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РЕФЕРАТ 

 

 

УДК 621.798 

 

Розроблено магістерську дисертацію на тему «Лінія для виробництва кормових 

сумішей з модернізацією дозувально-фасувального автомата». Керівник ШАПОВАЛ А. 

А., Виконавець МАЦАГОР Д. Д. – К., КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 

Метою дисертації є модернізація дозувально-фасувального автомата лінії 

виробництва кормових сумішей. Об’єктом дослідження є процес виробництва кормових 

сумішей. Предметом дослідження – дозувально-фасувальний автомат. Магістерська 

дисертація вміщує «Пояснювальну записку», що складається з 6 розділів. Загальний 

обсяг магістерської дисертації становить: 132 с., 65 рис., 26 табл., 22 джерел та 6 

креслень.  

Дисертація містить призначення та галузь застосування лінії виробництва 

кормових сумішей, базові конструкції і принцип дії основних частин лінії виробництва 

кормових сумішей та дозувально-фасувального автомата, представлені технічні 

характеристики, проведено параметричні, кінематичні та міцністні розрахунки, які 

підтверджують працездатність та надійність конструкції дозатора. 

В дисертації було проведено літературно-патентний огляд конструкцій 

дозувально-фасувального автомата з метою обрання варіанту модернізацій. 

Модернізація дозувально-фасувального автомата шляхом заміни бункера, що запобігає 

процесу склепування матеріалу. Додатково модернізовано конструкцію каналу бункера, 

шляхом додаткового шнека, останній, при рівномірній подачі продукту покращує 

точність дозування, також замінено каркас бункера на більш зносостійку сталь. 

Також у магістерській дисертації виконано розділи технології монтажу та 

експлуатації дозувально-фасувального автомата лінії виробництва кормових сумішей, 

розроблено стартап-проект, розглянуто відповідність розроблюваної машини вимогам 

охорони праці. 

 

Ключові слова: ЛІНІЯ ВИРОБНИЦТВА КОРМОВИХ СУМІШЕЙ, ДОЗАТОР, 

ДОЗУВАЛЬНО-ФАСУВАЛЬНИЙ АВТОМАТ, КАРКАС, БУНКЕР, ШНЕК, МІШКИ 

«BIG-BAG»  
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THE ABSTRACT 

 

 

UDC 621.798 

 

A master's thesis was developed on the topic "Line for the production of fodder mixes 

with the modernization of the dosing and packaging machine". Head A. A. SHAPOVAL, 

Executor D. D. MATSAHOR - K., KPI named after Igor Sikorskyi, 2022. 

The aim of the dissertation is to modernize the dosing and packing machine of the line 

for the production of fodder mixtures. The object of research is the process of production of 

fodder mixtures. The subject of the research is a dosing and filling machine. The master's thesis 

contains an "Explanatory note" consisting of 6 chapters. The total volume of the master's thesis 

is: 132 pages, 65 figures, 26 tables, 22 sources and 6 drawings. 

The dissertation contains the purpose and field of application of the fodder mix 

production line, the basic designs and the principle of operation of the main parts of the feed 

mix production line and the dosing-packaging machine, technical characteristics are presented, 

parametric, kinematic and strength calculations were carried out, which confirm the operability 

and reliability of the dispenser design. 

In the dissertation, a literature and patent review of the designs of the dosing and filling 

machine was carried out in order to choose an option for modernization. Modernization of the 

dosing and filling machine by replacing the hopper, which prevents the process of material 

caking. Additionally, the structure of the hopper channel has been modernized by means of an 

additional auger, the latter improves dosing accuracy with uniform product supply, and the 

hopper frame has also been replaced with more wear-resistant steel. 

Also, in the master's thesis, sections of the technology of installation and operation of 

the dosing-packaging machine of the line for the production of fodder mixtures were 

completed, a startup project was developed, and the compliance of the developed machine with 

labor protection requirements was considered. 

 

Keywords: FEED MIXTURE PRODUCTION LINE, DISPENSER, DOSING AND 

PACKING AUTOMATIC, FRAME, BUNKER, SCREW, "BIG-BAG" BAGS.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ  

 

 

Основні позначення: 

mк – задана маса дози, т; 

B – ширина потоку матеріалу у транспортній системі, м; 

ρ – насипна маса матеріалу, м/с; 

vк – швидкість подачі матеріалу, м/с; 

Кр – аеродинамічний коефіцієнт опору повітря потоку матеріалу; 

a – вектор прискорення, м/с2; 

a – швидкість звуку, м/с; 

ia – компоненти вектору прискорення, м/с2; 

ib – компоненти вектора масових сил, Н/кг; 

Ĉ  – тензор деформацій Коші (Cauchy); 

ijklC  – компоненти тензора 4-го рангу пружних констант ізотропного 

матеріалу, Па; 

ep
ijklC  – компоненти тензора 4-го рангу пружно-пластичних констант 

ізотропного матеріалу, Па; 

 KMC – матриця пружних констант, Па; 

YC  – стала текучості, Па2; 

ijc – компоненти тензора перетворення координат; 

vc – масова ізохорна теплоємність, Дж/(кгК); 

pc – масова ізобарна теплоємність, Дж/(кгК). 

 

Інші символи: 

( )  – оператор скалярного добутку тензорів; 

  – оператор Гамільтона, м-1; 

Pr – число Прандтля (Prandtl); 

Re  – число Рейнольдса (Reynolds). 
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Основні скорочення: 

CAD – Computer-Aided Design; 

CAE– Computer-aided engineerng; 

НДС– напружено-деформований стан.  
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ВСТУП 

 

 

Ще кілька десятиліть тому фасувально-пакувальне обладнання вирізнялось дуже 

низьким технічним рівнем. Воно було занадто габаритним та мало недостатню 

продуктивність та надійність. 

В наш час, на фоні попиту, що зростає, на індивідуальну тару та появі нових 

технологій, що зробили пакувальне обладнання дешевшим і сучаснішим, збільшилася 

доля ринку фасованих товарів. 

Пакувальне та фасувальне обладнання — це машини та механізми, що в 

автоматичному чи напівавтоматичному режимах послідовно виконують функції 

дозування сипучих, рідких або штучних продуктів з подальшим їх упакуванням у 

полімерні оболонки. Такі верстати стали невіддільною частиною робочих ліній на 

більшості сучасних виробництвах. Вони застосовуються у різних галузях виробництва, 

таких, як: харчовій, будівельній, медичній, сільськогосподарській тощо. Застосування у 

виробництві такого устаткування дозволяє суттєво зменшити використання ручної 

праці, а також майже повністю унеможливлює втрати чи перевитрати продукції. 

Принцип роботи лінії виробництва кормових сумішей полягає у послідовному 

виконанні необхідних технологічних операцій і ліній, остання з яких [1] включає в себе 

завантажувальний збірний шнек, два запарник-змішувачі місткістю або запарник-

змішувач і варильний котел, або запарники-змішувачі і варильний котел, вивантажний 

збірний шнек; транспортер готового корму та дозувально-фасувальний автомат. 

У розробленому технологічному процесі застосовано дозатор пакування, з метою 

мінімізації людської роботи. Роль людини у забезпеченні роботи даної лінії полягає 

лише в тому, щоб подати мішки, зачепити їх за крюки, за горло дозатора, затиснути 

кронштейнами на базі пневмоциліндрів, дочекатися заповнення мішка і розвантажити 

мішки. Завдяки цьому досягається висока продуктивність лінії, з малою кількістю 

обслуговуючого персоналу. 

Для фасування кормових сумішей (комбікорм, сухий корм та інш.) 

використовують мішки типу «Big-Bag» максимальною місткістю 2 т.  
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1 ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА З УЧАСТЮ ВАГОВОГО 

ДОЗАТОРА ДЛЯ УПАКОВКИ КОРМОВИХ СУМІШЕЙ 

 

 

Комплекти обладнання кормоцехів типу КЦС призначено для механізованого 

приготування запарених або сирих кормових сумішей вологістю 60–80%. 

Всі уніфіковані кормоцехи аналогічні базового KЦС-6000 («Маяк-6») [1], які 

включають в себе п'ять потокових технологічних ліній: концентрованих кормів, силосу 

та зеленої маси; трав’яного борошна; корнеклубнеплодов; приготування та пакування 

готових сумішей.  

Лінія концентрованих кормів призначена для прийому, зберігання і дозованого 

завантаження концентрованих кормів у змішувач. Вона складається з приймального 

бункера місткістю 15 м3 та живильника 1 (рис. 1.1).  

Концентрат в міру необхідності подається живильником в збірний 

завантажувальний шнек 10 і далі – в запарник-змішувач 11. Дозування кормів 

визначають тривалістю роботи живильника 1.  

Лінія силосу та зеленої маси включає в себе подрібнювач кормів 4, 

завантажувальний скребковий транспортер 3 і завантажувальний шнек 10. Подача лінії 

5–10 т/год. 

Лінія приготування трав'яного борошна містить універсальну дробарку КДУ-2, 

живильник ПСМ-10, транспортер ТС-40С. Сіно подають в дробарку 6 вручну. Трав’яне 

борошно повітряним потоком, створюваним вентилятором дробарки, подається в 

циклон і через шлюзовий затвор надходить в бункер живильника 5. З останнього воно 

висипається на транспортер 3, який направляє її в шнек 10 або безпосередньо в 

запарник-змішувач 11. Продуктивність лінії 1,5 т/год. 

В лінію підготовки корнеклубнеплодов входять приймальний бункер місткістю 9 

м3, який розташований на рівні підлоги, скребковий транспортер ТК-5Н зі шнеком і 

мийка-подрібнювач ІКМ-5. Корнеклубнеплоди доставляють самоскидом до цеху, і 

вивантажують в приймальний бункер, з якого вони подаються вивантажним шнеком і 

похилим скребковим транспортером 8 в мийку-подрібнювач 9. Тут вони відмиваються 

від ґрунту, подрібнюються та подаються в збірний завантажувальний шнек 10 або 

безпосередньо в запарники-змішувач 11. Подача лінії на буряках становить 3–4 т/год, 

на картоплі 1–2 т/год. 
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Лінія приготування і видачі готового корму [1] включає в себе завантажувальний 

збірний шнек ШЗС-40M, два запарник-змішувачі С-12 місткістю по 12 м3 (КЦС-6000, 

КЦС-3000) або запарник-змішувач С-12 і варильний котел ВК-1 (КЦС-200/2000 ), або 

запарники-змішувач С-7 і варильний котел ВК-1 (КЦС-100/1000), вивантажний збірний 

шнек ШВС-40; транспортер готового корму ТС-40М та дозувально-фасувальний 

автомат. 

 

 

Рисунок 1.1 – Технологічна схема кормоприготувальні цеху КЦС-6000 («Маяк-6») з 

подальшим упакуванням продукції 

1 – живильник концентрованих кормів; 2 – транспортер концентрованих кормів; 

3 – транспортер силосу, зеленої маси та трав'яного борошна; 4 – подрібнювач силосу 

та зеленої маси; 5 – живильник трав'яного борошна; 6 – дробарка трав'яного борошна; 

7 – живильник корнеклубнеплодов; 8 – транспортер корнеклубнеплодов; 9 – мийка- 

подрібнювач корнеклубнеплодов; 10 – завантажувальний збірний шнек; 11 – запарник-

змішувач; 12 – вивантажний шнек; 13 – вивантажний транспортер готової суміші; 14 – 

дозувально-фасувальний автомат 
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З усіх технологічних ліній корнеклубнеплоди, концентровані і зелені корми, 

трав'яне борошно надходять у завантажувальний збірний шнек 10, який знаходиться над 

запарник-змішувачами 11, і по черзі їх завантажують. Одночасно із завантаженням 

змішувача корм перемішується обертовими мішалками. Приготовлені корми з 

запарник-змішувачів подаються в вивантажний шнек 12, далі в вивантажний 

транспортер 13 для завантаження в дозувально-фасувальний автомат 14 у мішки типу 

“Big-Bag" для подальшого ручного транспортування.  
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1.1 Технічна характеристика дозувально-фасувального автомата 

 

Технiчна характериcтика дозатора наведена в таблиці 1.1.1. 

 

Таблиця 1.1.1 

Технiчна характериcтика  

1. Вид вантажу Концентровані корми 

2. Вид дозатора Ваговий 

3. Насипна густина ρ, т/м3 0,8-1,7 

4. Умови роботи середні 

5. Продуктивність Q, мішків/год 10 

6. Довжина дозатора L, м 2 

7. Границя зваження, кг 2000 

8. Класс точності 0,2 

9. Коефіцієнт внутрішнього тертя 

матеріалу 

0,56 

10. Час встановлення режиму, хв не більше 5 

11. Потужність, кВт не більше 2,5 
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1.2 Призначення та галузь застосування дозувально-фасувального автомата 

 

Дозатор [2] призначений для дозування сипких матеріалів з насипною масою 0,6–

5т/м³ в м’які контейнери «Big-Bag». 

На вагову платформу встановлюється піддон, на гаки рами навішуються петлі 

мішка Big-Bag (рис. 1.2.1). Горловина мішка Big-Bag закріплюється на 

завантажувальному пристрої за допомогою пневмозажимів. З пульта управління 

включається вентилятор, який роздуває мішок Big-Bag. Натисканням кнопки «Тара» 

вагового процесора запам’ятовується вага тари, при цьому, показання на табло 

процесора обнуляються. Натисканням кнопки «Пуск» пневмопривід, що складається зі 

здвоєних пневмоциліндрів «грубо» та «точно», повністю відкриває секторну заслінку в 

бункері, після чого матеріал надходить в мішок Big-Bag. При досягненні заданого 

значення «грубо», пневмопривід встановлює заслінку в положення «точно», при цьому, 

відбувається досипання матеріалу до заданого значення дози. Заслінка закривається, на 

табло відображається набрана вага дози та кількість відвантаженого матеріалу в 

наростальному підсумку. Автонавантажувач «вилами» підіймає піддон з мішком, з гаків 

знімаються петлі, звільняється горловина й мішок вивозиться з зони зважування. Для 

перекриття потоку матеріалу під час виконання профілактичних робіт призначений 

шибер. Дозатор має вихід на зовнішні реєстраційні пристрої по інтерфейсу RS-485. 

На дисплеї відображається така інформація: 

− поточні значення маси дози, що набирається, в кг; 

− наростальних підсумків за зміну, за сезон, в тоннах, та (або) кількості доз, в 

штуках; 

− ряду допоміжних параметрів за викликом з клавіатури. 
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Рисунок 1.2.1 – Мішок з продуктом після процесу дозування 

 

Найбільша границя зважування 2000 кг, а продуктивність самого дозатора до 10 

«Big-Bag» на годину. Дискретність 500 г. Межа допустимих відхилень маси дози від 

середнього значення десяти послідовних доз одного й того ж номінального значення не 

перевищує 0,1%. 

Час вимірювання та індикації мінімальне та становить не більше 0,1–1 с. Час 

виходу на заданий режим та продуктивність не більше 5 хвилин. Для підключення 

дозатора необхідна наявність мережі змінного струму, а споживана потужність 2,5 кВт. 

Електропневматичний ваговій механізм керується з вагового термінала ПВ-310. 

Ваговий дозатор СВЕДА ДВС-301-1000/2000 [2] розрахований на складні умови 

експлуатації й для цього у нього ступінь захисту від вологи та пилу становить: вагового 

процесора ПВ-310 — IР65, а вагоприймального пристрою — IР68. 
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1.3 Опис базової конструкції дозатора, його основних частин  та принципу дії 

 

Дозатор — напівавтоматичне встановлення дискретної дії (рис. 1.3.1) [2]. 

Вантажоприймальний пристрій складається з укріпленої на плиті приймальної 

горловини з пристроєм пневматичного затиску горловини мішка. Плита закріплена на 

рамній конструкції, яка по напрямних може переміщатися у вертикальній площині по 

стійках. У стійках передбачено 6 отворів для фіксації рами болтами. Стійки закріплені 

на ваговій платформі, яка, своєю чергою, спирається на 4 вантажоприймальних пристрої 

з тензодатчиками. На рамі встановлено 4 поворотних регульованих по висоті гака для 

підвішування лямок мішка. У платформі також встановлений сполучний пристрій для 

підключення тензодатчиків. 

 

 

Рисунок 1.3.1 – Дозатор ДВС-301-1000/2000 

 

Ваговий пристрій містить в собі 4 тензодатчика, ваговий термінал та сполучний 

пристрій. Пневматична система складається зі станції підготовки повітря, двох 

пневморозподілювачів, розташованих в шафі, та здвоєного пневмоциліндра «Грубо», 

«Точно». Пристрій автоматичного управління дозуванням являє собою сукупність 

елементів вагового пристрою та пневматичної системи. Для запобігання наїздів 

автонавантажувачем передбачений брус, який захищає вагову платформу.  
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2 ЛІТЕРАТУРНО-ПАТЕНТНИЙ ОГЛЯД СТАНУ ПИТАННЯ, 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОЗАТОРА 

 

 

Розглянуті базові конструкції дозувально-фасувальних автоматів [1-3]. 

Недоліками конструкцій цих дозаторів є склепіння матеріалу в бункері, не точність 

дозування, незручність у видаленні залишків матеріалу після закінчення процесу 

дозування та ремонтних робіт. 

Метою даної магістерської дисертації є усунення вказаних вище недоліків і 

досягнення удосконалення конструкції дозувально-фасувального автомата. Було 

знайдено 5 технічних рішень для модернізації дозатора на основі патентів [4–8]. 

