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РЕФЕРАТ 

 

Об’єкт розробки і проектування  технологічна лінія для виготовлення 

полімерної тари та фасування рідин. 

Мета проекту  розробка і проектування, згідно з технічним завданням, 

лінії для виготовлення полімерної тари та фасування рідин, на основі існуючих 

промислових аналогів; визначення можливостей і здійснення модернізації 

вузлів термоусаджування.  

Методи розробки і проектування  аналітичні, розрахункові, 

(експериментальні), проектувальні; з використанням відомих методик, 

чисельних методів, комп’ютерних програм, нормативних документів. 

При розробці і проектуванні лінії для виготовлення полімерної тари та 

фасування рідин, на основі аналітичного огляду науково-технічної літератури, 

нормативної та конструкторської документації, патентних досліджень, 

інженерно-технічних розрахунків, виконано наступне:  

    1) вивчено принципи роботи і конструкцію промислових ліній для 

виготовлення полімерної тари та фасування рідин, проаналізовано технічні 

параметри і характеристики машин автоматів;  

    2) виконано ряд інженерних розрахунків, необхідних для розробки і 

проектування лінії для виготовлення полімерної тари та фасування рідин, 

згідно з технічним завданням; 3) на основі виконаних патент них досліджень 

модернізовано вузла термоусаджування; 4) розроблено і спроектовано лінію 

для виготовлення полімерної тари та фасування рідин з модернізацією вузла 

термоусаджування. 

 

    ТЕХНОЛОГІЧНА ЛІНІЯ,  ФАСУВАННЯ, ТЕХНІЧНІ РІДИНИ, 

ПОЛІМЕРНА ТАРА, ТЕРМОУСАДЖУВАННЯ,  РОЗРОБКА,  РОЗРАХУНКИ,  

ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
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РЕФЕРАТ 

 

Объект разработки и проектирования - технологическая линия для 

изготовления полимерной тары и фасовки жидкостей.  

Цель проекта - разработка и проектирование, согласно техническому 

заданию, линии для изготовления полимерной тары и фасовки жидкостей на 

основе существующих промышленных аналогов; определения возможностей и 

осуществления модернизации узлов термоусаживания. 

Методы разработки и проектирования - аналитические, расчетные, 

(экспериментальные), проектировочные; с использованием известных методик, 

численных методов, компьютерных программ, нормативных документов.  

При разработке и проектировании линии для изготовления полимерной 

тары и фасовки жидкостей на основе аналитического обзора научно-

технической литературы, нормативной и конструкторской документации, 

патентных исследований, инженерно-технических расчетов, выполнено 

следующее:  

1) изучены принципы работы и конструкцию промышленных линий для 

изготовления полимерной тары и фасовки жидкостей, проанализированы 

технические параметры и характеристики машин автоматов;  

2) выполнен ряд инженерных расчетов, необходимых для разработки и 

проектирования линии для изготовления полимерной тары и фасовки 

жидкостей, согласно техническому заданию;  

3) на основе выполненных патент них исследований модернизировано 

узла термоусаживания;  

4) разработаны и спроектированы линию для изготовления полимерной 

тары и фасовки жидкостей с модернизацией узла термоусаживания.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ, ФАСОВКИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ, 

ПОЛИМЕРНАЯ ТАРА, ТЕРМОУСАЖИВАНИЯ, РАЗРАБОТКА, РАСЧЕТЫ, 

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ABSTRACT 

 

 The object of the development and design - technological line for the 

manufacture of plastic containers and packaging of liquids. 

 The purpose of the project - development and design, according to the 

statement, the lines for the manufacture of plastic packaging and bottling of liquids 

based on existing industrial analogues; identify opportunities and implement 

modernization of the thermocontracting. 

 Methods of development and design - analytical, computational, 

(experimental), design; using known techniques, numerical methods, computer 

programs, regulatory documents. 

 When developing and designing a line for the manufacture of plastic packaging 

and bottling of liquids based on an analytical review of scientific literature, regulatory 

and design documentation, patent research, engineering calculations, do the 

following: 

 1) examine the principles of operation and design of production lines for the 

manufacture of plastic packaging and bottling of liquids, analyzed the technical 

parameters and characteristics of the machines machines; 

 2) made a number of engineering calculations required for the design of the 

line for the manufacture of plastic packaging and bottling of liquids, according to the 

statement; 

 3) on the basis of these studies performed a patent upgraded node 

thermocontracting; 

 4) developed and designed a line for the manufacture of plastic packaging and 

bottling of liquids with modernization thermocontracting node. 

