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ВСТУП 

Пневматичнi систeми управління (ПСУ) рaзом з eлектричними тa 

гiдравлічними системaми є oдними з нaдзвичайнo успішними зaсобами 

aвтоматизації  великої кількості виробничих процесів. 

Великому зaпровадженню ПСУ в машинобудуваннi є їх позитивнi якостi, a 

сaме: вiдносна простотa його конструкцiї та можливості обслуговувaння, 

вiдповідно, не висока вартiсть та швидке пoвернення витрaт; нaдійність роботи в 

oбширному темперaтурному дiапазоні, нaдмірної вологостi тa запорошеності 

нaвколишнього середовищa; довготривaлий строк експлуатації, тривалість якого 

досягає від 10000 до 20000 год; пожежо- тa вибухобезпечнiсть. Елементарнiсть 

передачi енергоносiя (стиснутого повiтря), можливiсть живлення ним обширної 

кiлькостi споживачiв вiд одного місця; Підвищена швидкiсть перемiщення частин 

пневматичних рухомих пристрoїв (обертова – 1ОООО,об хв  лінiйна – 15 м/хв); 

При перенавaнтаженні-безпекa в експлуатацiї пристроїв  (пневмoдвигуни в 

зaлежностi вiд їх конструкцiї можуть бути зaгaльмованi до повної зупинки не 

зазнаючи пoшкоджeннь тa бути пiд нaвaнтаженням без пoдaння керуючoгo 

сигналу). 

Досить значну частину на ринку експлуатації пневматичних машин займає 

харчова промисловість а саме машини по пакуванню та дозуванню.  

Використовуючи систему дозування за допомогою пережимних клапанів можна 

досягти високої точності дозування продукту. 

Досить актуальним питанням постає ефективне дозування родукту на 

підприємствах харчової промисловості, саме тому розглянемо дозування за 

допомого пережимних клапанів. 

Переваги систем дозування з пережимними клапанами наступні: легке 

виготовлення системи, простота в митті системи, точне дозування, підвищена 

енергоефективність, висока надійність та підвищена довговічність такої системи 

за рахунок малої кількості деталей і відсутності тісного тертя мідж ними, також є 

можливість легкої зміни основного компонента даної системи дозування. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД АНАЛОГІВ СИСТЕМ ДОЗУВАННЯ ТА СИСТЕМ 

ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ 

 

1.1Дозатор стаканчикової конструкції 

 

Конструкція телескопічного дозатора складається з двох циліндрів 

телескопічно розміщених один відносно одного. Внутрішня частина даних 

циліндрів створює дозуючу ємність. Через горловину мірна ємність заповнюється, 

а виходить — через  канал нижче, при наповненні він закривається заслінкою 3. 

Якщо змістити нижній циліндр  2 вверх чи вниз, можна дозувати об’ємі порції 

(рис. 1.1)[1, 2]. 

До рухомого нижнього листа кріпиться нижній циліндр 5, а верхній циліндр 

до нерухомого верхнього листа 4. При  переміщенні ролика, позиція-6, який 

кріпиться до заслінки 7 відбувається закривання чи  відкривання засувки, чи за 

допомогою пневмоприводу, що монтується до корпусного тіла нижнього 

циліндру[1, 2, 3]. 

 

 

Рис.1.1. Дозатор стаканчикової конструкції. 

 

Використовують такого роду дозатори для переважно рідкої, незв’язної 

субстанції. Якщо їх використовувати для зв’язнотекучої (важкорухливої) 

матеріалу то необхідно встановити додатково вібропристрiй, що буде 
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забезпечувати коливання стаканів, це буде здійснювати достатньо якісне 

заповнення мірної ємності продукцією та її виток [1, 2]. 

 

1.2 Дозатор шиберної конструкції 

 

 Дозатори даного типу дуже схожі по функції на дозатори стаканчикової 

крнструкції. Принцип роботи дозаторного шиберного типу полягає у тому, що 

вiдмiр необхідного об’єму продукції, розміщено поміж двох шиберів —  нижнім 

та верхнім (рис. 1.2). 

Коли Формуються необхідні порції нижній шибер 4 перекриває вихідний канал 

дозатора, а верхній шибер 3 в той самий час перебуватиме у відкритому 

положенні. Продукція буде стікати у дозуючий канал шибера. Якщо наявна 

упаковка, тара, і заповнено мірний канал дозуючою речовиною шибер 3 закри 

канал переміщення речовини з бункера 1 в дозуючий канал. За таким принципом 

між обома шиберами відтискається об’єм речовини, пропорційний величині 

порції[1, 2, 3]. 

                                       б)  

Рис.1.2. Схематичний вид дозатора шиберного типу: - а) однопозиційний, - б) 

багатопозиційний.  

 

 При подачі керуючого сигналу шибер що знаходиться з низу відкриває свій 

канал, після чого продукція потрапить у лійку 5. та в тару. Шибер у верхній 

частині робить зворотно-поступальний рух, за рахунок пневматичного привода. 

Заслінка що знаходиться з низу здійснює зворотно-коливальні рухи як відносно 

горизонтальної та вертикальної осей, а також  може бути виготовлена подібно 
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верхньої. Регулювання мірної дози продукту може конфігуруватися, як за приклад 

можемо мірний канал виконати телескопічним. Такої конструкції дозатори 

можуть використовуватися для продукції легкоплинної  , з достатньо твердими 

частками [1, 2]. 

 

1.2 Шнекові дозатори 

 

 Шнекові  дозатори використовують для дозування продукції яка являється 

важкоплинною, тобто порошкових та пилових продуктів: дитячі суміші, крупи, 

різні типи борошна та. ін. Дуже складно дозувати з високою точністю продукцію, 

що є рідкотекучою, а при невеликому притисканні розпочинає злипається. Саме 

для таких продуктів застосовують дозатор шнекового типу, з допоміжними 

пристроями. Шнековий дозатор (рис. 1.3), складається з елементів які 

перераховані нижче [1, 2, 3]. 

 

 

Рис.1.3. Схематичне зображення шнекового дозатора 

 

Бункер конічного типу 5, з цього бункеру шнеком 7 забирається і видається 

порція продукції. Над бункером конічного типу розміщена проміжна ємність. 

Основні недоліки шнекових дозаторів це: невелика точність дозування та мала 

продуктивність [1, 2, 3]. 
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1.4 Типи штрих-кодів та способи відбиття їх на товарі 

 

Ринок послуг та товарі є найбільшими середовищами використання 

технологій штрих-кодування. 

Головною функціональною задачею даних технологій є розпізнавання 

товарів і в використанні коректної, дійсної інформації дуже швидко. 

 

1.4.1 Загальні відомості 

 

Основні операції штрих-кодування виробів та товарів розподіляються по 

таким  операціям: 

-  перенесення штрих-коду на виріб, різного роду посудини, пакунки, 

упаковки, супроводжуючу документацію; 

-  перевірка якісного відбитку штрих-коду; 

-  опрацювання штриха за допомогою оптико-електронних зчитувачів, 

сканерів штрих-коду або інших спеціальних пристроїв; 

-  визначення (ідентифікація) виробів  за результатами електричного 

зчитування штрих-коду (таку функцію здійснює контролер або  комп'ютер); 

-  автоматизація ряду процесів виконувальних опрацювання матеріалу. 

Перенесений на паперовий носій інформації штрих-код заноситься у  базу 

даних де йому присвоюється номер за яким його буде ідентифіковано і під яким , 

зберігається там, цей ідентифікований номер і позначається на символі штрих-

коду. За  ідентифікаційним номером зчитуючий механізм транслюватиме на 

монітор, принтер  або в мережу дані про продукт, що були занесеними у необхідні 

документи. 

Штриховий символ на продукції — ідентифіковане число яке 

використовують для приймання, зберігання і розмноження  необхідних даних про 

продукцію в системну мережу. Усякий заштрихований код має свою унікальність. 
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Світова унікальність таких кодів  гарантується  Міжнародною асоціацією 

товарної нумерації[4, 9]. 

ДСТУ 3144-95 "Коди та кодування інформації. Терміни та визначення" визначає : 

"Штриховий код товару — це складене з вертикальних штрихів і проміжків 

зображення, в якому закодована послідовність символів, що є ідентифікаційним 

номером (кодом) товару" [5,8,10]. 

Якщо використовувати спосіб накладання штрихового коду в поєднанні  з 

акустико-магнітною технологією, є можливість створення якісної перевірки 

повної оплати товарів, які вже придбав покупець. Неподалік від місця нанесення  

штрихового коду встановлюють так звану "м'яку" мітку, вона виконує функцію 

резонатора, який збуджується потрапляючи в магнітне поле постійної дії, яке 

розташоване за межами точки оплати. Вивести з дії мітку може лише персонал 

закладу використовуючи спеціальний механізм. Потрапивши в магнітне поле, 

пристрої реагуватимуть невідкладно на коди з  міткою, які не пройшли 

інфрачервоне зчитання на точці оплати. Враховуючи всі можливості, подібні 

датчики можна встановити та підключити до систем, які блокуватимуть прохід 

або ж провокуватимуть звукову сигналізацію на кожен не просканований товар 

який потрапить в поле дії датчика. 

 

1.4.2 Норми позначень штрихового кодування на підприємстві 

 

Для забезпечення отримання якісної та уточненої інформації про стан в 

якому знаходиться готова продукція, тобто слідкувати за всіма етапами 

виробництва, а також для підвищення рівня автоматизації промисловості  

необхідно використовувати систему штрих-коду. 

Для досягнення якісного закодовування товара, необхідно створити якісну 

стандартизовану базу, яка б н не містила в собі, неоднозначність пояснень і 

зчитування інформації по штриховим кодам враховуючи національну і світову 

галузь виробництва і споживання товарів та послуг [4, 5, 6]. 

Основною групою де використовується кодування - це продукція. Кожен тип 

товару має свою особливість та опис ( ціна, вага, габарити, рівень якості), це 



9 

 

параметри за допомогою яких товари різняться між собою, саме тому вони 

повинні бути закодовані під різними кодами. Штриховий код не несе в собі 

класифікацію товару, а лише присвоює йому ідентифікований номер, за 

допомогою якого його розрізнятимуть на світовому ринку поміж іншими 

продукціями, і жоден з товарів не може повторювати цей код. Необхідно 

пам'ятати, що поставлений номер не надає інформації про товар (подібні дані 

можна отримати з документів які поставляються разом з товаром або ж 

отримавши доступ до електронної бази даних враховуючи пам'ять касової 

машини). Використовуючи ідентифікований номер установки, пам'ять може 

викликатися коли завгодно[4, 5, 6]. 

Всесвітня система товарної нумерації в даний час використовує  штрихові 

коди типу - EAN-13, EAN-8, DUN-14, TTF-14, EAN/UCC—128 [11]. 

Штрих-код EAN—13 вважається базовим та основним і використовується 

для кодування всіх типів товарів [11]. 

Штрих-код EAN—8 (скорочений восьми розрядний) використовується для 

кодування товарів, габарити яких не дозволяють розмістити код EAN—13 [11]. 

Будова штрихових кодів, які є найбільш поширенішими в багатьох країнах, 

представлені в (таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1 

Структура штрихових кодів EAN 

Структурні 

елементи коду 

Порядковий номер знаків 

Тип штрихового коду 

EAN-13 EAN-8 

Країна, де 

знаходиться банк даних 

про ШК 

1-2(3*) 1-2(3*) 

Організація-

виробник (продавець) 
3-7(4-7)** 3-5(4-5)** 

Інформація про 

товар 
8-12 6-7 

Контрольна цифра 13 8 
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1.4.3 Варіації нанесення штрих-кодів 

 

Є спеціальні види штрихів, які наносяться на спеціальні об'єкта, а саме 

упаковки та відповідно транспортні тари і мають вони нумерацію : DUN-14, ITF-

14, EAN/UCC-128. 