В [4] запропоновано вдосконалення пристрою для завантаження сипких 

матеріалів в клапанні мішки. Метою даного рішення є підвищення надійності 

технологічного процесу при завантаженні в'язких і дрібнозернистих сипких матеріалів 

шляхом ліквідації умов створення стійких склепів при виході сипкого матеріалу з 

бункера. Це реалізується тим, що в пристрої для завантажування сипких матеріалів у 

клапанні мішки, що містить у собі бункер, матеріалопровід, клапан, ваговимірювальне 

та завантажувальні пристосування, систему автоматики, відповідно винаходу, бункер 

включає в себе дві частини – верхню і нижню, в отворі між якими змонтована засувка, 

при цьому на зовнішній стороні стінок нижньої частини розміщені одна або декілька 

труб, канали яких з'єднанні з каналом матерілопроводу, а також повздовжніми 

щілинами з об'ємом нижньої частини бункера, на стінках якої жорстко закріплені 

розпушувачі. 

Пристрій містить у собі бункер 1, матеріалопровід 2, клапан, завантажувальні, 

ваговимірювальне пристосування, систему автоматики (на рис. не показана). Бункер 1 

включає в себе верхню частину "а" і нижню частину "б", між якими виконаний проріз 

"в" для входження засувки 3, що перекриває отвір між верхньою і нижньою частинами. 

Засувка 3 приводиться в рух за допомогою пневмоциліндра 4 (відкриття і закриття 

отвору). Нижня частина "б" включає стінки 5, труби 6, які жорстко встановлені на 

стінках 5 і повздовжніми щілинами "г" з'єднанні з об'ємом нижньої частини бункера. 

Труби 6 виконані повільно розширюючимися в сторону матеріалопроводу 2. На стінках 

5 в об'ємі нижньої частини бункера жорстко встановлені розпушувачі 7, які виконані у 

вигляді стержнів. Канали труб 6 з'єднуються з каналом матеріалопроводу 2. На 
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матеріалопроводі 2 шарнірно встановлений клапан, який включає в себе важіль 8, 

заслінку 9, що жорстко закріплена на важелі 8 і входить в щілину, яка виконана в 

матерілопроводі 2. Клапан приводиться в дію електромагнітом 10 (відкриття каналу 

матеріалопроводу) і пружиною 11 (перекриття каналу матерілопроводу). 

Завантажувальне пристосування включає верхню частину 12, яка разом з вихідною 

частиною матерілопровода виконаний у вигляді лотка, утворює канал 

завантажувального пристосування. На верхній частині 12 закріплено пристосування для 

утримання мішка 13. Ваговимірювальне пристосування включає в себе рамку 14, 

верхній важіль 15 нижній важіль 16 з противагою 17, площадку для мішка 18. 

Ваговимірювальне пристосування опирається на тензодатчик 19 системи автоматики. 

Верхня частина 12 завантажувального пристосування жорстко встановлена на рамці 14 

ваговимірювального пристосування, яка за допомогою верхнього важеля 16 шарнірно 

встановлена на рамі 20 пристрою. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Загальний вигляд 

пристрою 

Рисунок 2.2 – Розріз А-А на рис. 2.1 
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Рисунок 2.3 – Загальний вигляд 

пристрою (варіант з двома трубами) 

Рисунок 2.4 – Вид А на рис. 2.3 

 

 

Рисунок 2.5 – розріз В-В на рис. 2.4 

 

Клапанний мішок встановлюється на завантажувальне пристосування і площадку 

для мішка 18. Включається система автоматики. Пристосування для утримання мішка 

13 притискає клапан мішка до верхньої частини 12. Електромагніт 10 здійснює поворот 

клапана, заслінка 9 якого відкриває канал матеріалопроводу 2. 

Пневмоциліндр 4 висуває засувку 3 і сипкий матеріал направляється з верхньої 

частини "а" бункера в нижню частину "б", який, після взаємодії з розпорошувачами 6 

через щілини "г" направляється в канали труб 5 і далі через канал матеріалопроводу під 

дією гравітаційної сили рухається в мішок. 

При заповнені мішка сипким матеїралом збільшується зусилля дії 

ваговимірювального пристосування на тензодатчик 19. При досягненні необхідної ваги 

з врахуванням сипкого матеріалу, який переміщується по матеріалопроводу, по сигналу 

системи автоматики пневмоциліндр 4 висуває засувку 3, яка перекриває отвір між 

верхньою "а" і нижньою "б" частинами бункера. В подальшому по сигналу системи 

автоматики електромагніт 9 відключається. Пружина 11 повертає клапан. Заслінка 9 
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перекриває канал матерілопроводу 2, пристосування для утримання мішка 13 звільнює 

мішок і він сходить з завантажувального патрубку і площадки для мішку 18. Далі цикл 

роботи пристрою повторюється. 

Такі конструктивні відмінності пристрою не дають можливості створювати у 

сипкому середовищу міцні склепи, так як опорою склепів є розпушений сипкий 

матеріал, що рухається по каналам труб. 

В [5] реалізована модернізація пристрою для завантаження тари, зокрема, типу 

«Big-Bag». Метою цього рішення є розробка пристрою, що містить клапанний засіб, що 

дозволяє автоматично завантажувати контейнер у бажаній кількості, він містить засіб 

для закриття клапана, спрацьовування якого контролюється визначеною вагою 

матеріалу в контейнері, щоб викликати закриття автоматичного клапана, коли 

контейнер заповнений певною кількістю матеріалу. 

 

 

Рисунок 2.6 – Конструкція дозатора згідно з винаходом [6] 
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Рисунок 2.7 – Конструкція клапанного засобу для пристрою, показаного на рис. 

2.6 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Конструкція 

пристрою повернення, що керує 

закриваючим клапанним засобом 

Рисунок 2.9 – Конструкція 

засобу блокування каретки 

пристрою, показаного на рис. 2.6 

 

 

Рисунок 2.10 – Fig. 5–7 ( конструкції, що представляють проміжний тяговий 

елемент, зображений позицією 5, у його послідовних положеннях спокою) 
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Пристрій 10 містить щонайменше одну станцію 14 для наповнення контейнера 12, 

яка розташована на одній лінії з клапанним засобом 16, що подається матеріалом 20 в 

бункері 18. Зазначені клапанні засоби 16 керуються вручну засобами відкривання 22. 

Відповідно до винаходу, пристрій 10 містить засіб 24 для закриття клапанного засобу 

16, спрацьовування якого контролюється визначеною вагою матеріалу 20 у контейнері 

12, щоб викликати автоматичне закриття клапанного засобу 16, коли це контейнер 12 

заповнюється визначеною кількістю матеріалу 20. Таким чином, загалом, клапанний 

засіб 16 містить щонайменше один виконавчий елемент 26, механічно інтегрований із 

клапанним засобом 16, який можна переміщувати з тягою, щоб викликати відкриття 

згаданого клапанного засобу 16 проти пружного зворотного засобу 28, а пристрій 10 

містить проміжний тяговий елемент 30, який здатний: – взаємодіяти з приводним 

елементом 26 і переміщатися в тяговому режимі за допомогою відкриваючого засобу 

22, щоб викликати відкриття клапанний засіб 16, – повинен бути відділений від 

приводного елемента 26 за допомогою засобу 24 закриття, щоб забезпечити закриття 

клапанного засобу 16. 

За цим загальним принципом дії можна передбачити багато технічних засобів для 

належної реалізації винаходу. Однак у кращому варіанті здійснення винаходу, який 

показаний на рис. 2.6, засіб 24 для закриття клапанного засобу 16 містить щонайменше 

одну платформну вагу 32, включаючи першу платформу 34, розташовану на станції 14 

для наповнення, призначену для прийому контейнера 12, і друга протилежна пластина 

36 приймає противагу 38, вага якої відповідає визначеній вазі матеріалу 20, причому 

закриваючий засіб 24 містить запірний трос 40, з’єднаний з другою пластиною 36, і 

згаданий баланс рухається між: 

− перше крайнє положення, яке називається порожнім, представлене на рис. 2.6, 

у якому перша пластина 34 піднята, а друга пластина 36 опущена під дією противаги 38; 

− друге крайнє положення, так зване заповнене, в якому перша пластина 34 

опускається під напругою контейнера 12, наповненого щонайменше визначеною 

кількістю матеріалу 20, і в якому друга пластина 36 знаходиться t піднято і прикладає 

силу розтягування до замикаючого троса 40, щоб відокремити проміжний тяговий 

елемент 30 від приводного елемента 26 і дозволити клапанному засобу 16 закритися під 

дією пружного засобу 28 повернення. 

Будь-який варіант виконання проміжного тягового елемента 30, на який можна 

впливати засобом 22 відкривання для дії на виконавчий елемент 26 і який можна 



24 

відокремити від зазначеного виконавчого елемента 26 тросом 40 закриваючого засобу 

24, може бути придатним для правильної реалізація винаходу. Те ж саме стосується 

засобу 22 відкривання, який може приймати будь-яку форму, що робить можливим 

підштовхувати елемент 30 проміжної тяги. Переважно засіб відкривання 22 містить 

лебідку 42, зокрема ручну лебідку, у якій так званий відкриваючий трос 44 з'єднаний з 

елементом 30 проміжної тяги. Крім того, перша плита 34 приймає щонайменше одну 

каретку 46, рухливу з можливістю ковзання, призначену для прийому контейнера 12, 

яка рухається між позицією завантаження, яка пов’язана з станцією 48 завантаження, і 

віддаленою від осі 50 повороту баланс, в якому він приймає контейнер 12 і позицію 

наповнення, близьку до осі балансу, яка пов'язана зі станцією 14 наповнення. Щоб 

розташувати всі ці елементи найпростішим і найнадійнішим способом, пристрій 10 

переважно містить основну раму 52 у формі трубчастої клітки, по суті, поздовжньої 

орієнтації, яка приймає між своїми 20 стійками 54 та 56 поперечно шкалу 32, перша 

пластина 34, яка містить дві рейки 58 для спрямування каретки 46, яка встановлена на 

колесах 47 і призначена для розміщення контейнера 12. Каретка 46 містить елемент 60 

трубчастої конструкції, що містить принаймні два горизонтальні плечі 62, призначені 

для приймають ручки 64 для перенесення мішка 12, званого «великим мішком», 

утворюючи контейнер. Рама 52 також містить між своїми стійками 54 та 56 бункер 18, 

нижній кінець 66 якого містить клапанний засіб 16, а бічна стінка 68 містить проміжний 

тяговий елемент 30. 

Пристрій 70 дозволяє тягнути трос 40, коли друга пластина 36 піднята. Цей 

пристрій тримається нижньою балкою 72 рами 52. Більш конкретно, пристрій 70 

повернення містить важіль 71 нахилу, шарнірно закріплений у своїй середині 73 на 

нижній балці 72 навколо поздовжньої осі 'А'. Один кінець 75 важеля 71 є єдиним цілим 

з другою пластиною 36 шкали, а протилежний кінець 77 з'єднаний з тросом 40 для 

закриття. Переважно, як показано на рис. 2.7, клапанний засіб 16 містить шолом 74 з 

двома оболонками 76, 78, які зворотно з’єднані в обертанні одна з одною за допомогою 

шестерні 80 і пружно притиснуті одна до одної пружиною. 28, утворюючи засіб 

повернення, щонайменше одна оболонка 78 містить бічну стінку 82, від якої тягнеться 

шип 26, утворюючи виконавчий елемент. 20 Як показано на рис. 2.10, щоб забезпечити 

напрямок тягового важеля 30, бічна стінка 68 бункера 18, розташована над першою 

боковою стінкою 82 шолома 74, приймає на поперечній осі повороту 85 перший кінець 

86 утримуючого важеля 88, другий кінець 90 якого шарнірно з’єднаний з проміжною 
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частиною 91 тягового важеля 30, що утворює тяговий елемент, верхній кінець 92 якого 

з’єднаний з отвором троса 44d лебідки 42, і чий нижній кінець 94, у формі гака, здатного 

взаємодіяти з шипом 26, з'єднаний з кабелем 40, 30 замикання, з'єднаним з пристроєм 

70 повернення. Також можна передбачити, що нижній кінець 94 гачкоподібного важеля 

30 складається по суті з двох частин, причому нижня частина є рухомою відносно 

верхньої частини та з’єднана із замикаючим тросом 40, щоб передбачте гак, який може 

відкриватися, щоб полегшити його звільнення від шипа 26. 

Будь-який пристрій трансформації руху, відомий з рівня техніки, що дозволяє 

підключити трос 40 замикання до згаданої нижньої частини, може бути придатним для 

належної реалізації цієї характеристики, також вказаний пристрій трансформації руху 

не буде додатково пояснено в цьому описі. Нарешті, як показано на рис. 2.9, каретка 46 

містить засоби для фіксації каретки відповідно до положення заповнення, зокрема 

висувний важіль 96, шарнірно з’єднаний навколо поздовжньої осі, який може 

переміщатися між втягнутим вертикальним положенням 15  і горизонтальне положення, 

в якому він простягається до опорного елемента 98, прикріпленого до першої пластини 

34. У цій конфігурації буде зрозуміло, що оператор, який бажає наповнити контейнер 

12, повинен спочатку закріпити контейнер або великий мішок 12 на кронштейні 62 

каретку 46 на одній лінії із станцією завантаження, потім штовхніть каретку назад до 

заправної станції, потім заблокуйте її за допомогою важеля 96. Потім вона приводить в 

дію лебідку 42, трос 44 якої тягне тяговий важіль 30, який, взаємодіючи з шипом, 26, 

відкриває шолом 74. і по тому тяга замикаючого троса 40, який тягне тяговий важіль 30 

так, щоб він вирвався з шипа 26. Шолом 74 потім закривається 30 під дією зворотної 

сили пружини 28. Досить розблокувати важіль 96, щоб підвести візок до станцію 

завантаження, щоб евакуювати контейнер або «Big-Bag» 12. 

Пристрій для завантаження тари, зокрема, типу «Big-Bag» автоматичне закриття 

клапана і погрузку в машину мішка передбачає багато технічних засобів для належної 

реалізації винаходу. 

В [6] проаналізована модернізація автоматичної кількісної пакувальної машини 

для вологого амонію у мішки «Big-Bag». В основу корисної моделі поставлено задачу 

удосконалення автоматичної кількісної пакувальної машини для мокрого амонію у 

великі мішки «Big-Bag» для забезпечення автоматичних кількісних пакувальних вагів 

пакувальними матеріалами великої ємності під час пакування мокрого амонію. Це 

вирішується тим, що у попередньому рівні техніки та в реальній ситуації, корисна 



26 

модель забезпечує автоматичну кількісну машину для пакування вологого амонію 

великого мішка, яка включає раму, механізм подачі, засувку, механізм перемішування, 

механізм зважування та механізм подачі. Механізм передачі та головний блок 

керування, причому механізм подачі містить бункер для подачі, а в бункері для подачі 

передбачений перемішувальний механізм, а механізм помішування забезпечений 

двигуном; засувний клапан включає маховик і механізм заслінки; механізм зважування 

включає корпус ваг і циліндр корпусу ваг; механізм подачі включає бункер для подачі 

та тримач мішка, тримач мішка розташований під бункером для подачі, який 

контролюється циліндром затиску мішка, а пристрій повітряної вібрації розташований 

на бункері для подачі. Щоб запобігти прилипанню матеріалу на ваговому механізмі та 

нижньому бункері; механізм оснащений каналом передачі, а пакування, зважування та 

передача автоматичної кількісної пакувальної машини для мокрого амонію в великі 

мішки «Big-Bag» контролюються головним блоком керування. 

 

 

Рисунок 2.31 – Вид спереду корисної моделі автоматичної кількісної пакувальної 

машини для мокрого амонію у мішки «Big-Bag» 
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Рисунок 2.32 – Вид збоку передньої частини автоматичної кількісної пакувальної 

машини для мокрого амонію у мішки «Big-Bag» цієї корисної моделі 

 

 

Рисунок 2.33 – Вид спереду передньої частини автоматичної кількісної пакувальної 

машини для мокрого амонію у мішки «Big-Bag» цієї корисної моделі 
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Рисунок 2.34 – Вид зверху передньої частини автоматичної кількісної пакувальної 

машини для мокрого амонію у мішки «Big-Bag» цього винаходу 

 

Як показано на рис. 2.31 – 2.34, цей варіант здійснення розкриває автоматичну 

кількісну пакувальну машину для вологого амонію у великі мішки типу «Big-Bag», що 

включає раму 20, механізм подачі, запірний клапан 1, механізм перемішування 11, 

механізм зважування, механізм подачі, передачу механізм механізму та основний блок 

керування, причому механізм подачі містить бункер для подачі, механізм 

перемішування забезпечений двигуном 8 для перемішування, а двигун 8 для 

перемішування розташований у бункері для подачі, який приводить у рух шків і ремінь 

для приводу перемішувальний вал 29 для виконання високошвидкісного перемішування 

матеріалу. Засувка 1 містить маховик 3 і затворний механізм; зважувальний механізм 

включає корпус 5 ваг і циліндр корпусу ваг; циліндр 21 затиску мішка керований, а 

нижній бункер забезпечений пристроєм повітряної вібрації. Завдяки повітряній вібрації 

матеріал запобігає налипанню на ваговий механізм і нижній бункер; механізм передачі 

забезпечений передавальним каналом 29, і вологий амоній автоматично кількісно 

упаковується у великі мішки «Big-Bag». Пакування, зважування та транспортування 

машини контролюються головним блоком керування. У чотирьох кутах стійки 

розташовані датчики 9, які є датчиками сили тяжіння. Вся пакувальна машина 

виготовлена з нержавіючої сталі 316L, а поверхня оброблена антикорозійним спреєм. 

Поверхня каналу транспортування матеріалу оброблена тефлоновим напиленням. 
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Пристрій засувки може здійснювати контрольовану подачу відповідно до різних вимог 

клієнтів.  

Після того, як пакувальна машина переходить у робочий стан, починає працювати 

контролер 10 подачі тощо, а механізм 11 перемішування перемішує матеріал, щоб 

запобігти прилипанню вологого амонію до внутрішньої частини обладнання та 

впливати на нормальну роботу обладнання; коли матеріал подається, коли датчик 9 

визначає вагу обладнання. Коли точність досягає значення, введеного контролером 9 

зважування, контролер 10 подачі виконує подачу малого потоку. Мішалка обертається 

з високою швидкістю, щоб струсити всі матеріали, що прилипли до шнека. Коли 

досягається вологий вага амонію, він проходить через механізм подачі, і матеріал 

потрапляє в пакувальний мішок для завершення процесу єдиного пакування. При 

включенні контролера живлення 10 одночасно включається газовий вібраційний 

пристрій. Коли тримач мішка 7 поміщається в мішок, одночасно активується пристрій 

повітряної вібрації. 

