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Abstract  

 

 "Simulation of blow glass containers." Master's thesis educational qualification 

level "master" NTU "KPI". 

Director: Alexander L. Sokolsky. Responsible performer: Anastasia V. Kovtun. 

 Master's thesis consists of an introduction, 6 chapters, conclusions and 

applications. The total amount of 97 pages of main text, number of illustrations 38, 13 

number of tables, the number of sources of information 13. 

 Object of study. The formation of glassware given temperature, viscosity and 

deformation properties of the material. 

Subject of study. Glass containers and equipment to process rozduvnoho 

formation. 

The purpose of the study. To explore the process of forming glass containers 

under the following input factors as the shape of the workpiece, the pressure in the 

finishing mold, a blow blanks to achieve the most uniform and minimum wall thickness 

of the existing container and find technological modes required for this. 

The results of research and innovation. Determined initial and boundary 

conditions of a mathematical model of the process of formation. Experimentally model 

parameters inflated state glassware. The distribution of wall thickness of glass 

containers, depending on the physical and technological parameters. Based on the 

studies even solve the problem of increasing the thickness of glass containers obtained 

by blow. 

Recommendations for the use of the results. The results that are presented in this 

paper can be used for numerical simulation blow glassware. 

Branches  of possible application. This work can be used in the glass industry, 

namely for the manufacture of thickness equal glass containers, including beer bottle 

capacity of 0.25 liters.  

The significance of the work and conclusions. The study, which was conducted at 

present work are important for the company glassware. After all, the result of numerical 

simulation was obtained rivnotovschynnu glass container with a minimum wall 



thickness of 1.6 mm and a maximum value of 2.29 mm, which can reduce the costs of 

starting material. 

 

 Keywords: GLASS CONTAINERS, ROUGHING AND FINISHING MOLDS, 

BLOW, FORMATION, PROCESSING. 
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ВСТУП 

 

В даній магістерській дисертації розглядається числове моделювання 

процесу роздуву скляної тари. На сьогодняшній день, скло має широкий спектр 

застосування. За своєю природою скло має деякі спеціальні характеристики, в 

тому числі ударостійкість, звукоізоляцію, прозорість. 

Таким чином, результати останніх досліджень в 12 країнах Європи 

показали, що понад 74% споживачів віддають перевагу скляній упаковці перед 

пластиком, чи навіть картоном та жерстю для продуктів харчування і напоїв. У 

першу чергу, це пов’зано з тим, що скло зберігає незмінний смак та запах 

продукту, його властивості запобігають впливу з боку зовнішніх факторів. 

Саме скляна тара визнана всім світом найбезпечнішою, екологічною у 

пакуванні харчових продуктів. 

Лише скляна тара є прерогативою у пакуванні натуральних продуктів та 

продуктів здорового харчування, адже має такі переваги: 

 хімічна стабільність та нейтральність скляної тари забезпечує 

збереження харчових продуктів без суттєвих змін. Воно не виділяє 

шкідливих речовин, не має запаху, добре миється та дезінфікується. 

 прозорість дозволяє споживачу зазирнути всередину. 

 стійкість до нагрівання (до 500ºС), що дозволяє проводити стерилізацію 

при фасуванні, без використання штучних консервантів. 

 є можливість багато разового використання, що дозволяє не тільки 

заощадити кошти, але дбає про екологію нашої планети. Скло піддається 

переробці на 100%. 

Не дивно, що виробництво скляної тари являє собою велику галузь 

промисловості. Виробництво скляних виробів може бути розділено на кілька 

процесів, до яких входить температура, формування скляних виробів, відпал, 

обробка поверхні сформованої скляної тари [1]. 

Сутність наукової проблеми. Питанням математичного моделювання 

процесу роздуву скляної тари присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних 



вчених, серед яких можна виділити таких, Adalsteinsson, D., Sethian; J.A, 

Babcock, C.L; Гулоянов Ю.А., Казаков В.Д., Сміпнов В.Ф; Choi, J., Ha, D., Kim, J., 

Grandhi, R.V і багато інших. Аналіз сучасного стану галузі розробки методів 

математичного моделювання процесу роздуву скляної тари показав малу ступінь 

вивченості даного питання. За останні 50 років середня вага скляної пляшки 

зменшилась на 25%, а рівнотовщинність – на 15%, і цей процес надалі триває. В 

основу дослідно-конструкторської роботи поставлена задача наукового 

обгрунтування забезпечення рівнотовщинності стінки скляної тари. 

