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1. Дослідження кінематичної схеми й циклограми вагового дозатора для 

сипких продуктів 

Мета роботи -  вивчити роботу дозатора й побудувати кінематичну схему й 

циклограму роботи 

1.1. Основні теоретичні відомості 

Схемою називають конструкторський документ, на якому умовними зображеннями  

й позначеннями показують складові частини виробу й зв'язки між ними. 

Схема відрізняється від складального креслення тим, що на ній не відображається 

конструктивні особливості деталей, що входять у виріб. Крім того, на ній показують 

не всі деталі, що становлять складальну одиницю.  

Найбільш повне подання про виріб і його роботу дають принципові схеми. 

Принципова схема визначає повний склад елементів, що входять у виріб, і всі 

зв'язки між ними.  

Принципова кінематична схема показує послідовність передачі руху від двигуна 

через передавальний механізм до робочих органів виробу і їхній взаємозв'язок. У 

кінематичних схемах зображують тільки ті елементи складальної одиниці, які 

беруть участь у передачі руху. Конструкція складальної одиниці, що має рушійні 

частини, не показують зовсім або наносять її обрис суцільними тонкими лініями.  

Просторові кінематичні механізми зображують звичайно у вигляді розгорнутих 

схем в ортогональних проекціях. Вони виходять шляхом сполучення всіх осей в 

одній площині з наступним проектуванням на цю площину. Такі схеми дозволяють 

усвідомити послідовність передачі руху, але не показують дійсного розташування 

деталей механізму. 

          Кінематичні схеми допускається виконувати в аксонометричних проекціях. 

Такі зображення застосовують, головним чином, у навчальному процесі, оскільки 

дозволяють показати не тільки послідовність передачі руху, але й просторове 

розташування всіх кінематичних елементів у механізмі.  



Всі деталі на кінематичних схемах зображують умовно у вигляді графічних 

символів, що лише віддалено нагадують їхній пристрій. 

Умовні графічні позначення для кінематичних схем встановлені ГОСТ 2.770 - 68. 

Допускається застосовувати нестандартні умовні графічні позначення, але з 

відповідними поясненнями на схемі.          

          На кінематичній схемі  елементам привласнюють номери у порядку передачі, 

руху, починаючи від джерела руху. 

         Читати кінематичну схему починають від двигуна, що є джерелом руху всіх 

деталей механізму. Виявляючи послідовно по умовних позначках кожний елемент 

кінематичного ланцюга, зображений на схемі, установлюють його призначення й 

характер передачі руху. 

Циклограми будують звичайно в прямокутній (декартовій) або полярній 

системі координат і називають відповідно лінійними й круговими. Кругові 

циклограми будують тільки для машин-автоматів. Лінійні циклограми можна 

будувати для машин-автоматів з будь-яким кінематичним циклом. Для побудови 

лінійних циклограм по осі абсцис у масштабі відкладають кут, що відповідає 

кінематичному циклу машини-автомата (одному оберту розподільного вала), а по 

осі ординат - умовні переміщення (лінійних або кутові) ведених ланок циклових 

механізмів у довільному масштабі. Побудову циклограми починають із основного 

циклового механізму, потім будують циклограми для тих механізмів, руху яких 

безпосередньо залежать від руху основного механізму, і лише після цього будують 

циклограми інших механізмів. 

1.2. Опис і принцип роботи установки 

На рис.1.1. зображена схема лабораторної установки. Продукт з бункеру 1 

подається в лоток 5. Його подача регулюється шторкою. Електромагнітний вібратор 

створює коливання лотка ,за рахунок чого продукт просувається по лотку до 

вивантажувального пристрою 8. Тензометричний датчик 9 подає сигнал про 

формування дози на блок керування 6. Коли потрібна доза сформована, продукт 



вивантажується через воронку 7 у ємність, яка стоїть на підставці пакувального 

стола 3. 

1 – бункер; 2 – електромагнітний вібратор; 3 – пакувальний стіл; 4 – шторка;  

5 – лоток; 6 – блок керування; 7 – воронка; 8 – вивантажувальний пристрій; 

9 – тензодатчик; 10 – пружина. 

Дозатор обладнаний блоком управління «ДИСКРЕТ-43», призначеним для 

автоматичного дозування сипких продуктів. Блок управління виконаний у якості 

універсального пристрою з програмним керуванням і автономним живленням. 

Вимірювальна частина блока управління розрахована на підключення 

тензометричного датчика ваги з номінальним значенням вимірюваної маси 5 кг і 

робочим коефіцієнтом передачі (РКП) рівним 2 мВ/В. Однак, можна 

використовувати датчики з діапазоном вимірюваної ваги до 25 кг. Верхня границя 

вимірювань датчика не повинна бути меншою за сумарне значення маси дозованого 

продукту і дозуючого ковша. Особливість режиму дозування -  це циклічна робота. 

Протягом одного циклу набираються потрібна маса (доза) і відбувається її 

розвантаження. 

 

1.3. Порядок проведення роботи 

1.Вивчити принцип роботи дозатора. 

2.Записати час виконання кожної операції. 

3.Вивчити кінематику дозатора. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Схема вагового дозатора для сипких продуктів 

 

 

 



1.4. Обробка результатів 

1. Побудувати кінематичну схему дозатора. 

2. Побудувати циклограму: 

• У координатах час - початкове положення кожного механізму 

ставляться крапки, що фіксують час, раніше якого не може початися 

кожна наступна операція. 

• Крапки з'єднуються прямими лініями 

 

3. Визначити час циклу дозування по циклограмі [1].  

                                       1,15ц дt t= ⋅ , [с]                                      (1.1) 

де цt  – час циклу, хв; рt  – час роботи дозатора, певне по циклограмі. 

1,15 – коефіцієнт часу неврахованих операцій (включення, виключення). 

