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ВСТУП 

 

Перехід до нових економічних відносин в країні потребує 

пришвидшення науково-технічного прогресу, впровадження нових видів 

обладнання і технологій з ціллю підвищення якості упаковки і продуктивності 

праці. До одного із головних напрямків в пакувальній індустрії являється 

розлив рідини у пляшки. 

Упаковка поліпшує вантажообіг, облік і комерційні операції, орієнтує 

споживачів певних вікових груп або категорій та особливості товару [1, 2]. 

Дана робота присвячена фасуванню моторного мастила в ПЕТ-тару. 

В сучасних реаліях багато автовласників вдаються до придбання 

моторного масла на розлив. Як правило, вартість на розлив автомобільного 

мастила нижче на 30%, якщо брати з розрахунку крупної бочки на 200л. Але 

на цьому плюси такої покупки закінчуються. Бажання заощадити, можливо, 

обернеться для автовласника ремонтом двигуна.  

На авторизованих автосервісах в двигуна, які перебувають на 

гарантійному обслуговуванні, заливають масло в основному з бочок. В даному 

випадку сервіс сам зацікавлений в якості своїх послуг і продукції і ризик тут 

мінімальний. В інших моментах бажано утримаються від придбання масел або 

спеціальних рідин, (антифриз, гальмівна рідина, ATF), на розлив. 

Використання фасованої в тару моторної олії є більш прийнятним. Тому 

розробка і вдосконалення обладнання для здійснення процесу фасування і 

супутніх процесів є актуальною задачею. 

В результаті виконаної модернізації розливного пристрою стане 

можливим фасування двокомпонентної моторної олії в одному циклі, що 

економить час процесу, а модернізація закупорювального пристрою дає 

можливість швидкого переходу на інший типорозмір тари, що збільшить річну 

продуктивність виробництва у разі гнучкого переоснащення. 
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1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНІЇ, ЩО ПРОЕКТУЄТЬСЯ 

1.1. Призначення лінії  

Лінія для розливу моторних мастил  призначена для фасування (розливу)  

моторних мастил та побутової хімії в ПЕТ пляшки від 1 до 5 л (рис. 1), їх 

закупорювання та упаковку, шляхом термоусаджування в поліетиленову 

плівку. 

 

Рисунок 1 – ПЕТ-пляшка для технічних рідин 

У комплексі з пакувальним устаткуванням використовується обладнання 

з автоматичного нанесення інформації на упаковку у вигляді етикетки 

(етикетувальне обладнання), закупорювання тари (закупорювальне 

обладнання) маркування лазерним або каплеструйним способом (маркувальне 

обладнання), обладнання по переміщення продукції по виробничій площадці 

між окремими стадіями упаковки – конвеєри і транспортери (конвеєрне 

обладнання). Розроблювальний автомат призначений для закупорювання ПЕТ 

тари. 
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1.2. Галузь застосування лінії 

Лінія встановлена на – ТОВ  «A-3 Flex», «Helix», заводах виробництва 

моторних мастил та побутової хімії. Лінія також може бути  встановлена на 

інших заводах, де проводиться розлив, упаковка продуктів побутової хімії 

(миючі засоби, гелі та ін.)  

          2.Технічна характеристика лінії 

 

Найменування параметра і розміру Значення 

параметру 

1. Продуктивність по кінцевому продукту, 

упак/год 

1800 

2. Середній процент браку, % 1,5 

3. Вид упаковки 

 

ПЕТ пляшка + 

фольга 

4. Живлення машин  380В ± 10%; 

50Гц;   3-ф 

5. Потужність, що використовується, КВт 2,24 

6. Витрата повітря,  л/хв 20000 

7. Робочий тиск в пневмосистемі, бар 6-8 

          8. Габаритні розміри, мм 

    Довжина  

    Ширина  

    Висота 

 

13000±400 

3000±400 

2600±200 

9.Характеристика вихідних матеріалів: 

 

Полістирол 

удароміцний  

марки ПС 

ДСТУ 6-06-438-8 

 

          3.Опис лінії для розливу моторної олії, її основних частин та їх принцип дії 

 

3.1. Загальний опис лінії з розливу моторної олії. 

