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Реферат 

 

Дипломний проект на тему «Лінія розливу розчинника фарби з 

модернізацією розливної машини» присвячено проектуванню та розрахункам 

лінії розливу розчинників фарби. 

У проекті надані технічні характеристики лінії, розглянуті машини та 

автомати, що входять до лінії, виконано параметричні, кінематичні 

розрахунки та розрахунки на міцність, які підтверджують працездатність та 

надійність роботи лінії. 

Проведено літературно-патентний пошук конструкцій розливної 

машини з метою покращення показників розливу та збільшити надійність і 

довговічність елементів машини розливу для  хімічних рідин. В результаті 

літературно-патентного пошуку обрано модернізацію пристрою для розливу, 

яка полягає у зміні подачі хімічної рідини до пляшки та розливного патрубку. 

Основний патрубок подачі розділяється на два. На один з них 

встановлюється електромагнітний клапан, а на другий – реле тиску для 

подачі через нього інертного газу. Модернізація дозування рідини включає 

використанням зворотного тиску газу, що створюється підчас розливу. 

Цей пристрій збільшує довговічність елементів машини розливу 

завдяки відсутності прямого контакту з агресивною хімічною рідиною, що 

розливається, а також суттєво зменшує випари леткої хімічної рідини і 

покращує умови праці операторів на виробництві, оскільки інертний газ 

легший за випари розчинника фарби і він виконує функції затвору пляшки, 

поки вона подається на закупорювання.  

 

Ключові слова: ЛІНІЯ, РОЗЛИВ, МАШИНА, НАДІЙНІСТЬ, 

ДОВГОВІЧНІСТЬ 



Реферат 

 

Дипломный проект на тему «Линия разлива растворителя краски с 

модернизацией разливной машины» посвящен проектированию и расчетам 

линии розлива растворителей краски. 

В проекте предоставлены технические характеристики линии, 

рассмотрены машины и автоматы, входящие в линии, выполнен 

параметрические, кинематические расчеты и расчеты на прочность, 

подтверждающие работоспособность и надежность работы линии. 

Проведено литературно-патентный поиск конструкций разливной 

машины с целью улучшения показателей разлива и увеличить надежность и 

долговечность элементов машины розлива для химических жидкостей. В 

результате литературно-патентного поиска избран модернизацию устройства 

для розлива, которая заключается в изменении подачи химической жидкости 

к бутылке и разливного патрубка. Основной патрубок подачи разделяется на 

два. На один из них устанавливается электромагнитный клапан, а на второй - 

реле давления для подачи через него инертного газа. Модернизация 

дозирования жидкости включает использованием обратного давления газа, 

создается во время разлива. 

Устройство увеличивает долговечность элементов машины розлива 

благодаря отсутствию прямого контакта с агрессивной химической 

жидкостью разливается, а также существенно уменьшает испарения летучего 

химической жидкости и улучшает условия труда операторов на 

производстве, поскольку инертный газ легче испарения растворителя краски 

и он выполняет функции затвора бутылки, пока она подается на укупорку. 

 

Ключевые слова: ЛИНИЯ, РОЗЛИВ, МАШИНА, НАДЕЖНОСТЬ, 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 



Abstract 

 

Diploma project entitled "Paint bottling line filling machines with modernization" 

is dedicated to the design and calculations bottling line paint solvents. 

The project provided technical characteristics of the line are considered 

vehicles and machines belonging to the line, made parametric, kinematic 

calculations and calculations of strength, confirming the efficiency and reliability 

of the line. 

A literary patent Search designs filling machines to improve performance 

and increase flood of reliability and durability of elements filling machines for 

chemical liquids. As a result, literary patent search upgrading the device selected 

for bottling, which is to change the chemical feed liquid to the bottle and filling 

pipe. The main supply pipe is divided into two. In one of them installed solenoid 

valve, and the second - pressure switch for feeding inert gas through it. 

Modernization includes dispensing a liquid using gas back pressure created during 

pouring. 

This device increases the durability of elements filling machines due to the 

lack of direct contact with aggressive chemical fluid spills, and reducing 

evaporation of volatile chemical liquid and improves working conditions operators 

in manufacturing as inert gas lighter than evaporation of solvent ink and it serves 

as the shutter bottles, while it is fed to the capping. 

 

Keywords: LINES, FILLING, MACHINE, RELIABILITY, DURABILITY 
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ВСТУП 

 

Сучасні лінії пакування хімічних рідин являють собою комплекси 

досить складних видів технологічного обладнання, що забезпечують високий 

ступінь механізації основних процесів і відповідають виробничим вимогам. 

Продуктивність ліній, вимоги, що пред'являються до якості хімічних 

рідин, визначають не тільки вид тари, а й умови її обробки, контролю, 

принципи і методи наповнення, закупорювання та оздоблення. Все це 

обумовлює необхідність використання різних видів устаткування. 

Як правило, підчас проектування підприємств з розливу хімічних рідин 

враховується безліч факторів, що забезпечують в кінцевому підсумку 

рентабельність виробленої продукції. Необхідно вирішити, який вид 

упаковки переважніше вибрати для середовища, що вигідніше: проводити 

самостійно упаковку або закуповувати її партіями необхідного обсягу, 

підібрати обладнання за продуктивністю, ступенем автоматизації тощо. 