Корисна модель автоматичної кількісної пакувальної машини для мокрого амонію 

повністю вирішує проблему, пов’язану з необхідністю пакувальних матеріалів великої 

ємності, коли автоматичні ваги для кількісного пакування пакують мокрий амоній. 

У [7] поставлена задача вдосконалити вдосконалення автоматичного вібраційного 

підйомного пристрою для подачі порошку великого мішка, який може забезпечити 

умови для безперервного та стабільного всмоктування мішків порошку з порошками 

великої ємності після переходу з малих пакетів на великі пакети. 

Підйомний пристрій містить основу 1 з чотирма стійками 4, нерухомо 

встановленими на фундаменті 21, пристрій 20 визначення ваги, розташований на 

ексцентричному механізмі, нерухомо з’єднаному з фундаментом, підставку 2, механізм 

підйому та вібраційні пристрої розташовані на ексцентриковому механізмі 3, нерухомо 

з'єднаному з фундаментом 21, чотири стійки 4 відповідно розташовані по чотирьох 

кутах основи 1, а ексцентричний механізм 3 встановлений на фундаменті 21. Дивлячись 

зверху вниз на рис. 2.35 – 2.36, видно внутрішню частину підставки 2, тобто підставка 

2 оточена основою 1 з певним проміжком між ними. Посилаючись на рис. 2.37, 

ексцентричний механізм 3 розташований у нижній частині підставки 2 для підтримки 

підставки 2 і включає в себе верхню обертову пару 17, нижню обертову пару 19 і 

кривошип 18, з’єднаний з верхньою обертовою парою 17 і нижня обертова пара 19. 

Ексцентричний механізм 3 підтримує ступінь 2, і в той же час дозволяє ступені 2 
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генерувати невелике переміщення під дією вібрації вібраційного пристрою, тобто 

ексцентриковий механізм 3 не обмежує переміщення і вібрацію ступеня 2, і може 

підтримувати сцену одночасно. Підйомний механізм містить приводний пристрій, 

зірочки 5, розташовані у верхній і нижній частинах кожної колони 4, чотиригранну раму 

8, розташовану на чотирьох вертикальних ланцюгах 6, і нижній кінець кожної колони 4, 

і нижні зірочки. 5, нерухомо встановлені послідовно на послідовних зірочках 7 на двох 

паралельних трансмісійних валах 14, тобто нижні чотири зірочки 5 і чотири послідовні 

зірочки 7 відповідно встановлені в дві паралельні, розташовані на обох кінцях 

трансмісійного вала 14. , послідовні зірочки 7 на двох паралельних трансмісійних валах 

14 з’єднані поперечним ланцюгом 15, а нижня частина чотирикутної рами 8 забезпечена 

гачками 16, які використовуються для прив’язування підвісних кілець до чотирьох кутів 

великого пакетик для порошку 9. Якщо зірочка обертається, чотирикутна рама 8 і гачки 

16 на ній рухатимуться вгору та вниз разом із вертикальним ланцюгом 6, що рухається 

вертикально, і, нарешті, великий мішок для порошку буде піднятий, щоб збільшити 

рівень порошку в порошку. 

Підйомний механізм також може приводитися в рух шківом і ременем або 

дротяним тросом і шківом для дротяного троса, і взаємозв’язок передачі такий самий, 

як і вище. Приводним пристроєм підйомного механізму може бути гідравлічний 

циліндр або повітряний циліндр 12, як показано на рис. 2.36 і 2.39, або двигун 13 

сповільнення, як показано на рис. 2.35 і 2.40. На рис. 2.36 показаний перший варіант 

здійснення показаного приводного пристрою. Приводом є гідравлічний циліндр або 

повітряний циліндр 12. Корпус гідроциліндра або повітряного циліндра 12 

встановлений горизонтально під столом, і 1 до 2 можна встановити відповідно до 

навантаження. Він з'єднаний з поперечним ланцюг 15 і приводиться в поперечний рух. 

Поперечний ланцюг 15 приводить в рух послідовне з’єднання. Зірочка 7 приводить в 

рух вертикальний ланцюг 6, щоб реалізувати рух вертикального ланцюга вгору і вниз, і 

приводить в рух чотирикутну раму 8 вгору і вниз, таким чином реалізуючи піднімання 

та опускання великого порошкового мішка. Посилаючись на рис. 2.39, показаний 

другий варіант здійснення приводного пристрою. Корпус циліндра гідроциліндра або 

циліндр 12 встановлений на чотирикутній колоні 4 платформи, і можуть бути 

встановлені від 1 до 4, які з'єднані з вертикальним ланцюгом 6, а ланцюг вертикального 

приводу приводить чотирикутник через послідовну зірочку 7 і горизонтальний ланцюг 

15. Раму 8 піднімають і опускають, щоб реалізувати підйом великого мішка з порошком; 



31 

Рис. 2.35 і 2.40 показують третій варіант здійснення показаного приводного 

пристрою. Пристроєм приводу є двигун 13 уповільнення, і двигун 13 уповільнення 

розташований під підставкою і з'єднаний з будь-яким з двох трансмісійних валів 14 для 

здійснення руху. Трансмісійний вал обертається, послідовна зірочка 7 і нижня зірочка 5 

обертаються одночасно, нижня зірочка 5 приводить в рух вертикальний ланцюг, 

послідовна зірочка 7 приводить в рух горизонтальний ланцюг 15, таким чином 

приводить в рух протилежну нижню зірочку 5, і весь механізм оновлення починає 

працювати, щоб реалізувати синхронний рух вгору та вниз вертикальних ланцюгів на 

чотирьох стійках, щоб реалізувати підйом і опускання гачка та підняття «Big-Bag». 

Пристрій 20 визначення ваги також передбачено на підставці 2, яка може бути модулем 

зважування, який розміщений під ексцентричним механізмом у нижній частині 

внутрішньої підставки, і може передавати параметри ваги в систему керування через 

систему зв’язку. Опускаючись, відповідно до зменшення ваги, виявленого пристроєм 

визначення ваги, відповідно до відповідного пропорційного співвідношення, система 

керування контролює обертання двигуна уповільнення в рамі або розширення циліндра 

та приводить у рух чотирикутну раму 8 для підйому великий мішок підняти відповідно 

на певну пропорцію висоти, зберігаючи рівень порошку незмінним, так що отвір для 

всмоктування порошку добре контактує з порошком, і порошок добре всмоктується. 

Пристрій 20 визначення ваги, який також може бути датчиком визначення тиску, 

встановлено на трубопроводі подачі повітря циліндра для визначення тиску та 

зворотного зв’язку; або значення крутного моменту або струму приводу двигуна в 

мотор-редукторі; усі вони є пропорційна вазі великого мішка з порошком і відображає 

вагу великого мішка з порошком. 

Для створення вібрацій в одному-трьох напрямках встановлюють від 1 до 3 

комплектів вібраційних пристроїв. Мета налаштування вібраційного пристрою 11 

полягає в тому, щоб гарантувати, що порошок добре всмоктується, і гарантувати, що 

отвір для всмоктування порошку може безперервно всмоктувати порошок. Коли чотири 

кути мішка для порошку щойно піднято, через початкову стадію верхня поверхня мішка 

для порошку є плоскою, і після того, як порошок біля отвору всмоктування порошку 

буде відсмоктано, навколишній порошок може транспортуватися, зберігається, 

стискається та консолідується в блок, оскільки порошок сам по собі малий і важко 

розтікатися через його власну вагу, у отворі всмоктування порошку утвориться 

воронкова порожнина після того, як порошок буде відсмоктано, і навколишній порошок 
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не зможе розтікатися і поповнити, а отвір всмоктування порошку не може вбирати 

порошок. Вібраційний пристрій безперервно вібрує, коли отвір всмоктування порошку 

всмоктує порошок, струшує порошок у отворі всмоктування порошку та заповнює 

вільне місце у отворі всмоктування порошку, щоб забезпечити безперервне поглинання 

порошку отвором всмоктування порошку. 

Під час роботи вручну помістіть великий пакет для порошку на підставку 2, 

повісьте чотири кутові стрічки великого пакета на гачок 16 у нижній частині 

чотирикутної рами 8, відкрийте верхній отвір пакета для порошку та вставте порошок 

всмоктувальний порт пристрою для всмоктування порошку. Коли отвір для 

всмоктування порошку безперервно всмоктує порошок, у міру зменшення кількості 

порошку рівень порошку зменшується. Щоб рівень порошку залишався незмінним, 

підйомний механізм піднімає чотири кути великого мішка для порошку, і великий 

мішок піднімається. Зі сказаного вище видно, що автоматичний вібраційний підйомний 

пристрій за цим винаходом може використовувати пристрій безперервного 

всмоктування порошку в системі подачі порошку та вставляти його отвір для 

всмоктування порошку у згаданий вище великий пакет з порошком для безперервного 

всмоктування порошку. Коли порошок у великому мішку всмоктується, верхня 

поверхня порошку у великому мішку, тобто рівень порошку, відповідно зменшується. 

Великий мішок з порошком підвищує рівень порошку в мішку та забезпечує поверхня з 

рівнем порошку знаходиться в постійному контакті з отвором всмоктування порошку, 

доки порошок не буде всмоктано до невеликої частини, що залишилася і не може бути 

всмоктано. Оскільки кількість порошку у великому мішку в кілька разів перевищує 

кількість порошку у згаданій вище маленькій коробці, час безперервного всмоктування 

кожного великого мішка порошку буде довшим, тому для заміни нового великого мішка 

потрібен певний період часу. мішок порошку, і інтенсивність праці робітників значно 

зменшиться. 

Корисна модель містить пристрій для забезпечення допоміжних функцій подачі 

порошку для пристрою подачі порошку та всмоктування порошку. Обсяг подачі 

порошку може бути майже в 20 разів більшим, ніж ручний збір і подача порошку. 

Великий мішок з порошком розміщується на підйомному столі обладнання за 

допомогою вилкового навантажувача або невеликого автопідйомного крана. Його 

верхній отвір звернений до отвору всмоктування порошку. З прогресом всмоктування 

порошку та зменшенням порошку у великому мішку з порошком, підвішеному на 
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підйомному механізмі пристрою, великий мішок можна підняти за допомогою 

підйомного механізму, щоб компенсувати падіння рівня порошку, викликане 

всмоктується через порт всмоктування порошку. У той же час положення або швидкість 

великого мішка з порошком, який піднімається підйомним механізмом, можна 

автоматично контролювати відповідно до зменшення ваги порошку. Завдяки великій 

кількості порошку у великому мішку значно зменшується кількість замін мішка з 

порошком в одиницю часу, зменшується тривалість і частота особистої роботи, 

знижується трудомісткість; порошок відсмоктується, а пил з порошку буде набагато 

краще. 

 

 

Рисунок 2.35 – Тривимірна структурна схема автоматичного вібраційного підйомного 

обладнання для подачі порошку у великі мішки «Big-Bag» відповідно до цієї корисної 

моделі 
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Рисунок 2.36 – Принципова схема першого варіанту здійснення приводного пристрою 

підйомного механізму в підйомному обладнанні, показаному на рис. 2.35 

 

 

Рисунок 2.37 – Збільшеним виглядом ексцентрикового механізму в підйомному 

пристрої, показаному на рис. 2.36 
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Рисунок 2.38 – Схематична схема трансмісії підйомного механізму в підйомному 

пристрої, показаному на рис. 2.35 

 

 

Рисунок 2.39 – Схематична діаграма другого варіанту виконання приводного 

пристрою підйомного механізму в підйомному обладнанні, показаному на рис. 2.35 
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Рисунок 2.40 – Схематична діаграма третього варіанту здійснення приводного 

пристрою підйомного механізму в підйомному обладнанні, показаному на рис. 2.35 

 

Порівняно з відомими, корисна модель має такі переваги та позитивні ефекти: 

1. Реалізуйте безперервне великомасштабне постачання порошку, зменшіть 

трудомісткість працівників і співпрацюйте з автоматичним відсмоктуванням порошку, 

порошковий пил невеликий, і робоче середовище значно покращується; 

2. Переконайтеся, що відносне положення отвору для всмоктування порошку та 

положення порошку не змінюються, що сприяє стабільному всмоктуванню порошку; 

3. Нижня частина великого мішка затягується вібрацією та вдосконаленням 

м’якого мішка для порошку, щоб реалізувати автоматичну концентрацію порошку, і 

швидкість використання порошку в мішку для порошку покращується. 

В [8] запропоновано удосконалення пакувальних ваг для мішків типу «Big-Bag», 

щоб забезпечити своєрідну упаковку великого мішка для спрошення системи упаковки 

у мішки «Big-Bag», знизити високу вартість і збільшити практичність. 

Великі мішкофасувальні ваги складаються з підвішувального пристрою 1, 

затискного пристрою 2, корпусу 6 ваг і нерухомої гідравлічної підйомної платформи 5. 

Він складається з підйомної шкали 4, кронштейна сталевої конструкції 3, дисплея 

зважування та електричного блоку керування. Як показано на рис. 2.41 і 2.42, пристрій 

подачі користувача розташований у верхній частині кронштейна 3 сталевої конструкції, 

а корпус 6 ваги розташований на кронштейні 3 сталевої конструкції. Під 
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конструкційною опорою 3 вага матеріалу передається на корпус ваг через сталеву 

конструкційну опору 3. На додаток до існуючого каналу транспортування матеріалу, 

пристрій для матеріалу також містить пристрій для підвішування мішка 1 для 

підвішування корпусу мішка. Пристрій для затиску мішка 2 використовується для 

затискання горловини корпусу мішка; таким чином користувач подає матеріал через 

верхню частину кронштейна сталевої конструкції, а вага матеріалу вимірюється в 

реальному часі корпусом ваги після проходження через пристрій для підвішування 

мішка 1, кронштейн сталевої конструкції та сферичний індентор. Лінія видалення пилу 

8 використовується для усунення неконтрольованого пилу та покращення повітряного 

середовища на робочому місці. Стаціонарна гідравлічна підйомна платформа 5 

розташована над корпусом ваг 6, а нерухома гідравлічна підйомна платформа 

запускається гідростанцією, керованою електромагнітним клапаном, а кабель 

підключається до шафи керування. Стаціонарний гідравлічний підйомний стіл 5 тримає 

нижню частину пакувального мішка, виконайте підйомну та підйомну дію, плавно та 

надійно та забезпечує точність зважування. На конструктивній опорі є підйомна шкала 

4, як показано на рис. 2.43, підйомна шкала забезпечена шкалою 9 і безконтактним 

перемикачем 10. Підйомна шкала 4 у поєднанні з пристроєм для підвішування мішка 

може адаптуватися до специфікацій різних пакувальних мішків. Як показано на 

рисунках 5 і 6. Пристрій для підвішування мішка містить гачок 20 з кільцевою 

обмежувальною канавкою і штифтом 19. Сідло 15 гака збігається з обмежувальною 

канавкою, одна сторона сидіння 15 гака забезпечена сталевою опорою для розміщення 

рами, зазор блокується монтажною пластиною 17 знімного підвісного мішка, через 

установчі болти 16 пристрою для підвішування мішка можуть здійснити демонтаж 

монтажної та фіксуючої пластини пристрою для підвішування мішка. під вказаною 

щілиною гачка забезпечене кріпильним болтом 18 пристрою для стропування мішка. 

Якщо потрібно регулювання, пристрій для стропування мішка можна послабити. 

Затягніть болти 18 і відрегулюйте положення гнізда 15 на з’єднувачі кронштейна 

сталевої конструкції для адаптації до різних упаковок вимоги до мішка. Сідло гака 

забезпечене поворотним кріпильним болтом 14, відповідним верхній частині гака для 

фіксації гака. Оскільки пристрій для підвішування «Big-Bag» можна регулювати вгору 

та вниз, вліво та вправо, а також його можна обертати, користувачам зручно знімати 

гачки та гачки. У той же час він може задовольнити вимоги користувачів різних 

специфікацій і розмірів пакувальних пакетів. 
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Як показано на рис. 2.44, корпус 6 ваг включає в себе верхній корпус 11 

зважування, нижній корпус 13 зважування та обмежувальний болт 12. Болти з’єднують 

між собою верхню та нижню маси за допомогою кількох гайок. Як показано на рис. 2.47, 

корпус ваг також забезпечений верхнім індентором 21, нижнім індентором 22 і 

датчиком 23, нижня пресуюча головка забезпечена канавкою сферичної поверхні, яка 

відповідає опуклій сферичній поверхні, а сферична поверхня взаємодіє між ними. 

Верхня напірна головка 21 з’єднана з кронштейном сталевої конструкції, нижня напірна 

головка 22 з’єднана з датчиком 23, а датчик 23 закріплений на шкалі. Датчик вагової 

платформи завершує індукційну операцію та підключається польовим кабелем до шафи 

керування. Група пристроїв використовує унікальну структуру сферичного індентора, 

яка може ефективно уникнути використання сталевих кульок у попередньому рівні 

техніки.  

 

 

Рисунок 2.41 – Вид спереду корисної моделі і вид зліва (без підвішеної «Big-Bag») 
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Рисунок 2.42 – Частковий 

збільшений вид підйомної шкали 

корисної моделі 

Рисунок 2.43 – Частковий 

збільшений вигляд тягової тяги, що 

запобігає перекиданню, корисної 

моделі 

 

 

Рисунок 2.44 – Вид спереду 

пристрою для підвішування мішка 

корисної моделі 

Рисунок 2.45 –  вид зліва на рис. 2.44 
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Рисунок 2.46 – схема з'єднання датчика за цим винаходом 

 

Шафа керування дисплеєм зважування та електричним блоком керування 

встановлені на місці, де ним легко керувати. Після завершення монтажу привод 

з’єднується в єдине ціле за допомогою кабелю керування та спеціального сигнального 

кабелю. 