До лінії розливу моторної олії (рис. 2) входять: транспортер 

пластинчатий; автомат розливу; автомат укупорювальний; аплікатор; машина 

для вакуумного термоформування.  



 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

 
ЛУ41c.019164.01-90ПЗ 

 

Рисунок 2 – Лінія фасування моторної олії в ПЕТ-тару 

 

3.2. Опис та принцип роботи машини для вакуумного термоформування . 

 

Рулон заготовки  кріпиться в рулонотримачі. Протягування листа 

полімеру на заданий крок відбувається за допомогою вузла протягування, 

який складається з  приводного пневмоциліндра, до штоку якого прикріплено 

раму, яка, в свою чергу, кріпиться до блоків на напрямних. До блоків також 

прикріплені захвати, які затискають лист матеріалу. Вони приводяться у рух за 

допомогою додаткових пневмоциліндрів. 

 

3.3. Опис та принцип роботи укупорювального автомату 

 

Автомат (рис. 3) складається із станини 1, карусельного стола 2, 

механізму видачі пляшок 3, механізму орієнтування кришок 4, механізму 

накладання кришок 5, механізму нанесення дати 6,  та пульту керування 7. 

Станина з приводом служить основою для встановлення всіх механізмів 

автомата. Вона представляє собою корпус із нержавіючої сталі, який 

приварений до каркасу, що зварений із кутової сталі і опирається на 4 стінки. 

Всі механізми машини змонтовані навколо карусельного столу з 

чотирма  гніздами під пляшки, що покроково обертається навколо своєї осі. 
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Покрокове обертання карусельного столу здійснюється за допомогою 

храпового колеса, яке повертається на заданий крок завдяки ходу штоку 

пневмоциліндра. При повороті карусельного стола на позицію, порожні 

пляшки потрапляють в зону дії закрутки, в зону дії механізму накладання 

кришок.  

 

Рисунок 3 – Укупорювальний автомат 

 

3.3.1 Механізм нанесення дати 

Механізм нанесення дати призначений для нанесення дати випуску 

продукту.   
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Сам механізм складається із стійки, яка жорстко закріплена болтами до 

станини, плити та пластини (рис. 4). До плити прикріплений стакан 

штемпельний, дві напрямні та пневмоциліндр. До штока пневмоциліндра 

прикріплена каретка, яка рухається по напрямних. В свою чергу до каретки 

прикріплена вилка з дарувальником. Датувальник має набірну матрицю з 

шести цифр. 

Нанесення дати на кришку здійснюється наступним чином. Головка 

датувальника упирається в штемпельний стакан, далі відбувається робочий хід 

штока, при якому каретка по напрямних рухається вниз в напрямку ковпачка. 

При рухові вниз каретки вилка заходить в паз під дією пружини. При цьому 

відбувається поворот вилки на 180º, і датувальною головкою наносить дату. 

При зворотньому русі штока пневмоциліндравилка знову заходить в паз, 

повертається на 180º і прямує до упора в штемпельний стакан. 

 

 

1 – пневмоциліндр, 2 – верхня плита, 3 – напрямна, 4 – датувальна головка, 5 

– кулачок, 6 – нижня плита, 7 – стояк, 8 – напрямна.   

Рисунок 4 – Механізм нанесення дати 
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3.3.2 Блок керування 

 

Блок керування кріпиться болтами до станини. На ньому є кнопки 

керування всіма пневмоциліндрами машини. Є кнопка регулювання 

продуктивності, кнопка включення механізму укупорювання та кнопка для 

аварійного виключення машини. Також блок має табло, за сигналами якого 

можна контролювати всі механізми. 