Різнотипи основних кодів, які використовуються в Світовій системі 

кодування EAN зображено на (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.4. Різновиди кодів Світової системи кодування товарів 

 

Код EAN-13 включає чотири групи цифр (Рис.1.5) 

 

 

Рис.1.5. Структура товарного коду EAN-13 
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Беручи до уваги будову базового елемента товарного коду ЕАN-13,  

визначимо, що значить кожна цифра цього коду. Тринадцять цифр відповідного 

коду являють собою: 

Якщо дивитися зліва направо, то перша частина яка має в своєму складі дві 

або три цифри орієнтується на місцезнаходження країни в якій було виготовлено 

товар [7, 11,12]. 

Друга частина  коду містить в собі п'ять цифр ( якщо код країни складається з 

двох числових значень) і чотири  цифри ( якщо код країни це тризначне число). Ці 

числа відображають номер, під яким був зареєстрований виробник. 

Частина три містить теж п'ять цифр і відповідає за номер товару, який 

присвоюють ще на підприємстві. 

Четверта частина підпорядковується однією цифрою, яка в свою чергу і є 

контрольним числом, тобто її використовують щоб провести перевірку 

декодування спеціальним пристроєм для зчитування інформації 

Товарний код EAN—13  створюється відповідно жорстких регламентованих 

лінійних розмірів коду, величиною поперечних штрихів. а також відстанню між 

ними. Стандартним, тобто базовим штрихом було обрано найвужчий код під 

назвою "модуль" [9, 10,11, 12]. 

За регламентованими стандартами EAN штрих-код повинен будуватися з 

двох частин, розташованих між видовженими тонкими лініями штриха. Цей тип 

ліній розташовується в трьох місцях коду, а саме на початку, в середині (розділяє 

дві рівні частини коду) і в кінці коду закриваючи його, під час декодування саме 

вони дають змогу скануючому пристрою розпізнати де початок а де кінець даного 

штриха. 

Бувають випадки коли для основного товарного коду EAN—13 

використовують додаток міні штрих-код, що містить 5 цифр і зазначають його 

після основного коду і має назву додатковий код (рис. 1.6). 

Допоміжний код набивають на продукцію у відповідності до встановлених 

критеріїв та вимог спеціально укладеної угоди виробником товару і оптовим 

покупцем (рис. 1.6). 
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Код EAN—13  має універсальне виконання  і як правило його застосовують 

для маркування будь яких товарів  [4, 5, 6, 11]. 

  

Рис. 1.6. Допоміжний код до базового кодування 

 

Під кожен тип товару підбирають спеціальні штрих-коди, так наприклад для 

упаковок використовують безпосередньо упаковочний штрих-код, зчитування з 

якого відбувається по принципу товарного коду і надійність не відрізняється 

взагалі. За світовими стандартами встановлено, що код який розміщується на 

упаковках, тобто упаковочний містить змішану символіку 2 з 5" символів за (ITF), 

що являє собою чотирнадцяти символьний штрих-код (рис. 1.7). 

 

 

 

Рис. 1.7. Приклад спеціального типу штрихового коду упаковки розміром  

ITF — 14 

 

Штриховий код ITF — 14 має більший розмір порівняно з EAN—13.  Для 

прочитання даного типу коду використовують як правило спеціалізовані 

дистанційні установки, а не сканери як для товарних кодів, область застосування 

переважно це транспортні та операцій на складах для ідентифікування товару 

габаритних розмірів і спеціального призначення. 
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Особливістю коду ITF—14 порівняно з EAN—13 є те, що в нього відсутнє 

контрольне  число, проте код упаковки складається з 13 чисел в той час як перша 

цифра це постійно нуль [4, 5, 6]. 

Штриховий код даного типу обрамлений неприривною рамкою, яка 

відповідає за якість зчитування даних. 

Ідентифікація товару можлива за допомогою штрихового коду, лише в 

випадках коли зчитування пристроєм відбувається коректо.  В свою чергу якість 

зчитування на пряму залежить від того, чи дотримався виробник всіх стандартів 

для нанесення штрих - коду на товар. 

В залежності від розміру коду або ж його розташування на товарі залежить і 

швидкість опрацювання інформації, тобто час за який будуть зчитуватись дані. 

Для пришвидшення процесу, виробник має розташовувати штриховий код на 

упаковці таким чином, щоб з легкістю його можна було піднести до сканера і 

провести зчитання. 

Кожен ідентифікований товар має  лише один символ кодування, який 

розташований у відповідності до  ДСТУ 3147—95 "Коди та кодування інформації. 

Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат і розташування 

штрихових позначок EAN на тарі та пакуванні товарної продукції. Загальні 

вимоги"[5]. 

Нанесення маркування на ідентифікований товар може здійснюватися 

декількома способами: 

- штрихова мітка наноситься прямо на зовнішню ділянку товару 

ідентифікації; 

- штрихова мітка наноситься  на опосередкований носій, після чого його 

кріплять вже на ділянку товару. Опосередкований носій це зазвичай ярлики, 

етикетки і т.д. 

Штрихова мітка може наноситися на поверхню упаковки лише в двох типах 

виконання: 

- розташування коду можливе перпендикулярно основі товару; 

- розташування коду можливе паралельно основі товару. 



14 

 

Кожен символ штриха залежить від якості на варіації друку, також великий 

вплив має матеріал на якому здійснюється друк, проте не залежно від цього вони 

мають відповідати вимогам поставленим в ДСТУ 3146-95 "Коди та кодування 

інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихові 

позначки ЕАN Вимоги до побудови" [5, 8, 9,]. 

За типом отримання відбитків, способи друкування розділяють наступним 

чином: 

- відбитки отримують за рахунок використання фотошаблонів (трафарети, 

флексографія) 

- відбитки які отримуються за допомогою принтерів (термографічні, 

струминні, лазерні) виконання. 

Як правило зчитування штрих-кодів відбувається за рахунок фокусування 

інфрачервоним променем світла на сканері. Тобто штрихи які зображені на 

символі поглинають ці промені, а білі частинки (пробіли)  відбивають промені які 

потрапили на поверхню. 

 

1.4.4 Принцип нанесення штрих-коду на об’єкт 

 

В практиці найчастіше штрихові коди мають чорно-білий характер, тобто 

штрихи чорні, а пробіли білого кольору. Проте бувають випадки коли поверхня 

упаковки вже має якийсь колір, тому в такому разі пробіли теж друкують якимсь 

кольором фарби який би створював контраст зі штрихами, дану інформацію 

наведено в (таблиця 1.2). 

 

Таблиця 1.2 

Можливі типи комбінування кольору пробілів і штрихових ліній 

Колір фону Колір штриха 

Білий  Чорний, блакитний, зелений, 

коричневий 

Оранжевий Чорний, блакитний, зелений, 

темно-коричневий 
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Жовтий Чорний, блакитний, зелений, 

темно-коричневий 

Червоний Чорний, блакитний, зелений, 

темно-коричневий 

 

Для коректної роботи зчитувальних пристроїв необхідно дотримуватися 

деяких умов нанесення штрих-коду на поверхню, по-перше етикетка має бути не 

прозорою щоб не було перешкоджувальних факторів для зчитування інформації. 

По-друге, однією з основних складових якісного другу штрих-коду являється 

папір, якісний папір це якісний друг, не розмиті краї штрихового коду, відсутня 

розмитість. 

Якщо брати за приклад вислів попит викликає пропозицію, то в нашому 

випадку розвиток штрихового кодування викликав стрімкий розвиток індустрії 

ШК. В сучасності вже розроблені спеціальні установки та програми, які самі 

формують ШК на етикетка, упаковках, ярликах це так звані принтери ШК. 

Такий попит на наявність штрихового коду призвело до того, що почали 

з'являтися фальсифіковані ШК на упаковках, тобто товар являється 

фальсифікованим і скоріш за все не якісним. Враховуючи цей факт, кожному 

споживачу та фахівцю своєї справи слід навчитися розпізнавати якісний і 

фальсифікований штрих-код. 

Розглянемо ознаки розподілу фальсифікації і справжності ШК: 

- габарити ШК (від- 21,30 мм, до -52,74,6 мм); 

- використання кольорового друку в деяких частинах ШК: колір штрихів — 

чорний, синій, темно-зелений, темно-коричневий, колір пробілів — білий, 

жовтий, оранжевий, світло-коричневий. Кольори штрихів мають визначені 

стандартами кольори для кращого розпізнавання скануючими елементами; 

- штрих код має бути розташованим на задній стінці в правому нижньому 

куті продукту не нижче ніж на 20 мм від краю. Загалом, є можливість 

розташування збоку на стінці але теж правий нижній кут. За умови якщо ця 

продукція в м'якій упаковці, то штрих код має бути паралельним до основи тари. 
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- на місцях де присутні різноманітні елементи маркування такі як: текст, 

рисунок, перфорація і т.д., ШК не має наноситися; 

- на упаковку необхідно наносити лише 1 штрих-код. Можливість нанесення 

декількох штрих-кодів (EAN і UPC)  дозволяється лише у випадках реєстрації 

виробником одного товару в двох або більше асоціаціях  і за умови що ці коди за 

регламентом мають наноситися на зовсім протилежні сторони упаковки. 

Для захисту інформації все більше починають використовувати штрихові 

коди, вони застерігають від неправомірного використання товару або ж від 

надання невідповідної інформації [ 4,8,11]. 

Звертаючи увагу навіть на локальні мережеві системи, ми бачимо що є 

досить важлива інформація яка потребує захисту, тому якщо розглядати глобальні 

мережі, це стає не побажанням виробника, а наполегливою рекомендацією, щоб 

не постраждати від впливу шахраїв. Тому для такої функції необхідно 

використовувати ряд комбінацій по захисту. 

Захист товару полягає в наступних реалізованих технологіях:  

використовуючи спеціальні технологічні прийоми реалізують зчитування 

відкритих символів, зображень, наносять спеціальні штрихи таким чином, що 

звичайне просте їх відтворення стає просто неможливим. Як правило такі системи 

використовуються для захисту цінних паперів, споживчих товарів і т.д. 

на даний момент ринок досить насичений такими технологіями і загалом 

вони стали доступними для будь якого виробника товарів і налічує близько 400 

типів методів які ґрунтуються на металографічних, радіоізотопних методах 

запису, а також хімічних та оптичних способах запису і відображення даних.  

Достатньо поширеним а наш час став голографічна система. 

Голографування — це нанесення за допомогою спеціального способу 

зображення у вигляді високочастотної інтерференційної будови на спеціальні 

матеріали. Даний тип зображення називають голограмою, і воно наноситься на 

будь-яку поверхню різної фізичної природи. Для створення голограм 

застосовується голографічний ламінат, самоклейкі етикетки, спеціально 

оброблена фольга. Товщина голографічної плівки не перевищує 10 мкм. Тому 



17 

 

відділити таку плівку і перенести її на іншу поверхню, не зруйнувавши її, 

практично неможливо. 