Ваги прості за структурою, високоінтегровані, зручні в експлуатації та надійні в 

роботі.  
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3 ВИБІР МОДЕРНІЗАЦІЇ ДОЗУВАЛЬНО-ФАСУВАЛЬНОГО АВТОМАТА 

 

 

Провівши огляд інженерних рішень представлених в патентах [4 – 8] та довідковій 

літературі з пакувального машинобудування [1 – 3] і проаналізувавши їх ми зупинили 

свій вибір на конструктивному рішенні [6]. 

Винахід відноситься до автоматичної кількісної пакувальної машини для вологого 

амонію у мішки «Big-Bag». 

Завданням винаходу є створення дозувально-фасувального автомату, що вирішує 

проблему неточності дозування, покращення стійкості автомата та незручність у 

видаленні залишків матеріалу після закінчення процесу дозування та ремонтних робіт. 

Відповідно це реалізується тим, що в бункер додається шнек та каркас 

замінюється на нержавіючу сталь. 

Даний патент допоміг розширити комплексність дозувально-фасувального 

автомата, та досягти розробки дозатора, який матиме покращений каркас з нержавіючої 

сталі та шнек. 

Також, як додаткове конструктивне рішення було обрано [4]. 

Винахід відноситься до пристрою для завантаження сипких матеріалів в клапанні 

мішки. 

Завданням винаходу є запобігання склепіння матеріалу в бункері. 

Відповідно це реалізується тим бункер замінюється на два бункери з 

розпушувачем між ними. 

Даний патент допоміг розширити технологічні можливості та покращити роботу 

дозувально-фасувального автомата. 
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4 РОЗРАХУНКИ ЕЛЕМЕНТІВ БАЗОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ДОЗУВАЛЬНО-

ФАСУВАЛЬНОГО АВТОМАТА 

 

 

4.1 Розрахунок параметрів дозувально-фасувального автомата з ваговою 

платформою 

 

Мета розділу: визначення основних параметрів розроблювального дозувально-

фасувального автомата з ваговою платформою. 

Ваговий дозатор [3] для сипких продуктів (рис. 4.1.1) складається з ряду окремих 

вузлів, кожен з яких виконує окремі власні функції технологічної операції дозування. 

Матеріал подається на дозування у бункер 1 і звідти транспортується транспортною 

системою 2, яка транспортує його до вузла набору дози продукту. 

 

 

Рисунок 4.1.1 – Схема типового вагового дозатора для сипких продуктів 

 

Вага матеріалу, що набирається у зважувальну тару 3, вимірюється ваговою 

платформою 4 і контролюється системою керування 5. При наближенні маси матеріалу, 

яка знаходиться у зважувальній тарі, до величини заданої дози, система керування 

переводить привод транспортної системи 6 у режим повільного точного дозування і при 

досягненні заданої дози зупиняє транспортну систему. 

В процесі набору дози матеріалу датчик вимірювання ваги навантажується, як 

сталими масами, так і змінною масою матеріалу, який подається у зважувальну тару. 
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Повне зусилля на датчик визначається, як сума сталого статичного і змінного 

динамічного навантаження (рис. 4.1.2): 

 

 

Рисунок 4.1.2 – Схема динамічного навантаження зважувального елемента 

 

Розрахувати необхідну товщину шару матеріалу та час набору дози можна тільки 

за умов вихідних даних [9]: 

 

Таблиця 4.1.1 

Таблиця даних дозувально-фасувального автомата 

mk, т ф B, м vk, м/с z, м Kp 𝜌, кг/м3 𝜌1 / 𝜌2 

2 0.95 0.3 0.06 1.6 0.4 800 5 

 

Для підвищення продуктивності та забезпечення точності формування дози 

пристрою процес наповнення місткості реалізується у два етапи: 

1) грубе дозування – швидка подача матеріалу у зважувальну тару; 

2) точне дозування – матеріал подається з мінімальною швидкістю. 

Закінчення процесу формування дози характеризується припиненням подачі 

матеріалу, тобто величина динамічного тиску зникає, а повне динамічне навантаження 

на датчик визначають тільки масою матеріалу, який знаходиться у зважувальній тарі.  

Значення критичної миттєвої маси матеріалу у зважувальній тарі, при досягненні 

якої необхідно зменшувати швидкість подачі продукту [9]: 

𝑚𝑡𝑘𝑝 = 𝑚𝑘 − 𝐵𝛿𝜌𝑣𝑘𝐾𝑝 ∙ √2𝑔 ∙ (𝑧 +
𝛿

2
), 



44 

де mк – задана маса дози; B – ширина потоку матеріалу у транспортній системі; δ 

– товщина шару матеріалу на несучому органі транспортної системи; ρ – насипна маса 

матеріалу; vк – швидкість подачі матеріалу; g –прискорення вільного падіння; z – 

миттєве значення висоти між виходом подавальної системи та точкою контакту потоку 

з поверхнею матеріалу, що знаходиться у мірній тарі; Кр – аеродинамічний коефіцієнт 

опору повітря потоку матеріалу. 

Введемо коефіцієнт: 

ф =
𝑚𝑡𝑘𝑝

𝑚𝑘
, 

що визначає частину дози, яка набирається в швидкому режимі роботи дозатора, 

тобто показує раціональність технологічної операції дозування ваговим дозатором. 

Якщо ф ≥ 1, швидкість подачі матеріалу настільки висока, що складова динамічного 

тиску перевищує величину повного динамічного навантаження на датчик і процес 

контролю набору дози системою керування стає неможливим. 

Миттєве значення величини маси матеріалу у зважувальній тарі: 

𝑚𝑡 = 𝑝𝑡 = 𝐵𝛿𝜌𝑣𝑘𝑡, 

де р – швидкість подачі матеріалу (кг/с); t – тривалість операції дозування, с; 0 <t 

< tk; tk – час формування заданої дози mк. 

По закінченню стадії попереднього дозування (наборі дози mtкр) швидкість подачі 

матеріалу зменшують в декілька разів до повного набору заданої дози. Зменшення 

швидкості подачі можна здійснювати зменшенням параметрів vk, B, δ. 

Значення критичної миттєвої маси матеріалу [9]: 

𝑚𝑡𝑘𝑝 = ф ∙ 𝑚𝑘 = 0,95 ∙ 2 ∙ 103 = 1900 кг 

Товщина шару матеріалу: 

𝑚𝑡𝑘𝑝 = 𝑚𝑘 − 𝐵 ∙ 𝛿 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑘 ∙ 𝐾𝑝 ∙ √2 ∙ 𝑔 (𝑧 +
𝛿

2
) = 1900 =

= 2000 − 0,3 ∙ 𝛿 ∙ 800 ∙ 0,06 ∙ 0,4 ∙ √2 ∙ 9,8 ∙ (1,6 +
𝛿

2
) 

Дано: 2000 − 0,3 ∙ 𝛿 ∙ 800 ∙ 0,06 ∙ 0,4 ∙ √2 ∙ 9,8 ∙ (1,6 +
𝛿

2
) 

Знайдено (𝛿)=2,3534 м 

Визначаємо час набору дози за [9]: 

1. Час грубого дозування: 
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𝑡груб =
𝑚𝑘

𝐵 ∙ 𝛿 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑘
=

2000

0,3 ∙ 2,3534 ∙ 800 ∙ 0,06
= 59 𝑐 

2. Час точного дозування: 

𝑡точн =
𝑚𝑘 ∙ 5

𝐵 ∙ 𝛿 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑘
=

2000 ∙ 5

0,3 ∙ 2,3534 ∙ 800 ∙ 0,06
= 295 𝑐 

3. Повний час дозування: 

𝑡 = 𝑡груб + 𝑡точн = 59 + 295 = 354 𝑐 

Визначаємо миттєве значення величини маси матеріалу у зважувальній ємкості: 

𝑚𝑡 = 𝑝 ∙ 𝑡 = 𝐵 ∙ 𝛿 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑘 ∙ 𝑡 

𝑚𝑡 = 𝑝 ∙ 𝑡 = 𝐵 ∙ 𝛿 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑘 ∙ 𝑡 = 0,3 ∙ 2,3534 ∙ 800 ∙ 0,06 ∙ 354 = 12 т 

Продуктивність дозатора (мішків/год) визначається по залежності: 

𝑄 =
3600

𝑡
=

3600

354
= 10,17 = 10 

мішків

год
 

Висновок: були визначені такі основні параметри дозувально-фасувального 

автомату з ваговою платформою як, значення критичної миттєвої маси матеріалу 1900 

кг, товщину шару стінки 2,35 м, повний час дозування 354 с, миттєве значення величини 

маси матеріалу у зважувальній тарі 12 т, а розрахункова продуктивність 10 мішків/год 

співпадає з технічною продуктивністю дозувально-фасувального автомату. 
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4.2 Постановка задачі статичної термопружності 

 

Система стаціонарних диференціальних рівнянь задачі статичної пружності для 

ізотропного матеріалу включає рівняння рівноваги та руху, геометричне рівняння – 

фізичне рівняння та тензор малих деформацій – узагальнений закон Гукa [11 – 12]: 
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де 3,2,1, =iie  – основний (коваріантний) векторний базис – векторний супровід 

тензорa; 3,2,1,, = jijiij ee  – компоненти симетричного тензорa нaпруження другого 

рaнгу, Пa; () – оперaтор скaлярного добутку тензорів;  
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jijij eeeeeeee  – чaстиннa похіднa від 

тензорa нaпруження (aбо скaлярний добуток оперaторa Гaмільтонa нa тензор 

нaпруження), Пa/м; 3,2,1,, =jib iie  – компоненти векторa мaсових сил, нaприклaд, 

грaвітaційних, Н/кг; 3,2,1,,ˆ == jijiij eeε  – компоненти симетричного тензорa другого 

рaнгу пружних деформaцій; 3,2,1,, =jiu iie  – компоненти векторa переміщень, м; 

3,2,1,  ,, =



= ji

x

u
u i

j

j

jjiji eeee  – чaстиннa похіднa від векторa переміщення (aбо 

тензорний добуток оперaторa Гaмільтонa нa вектор);   – густинa, кг/м3; E  – модуль 

пружності, Пa;   – коефіцієнт Пуaсонa; 






=
=

,  при  0

;  при  1

ji

ji
ij  – символ Кронекерa. 

Грaничні умови для (4.2.5): 

– зaщемлення aбо переміщення (повинно бути зaдaно хочa б в одній точці нa 

поверхні тілa) 

3,2,1,0 == iu
uSi , (4.2.2) 

 

де uS  – точкa поверхні (aбо поверхня), нa якій зaдaно переміщення, м2; 

– симетрії 
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3,2,1,0 == iun
suSii , (4.2.3) 

 

де 3,2,1,, =jin iie  – компоненти векторa зовнішньої нормaлі до поверхні тілa; suS  

– поверхня симетрії тілa, м2; 

– зовнішній тиск 

( ) pnn
pSijij = , (4.2.4) 

 

де p  – зовнішній тиск, який зaдaно нa поверхні pS , Пa; 

– зовнішня силa, що приклaденa в деякій точці тілa 

dSnF

pS

jij
P

i 


= , 
(4.2.5) 

 

де 3,2,1,, =jiF i
P

i e  – компоненти векторa зовнішньої сили в точці P , Н; pS  – 

елементaрнa площaдкa поверхні тілa в околі точки P , м2; 

– умови контaктного типу мехaнічної природи 

( ) 
( ) ( )

( )
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=−+



−+



−+++

−+++

;

;0 

;0

;0

n

n

n

nσ

nσunun

nσ

unun

f

 (4.2.6) 

 

де ( ) ( )2n

2
n += σ  – тaнгенціaльнa склaдовa нaпруження, Пa; 

( ) ( )
nσnnσ == n

n ˆ  – нормaльне нaпруження нa поверхні контaкту, Пa;   − 

почaтковий зaзор в нaпрямку нормaлі до поверхонь, що контaктують, м; ( )
nσσ = ˆn  – 

компоненти нaпруження в нормaльному нaпрямку до поверхні контaкту (вектор 

нaпруження), Пa; f  − коефіцієнт сухого тертя. 

 Першa нерівність (4.2.5) є умовою взaємного непроникнення тіл тa пов’язaно з 

силовим співвідношення (другa нерівність (4.2.5)), оскільки зaкриття зaзору призводить 

до виникнення контaктного тиску. Трете рівняння (4.2.5) відповідaє нульовим 

контaктним нaпруженням, що викликaє роз’єднaння контaктних тіл. Четвертa 
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нерівність описує умови фрикційної взaємодії тіл (поверхневих нaпружень) у формі 

зaкону Aмонтонa-Кулонa. 

 Системa рівнянь (4.2.1 – 4.2.5) є повним мaтемaтичним формулювaнням зaдaчі 

стaтичної пружності ізотропного твердого тілa. 

Співвідношення для визнaчення зaпaсу міцності, що є необхідним для визнaчення 

експлуaтaційної придaтності детaлі aбо вузлa пaкувaльного облaднaння. 

Еквівaлентні нaпруження eqvM  зa Мізесом визнaчaються зa формулaми: 

( ) ( ) ( ) ( ),6
2

2 2
13

2
23

2
12

2

1133

2

3322

2

2211eqvM +++−+−+−=  (4.2.7) 

 

aбо 

( ) ( ) ( ) ,
2

2 2

13

2

32

2

21eqvM −+−+−=  (4.2.8) 

 

де 321   – компоненти векторa головних нaпружень, Пa; 3,2,1,, = jiij  – 

компоненти симетричного тензорa нaпружень другого рaнгу, Пa. 

Зaпaс міцності sF  плaстичних мaтеріaлів визнaчaється зa формулою 

 

eqvM


= T

sF , (6.9) 

 

де eqvM  – еквівaлентне нaпруження зa Мізесом (4.2.7), (4.2.8), Пa;  T  – грaниця 

текучості мaтеріaлу, Пa. 

 Зaдaчa (4.2.1 – 4.2.5) сформульовaнa для умов виключно мехaнічного 

нaвaнтaження тілa. Однaк, нa прaктиці іноді необхідно врaховувaти ще й темперaтурне 

нaвaнтaження з відомим полем темперaтури. Тaкa зaдaчa дістaлa нaзву лінійної зaдaчі 

незв’язaної термопружності. При цьому темперaтурні деформaції і нaпруження 

ввaжaються почaтковими. 

У випaдку незв’язaної термопружної зaдaчі для ізотропного мaтеріaлу 

узaгaльнений зaкон Гукa приймaє вигляд  

( ),T
ij

e
ijijklij C −=  (4.2.10) 
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де 
( )+

=
12

E
 і 

( )( )−+


=

211

E
 – коефіцієнти Лaме, Пa; 

e

ij
  – компоненти 

тензорa мaлих пружних деформaцій (4.2.1); ( ) ij
T
ij TT −= 0  – компоненти тензорa 

темперaтурних деформaцій;    – коефіцієнт лінійного темперaтурного розширення 

мaтеріaлу, К-1; 0T  тa T  – поточнa і почaтковa темперaтурa тілa, відповідно, К; 

( ) klijjkiljlik
ijklCC ++==

4

ˆ  – компоненти тензорa 4-го рaнгу пружності, Пa; ij  – 

символ Кронекерa. 

 У рaзі врaхувaння темперaтурного нaвaнтaження для зaбезпечення однознaчності 

системи диференціaльних рівнянь (4.2.1), окрім ГУ (4.2.1 – 4.2.9), требa додaти 

прсевдопочaткові умови у вигляді темперaтурного нaвaнтaження, яке може бути зaдaно 

як різниця 0TT −  для визнaчення почaткової темперaтурної деформaції ( ) ij
T
ij TT −= 0  

Висновки: нa дaному етaпі проектувaння нa підстaві проведеного aнaлізу дії 

зовнішнього нaвaнтaження вибрaно і обґрунтовaно мaтемaтичну постaновку зaдaчі 

фізичного стaну вузлa дозувaння. 
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4.3 Аналіз достовірності отриманих результатів 

 

Для аналізу достовірності отриманих результатів був проведений порівняльний 

розрахунок за допомогою заходів програмного забезпечення. В якості середовища 

використовується мова програмування Fortran, результати якого [Додаток 1] зведені до 

таблиці (табл. 4.3.1) в порівнянні з порахованими вище формулами. 

 

Таблиця 4.3.1 

Результати аналізу достовірності отриманих результатів 

Параметри Результат формул Результат програми Одиниці 

вимірювання 

mtкр 1900 1900.173000 кг 

ф 0.95 9.500863E-01 – 

tгруб 59.0163 59.101660 с 

tточн 295.081 295.508300 с 

t 354.097 354.609900 с 

mt 12 12 т 

Q 10 10 мішків/год 

 

Висновок: як видно із таблиці, значення збігаються, що свідчить про правильність 

порахованих формул параметрів дозувально-фасувального автомата з ваговою 

платформою. 
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5 МОНТАЖ ТА ЕКСПЛУАТВЦІЯ, СТАРТАП-ПРОЕКТУ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

 

5.1 Монтаж та експлуатація дозувально-фасувального автомата 

 

5.1.1 Технологія складання установки дозувально-фасувального автомата 

 

5.1.1.1 Ескіз установки дозувально-фасувального автомата 
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5.1.1.2 Схема складання 
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Инв.№ду
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Підпис і дата взам.інв 
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Інв.№ 
дубл. 

Підпис і дата ГОСТ 3.1407 – 74 Форма 1 
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 дозувально-фасувального 
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ії найменування операції Обладнання (найменування, модель) 

    Складання установки кількість 
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д

у 

 
Зміст переходу 

Технологічни
й режим. 