 

4. Патентний огляд та обґрунтування конструкції, яка розробляється 

 

Метою проведення патентного пошуку є обгрунтування напряму 

вдосконалення лінії фасування, зокрема укупорювального пристрою, який 

матиме підвищену річну продуктивність за рахунок швидкого переходу на 

кришки іншого типорозміру. Додатковим напрямом вдосконалення є 

модернізація дозувального пристрою з метою його спрощення та забезпечення 

можливості дозування неоднорідних рідин, зокрема емульсій. 

4.1. Патентний огляд конструкції, що модернізується 

Виконувався згідно до джерел: ecpace.net, www.fips.ru 

 

4.1.1. Пристрій  для вакуумної  укупорки кришкою тари типу ПЕТ 

Винахід за патентом РФ № 2103222, МПК В 67 В 3/24, 1996, відноситься до 

закупорювальної техніки, зокрема до устаткування для автоматичної укупорки 

кришкою тари типу ПЕТ. Сутність винаходу: Пристрій містить колоподібний 

корпус, внутрішня порожнина якого охоплює горловину пляшки вакуум-камеру, 

з'єднану з корпусом, співвісну з ним, повітряним каналом корпусу насоса, 

виконаного у вигляді циліндра з розташованим в ньому порожнистим штоком, а  

внутрішній кінець – поршнем, дренажний клапан, встановлений у повітряному 

каналі, що пов'язує вакуум-камеру з насосом, і випускний клапан, встановлений  
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в насосі (рис. 5). При цьому випускний клапан суміщений з випускним отвором 

штока, а вакуум-камера забезпечена пружиною для притиснення кришки до 

горловини пляшки. Корпус вакуумної камери і циліндричний корпус насоса 

можуть бути виконані окремо і об'єднані різьбовим або байонетним з'єднанням.   

 

Рисунок 5 – Пристрій  для вакуумної  укупорки тари кришкою 

4.1.2. Спосіб укупорки  пляшки на автоматичній лінії кришкою 

Спосіб закупорювання пляшки на автоматичній лінії кришкою, виконаною з 

полімерного матеріалу з зовнішньою циліндричної стінкою для охоплення 

горловини пляшки і внутрішньо розташованим грибоподібної форми елементом 

для  розміщення  в  горловині   пляшки,  з  полімерною  кришкою  (за   патентом  
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РФ№ 2405724, МПК В 65 D 47/00, 2010). Кришку подають по похилій поверхні 

орієнтатора в напрямку горловини пляшки з розташуванням в напрямку 

переміщення по конвеєру пляшки. Потім здійснюють піджаття кришки в 

напрямку горловини пляшки для осаджування корпусу кришки. Винахід 

направлено на створення нового способу надійного і гарантованого 

закупорювання пляшок, який полягає у спрощенні способу закупорювання при 

забезпеченні високого відсотка виходу кондиційно закупореного виробу. 

4.1.3. Пристрій для укупорки пляшок 

Винахід відноситься до області закупорювання пляшок. Відомий пристрій 

для закупорювання пляшок, в якому закупорювання проводиться за допомогою 

магнітно-імпульсного патрона (а.с. 455066, МПК В67В 3 / 00, 1972). 

Пристрій для закупорювання пляшок складається з обойми і деформуючого 

елемента у вигляді еластичного кільця, що має можливість переміщення вздовж 

стінки обойми шляхом перекочування - обертання навколо кільцевої осі. У 

обойму напресована захисна прокладка. У нижній частині обойми закріплений 

упор 6, на вході в обойми виконані скоси. 

Патрон складається з індуктора, зарядного блоку, конденсатора. 

Конденсатор розряджається на індуктор за спеціально для цієї технології 

розробленому режиму. Протікає струм розряду збуджує в індукторі 

циліндричної форми електромагнітне швидко змінюється поле, яке між витками 

індуктора і заготівлею наводить електродинамічні сили, які прагнуть стиснути 

заготівлю і розірвати індуктор. У результаті заготівля піддається деформації. 

Недоліком цієї конструкції є недовговічність конструкції через що 

виникають великих температур в індукторі і ударних навантажень на нього. 

