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Реферат 

 

У роботі розглянена лінія для розливу хімічних рідин.     Розроблена 

модернізація закупорювального пристрою, що представляє собою 

закупорювальний пристрій з дозатором рідини, та модернізація механізму подачі 

закупорювальних засобів. 

Розроблювана конструкція –  закупорювальний механізм та механізм подачі 

закупорювальних засобів – дозволяє  здійснювати укупорку з подачу кришечок, а 

також дозування розфасованої рідини з необхідними дозами, 50 г і 100 г водночас 

завдяки встановленому додаткового закупорювально-обкатному пристрою. 

Укупорка відбувається завдяки зусиллю пружини, що здійснює тиск на 

горизонтальну поверхню кришки пляшки, завданої величини, яка може 

варіюватись, залежно від типорозміру пляшки і об'єму, що повинен бути 

віддозований. 

 Розроблена конструкція закупорювального механізму дозволяє 

модернізувати наявну конструкцію закупорювальног автомату – дає можливість 

виробнику на одному автоматі здійснювати розлив  з двома типами 

закупорювальних засобів, що не тільки дає можливість герметизувати тару, але й 

дає кінцевому споживачу зручний дозатор рідини, не витрачаючи площу цеху, дає 

можливість використовувати одного оператора для контролю роботи машини, 

одночасність спрацювання може бути виконана встановленням одного 

розподільника на один виконавчий механізм (механізм протягування, механізм 

зварювання, вакуумні присоски). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реферат 

 

В работе рассматрена линия для разлива химических жидкостей. Разработана 

модернизация укупорочные устройства, представляющего собой укупорочные 

устройство с дозатором жидкости, и модернизация механизма подачи укупорочные 

средства. 

Разрабатываемая конструкция - укупорочные механизм и механизм подачи 

укупорочные средства - позволяет осуществлять укупорку с подачу крышек, а 

также дозирования расфасованной жидкости с необходимыми дозами, 50 г и 100 г 

вместе благодаря установленному дополнительного укупорочные-обкаточном 

устройства. 

Укупорка происходит благодаря усилию пружины осуществляет давление на 

горизонтальную поверхность крышки бутылки, причиненного величины, которая 

может варьироваться, в зависимости от типоразмера бутылки и объема, который 

должен быть отдозирована. 

Разработана конструкция укупорочные механизма позволяет 

модернизировать имеющуюся конструкцию укупоррочного автомата - дает 

возможность производителю на одном автомате осуществлять розлив с двумя 

типами укупорочные средства, не только дает возможность герметизировать тару, 

но и дает конечному потребителю удобный дозатор жидкости, не тратя площадь 

цеха, дает возможность использовать одного оператора для контроля работы 

машины, одновременность срабатывания может быть выполнена установкой 

одного распределителя на один исполнительный механизм (механизм протяжки, 

механизм сварки, вакуумные присоски). 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

In this paper line for filling chemical liquids isviewed. Designed modernization 

closure device, which is a closure device with liquid dispenser, and upgrading feeder 

closure means. 

Pipeline construction - closure mechanism and feeding mechanism of closure - 

allows closing of filing flip-off caps and dispensing liquids packaged with the required 

doses of 50 g and 100 g at the same time thanks to the optional-closure obkatnomu 

device. 

Closure is due to force springs pressure on a horizontal surface cap bottles caused 

value, which can vary depending on the size bottle at "volume that must be 

viddozovanyy. 

The designs of the closure mechanism allows modernize existing design 

ukuporyuvalnoh machine - allows the manufacturer to make a filling machine with two 

types of closure means that not only enables the sealed container, but also gives the end 

user a convenient dispenser liquid without wasting space workshop provides an 

opportunity to use one operator to control machine operation, simultaneous operation can 

be performed by installing a distributor for one executive mechanisms (broaching, 

welding machinery, vacuum suction cups). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Успіхи сучасної автоматики й обчислювальної техніки привели до появи 

апаратного підходу до автоматизації. Автоматизація виробничого процесу 

трактується як заміна функцій людини відповідними пристроями машини і вузлами 

керування і контролю за її роботою. Технологічний процес і конструкція 

технологічної машини при цьому підході залишаються без змін. Недоліком цього 

підходу є те, що технологічні процеси неавтоматизованого виробництва 

десятиліттями створювались і вдосконалювались у відповідності із обмеженими ми 

функціональними можливостями людини. В них вже закладений занижений 

потенціал підвищення інтенсивності виробництва, не передбачені потенційні 

можливості для концентрації операцій і їх суміщення, застосування спеціальних 

фізико-хімічних ефектів. Тому в історії розвитку автоматичного технологічного 

обладнання виявилось багато невдалих екземплярів тільки тому, що їх 

функціональні вузли копіювали дії людини при роботі. 

Оскільки зміст виробництва формують технологічні процеси, бо саме в них 

закладені всі потенційні можливості підвищення якості продукції і підвищення 

продуктивності, а технологічні комплекси призначені для їх реалізації. 

Задача створення технологічного комплексу включає: створення 

технологічного процесу, який забезпечує задану якість запакованого виробу; 

створення на основі цього технологічного процесу технологічного обладнання, яке 

забезпечить необхідну продуктивність виробництва. 

