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У промисловості України і багатьох інших країн стоїть гостро питання 

про енерго- та ресурсозбереження. Багато уваги приділяється пошукам заходів 

та методів, які будуть в змозі забезпечити виконання основних технологічних 

процесів зі значною економією енергоресурсів. 

Потужними споживачами електричної енергії являються системи 

повітропостачання для пневмоінструменту на заводах, виробництвах та 

шахтах. Більшість старого обладнання, яке не модернізується, працює з 

примітивними методами керування, наприклад, з нерегульованим 

електроприводом, коли компресор працює з частими пусками та зупинками на 

повній швидкості не залежно від витрат повітря в системі, що призводить до 

великих витрат електроенергії. 

На сьогодні існує достатня кількість методів керування, які 

забезпечують підвищення енергоефективності та надійності роботи системи 

повітропостачання. Сучасні цифрові обчислювальні машини здатні з високою 

швидкодією і точністю вирішувати поставлені задачі за заздалегідь відомими 

алгоритмами. 

Актуальність роботи. На сьогоднішній день питання про покращення 

роботи установок повітропостачання є відкритим та актуальним. 

Використання системи автоматичного контролю компресорними 

установками, такої як частотне керування, дозволяє значно покращити 

перехідні процеси комплексу у цілому, підвищити енергоефективність і цим 

самим поліпшити фінансові витрати власників таких систем. 

Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є розробка 

автоматизованої електромеханічної системи керування компресорними 

установками з високими енергетичними показниками. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

1. Огляд літературних джерел з метою аналізу типових електроприводів, 

що використовуються для компресорних установок. Аналіз систем 



керування такими установками та виявлення найбільш ефективного 

технічного рішення. 

2. Розробка математичної моделі компресорної установки для передачі 

повітря з урахуванням особливостей застосування їх. 

3. Розробка регуляторів тиску для системи керування. 

4. Розробка системи стабілізації тиску. 

5. Дослідження розробленої системи автоматичного керування для різних 

режимів та при різних умовах роботи. 

Об’єктом дослідження є компресорна установка з виробництва 

стисненого повітря з приводним асинхронним двигуном. 

Предметом дослідження є стабілізації тиску в пневмосистемі за 

рахунок регулювання продуктивності компресорній установці. 

Методи дослідження. При вирішенні поставлених задач 

використовувались методи сучасної теорії керування та математичне 

моделювання. 

Наукова новизна полягає у наступному: 

Проведено порівняльний аналіз енергетичних процесів при зміні 

параметрів пневмосистеми при використанні нерегульованого приводного 

асинхронного двигуна та при застосуванні частотного керування асинхронним 

двигуном компресорної установки з використанням ПІ-регулятора тиску на 

виході системи. 

Практичне значення отриманих результатів: синтезована система 

керування може використовуватись в будь-яких галузях, забезпечуючи 

надійну роботу пневмоінструменту ті підвищення енергетичних показників 

комплексу. 
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