 

1.4.5 Технології нанесення штрих-кодів 

 

Для нанесення ШК застосовують певну кількість методів. Найбільш 

актуальним являється друг на самоклеючих стрічках, тобто це скоріш самоклейкі 

етикетки які розташовані на стрічках або ж на звичайних листових формах.  Для 

листових типів, це принцип офісного друку на принтерах струменевого або 

лазерного типу. Кожен код, незалежно від його типу формується за допомогою 

спеціальних графічних редакторів  або з використанням спеціалізованого ПЗ. 

Таким способом можна досягти друку досить великими теражами, проте досить 

багато часу затратиться на реалізацію розклеювання таких етикеток на товар. 

Значно спрощує роботу використання рулонних стрічок або ж використання 

аплікаторів. Нижче приведено приклад друку рулонної етикетки за допомогою 

трансферного принтеру (рис.1.8). 

Різноманіття принтерів які справлятимуться з цими задачами вражає, за 

допомогою комп'ютерного керування вони здатні виготовити етикетки та ярлики 

на будь-якому типі товару: дозволяє додавати дані, якщо попередня інформація 

була не повною,  дає можливість нанесення штрих-кодів використовуючи 

аплікатори як автоматичні так і ручні. В наш час присутній різноманітний 

асортимент паперу для друку штрих-кодів, а саме це:  термо-еко, термо-топ, 

папір, поліпропілен, металізований поліпропілен, PET бірки та PET петельки, 

нейлонові стрічки, сатинові стрічки. Етикетки які виготовляються за допомогою 

принтеру дають можливість вчасно додавати зазначені необхідні зміни, тобто 

зникає необхідність запасатися етикетка на майбутнє, враховуючи той факт, що 

інформація яка давно нанесена на друковану етикетку може стати застарілою і 

доведеться знову друкувати інші, за рахунок цього піде перевитрата матеріалу 

[11, 12, 13]. 
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Рис.1.8. Нанесення штрих-коду на рулонну самоклейку стрічку 

 

Для спеціалізованого друку на пластику застосовується безпосередньо 

принтер який друкуватиме необхідний нам штриховий код на картці.  При  тому, 

що варіація карт може бути зовсім різною або ж це буде монохромне друкування 

або ж абсолютно кольорове.  В залежності від задачі, присутня можливість 

нанесення даних на кожну карту окремо і відповідно тиражами якщо це будуть 

наприклад дисконтні карти (Рис.1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.9. Нанесення штрих-коду на пластикові картки 

 

Розглянемо нанесення ШК використовуючи струменевий принтер (рис.1.10).  

Також його можна використати в маркуванні картонних коробок, друкування 

штрих-коду на упаковки, а також на труби з різних матеріалів, загалом даний тип 

маркування є універсальним, тому на багатьох крупногабаритних виробництвах 

доцільно використовувати такий спосіб маркування продукції. 
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Рис. 1.10. Нанесення штрихового коду за допомогою краплеструменевого 

принтера. 

 

Наносячи штриховий код використовуючи струменевий принтер, необхідно 

дотримуватися заданим умовам та правилам експлуатації, а саме поверхня має 

відповідати всім вимогам таким як: гладкість, рівна, швидкість руху продукції по 

конвеєру сталий проте низька швидкість. 

Важливо пам'ятати , що наносити штрих-код можна майже на всі типи 

поверхонь(рис.1.11.), проте головне щоб матеріал цієї поверхні був не 

відблискуючим або хоча б з незначною відблискуваністю, тому що  враховуючи 

це, може виникнути некоректність зчитування, спеціальні сканери можуть не 

сприймати інформацію. 

 

 

Рис. 1.11.Приклад  нанесення маркування металу за допомогою методу ударного 

типу  — DPM. 
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1.5 Система контролю якості нанесених штрих-кодів. 

 

Рис. 1.12. Різновиди камер для різних типів задач 

 

Високотехнологічні камери (рис. 1.12 а) для точного позиціонування осей, 

ідентифікації типів, розпізнавання положення і перевірки якості 2-D деталей, що 

знаходяться в русі або в стані спокою. 

M = Motion .Високотехнологічні компактні камери (рис. 1.12 б) для 

діагностики та функціонального контролю при швидких процесах руху. 

(рис. 1.12 в) B = Code reader Читає 1D штрих-коди і матричні коди 2D. Q = 

Object sensor. Простий контроль якості. Швидкий і потужні алгоритми 

розпізнавання [13, 14, 15, 16, 17]. 

 

1.5.1 SBO ... -Q камера контролю якості. 

 

На (рис. 1.13) показано камери технічного зору типу SBO ... –Q 

 

 

Рис. 1.13. Камери технічного зору типу SBO ... –Q 
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Їх основні особливості: 

- Створення зображення і його обробка; 

- 256 параметрів програми перевірки; 

- SBOI = Integrated = Вбудована лінза і освітлення; 

- SBOC = Зовнішня C або CS лінза. C і CS лінзи мають різні відстані до 

датчика - 17.526 і 12.526 мм відповідно. Тому при використанні лінз C-типу 

необхідна додаткова приставка 5 мм; 

- Менша фокусна відстань - більший кут огляду, але менше деталей; 

- Можливість запису зображень в пам'ять (наприклад, для аналізу проблем, 

що відбулися в нічну зміну) [13, 14]. 

 

1.5.2 SBO ... -M високошвидкісна камера 

 

На (рис. 1.14) показано камери технічного зору типу SBO ... –M. 

 

 

Рис. 1.14 Камери технічного зору типу SBO ... –M. 

 

Особливості данної камери технічного зору: 

- Звичайна відеокамера - 25 кадрів в секунду; 

- Високошвидкісна камера Festo 185 (VGA 640x480) ... 2000 (640x40) кадрів в 

секунду; 

- Має вбудований контролер реального часу для кодування в SPEG (потрібно 

значно менше місця для запису) [14, 15] 
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1.5.3  Компактний датчик технічного зору SBSI..-B/SBSI..-Q 

 

На (рис. 1.15) показано датчик технічного зору типу SBSI..-B/SBSI..-Q. 

 

 

Рис. 1.15. Датчик технічного зору SBSI..-B/SBSI..-Q. 

 

Основні особливості датчика технічного зору: 

- Простота у використанні; 

- Гнучкі інструменти для вирішення простих завдань; 

- Розподіл завдань: 

SBSI ..- B - Читання 1D і 2D кодів; 

SBSI ..- Q - Перевірка якості [13, 14, 17]. 
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РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МАТЕМАИЧНОЇ МОДЕЛІ ОБ’ЄМНОГО ДОЗАТОРА 

ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ 

 

Для забезпечення якісної роботи на виробництві та автоматизації процесів, 

було запропоновано ввести камери технічного зору на лінію відбракування. Це в 

свою чергу призведе до швидкодії виробничих процесів, більших об’ємів 

виконання плану  за одиницю часу. 

 

2.1 Проведення дослідів для підбору оптимальних умов визначення браку, при 

нанесенні штрих-кодів на упаковку для харчового виробництва 

 

Основними задачами проведення даного досліду є: 

 Визначення оптимального способу підсвітки досліджуваного об’єкту. 

 Визначення оптимальної відстані від камери технічного зору до 

досліджуваного об’єкту. 

 Визначення впливу положення досліджуваного об’єкту відносно 

камери технічного зору. 

Необхідність проведення дослідів виникла через те, що в Україні на даний 

час не розвинена система контролю якості харчового виробництва. Виробники 

харчової продукції не приділяють достатньої уваги до якості упаковки харчових 

виробів. В тому числі і на якість нанесення штрих-коду на упаковку. Це все 

призводить до фінансових та репутаційних втрат виробника. 

Дослідження проводилося  на випробувальному стенді компанії «Festo». 
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Рис. 2.1. Загальний вигляд. 

 

 

Рис. 2.2. Робоча зона з зразком для дослідження. 

 

Стенд для випробувань складається: з координатного столу на основі 

електромеханічного приводу, камери технічного зору та контролера для 

управління (рис. 2.1). В якості зразків для досліду було вибрано декілька 
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пакетиків з харчовою сумішшю (рис. 2.3, 2.4) та  на глянцеву поверхню 

контейнеру для йогурту (рис. 2.5). 

 

 

Рис. 2.3. Еталонний зразок нанесеного штрих-коду з ліва, а також намірено 

зіпсований зразок штрих-коду нанесений на матову поверхню з права.  

 

Рис. 2.4. Штрих-код нанесений на глянцеву поверхню пакунка з харчовою 

сумішшю.  
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Рис. 2.5. Штрих-код нанесений на глянцеву поверхню контейнера для 

йогурту. 

 

2.1.1 Дослідження впливу різних видів підсвітки на досліджуваний об’єкт. 

 

Для якісного детектування досліджуваного зразка, необхідно правильно 

підібрати систему підсвітки (рис.2.6), так як саме вона буде впливати на якість 

обробки отриманої інформації з камери технічного зору. 

Експеримент проводився методом підбору, підбиралося оптимальне 

позиціювання зовнішньої підсвітки відносно об’єкту, а також колір підсвітки. 

 

 

Рис. 2.6. Види підсвіток. 
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 Купольна підсвітка. Посилає непряме світло з різних напрямків і дає м'яке і 

розсіяне освітлення об'єкта, що перевіряється. Об'єкти навіть неправильної або 

криволінійної форми освітлюються рівномірно. Відблисків немає. 

 Коаксіальна підсвітка. Висвітлює об'єкт точно по осі. Відбите від блискучих 

поверхонь світло посилюється, а від тьмяних - розсіюється. Це збільшує  контраст 

між темними і світлими поверхнями. 

 Кільцева підсвітка. Посилає пряме світло під плоским кутом на кромки 

об'єкта що перевіряється.  

 Точкова підсвітка. Дає рівне пряме світло на продовгуваті об'єкти. 

Діагональне направлене світло дає розсіяне відблискування, яке легко дозволяє 

бачити відмінності.  

Методом підбору було визначено, що самим оптимальним варіантом для 

вирішення нашої задачі буде використання купольної підсвітки, адже вона 

забезпечить найбільшу якість зображення досліджуваного об’єкту. Купольна 

підсвітка подавлює відблиски на глянцевій поверхні, а також нівелює вплив 

зовнішнього світла на зону дослідження, це дозволяє отримати більш чітку 

картинку штрих-коду. При застосуванні точкової, кільцевої, коаксіальної 

підсвітки отримати результатів які задовольняли поставлені вимоги, нам не 

вдалося 

Немало важливим було дослідження впливу кольору підсвітки на якість 

обробки досліджуваного зразка (рис.2.7). Так, при дослідженні виявилось, що 

самим оптимальним кольором для підсвітки буде біле світло. 
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Рис. 2.7. Результати використання підсвітки різного кольору. 

 

Експеримент проводився з використанням підсвітки білого червоного та 

інфрачервоного світла (рис. 2.7). При використанні інфрачервоного світла 

виявилося, що все маркування яке було нанесено на етикетку буде подавлюватися 

інфрачервоним випромінюванням підсвітки і камера технічного зору не 

«розпізнає» досліджувану зону. Виявилося, що такий спосіб підсвітки ефективний 

якщо необхідно детектувати наявність «інородних» предметів у контейнері, 

дефектів стінок контейнеру, а також рівень його наповнення. 

Провели дослід для порівняння між результатами впливу білого та 

інфрачервоного кольорів на різних типах упаковок, а саме на глянцевій та матовій 

(рис.2.8). 

 

Рис. 2.8. Різниця між використанням підсвітки білого та інфрачервоного 

кольорів. 

Використання підсвітки червоного кольору, дало позитивний ефект на 

етикетці з глянцевим покриттям, так як майже не відбивалося від глянцевої 

поверхні. Але значно поступалося підсвітці білого кольору на матових поверхнях, 

затемнюючи маркування на етикетках. 