1.5. Контрольні питання 

1. Чим відрізняється лінійна циклограма від кругової? 

2. Для яких механізмів доцільно будувати кругову циклограму, а для яких - 

лінійну? 

3. Правила побудови кінематичних схем. 

4. Які типи урухомників використовують для пакувальних машин і як вони 

позначаються на кінематичних схемах? 

5. Що можна прочитати по кінематичній схемі? 

6. З чого починається побудова циклограми? 

1.6.Техніка безпеки 

1. Не торкатись рухомих частин машин. 

2. Перед включенням дозатора до електроживлення перевірити кріплення 

деталей, правильність монтажу. 

3. Підтримувати постійну наявність матеріалу в завантажувальному бункері. 

4. Не спиратися на лоток дозуючого живильника. 

5. Не перевантажувати живильник  масою більше 5 кг. 

 



2. Дослідження об’ємного  дозатора для сипких речовин 

 

Мета роботи – визначити  товщину  стінки бункера завантажувального та малого 

бункера; проаналізувати , чи відповідає реальна товщина бункера розрахунковій. 

Розробити кінематичну схему . 

 

2.1.Основні теоретичні положення 

Розрахунок товщини тонкостінного конічного днища проводиться за формулою [2] 

                                                 1
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 де Sp – розрахункова товщина,м; Dk –  внутрішній діаметр конуса,м; Pp – внутрішній 

розрахунковий тиск (не перевищує 1.0 МПа); [σ]- допустиме навантаження 

матеріалу днища (150 МПа); φ- коефіцієнт міцності зварного шва (становить 1.0);  

2α- кут  при вершині конуса (<1200) 

   Виконавча товщина [2]: 

                                                            S=Sp+C, [м]                                           (2.2) 

 де С- сума додатків до розрахункової товщини (становить 0.00128 м). 

    Кінематичні принципові схеми показують послідовність передачі руху від 

двигуна через передавальний механізм до робочих органів або інструментів, а також 

дають можливість судити про способи їх регулювання, контролю, управління ними. 

    Виконують кінематичні схеми відповідно до ГОСТ 2.703—68. На кінематичній 

схемі показують всі кінематичні елементи виробу, кінематичні зв'язки механічного і 

немеханічеського типу між різними елементами і групами елементів виробу, зв'язок 

механізму з двигуном.  Елементи кінематичних схем позначаються умовно по ГОСТ 

2.770—68. До кінематичних елементів відносяться вали, осі, підшипники, муфти, 

гальма, шківи, зубчасті колеса, черв'ячні передачі і тому подібне. 

     Умовні знаки на схемі викреслюють, не дотримуючись масштабу зображення. 

Проте при повторенні одних і тих же знаків виконувати їх потрібно однаково.    

Взаємне розташування елементів на кінематичній схемі повинне відповідати 

початковому, середньому або робочому положенню виконавчих органів.  



    На кінематичних схемах допускається вказувати: найменування кожної групи 

елементів, що має певне функціональне значення; основні характеристики і 

параметри кінематичних елементів (для двигуна — тип, потужність, швидкість 

обертання ; для зубчастих коліс — число зубів , модуль і т. д.); довідкові і 

розрахункові дані у вигляді графіків, діаграм, таблиць. 

    Читати кінематичну схему починають від двигуна, виявляючи послідовно по 

умовних позначеннях кожен елемент кінематичного ланцюга, встановлюючи його 

значення і характер передачі руху.  

    Циклограми будують в прямокутній або полярній системі координат і називають 

відповідно лінійними або круговими.  

Побудову циклограму починають з основного циклового механізму , потім 

будують циклограми тих механізмів, рухи яких безпосередньо залежать від руху 

основного механізму. 

 

2.2. Опис установки 

    Дозатор  складається з насипного бункера 1, з якого подається матеріал, рухомого 

диска 2, який має отвір для засипання продукції. До рухомого диска кріпляться  

дозувальні стаканчики 3.  Нерухомий  диск 4  має отвір для висипання дозованого 

матеріалу жорстко встановлений на валу 5, який може змінювати відстань між 

дисками (змінюючи при цьому величину дози) за допомогою важеля 10 з гвинтом 6. 

Рухоме колесо приводиться в рух за допомогою шайби 7, яка отримує обертання від 

електродвигуна 8 ( MS6324) через редуктор 9 . Розподільчий малий бункера 12 

кріпиться на металеву раму. Вмикання дозатора  відбувається за допомогою 

електронного ящика 11. 
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2.3. Порядок проведення дослідів 

1. Ознайомитись з технікою безпеки та будовою машини 

2. За допомогою вимірювальних приладів визначити товщину завантажувального 

бункера 

3. Підготувати дозатор до роботи, перевіривши справність всіх вузлів 

4. Зробити кінематичну схему 

5. Записати час виконання кожної операції для побудови циклограми 

 

2.4. Обробка результатів 

1.Розрахувати товщину насипного бункера  за формулами  (2.1) та  (2.2) та 

порівняти її з реальною. 

2. Скласти кінематичну схему об’ємного дозатора. 

3. Побудувати циклограму роботи об’ємного дозатора  

4. Визначити час циклу [1] дозування по циклограмі : 

                                                      tц=1,15·tp , [с]                                       (2.3) 

 де tц – час циклу,с; tp – час роботи дозатора,с ; 1,15 – коефіцієнт часу неврахованих 

операцій (включення, виключення). 

 

2.5.Контрольні запитання 

1. Чи зміниться необхідна товщина бункера при зміні завантажувального 

матеріалу? З чим це пов’язане? 

2. Як впливає конусність бункера на його товщину? 

3. Яка послідовність складання кінематичної схеми? 

 

2.6. Техніка безпеки 

2. Не торкатись рухомих частин машини і її робочому стані. 