К
іл
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т

ь 

Пристосування 
(код, 

найменування) 

Інструмен

т 

(код, 

найменування) 

 

То,хв 

1 На платфому вставити 4 стійки. Закріпити за допомогою Платформа 1    

 шайби 8, гайки 9 та болтів 12. Стійка 4    

  Шайба 16    

  Гайка 16  Гайковий ключ  

  Болт 16  S=9 220 

2 На стійки встановити раму прийомной горловини з крюками. Рама прийомной     

 Закріпити раму за допомогою шайби 23, гайки 24 та горловини 1    

 болтів 90, а крюки за допомогою шайби 25 та гайки 25. Крюк 4    

  Шайба 8    

  Гайка 8  Гайковий ключ  

           Розроб. Мацагор Д.Д.   Арк.. 
          Перевірив Борщик С.О.    
          Керівник    

Аркуш. 
              

 Зм. рк.. № 
докум. 

Підпис Дата Зм. рк..
. 

№ 
докум 

Підпис Дата Н. контр.    
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найменування) 

Інструмент 

(код, 

найменування) 

 

То,хв 

  Болт 8  S=24  

  Шайба 4    

  Гайка 4  Гайковий ключ  

     S=25 180 

3 На раму прийомной горловини встановити проийомну  Прийомна     

 горловину. Закріпити за допомогою шайби 14, гайки 15 і  горловина 1    

 болта 70. До прийомної горловини закріпити кроншейн за Кронштейн 2    

 допомогою гвинта 11. До кроншейна закріпити пневмоциліндр Пневмоциліндр     

 зажима за допомогою заклепки 16. В пневмоциліднра зажима зажима 2    

 просунути шарнірну головку, накінець встановити кронштейн Шарнірна     

           Розроб. Мацагор Д.Д.   Арк.. 
          Перевірив Борщик С.О.    
          Керівник    

Аркуш. 
              

 Зм. рк.. № 
докум. 

Підпис Дата Зм. рк..
. 

№ докум Підпис Дата Н. контр.    
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 зажима за допомогою заклепок 16. головка 2    

  Кронштейн     

  зажима 2    

  Шайба 6    

  Гайка 6  Гайковий ключ  

  Болт 6  S=15  

  Заклепка 6  Молоток  

  Гвинт 16  Ключ 6-тигран.  

     S=11 400 

4 В прийомну горловину просовують прилад для подачі за 22 та  Прилад подачі     

           Розроб. Мацагор Д.Д.   Арк.. 
          Перевірив Борщик С.О.    
          Керівник    

Аркуш. 
              

 Зм. рк.. № 
докум. 

Підпис Дата Зм. рк..
. 

№ докум Підпис Дата Н. контр.    
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 матеріалу, до якої встановили вентилятор, шкаф матеріалу 1    

 пневматики, подвійний пневмоциріндр та заслінку відповідно Вентилятор 1    

 допомогою шайба 15, гайка 16 та болт 30, шайба 21, гайка Шкаф      

 22 та болт 30, шайба 23, гайка 24 та болт 45 і просовують. пневматики 1    

  Подвійник     

  пневмоциріндр 1    

  Заслінка 1    

  Шайба 4    

  Гайка 4  Гайковий ключ  

  Болт 4  S=16  

           Розроб. Мацагор Д.Д.   Арк.. 
          Перевірив Борщик С.О.    
          Керівник    

Аркуш. 
              

 Зм. рк.. № докум. Підпис Дата Зм. рк..
. 

№ докум Підпис Дата Н. контр.    
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То,хв 

  Шайба 4    

  Гайка 4  Гайковий ключ  

  Болт 4  S=22  

  Шайба 2    

  Гайка 2  Гайковий ключ  

  Болт 2  S=24 250 

5 На прилад подачі матеріалу встановити бунке, в середені Бункер 1    

 якого закріпити шнек і на спеціальній платформі розмістити  Шнек 1    

 редуктор згідно заводським інструкціям. Закріпити за  Редуктор 1    

 допомогою шайби 23, гайки 24 і болта 30. Шайба 12    

           Розроб. Мацагор Д.Д.   Арк.. 
          Перевірив Борщик С.О.    
          Керівник    

Аркуш. 
              

 Зм. рк.. № докум. Підпис Дата Зм. рк..
. 

№ докум Підпис Дата Н. контр.    
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То,хв 

  Гайка 12  Гайковий ключ  

  Болт 12  S=24 210 

 Загальний час монтажу     1260 

       

       

       

       

       

       

       

           Розроб. Мацагор Д.Д.   Арк.. 
          Перевірив Борщик С.О.    
          Керівник    

Аркуш. 
              

 Зм. рк.. № докум. Підпис Дата Зм. рк..
. 

№ докум Підпис Дата Н. контр.    
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Інв. № дубл Підпис і дата Втч. Інв. № Інв № дубл Підпис і дата 
  

     

 
Карта ескізів 

  

 

Номер операції  

1 
 

 
 

           Розробив Мацагор Д.Д.   Арк. 
          Перевірив Борщик С.О.    

          Керівник    Арк. 
               

Зм. Арк № докум Підпис Дата Зм Арк № документа Підпис Дата Н.Контр     
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Інв. № дубл Підпис і дата Втч. Інв. № Інв № дубл Підпис і дата 
  

     

 
Карта ескізів 

  

 

Номер операції  

2 
 

 

 
 

           Розробив Мацагор Д.Д.   Арк. 
          Перевірив Борщик С.О.    

          Керівник    Арк. 
               

Зм. Арк № докум Підпис Дата Зм Арк № документа Підпис Дата Н.Контр     
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Інв. № дубл Підпис і дата Втч. Інв. № Інв № дубл Підпис і дата 
  

     

 
Карта ескізів 

  

 

Номер операції  

3 
 

 
 

           Розробив Мацагор Д.Д.   Арк. 
          Перевірив Борщик С.О.    

          Керівник    Арк. 
               

Зм. Арк № докум Підпис Дата Зм Арк № документа Підпис Дата Н.Контр     
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Інв. № дубл Підпис і дата Втч. Інв. № Інв № дубл Підпис і дата 
  

     

 
Карта ескізів 

  

 

Номер операції  

4 
 

 

 
 

           Розробив Мацагор Д.Д.   Арк. 
          Перевірив Борщик С.О.    

          Керівник    Арк. 
               

Зм. Арк № докум Підпис Дата Зм Арк № документа Підпис Дата Н.Контр     
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Інв. № дубл Підпис і дата Втч. Інв. № Інв № дубл Підпис і дата 
  

     

 
Карта ескізів 

  

 

Номер операції  

5 
 

 
 

           Розробив Мацагор Д.Д.   Арк. 
          Перевірив Борщик С.О.    

          Керівник    Арк. 
               

Зм. Арк № докум Підпис Дата Зм Арк № документа Підпис Дата Н.Контр     
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Інв.№ дубл. Підпис і дата Втч. Інв. № Інв. № дубл. Підпис і дата  

       

 
Операційна карта 

  

 

Н
о

м
е

р
 

ц
ех

а
 

Н
о

м
ер

 у
ч-

 
ка

 

Н
о

м
е

р
 

р
а

б
. 

М
іс

ц
я 

Н
о

м
ер

 

о
п

ер
а

ц
ії 

 

Найменування 
операції 

 

Обладнання (найменування, модель) 

      

Н
о

м
ер

 
п

ер
ех

о
д

у 

 
Зміст 

переходу 

 
Технологічний 
режим  К

іл
-т

ь Пристосування 
(код, 
найменування) 

Інструмент 
(код, 
найменування) 

 

То год. 

1 Викопати яму 3х3м глибиною 5м і залити бетоном  Екскаватор  2 

2 Встановити 4 стійки, та закріпити на них раму прийомной  Болти 24 Кран-підйомник  4 

 горловини   Q = 50 т  

3 Всановити прийомну горловину на раму Болти 6 Кран-підйомник  3 

   Q = 50 т   

4 Встановити прилад подачі матеріалу на прийомну горловину Болти 24  Кран-підйомник  

    Q = 50 т  

5 Встановити бункер, вмонтувати шнек і під’єднати двигун Болти 12  Кран-підйомник  

   Q = 50 т   

      

      

          Розробив Мацагор Д.Д.   Арк. 

          Перевірив Борщик С.О.    

          Керівник    Аркуш. 
          Затв.     

Ізм Лист № докум Підпис Дата Ізм Лист № докум 
Під пис 

Дата Н. Контр. 
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5.1.3 Експлуатація дозувально-фасувального автомата 

  Інв. № дубл Підпис і дата Втч. Інв. № Інв № дубл Підпис і дата 
  

     

 
Схема змащення 

  

 

Номер операції  

 
 

 

 

           Розробив Мацагор Д.Д.   Арк. 
          Перевірив Борщик С.О.    

          Керівник    Арк. 
               

Зм. Арк № докум Підпис Дата Зм Арк № документа Підпис Дата Н.Контр     
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Таблиця 5.1.3.2 

Змащення 

№ 

п/п 

Змащуванн

і місця 

Кількість 

точок  

зм-ння 

 

Змазка 
Метод 

зм-ння 

Періодичність 

змащення 

1 Редуктор 

Ц2Ш-1250 

1 АК-15 

АК-10 
(взимку) 

Циркуляційна 

система 

змащення 

Під час роботи 

2 Шибер 2 АК-15 

АК-10 
(взимку) 

Рух 

шибера 

Перед 

роботою 

3 Подвійний 

пневмоциліндр 

8 Berulub 

FB 34 

Циркуляційна 

система 

змащення 

Під час роботи 

4 Пневмоциліндр 8 Berulub 
FB 34 

Циркуляційна 

система 

змащення 

Під час роботи 
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5.2 Розробка стартап проекту 

 

 

Цей розділ був виконаний за рекомендаціями [16 – 21] для розробки стартап 

проектів. 

 

5.2.1 Опис ідеї проекту 

 

Дозувально-фасувальний автомат — промисловий пристрій, який відмірює задану 

кількість продуктів у певний момент часу з наступним фасуванням в індивідуальну 

упаковку (мішечки, саше, пляшки, стакани, банки, стіки та ін.). 

У сучасному світі фасувально-пакувальне обладнання використовується 

практично у всіх харчових і нехарчових виробництвах. Цього вимагають тенденції 

сучасного ринку. Сучасний світ — це світ індивідуально упакованих продуктів, і навіть 

упаковка має свою упаковку. 

Багато власників невеликих підприємств з виробництва продуктів харчування та 

малих і середніх продуктових магазинів виконують процес зважування та пакування 

своїх продуктів вручну. Тому постає питання у ефективності і довгої служби продукту, 

що забезпечить менший час обслуговування, точність дозування і довгий строк 

експлуатації. 

1) У таблиці 5.2.1.1 проаналізовано: 

− зміст ідеї (що пропонується);  

− можливі напрямки застосування; 

−  основні вигоди, що може отримати користувач товару (за кожним напрямком 

застосування); 

Це дає цілісне уявлення про зміст ідеї та можливі базові потенційні ринки, в межах 

яких потрібно шукати групи потенційних клієнтів. 
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Таблиця 5.2.1.1 

Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Власне виробництво 

інноваційних 

конструкції вузлів 

дозатора 

 

Застосування у 

харчовій промисловості 

Матеріал не склепується 

Покращено точність дозування 

Збільшено строк експлуатації 

 

1.2) Проаналізовано потенційні техніко-економічні переваги ідеї (чим 

відрізняється від існуючих аналогів та замінників) порівняно із пропозиціями 

конкурентів:  

− визначено перелік техніко-економічних властивостей та характеристик ідеї; 

− визначено попереднє коло конкурентів (проектів-конкурентів) або товарів-

замінників чи товарів-аналогів, що вже існують на ринку, та проведено збір інформації 

щодо значень техніко-економічних показників для ідеї власного проекту та проектів-

конкурентів відповідно до визначеного вище переліку; 

− проведено порівняльний аналіз показників: для власної ідеї визначено 

показники, що мають: а) гірші значення (W, слабкі); б) аналогічні значення (N, 

нейтральні); в) кращі значення (S, сильні) (табл. 5.2.1.2). 
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Таблиця 5.2.1.2 

Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту 

№ 

п/

п 

Техніко-

економічні 

характерис-

тики ідеї 

(потенційні) товари/концепції 

конкурентів 

W  

(слабка 

сторона) 

N 

(нейтраль-

на сторона) 

S  

(сильна 

сторона) Мій 

проект 

«АВТО-

ВЕС» 

«СВЕ-

ДА» 

«ЗАПАД

ПРИБОР» 

1 Вартість 

дозувально-

фасувального 

автомата, 

грн/од 

200000 154000 160000 170000 + - - 

2 Продуктив-

ність, м/год 

12 10 10 10 - - + 

3 Границя 

зваження, кг 

2000 2000 2000 2000 - + - 

4 Довжини 

автомата, м 

2 2 2 2 - + - 

 

Сильні сторони проекту – висока продуктивність. 

Слабкі сторони проекту – вартість дозувально-фасувального автомата. 

Визначений перелік слабких, сильних, нейтральних характеристик та 

властивостей ідеї потенційного товару є підґрунтям для формування його 

конкурентоспроможності. 

 

5.2.2 Технологічний аудит ідеї проекту 

 

В межах даного підрозділу проведено аудит технології, за допомогою якої можна 

реалізувати ідею проекту (технології створення товару). 

Визначено технологічну здійсненність ідеї проекту, що передбачає аналіз таких 

складових (табл. 5.2.2.1):  

− за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проекту? 

− чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити? 

− чи доступні такі технології авторам проекту? 
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Таблиця 5.2.2.1 

Технологічна здійсненність ідеї проекту 

№ 

п/п 

Ідея проекту Технології її 

реалізації 

Наявність 

технологій 

Доступність 

технологій 

1 Матеріал не 

склепується 

Модернізований 

бункер 

Ні, конструкція 

не 

модернізуються 

На ринку 

представлено на 

замовлення 

2 Покращено точність 

дозування 

Додаткова 

модернізація 

каналу 

Ні, конструкція 

не 

модернізуються 

На ринку 

представлено на 

замовлення 

3 Збільшився строк 

експлуатації 

Модернізовано 

карка дозатора 

Ні, конструкція 

не 

модернізуються 

Є доступними 

для купівлі, 

впровадження в 

виробничий 

процес 

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: 

Інноваційні конструкції вузлів дозатора для кожного пункту 

 

За результатами аналізу таблиці робимо висновок, що існують доступні 

можливості реалізації проекту, а також шляхи технологічної реалізації проекту за 

замовленням або закупівлі на ринку. 

 

5.2.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

 

Визначено ринкові можливості, які можна використати під час ринкового 

впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту, 

дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із урахуванням стану ринкового 

середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів. 

1) Спочатку проведено аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку 

ринку (табл. 5.2.3.1). 
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Таблиця 5.2.3.1 

Попередня характеристика потенційного ринку стартап‐проекту 

№ 

п/п 

Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 3 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 200000 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Стагнує 

4 Наявність обмежень для входу (вказати 

характер обмежень) 

Кваліфікація 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 

ДСТУ, ГОСТ 

6 Середня норма рентабельності в галузі (або по 

ринку), % 

60 

 

За результатами аналізу таблиці ринок є досить привабливим для входження за 

попереднім оцінюванням. 

2) Надалі визначено потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та сформовано 

орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табл. 5.2.3.2). 
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Таблиця 5.2.3.2 

Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

 

 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова 

аудиторія 

(цільові 

сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці 

різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

 

 

Вимоги споживачів 

до товару 

1 потреба в 

підвищені 

якості, 

матеріал 

однорідний і 

без домішок 

 

 

 

Підприємства 

харчової 

промисловості  

 

 

 

індивідуальні 

вимоги, ДСТУ 

та ГОСТ 

- до продукції: 

надійність, 

економічність , 

ефективність 

- до компанії: 

постачальника: 

можливість 

постачання по всій 

Україні, постачання 

без пошкоджень, 

швидкість 

постачання 

2 потреба в 

підвищені 

точності 

дозування 

3 потреба в 

зменшенні часу 

обслуговуваня 

 

3) Проведено аналіз ринкового середовища: складаємо таблиці факторів, що 

сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають 

(табл. 5.2.3.3 – 5.2.3.4). Фактори в таблиці подаються в порядку зменшення значущості. 