 

TECHNOLOGICAL LINES, PACKAGING, TECHNICAL LIQUIDS, 

POLYMERIC CONTAINER, THERMOCONTRACTING, DEVELOPMENT, 

CALCULATIONS, PATENT RESEARCH 

 



 

 П

ЛУ41.041113.01–80ПЗ 
  

ВСТУП 

 

Актуальність розробки: проектування технологічних ліній, призначених 

для виготовлення полімерної тари та фасування технічних рідин, є важливою 

технічною проблемою для вітчизняной  хімічної промисловості. 

 Предметом розробки є вузол термоусадки плівки, який часто 

застосовує-ться у промислових агрегатах при фасуванні технічних рідин.             

  

Метою дипломного проекту, згідно із “Завданням”, є розробка і проекту-

вання модернізованої технологічної лінії для виготовлення полімерної тари та 

фасування технічних рідин промислового призначення.  

  Результатом проведених при виконанні проекту пошуків нових 

техніч-них рішень, необхідних для розробки та проектування модернізованого 

вузла термоусадки плівки знайдено та застосовано нове технічне рішення, яке 

реалізовано у дипломному проекті. 

 В результаті розробки модернізованого вузла термоусадки 

спроектовано нову, покращену, в порівнянні з об’єктом-аналогом, 

конструкцію. Результатом модернізації зазначеної технологічної лінії має стати 

краща якість продукції. 
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   ПРИЗНАЧЕННЯ  ТА  ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНІЇ ДЛЯ              

ВИГОТОВЛЕННЯ  ПОЛІМЕРНОЇ  ТАРИ  ТА  ФАСУВАННЯ  РІДИН 

 

Серед різних видів автоматичних ліній, використовуваних у ряді галузей 

промисловості, широко поширеними є ті, які здійснюють розлив води, як 

простої, так і газованої. Крім того, ряд ліній призначено для розливу інших 

рідин, у тому числі  технічних. 

Автоматизовані лінії дозволяють виробникам збільшувати 

продуктивність, відповідно  обсяги реалізації продукції, у порівнянні з 

методами “ручного” розливу, або у порівнянні з іншим аналогічним 

устаткуванням. Використовуються такі лінії в основному на великих 

підприємствах, де виробництво різних рідин здійснюється у великих розмірах. 

Вартість їх досить висока, але при їх роботі в повну потужність, вони можуть 

окупитися протягом порівняно короткого періоду часу. 

В даний час лінії розливу рідин є комплектом, що складається з 

пристроїв і машин, пов'язаних між собою спеціальними транспортерами, як 

подаючими, так і проміжними. Дані транспортери дають можливість працювати 

ними в автоматичному режимі. 

Практично будь-який вид, як правило, працює на певному циклі, який 

починається з того, що підготовляється тара до розливу (відбувається її 

ополіскування), потім виробляється розлив самої рідини, закупорювання тари, 

наклейка етикеток і застосування подальшої загальної упаковки, щоб вийшли 

зручні для процесу складування і транспортування блоки готової продукції. У 

кожному з таких блоків знаходиться кілька пляшок, число яких залежить від їх 

місткості. 

Лінія розливу рідини подібного типу відрізняється тим, що для її роботи 

втручання людини практично не потрібно, і вона має високий рівень 

продуктивності. 

При розливі використовуються спеціальні автомати, які можуть бути 

двох видів: карусельного та лінійного. 
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Виробничий цикл здійснюється в суворій відповідності з вимогами, які 

визначаються відповідними стандартами якості. 

Основними споживачами обладнання для розливу рідин є підприємства 

хімічної та гарчовій промисловості. До таких підприємств відносяться: 

  харчова промисловость (розлив солодкой води, олії, водки, пива 

тощо); 

  хімічної промисловості (розлив технічних та моторних масел, 

охолоджувальної рідини, тощо). 