3. Перед включенням дозатора до електроживлення перевірити кріплення деталей , 

правильність монтажу. 

4. Підтримувати постійну наявність матеріалу в завантажувальному бункері. 

 

 



3.  Розробка кінематичної схеми і дослідження циклограми вертикального 

напівавтомату 

 

Мета роботи - скласти кінематичну схему упаковочної машини, побудувати 

лінійну циклограму. 

 

3.1. Основні теоретичні відомості 

Наведені пояснення роботи механізмів формування внутрішнього і 

зовнішнього пакетів. За  прикладом скласти опис роботи механізму формування 

пакету на вертикальному напівавтоматі. 

Направляючим механізмом паперова заготовка для внутрішнього пакету, що 

залишається після відрізання ножицями на підйомному столику 1–3 (рис. 3.2,а), і яка 

подається на підйомний столик 4–6 етикетка піднімаються к формам пакетної 

каруселі і згодом обертається навколо них з трьох сторін (операції 2 и 7 – всі 

операції вказані по технологічній схемі). Для цього подвійним кулачком 7/23 за 

допомогою штовхача 8 і шатуна 9 підіймається  вгору траверсою 10, яка жорстко 

з'єднана  з трубками 11 і 12, що підводять крайні частини 1, 3 і 4, 6 під'ємних 

столиків. При підйомі трубок 11 і 12 підіймаються також стержні 13 і 14, які під 

взаємодією пружин 15 і 16 упорами 17 і 18 притискаються до трубок 11 і 12. 



 

 Рис. 3.1. Механізми для формування внутрішнього і зовнішнього пакету 

Стержні 13 і 14 несуть середні частини 2 і 5 підйомних столиків. Коли останні 

будуть притиснені до форм пакетної каруселі паперову заготовку внутрішнього 

пакету і етикетку, при подальшому підйомі трубок 11 і 12, бічні направляючі 

частини під’ємних  столиків 1, 3 і 4, 6 обертаються – паперову заготовку і етикетку 

навколо форми пакетної каруселі, тобто виконує першочергову операцію 

формування внутрішнього і зовнішнього пакету. Наступні операції – загинання 

паперу і етикетки для утворення подовжніх швів (операції 3 і 5). Спочатку 

загибається короткий виступ по формі частини паперової заготовки або етикетки, а 

далі – довша, яка накладається на іншу частину і склеюється з нею. Коротка частина 



загинається механізмом, який приводиться  в дію пазовим кулачком 1/5 (рис. 3.2, б). 

Штовхач 2 через шатун 3 приводить в коливальний рух коромисло 4, шарнірно 

з'єднане з загиначем 5, який є робочим органом механізма для загинання короткої, 

виступаючої над формою, частини етикетки. Прижим 6 при цьому упирається через 

етикетку в бічну частину форми і притискає до неї етикетку, під час загинання 

короткої частини, за рахунок взаємодії пружини 7. Коливальний рух коромисла 4, за 

допомогою пари конічних секторних шестерен 8–9, передається коромислу 10, який 

є аналогічним механізму для загинання короткої частини бумажної заготовки 

внутрішнього пакету, робочим органом якого служить загинач 11 разом з прижимом 

12, працюючим під взаємодією пружини 13. Довша частина етикетки зовнішнього 

пакету загинається подібних же механізмім, який приводиться в дію дисковим 

кулачком 14/7. Штовхач 15 через шатун 16 приводить в коливальну дію коромисло 

17 і загиначі 18 разом з   прижимом 19, що працюють під взаємодією пружини 20. 

Від  коромисла 17, за допомогою пари конічних секторних шестерень 21–22, 

приводиться в рух коромислом 23 і загиначем 24, що загинає довшу частини 

паперової заготовки внутрішнього пакета. Заготовка притримується прижимом 25 за 

рахунок взаємодії пружини 26. Після загинання виступаючих над формами частин 

паперової заготовки внутрішнього пакету на утворення при склеюванні подовжніх 

шів пакету опускаєтся прижим 1 (рис. 3.2, в). Такий прижим є над кожним з восьми 

форм пакетної каруселі. Він притискається до форм ричагом 2 під взаємодією 

стисненої пружини 3. На подовжній шов зовнішнього пакету одночасно опускається 

також прижим 4 за допомогою важеля 5 і стисненої пружини 6. Під час утворення 

поздовжніх швів внутрішнього і зовнішнього пакетів прижими 1 до 4 повинні бути 

підняті над формами. Прижими підіймають механізм, що приводяться в дію 

дисковим кулачком 7/25. Штовхач 8 за допомогою шатуна 9 надає поступальний рух 

повзуну 10. Пружина 11 замикає кулачкову пару. В пазу повзуна 10 переміщується 

повзун 12 відхиляє важіль 13 і з допомогою ричага 2 підіймають прижим 1. 

Аналогічно повзун 14 відхиляє важіль 15 і підіймає прижим 4. Операція 4  

виконується механізмом, що приводиться в дію циліндричним кулачком 1/14 (рис. 

3.2, г). Штовхач 2 через шатун 3 надає коливальний рух коромислу 4 з закріпленим 

на ним робочим органом 5. Одночасно цим же штовхачем через шатун 6 



приводиться в коливальний рух коромисло 7 з закріпленням на ньому рабочим 

органом 8 виконання операції завернення правої широкої створки донця 

зовнішнього пакета (операція 10). Завернення лівої широкої сторони і ущільнення 

склеювання дна внутрішнього пакету (операція 5) виконують нерухомі направляючі, 

під час поворота пакетної каруселі.  

 

3.2.  Опис установки 

Вертикальний напівавтомат використовується для упаковки і фасування (при 

встановленні на установці дозатора будь-якого типу) сипких і крупних 

важкодозуючих матеріалів. 