 

  



73 

Таблиця 5.2.3.3 

Фактори загроз 

№ 

п/п 

Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 Війна  

Впливає на ціну 

деталей для 

дозатора 

 

Зниження ціни деталей і в 

крайньому випадку їх якості 
2 Криза товарів 

3 Інфляція 

4 Дефіцит товарів 

5 Поширена 

тенденція галузі: 

наявність 

бракованих деталей 

у поставках 

 

 

 

 

Впливає на довіру 

споживача і 

клієнта 

 

 

 

 

Зміна постачальника 

продуктів 
6 Закони, які можуть 

заборонити 

використання 

деталей певної 

країні 

7 Лояльність 

споживачів:  

антиреклама від 

конкурентів,  

Впливає на 

репутацію  

компанії 

Замовити свою рекламу в 

подвійному обсязі, ніж у 

конкурентів 

8 Політика, яка 

приведе компанію 

до статусу 

«жадібної компанії» 

 

Впливає на 

відношення 

споживачів до  

компанії 

 

Проводити розпродажі або 

акції 
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Таблиця 5.2.3.4 

Фактори можливостей 

№ 

п/п 

Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1 Сезонність 

попиту 

збільшення 

населення під 

час літа 

Збільшення попиту 

на ринку 

споживачів, як 

наслідок, - 

збільшення попиту 

на нашу 

продукцію 

Збільшення реклами 

2 Науково-

технічні: нові 

модернізації у 

конкурентів 

Необхідність 

модернізації 

дозатора 

Доручити інженерам розробку 

нової модернізації 

3 Соціально-

культурні: тренд 

споживачів про 

популярний рух 

в соцмережах 

або мітингах 

Збільшення 

попиту, якщо 

змішати рекламу з 

існуючим трендом 

Збільшити кількість реклами 

 

4) Надалі проведено аналіз пропозиції: визначаються загальні риси конкуренції на 

ринку (табл. 5.2.3.5). 
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Таблиця 5.2.3.5 

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому проявляється 

дана характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі 

дії компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Тип конкуренції: 

олігополія 

Невелика кількість 

конкурентів 

Унікальні модернізації, 

що дозволять легко 

увійти на ринок 

2. За рівнем 

конкурентної боротьби: 

національний 

Забезпечення 

конкурентоспроможності 

на світовому ринку 

Вислуховувати вимоги 

суспільства 

3. За галузевою 

ознакою: міжгалузева 

Одержання найбільшого 

прибутку між 

конкурентами в галузі 

Покращити ефективність 

галузі 

4. Конкуренція за 

видами товарів: 

товарно-родова 

Зосередження на якості 

товару 

Читати актуальні новини 

стосовно нових 

модернізацій у 

конкурентів 

5. За характером 

конкурентних переваг: 

нецінова 

Технічні переваги, 

найефективніші методи 

збуту товару та 

впровадження 

нововведень 

Контроль ціни з 

урахуванням умов на 

ринку 

6. За інтенсивністю: не 

марочна 

Довіра та репутація до 

проекту 

Підтримувати прозору 

політику та 

впроваджувати рекламу 

 

5) Після аналізу конкуренції проведено більш детальний аналіз умов конкуренції 

в галузі (за моделлю 5 сил М. Портера, додаток А [16]) (табл. 5.2.3.6). 
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Таблиця 5.2.3.6 

Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкуренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальник

и 

Клієнти Товари-

замінники 

«АВТОВЕС

», 

«СВЕДА», 

«ЗАПАДПР

ИБОР» 

Конкурентом 

може стати 

будь-яке 

підприємство 

Постачання 

сировини 

бажано 

купувати в 

Українськи

х 

виробників 

Високі 

ціни на 

товари, не 

якісні 

послуги, 

без 

модернізац

ій. 

Інші 

матеріали 

(метал, 

дерево, 

политилен 

та інші 

композиці

йні 

матеріали) 

Висновки: На даний 

момент 

більшість 

конкурентів 

не створює 

нових 

модернізаці

й 

обладнання 

для 

покращення 

ефективнос

ті і 

надійності. 

Вхід на 

ринок 

можливий 

при умові 

великого 

попиту на 

товар 

Час, 

мінімальна 

вартість, 

надійність 

продукту та 

швидкість 

доставки 

Потребує 

якісну 

модернізац

ію, що 

повисить 

дохід 

підприємс

тва 

Вибір 

матеріалів 

для 

підтримки 

дозатора є 

досить 

поширени

ми, та 

мають 

незначні 

вимоги 

 

За результатами аналізу таблиці робимо висновок, що ринок даної продукції має 

малу кількість конкуренції і не має модернізацій. Проект має дешеві і швидкі для заміни 

запчастини дозатора, мають високу надійність і довговічність. 

6) На основі аналізу конкуренції (табл. 5.2.3.6), а також із урахуванням 

характеристик ідеї проекту (табл. 5.2.1.2), вимог споживачів до товару (табл. 5.2.3.2) та 
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факторів маркетингового середовища (табл. №№ 5.2.3.3 – 5.2.3.4) визначено та 

обґрунтовано перелік факторів конкурентоспроможності. Аналіз оформлено за табл. 

5.2.3.7. 

 

Таблиця 5.2.3.7 

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор конкурентоспроможності Обґрунтування (наведення чинників, що 

роблять фактор для порівняння конкурентних 

проектів значущим) 

1 Склепіння матеріалу Через модернізацію матеріал не склепується 

2 Точність дозування Через модернізацію матеріал рівномірно 

постачається в мішок 

3 Строк експлуатації Через модернізації деталі служать довше 

 

7) За визначеними факторами конкурентоспроможності (табл. 5.2.3.7) проведено 

аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (табл. 5.2.3.8). 

 

Таблиця 5.2.3.8 

Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін  

 

№ 

п/п 

 

Фактор 

конкурентоспроможності 

 

Бали 

1-20 

Рейтинг товарів-конкурентів у 

порівнянні з Δ - «АВТОВЕС», * - 

«СВЕДА» 

-3 -2 -1 0   +1 +2 +3 

1 Склепіння матеріалу 10  * Δ     

2 Ціна 3     Δ *  

3 Час обслуговування 16  Δ *     

4 Строк експлуатації 13  * Δ     

5 Точність дозування 13  * Δ     

 

На основі табл. 1.3.8 проведено аналіз сильних та слабких сторін: 

Сильні сторони: зменшено час на обслуговування устаткування, збільшено строк 

експлуатації деталей, покращено точність дозування, запобігання склепінню матеріалу. 

Слабкі сторони: висока вартість. 
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8) Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження проекту є 

складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та слабких (Weak) сторін, 

загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) (табл. 5.2.3.9) на основі виділених 

ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін (табл. 5.2.3.8). 

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складено на основі аналізу 

факторів загроз та факторів можливостей маркетингового середовища. Ринкові загрози 

та ринкові можливості є наслідками (прогнозованими результатами) впливу факторів, і, 

на відміну від них, ще не є реалізованими на ринку та мають певну ймовірність 

здійснення. 

 

Таблиця 5.2.3.9 

SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

1 Матеріал не склепується 

2 Точність дозування 

3 Строк експлуатації 

4 Час обслуговування 

5 Продуктивність 

Слабкі сторони: 

1 Висока ціна товару 

 

Можливості: 

1 Розповсюдження товару через 

збільшення реклами 

2 Попит на нові модернізації 

Загрози: 

1 Зростання цін через різноманітні 

інфляції і кризи та дефіцит 

товарів 

2 Відсутня підтримка малого 

бізнесу державою, зміна законів 

3 Знищення репутації 

підприємства антирекламою від 

конкурентів 

 

9) На основі SWOT-аналізу розроблено альтернативи ринкової поведінки (перелік 

заходів) для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оптимальний час їх 

ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів, що можуть бути 

виведені на ринок. 

Визначені альтернативи аналізуються з точки зору строків та ймовірності 

отримання ресурсів (табл. 5.2.3.10). 
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Таблиця 5.2.3.10 

Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту 

№ 

п/п 

Альтернатива (орієнтовний 

комплекс заходів) ринкової 

поведінки 

Ймовірність 

отримання 

ресурсів 

Строки реалізації 

1 Загарбник Суттєві Максимум рік 

2 Наступник Значні Максимум рік 

 

З означених альтернатив обрана та, для якої: а) отримання ресурсів є більш 

простим та ймовірним; б) строки реалізації – більш стислими. 

Обирана альтернатива – Загарбник. 

 

5.2.4 Розроблення ринкової стратегії стартап-проекту 

 

1) Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення 

стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів (табл. 5.2.4.1). 

 

Таблиця 5.2.4.1 

Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в межах 

цільової групи 

(сегменту) 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 Компанії, 

харчової 

промисло-вості 

Визначати-

меться 

готовністю 

підприємства 

до попиту та 

розвитку 

нових 

модернізацій 

Залежатиме 

від темпу 

економічного і 

рівня розвитку 

галузей 

споживачів 

Низька Високий 

вхід на 

ринок 

Цільовою групою обрано: харчова промисловість 

 

За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) обирано 

харчову промисловість, і використовуємо стратегію диференційованого маркетингу. 
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2) Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати базову стратегію 

розвитку (табл. 5.2.4.2). 

 

Таблиця 5.2.4.2 

Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

п/п 

Обрана 

альтернатива 

розвитку проекту 

Стратегія 

охоплення 

ринку 

Ключові 

конкурентоспроможні 

позиції відповідно до 

обраної альтернативи 

Базова 

стратегія 

розвитку* 

1 Загарбник Ексклюзи-

вний 

розподіл 

Суттєва (захисні дії , 

наслідування дій 

лідера) 

Диференційова-

ного 

маркетингу 

* – опис базових стратегій розвитку див. у додатку Б [16]. 

 

3) Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 5.2.4.3). 

 

Таблиця 5.2.4.3 

Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопрохідцем» 

на ринку? 

Чи буде 

компанія шукати 

нових 

споживачів, або 

забирати 

існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

товару 

конкурента, і які? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки* 

1 Ні Так Так, стандартні 

вироби дозатора 

Наслідування 

лідера 

* – опис стратегій конкурентної поведінки див. у додатку В [16]. 

 

4) На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника (стартап-

компанії) та до продукту (див. табл. 5.2.3.2), а також в залежності від обраної базової 

стратегії розвитку (табл. 5.2.4.2) а стратегії конкурентної поведінки (табл. 5.2.4.3) 

розробляється стратегія позиціонування (табл. 5.2.4.4), що полягає у формуванні 
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ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким споживачі мають ідентифікувати 

торгівельну марку/проект. 

 

Таблиця 5.2.4.4 

Визначення стратегії позиціонування 

№ 

п/п 

Вимоги до товару 

цільової аудиторії 

Базова стратегія 

розвитку 

Ключові 

конкурентоспроможні 

позиції власного стартап-

проекту 

Вибір асоціацій, які 

мають сформувати 

комплексну позицію 

власного проекту (три 

ключових) 

1 до продукції: 

надійність, 

економічність, 

ефективність 

 

 

 

 

 

Диференційо-

ваний маркетинг 

 

 

 

 

 

Модернізовані деталі 

дозатора 

 

 

 

 

 

Захист від корозії, 

захист від 

склепування, точний 

вимір продукту 

2 до компанії: 

постачальника: 

можливість 

постачання по всій 

Україні, 

постачання без 

пошкоджень, 

швидкість 

постачання 

 

Висновок: за вимогами до товару для продукції і компанії обрали базову стратегію 

розвитку диференційованого маркетингу, визначили ключову конкурентоспроможність 

в модернізації деталей дозатора і сформували комплексну позицію власного проекту 

(три ключових): захист від корозії, захист від склепування, точний вимір продукту. 

 

5.2.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

 

1) Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який отримає 

споживач. Для цього у табл. 5.2.5.1 підсумовано результати попереднього аналізу 

конкурентоспроможності товару. 
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Таблиця 5.2.5.1 

Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ 

п/п 

Потреба Вигода, яку 

пропонує товар 

Ключові переваги 

перед конкурентами 

(існуючі або такі, 

що потрібно 

створити 

1 Потреба в постачанні деталей Харчової 

промисловості 

Підтримка стану 

деталей, ціна, 

швидкість 

2 Потреба в підвищені якості деталей 

 

2) Далі розроблено трирівневу маркетингову модель товару: уточняється ідея 

продукту, його фізичні складові, особливості процесу його надання (табл. 5.2.5.2). 

 

Таблиця 5.2.5.2 

Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

І. Товар за 

задумом 

Опис базової потреби споживача, яку задовольняє товар (згідно 

концепції), її основної функціональної вигоди: 

Сталь с захистом від корозії, подача матеріалу рівномірна і 

однорідною масою завантажується в мішок. 

ІІ. Товар у 

реальному 

виконанні 

Властивості/характеристики М/Нм Вр/Тх 

/Тл/Е/Ор 

1. Матеріал не склепується 

2. Точність дозування 

3. Строк експлуатації 

+/+ –/+/+/–/– 

Якість: стандарти, нормативи, параметри тестування міжнародні та 

вітчизняні стандарти ДСТУ, ISO, DIN та інші. 

Пакування: з пакуванням 

Марка: назва організації-розробника і назва товару 

ІІІ. Товар із 

підкріпленням 

До продажу: Пояснення клієнтові питань з користуванням дозатором 

Після продажу: Гарантія якості дозатора і модернізацій 

За рахунок чого потенційний товар буде захищено від копіювання: 

Використання запатентованих рішень 

 

3) Визначено цінові межі, якими необхідно керуватись при встановленні ціни на 

потенційний товар (остаточне визначення ціни відбувається під час фінансово-
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економічного аналізу проекту), яке передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари 

субститути, а також аналіз рівня доходів цільової групи споживачів (табл. 5.2.5.3). 

Аналіз проводиться експертним методом. 

 

Таблиця 5.2.5.3 

Визначення меж встановлення ціни 

№ 

п/п 

Рівень цін на 

товари-замінники 

Рівень цін на 

товари-аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та 

нижня межі 

встановлення 

ціни на 

товар/послугу 

1 200000 грн/од. 154000 грн/од. 1000000 

грн/місяць 

200000-154000 

грн/од. 

 

4) Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах якого 

приймається рішення (табл. 5.2.5.4): 

− проводити збут власними силами або залучати сторонніх посередників (власна 

або залучена система збуту);  

− вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту;  

− вибір та обґрунтування виду посередників. 

 

Таблиця 5.2.5.4 

Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка закупівельної 

поведінки цільових клієнтів 

Функції збуту, 

які має 

виконувати 

постачальник 

товару 

Глибина каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 Бажання отримати товар з 

кращим співвідношенням 

ціна/якість 

Залучення 

продажу і 

клієнтської 

бази 

Нульовий 

рівень: тільки 

виробник 

Власні сили 
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5) Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції 

маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для 

позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 5.2.5.5).  

 

Таблиця 5.2.5.5 

Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові 

клієнти 

Ключові позиції, 

обрані для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

1 Орієнтована на 

застосування 

вузькоспеціальної 

комунікації, що 

вибирається 

особливістю 

галузевого 

приладдя 

Інтернет соц-

мережі, ютуб, 

телефони, 

міжнародні 

презентації, 

газети 

Галузеві 

експозиції і 

міжнародні 

форуми, 

виставки 

Зробити 3D 

модель 

дозатора 

Показати 3D 

модель 

модернізації 

дозатора 

 

За результатом пункту 5.2.5 створено ринкову програму, що включає в себе 

концепції товару, збуту, просування та попередній аналіз можливостей ціноутворення, 

спирається на цінності та потреби потенційних клієнтів, конкурентні переваги ідеї, стан 

та динаміку ринкового середовища, в межах якого буде впроваджено проект, та 

відповідну обрану альтернативу ринкової поведінки. 

 

5.2.6 Висновки 

 

Було розроблено стартап на основі якого можна просувати проект на ринок. В ході 

аналізу були визначені слабкі та сильні сторони проекту, а також різницю між 

конкурентами, фактори загроз і можливостей, стратегію розвитку, можливу категорію 

покупців, витрати на старт виробництва і продажу відповідного товару.  
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5.3 Охорона праці та навколишнього середовища 

 

Охорона праці [22] має у собі питання безпеки роботи, професійних захворювань 

і запобігання травматизму; вибухів і пожеж на виробництві; питання правової охорони 

праці. Умови експлуатації обслуговуючим персоналом та оформлення сертифікату на 

безпечну експлуатацію, згідно з встановленими зразками згідно закону про охорону 

праці України на нові механізми, машини, обладнання необхідно розробити безпечні і 

нешкідливі умови їх експлуатації персоналом, що обслуговують, оформити сертифікат 

на безпечну експлуатацію згідно з встановленими зразками. 

При експлуатації дозувально-фасувальних автоматів: 

• наявність інтерфейсу для зв'язку з ПК з АСУ для реєстрації та обліку згідно зі 

стандартом; 

• режим роботи – напівавтоматичний (оператор лише зачіпає мішок та знімає 

мішок); 

• пам'ять енергонезалежна для підсумкової інформації та зберігання поточної; 

• легке встановлення та монтаж; 

• просте англійське меню оператора та інтерфейс користувача; 

• журнал налаштувань та підсумків. 

Відповідно до теми магістерської дисертації «Лінія для виробництва кормових 

сумішей з модернізацією дозувально-фасувального автомата» при роботи лінії 

розробляються заходи щодо забезпечення безпечних умов праці. Під час праці 

оператора [22], який знаходиться на робочому місці, об'єм та площа якого V = 40 м3, S 

= 10 м2 відповідно, було виявлено, що небезпечними та шкідливими факторами є:  

− небезпека ураження електричним струмом;  

− шум під час роботи;  

− вібрація під час роботи;  

− освітлення під час роботи;  

− повітря робочої зони;  

− пожежна небезпека.  

Проведемо аналіз вище перерахованих шкідливих та небезпечних факторів.  
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5.3.1 Вимоги щодо небезпеки ураження електричним струмом 

 

Місця класифікуються за ступенем небезпеки ураження електричним струмом 

[22], а місце розташування лінії розливу рідини в скляні пляшки відноситься до місць 

підвищеної небезпеки (ПУЕ). За характером навколишнього середовища приміщення 

характеризується як вологе, тобто в приміщенні приблизно 80% відносної вологісті 

повітря. Для роботи лінії потрібен струм напругою 220В/380В з частотою 50Гц, що 

вимагає використовувати трьохфазну мережу із ізольованою нейтраллю.  

Ця мережа дозволяє використовувати дві робочі напруги – фазову й лінійну. 

Завдяки використанню мережа з ізольованою нейтраллю в ізольованому режимі 

знижується небезпека ураження струмом при торканні до фазового дроту. Засоби, що 

забеспечують електробезпеку діляться на дві категорії:  

а) захист в режимі роботи: 

− позначення на електричних частинах (фарбування, надписи, позначення, тощо); 

− перила, огорожі, інструмент з ізоляцією; 

− подвійна ізоляція; 

− забезпечення недосяжності струмоведучих частин (огорожа, розташування на 

недосяжній висоті (більше 2,5 м) та ізоляція). 

б) захист при аварійному режимі:  

− захисне заземлення Rз=3,5 Ом, що відповідає ГОСТ 12.1.030-82 [16]. 