Найбільш зручним і сучасним варіантом розливу рідини є 

закупорювання в ПЕТ-пляшки, що мають низку переваг. Насамперед – це 

дуже легкий матеріал. Звичайна півлітрова ПЕТ-пляшка має масу приблизно 

28 г (пляшка такого ж об'єму зі скла може мати масу близько 350 г). ПЕТ 

абсолютно прозорий, що робить його ідеальним для розчинника фарби. Щоб 

продукція, яка знаходиться у такій тарі, не піддавалася впливу сонячних 

променів  ПЕТ можна забарвити, наприклад, в зелений або коричневий колір. 

Це робиться також для того, щоб зовнішній вигляд продукції максимально 

відповідав запитам споживачів. 

Ще одна перевага ПЕТ-тари – її міцність, що дуже важливо підчас 

транспортування і зберігання продукції. При цьому ПЕТ, як і скло, чудово (і 

повністю) перероблюється. Для упаковки ПЕТ-тари не потрібні ящики, їх 

упаковують у поліетиленову плівку з картонним піддоном або без нього. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
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2 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІНІЇ 

 

Таблиця 1.1 

Найменування параметру  

Продуктивність, пл./хв 

машини розливу 

закупорювальної 

етикетувальної 

100 

100 

100 

Потужність, кВт 

машини розливу 

закупорювальної 

етикетувальної 

термоусаджувальної 

1,5 

1 

2 

2,2 

Маса, кг 

машини розливу 

закупорювальної 

етикетувальної 

300 

150 

295 

Тип машини 

машини розливу 

закупорювальної 

етикетувальної 

роторна 

лінійна 

роторна 

Тип ножу темоусаджувальної машини термоніж індукційний 

Габаритні розміри, мм 

машини розливу 

закупорювальної 

етикетувальної 

термоусаджувальної 

1100х1500х900 

900х500х400 

1500х1100х900 

1900х1500х900 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
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3 ОПИС ТА ПРИНЦИП ДІЇ ЛІНІЇ І ЇЇ КОНСТРУКЦІЙ 

 

Лінія, що представлена на кресленні ЛУ41.06918.000-90ВЗ 

(рисунок 1.1),  зображує організацію технологічного процесу розливу 

розчинника фарби на виробництві. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Лінія розливу розчинника фарби 

 

Лінія розливу розчинника фарби складається з накопичувального столу 

1, круглої форми, що полегшує подачу пустих пляшок до машини розливу 2. 

Пляшки орієнтовані вертикально, і за допомогою оператора встановлюються 

на стіл і направляючими подаються до машини розливу 2. Пляшки 

поступають на лінію вже в готовому вигляді. У машині розливу 2, за 

допомогою напрямного шнеку автомату та роторів відбувається розлив 

розчинника фарби.  

За допомогою пластинчастого конвеєра відбувається подача 

заповнених пляшок на операцію закупорювання у автоматі 3.  
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Конвеєр 4 подає закупорені пляшки з рідиною до наступного 

накопичувального столу 1, що має в основі той же принцип, як і перший стіл 

на лінії.  

Основна задача конвеєру та столу утворювати так званий «буфер 

накопичувальний» для оптимізації процесу «розлив – закупорювання – 

етикетка». Якщо десь на лінії відбувається затор, ці ділянки дають 

можливість продовжувати розлив – закупорювання – етикетування без 

зупинки лінії. 

Конвеєром 4 через накопичувальний стіл 1 пляшка подається до 

етикетувального автомату 5, де на неї наноситься етикетка за допомогою 

ротора та шнеку напрямного автомату етикетування. В цьому автоматі 

пляшка рухається, на неї наноситься клей і етикетка, яка притискається, і на 

виході з етикетувального автомату 5 наноситься дата розливу. 

Після етикетувального автомату 5 пляшка готова до реалізації. Через 

другий конвеєр 4 та третій стіл 1 поступає на ділянку групового пакування, 

де за допомогою оператора, пляшки з рідиною встановлюють на конвеєр 

термоусаджувального автомату 6. Сформоване пакування поступає до 

термоусаджувальної камери автомату 6 і на виході маємо готову групову 

упаковку для транспортування до точок реалізації. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дипломний проект присвячено розробленню лінії розливу розчинника 

фарби з модернізацією розливної машини. В результаті виконання 

дипломного проекту проведено патентно-літературні дослідження, на 

підставі яких здійснено розробки та проектування лінії розливу розчинника 

фарби: 

1. Проаналізовано технічні характеристики обладнання та виконано 

опис конструкції і принцип роботи лінії,  визначено її технічні 

переваги та недоліки. 

2. Виконано параметричні, кінематичні розрахунки та розрахунки на 

міцність, які необхідні для розробки і проектування лінії розливу. 

3. На основі проведених патентних досліджень запропоновано нове 

конструктивне вдосконалення машини розливу, що дає змогу 

підвищити ефективність розливу та довговічність деталей машини. 

4. Розроблено і спроектовано розливну машину з модернізацією 

розливного пристрою. 

5. Проведено техніко-економічне обґрунтування модернізації 

розливної машини на базі методики чистої приведеної вартості 

проекту. 

6. Виконано розділи технології монтажу та експлуатації машини, 

автоматизації технологічної лінії і охорони праці та безпеки у 

надзвичайних ситуаціях. 

7. За темою дипломного проекту опубліковані тези доповіді у збірнику 

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні 

процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної 

техніки», що відбулася 16-17 грудня 2015 р. на кафедрі ХПСМ 

НТУУ «КПІ». 
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