Актуальність роботи. Практика свідчить, що стан пакувальної справи в 

країні демонструє рівень її розвитку.  

Сьогодні скляна тара широко застосовується в пакуванні хімічної продукції, 

побутової хімії, продуктів харчування. Проте для підвищення конкурентної 

спроможності в порівнянні з іншими видами упаковки необхідно зменшувати 

загальну масу тари, водночас забезпечуючи необхідний рівень її міцності та 

зручності використання. Доцільність дослідження полягає в підвищенні 

рівнотовщинності стінки сформованої скляної тари, котра забезпечить економію 

вихідного матеріалу та енергоресурсів. 

Мета дослідження. Дослідити процес формування скляної тари під дією 

таких вхідних факторів, як форма заготовки, тиск в чистовій прес-формі, час 

роздуву заготовки для досягнення найбільш рівномірної та мінімальної товщини 

стінки сформованої тари та знайти технологічні режими, необхідні для цього. 

Завдання дослідження. На основі літературних джерел, оглянуто 

особливості процесів роздуву скляної тари. Виконати аналіз математичної моделі 

процесу роздуву скляної тари. Дослідити динаміку процесу роздуву скляної тари. 

Об’єкт дослідження. Процес формування скляної тари з урахуванням 

температури, в’язкості і деформативних властивостей матеріалу.  

Предмет дослідження. Скляна тара та обладнання для здійснення процесу 

роздувного формування. 

Наукова новизна. Визначено початкові та граничні умови математичної 

моделі процесу формування. Експериментально встановлено параметри моделі  

 



стану роздуву скляної тари. Досліджено розподіл товщини стінки скляної тари в 

залежності від фізичних та технологічних параметрів. На основі проведених 

досліджень розв’язано задачу підвищення рівнотовщинності скляної тари, 

отриманої методом роздуву. 

Практичне значення роботи. Запропоновано методику числових досліджень 

розподілу товщини стінки скляної тари. Надано практичні рекомендації з вибору 

конструктивних, технологічних та фізичних параметрів для досягнення 

підвищення рівнотовщинності скляної тари, отриманої методом роздуву. 

  



1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ ПРОБЛЕМИ 

 

Призначення. Дослідити процес формування скляної тари під дією таких 

вхідних факторів, як форма заготовки, тиск в чистовій формі, час роздуву 

заготовки для досягнення найбільш рівномірної та мінімальної товщини стінки 

сформованої тари та знайти технологічні режими, необхідні для цього. 

Галузь. Аналіз сучасного стану галузі розробки методів математичного 

моделювання процесу роздуву скляної тари показав малу ступінь вивченості 

даного питання. В основу дослідно-конструкторської роботи поставлена задача 

забезпечення рівнотовщинності стінки скляної тари. 

 Об’єкт дослідження. Процес формування скляної тари з урахуванням 

температури, в’язкості і деформативних властивостей матеріалу.  

 Предмет дослідження. Скляна тара та обладнання для здійснення процесу 

роздувного формування. 

Доцільність досліджень. Сьогодні, скло широко застосовується майже у всіх 

галузях техніки, медицини, у наукових дослідженнях та у побуті. 

Використовується скло і в пакуванні продуктів харчування. 

Практика свідчить, що стан пакувальної справи в країні демонструє рівень її 

розвитку. Доцільність дослідження полягає в підвищенні рівнотовщинності стінки 

сформованої скляної тари, котра забезпечить економію вихідного матеріалу та 

енергоресурсів.  

В даній роботі досліджується процес роздуву скляної тари в чистовій прес-

формі. Розглянемо більш детально схему роздуву скляної тари котрий наведений 

на рис.1.1. 

Тарне скло - це комплекс виробів з скляного матеріалу, які призначені для 

транспортування та зберігання різних навоїв, консервування та інше. До числа 

тарного скла можна віднести велику різноманітність банок або пляшок різного 

об'єму. 

Виготовлення тарного скла відбувається з використанням технології 

видування заготовок в прес-формах (чорнова, чистова). У тарному склі з різними 

 

технічними характеристиками можливе зберігання алкогольних напоїв, молочної 



 та кисломолочної продукції, газованих напоїв, консервування, а також гарячих 

рідин. Іноді допускається зберігання в тарі хімічних речовин та їх компонентів. 

Відмінності тарного скла можна знайти в максимальній температурі і 

навантаженні, яку можна допускати при експлуатації [2]. 

