
Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» 

 
Факультет інженерно-хімічний 

Кафедра хімічного полімерного і силікатного машинобудування __________  

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст» 

Спеціальність: 7.05050306 – машини і технології паковання 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри 
__________  Сівецький В.І. 

(підпис)             (ініціали, прізвище) 

«___»_____________2016 р. 

 

 

ЗАВДАННЯ 
на дипломний проект студенту 

_____________________Марков Євгеній Ігорович_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Тема проекту «Лінія фасування лакових розчинників у ПЕТ-тару з 
модернізацією вузла розливу та закупорювання пляшок»_________________ 
керівник проекту д.т.н., проф. Карвацький Антон Янович___________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом по університету від «02»листопада 2015 р. №3060-с 

2. Термін подання студентом проекту       30.01.2016 р. ___________________  

3. Вихідні дані до проекту: Продуктивність – 2500 пл/год; напруга 
електроживлячої мережі – 220 В; частота мережі – 50 Гц; встановлена 
потужність – 11,8 кВт; середня споживана потужність – 1,83 кВт; кінематична 
продуктивність – 41 пл/хв; ємність пляшки – 0,25-0,5л; висота пляшки – 0,15-
0,3 м; діаметр пляшки – 0,05-0,1 м; товщина стінки пляшки – не менше 2мм; 
зовнішній діаметр горличка пляшки – 0,025-0,04 м; внутрішній діаметр 
горличка пляшки – не менше 10 мм.  

4. Зміст пояснювальної записки: вступ; призначення та галузь застосування лінії 
розливу рідин у пляшки; технічна характеристика лінії; опис базової 
конструкції її основних частин та принципу дії; патентно-літературний огляд; 
автоматична система управління; охорона праці та безпека у надзвичайних 
ситуаціях; техніко-економічне обґрунтування модернізації; очікувані механіко-
економічні показники; література. 

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов’язкових креслеників, 
плакатів, презентацій тощо): Лист 1 – Лінія фасування лакових розчинників у 
ПЕТ-тару з модернізацією вузла розливу та закупорювання пляшок;  



 

Лист 2 – пластинчастий транспортер – модернізація; Лист 3 -  Розливна машина 
– модернізація; Лист 4 – Розливний патрон; Лист 5 – Етикетувальний автомат; 
Лист 6 - штамповочно-укупорювальний агрегат; Лист 7 - Автоматизація 

6. Консультанти розділів проекту 
Підпис, дата 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта завдання  
видав 

завдання 
прийняв 

Охорона праці та 
безпека в 
надзвичайних 
ситуаціях 

Ковтун І.М.,   доцент                

Мехатроніка Левченко О.В., доцент                   
Модернізація   

Щербина В.Ю.,  доцент 
  

Технологія монтажу 
та експлуатації 

 
Борщик С.О., ст.. викладач 

  

7. Дата видачі завдання 01.09.2015 

Календарний план 
№ 
з/п 

Назва етапів виконання  
дипломного проекту 

Термін виконання  
етапів проекту 

Примітка 

1 
Вибір технологічної лінії та опис базової 
конструкції її основних частин та принципу дії

01.09.2015–01.10.2015  

2 Патентно-літературний пошук 01.10.2015–10.10.2015  
3 Розроблення модернізації 10.10.2015–15.11.2015  
4 Розробка автоматичної системи управління 15.11.2015–01.12.2015  
5 Виконання розділу з охорони праці 01.12.2015–15.12.2105  
6 Розробка економічної частини 15.12.2015–30.12.2015  
7 Виконання розрахунків 30.12.2015–15.01.2015  

 
 
 
 
Студент  ____________          Марков Є.І. 
 (підпис) (ініціали, прізвище) 

Керівник проекту  ____________      Карвацький А.Я. 
 (підпис) (ініціали, прізвище) 

 

                                           
 Консультантом не може бути зазначено керівника дипломного проекту. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

Факультет інженерно - хімічний 
Кафедра хімічного полімерного і силікатного машинобудування __________  

 

«До захисту допущено» 

Завідувач кафедри 
__________  Сівецький В.І. 

(підпис)            (ініціали, прізвище) 

“___”_____________2016 р. 
 