 

5.3.2 Вимоги щодо зменшення виробничого шуму 

 

Лінія автоматичного фасування продукту у мішки [1] працює в безперервному 

режимі тому шум, що утворюється під час роботи, є постійним. Основним джерелом 

шуму при роботі лінії є задуванням мішка повітрям [22]. У даному випадку за своєю 

природою шум механічний. Середнє значення рівня звуку 75 дБА. Для зниження шуму 

від надування мішку є пульт керування оператора, який захищений екраном та 

встановлений між машиною й робочим місцем. Робочий екран виконаний із силікатного 

скла товщиною 5 мм, де рівень шуму задовольняє норми ДСН 3.3.6.037-99. Рівень шуму 

також зменшують шляхом шумопоглинання. Для цього застосовують облицювання з 

перфорованим покриттям та гіпсові плити. 
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Для досягнення максимального ефекту облицюванням, шумопоглинання та 

гіпсовими плитами не менше ніж 60% внутрішньої площі. На робочому місці при 

перевищенні шуму необхідно застосувати індивідуальні засоби захисту 

(шумоізоляційні навушники). Від зменшення шуму для елементів лінії необхідно:  

− монтажні праці виконувати з великою точністю; 

− в підшипникових вузлах слідкувати за рівнем мастила; 

− виконати балансування вала. 

 

5.3.3 Вимоги щодо зменшення виробничої вібрації 

 

Джерело вібрації виникає в наслідок дії неврівноважених сил [22]:  

– валу; 

– пристроїв й інструменту; 

– технологічного обладнання; 

– двигунів. 

Під час вібрації в організмі людини виникає порушення нормальної роботи, 

призводить до різних захворювань (спазм кровоносних судин , враженню центральної 

нервової системи, відкладання солей у суглобах, окостеніння м’язів). Захист від дії 

вібрації проводиться на всіх етапах підготовки та упровадженних машин, виробничих 

процесів при проектуванні, виготовленні, експлуатації та механізмів. Існують 

індивідуальні та колективні методи захисту від дії вібрації (кожухи, еластичні підкладки 

які кладуться під обладнання, пружини, буфери, амортизатори та ін.). Згідно норм ДСН 

3.3.6.039-99 вібрації вимірюється в ДЦБ, а її відносної частоти в ГЦ. Так при частоті в 6 

ГЦ виникає “морська хвороба”; при 7 ГЦ дія на внутрішні органи, при 17–27 ГЦ  

страждає все тіло та при 80 ГЦ відчувається вібрація в стопах та біль.  
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5.3.4 Вимоги щодо виробничого освітлення 

 

Для цеху висотою до 10 м, у якому знаходиться лінія автоматичного фасування 

продукту у мішки, передбачене штучне й природне освітлення. У відповідності по нормі 

освітленості для даного обладнання та четвертого розряду зорових робіт нормоване 

значення освітлення Ен = 200 лк, а коефіцієнт запасу k = 1,8. При освітленні приміщення 

[22] застосовують металгалогенові газорозрядні лампи: 

− діаметр 48 мм; 

− потужність 400 Вт; 

− тип лампи ДРІ 400; 

− світловий потік 38000 лм; 

− довжина 292 мм; 

− кількість 18шт. 

Лампи відтворюють світло, що за яскравістю майже наближаєються до 

природного. Приміщення передбачене також бокове освітлення (крізь світові отвори в 

зовнішніх стінах). Даний вид роботи (загальне постійне спостереження) має коефіцієнт 

природної освітленості (КЕО) дорівнює 1,2 %. У цеху є 9 вікон розміром 2,5x4 м. Згідно 

ДБН В2.5.2-8-2006 дорівнює 1,5%.  

 

5.3.5 Вимоги щодо чистоти повітря робочої зони 

 

Від параметрів метеорологічних умов залежить склад повітря робочої зони: 

температури, кількості шкідливих речовин, які виділяються машиною, відносної 

вологості, а також швидкості руху повітря [22]. Швидкість, яка необхідна для повітря, 

використовується системою проточно-витяжної вентиляції. Умови роботи на лінії 

відносяться до категорії середньої тяжкості ІІа (енерговитрати 150...200 ккал/год) згідно 

ДСН 3.3.6.042-99. Умови метеорологічних параметрів повинні відповідати ГОСТ 

12.1.005-88. Фактичні параметри метрологічних умов у робочій зоні складають:  

– швидкість руху повітря 0,2 м/с; 

– відносна вологість до 75%; 

– температура повітря (293…296) К. 
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У теплий період року метеорологічні параметри оснащені проточно-витяжною 

вентиляцією, а в холодний період року забезпечуються центральним опаленням і всі 

вони відповідають ДСН 3.3.6.042-99.  

 

5.3.6 Вимоги щодо пожежної небезпеки 

 

1. Основним технологічним матеріалом при роботі є бензол (приблизно 80°С). з 

низькою температурою кипіння. 

2. Приміщення для лінії фасування рідин у скляні пляшки відноситься до категорії 

В у відповідності до ОНТП 24 – 86 – пожежонебезпечні [22], так як містять горючі 

речовини, класу зони П – IIа (ПУЕ). Приміщення відноситься до першого ступеня 

вогнетривкості згідно з СНІП 2.01.02-85. Кількість поверхів не обмежена. Площа 

поверхів у межах пожежних відсіків не обмежена. 

Згідно СНИП 2.09.02-85 ширина еваковиходів у приміщенні встановлені 

порошкові САМ 9 та електричні оповіщувачі, які спрацьовують при досягненні 

температури до критичного значення. Від статичної електрики засобом захисту є 

заземлення, Rз=100 Ом. Первинними засобами гасіння пожежі є:  

− ящики з піском у кількості 6 шт; 

− ОУБ – 3А у кількості 10 шт. 
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6 МОДЕРНІЗАЦІЯ ВУЗЛА ДОЗУВАЛЬНО-ФАСУВАЛЬНОГО АВТОМАТА 

 

 

6.1 Розробка 3D-моделі базового і модернізованого вузлів каркаса і прийомної 

горловини дозувально-фасувального автомата 

 

За допомогою програмного забезпечення CATIA v5 розроблено 3D збірку 

дозувально-фасувального автомата до модернізації (рис. 6.1.23), який складений з 

бункера (рис. 6.1.1), збірки каркасу (рис. 6.1.6), збірки приймальної горловини (рис. 

6.1.12) і збірки приладу подачі матеріалу (рис. 6.1.22). 

 

 

Рисунок 6.1.1 – Бункер 

 

Збірка каркасу (рис. 6.1.6) складається з багатьох інших деталей (рис. 6.1.2 – 6.1.5). 
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Рисунок 6.1.2 – Твердотільна модель платформи 

 

 

Рисунок 6.1.3 – Рама приймальної горловини 

 

 

Рисунок 6.1.4 – Чотири стійки 
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Рисунок 6.1.5 – Крюк 

 

 

Рисунок 6.1.6 – Збірка каркасу 

 

Збірка приймальної горловини (рис. 6.1.12) складається з багатьох інших деталей 

(рис. 6.1.7 – 6.1.12). 
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Рисунок 6.1.7 – Два кронштейн-зажима 

 

 

Рисунок 6.1.8 – Два кронштейна 

 

 

Рисунок 6.1.9 – Дві шарнірні головки 
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Рисунок 6.1.10 – Два пневмоциліндр зажима 

 

 

Рисунок 6.1.11 – Приймальна горловина  
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Рисунок 6.1.12 – Збірка приймальної горловини 

 

Збірка приладу подачі матеріалу (рис. 6.1.22) складається з багатьох інших 

деталей (рис. 6.1.13 – 6.1.21). 

 

 

Рисунок 6.1.13 – Шкаф пневматики 

 

 

Рисунок 6.1.14 – Перегородка 
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Рисунок 6.1.15 – Ричаг 

 

 

Рисунок 6.1.17 – Подвійний пневмоциліндр 

 

 

Рисунок 6.1.18 – Основа перегородки 

 



97 

 

Рисунок 6.1.19 – Горловина 

 

 

Рисунок 6.1.20 – Коробка приладу подачі матеріалу 
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Рисунок 6.1.21 – Вентилятор роздуву 

 

 

Рисунок 6.1.22 – Збірка приладу подачі матеріалу 
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Рисунок 6.1.23 – Дозувально-фасувальний автомат до модернізації 

 

За обраними патентами було розроблено модернізацію бункера, а також шнек і 

редуктор у вигляді 3D моделей (рис. 6.1.24 – 6.1.26). В результаті якого зібрали нову 

модель дозувально-фасувального автомата після модернізації (рис. 6.1.27). 
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Рисунок 6.1.24 – Шнек 

 

 

Рисунок 6.1.25 – Редуктор 
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Рисунок 6.1.26 – Модернізований бункер  

 

 

Рисунок 6.1.27 – Збірка дозувально-фасувального автомата після модернізації 
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6.2 Розрахунки базової моделі каркаса автомата, що модернізується 

 

Мета розділу: на підставі числового аналізу тепло-механічного стану вузла 

дозатора дозувально-фасувальної машини визначити його експлуатаційну придатність. 

У процесі експлуатації вузла каркаса відбувається періодичне навантаження на 

балки каркаса за рахунок навішування мішка “Big-Bag” на утримуючі гаки. 

Таким чином, механічний стан вузла каркаса під час експлуатації внутрішньою 

силою тяжіння 9,8 м/с2, зовнішнім тиском – 2000 Pa від ваги дозатора (рисунок 6.2.1) та 

обраним розміром скінченного елемента сітки – 0,002м. Розробку схеми силового 

навантаження каркаса автомата типу СВЕДА ДВС 301-1000/2000 здійснено в САЕ 

системі Workbench ANSYS. 

Для визначення напружено-деформованого стану вузла каркаса скористаємося 

математичною постановкою задачі статичної пружності [3]. 

Результати дискретизації геометричної моделі вузла дозатора, розробленої в 

CAD-системі SolidWorks, наведено на рисунку 6.2.2, а дані числового аналізу фізичних 

полів об’єкта проектування показано на рисунках 6.2.3 – 6.2.5.  

 

 

Рисунок 6.2.1– Схема силового навантаження геометричної моделі вузла каркаса 

дозувально-фасувального автомата типу СВЕДА ДВС 301-1000/2000 для дозування 

сипких матеріалів у мішки “Big-Bag” 
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145615 – вузлів; 144767 – скінченних елементів 

Рисунок 6.2.2 – Дискретизація вузла каркасу пакувального автомата сипкої продукції 

під навантаженням 

 

 

Рисунок 6.2.3 – Поле сумарних переміщень вузла каркасу пакувального автомата 

сипкої продукції зі сталі 40 ГОСТ 1050-88 

 



104 

 

Рисунок 6.2.4 – Поле еквівалентних напружень за Мізесом вузла каркасу пакувального 

автомата сипкої продукції зі сталі 40 ГОСТ 1050-88 

 

 

Рисунок 6.2.5 – Поле запасу міцності (понад 13) вузла каркасу пакувального автомата 

сипкої продукції зі сталі 40 ГОСТ 1050-88 

 

В результаті роботи програми ANSYS було отримано максимальне еквівалентне 

напруження по Мізесу – 18,1 МПа (рис. 6.2.3), максимальна деформація каркасу (рис. 

6.2.4) під час руху має 1,69 мм, а запас міцності каркасу (рис. 6.2.5) більше 1, що 

говорить про незламність і працездатність каркасу дозатора. 
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6.3 Розрахунки модернізованого каркаса 

 

Для розрахунків модернізації каркасу було замінено сталь 40 на сталь AISI 316L 

ГОСТ 03Х17Н14М3. 

 

Рисунок 6.3.1 – Поле сумарних переміщень вузла каркасу пакувального автомата 

сипкої продукції зі нержавіючої сталі AISI 316L ГОСТ 03Х17Н14М3 

 

 

Рисунок 6.3.2 – Поле еквівалентних напружень за Мізесом вузла каркасу пакувального 

автомата сипкої продукції зі нержавіючої сталі AISI 316L ГОСТ 03Х17Н14М3 
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Рисунок 6.3.3 – Поле запасу міцності (понад 13) вузла каркасу пакувального 

автомата сипкої продукції зі нержавіючої сталі AISI 316L ГОСТ 03Х17Н14М3 

 

В результаті роботи програми ANSYS для модернізації було отримано 

максимальне еквівалентне напруження по Мізесу – 18,4 МПа (рис. 6.3.1), максимальна 

деформація каркасу (рис. 6.3.2) під час руху має 1,71 мм, а запас міцності каркасу (рис. 

6.3.3) більше 1, що говорить про незламність і працездатність каркасу дозатора. 
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6.4 Підтвердження працездатності модернізації 

 

На даному етапі проектування з використанням САЕ-системи ANSYS, 

програмного продукту Workbench – Static Structural для здійснення числового аналізу 

напружено-деформованого стану (НДС) конструкцій під дією силових навантажень 

створено числову модель НДС каркаса дозувально-фасувального автомата. 

Результати дослідження напружено-деформованого стану (НДС) показують, що 

запас міцності вузла каркасу пакувальної плівки, який є важливим елементом 

пакувального автомата сипкої продукції, становить понад 13,8 для сталі 40 ГОСТ 1050-

88 і понад 13,6 для сталі AISI 316L ГОСТ 03Х17Н14М3, що повинно забезпечити його 

надійну та тривалу експлуатацію, модернізована сталь AISI 316L має менший запас 

міцності ніж основна сталь 40, але різниця незначна, а можливості нержавіючої і 

стійкості до корозії модернізованої сталі забезпечить довгу експлуатацію.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

У магістерській дисертації розроблено нову конструкцію модернізованої лінії на 

тему: «Лінія для виробництва кормових сумішей з модернізацією дозувально-

фасувального автомата». В результаті виконання дисертації отримано наступні 

результати: 

1) модернізований бункер дозатора, в результаті якого матеріал не склепується; 

2) модернізований канал бункера дозатора, в результаті якого покращилась 

точність дозування; 

3) модернізований каркас дозатора, в результаті якого подовжився строк 

експлуатації. 

Магістерська дисертація складається з графічної частини і пояснювальної 

записки, які повністю висвітлюють сутність модернізації дозувально-фасувального 

автомата. 

В пояснювальній записці виконано опис лінії фасування продукту у мішки типу 

«Big-Bag», представлено її технічні характеристики, принцип дії лінії та виконаний опис 

основних частин.  

В магістерській дисертації зроблений розрахунок параметрів дозувально-

фасувального автомата з ваговою платформою. 

З метою покращення існуючої конструкції дозатора, було виконано патентно–

літературний огляд, у якому описано 5 патентів. Для модернізації дозувально-

фасувального автомата було обрано патент, при якому є процес перемішування 

матеріалу в бункері для рівномірної подачі, що покращує точність і надійність 

дозування. Також, в дозувально-фасувального автомата було змінено робочу сталь на 

нержавіючу сталь з антикорозійним покриттям, що дозволяє зупинити корозію та 

заржавіння сталі. Для модернізації дозувально-фасувального автомата було обрано 

патент, сутність якого полягає в тому, щоб усунути склепи матеріалу, за рахунок не 

вібрації, як роблять зазвичай, а за рахунок спеціальної геометрії бункера поділеного на 

верхню і нижню частину, де в останній розташовані розпушувачі. Впровадження такої 

конструкції пластин дозволяє суттєво прибрати склепіння матеріалу, забезпечує 

рівномірний поток продукту в мішок.  
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Під час виконання магістерської дисертації був виконаний розділ монтажу та 

експлуатації, стартап-проект та розділ охорони праці, у якому розглядалась, небезпека 

впливу частин обладнання, які рухаються, небезпека ураження електричним струмом, 

виробнича вібрація, виробничий шум, виробниче освітлення, пожежна небезпека лінії 

фасування продукту у мішки та повітря робочої зони.  

При виконанні теми дисертації було підготовано тези, які опубліковані в 

матеріалах на XV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Ефективні процеси 

та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» (15–16 червня 2022р.).  
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Додаток 1 

Написаний код програми в Fortran: 

PROGRAM dozator_params 

 

 REAL mtkr, mk, B, mt, Kp, g, Sigma, f, Ro, vk, tgrub, ttoch, t, z, Q 

 DATA mk/2000/, B/0.3/, Kp/0.4/, g/9.8/, Sigma/2.35/, Ro/800/, vk/0.06/, z/1.6/ 

   

 mtkr = mk - B * Sigma * Ro * vk * Kp * SQRT(2 * g * (z + Sigma / 2)) 

 f = mtkr/mk 

 tgrub = mk / (B * Sigma * Ro * vk) 

 ttoch = mk * 5 / (B * Sigma * Ro * vk) 

 t = tgrub + ttoch 

 mt = B * Sigma * Ro * vk * t 

 Q = 3600 / t 

 

 IF (f >= 1) THEN 

  WRITE(1,*) 'Yakshcho f >= 1, to shvydkist podachi materialu nastilky 

vysoka& 

  & , shcho skladova dynamichnoho tysku perevyshchuye velychynu 

povnoho& 

  & dynamichnoho navantazhennya na datchyk i protses kontrolyu naboru 

dozy& 

  & systemoyu keruvannya staye nemozhlyvym: f =', f 

 ELSE 

      WRITE(1,*) 'Znachennya krytychnoyi myttyevoyi masy materialu: mtkr 

=', mtkr 

  WRITE(1,*) 'Chastyna dozy, yaka nabyrayetsya v shvydkomu rezhymi: f 

=', f 

  WRITE(1,*) 'Chas hruboho dozuvannya: tgrub =', tgrub 

  WRITE(1,*) 'Chas tochnoho dozuvannya: ttoch =', ttoch 

  WRITE(1,*) 'Povnyy chas dozuvannya: t =', t 

  WRITE(1,*) 'Myttyeve znachennya velychyny masy materialu: mt =', 

nint(mt/1000) 
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  WRITE(1,*) 'Produktyvnist: Q =', nint(Q) 

 END IF 

END PROGRAM dozator_params 

Результати програми записані в названий файл “results.txt”: 

Znachennya krytychnoyi myttyevoyi masy materialu: mtkr =    1900.173000 

 Chastyna dozy, yaka nabyrayetsya v shvydkomu rezhymi: f =   9.500863E-01 

 Chas hruboho dozuvannya: tgrub =      59.101660 

 Chas tochnoho dozuvannya: ttoch =     295.508300 

 Povnyy chas dozuvannya: t =     354.609900 

 Myttyeve znachennya velychyny masy materialu: mt =         12 

 Produktyvnist: Q =         10 

 

Якщо допущено помилку в розрахунках, то файл “results.txt”: набуває виду: 

Yakshcho f >= 1, to shvydkist podachi materialu nastilky vysoka , shcho skladova 

dynamichnoho tysku perevyshchuye velychynu povnoho dynamichnoho 

navantazhennya  

na datchyk i protses kontrolyu naboru dozy systemoyu keruvannya staye nemozhlyvym:  

f =       1.050000 
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Додаток 1. Продовження 

 

Таблиця відповідності ідентифікаторів 

№ 

п/п 

У тексті У програмі Чисельне 

значення 

Одиниці 

вимірювання 

Тип 

даних 

1 mtкр mtkr Рахується кг Real 

2 mk mk 1900 кг Real 

3 B B 0.3 м Real 

4 mt mt Рахується т Real 

5 Кр Kp 0.4 – Real 

6 g g 9.8 м/с2 Real 

7 δ Sigma 2.35 м Real 

8 ф f Рахується – Real 

9 ρ Ro 800 кг/м3 Real 

10 vк vk 0.06 м/с Real 

11 tгруб tgrub Рахується с Real 

12 tточн ttoch Рахується с Real 

13 t t Рахується с Real 

14 z z 1.6 м Real 

15 Q Q Рахується мішків/год Real 
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Додаток 1. Продовження 

 

Блок схема 
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Додаток 2 

 

ТАБЛИЦЯ РОЗГЛЯНУТИХ ПАТЕНТІВ 

 

№ 

п/п 

 

Предмет пошуку 

№ патенту 

(свідоцтва), 

країна, МПК, 

організація, 

автор(и), дата 

опубл. 