2.1.2 Визначення оптимальної відстані від камери до дослідного зразка. 

 

Дистанцію до об'єкта, тобто відстань між камерою і об'єктом що 

досліджується, можна підрахувати за законами оптики. Наступне рівняння описує 

відстань між так званим головним рівнем і об'єктом. В тонких лінзах головним 
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рівнем є центр лінз. У стандартних лінзах положення головного рівня визначити 

не так просто. Наближено, можна також вважати, що головний рівень 

стандартних лінз знаходиться також в центрі лінзи. 

 

G=g/f*B-B; 

 

Де: 

G – розмір об’єкта (розмір поля охвату); 

g – відстань до об’єкту (робоча відстань); 

f – фокусна відстань; 

B – розмір зображення (це табличне значення, для нашого варіанту, 

6,61 мм.) 

Нами було вибрано камеру технічного зору з фокусною відстанню в 12 мм. 

Робоча дистанція від камери до об’єкту становила 200 мм. 

Відповідно поле горизонтального обхвату буде становити G: 

 

G=g/f*B-B =200/12*6,61-6,61=103,5 мм. 

 

Для того, щоб отримати вертикальний охват, необхідно горизонтальний 

обхват помножити на 0,75 (коефіцієнт для камери технічного зору з 

розширенням480/640). 

 

V=G*0,75= 77,63 мм. 

 

Отримані дані по горизонтальному і вертикальному охваті повністю 

задовольняють умови поставленої задачі. 

Нижче, побудований графік залежності дистанції камери технічного зору до  

об’єкту та горизонтального охвату, отриманий за допомогою  застосуванням 

формул розрахунку оптимальної дистанції. 
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Рис. 2.9. Графік залежності дистанції камери технічного зору до  об’єкту та 

горизонтального охвату 

 

2.1.3 Визначення впливу зміни положення досліджуваного об’єкту відносно 

камери технічного зору. 

 

Для проведення випробування використовувалось спеціальне програмне 

забезпечення “SBSI”. Дане програмне забезпечення було створено для 

налаштування  камер (датчиків) технічного зору.  

Перед початком дослідження необхідно запрограмувати камеру під 

відповідний тип  штрих-кодів. Розглянемо покрокове налаштування камери 

технічного зору та написання виконавчої програми. 

В першу чергу необхідно  сконфігурувати IP-адресу (рис. 2.10) 
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Рис.2.10. Конфігурація ІР-адреси 

 

Для конфігурації IP адреси  необхідно слідувати наступному алгоритму 

налаштування: натиснути кнопку «Пуск» / «Панель керування» / «Мережеве 

підключення» / «З'єднання з мережею» / «Властивості», відкриється вікно 

«Властивості підключення до локальної мережі». 

У списку "Це з'єднання вимагає наступних елементів" вибирати параметр 

"Інтернет-протокол (TCP / IP)", а потім натиснути кнопку "Властивості". 

Змінити IP-адресу свого ПК на 192.168.100.101. 

Камера технічного зору попередньо встановлена на IP-адресу 192.168.100.100 

та маску підмережі 255.255.255.0.  

На (рис.2.11) зображене підключення камери технічного зору. 

 



32 

 

 

Рис.2.11. Пошук та активізація камери технічного зору 

 

Після завершення  конфігурації камеру технічного зору необхідно 

активувати. Для цього необхідно:  

1. Запустити програмне забезпечення “SBSI”. 

2. Натиснути кнопку "Find" (знайти), щоб переглянути список 

підключених датчиків. 

3. Вибрати сенсор у випадаючому списку  "Config" (конфігурація). 

Наступним кроком буде налаштування роботи зовнішньої або ж внутрішньої 

підсвітки (рис.2.12). 
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Рис.2.12. Налаштування тіньових ефектів на об’єкт. 

 

Для налаштування необхідно натиснути вкладку «Job» (Робота) далі обрати 

«Auto Shutter» (автоматичне освітлення), таким чином можна отримати самою 

камерою світла стільки скільки їй цього необхідно для якісного знімка об’єкта. 

Для покращення якості можна використати додаткові фільтра (якщо це 

необхідно). Таким чином можна отримати  автоматично зображення з однорідною 

яскравістю. 

Наступним етапом, необхідно задати досліджувані рамки (рис.2.13). 
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Рис.2.13. Вирівнювання об’єкта. 

 

Для цього необхідно: 

1. Натиснути кнопку «Alignment» (центрування) після цього перейти на 

вкладку для вирівнювання. 

2. На даній вкладці необхідно натиснути «Contour detection»( виявлення 

контуру) це означає, що наш штрих-код необхідно буде вирівнювати по  контуру 

який ми задамо в ручному режимі. 

 

 

Рис.2.14. Створення робочих полів. 

2
. 

2 

3 

1 
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Далі необхідно звузити діапазон дослідження обрамлюємо об’єкт жовтою 

рамкою (стрілка 1, рис.2.14), щоб визначити робоче поле. 

Застосовуємо зелену рамку(стрілка 2, рис.2.14), щоб визначити частину, яку 

необхідно виявити. 

Наступним етапом, необхідно налаштувати освітлення. 

 

 

Рис.2.15. Визначення типів освітлення 

 

Натиснути кнопку «Detector» (Детектор), вибрати меню «яскравість», 

Натиснути кнопку "ОК". 

Після налаштування освітлення, необхідно задати області дослідження, а 

також допустимі відхилення від цих областей (рис.2.16). 

 

1 
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Рис.2.16. Визначення областей застосування 

Для цього необхідно натиснути на вкладку «border» (границя), (рис. 2.16) 

вказівник-1., обрамити область дослідження жовтою рамкою, вказівник - 2., 

задати необхідні значення, вказівник - 3. 

Коли область задана, наступним етапом, буде налаштування вихідних 

параметрів(рис.2.17), які ми будемо зчитувати за допомогою логічного 

контролеру. 

 

 

Рис.2.17. Налаштування вихідних параметрів 

 

Для цього необхідно натиснути кнопку “Output” (вихід) (рис. 2.17). вказівник 

-1., перейти до вкладки "Digital Output" (цифровий вихід), вказівник-2., 

активувати вивід інформації для детектора №1 та для №5., вказівник-3.  

2 



37 

 

Після останнього етапу налаштувань натискаємо  кнопку «Start the Sensor» 

(Старт роботи) (рис.2.18). Камера технічного зору розпочне роботу і у вікні 

«Result», можна буде переглянути  результати її роботи. 

 

Рис.2.18. Зняття показів з сенсора. 

Після підготовки датчика до роботи та налаштування його основних 

параметрів, можна приступати до проведення дослідів щодо визначення впливу 

зміни положення досліджувального об’єкту відносно камери технічного зору. 

Ми дослідимо наскільки  важливим є точне позиціонування дослідницького 

зразку до камери технічного зору, а також які є можливі граничні відхилення від 

заданого положення дослідницького  зразку та наскільки це буде впливати на 

якість відбракування. 

На (рис. 2.19) показано об’єкт дослідження пакунок з харчовою сумішшю в 

матовій упаковці. Після всіх налаштувань, камера технічного зору робить 

еталонний  знімок пакунка, на знімок наносяться всі необхідні фільтри а також 

критерії по відбракуванню.  Даний знімок являється еталонним (рис. 2.19),  на 

знімок нанесений квадрат з штрих-пунктирними лініями жовтого кольору який 

показує робочу зону камери технічного зору, тобто зону в якій камера 

фіксуватиме об’єкти для дослідження.  
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Рис.2.19. Всі елементи потрапляють в поле зору. 

 

Рамка з суцільною жовтою лінією виділяє задану область з якої необхідно 

буде знімати дані, тобто та яка буде еталонною і не буде відбраковуватися, якщо 

контур краю штрих-коду потрапить в цю зону. Таке рішення дозволяє 

контролювати пакети одного розміру з різним положенням якщо штрих-код буде 

потрапляти у виділену зону без додаткової перебудови обладнання. 

Для перевірки даного рішення, ми перемістили пакунок з штрих-кодом так, 

щоб визначені границі були  дещо зміщені (рис.2.20.) 

 

Рис.2.20. Не повне охоплення робочих зон 
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При зміщенні дослідницького зразка, камера частково охвачує його частину і 

визначає як вірний штрих-код. Що підтверджує правильність запропонованого 

вище описаного рішення. 

Якщо, пакунок зміститься за обрамлену область робочої зони камери 

технічного зору, пакунок буде відбракований і помічено як брак (рис.2.21.) 

 

 

Рис.2.21. В поле зору камери не потрапляють досліджувані об’єкти 

 

Такий же самий результат ми отримаємо якщо частково перекриємо 

дослідницький зразок (рис 2.22) 

 

Рис.2.22 Закриття штрих-коду іншим об’єктом 
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Негативний результат також було отримано, при зіпсованому штрих-коді,  

камера технічного зору порівняла еталонний зразок  з зіпсованим, і незважаючи 

на те, що він був повністю в робочій зоні відбракувала його. (рис.2.23.) 

 

 

Рис.2.23. Поле зрівняння потрапляє чітко на визначенні місця – штрих-код 

зіпсований. 

 

Останнім етапом дослідження було використання зразка з глянцевою 

поверхнею (рис.2.24), для того, щоб перевірити як поводитиме себе камери на 

блискучій поверхні схильній до відблискування світла. 

Навіть не дивячись на те що, в поле штрих-коду попадають бліки світла, камера 

все одно спроможна відрізнити та перевірити штрих-код на правильність. 
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Рис.2.24. Зразок з відблискуючою поверхнею 

 

В результаті роботи ми визначилися з можливостями камери технічного зору 

і як вони допоможуть у виробництві.  

Встановлення систем машинного зору Festo (відеодатчиків SBSI) дозволить 

успішно контролювати якість продуктів, що виробляються, скоротити 

рекламаційні (брак продукції) витрати, підвищити надійність роботи обладнання і 

виключити його простої. Важливу роль у вирішенні поставлених завдань зіграли 

проста програма налаштування і невисока вартість самих камер технічного зору. 

Виходячи з цього зробимо висновок, що застосування даних систем 

необхідне для вирішення поставленої нами задачі, а саме модифікації об’ємного 

дозатора. 
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2.2 Розрахунок пневматичного циліндра 

Початкові дані 

Цикл роботи приводів:  

 

 

Рис.2.25. Розрахункова схема роботи приводів. 

Таблиця 1.1 

Дані завдання. 