Установка в автоматичному  режимі протягує плівку з рулона, що 

встановлений на рулоноутримувачі 8, через механізм 10 і формує пакет з плоскої 

плівки за допомогою воротника 7 вздовж тубуса 6 і механізму формування 

горизонтального шва 4. Відбувається попереднє формування заготовки і форми 

пакета необхідного розміру. Сформований пакет отримуємо внаслідок запаювання 

нижнього шва і одночасного відрізання попереднього пакету (або зайвого матеріалу 

– при формуванні першого пакету) механізмом 5. Дозована продукція потрапляє 

через тубус 6 у сформований пакет, оператор  формує запаяний верх, проставляє 

дату, і  відрізає готовий пакет з продукцією від наступного за допомогою педалі 2. 

За допомогою кінематичної схеми вузол склеювання кінців пакета 4 і 5 відповідає 

водночас за відрізання пакету один від одного, формування верху попереднього 

пакету і низу наступного; також, можливе приєднання вузла формування 

«європакета» до колодок, що склеюють плівку, яка протягується по тубусу 7 через 

комір 6, який полегшує вирівнювання плівки і її рівномірне розташування, а також 

правильне, рівне відрізання пакета, щоб продукція не висипалася з пакета.  

 

 

 

 



 
Рис.3.2. Схема вертикального напівавтомату для фасування і упаковки 

 

 



3.3 Порядок проведення дослідів 

Ознайомитися з принципом утворення пакета в машині. Потім перейти до 

огляду машини, визначити розташування робочого органу(ів) машини, пристроїв 

керування і блокування. 

 На базі вивчених пристроїв і принципу роботи, а також візуального і 

структурного аналізу скласти кінематичну схему і дати письмові пояснення. При 

цьому враховувати умовні позначення елементів, що затвердженні в ЄСКД 2.701-68; 

2.703-68; 2.770-68.  

 Циклом робочого органу називається сукупність усіх його станів, що 

складають цикл протягом певного проміжку часу. Цей проміжок часу називається 

часом циклу.  

 Цикли робочих органів полягають у наступних переміщеннях і зупинках:  

- рух робочого органу у напрямку виконання технологічної операції, час 

робочого ходу або робочого переміщення (час руху - tр);  

- зупинка робочого органу після виконання технологічної операції або 

очікування( час зупинок - tз.р. );  

- рух робочого органу до початкового положення (вихідного);  час холостого  

ходу  або  холостого  переміщення (час руху – tх);  

- вистоюванні робочого органа у вихідному положенні  

(час вистоювання – tв.х.). 

                                                                                                             Таблиця  3.1.     

№ 

п/п 

tp tз.p. tx tв.x. tк 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

Ср. 

знач. 

     



Час, відрахований від моменту початку руху робочого органу у напрямку 

виконання технологічної операції з першим об’єктом  до моменту початку руху 

цього ж робочого органу у напрямку здійснення аналогічної технологічної операції 

над другим об’єктом називається часом кінематичного циклу і позначається 

наступним чином - tк.  

Час кінематичного циклу – це є сума усіх періодів часу його стану [1]:   

                                           tк = tр + tз.р. + tх + tв.х, [с]                              (3.1) 

Для визначеня часу кінематичного циклу необхідно мінімум п’ять разів 

зробити вимірювання і результати занести до таблиці 3.1.  

Визначити середньоарифметичне значення складових кінематичного циклу і в 

масштабі  побудувати прямокутну циклограму. 

 

3.4.   Контрольні запитання. 

1. Яким чином з’єднані виконавчі механізми даної машини?  

2. Що називається циклограмою? Які Ви знаєте види циклограм?  

3. Робочі цикли машини, обгрунтувати їх вибір.  

4. Як знайти час кінематичного циклу? 

 

3.5. Техніка  безпеки . 

1.  До роботи з машиною допускаються лише ті студенти, що пройшли техніку 

безпеки. 

2.  Не торкатися рухомих, нагрівальних механізмів машини під час роботи. 

3. Не торкатись нагрівальних зварних елементів після вимкнення машини – 

дочекатись їх охолодження. 

4.Обережно поводитись при роботі з відрізним ножем. 

5. За необхідності збирання – розбирання машини  пристрої  і  деталі  класти  у  

ящики  для  запобігання  їх  падіння  і  зникнення. 

6. Після  збирання установку перевірити на  працездатність. 

 

 

 



4. Дослідження циклограми машини об’ємного пакування 

  

Мета роботи - побудувати прямокутну циклограму. 

 

4.1. Основні теоретичні положення 

      Такі машини широко використовуються в харчовій промисловості, кулінарії та у 

сфері торгівлі від маленьких магазинів до великих харчових виробництв ( м’ясо, 

птиця, риба, сир, овочі). Упаковка відбувається у вакуумні бар’єрні пакети. Для 

щільного облягання продуктів, надання більш естетичного зовнішнього вигляду 

упаковці, після вакуумування продукт може підлягати тепловій обробці, в процесі 

якої відбувається усадка вакуумного пакету в термоусаджувальних танках. 

      Запайщик лотків (трей-силер) – це пакувальне обладнання, яке запаковує тару – 

лотки – плівкою шляхом термічної дії на матеріал. Плівка і лотки повинні 

виконуватися з термозварювальних матеріалів. Для підвищення строків зберігання 

продуктів використовується технологія вакуум/газ. Теоретичні відомості про 

циклограму див. п. 3.3 лабораторної роботи №3. 
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4.2. Опис установки 

       Схему експериментальної установки наведено на рис.4.1. Установка складається 

з корпусу верхнього 1, плити формувальної 2, валу 3, валу обмежуючого 4, планки 

відрізної 5, планки обмежуючої  6, ручки 7, кришки 8, різця 9, корпусу нижнього 10, 

нагрівача 11, шайби 12. 