Схема роздуву скляної тари (рис.1.1), до якого входять: крапля; чорнова 

прес-форма;формувач горлечка; пулька; пристрій переносу; механізм передачі; 

чистова прес-форма; роздувний пуансон; сформована скляна тара. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема роздуву скляної тари 

 

Технологія роздуву скляної тари складається з VIIII етапів, опишемо кожен 

з етапів: В чорнову прес-форму 2, котра встановлена горловиною вниз, подається 

крапля 1(позиція I). Горлову частину в цей момент замикають горлові кільця (не 

показано). Після того як крапля 1, потрапила в чорнову прес-форму 2, вона 

(крапля) запресовується в горлову частину 3 де: відбувається ущільнення пульки 

4 (позиція II). Подача стисненого повітря (позиція III) видуває пульку 4 і 



одночасно охолоджує роздувний пуансон 8. Після роздування пульки 4, чорнова 

прес-форма 2, відкривається (позиція IV): пулька 4, яку підтримує пристрій 

переносу 5, повернувшись на 180° (з положення горлом вниз в положення горлом  

вверх) перекидається механізмом передачі 6 (позиція V) у відкриту чистову прес-

форму 7 (позиція VI-VIII). В чистовій прес-формі 7, відбувається кінцевий 

чистовий роздув, за допомогою роздувного пуансону8, скляної тари 9. По 

закінченню роздуву чистова прес-форма 7 відкривається, потім готову скляну 

тару 9 відставляють на охолоджувальний стіл (позиція VIIII), а потім на конвеєр 

машини [3]. 

Розглянемо більш детально роздув заготовки в чистовій прес-формі, ескіз 

якої представлений на рис 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Чистова прес-форма 

 

Коли заготовка 1 потрапляє в чистову прес-форму 3, (чистова прес-форма) 

закривається, після чого підводиться дуттєва головка 2, і відбувається роздув 

скляної тари. В процесі роздуву, паралельно проходить охолодження чистової 

прес-форми, повітря котрим здійснюють охолодження пропускають через отвори 

котрі знаходяться в чистовій прес-формі, далі повітря виходить через піддон 4.  



ВИСНОВКИ 

 

 В результаті виконання даної магістерської дисертації на тему 

«Моделювання процесу роздуву скляної тари», можна зробити наступні висновки. 

 1. Літературний огляд підтвердив актуальність теми роботи, показав 

наявність невеликої кількості досліджень по дослідженню процесу формування 

скляної тари. 

 2. Складена математична модель процесу формування скляної тари та 

встановлено початкові та граничні умови, що визначають процес формування 

скляної тари в чистовій прес-формі  

 3. На базі проведених експериментальних досліджень в умовах діючого 

виробництва на Гостомельсьокому склозаводі «ВЕТРОПАК», встановлено базові 

експериментальні дані для подальших досліджень процесу формування скляної 

тари в чистовій прес-формі. 

4. Проведені експериментальні дослідження процесу формування скляної 

тари, які дають змогу зробити висновок, що для процесу формування скляної 

тари, найбільш оптимальний час роздуву заготовки в чистовій прес-формі, 

становить, є 3 с, температура 605  , та тиску 0,4 МПа.  

 5. Виконано числове моделювання процесу формування скляної тари в 

чистовій прес-формі. За результатами моделювання отримано розподіл товщин 

стінки скляної тари, були досліджені залежності часу від співвідношення радіусів 

(чистової прес-форми r2 до заготовки r1) перед роздувом, та товщина стінки 

заготовки перед роздувом в чистовій прес-формі від співвідношення радіусів. З 

отриманих залежностей визначили товшину стінок скляної тари. 

6. Було запропоновано та чисельно досліджено методику для одержання 

більш рівнотовщинноої стінки скляної тари. Сутність методики полягає в 

побудові правильної геометрії заготовки, підборі сітки для кращого числового 

розрахунки, та встановлення початкових на граничних умов. 
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ПЕРЕЛІК НАУКОВО – ТЕХНІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАГІСТРА 

 

1. Подана заявка на отримання патенту на корисну модель, «Пристрій 

формування скляної тари».  

2. Опублікова стаття до фахового журналу «Упаковка» 

«Процес формування скляної тари». 

3. Подана 1 теза на всеукраїнську конференцію на тему «Моделювання 

процесу роздуву скляної тари». 

 

 

 

 