Вар-т 
мp , 

МПа
 

s , 

м  

1m , 

кг  

0P , 

кН  

0 ,
V

F s
–– 

1Tl , 

м  

2Tl , 

м  

очt , 

c  

02 0,5 0,6 0,5 –– 0,01 8 1 4, 

 

де: 

 
мp  – абсолютний тиск повітря; 

 s  – довжина робочого ходу привода; 

 1m  – маса рухомих частин приводу (крім вантажу); 

 2P  – технологічне зусилля (корисне навантаження); 

 2m  – маса вантажу, що переміщується; 

 0P  – зусилля попереднього підтиску зворотної пружини; 

 
sF

V


0  – відносна величина шкідливого об’єму робочої порожнини без врахування 

об’єму  
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пневмолінії, що зв’язує порожнину з пневморозподільником; 

 
1Tl  – довжина трубопроводу від пневморозподільника до точки підводу 

живлення з магістралі стиснутого повітря; 

 
2Tl  – довжина  трубопроводу від пневморозпродільника основного приводу до 

його робочої порожнини; 

 
cтX  – статична характеристика мембрани; 

 
очt  – очікуваний час спрацювання основного приводу. 
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2.2.1 Опис роботи пневматичної схеми 
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Стиснуте повітря через блок підготовки повітря БП потрапляє в розподільник 

Р1, далі через розподільник Р1 стиснуте повітря потрапляє на регулятор тиску РТ 

де понижається до 2-х бар. Далі стиснуте повітря через клапан швидкого вихлопу 

КШВ надходить через вихлопний канал до вакуумного генератору ВГ і через 

нього діє на мембрану пережимного клапану Н1 тим самим закриваючи його. В 

той же час стиснуте повітря з БП надходить до розподільник Р6 і через нього 

закриває перетискний клапан Н2. Пневматичний циліндр ПЦ перебуває у 

витягнутому положенні. Коли здійснюється початок подачі дозуючої речовини 

через клапан Н1, стиснуте повітря з БП подається до розподільника Р1,  в якому 

за допомогою електромагнітної котушки розподільника перемикається позиція і 

стиснуте повітря по іншому каналі подається до зворотнього клапану КЗ і 

доставляється до вакуумного генератора ВГ тим самим в перетискному клапані 

Н1 створюється вакуум, який запобігає перетисканю мембрани клапану Н1 при 

проходженні через нього дозуючої речовини. В той же самий час стиснуте повітря 

з БП через розподільник Р3 надходить в штокову порожнину пневматичного 

циліндру ПЦ і приводить його в рух. Циліндр розпочинає втягувати дозуючу 

речовину, яка надходить через відкритий перетискний клапан Н1. Після того як 

циліндр ПЦ переміститься в кінцеве положення і необхідна кількість дозуючої 

речовини буде набрана. Перетискний клапан Н1 закривається за принципом який 

був описаний раніше. Клапан Н2 відкривається через перемикання розподільника 

Р6. В той же час через послідовне перемикання розподільників Р2 та Р4 

здійснюється дозування речовини яка раніше була втягнута пневматичним 

циліндром. 

 

2.2.2 Динамічний розрахунок основного приводу 

 

Проводячи динамічний розрахунок  пневматичного приводу, маємо змогу 

визначити час руху поршня, який направляється в одному напрямку. Цей час 

складається з трьох складових: tI – час підготовчого періоду – вні триває з 

моменту переключення керуючого пристрою і аж до початку руху поршня; tII – 

час руху поршня,  це час, який необхідний поршню для проходження робочої 
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довжини;  tIII – час кінцевого періоду, впродовж якого тиск в робочій порожнині 

збільшується до значення, що потребується [18]. 

Враховуючи специфіку та область застосування приводу, використовуються і 

є необхідними різні етапи часу.  

На (рис.1.3) показана розрахункова схема пневмоприводу, основним 

елементом котрого є пневмоциліндр односторонньої дії. 

 

 

Рис. 2.27.   Розрахункова схема пневмоприводу 

 

Положення поршня визначається його поточною координатою  Х, що 

відраховується від умовного нуля Х0. В вихідному положенні поршня  теоретично 

Х0=0, але із-за наявності шкідливого об‘єму Х0=Хф, що мінімальний 

розрахунковий об‘єм робочої порожнини циліндра, камера якого наповнена 

стиснутим повітрям, для початку руху поршня [19]:  

 

Х0 =
𝑉𝑝 𝑚𝑖𝑛
𝐹

=
𝑉0 + 𝑉𝑝𝑚

𝐹
, 

 

де 𝑉𝑝 𝑚𝑖𝑛- мінімальний розрахунковий об‘єм робочої порожнини; 

     F – площа поршня з боку робочої порожнини: 

 

𝐹 =
𝜋 ∙ 𝐷2

4
=
3,14 ∙ 0,0322

4
= 0,8 ∙ 10−3 (м2) 
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     𝑉0 - шкідливий об‘єм циліндру: 

 

𝑉0
𝐹 ∙ 𝑠

= 0,01 звідки 

 

𝑉0 = 0,01 ∙ 𝐹 ∙ 𝑠 = 0,01 ∙ 0,8 ∙ 10
−30 ∙ 0,2 = 0,16 ∗ 10−5 (м3) 

 

де s  – робочий хід привода. 

     𝑉𝑝𝑚- розрахунковий (приведений) об‘єм трубопроводу. 

 

Пізніше знайдемо, що 𝑉𝑝.𝑚. = 5 ∙ 10
−5 (м3). 

Х0 =
0,16 ∙ 10−5 + 5 ∙ 10−5

5,024 ∙ 10−3
= 0,016 (м) = 16 (мм). 

 

2.2.3. Знаходження пропускної здатності пневмоліній 

2.2.3.1. Визначення пропускної здатності напірної пневмоліній. 

 

Зв’язком між пневмолініями в системі виступає пневмоапаратура, яка і буде 

досліджуватися. Тобто визначатимемо пропускну здатність напірної пневмолінії. 

В якої ефективна площа перерізу являє собою приведену величину [ 20]. 

При послідовному з’єднанні елементів та ділянок напірної пневмолінії маємо: 

 

1 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

КЗ Т Р Тe e e e ef f f f f
    . (*) 

 

Значення пропускної здатності: для розподільника Р vK =1 л/хв. 

Призначимо: 

- Довжина трубопровода від компресора до розподільника 𝑙𝑇1 = 1 м 

- Довжина розподільника 𝑙 = 4 м 

- Довжина від розподільника до робочої порожнини 𝑙𝑇2 = 1м 



48 

 

Знайдемо 
1Te

f , для цього знайдемо коефіцієнт сумарних витрат ζ1 за 

формулою: 

 

𝜁1 =
λ

2
∙
𝑙𝑇1
d
=
0,025

2
∙

6

0,032
= 2,34 

 

де 𝜆 = 0,025 – коефіцієнт тертя для повітря, 

d=0,032 м – діаметр трубопроводу, 

𝑙𝑇1 = 1 м – довжина першої ділянки трубопроводу. 

За величиною 1 , використовуючи графік  f  (рис. 3), знаходимо 

величину μ1=0,5. 

Потім розраховуємо ефективну площу: 

 

1 1 1Te Tf f  , 

 

де 1Tf  – площа перетину трубопроводу: 

2

1
4

T
T

d
f

 
 . 

0 804020 60

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5





 

Рис. 2.28. Графік залежності μ=f(ζ) 

 

Підставимо значення: 
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𝑓е𝑇1 = 0,5 ∗
3,14 ∙ 0,0322

4
= 0,4 ∙ 10−3(м2) 

 

Так само і для другої ділянки трубопроводу. 

Коефіцієнт сумарних витрат ζ2: 

 

𝜁2 =
λ

2
∙
𝑙𝑇2
d
=
0,025

2
∙

5

0,032
= 1,95 

 

де 𝜆 = 0,025 – коефіцієнт тертя для повітря, 

d=0,032 м – діаметр трубопроводу, 

𝑙𝑇2 = 5 м– довжина першої ділянки трубопроводу. 

За величиною 2 , використовуючи графік  f   (рис. 3), знаходимо 

величину μ2=0,55. 

Потім розраховуємо ефективну площу: 

 

2 2 2Te Tf f  , 

де 2Tf  – площа перетину трубопровода. 

2

2
4

T
T

d
f

 
 . 

 

Підставимо значення: 

 

𝑓е𝑇2 = 0,55 ∙
3,14 ∙ 0,0322

4
= 0,44 ∙ 10−3(м2) 

 

Підставимо отримані значення в формулу (*), отримаємо: 

 

1

𝑓е
2 =

1

(0,4 ∙ 10−3)2
+

1

(0,44 ∙ 10−3)2
= 5,67 ∙ 1012 

 



50 

 

𝑓е =
1

√5,67 ∙ 1012
= 0,13 ∙ 10−6 (м2). 

 

2.2.4. Врахування об’ємів трубопроводів при динамічному розрахунку 

2.2.4.1. Врахування об’ємів трубопроводів при динамічному розрахунку напірної 

пневмолінії 

 

Розроблено метод врахування розподіленого об’єму трубопроводу шляхом 

його приведення до зосередженого об’єму. Розрахунковий (приведений) об’єм 

визначається з виразу [21]: 

 

. .р т v TV k V  , 

 

де TV  – фактичний об’єм трубопроводу; 

 

2

2
4

T
T T

d
V l

 
  , 

 

vk  – коефіцієнт приведення розподіленого об’єму до зосередженого. 

Коефіцієнт vk  знаходиться за формулою: 

e
v

e

f
k

f



, 

 

де ef  – ефективна площа перерізу пневмолінії; 

ef   – ефективна площа перерізу тієї ж пневмолінії, але знайдена з урахуванням 

половини гідравлічного опору ділянки трубопроводу, для якого визначається 

розрахунковий об’єм. 

Знайдемо ефективну площу на ділянці 2Tl , із якої визначимо розрахунковий 

об’єм: 
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2 2 2Te Tf f   . 

 

Розглянемо приведену довжину: 

 

𝑙пр =
2

𝜆
∗ 𝜉пр ∗ 𝑑2 = 

2

0.025
∗ 20.3 ∗ 0.032 = 51,9 м 

 

Далі знайдемо: 

 

𝑉𝑚 = 𝑙 ∗
𝜋𝑑у

2

4
= 2 ∗

3,14 ∗ 0,0032

4
= 0,000014м3 

 

Далі підставимо vk  і знайдемо 
. .р тV : 

 

𝑉𝑝.𝑚. = 𝑘𝑣 ∗ 𝑉𝑚 = 1 ∗ 0.000014 = 1,4 ∙ 10−5 (м3). 

 

- де 𝑘𝑣 = 1, коефіціент на виході із розподільника. 

 

2.2.4.2 Визначення часу підготовчого періоду 

 

Час tп підготовчого періоду знаходиться по формулі: 

 

1 2 3пt t t t   , 

 

де 1t  – час переключення розподільника (приводиться в технічній 

характеристиці)𝑡1 = 0.0078; 

       2t  – час розповсюдження тиску в трубопроводах, що пов’язує порожнини 

пневмоциліндра і розподільника, визначається згідно формули: 
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2
2

Тlt
a

 , 

 

де 2Tl  – довжина трубопроводу; 

       a  – швидкість звуку в повітрі, що визначається як функція абсолютної 

температури повітря 20a T , котру можна прийняти рівною середній 

температурі навколишнього середовища Т = 290…293˚K;  

       3t  – час зміни тисків у порожнинах пневмоциліндра на момент початку руху 

поршня з місця. 

Підставимо значення і отримаємо: 

 

𝑡2 =
𝑙𝑇2
𝑎
=

𝑙𝑇2

20 ∙ √𝑇
=

1

20 ∙ √292
= 0,0029 (𝑐). 