 

Ціль створення, суть заявленого 

технологічного рішення та його 

технічний результат 

1 2 3 4 

1 Пристрій для 

завантаження 

сипких матеріалів 

в клапанні мішки 

Україна, патент 

№ 4133 

Кл. В65В 1/18, 

2004 

Оришака О. В. 

Кравцов А. О. 

Гончаров В. В. 

Артюхов А. М. 

Оришака В. О. 

Винахід відноситься до фасувально-

пакувального обладнання і може бути 

використана в агропромисловості, 

будівельній, хімічній та інших галузях 

господарства, а також на 

підприємствах, які здійснюють 

фасування сипких матеріалів. 

Мета винаходу – підвищити надійність 

технологічного процесу при 

завантаженні в'язких і 

дрібнозернистих сипких матеріалів 

шляхом ліквідації умов створення 

стійких склепів при виході сипкого 

матеріалу з бункера. 

2 Пристрій для 

завантаження 

тари, зокрема 

типу «Big-Bag» 

Франція, патент 

№ 2956090 

Кл. В65В 1/32, 

2010 

Тран Дідьє 

Факбатон Фаб'єна 

Винахід відноситься до пристроїв для 

завантаження контейнера з 

матеріалом, зокрема мішка великої 

місткості, що називається «Big-Bag», 

що містить щонайменше одну станцію 

для заповнення контейнера, 

розташовану на одній лінії з 

клапанним засобом. 

Мета винаходу – розробка пристрою, 

що містить клапанний засіб, що 
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дозволяє автоматично завантажувати 

контейнер у бажаній кількості, він 

містить засіб для закриття клапана, 

спрацьовування якого контролюється 

визначеною вагою матеріалу в 

контейнері, щоб викликати закриття 

автоматичного клапана, коли 

контейнер заповнений певною 

кількістю матеріалу. 

3 Автоматична 

кількісна 

пакувальна 

машина для 

вологого амонію 

у мішки «Big-

Bag» 

Китай, патент № 

207106949 

Кл. B65B 1/06, 

2017 

B65D 1/32, 2017 

B65D 88/66, 2017 

Чжоу Хайнань 

Винахід відноситься до технічної 

галузі обладнання для пакування 

матеріалів, зокрема до автоматичної 

кількісної пакувальної машини для 

мокрого амонію в «Big-Bag». 

Мета винаходу – удосконалення 

автоматичної кількісної пакувальної 

машини для мокрого амонію у великі 

мішки «Big-Bag» для забезпечення 

автоматичних кількісних пакувальних 

вагів пакувальними матеріалами 

великої ємності під час пакування 

мокрого амонію. 

4 Автовібраційне 

обладнання з 

«Big-Bag» для 

транспортування 

порошкоподібних 

матеріалів 

Китай, патент № 

204607063 

Кл. B65G 53/40, 

2015 

Чжан Вей 

Лі Ціпін 

Лі Хонбо 

Шень Чжіцян 

Ян Лі 

Цзяо Шігуан 

Винахід відноситься до галузі 

електростатичного розпилення 

порошку, зокрема до пристрою для 

подачі порошку в системі безперервної 

електростатичної подачі порошку, 

Зокрема, до автоматичного 

вібраційного підйомного пристрою 

для подачі порошку у великі мішки 

типу «Big-Bag». 

Мета винаходу – вдосконалення 

автоматичного вібраційного 
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підйомного пристрою для подачі 

порошку великого мішка, який може 

забезпечити умови для безперервного 

та стабільного всмоктування мішків 

порошку з порошками великої ємності 

після переходу з малих пакетів на 

великі пакети. 

5 Пакувальні ваги 

для мішків типу 

«Big-Bag» 

Китай, патент № 

202337366 

Кл. B65B 1/32, 

2011 

B65B 43/54, 2011 

Ляндонг Шень 

Шентао Танг 

Хоушен Чжоу 

Винахід відноситься до галузі 

великогабаритних мішкопакувальних 

ваг, які відносяться до засобів 

вимірювальної техніки і 

використовуються для кількісного 

розфасовки пакувальних мішків з 

різних матеріалів і характеристик 

упаковки. 

Мета винаходу – забезпечити 

своєрідну упаковку великого мішка 

для спрошення системи упаковки у 

мішки «Big-Bag», знизити високу 

вартість і збільшити практичність. 



 

 

Додаток 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ 
до магістерської дисертації 

на тему: «Лінія для виробництва кормових сумішей з 

модернізацією дозувально-фасувального автомата» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2022 року  



 

Ф
о
р
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 З
о
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а

 

 П
о
з.

 

Позначення Найменування 

 К
іл

. Прим. 

       

    Документація   

       

    Технологічна схема   

 А1   ЛУ71.05965.000-90ТС Лінія для виробництва   

    кормових сумішей з   

    модернізацією дозувально-   

    фасувального автомата   

       

    Позначення   

  1 ЛУ71.05965.000.01-90 Живильник концентрованих    

    кормів 1  

  2 ЛУ71.05965.000.02-90 Транспортер   

    концентрованих кормів 1  

  3 ЛУ71.05965.000.03-90 Транспортер силосу,   

    зеленої маси та   

    трав'яного борошна 1  

  4 ЛУ71.05965.000.04-90 Подрібнювач силосу   

    та зеленої маси 1  

  5 ЛУ71.05965.000.05-90 Живильник трав'яного   

    борошна 1  

  6 ЛУ71.05965.000.06-90 Дробарка трав'яного   

    борошна 1  

  7 ЛУ71.05965.000.07-90 Живильник   

    корнеклубнеплодов 1  

  8 ЛУ71.05965.000.08-90 Транспортер    

     

ЛУ71.05965.001-90СП      

Изм Арк. № докум. Підпис Дата 

Розроб. Мацагор   Лінія для виробництва 

кормових сумішей з 

модернізацією дозувально-

фасувального автомата 

Літера Аркуш.  Аркушів  

Перев. Шаповал      122 2 

    КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 
Н.контр.    

Затверд. Шаповал   

  



 

Ф
о
р
м

.  З
о
н
а

 

 П
о
з.

 

Позначення Найменування 

 К
іл

. 

Прим. 

    корнеклубнеплодов 1  

  9 ЛУ71.05965.000.09-90 Мийка-подрібнювач   

    корнеклубнеплодов 1  

  10 ЛУ71.05965.000.10-90 Завантажувальний збірний    

    шнек 1  

  11 ЛУ71.05965.000.11-90 Запарник-змішувач 1  

  12 ЛУ71.05965.000.12-90 Вивантажний шнек 1  

  13 ЛУ71.05965.000.13-90 Вивантажний   

    транспортер готової   

    суміші 1  

  14 ЛУ71.05965.000.14-90 Пакувальна машина 1  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

ЛУ71.05965.001-90СП      

Изм Арк. № докум. Підпис Дата 

  



 

Ф
о
р
м

.  З
о
н
а

 

 П
о
з.

 

Позначення Найменування 

 К
іл

. 

Прим. 

       

    Документація   

       

    Складальне креслення   

А1   ЛУ11мп.015163.001-90ЗВ Дозувально-фасувальний   

    автомат   

       

    Деталі   

  1 ЛУ11мп.015161.001.001 Платформа 1  

  2 ЛУ11мп.015161.001.002 Рама прийомной горловини 1  

  3 ЛУ11мп.015161.001.003 Стійка 4  

  4 ЛУ11мп.015161.001.004 Кронштейн зажима 2  

  5 ЛУ11мп.015161.001.005 Кронштейн 2  

  6 ЛУ11мп.015161.001.006 Шарнірна головка 2  

  7 ЛУ11мп.015161.001.007 Пневмоциліндр зажима 2  

  8 ЛУ11мп.015161.001.008 Приймальна горловина 1  

  9 ЛУ11мп.015161.001.009 Заслінка 1  

  10 ЛУ11мп.015161.001.010 Шкаф пневматики 1  

  11 ЛУ11мп.015161.001.011 Вентилятор 1  

  12 ЛУ11мп.015161.001.012 Подвійний пневмоциліндр 1  

  13 ЛУ11мп.015161.001.013 Прилад подачі матеріалу 1  

  14 ЛУ11мп.015161.001.014 Бункер 1  

  15 ЛУ11мп.015161.002.015 Крюк 4  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Стандартні вироби   

    Шайба М8 16  

    Гайка М9 16  

     

ЛУ11мп.025166.002-90СП      

Изм Арк. № докум. Підпис Дата 

Розроб. Мацагор   

Дозувально-фасувальний 

автомат 

Літера Аркуш.  Аркушів  

Перев. Шаповал      124 1 

    КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 
Н.контр.    

Затверд. Шаповал   

  



 

Ф
о
р
м

.  З
о
н
а

 

 П
о
з.

 

Позначення Найменування 

 К
іл

. Прим. 

    Болт M9х12 16  

    Шайба М23 22  

    Гайка М24 22  

    Болт M24х90 8  

    Болт M24х45 2  

    Болт M24х30 12  

    Шайба М24 4  

    Гайка М25 4  

    Шайба М13 6  

    Гайка М15 6  

    Болт M15х70 6  

    Заклепка 16 х80 6  

    Гвинт M11х30 16  

    Шайба М15 4  

    Гайка М16 4  

    Болт M16х30 4  

    Шайба М21 4  

    Гайка М22 4  

    Болт M22х30 4  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

ЛУ11мп.025166.000-90ТЕ      

Изм Арк. № докум. Підпис Дата 

  



 

Ф
о
р
м

.  З
о
н
а

 

 П
о
з.

 

Позначення Найменування 

 К
іл

. Прим. 

       

    Документація   

       

    Складальне креслення   

А1   ЛУ11мп.015162.002-90СК Каркас і горловина   

    дозувально фасувального   

    автомата   

       

    Деталі   

  1 ЛУ11мп.015161.002.001 Платформа 1  

  2 ЛУ11мп.015161.002.002 Рама прийомной горловини 1  

  3 ЛУ11мп.015161.002.003 Стійка 4  

  4 ЛУ11мп.015161.002.004 Кронштейн зажима 2  

  5 ЛУ11мп.015161.002.005 Кронштейн 2  

  6 ЛУ11мп.015161.002.006 Шарнірна головка 2  

  7 ЛУ11мп.015161.002.007 Пневмоциліндр зажима 2  

  8 ЛУ11мп.015161.002.008 Приймальна горловина 1  

       

    Стандартні вироби   

    Шайба М13 6  

    Гайка М15 6  

    Болт M15х70 6  

    Шайба М23 8  

    Гайка М24 8  

    Болт M24х90 8  

       

     

ЛУ11мп.015166.003-90СП      

Изм Арк. № докум. Підпис Дата 

Розроб. Мацагор   

Каркас і горловина дозувально-

фасувального автомата 

Літера Аркуш.  Аркушів  

Перев. Шаповал      126 1 

    
КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 
Н.контр.    

Затверд. Шаповал   

  



 

Ф
о
р
. 

 З
о
н
а

 

 П
о
з.

 

Позначення Найменування 

 К
іл

. Прим. 

       

    Документація   

       

    Технологічна схема   

 А1   ЛУ11мп.05962.003-90СК Бункер і прилад   

    подачі матеріалу   

    до модернізації   

       

    Позначення   

  1 ЛУ11мп.05961.003.001 Бункер 1  

  2 ЛУ11мп.05961.003.002 Шибер 1  

  3 ЛУ11мп.05961.003.003 Вентилятор 1  

  4 ЛУ11мп.05961.003.004 Подвійний пневмоциліндр 1  

  5 ЛУ11мп.05961.003.005 Прилад подачі матеріалу 1  

  6 ЛУ11мп.05961.003.006 Шкаф пневматики 1  

       

    Стандартні вироби   

    Шайба М23 28  

    Гайка М24 28  

    Болт M24х90 28  

    Шайба М21 4  

    Гайка М22 4  

    Болт M22х30 4  

       

       

       

     

ЛУ11мп.05966.004-90СП      

Изм Арк. № докум. Підпис Дата 

Розроб. Мацагор   Бункер і прилад подачі 

матеріалу до 

модернізації 

Літера Аркуш.  Аркушів  

Перев. Шаповал      127 1 

    КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 
Н.контр.    

Затверд. Шаповал   

  



 

Ф
о
р
м

.  З
о
н
а

 

 П
о
з.

 

Позначення Найменування 

 К
іл

. 

Прим. 

       

    Документація   

       

    Складальне креслення   

А1   ЛУ11мп.015163.004-90ЗВ Дозувально-фасувальний   

    автомат з модернізацією   

       

    Деталі   

  1 ЛУ11мп.015161.004.001 Платформа 1  

  2 ЛУ11мп.015161.004.002 Рама прийомной горловини 1  

  3 ЛУ11мп.015161.004.003 Стійка 4  

  4 ЛУ11мп.015161.004.004 Кронштейн зажима 2  

  5 ЛУ11мп.015161.004.005 Кронштейн 2  

  6 ЛУ11мп.015161.004.006 Шарнірна головка 2  

  7 ЛУ11мп.015161.004.007 Пневмоциліндр зажима 2  

  8 ЛУ11мп.015161.004.008 Приймальна горловина 1  

  9 ЛУ11мп.015161.004.009 Заслінка 1  

  10 ЛУ11мп.015161.004.010 Шкаф пневматики 1  

  11 ЛУ11мп.015161.004.011 Вентилятор 1  

  12 ЛУ11мп.015161.004.012 Подвійний пневмоциліндр 1  

  13 ЛУ11мп.015161.004.013 Прилад подачі матеріалу 1  

  14 ЛУ11мп.015161.004.014 Бункер 1  

  15 ЛУ11мп.015161.004.015 Шнек 1  

  16 ЛУ11мп.015161.004.016 Редуктор 1  

  17 ЛУ11мп.015161.004.017 Крюк 4  

 

 

      

       

     

ЛУ11мп.025166.005-90СП      

Изм Арк. № докум. Підпис Дата 

Розроб. Мацагор   

Дозувально-фасувальний 

автомат з модернізацією 

Літера Аркуш.  Аркушів  

Перев. Шаповал      128 2 

    КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 
Н.контр.    

Затверд. Шаповал   

  



 

Ф
о
р
м

.  З
о
н
а

 

 П
о
з.

 

Позначення Найменування 

 К
іл

. Прим. 

    Стандартні вироби   

    Шайба М8 16  

    Гайка М9 16  

    Болт M9х12 16  

    Шайба М23 22  

    Гайка М24 22  

    Болт M24х90 8  

    Болт M24х45 2  

    Болт M24х30 12  

    Шайба М24 4  

    Гайка М25 4  

    Шайба М13 6  

    Гайка М15 6  

    Болт M15х70 6  

    Заклепка 16 х80 6  

    Гвинт M11х30 16  

    Шайба М15 4  

    Гайка М16 4  

    Болт M16х30 4  

    Шайба М21 4  

    Гайка М22 4  

    Болт M22х30 4  

       

       

       

       

       

 

 

      

     

ЛУ11мп.025166.005-90СП      

Изм Арк. № докум. Підпис Дата 

  



 

Ф
о
р
. 

 З
о
н
а

 

 П
о
з.

 

Позначення Найменування 

 К
іл

. Прим. 

       

    Документація   

       

    Технологічна схема   

 А1   ЛУ11мп.05962.005-90СК Модернізація бункера і   

    і каналу дозувально-   

    фасувального автомата   

       

    Позначення   

  1 ЛУ11мп.05962.005.001 Бункер  1  

  2 ЛУ11мп.05962.005.002 Зубчаста передача   

    конічних шестерень 1  

  3 ЛУ11мп.05962.005.003 Редуктор 1  

  4 ЛУ11мп.05962.005.004 Шнек 1  

       

    Стандартні вироби   

    Шайба М23 12  

    Гайка М24  12  

    Болт M24х30 12  

       

       

       

       

       

       

       

     

ЛУ11мп.05966.006-90СП      

Изм Арк. № докум. Підпис Дата 

Розроб. Мацагор   Модернізація бункера і 

каналу дозувально-

фасувального автомата 

Літера Аркуш.  Аркушів  

Перев. Шаповал      130 1 

    КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 
Н.контр.    

Затверд. Шаповал   

  



 

Додаток 4 

ОСОБИСТІ ДОСЯГНЕННЯ 

 

 

 



 

 