 

4.3.Порядок проведення дослідів 

1. Розташувати рулон з плівкою позаду машини. Вибрати лоток і підставку під 

нього. 

2. Вставити лотки. Розмір лотка повинен відповідати отвору для лотка в матриці. 

Переконатись, що краї лотка сухий та чистий. Натягнути плівку над лотком вручну.  

Плівка та лоток повинні бути сумісними. 

3. Перевірити, що запаюваний шар плівки дотикається з кришкою лотка. 

4. Увімкнути машину. Повернути основний вимикач, після чого почне нагріватися 

зварна панель машини. Процес нагрівання машини фіксується лампочкою. Як тільки 

температура нагріву досягне заданої величини, лампочка погасне. 

5. Закрити кришку, повернути регулятор температури вниз на 90, 100, 120, 180 

градусів. Зачекати 2 секунди та, повернувши в протилежну сторону регулятор 

температури, відкрити кришку. Кришка відкриється самостійно. 

6. В залежності від використаних матеріалів (PP, CPET,APET…) встановлюють 

необхідну температуру нагріву. Збільшити чи зменшити температуру можливо за 

допомогою кнопки регулювання. 

7. На базі вивчених пристроїв і принципу роботи побудувати прямокутну 

циклограму. 

8. Для визначення часу кінематичного циклу необхідно мінімум п’ять разів зробити 

вимірювання і результати занести до таблиці 4.1. Визначити середньоарифметичне 

значення складових кінематичного циклу і в масштабі побудувати прямокутну 

циклограму. 
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                                                                                                           Таблиця  4.1.     

№ 

п/п 

tp tз.p. tx tв.x. tк 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

Ср. 

знач. 

     

 

 

4.4.   Контрольні запитання. 

1. Що називається циклограмою? Які Ви знаєте види циклограм?  

2. Робочі цикли машини – назвати і обгрунтувати їх вибір.  

3. Як знайти час кінематичного циклу? 

 

4.5. Техніка безпеки. 

1. Пакувальна машина  використовується тільки для запаювання лотків. 

2. Не допускати потрапляння води. Для очищення машини не використовувати 

розприскувачі високого тиску або парові очищувальні машини.  

3. Кабель живлення повинен розміщуватись так, щоб в екстремальній ситуації 

машину можна було відразу знеструмити. 

4. Параметри кабелю  живлення повинні співпадати із вказаними технічними 

даними. Машину не можна використовувати, якщо:пошкоджений кабель 

живлення; помітні явні пошкодження машини; після падіння. 

5. Перед  тим, як відкрити машину необхідно витягнути кабель живлення. 

6. Знеструмити машину перед очищенням. 

7. Не тягнути за шнур при вимкнені машини. 

8. При очищенні не використовувати агресивні миючі засоби. 



5.Дослідження дозатора в’язких продуктів 

 

Мета роботи – розробити кінематичну схему, побудувати циклограму . 

 

5.1.Основні теоретичні положення 

Дозатор призначений для дозування в’язких та пастоподібних неабразивних 

продуктів (крем, шампунь, соус, мед, кетчуп і т.д.) у фармакологічній, парфумерній, 

харчовій і інших галузях промисловості. 

Дозатор може використовуватись як автономно, так і в комплексі з упаковочним 

чи технологічним обладнанням. Oблacть застосування дoзaтopа визначається 

стійкістю нержавіючих сталей 12X18H9(T), 12X18H10(T) і фтopoплacтa Ф4, з яких 

виготовлені деталі і вузли проточної частини, або вимогами нормативних 

документів на допустимість контакту продукту, що дозується, з вказаними видами 

матеріалів. 

Кінематичні принципові схеми показують послідовність передачі руху від 

двигуна через передавальний механізм до робочих органів або інструментів, а також 

дають можливість судити про способи їх регулювання, контролю, управління ними. 

 Виконують кінематичні схеми відповідно до ГОСТ 2.703—68. На кінематичній 

схемі показують всі кінематичні елементи виробу, кінематичні зв'язки механічного і 

немеханічеського типу між різними елементами і групами елементів виробу, зв'язок 

механізму з двигуном.  Елементи кінематичних схем позначаються умовно по ГОСТ 

2.770—68. До кінематичних елементів відносяться вали, осі, підшипники, муфти, 

гальма, шківи, зубчасті колеса, черв'ячні передачі і тому подібне. 

Умовні знаки на схемі викреслюють, не дотримуючись масштабу зображення. 

Проте при повторенні одних і тих же знаків виконувати їх потрібно однаково.    

Взаємне розташування елементів на кінематичній схемі повинне відповідати 

початковому, середньому або робочому положенню виконавчих органів. 

На кінематичних схемах допускається вказувати: найменування кожної групи 

елементів, що має певне функціональне значення; основні характеристики і 

параметри кінематичних елементів (для двигуна — тип, потужність, швидкість 



обертання ; для зубчастих коліс — число зубів , модуль і т. д.); довідкові і 

розрахункові дані у вигляді графіків, діаграм, таблиць. 

 Читати кінематичну схему починають від двигуна, виявляючи послідовно по 

умовних позначеннях кожен елемент кінематичного ланцюга, встановлюючи його 

значення і характер передачі руху. 

 Циклограми будують в прямокутній або полярній системі координат і називають 

відповідно лінійними або круговими. 

Побудову циклограму починають з основного циклового механізму , потім 

будують циклограми тих механізмів, рухи яких безпосередньо залежать від руху 

основного механізму. 

 

5.2. Опис лабораторної установки 

 Конструкція дозатора представлена на рис.5.1. 

 Дозатор складається із трьох основних вузлів: 

• Гідравлічного насосу із складеним поршнем; 

• Елекромеханічного приводу; 

• Блоку керування; 

• Приймального бункера. 