 

Для визначення складової 3t  часу підготовчого періоду необхідно 

розрахувати час наповнення робочої порожнини від атмосферного тиску до тиску 

руху, при якому поршень починає рухатись з місця (розрахунок часу 

спорожнення порожнину вихлопу від магістрального тиску до тиску руху 

непотрібно, адже пневмоциліндр односторонньої дії) [22]. Час наповнення 

робочої порожнини визначається із виразу: 

 

   min3

1 13.62 10
p

нап р a

е

V
t

f
       
 

, 

 

де minpV  – мінімальний розрахунковий об’єм робочої порожнини; 

 

𝑉𝑝 min (п) = 𝑉0 + 𝑉рт = 0,2 + 1,4 = 1,6 ∙ 10
−5 (м3); 

 

𝑉𝑝 min (ш) = 𝑉0 + 𝑉рт = 0,16 + 1,4 = 1,56 ∙ 10−5 (м3); 
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𝑡нап = 3,62 ∗ 10
−3 ∗

0,000016

0,00000013
∗ [0,78 − 0,2] = 0,26 с 

ef  – ефективна площа прохідного перерізу лінії підводу;  

/ мм p p   – безрозмірний тиск в робочій порожнині пневмоциліндру, що є 

відношення поточного тиску в цій порожнині до тиску, що підводиться від 

живлення;  

 

/a a мp p   - безрозмірний тиск, що відповідає початку наповнення;  

 

𝜎𝑎 =
𝑝𝑎
𝑝м
=
0,1

0,5
= 0,2; 

 

/р р мp p   – безрозмірний тиск в кінці підготовчого періоду в момент початку 

руху поршня з місця;  

 

   1 1,p a   
 
– функції тиску, що визначаються згідно графіку на рис.2.29 

 

,0,6 0,80,40,2
0,1

0,5

0,9

0,7

1,1

0,3

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

 1( )p 2( )a

 1( )p

 2( )a

a  p  

Рис. 2.29. Графік залежності функції тиску від безрозмірного тиску в кінці 

підготовчого періоду 

 

Необхідні для розрахунку тиски руху визначаються з рівняння рівноваги сил, 

діючих на поршень на початку руху:  
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 0в вр вp F p F P    
. 

  

В рівняння входить сила опору руху: 

1 2 0P P P mg P     ,  

 

яка включає в себе силу тертя 1P , корисне навантаження 2P , масову силу mg , що 

не враховується при горизонтальному розташуванні циліндра.  

Значення Р1 знайдемо із формули: 

 

𝑝Σ = 𝑝𝐻 + 𝑝2, 

 

Підставимо значення і отримаємо: 

 

𝑃2 = 𝑝𝑎 ∗ 𝐹 = 0.1 ∗ 10
6 ∗ 0.0008 = 0.00008 ∗ 106 = 0,125 𝐻 

 

𝑃𝐻 = 0.4 𝐻 

 

𝑃𝑃 =
𝑃Σ
𝐹𝑛
=
0.525

0.0008
= 656.250 = 0.000656МПа 

 

Безрозмірний тиск, що відповідає початку наповнення: 

 

𝜎а =
0,1 ∗ 106

0,5 ∗ 106
= 0,2 

 

Безрозмірний тиск в кінці підготовчого періоду в момент початку: 

 

𝜎р =
0,038 ∗ 106

0,5 ∗ 106
= 0,76 
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Знаходимо значення функцій 𝜓1(𝜎𝑎) = 0,2; 𝜓1(𝜎𝑝) = 0,75; за графіком  

Підставимо значення і знайдемо час пt  підготовчого періоду: 

 

𝑡п = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 = 0,0078 + 0,0029 + 0,26 = 0,2707 (с). 

 

Час руху циліндра визначимо: 

 

𝑡𝑝 =
𝑄

𝑉
=

0.3

0.000016
= 1.87 𝑐. 

Час спорожнення: 

 

𝑡сп = 2,53 ∗ 10
−2

𝑉рв

𝑓ве ∗ 𝜎𝑎

𝑘−1
2𝑘

∗ [𝜓2(𝜎вр) − 𝜓(𝜎ва)] 

 

Визначимо розрахунковий обєм порожнини вихлопу: 

 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑝 𝑚𝑖𝑛 + 𝐹 ∙ 𝑠 = 0,000016 + 0,0008 ∙ 0,2 = 0,000176м
3  

 

𝑡сп = 2.53 ∗ 10
−2 ∗

0.000176

0.00002 ∗ 0.20.14
∗ [0.79 − 0.69] = 0.027𝑐. 

 

Знаходимо значення функцій 𝜓2(𝜎в𝑎) = 0,79; 𝜓2(𝜎в𝑝) = 0,69; 

Де к=1,4 – показник адіабати. 

 

2.2.5. Визначення часу заключного періоду 

 

Час заключного періоду визначається тривалістю тисків в порожнинах 

пневмоциліндру після зупинки поршня наприкінці руху, тобто тривалістю 

процесів наповнення і спорожнення робочої і вихлопної порожнин, в яких 

повинні встановитися стабільні тиски – магістральний в робочій і атмосферний в 

порожнині вихлопу [ 23]. Робоча порожнина з розрахунковим об’ємом, м
3
: 
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𝑉𝑝 = 𝑉𝑝 𝑚𝑖𝑛 + 𝐹 ∙ 𝑠 = 0,000016 + 0,0008 ∙ 0,2 = 0,000176м
3 

 

наповнюється від тиску кp  в момент зупинки поршню наприкінці руху до тиску 

мр . Їм відповідають безрозмірні значення 1мк
к

м м

рp
і

p р
    . 

 

𝑉рв = 𝑉рв 𝑚𝑖𝑛 = 0.000016м
3 

 

Приймаємо рівними статичним значеням тисків: 

 

𝑝𝑘 = 𝑝𝑦          𝜎𝑘 = 𝜎𝑦 

 

𝑝в𝑘 = 𝑝в𝑦          𝜎в𝑘 = 𝜎в𝑦 

 

За час заключного періоду 𝑡зак приймається найбільшим із знайдених  

 

значень 𝑡нап і 𝑡спор 

 

𝑡зак = 𝑡спор = 0,027 с. 

 

𝑡пх = 𝑡п + 𝑡р + 𝑡зак = 0,2707 + 0,027 + 0.26 = 0.5577 с. 
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2.2.6. Діаграма роботи пневмоциліндра двосторонньої дії.  

 

На цій діаграмі (рис. 2.29) представлені три взаємопов’язані графіки: 

переміщення поршня  x f t , зміна тиску в робочій порожнині пневмоциліндра 

односторонньої дії  p f t . 

У вихідному положенні поршня штокова та поршневі порожнини 

пневмоциліндра з’єднані з атмосферою. Початком роботи вважається момент 

подачі керуючого сигналу на переключення пневморозподільника, при якому 

поршень виконує прямий хід (час прямого ходу ct ) [24, 26]. Після можливого 

відстою (технологічний час технt ) починається зворотній рух поршня (час зхt ). Час 

повного робочого циклу 
ц пх техн зхt t t t   . 
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2.3 Побудова принципової схеми приводу 

 

Рис. 2.30. Принципова блочна схема роботи дозуючої системи 

 

Блок підготовки повітря БП слугує для очистки стиснутого повітря від 

твердих фракцій (частинок) забруднень діаметром до 40 мкр., а також від 

капельної вологи та мастила яке міститься в стиснутому повітрі. Регулятор тиску 

який є складовою БП застосовується для пониження/підвищення тиску в даній 

системі, діапазон регулювання виробу складає від 0,05 МПа до 1,2 МПа. 

   Блок керування перетискним клапаном, складається з пневматичного 

розподільника Р1, регулятора тиску РТ, клапана швидкого вихлопу КШВ, 

вакуумного генератора ВГ та зворотнього клапану. 

Пневматичний розподільник Р1 слугує для перемикання пневматичних 

каналів, що в свою чергу призводить до відкриття / закриття пережимного 

клапану Кл1.  Регулятор тиску РТ застосовується для пониження тиску в системі 

до 0,2 МПа. Саме такого тиску достатньо для закриття пережимного клапану Кл1. 

Пониження тиску відповідно, економить витрати стиснутого повітря.  

Вакуумний генератор ВГ, клапан швидкого вихлопу КШВ та зворотній 

клапан КЗ є складовими елементами для керування пережимного клапану. 
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Блок керування виконавчим пристроєм складається з набору розподільників 

Р2,Р3,Р4,Р5 які при послідовному перемиканні керують пневмоциліндром ПЦ. 

Блок дозування робочої рідини складається з двох перетискних клапанів Кл1 

та Кл2, а також пневматичного розподільника Р6, який слугує для керування 

перетискним клапаном Кл2. 

 

2.4Побудова моделі пневматичного об’ємного дозатора 

 

 Для створення роботоспроможної системи яка виконуватиме необхідні 

вимоги до експлуатації, необхідно провести моделювання її виконуючих органів. 

Розробка математичної моделі цієї конструкції є достатньо складною. 

Враховуючи необхідність узгоджувати роботу всіх процесів, що впливають на 

функціональну роботу всієї системи дозування між собою. Проаналізувавши 

існуючі джерела інформації не було виявлено подібних моделей, а отже її 

створення є необхідним. 

 На основі принципової схеми роботи дозуючого пристрою (рис. 2.31)   

проведено аналіз роботи та визначено набір елементів які забезпечують роботу 

системи дозування. 

 

 

Рис. 2.31. Принципова схема  пневматичного об’ємного дозатора 
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 Провівши поєднання елементів дозування відповідно до пoрядку виконання 

окремих дій у робочому процесі було отримано схему математичної моделі (рис. 

2.32).  

В систему подається вхідний сигнал. Створена механічна енергія розподіляється в 

елементах 1 та 8 для переміщення рухомої маси 10, долаючи елемент в’язкого 

тертя 9. Далі механічна енергія рухається через елемент перетворення енергії 2, 

який перетворює механічну енергію на пневматичну. 

 

Рис. 2.32 Схема побудови моделі об’ємного пневматичного дозатора 

 

В елементах в 5 та 6 виникає витрата стиснутого повітря яка через елемент 4 

надходить до елементу 7, наповнення поршневої ємності.  Елемент 11 має 

функцію опори. На виході з системи отримуємо два сигнали на пневматичному 

поршні - швидкість та зусилля. Відповідно створеній схемі є запис системи 

рівнянь. 

 



61 

 

(2.1) 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑝5.1 = 𝑝1(𝑡)

𝑞4.1 = 𝜇 ∗ 𝑓5 ∗ √
2

𝜌
(𝑝5.1 − 𝑝4.1)

𝑞4.2 = 𝑞4.1 + 𝑞3.2
𝑑𝑝4.1

𝑑𝑡
=

𝐸

𝑉0+∆𝑉
∗ 𝑞4.1

∆𝑉 = 𝑆пор ∗ 𝑉1.1

𝑆пор =
𝜋𝑑2

4
𝑞3.2 = 𝑞3.1 − 𝑞3.3
𝑞3.1 = 𝑉1.1 ∗ 𝑆пор

𝑞3.3 = 𝜇 ∗ 𝑓6 ∗ √
2

𝜌
(𝑝3.3 − 𝑝2(𝑡))

𝑑𝑝3.3
𝑑𝑡

𝑝4.2=
𝐹(𝑡)

𝑆пор

=
𝐸

𝑉0−∆𝑉
∗ 𝑞3.3

𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 𝑉1.1

𝑑𝑉1.1

𝑑𝑡
=

𝐹(𝑡)−𝐹𝑚𝑝

𝑚

𝐹𝑚𝑝 = 𝑏 ∗ 𝑉1.1

 

 

 Опираючись на систему рівнянь (2.1) побудували математичну модель в 

середовищі Simulink (рис.2.33). 
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Рис. 2.33. Математична модель дозуючого елемента в середовищі Simulink 
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Таблиця 2.1 

Таблиця використаних  позначень 

№ на схемі Позначення Опис Призначення 

р1  
𝑝 = 𝑝(𝑡) Джерело 

пневматичної 

енергії 

1,3,4,8, 

 

𝑞1 = 𝑞2 + 𝑞3 

𝑝1 = 𝑝2 = 𝑝3 

Пневматичний 

розподільник 

потоку 

5,6 
 

𝑞

= 𝜇 ∗ 𝑓 ∗ √
2

𝜌
∗ ∆𝑝 

Зміна кількості 

енергії 

7 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
=

𝐸

𝑉 + ∆𝑉
∗ 𝑞 

Зміна стану 

2 

 

𝑣 =
𝑞

𝑠
 

F=p*s 

Зміна виду 

енергії  

(пневматична на 

механічну) 

10 

 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
=
𝐹

𝑚
 

𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 𝑣 

Зміна енергії 

(маса) 

9 
 𝐹 = 𝑏 ∗ ∆𝑣 

𝑣 =
𝐹

𝑏
 

Пари тертя(зміна 

кількості енергії) 

11  𝑣 = 0 

h=0 

«Земля» 

 

 Для перевірки коректної роботи моделі звернемо увагу на такі параметри:  

під час збільшення тиску, має збільшитися зусилля прикладене на шток циліндра, 

відповідно збільшиться відстань переміщення, виросте час перехідного процесу. 
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 Для тестування математичної моделі були використані такі вхідні величини: 

маса рухомих частин пневматичного циліндра – 0,5 кг; хід штоку – 0,2 м; діаметр 

поршня пневматичного циліндра – 0,032 м; тиск для нагнітання в порожнині – 6 

МПа. 

