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Tóm tắt: 
 

Tự động hoá phục vụ hoạt động xây dựng và sản xuất ngày càng được ứng dụng rộng rãi hơn. Tuy 

nhiên hầu hết việc uốn đai thép ở các công trình xây dựng đều được sản xuất một cách thủ công, 

dẫn tới năng suất rất thấp. Trước đây, chúng tôi áp dụng đề tài này vào sản xuất giúp tạo nhiều 

thuận lợi cho việc gia công sản xuất đai thép phục vụ công trình xây dựng và đã mang lại nhiều ý 

nghĩa thiết thực. Xong công việc duỗi và uốn đai thép trên hệ máy ban đầu phát sinh một số nhược 

điểm trong quá trình thi công cần phải có hướng khắc phục. Do nhu cầu và tính cấp thiết như vậy, 

nên chúng tôi đưa ra phương án cải tiến máy uốn đai thép vào áp dụng thực tế là một vấn đề hết 

sức cấp thiết và mang lại nhiều ý nghĩa thực tiễn. Việc cải tạo máy uốn đai mang lại những ưu 

điểm như sau: Hệ thống cấp phôi thực hiện nhanh hơn; giải quyết triệt để hiện tượng trượt gây sai 

số; chế độ vận hành đơn giản hơn.                    

           Từ khóa: Máy nén khí; Piston khí nén; Điều khiển Arduino; Máy uốn đai; Van điện từ.         

Abstract: 

Automation in production and construction activities is becoming more and more popular. 

However, steel bending in construction works are mainly done manually, resulting in low 

efficiency. Previously, we applied this topic in production, thereby helping facilitate the 

manufacturing of steel belts to be used in many construction works, which has brought much 

practical significance. But the stretching and bending of steel belts on platforms initially generated 

some drawbacks in the implementation process, which need to be overcome. This is a matter of 

urgency, therefore we propose solutions which involve the practical application of renovation of 

steel belt bending machines, which is of great necessity and practical significance. The renovation 

of steel belt bending machine shows its advantages as follows: the feeder system feeder operates 

faster; slipping belt phenomena causing errors are radically solved; the system operates more 

simply.    
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