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НТУУ «КПІ», кафедра автоматизації електромеханічних систем та 

електроприводу 

 

Вступ. Розвиток технологій та сучасних систем автоматизації, змушує час 

від часу переосмислювати вимоги до обладнання для підтримання виробництва 

на конкурентоспроможному рівні. У галузі виробництва поліетиленових 

пакетів на сьогодні актуальною є задача подальшого удосконалення установок, 

що забезпечують виконання технологічного процесу.   Дана робота присвячена 

аналізу існуючих проблем та пошуку нових концептуальних рішень для 

модернізації позиційного асинхронного електроприводу установки зі 

зварювання поліетиленових пакетів. 

Метою роботи є вироблення концептуальних положень  для 

удосконалення позиційного асинхронного електроприводу  установки зі 

зварювання поліетиленових пакетів. 

Матеріали дослідження. Відповідно до існуючих на сьогодні потреб  у 

виробництві поліетиленових пакетів, вимоги до головного позиційного 

електроприводу  установки зі зварювання поліетиленових пакетів можуть бути  

сформульовані у наступному вигляді:  

- підвищення точності позиціювання при зварюванні шва та обрізанні 

довжини пакета з 1 мм до 0,1 мм; 

- забезпечення монотонного характеру перехідного процесу при 

позиціюванні; 

- підвищення продуктивності установки з 40 до 80 шт/хв ; 

- зниження енерговитрат щонайменше на 10%. 

На даний момент в установці існує проблема з головним приводом 

позиціювання, який не дозволяє забезпечити необхідні показники. Він являє 

собою замкнуту за швидкістю систему керування асинхронним двигуном з 

перетворювачем частоти, що працює на основі бездавачевого векторного 

алгоритму керування. Для позиціювання головний привод знижує швидкість у 

зоні зупинки, а для точної зупинки, використовується гальмівна 

електромагнітна муфта, яка спрацьовує за сигналом давача на валу.  

Очевидно, що за рахунок збільшення швидкості переміщення можна 

підвищити продуктивність установки. Крім цього, позиціювання за допомогою 

гальмівної муфти характеризується низькою точністю та  енергоефективністю. 

Отже, для забезпечення вищезазначених показників рекомендується заміна 

головного привода, замкнутого за швидкістю, на систему, замкнуту за 

положенням. Така система може бути побудована на основі  комплектного 

асинхронного сервоприводу, що випускається серійно, або на основі 

асинхронного електроприводу із системою керування власного розроблення. 

До складу комплектного асинхронного сервопривода входять: 
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- асинхронний двигун з короткозамкнутим  ротором та вбудованим 

давачем кутового положення валу (енкодером); 

- сервопідсилювач – силовий керуючий пристрій, що представляє собою 

триконтурну систему керування. 

Використання комплектного сервопривода  для модернізації установки є 

доцільним за умов обмеження фінансових та часових ресурсів. Проте, такі 

принципові особливості цих електроприводів, як класичне векторне керування 

та підпорядкована структура регуляторів [1] спричинюють істотне зниження 

потенційно можливих показників якості керування та енергоефективності. 

Інший шлях, що ґрунтується на використанні позиційного асинхронного 

електроприводу із самостійно спроектованою системою керування, потенційно 

є більш перспективним. Він дозволить не тільки досягти зазначених раніше 

бажаних показників нової установки, але й  перевищити їх.  

Кінематична схема  установки зображена на рисунку 1. 

 

На рис. 1 застосовано наступні умовні позначення: 1 – ножиці; 2 – привод 

регулювання довжини пакета; 3 – гвинтова передача; 4 – пристрій для 

зварювання шва; 5 – пристрій регулювання натягу пакетної стрічки; 6 – ремінна 

передача; 7 – головний привод позиціювання; 8 – фотодавач; 9 – давач кромки 

пакетної стрічки; 10 – регулятор натягу стрічки; 11 – розмотуючий привод; 12 – 

пневмоциліндр; 13 – давач рівня; 14 – бобіни з пакетною стрічкою. 

Підсумки. Сформовано основні вимоги для удосконалення позиційного 

асинхронного електроприводу установки зі зварювання поліетиленових пакетів.  
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Рисунок 1 – Кінематична схема установки для зварювання поліетиленових 

пакетів 