 Обрані позначення: р1- тиск нагнітання робочої порожнини пневматичного 

циліндра, що створює компресорна станція , p2 – тиск на виході (зливна лінія), F – 

зусилля створене на штоці пневматичного циліндра, v – швидкість руху поршня, h 

– переміщення штоку, m – маса рухомих частин пневматичного циліндра. 

Подаємо в штокову порожнину(вхідний тиск) тиск в 6 бар і отримуємо 

результат зміни тиску при втягування штоку (рис. 2.34), для видування робочої 

рідини подамо тиск в 6 бар в поршневу порожнину циліндра(вихідний тиск) 

відповідно спостерігаємо зміни на графіку  

(рис. 2.29) 

 

 

Рис. 2.34. Графік процесу зміни тиску в штоковій та поршневій порожнині 

відповідно 

 

 Для створення математичної моделі теоретично задали графік переміщення 

(рис.2.35 а) пневматичного поршня для виконання функції дозування. Під час 

реалізації даної ідеї на стенді від компанії Festo були використані датчики для 

зняття характеристик швидкості та магнітно-резистивні датчики для отримання 

характеристики по переміщенню (рис. 2.35 б),  з графіку швидкості отримали 

значення прискорення (рис.2.35 в). 
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            а)                                                                             

 

                      

б) 

 

в) 

Рис. 2.35. Графіки процесів а) теоретична характеристика переміщення поршня 

ПЦ; б)практична характеристика зміни швидкості за час одного циклу 

переміщення; в) практично знята характеристика прискорення за один цикл 

переміщення.   
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 З врахуванням проведених тестів і порівняння теоретичних та практичних 

характеристик, можна стверджувати, що дана математична модель відповідає 

дійсності і працює належним чином, отже її можна і надалі використовувати для 

моделювання пневматичних процесів. 

Для перевірки роботоспроможності всієї системи необхідно першопочатково 

звернути увагу на коректність роботи перетискних клапанів, які мають працювати 

в протифазі.  Враховуючи той момент, що поки один клапан втягує робочу 

рідину, то інший клапан знаходиться в неактивному стані і навпаки (рис. 2.36). 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

а)                                                                                            б) 

Рис. 2.36. Графіки роботи перетискних клапанів а) робота клапана на 

всмоктування рідини; б) робота клапана на дозування робочої рідини 

  

На (рис.2.36 а) представлено роботу клапана на втягування рідини, 

відповідно коли позначення клапану знаходиться на позначці «0», то клапан 

вимкнений і тільки починає свою роботу тобто переходить в стан «1», довжина 

ходу складає 0,2 м. Враховуючи той факт, що клапани працюють в протифазі, в 

період коли перетискний клапан на втягування рідини знаходиться в стані «1» то 

клапан на видування рідини знаходиться в стані «0» (початковий стан), і потім 

їхні позиції змінюються протилежно. Графіки на (рис. 2.36 а,б) демонструють 

наглядно цикл роботи двох клапанів в одній системі. Ми спостерігаємо повну 

злагоджену взаємодію між елементами. 
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На (рис.2.37) представлено  графік переміщення поршня пневматичного 

циліндра з рахуванням величини ходу 0.2 м.  

 

 Рис. 2. 37. Графік руху пневмопоршня 

 

Графік відображає відповідний цикл роботи з врахуванням почергової 

роботи перетискних клапанів, тобто спочатку іде хід поршня вперед та 

витискання а потім пневматичний циліндр втягує рідину за допомогою 

створеного вакууму в колбі. 

За період переміщення пневматичного поршня, можемо спостерігати за 

зміною прикладання зусилля (рис. 2.38). 

 

 

Рис. 2.38. Графік дії зусилля на шток пневматичного циліндра 
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 На даному графіку зображена зміна прикладеного зусилля на шток 

циліндра. Відповідно можемо спостерігати за тим як змінюється сила під час 

різних процесів дозування. Коли необхідно видавлювати рідину, зусилля більше і 

навпаки, для втягування робочої рідини в колбу, на шток  діє менша сила 

прикладання. 

 Для зміщення робочого поршня циліндра з початкового стану, необхідно 

наповнити поршневу порожнину  стиснутим повітрям, яке потім приведе в рух  

поршень для подальших дій системи (рис.2.39).   

 

 

Рис. 2.39. Графік витрати стиснутого повітря в порожнині циліндра за час роботи 

циклу 

 

 На графіку можемо спостерігати як стиснуте повітря починає заповнювати 

поршневу порожнину. Тобто спочатку в нас іде різкий вприск повітря, а потім 

вирівнюється і плавно починає  заповнювати робочу камеру. 

 На даних графіках зображено принцип проходження робочої рідини через 

порожнину клапанів для дозування (рис.2.40). 
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                                    а)                                                                                      б) 

Рис. 2.40. Графік надходження рідини до перетискних клапанів а) під час 

втягування робочої рідини; б) під час видування рідини 

 

Для реалізації дозування рідини необхідно першопочатково щоб 1-йклапан 

втягнув рідину в порожнину, цей процес можна спостерігати на графіку (рис.2.40 

а), а потім через відповідну колбу, яка  з’єднує два клапани для синхронної 

роботи надходить до перетискного клапану для видування (дозування) рідини, 

наглядно витрати продемонстровані на графіку (рис.2.40 б). Бачимо, що спочатку 

відбувається швидкий вприск, а потім дотискається остання порція продукту. 
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РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

Охорона праці - це сукупність технічних, санітарно-гігієнічних, і правових 

заходів, спрямованих на створення безпечних і здоровіших умов праці. 

Найважливішим завданням є усунення причин виробничого травматизму, 

поліпшення умов праці, і зменшення рівня виробничих захворювань [26]. 

 

3.1 Аналіз шкідливих та небезпечних факторів при роботі з УЗ обладнанням. 

 

Тема мого дипломного проекту – «Розробка об’ємного дозатора з 

модернізацією системи технічного зору пакувальної машини». У даній роботі 

досліджено динамічні характеристики  

камери технічного зору, розроблено та досліджено нову систему дозування на 

основі пневматичного циліндра та перетискних клапанів на основі пакувальної 

установки. Робота проводиться за персональним комп’ютером та навчальній 

лабораторії компанії «Фесто». 

 Основними несприятливими чинниками є: 

 пожежонебезпека; 

 небезпека ураженням електричним струмом; 

 відсутність або недоліки природного освітлення; 

 зорове навантаження; 

 кістково – м’язовий дискомфорт; 

 стреси; 

 вплив ультразвуку та шуму; 

 вплив тиску стиснутого повітря в шлангу. 

Небезпечну ситуацію можуть викликати трубки які підключені до 

пневматичного приводу під час випробувань. Трубки знаходяться під 

тиском в 6 атмосфер, при умові неякісного закріплення на обладнанні 

можна постраждати через раптове виривання зі швидкоз’ємного фітинга.  

Трубка може відірватися і пошкодити сітківку ока. 
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3.2 Характеристика приміщення 

 

 Габаритні розміри приміщення, в яких встановлений комп'ютер та інша 

оргтехніка: площа 12 кв.м. (рис. 3.1), а об’єм 𝑉 = 𝑆 ∙ ℎ = 12 ∙ 3,0 = 36 м3 . У 

цьому приміщенні передбачено  відповідні параметри температури, чистота 

повітря але не забезпечена ізоляція від виробничих шумів так як приміщення 

розташоване в житловому будинку. 

 По санітарних нормах площа на одне робоче місце з ПК для дорослих 

користувачів повинна складати не менше 6.0 м2, а об'єм – не менше 20 м3. [27] 

Отже, габаритні розміри приміщення повністю відповідають санітарним 

нормам. 

 Для облицювання стін, стель, підлоги приміщень, де розміщені ПК, слід 

використовувати матеріали, дозволені органами санітарно-епідеміологічного 

нагляду, а для внутрішньої обробки інтер'єру – матеріали, що дифузно-

відбиваються, з такими коефіцієнтами віддзеркалення: для стелі – 0.7-0.8; для 

стін – 0.5-0.6; для підлоги – 0.3-0.5. Поверхня підлоги в приміщеннях 

 експлуатації моніторів і ПК повинна бути рівною, без вибоїн, неслизькою, 

зручною для прибирання, володіти антистатичними властивостями. Вологе 

прибирання необхідно проводити щодня. 

 

 

Рис. 3.1 План приміщення 
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3.2 Електробезпека виробничого приміщення 

 

  З кожним роком зростає виробництво та споживання електроенергії, а 

відтак і кількість людей, які в процесі своєї життєдіяльності використовують 

(експлуатують) електричні пристрої та установки. Тому питання електробезпеки 

набувають особливої уваги. 

 Електробезпека – це система організаційних та технічних заходів і засобів, 

що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу 

електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної 

електрики [ 27, 28]. 

 В приміщення   одночасно експлуатується і обслуговується 2 персональних 

ЕОМ, у доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач та 

електричний щит з запобіжником, що може повністю виключити електричний 

струм приміщення, крім освітлення. Заземлення електричного щита виконано із 

заземленою нейтраллю, а розетки лабораторії виконані з захисним зануленням. 

 Крім того, кожен ПК в приміщенні на випадок перенавантаження 

електричної мережі, підключений в розетку з окремим запобіжником виключення. 

 Для підключення іншої переносної електроапаратури використовуються 

гнучкі проводи в надійній ізоляції, також з додатковим запобіжником вимикання, 

також електропроводка від переносних приладів до джерел живлення виконується 

найкоротшим шляхом без заплутування проводів у приладів і меблів. 

Приміщення відповідає усім нормам електробезпеки за ПУЕ 2012 та є 

придатним та безпечним для роботи. 

Приміщення лабораторії, де буде працювати стенд, є приміщенням з 

підвищеною небезпекою. Трифазна чотирьохпровідна електромережа з глухо 

заземленою нейтраллю джерела струму (380/220В). 

Передбачається заземлення всіх неструмопровідних металевих частин 

електроустаткування в електроустановках напругою вище 1000 В, які можуть 

виявитися під напругою, для захисту обслуговуючого персоналу від поразки 
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електричним струмом. Термостати заживлюються напругою 220 В і частотою 

50Гц. Схема захисного занулення наведена на (рис.3.1) [28]. 

