідного фрагменту сигналу (submatrix, в даному випадку з 3.3 по
4.3 с):
h11  submatrix( h1 , 33000, 43000, 0 , 0)
h22  submatrix( h2 , 33000, 43000, 0 , 0)
Побудова графіку зміни Н1 та Н2:
6

5

4
h11i
h22i

3

2

1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

i dt

Визначення ефективного значення сигналів тиску на довжині вибраного фрагменту
(довжина фрагменту 10000 крапок):

10000

2
He1 

h11
 i 
10000 
i

1



He1  3.196

10000

2
He2 

h22
 i 
10000 
i

1



He2  1.971

1



1



Визначення середнього значення сигналів тиску на довжині вибраного фрагменту
(довжина фрагменту 10000 крапок):

 10000

Hsr1 

h11 
i
10000 
i

1


1

Hsr2 

1



 10000


10000 

Hsr1  3.038





h22 

 i 1



i

Hsr2  1.797
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Визначення стовпчиків необхідних параметрів (витрати у двох точках трубопровідної
мережі Q1 та Q2) та калібрування їх значень:



 1
Q2   x  1.92  2.65

 8
Q1  x  2.008  2.55

Обробка сигналів витрати за допомогою функції медіальної фільтрації (medsmooth):
q1  medsmooth ( Q1 , 15)
q2  medsmooth ( Q2 , 15)
Побудова графіку зміни Q1 та Q2:
8

7.67

7.33
q1i
q2i

7

6.67

6.33

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i dt

Вирізка необхідного фрагменту сигналу (submatrix, в даному випадку з 3.3 по
4.3 с):
q11  submatrix( q1, 33000, 43000, 0 , 0)
q22  submatrix( q2, 33000, 43000, 0 , 0)
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10

Побудова
графікузміни
зміниQ1Q1
Побудова графіка
тата
Q2:Q2:
7.4

7.27

7.13
q11i
q22i

7

6.87

6.73

6.6

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

i dt

Розрахунок гідравлічної потужності за отриманими значеннями тиску та витрати:
Pg1  q1  h1  0.99 9.81
i

i

i

Pg2  q2  h2  0.99 9.81
i

i

i

Побудова
зміниPg1
Pg1татаPg2:
Pg2:
Побудоваграфіку
графіка зміни
400

300

Pg1i
Pg2i

200

100

0

1

2

3

4

5
i dt
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6

7

8

9

10

Вирізка необхідного фрагменту сигналу (submatrix, в даному випадку з 3.3 по
4.3 с):
Pg11  submatrix( Pg1 , 33000, 43000, 0 , 0)
Pg22  submatrix( Pg2 , 33000, 43000, 0 , 0)

400

300

Pg11i
200
Pg22i

100

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

i dt

Побудова спектру гідравлічної потужності
Визначення кількості гармонік:
K  100

k  0 .. K

Розкладання за допомогою функції швидкого перетворення Фур`є (CFFT):
p  CFFT( Pg11)
Визначення постійної складової:
AII  2 p
k

AII
k

AII 
0

Побудова частотного спектру:

 k

fip  arg p
k

104

0

2

Амплітудний спектр гідравлічної потужності:
300

225

AII k 150

75

0

5

10

15

20

25

30

k

Фазовий спектр гідравлічної потужності:

0

2

4

6

8

10

0.1
AII k
AII 0

0.01

1 .10

3

1 .10

4

k
10

Частотний спектр гідравлічної потужності:

0

20

40

60

1
fip k
2

3
k
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80

100

Додаток Д
Опис лабораторного стенда насосного комплексу з керованою
трубопровідною арматурою

Рисунок Д.1 – Електромеханічна система зниження динамічних навантажень у
складі лабораторного НК

Рисунок Д.2 – Фрагмент функціональної схеми фізичної моделі ПК з ЕСЗДН
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок Д.3 – Зовнішній вигляд обладнання ЕСЗДН в НК:
а) засувка; б) мотор-редуктор; в) перетворювач частоти; г) датчик положення;
д) пристрій управління; е) перетворювач інтерфейсів

Рисунок Д.4 – Принципова схема підключення елементів ЕСЗДН
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Додаток Е
Параметри програмного забезпечення, що використовується
в лабораторній роботі

Рисунок Е.1 – Інтерфейс основного вікна програми LGraph2
для реєстрації і відображення перехідних процесів у НК

Рисунок Е.2 – Допоміжне вікно програми LGraph2 для задання параметрів
реєстрації перехідних процесів у НК
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а)

б)

в)

Рисунок Е.3 – Інтерфейс ПО, використовуваного під час проведення
експериментальних досліджень:
а), б) основна закладка; в) допоміжна закладка

Рисунок Е.4 – Допоміжне вікно програми LGraph2 для запису перехідних
процесів у НК в текстовий файл
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Додаток Ж
Приклад експериментальних перехідних процесів з різними темпами
закриття засувки

Ці криві отримані за лінійним законом закриття і з постійною частотою
живлення електроприводу засувки.
f0, Гц
50

H, м
30

45 26,98
40

4

23,96

35 20,94
30 17,92
25

14,9

20 11,88
15

8,86

1

10

5,84

2

5

2,82

=1
t1

0

0

3

t3
6

9

=0
→0
t5
t6
12
15
18

110

21

24

27

30 t, c

Q1, м3/c
7
5,6
4,2
2,8
1,4
0

0

t2
6

3
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Рисунок Ж.1 – Графіки перехідних процесів у НК за лінійним законом закриття
засувки з частотою f0 напруги живлення ЕП,рівній 40 Гц:
1, 2 – криві зміни напору H3(t) після і H2(t) до засувки відповідно; 3 – крива
зміни витрати Q1(t) в трубопровідній мережі;
4 – крива зміни частоти f0(t) напруги живлення
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Рисунок Ж.2 – Графіки перехідних процесів у НК за лінійним законом закриття
засувки з частотою f0 напруги живлення ЕП, рівній 40 Гц:
1, 2 – криві зміни напруги Uph(t) та струму Iph(t) фази статора АД3 відповідно;
3 – крива зміни частоти f0(t) напруги живлення
Криві демонструють нелінійний закон закриття засувки і зміною частоти
живлення електродвигуна в процесі закриття.
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Рисунок Ж.3 – Графіки перехідних процесів у НК за нелінійним законом
закриття засувки з частотою f0 напруги живлення ЕП, рівній 40 Гц, на ділянці
0,2≤≤1 та 5 Гц на ділянці ≤0,2:
1, 2 – криві зміни напору H3(t) після і H2(t) до засувки відповідно; 3 – крива
зміни витрати Q1(t) в трубопровідній мережі;
4 – крива зміни частоти f0(t) напруги живлення
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Рисунок Ж.4 – Графіки перехідних процесів у НК за нелінійним законом
закриття засувки з частотою f0 напруги живлення ЕП, рівній 40 Гц, на ділянці
0,2≤≤1 та 5 Гц на ділянці ≤0,2:
1, 2 – криві зміни напруги Uph(t) та струму Iph(t) фази статора АД3 відповідно;
3 – крива зміни частоти f0(t) напруги живлення
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