Дипломний проект 
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

зі спеціальності 7.05050206 – машини і технології паковання 

На тему: «Лінія фасування лакових розчинників у ПЕТ-тару з модернізацією 
вузла розливу та закупорювання пляшок»_______________________________ 

Виконав: студент 6 курсу, групи ЛУ – 41с 
           (шифр групи) 

                                  Марков Євгеній Ігорович                               _________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)  

Керівник          д.т.н., проф. Карвацький А.Я._______                  __________ 
(посада, науковий ступінь, вчене звання,  прізвище та ініціали) (підпис)  

Консультанти з розділів: 
охорона праці                                           доцент,  к.т.н.         Ковтун І.М.  
мехатроніка                                              доцент, к.т.н           Левченко О.В 
модернізація                                             доцент, к.т.н.          Щербина В.Ю.      
технологія монтажу та експлуатації      ст.. викладач           Борщик С.О. 

   

Рецензент___________________________________________  _________  
(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)  

 
Засвідчую, що у цьому дипломному 
проекті немає запозичень з праць інших 
авторів без відповідних посилань. 
Студент _____________ 

(підпис) 
 

 

Київ – 2016 року



 

Зміст 

Реферат…………………………………………………………………………... 

Abstract…………………………………………………………………………… 

Реферат…………………………………………………………………………... 

Перелік позначень……………………………………………………….............. 

I. Пояснювальна записка………………………………………………………... 

Вступ…………………………………………………………………………. 

1. Призначення та галузь застосування лінії розливу рідин у пляшки….. 

2. Технічна характеристика лінії……………………………………............ 

3. Опис базової конструкції, її основних частин та принципу дії………... 

4.  Патентно-літературний огляд .....................…………………………… 

5. Автоматична система управління……………………………………….. 

6. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях………………….. 

7. Техніко-економічне обґрунтування модернізації…..………................. 

            8.   Очікувані механіко-економічні показники……………...……………… 

Література 

II. Розрахунки……………………………………………………………………. 

1. Визначення загальних параметрів…………………………...................... 

2. Кінематичні розрахунки...................................................... ……………… 

3. Параметричні розрахунки.............................……………………………... 

4. Розрахунки що підтверджують надійність.......…………………………. 

5. Розрахунки на міцність та жорсткість ………………………………….. 

IІІ. Технологія експлуатації та монтажу . . ..................……………………….. 

1. Технологія збирання складальної одиниці…….......................................... 

 2. Технологія складання вузла……………………………………………… 

     3. Змащення машини…………………..............................…………...……... 

Література…………………………………………………………………..........  

Додатки …………………………………………………………………. ............ 

№ докум. Підпис 
Арк. 

ЛУ41.05918.01-80ПЗ

Розроб. Марков  
Перевір. Карвацький 

 
 Н. Контр. 
 Затверд. Панов 

Лінія фасування лакових 
розчинників з модернізацією 

вузла розливу та 
закупорювання пляшок 

Літ. Аркрушів

НТУУ «КПІ»,  ІХФ



 

Реферат 

 

Дипломний проект на тему «Лінія фасування лакових розчинників у  

ПЕТ-тару з модернізацією вузла розливу та закупорювання пляшок» 

присвячено проектуванню та розрахункам лінії фасування лакових 

розчинників. Також розглянуто модернізацію пластинчастого транспортера.  

Розроблювана конструкція – розливна машина – дозволяє  виконувати 

операцію розливу рідин у ПЕТ-тару об’ємом (0,25–0,5) л.  

Модернізація представляє собою апарат, який включає стіл, блок 

управління апаратом з пневмосистемою та на верхній рухомій траверсі 

встановлений розливний блок, на нижній траверсі – закупорювальний блок, а 

гнізда для утримання пляшок за горлечка розташовані на поворотній каруселі 

під розливним блоком і блоком закупорювання пляшок. Голівки розливного 

блоку оснащені наливними трубками. Це все дає змогу підвищити 

продуктивність, а також знизити час контакту токсичного продукту з 

навколишнім середовищем. 

Друга модернізація полягає у встановленні пластин з еластичного 

фрикційного матеріалу, що забезпечує підвищення надійності роботи 

пластинчастого конвейера. 