Відомий пристрій, обраний як прототипу, в якому закупорювання 

проводиться за допомогою закаточного патрона (а.с. 444728, МПК В67В 3 / 00, 

1971). У закочувальному патроні закочування проводиться за допомогою 
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деформуючих елементів-роликів, що обертаються навколо ковпачка, обтиску 

його і переміщаючись по його висоті. Траєкторію ролика задає копір. 

Недоліком такого пристрою є знос копіра роликів і як наслідок цього 

нещільність укупорки, відколи горлечок скляної тари. 

Завданням заявки РФ № 95101783, МПК В 67 В 3/00, 1995, було розробити 

пристрій, яке дозволило б підвищити якість закупорювання, ліквідувати відколи 

скляної тари. 

Вказана задача досягається тим, що в пристрої для закупорювання пляшок, 

що складається з обойми і деформуючого елемента, згідно винаходу, 

деформуючий елемент виконаний у вигляді еластичного кільця, що має 

можливість осьового переміщення по обоймі, на вході в яку виконані скоси. 

Крім того, обойми забезпечені захисною прокладкою і на обоймі 

встановлений упор. 

Закупорювальний пристрій (рис. 6) містить обойму 1, в якій встановлено 

деформуючий елемент, виконаний у вигляді кільця 2 з поліуретану, що має 

можливість переміщення вздовж стінки обойми 1 шляхом перекочування-

обертання навколо кільцевої осі. Внутрішній діаметр кільця 2 менше діаметра 

ковпачка 3, надягнутого на шийку пляшки 4. Так само в обойму 1 запресована 

захисна прокладка 5. Вона призначена для усунення жорстких ударів обойми 1 

об шийку пляшки 4. У нижній частині обойми 1 закріплений упор 6, полегшує 

постановку деформуючого елемента 2 і обмежує його переміщення при 

зворотному ході преса, при цьому внутрішній діаметр упору 6 перевищує 

діаметр ковпачка 3, надягнутого на шийку пляшки 4. На вході в обойми 1 

виконані скоси. Закупорювання відбувається наступним чином. Обойма 1 за 

допомогою діючого на нього сили Р опускається на ковпачок 3, надітий на 

шийку пляшки 4. Скоси, виконані на обоймі 1, дозволяють зменшити зусилля в 

початковий момент процесу. При опусканні обойми 1 поліуретанове кільце 2, 

перекочуючись, обжимає металевий ковпачок 3, який притискає форму горлечка 

пляшки 4.  
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Рисунок 6 – Закупорювальний пристрій 

4.1.4. Пристрій дозування 

Використання: в автоматичних лініях розливу для дозування рідких і 

пастоподібних середовищ. Сутність винаходу (заявка РФ № 93011361, МПК В 01 

В11/00, 1994): метою підвищення точності дозування, регулювання швидкості та 

обсягу дозування поршневий дозатор містить накопичувальну ємність, дозуючий 

циліндр, розділений поршнем на дві камери, верхня з яких з'єднана магістраллю 

з накопичувальною ємністю, а нижня - з додатковою ємністю з промивної 

рідиною. Шток поршня виконаний порожнистим, повідомляється з верхньою 

камерою дозуючого циліндра і забезпечений рухомий підпружиненою щодо 

штока гільзою з клапаном. Для регулювання швидкості дозування в лінії зв'язку 

дозуючого циліндра і додаткової ємності встановлені регульований дросель і 

зворотний клапан. Тиск від накопичувальної і промивної ємностей створюється 

від пневмосистеми з керованим клапаном і редуктором. Верхня камера 

дозуючого циліндра містить рухливий керований поршень з ексцентричними 

каналами, а сполучаються робочі поверхні поршнів виконані конусними . 
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4.1.5. Пристрій дозування 

Пристрій для розливу рідин по рівню (патент РФ № 2081815, МПК 

B 67 C3/02, 1997), що складається з резервуара для рідини, розливної головки з 

центрувальним змінним дзвіночком, зливною і повітрявідвідною трубками, що 

відрізняється тим, що у верхній частині резервуара для рідини встановлена 

поєднана з вакуумною лінією і розливною головкою герметична ємність, дно 

якої має можливість повертатися навколо горизонтальної осі, підпружинено і 

забезпечено прокладкою, у нижній частині резервуара для рідини розташований 

барботер, а розливна головка представляє собою планку, на якій укріплені 

ущільнювач, змінний дзвіночок, зливна і повітрявідвідна трубки, при цьому 

повітрявідвідна трубка служить також для відсмоктування зайвої рідини. 