Елекромеханічний привод дозатора закріплений в зварному каркасі 1 і включає в 

себе червячний мотор-редуктор 2 і кулісно-важільний механізм 3 поршня з 

регульованою довжиною його ходу. 

Гідравлічний поршневий насос складається з: корпуса 5, циліндра-переходника 

6, штока 7 з поршнем 8 і випускним клапаном 9, робочого циліндра 10, головки 23 

з випускним клапаном 17 і зливом 18, бункера 19. 

Гідравлічний насос закріплений на корпусі повзуна 4 за допомогою пластини 20 

і двух шпильок із спеціальними гайками. Шток поршня 7 гідравлічного насосу 

закріплений зі штоком приводу 21 за допомогою байонетного механізму 22. 

На корпусі 5 встановлений конічний бункер 19. Спеціальна конструкція 

поршня 8 забезпечує його двостороннє ущільнення. Ущільнення штока 7, а також 

циліндра 10 відносно корпусу 5 і головки 16 виконано за допомогою манжети 26 і 

кілець круглого перерізу. 



Об’єм дози залежить від ходу поршня, регуювання якого здійснюється ходовим 

гвинтом 11  обертаючи рукоятку 13 і встановлюється експерементально. Рукоятка 

14 слугує для фіксації каретки ходового гвинта після наладки дозатора на 

номінальну дозу. 

Конструкція насосної частини дозатора легка для миття, чистки, і при 

необхідності, стерилізації. Спосіб подачі дозуючого продукту – всмоктування із 

бункеру, встановленого на дозуючій головці. 

Блок керування розміщенний у герметичному боксі і вбудований  у бічну стінку 

дозатора. Ритм дозування висвічується на цифровому індикаторі і  встановлюється 

обертанням регулятора у потрібну сторону. 

Регулювання дози і ритму дозування – плавне, без зупинки . 
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5.3. Порядок проведення дослідів 

1. Ознайомитись з технікою безпеки та будовою машини 

3. Підготувати дозатор до роботи, перевіривши справність всіх вузлів 

4. Зробити кінематичну схему 

5. Записати час виконання кожної операції для побудови циклограми 

 

5.4. Обробка результатів 

1. Скласти кінематичну схему об’ємного дозатора. 

2. Побудувати циклограму роботи об’ємного дозатора  

3. Визначити час циклу [1]дозування по циклограмі : 

                           tц=1,15·tp ,                                             (5.1) 

 де tц – час циклу,с; 

 tp – час роботи дозатора,с ;  

1,15 – коефіцієнт часу неврахованих операцій (включення, виключення); 

(дані для циклограми взяти з роботи №6 по пакувальному обладнанню) 

 

5.5.Контрольні запитання 

1. Яка послідовність складання кінематичної схеми? 

2. Яка послідовність складання циклограми? 

 

5.6. Техніка безпеки 

5. Не торкатись рухомих частин машини і її робочому стані. 

6. Перед включенням дозатора до електроживлення перевірити кріплення 

деталей , правильність монтажу. 

7. Підтримувати постійну наявність матеріалу в завантажувальному бункері. 

 

 

 

 

 



6. Проектування фасувальних пристроїв для високопродуктивних пакувальних 

машин 

 

Мета роботи: змоделювати бункер дозатора у програмному пакеті SolidWorks; 

провести міцнісний аналіз конструкції; визначити товщину стінки 

завантажувального бункера. Проаналізувати, чи відповідає реальна товщина 

бункера розрахунковій.  

6.1. Основні теоретичні відомості 

   Однією з проблем у створенні високопродуктивних пакувальних машин-автоматів 

неперервної дії, де усі технологічні операції здійснюються у процесі неперервного 

руху стрічки, є  скорочення часу процесу фасування. Фасування у машинах-

автоматах вертикального типу відбувається після зварювання нижнього 

поперечного шва плівки, сформаваної у рукав, за час її переміщення на величину, 

рівну висоті готового пакету. Позиція переміщення плівки суміщена з формуванням 

нижнього та верхнього поперечного шва пакету, наступного його відрізання і 

відведення. Основна частка циклу роботи машини-автомату витрачається на 

попадання потрібної дози продукції у пакет. Час проходження продукції 

визначається конструктивними параметрами фасувального  пристрою. Тому, 

проблема скорочення часу процесу фасування безпосередньо пов’язана із задачами 

раціонального проектування фасувальних пристроїв. 

    Основними конструктивними параметрами фасувального пристрою (рис.6.1) є 

діаметр лійки d, діаметр бункера D, кут нахилу конічної частини  α, висота 

пристрою Н. Діаметр лійки регламентується розмірами пакета. Геометричні розміри 

бункера визначаються за фізико-механічними характеристиками продукції 

дозування. Доза продукції пакування подається із дозатора у бункер 1, де, 

набираючи певної швидкості під дією сили гравітації, вона попадає у лійку 2, яка 

безпосередньо з’єднана із тубусом пакувальної машини-автомату. 

 

 



  
Рис. 6.1. Конструктивні розміри спряження бункера 1 та лійки 2. 

З метою збільшення ефективної площі проходу використовують спряження 

циліндричної лійки 2 і бункера 1 з ексцентриситетом e на потрібній висоті h. 

 Таке конструктивне виконання дозувального пристрою значно збільшує швидкість 

проходження продукції у пакет. Власне ця ефективна площа каналу S буде 

визначатися конструктивними параметрами фасувального пристрою та величиною 

ексцентриситету e. Вхідними параметрами, які необхідні для розрахунку 

геометричних розмірів фасувального пристрою, є продуктивність машини-автомату, 

величина дози продукції, висота фасувального пристрою.       Таку задачу доцільно 

вирішувати за допомогою прикладного пакету комп’ютерних програм. 