 

РОЗЛИВНА МАШИНА, МОДЕРНІЗАЦІЯ, РОЗЛИВНИЙ БЛОК, 

ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ БЛОК, ПЛАСТИНЧАСТИЙ ТРАСПОРТЕР. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реферат  

 

Дипломный проэкт на тему «Линия фасовки лаковых растворителей в 

ПЭТ-тару с модернизацией узла розлива и укупорки бутылок», псвящена 

проектированию и расчетам линии фасовки лаковых растворителей. Также 

рассмотрена модернизация пластинчатого транспортера.  

Разрабатываемая конструкция – разливная машина – позволяет 

выполнять операцию розлива жидкостей в ПЭТ-тару объемом (0,25–0,5) л. 

Модернизация представляет собой аппарат, который включает стол, блок 

управления аппаратом с пневмосистемой и на верхней подвижной траверсе 

установлен разливной блок, на нижней траверсе – укупорочный блок, а гнезда 

для удержания бутылок горлышка расположены на возвратной карусели под 

разливным блоком и блоком укупорки бутылок. Головки разливного блока 

оснащены наливными трубками. Это все позволяет повысить 

производительность, а также снизить время контакта токсичного продукта с 

окружающей средой. 

Вторая модернизация заключается в установлении пластин из 

эластичного фрикционного материала, обеспечивающего повышение 

надежности работы пластинчатого конвейера. 

 

РАЗЛИВОЧНАЯ МАШИНА, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗЛИВОЧНЫЙ БЛОК, 

УКУПОРОЧНИЙ БЛОК, ПЛАСТИНЧАСТЫЙ ТРАНСПОРТЕР. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

In this work considered «PET bottling line for lacquer thinners with 

modernisation of filling and capping unit», dedicated to the design and calculations of 

line packaging varnish solvents.Also the plate conveyor were chosen as additional 

modernization. 

Developed construction - filling machine - It enables to fill liquid in PET 

bottles in volume of 0.25 - 0.5 liters. 

Modernization is a device that includes a table, the control unit device with 

pneumatic system and on top of the moving traverse mounted bottling unit, on the 

lower traverse - capping unit and jacks for keeping bottles by the neck located on a 

rotating carousel under filling unit and capping unit. The head of filling unit equipped 

with liquid bulk tubes. This all makes it possible to increase productivity, and reduce 

contact time of toxic products with the environment. 

The second modernization is to establish the plates of elastic frictional material 

providing increase of reliability of the lamellar conveyor. 

 

FILLING MACHINE, MODERNIZATION, FILLING UNIT, CAPPING UNIT, 

LAMELLAR CONVEYOR. 

 

 

 



 

Вступ 

 На сьогоднішній день розвиток пакувальної індустрії характеризується 

реконструкцією, технічним переоснащенням діючих, а також будівництвом 

нових, сучасних підприємств. 

Найголовнішою функцією, що виконує упаковка, є збереження в якісному 

вигляді пакованої продукції під час її транспортування, складування та 

реалізації.  

Саме тому, під час процесу пакування мають виконуватись усі відповідні 

вимоги згідно усіх стандартів. Важливою технологічною операцією в 

пакувальній промисловості являється розлив рідини у пляшки. 

В дипломному проекті розглядається лінія розливу лакових розчинників у 

ПЕТ-тару. Ця тара застосовується для розливу токсичних та летучих рідин. 

Лакові розчинники відносяться саме до цієї категорії.  Принцип роботи лінії 

полягає у послідовному виконанні необхідних  технологічних операцій, 

починаючи з моменту вилучення пляшок з ящиків та завантаження їх на 

пластинчатий транспортер до моменту наклеювання на пляшки етикетки з 

інформацією про продукт який знаходиться в пляшці і подальше укладання вже 

наповнених рідиною пляшок в ящики. Реалізація даного процесу пакування 

можлива за наявності відповідного рівня технічних засобів, таких як: машини 

автоматичної та напівавтоматичної дії, агрегати, автоматизовані потокові лінії. 

№ докум. Подпись 
ЛУ41.05918.01-80ПЗ 



 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІНІЇ 
Продуктивність, пл./год………………………………………………………...2500 

Напруга електроживильної мережі, В.................................................................220  

Частота в мережі, Гц...............................................................................................50 

Встановлена потужність, кВт...............................................................................11,8 

Середня споживана потужність, кВт...................................................................1,83 

Кінематична продуктивність, пл./хв ………………………………..…….........41 

 

Реальна продуктивність лінії залежить від об’єму пляшки (при об’ємі пляшки 

250 мл продуктивність зростає до 3000 пл./год). 