Лінія для виготовлення полімерної тари та фасування технічних рідин, 

спроектована у дипломному проекті, призначена для підприємств хімічної 

промисловості.  
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ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІНІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ     

ПОЛІМЕРНОЇ ТАРИ ТА ФАСУВАННЯ  РІДИН 

 

Основні параметри та характеристики лінії для виготовлення полімерної 

тари та фасування рідин наведено нижче: 

Габаритні розміри лінії: 

 довжина, мм………………………………………………………12400 

 висота, мм…………………………………………………………2400 

 ширина, мм………………………………………………………..8050 

Продуктивність, пляшок/год……………………………………………1000 

Об’єм тари, л……………………………………………………………..0.5 

Принцип дозування рідини...………………………………………за об’ємом 

Тривалість наповнення тари рідиною, секунд: 

 заповнення дозуючої ємності, с…………………………………….2,7 

 заспокоєння рідини в ємності, с……………………………………..0,6 

 наповнення пляшки, с……………………………………..4,8 

 зливання крапель рідини у пляшку, с……………………………….0,7 

Разом, с……………………………………………………………………8,8 

Точність дозування, мл……………………………………………... ±10 – 15 

Сумарна споживана потужність лінії, кВт…………………………….40,8 
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ОПИС ЛІНІЇ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІМЕРНОЇ ТАРИ ТА 

ФАСУВАННЯ РІДИН. ОСНОВНІ ЧАСТИНИ ТА ПРИНЦИП ДІЇ 

 

В цьому розділі описується конструкції технологічної лінії  

та принцип роботи вузлів. 

 

Загальний опис лінії розливу рідини 

 

На кресленні (ЛУ41.101113.001-80BЗ) зображено загальний вигляд лінії 

виготовлення полімерної тари та фасування технічних рідин з модернізацією 

вузла термоусаджування, що проектується. До складу лінії входить ряд 

технологічних вузлів, представлених на рис. 3.1.  

Лінія розливу (фасування)  це комплекс автоматичного і напівавто-

матичного обладнання (машин і пристроїв), пов'язаного між собою конвеєром і 

працюю-чого в загальному режимі.  Повний цикл процесів лінії розливу 

включає в себе ополіскування тари, безпосередньо розлив рідин, укупорку, 

етикетування і групову упаковку. Матеріал подається до з бункеру подачі 

рідини 9  до термо-пластавтомату 1,  преформи сбираються в  бункері 10, з 

якого вони напра-вляються до напівавтомату для видуву пляшок 2, пілся того 

як пляшки сформувалися, вони через лоток подаються до бункеру прийому 

пляшок 11. Пляшки з бункеру подаються на стіл 8, далі вони направляються 

конвеєром 7 до автомату розливу рідини 3, посля до закупорювального 

автомату 4, далі до етикетувального автомату 5, і потім вже до пакувального 

апарату 6, який упаковує пляшки в термоусадочну плівку [4].  
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1  термопластавтомат; 2  напівавтомат для видування пляшок; 3  автомат 

для розливу рідин; 4  автомат закупорювальний; 5  автомат етикетувальний; 

6  автомат пакувальний; 7  конвеєр; 8  стіл подачі пляшок; 9  бункер подачі 

гранул; 10  бункер приймання преформ; 11  бункер приймання пляшок; 12  

маніпулятор 

Рисунок 3.1  Лінія виготовлення полімерної тари та фасування технічних        

                        рідин 
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ВИСНОВКИ 

 

В даному дипломному проекті освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» розглянуто технологічну лінію виготовлення  полімерно тари та 

фасування рідин та апаратів, які входять до її складу, зокрема, розливну 

машину. На підставі виконаних параметричних розрахунків визначено 

основні конструктивні розміри розливної машини та проведено розрахунки на 

міцність основних її вузлів. Проведений патентно-літературний огляд, на 

основі якого вибраний патент який базується на розробці пакувального 

автомата. Саме ця машина обрана як модернізація для подальшої розробки. За 

результатами проведених розрахунків визначена доцільність даної 

модернізації. Всі креслення були виконані за допомогою програми 

«КОМПАС» та «SOLIDWORKS». Графічна частина дипломного проекту 

включає сім креслень формату А1.  

Результати проведених розрахунків та звіт про здійсненну роботу 

зведені в пояснювальну записку, що містить дані відповідності розробленої 

конструкції вимогам техніки безпеки та ефективності модернізації розливної 

машини. Завдання виконано згідно з темою роботи кафедри і затвердженно на 

засіданні кафедри ХПСМ. 

 

 

 

 