Розрахунок тонкостінного конічного днища проводиться за формулою[2]: 

                        1
2 [ ] cos

p k
p

p

P D
S

Pσ ϕ α
⋅

= ⋅
⋅ ⋅ −

 ,                                (6.1) 

 де Sp – розрахункова товщина,м;     

Dk –  внутрішній діаметр конуса,м; 

Pp – внутрішній розрахунковий тиск  (не перевищує 1.0 МПа); [σ]- допустиме 

навантаження матеріалу днища (150 МПа); φ- коефіцієнт міцності зварного шва 

(становить 1.0);  2α- кут  при вершині конуса (<1200) 

   Виконавча товщина днища [2]: 

                                                   S=Sp+C, [м]                                            (6.2) 

 де С- сума додатків до розрахункової товщини (становить 0.00128 м). 



     6.2. Опис лабораторної установки 

       Конструкція дозатора представлена на рис.6.2. 

 Дозатор складається із трьох основних вузлів: 

• Гідравлічного насосу із складеним поршнем; 

• Елекромеханічного приводу; 

• Блоку керування; 

• Приймального бункера. 

Елекромеханічний привод дозатора закріплений в зварному каркасі 1 і включає 

в себе червячний мотор-редуктор 2 і кулісно-важільний механізм 3 поршня з 

регульованою довжиною його ходу. 

Гідравлічний поршневий насос складається з: корпуса 5, циліндра-переходника 

6, штока 7 з поршнем 8 і випускним клапаном 9, робочого циліндра 10, головки 23 

з випускним клапаном 17 і зливом 18, бункера 19. 

Гідравлічний насос закріплений на корпусі повзуна 4 за допомогою пластини 20 

і двух шпильок із спеціальними гайками. Шток поршня 7 гідравлічного насосу 

закріплений зі штоком приводу 21 за допомогою байонетного механізму 22. 

На корпусі 5 встановлений конічний бункер 19. Спеціальна конструкція 

поршня 8 забезпечує його двостороннє ущільнення. Ущільнення штока 7, а також 

циліндра 10 відносно корпусу 5 і головки 16 виконано за допомогою манжети 26 і 

кілець круглого перерізу. 

Об’єм дози залежить від ходу поршня, регуювання якого здійснюється ходовим 

гвинтом 11  обертаючи рукоятку 13 і встановлюється експерементально. Рукоятка 

14 слугує для фіксації каретки ходового гвинта після наладки дозатора на 

номінальну дозу. 

Конструкція насосної частини дозатора легка для миття, чистки, і при 

необхідності, стерилізації. Спосіб подачі дозуючого продукту – всмоктування із 

бункеру, встановленого на дозуючій головці. 

Блок керування розміщений у герметичному боксі і вбудований у бічну стінку 

дозатора. Ритм дозування висвічується на цифровому індикаторі і  встановлюється 

обертанням регулятора у потрібну сторону. 

Регулювання дози і ритму дозування – плавне, без зупинки . 
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6.3.Порядок проведення дослідів 

1. Ознайомитись з технікою безпеки та будовою машини 

2. За допомогою вимірювальних приладів визначити товщину завантажувального 

бункера 

3. Змоделювати завантажувальний бункер. 

 

6.4. Обробка результатів 

1.Розрахувати товщину насипного бункера  за формулами (6.1) та (6.2) та 

порівняти її з реальною. 

2. Провести міцнісний аналіз конструкції у програмному пакеті SolidWorks. 

 

6.5.Контрольні запитання 

1. Чи зміниться необхідна товщина бункера при зміні завантажувального 

матеріалу? З чим це пов’язано? 

2. Як впливає конусність бункера на його товщину? 

 

6.6. Техніка безпеки 

8. Не торкатись рухомих частин машини і її робочому стані. 

9. Перед включенням дозатора до електроживлення перевірити кріплення 

деталей , правильність монтажу. 

10. Підтримувати постійну наявність матеріалу в завантажувальному бункері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Дослідження пакувального напівавтомату для термоусаджувальної плівки 

 

Мета роботи - дослідити напівавтомат для упаковки в термоусаджувальну плівку. 

Побудувати  циклограму. Скласти технічну характеристику машини. 

 

7.1 Основні теоретичні відомості 

  Термоусаджувальними плівками називаються полімерні плівки, здатні  

скорочуватися під дією температури, яка перевищує температуру розм’якшення 

полімера. Отримують такі плівки розтягом полімера. Наслідком цього являється 

направлена орієнтація молекулярних ланцюгів полімера і виникнення в них 

напружень. При наступному охолодженні і затвердіванні  ці деформації і 

напруження фіксуються в матеріалі в результаті протікання процесів стіклування і 

кристалізації. При повторному нагріванні в таких плівках протікають релаксаційні 

процеси і вони прагнуть повернутися до своїх початкових розмірів. Цю властивість 

зворотнього повернення називають «пам’яттю полімера » або термоусадкою. 

  Термоусаджувальні плівки можуть бути виготовлені з багатьох термопластів що 

кристалізується, в тому числі з поліетилену низької і високої густини, 

поліпропілену, сополімерів етилена з вінілацетатом, полівінілхлориду, сополімерів 

вінілхлориду, полістиролу, гідрохлориду полізопрена. 

  В залежності від степені усадки в поздовжньому  и поперечному напрямках 

розрізняють плівки одноосно-орієнтовані і двоосно-орієнтовані. Одноосно-

орієнтовані плівки усаджуються переважно в одному напрямку: наприклад, в 

поздовжньому на 50-70%, а в поперечному на 10-20%. Двоосно-орієнтовані плівки 

усаджуються в обох напрямках, з однаковою або різним степенем  усадки: 

наприклад, в поздовжньому напрямку на 50-60%, а в поперечному – на 35-45%. 