Винахід відноситься до області фасувально-закупорювальної 

промисловості, а саме до пристроїв для наповнення пляшок рідинами за рівнем.  

Недоліки відомі у існуючих моделях, відсутні в пропонованому пристрої, 

що досягається тим, що у верхній частині резервуара для рідини встановлена 

герметична ємність (рис. 7). Герметична ємність з'єднана з вакуумною лінією і 

розливною голівкою. Дно герметичної ємності має можливість повертатися 

навколо горизонтальної осі, воно підпружинена і забезпечено прокладкою. 

Пружина розрахована так, що за відсутності рідини в герметичній ємності дно 

своєї прокладкою підтискається щільно до нижньої частини герметичної 

ємності. У нижній частині резервуара для рідини розташований барботер.  
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Рисунок 7 – Пристрій дозування 

Пропонована конструкція пристрою для розливу рідин по рівню значно 

простіше наявної і тільки з допомогою її можливий розлив рідини з гранулами 

або двохкомпонентних рідин. 
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4.1.6. Укупорювальний пристрій 

 

В результаті патентного огляду для модернізації було обрано модель 

укупорювального механізму за патентом №WO 2010/127700, МПК B67B3/10; 

B67B3/22, 2010. 

Пристрій (рис. 8) складається з укупорочної головки 2 для апаратів 1 для 

закупорювання контейнерів 4 і включає в себе першу збірку кріплення кришки 

12, додаткову збірку кріплення кришки 16, налаштовану для кріплення різних 

типів кришки отвору контейнера, знімні сполучні засоби для знімного 

підключення додаткової зборки кріплення кришки 16 в першій збірці кріплення 

кришки 12, щоб перетворити укупорочні головки 2 від першого типу кришки на 

інший тип кришки, в якій знімні сполучні засоби містять порожнини 17, які 

утворюються в зовнішній поверхні 18 першої збірки кріплення кришки 12 і 

пристосовані для прийому засувку 19 з додаткової збірки кріплення кришки 16, 

щоб зафіксувати останню по відношенню до укупорочної головки 2. 
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Рисунок 8 – Закупорювальний механізм  з додатковим кріпленням кришки 

Пристрій дозволяє легко переходити з одного типорозміру горловини (та 

відповідної кришки) на інший. 
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8. Очікувані механіко-економічні показники та висновки 

В результаті використання вдосконаленого дозувального пристрою, 

який дозволяє одночасно дозувати обидва компоненти моторної олії, 

збільшується продуктивність проектованої лінії фасування. 

Порівняння техніко-економічних показників наведено в таблиці. 

Таблиця 7 – Характеристики базового і вдосконаленого пристроїв 

 

Показники 
Один

иця 

Базова  

машина 

Вдоскон

алена  

машина 

Річна  продуктивність пл/рік 
1830840

0 
18724500 

Годинна  

продуктивність 

бут/го

д 
1770 1800 

Розрахункова ціна грн 49500 31694,7 

Капітальні витрати грн 134400 84507,5 

Кількість 

обслуговуючого 

персоналу 

чол. 1 1 

Сукупний економічний 

ефект у виробника та 

споживача 

грн./р

ік 
- 9753,6 

 

Висновок: проведені розрахунки економічної ефективності свідчать про 

доцільність модернізації обладнання, що було розглянуто.. Сукупний 

економічний ефект від модернізації складає 9753 грн.  В результаті 

проведеної модернізації, забезпечується висока продуктивність, ефективність 

виробництва і якість продукції. 
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