Проблеми упаковки харчових продуктів і продуктів сировини 

вимагають послідовної уваги з боку виробничих і торгівельних 

підприємств, оскільки нераціональний її вибір суттєво впливає на попит, 

конкурентоспроможність, зниження якості, підвищення втрат, економічну 

ефективність промисловості, транспорту і торгівлі, оптимальне 

споживання. Упаковка поліпшує вантажообіг, облік і комерційні операції, 

орієнтує споживачів певних вікових груп або категорій та особливості 

товару. 

В даний час етиловий спирт за обсягом виробництва посідає одне з перших 

місць серед продуктів органічного синтезу. Він широко використовується в 

харчовій, медичній та парфумерної промисловості, а також як розчинник, 



антифризу, компонента пального рідинних ракетних двигунів і напівпродукту 

основного органічного синтезу при отриманні ацетальдегіду, хлороформу, оцтової 

кислоти, діетилового ефіру; синтетичного каучуку, штучного шовку, бездимного 

пороху, і т.п. Останнім часом різко зросло споживання етанолу в мікробіологічної 

промисловості при виробництві кормових дріжджів для тваринництва. Світове 

виробництво спирту складає близько 4 млн. тонн на рік. У зв'язку з цим 

виробництво етилового спирту відноситься до розряду великотоннажних, що слід 

враховувати при виборі способу виробництва. Останнє має відповідати 

екологічним вимогам та бути економічно виправданим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Опис технологічної лінії 

 

 

 

 

Рис. 1.1 

 Технологічна лінія для фасування технічного спирту в ПЕТ-пляшки з 

модернізацією закупорювального автоматумає вигляд, що наведено на рис 1.1.  

ПЕТФ преформи встановлюютиься оператором до пресформ видуву литтєвої 

машини 1 і формують готову пляшку для розфасовки спирту. Роликовим 

конвеєром 8 пляшки подаються в вертикальному вигляді, за допомоги оператора, 

що надає їм вертикальної орієєнтації. Пляшка заходить за допомогою ротора в 

машину розливу 2, де через насос подаються спирт за обраної схеми розливу, 

роторами пляшки поступово переміщуються по колу та заповнюються, ротор 

виводить заповнену пляшку на пластинчастий конвеєр 3, що має обмежуючі 

направляючі, що можуть регулювати висоту та пляшка неопрокидуючись поступає 

до автомату закупорювання 4, де через пристрій подачі кришечок отримуємо 

завідома правильно орієтовані кришечки і пристроєм закупорювання герметизуємо 

пляшку, що за допомогою проміжних конвеєрів ішнеків машин подається до 

етикетувального автомату 5. Два ротори машини транспортують пляшку від вузла 



нанесення клею через вузол подачі етикетки по колу до вузла дооформлення 

етикетки, що розрівнює і притискає етикетку до пляшки, і наноситья дата. Готова 

пляшка виводиться з останньої технологічної операції на накопичувальний стіл 6, 

звідки вже оператор вручну формує групові паковання та направляє їх до 

термоусаджувальної камери, де формуються кінцева групове паковання з 9 чи 12 

пляшок, залежно від потреб. 

Весь цикл займає 47 хвилин, не враховуючи час формування пляшки.  

Цех з фасування та закупорювання спирту в ПЕТ пляшки може працювати в 

три зміни, оремо машина видуву і окремо власне розлив-закупорювання та 

етикетування і зовсім окремо групове паковання в термоусаджувальну плівку, що в 

умовах сучасного виробництва в Україні досить зручно, у зв"язку з можливістю 

установки генератора меншої потужності, та економії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

У роботі наведені розрахунки та проектування машин для розливу та 

дозування технічного спирту в ПЕТФ тару та виявлений ряд переваг. 

Перевагами лінійної машини розливу: 

Висока точність розливу завдяки використанню індуктивних 

витратомірів. 

Форматні частини - не потрібні! 

Тривалість переналагодження - 5 хвилин. Витяг параметрів кожного 

формату з пам'яті машини, достатньо кількох кліків на панелі оператора. 

Проста і швидка автоматична мийка CIP. Лінійна машина розливу 

оснащена власною програмою BREITNER. 

Універсальність! Можна фасувати кілька десятків продуктів і 

використовувати безліч форматів флаконів або каністр. 

Використання індуктивних витратомірів більш економічне рішення в 

порівнянні з машиною розливу, оснащеної масовими витратомірами. 

Лінійний автомат для розливу має меншу вартість у порівнянні з 

роторною машиною розливу. 

У лінійних машинах розливу типу IDL або MDL фірма BREITNER 

застосовує технології дозування за допомогою індуктивних або масових 

витратомірів виробництва Endress & Houser (Швейцарія), що дозволяють 

забезпечувати електронний контроль процесу розливу. Кожна операція 

контролюється системою PLC. Програмований контролер виробництва B & 

R (Німеччина) забезпечує виконання великої кількості функцій і точність 

всіх операцій при розливі. Машинах розливу типу IDL або MDL оснащені 

власною програмою BREITNER, що забезпечує надійність і гнучкість роботи 

системи. Машини розливу BREITNER забезпечують високу точність 

дозування - в 2 рази більшу, ніж точність у європейських регламентів 

розливу. Робота витратомірів повністю управляється приводом і 

контролером PLC. 
 

 

 