   В залежності від методу виробництва  і потреб споживача термоусаджувальні 

плівки випускають товщиною від 20 до 250 мкм з граничним відхиленням по 

товщині не більше + 20% від заданої. Для упаковки одиничних виробів невеликої 

маси використовують плівки товщиною 20-50 мкм., для групової упаковки 

вибирають плівка товщиною 50-100 мкм., для пакетування на піддонах плівку 

товщиною 100-250 мкм. 
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7.2 Опис установки 

На рис. 7.1 зображений термоусадковий напівавтомат Мaripack  4500 

призначений для упаковки хлібобулочних і кондитерських виробів, поліграфічної 

продукції, книг, канцелярських товарів, косметичної продукції та ін. в 

термоусаджувальну плівку в напівавтоматичному режимі. 

Установка складається з блоку управління 1, механізму пересування стола 2, 

механізму натягу плівки 3, кришки робочої камери 4, електромагніту 5, стола 

8,корпусу 9. Машина установлена на ніжках 7 і колесах для пересування 6.  Плівка 

закріплюють за допомогою механізму 11. 

1213

14

15  
Рис 7.2 Схему усаджувальної камери 

 

На рис 7.2. зображено схему усаджувальної камери яка складається з корпусу 12. За 

допомогою електротена 13 нагрівається повітря в камері і розноситься вентилятором 

15. Після усадки плівку обрізають ножем 14.   

 

7.3 Порядок проведення дослідів 

Перевіривши правильність включення установки а також справність усіх вузлів 

включити машину. Ознайомитися  з будовою і принципом роботи усаджувального 

напіватомату. Оглянути машину, визначити розташування робочого органу і 

пристроїв управління, захисту і блокування. Виміряти цикли робочих органів, 

дослід повторити 5 разів. Скласти технічну характеристику машини. 

 

 



7.4 Обробка результатів 

За даними вимірювань порахувати час кінематичного циклу [1] робочого органу і 

занести до таблиці 7.1 

                                         tк = tр+tз.р+tх+tз.х, [с]                                    (7.1) 

де tр – час робочого ходу, tз.р – час зворотнього ходу, tх – час холостого ходу, 

tз.х – час зворотнього холостого ходу. 

Визначити продуктивність [1] напівавтомату і занести до табл 7.2 

                                         Q = 3600/tк.ср , [шт/год]                             (7.2) 

де  tк.ср     -  середній час кінематичного циклу робочого органу. 

                          Таблиця 7.1  

№ п/п tр tз.р tх tз.х tк 

1      

2      

3      

4      

5      

Середнє 

значення 

     

 

Таблиця 7.2 

Найменування параметру Значення 

Тип і марка пристрою  

Продуктивність Q, шт/год  

Габаритні розміри Довжина  

Ширина  

Висота  

Маса, кг.  

Напруга живлення, В  

Частота струму, Гц  

 



За даними таблиці 7.1 побудувати прямокутну циклограму. Скласти технічну 

характеристику на підставі табл. 7.2 

 

7.5 Контрольні запитання 

1. Що таке прямокутна циклограма? Правила побудови. 

3. Що таке термоусаджувальна плівка? 

4. З яких матеріалів виготовляють термоусаджувальні плівки? 

5. Де застосовують термоусаджувальні плівки? 

 

7.6 Техніка безпеки 

1. До обслуговування і управління установкою допускаються особи, які пройшли 

відповідний інструктаж по техніці безпеки на робочому місці, які засвоїли безпечні 

прийоми і методи роботи на установці. 

2. Для забезпечення безпеки при роботі з установкою необхідно перед початком 

роботи оглянути установку, видалити зайві предмети з установки. 

3. Забороняється виконувати заміну комплектуючих на працюючій установці. 

4. Забороняється продовжувати роботу установки при виявленні несправностей. 

5. Не допускаються залишати установку у ввімкненому стані без нагляду. 

6. Не дозволяється брати руками нагріті ТЕНи, ножі для обрізання плівки. 

7. Забороняється нажимати кінцевий вмикач на ввімкненій машині. 

8. Забороняється залишати кришку в закритому положенні в процесі нагрівання – 

охолодження ТЕНа, а також в процесі роботи на час який перевищує 10 с. 

9. Забороняється упаковувати легкозаймисті і вибухонебезпечні вироби. 

10. Обов’язково встановлювати в термокамері тільки рекомендовану температуру 

для плівок що використовуються.  

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Зміст 
 

1 Дослідження кінематичної схеми й циклограми вагового дозатора для сипких 

продуктів 

2 Дослідження об’ємного  дозатора для сипких речовин 

3 Розробка кінематичної схеми і дослідження циклограми вертикального 

напівавтомату. 

4 Дослідження циклограми машини об’ємного пакування 

5 Дослідження дозатора в’язких продуктів 

6 Проектування фасувальних пристроїв для високопродуктивних пакувальних 

машин. 

7 Дослідження пакувального напівавтомату для термоусаджувальної плівки. 

8 Список використаної літератури. 
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2. Канторович З.Б. Основы расчета химических машин и аппаратов. Москва, 
Машгиз, 1960, - 637 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Навчальне видання 
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Розрахунки і конструювання  
пакувального обладнання» для студентів спеціальності 7. 05050206  – «Машини і 

технології паковання» 
 

 
Укладачі: Коваленко Ігор Валентинович, канд. техн. наук, доцент, 

                                 Пристайлов Сергій Олегович, канд. техн. наук, доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гарнітура Times New Roman.  
Спосіб друку 
Ум. друк. арк.        
Обл. – вид. арк. 
 
 

НТУУ «КПІ» 
03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37. 

корп. 19, оф. 217-19 
тел. (044) 454-90-24 

e-mail: ivkov_pak@ukr.net 
 
 

 

mailto:ivkov_pak@ukr.net