 

Габаритні та технологічні розміри пляшок, які використовують на даній лінії 

Ємність пляшки, л…....……………………………………………………0,25-0,5 

Висота пляшки, м………………………………………………………….0,15-0,3 

Діаметр пляшки, м…...…………………………………………………….0,05-0,1 

Товщина стінки пляшки, мм……………………………………………не менше 2 

Зовнішній діаметр горличка пляшки, м………………………………...0,025-0,04 

Внутрішній діаметр горличка пляшки, мм………………..………..….не менше10  

№ докум. Подпись 
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ОПИС БАЗОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ 
 

Лінія фасування (рисунок 1) лакових розчинників у ПЕТ-тару складається 

з автоматів, котрі виконуючи в конкретній послідовності свою функцію і 

реалізують технологію розливу рідин. 

 

 

Рисунок 1 – Лінія розливу рідин у пляшки 

 

У склад лінії входять: 1 – пластинчастий транспортер, 2 – автомат для 

вилучення пляшок з ящиків, 3 – розливний автомат, 4 – штамповочно-

укупорювальний агрегат, 5 – бракеражний автомат, 6 – етикетувальний 

автомат, 7 – автомат для завантаження пляшок в ящики. 

№ докум. Подпись 
ЛУ41.05918.01-80ПЗ 



 

Принцип дії розливного автомату 

 

Принцип роботи розливного автомату полягає в тому, що пляшки 

проходять через крокомір, який виключає нерівномірність подачі пляшок, 

потрапляють на проміжний столик, звідки пляшки зіштовхуються штовхачем 

на підйомні столики (рисунок 2). Під дією пружин при накочуванні роликів на 

підйомну частину копіру столики з пляшками піднімаються до дозуючого 

блоку. Пляшки піднімаючись до дзвіночків центруються ними і продовжують 

рух  вгору.  

Як тільки дзвіночок упирається у траверсу від тиску пляшки траверса зі 

штоками і коромислом починає підніматись, стискаючи пружини і звільнюючи 

від затиску трубку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  – Розливний автомат 
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Під дією пружини  трубка та зв’язаний з нею стакан теж піднімаються, 

гумовий клапан щільно підходить до поверхні втулки і вихід рідини з 

витратного резервуару зупиняється. При подальшому підйомі коромисло  

впирається в кільце та піднімає стрижень з клапаном і рідина з дозуючого 

головки через трубку переливається в пляшку. Повітря з пляшки відводиться 

крізь отвори в стінках дзвіночка. Дозуюча головка з’єднана з витратним 

резервуаром крізь ніпель. При проходженні півкола ролики підйомних столиків 

накочуються на копір і вже наповненні пляшки опускаються і виходять з 

автомату за допомогою крокоміра. 
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ВИСНОВКИ 
 

Дипломний проект присвячено розробленню лінії фасування лакових 

розчинників з модернізацією вузла розливу та закупорювання пляшок. В 

результаті виконання дипломного проекту проведено патентно-літературні 

дослідження на підставі яких виконанані розрахунки, що підтврджують 

доцільність модернізації: 

1. Розроблено креслення технологічної лінії та окремиї машин які 

входять до складу лінії. Всі креслення були виконані за допомогою 

програми «КОМПАС» та «SolidWorks». 

2. Виконано параметричні, кінематичні розрахунки та розрахунки на 

міцність, що підтврджуються працездатність та надійність розливної 

машини. 

3. На основі проведених патентних досліджень запропоновано нове 

конструктивне вдосконалення розливної машини, що дає змогу 

підвищити продуктивність машини розливу та зменшити вплив 

виробництва на довкілля. 

4. Проведено техніко-економічне обґрунтування модернізації розливної 

машини на базі методики чистої приведеної вартості проекту. 

5. Виконано розділи технології монтажу та експлуатації машини, 

автоматизації технологічної лінії і охорони праці та безпеки у 

надзвичайних ситуаціях. 

6. За темою дипломного проекту опубліковані тези доповіді у збірнику ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси 

та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки», що 

відбулася 16-17 грудня 2015 р. на кафедрі ХПСМ НТУУ «КПІ». 
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