 

Рис. 3.2- Принципова схема захисного занулення 

1 – корпус електроустановки; 2 – захисний пристрій; Rо – опір заземлення 

нейтралі джерела струму (нульового робочого провідника); Ік.з– струм короткого 

замикання. 

 

3.3 Пожежна безпека 

 

У приміщенні, де відбувались експерименти, є ізолюючі матеріали 

проводки електромережі, столи, стільці, які відносяться до групи горючих і важко 

займистих речовин і матеріалів.  

Робоче приміщення відноситься до категорії  В (пожежонебезпечна) – 

приміщення, в яких знаходяться горючі і важко займисті речовини і матеріали, а 

також речовини і матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем, повітрям або 

один з одним тільки горіти. Можливими причинами пожежі в приміщенні є 

несправності електроустаткування, коротке замикання в системі 

електроживлення, а також порушення протипожежного режиму.  

Клас вибухонебезпечних зон і приміщень: 

В-Ia, в яких вибухонебезпечні суміші горючих газів або парів ЛЗР з 

повітрям можуть утворюватися тільки в разі аварій 

Електричні кабелі електроустаткування мають  струмові навантаження і з 

використанням важко займистої ізоляції Rіз=1 кОм/В. 

Електропроводка прокладена в захисних коробах з матеріалів, що не 

згорають. 
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У електричних схемах електроустаткування передбачений захист від 

короткого замикання (використання автоматів максимального струмового 

захисту). 

Рішення системи протипожежного захисту призначене у разі виникнення 

пожежі обмежити її розповсюдження, виявити пожежу, забезпечити умови для її 

ліквідації, захистити працівників від небезпечних і шкідливих чинників, 

пов'язаних з пожежею, а матеріальні цінності – від знищення. 

У лабораторії знаходяться вогнегасники марки ВВК-2 (вуглекислотний) для 

гасіння пожежі в приміщенні. Згідно НАПБ Б.03.001-2004 для приміщень 

категорії В площею від 25 до 50 м2 з зарядом вогнегасної речовини 5 кг необхідно 

3 вогнегасника. 

Використовувати наявний вогнегасник необхідно з дверного отвору, 

зважаючи на токсичності газової суміші. 

Для евакуації з приміщення використовується один вихід, подальший шлях 

евакуації людей при пожежі згідно схемі евакуації для поверху, наявної в 

коридорі. 

Приміщення, в яких встановлені ПК, по пожежній небезпеці відносяться до 

категорії В, і повинні задовольняти вимогам по запобіганню і гасінню пожежі по 

[29], з обов'язковою наявністю телефонного зв'язку і пожежної сигналізації. 

Меблі в приміщенні лабораторії із МДФ, дверні та віконні переплети із 

металопластика, корпусу ЕОМ і приладів із металу та полімерних матеріалів. По 

вибуху і пожежо-небезпечності приміщення відноситься до категорії В [28]  

На основі СНіП II-2-80 будівля відповідає II степені вогнестійкості, що 

потребує від будівельників конструкції норм вогнестійкості (часу опору вогню): 

- несучі стіни, стіни сходових кліток і колони - 2 год. 

- сходові клітки, сходи, балки і марші у сходових клітках - 1 год. 

- зовнішні стіни навісних панелей - 0.25 год. 

- внутрішні і зовнішні стіни (перегородки) - 0.25 год. 

- плити і настили конструкцій міжповерхових перекриттів – 0.75 год. 

- плити, настили та інші несучі конструкції - 0.25 год. 
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По СНіП II-2-80 допустима відстань між найбільш віддаленого робочого 

місця до евакуаційного виходу не більше 75 метрів. Приміщення задовольняє цим 

вимогам, так як ця відстань рівна 12 метрам. Границя вогнестійкості несучих стін 

- 2.5 години. Ширина проходів 1,5 м. Приміщення відноситься до категорії В.  

 

Рис. 3.3. План евакуації з приміщення 

 

Необхідний час евакуації складає - 3 хвилин. Евакуацію необхідно 

здійснювати швидко, чітко та без паніки.  

 

3.4 Освітлення виробничого приміщення 

 

Недостатність освітлення призводить до напруги зору, ослаблю увагу, 

приводить до настання передчасної стомленості. Надмірно яскраве освітлення 

викликає засліплення, роздратування і різь в очах. Неправильний напрям світла на 

робочому місці може створювати різні тіні, відблиски, дезорієнтувати що працює. 

Всі ці причини можуть привести до нещасного випадку або профзахворювань, 

тому настільки важливий правильний розрахунок освітлення, визначення 

необхідного числа світильників, їх типу і розміщення.  

Штучне освітлення в приміщеннях для експлуатації ПК повинне 

здійснюватися системою загального рівномірного освітлення. У випадках 

переважної роботи з документами, слід застосовувати системи комбінованого 
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освітлення (до загального освітлення додатково встановлюються світильники 

місцевого освітлення, призначені для освітлення зони розташування документів) 

[31] . 

Освітленість на поверхні столу в зоні розміщення робочого документа 

повинна бути 300-500 лк. Освітлення не повинне створювати відблисків на 

поверхні екрану. Освітленість поверхні екрану не повинна бути більше 300 лк. 

Як джерела світла при штучному освітленні слід застосовувати переважно 

люмінесцентні лампи типу ЛБ і компактні люмінесцентні лампи. У світильниках 

місцевого освітлення допускається застосування ламп розжарювання, зокрема 

галогенних. 

В приміщенні застосовується штучне освітлення комбіноване(місцеве і 

загальне)  і природне освітлення бокове. Штучне освітлення виконується за 

допомогою електричних джерел світла  - ламп розжарювання.  Виходячи з цього, 

проведемо розрахунки освітленості нашого приміщення. 

Розрахунок освітлення проводиться для кімнати площею 30м 
2,
 ширина якої 

4.5м, висота – 2.7 м. Скористаємося методом світлового потоку[26] . 

Визначимо світловий потік в приміщенні і порівняємо його з допустимим, 

за формулою: 

𝐸еф =
𝐹л𝑁𝑛𝜂

𝑆 ∙ 𝑘з ∙ 𝑧
 

 де 

Eеф - розраховується світловий потік, Лм; 

Е - нормована мінімальна освітленість, Лк (визначається за таблицею). 

Роботу програміста, відповідно до цієї таблиці, можна віднести до розряду точних 

робіт, отже, мінімальна освітленість буде Е = 300лк; 

S - площа освітлюваного приміщення (у нашому випадку S = 30м 
2);

 

z - відношення середньої освітленості до мінімальної (звичайно приймається 

рівним 1,1 ... 1,2, нехай Z = 1,1); 

kз - коефіцієнт запасу, враховує зменшення світлового потоку лампи в 

результаті забруднення світильників у процесі експлуатації (його значення 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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залежить від типу приміщення й характеру проведених у ньому робіт і в нашому 

випадку К = 1,5); 

N - кількість світильників; 

n - кількість ламп у світильнику. 

𝜂 - коефіцієнт використання, (виражається відношенням світлового потоку, що 

падає на розрахункову поверхню, до сумарного потоку всіх ламп і обчислюється в 

частках одиниці; залежить від характеристик світильника, розмірів приміщення, 

фарбування стін і стелі, яка характеризуються коефіцієнтами відображення від 

стін (Р С) і стелі (Р П)), Стеля приміщення свіжопобілена сил = 70%, стіни мають 

світло-сірий колір Pсн = 50%, підлога з паркету ρп=30%.. Значення 𝜂 визначимо 

по таблиці коефіцієнтів використання різних світильників. Для цього обчислимо 

індекс приміщення по формулі: 

𝐼 =
𝑆

ℎ(𝐴+𝐵)
=

12

3,0∙(3+4)
= 0.572 

де 

S - площа приміщення, S = 12м 
2;
 

h - розрахункова висота підвісу, h = 3,0 м; 

A - ширина приміщення, А = 3 м; 

 

В - довжина приміщення, В = 4 м. 

Підставивши значення отримаємо: 

Знаючи індекс приміщення I, за таблицею  знаходимо η = 0,38. 

Для освітлення використовується люмінесцентні лампи типу ЛЕЦ65, світловий 

потік яких F = 3400Лк. 

Підставимо всі значення у формулу для визначення світлового потоку Eеф: 

𝐸еф =
3400 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 0,38

12 ∙ 1,5 ∙ 1
= 646 лк 

 Отже, можна зробити висновки,  що освітленість приміщення не достатня, 

саме тому використовується, ще місцеве освітлення, а от освітленість екрану 

задовольняє нормам. 

 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8
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3.5 Ультразвук і виробничий шум 

  

В роботі ми використовували діапазон частот 20...100 кГц для кавітаційних 

процесів в рідині. Вказаний діапазон продиктований технічною доцільністю. Але 

шум від роботи електродвигуна можливий і при нижчих частотах. Проте 

створюваний при цьому шум не дозволяє говорити про можливість якого б то не 

було промислового застосування. Шум повністю зникає тільки в області 20 кГц 

[32]. 

Важливо забезпечити відсутність занадто довготривалого контакту людини 

з електро-гідравлічним обладнанням, тобто виконання лабораторних дослідів 

повинно виконуватись чітко у відведений час.  

Відносно шкідливості звукового тиску для організму людини слід 

зазначити, що, наприклад, на частоті 44 кГц санітарні норми допускають 

звуковий тиск в 140 дб. У звуковому ж діапазоні частот такий рівень звукового 

тиску для людини недопустимий. 

 

3.6 Санітарно-гігієнічні характеристики приміщення 

 

Параметри мікроклімату: 

• температура 22-24° С; 

• вологість 40-50 %; 

• швидкість руху повітря 0.1м/с; 

• концентрація пилу -1-5 мг/ м
3
 

• матеріал підлоги - залізобетон. 

Основне завдання вентиляції - вилучити з приміщення забруднене або 

нагріте повітря та подати свіже. Проведемо розрахунок вентиляційної установки 

для даного приміщення. 

Необхідний тиск, що створюється вентилятором з урахуванням запасу на 

непередбачене опір у мережі в розмірі 10 % складе: 

                       . 1,1 81,7674необхP Р Па                                                    

У вентиляційній установці для даного приміщення необхідно застосувати 
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вентилятор низького тиску, так як   менше 1 кПа. 

Вибираємо осьовий вентилятор (для опорів мережі до 200 Па) по 

аеродинамічним характеристикам, тобто залежностей між повним тиском  

(Па), створюваним вентилятором і продуктивністю ( ). З урахуванням 

можливих додаткових втрат або підсосу повітря в повітроводі необхідна 

продуктивність вентилятора збільшується на 10 %  

                  
3

. 1,1 9504необх
мV G

год
                    

За довідником вибираємо осьовий вентилятор типу 06-300 N4 з ККД 

 першого виконання. ККД пасової передачі вентилятора . 

 

 

Потужність електродвигуна розраховується за формулою: 

                          
6. . 10 332

3,6

необх необх

п в

P V
N Вт

 


  

 
                                  

За потужністю вибираємо електродвигун АОЛ - 22 - 2 з потужністю  N= 0,6 

кВт і частотою обертання 2830 об/хв . 

Дану вентиляційну установку було обрано у зв`язку з тим, що у 

лабораторному приміщенні проточно-витяжна система вентиляції і потрібна 

висока продуктивність при достатньо низькому опорі системи. 

 

3.7. Забезпечення безпеки при дії небезпечних і шкідливих чинників в 

офісному приміщенні з ПК 

 

Оператори ПК стикаються з впливом багатьох небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів. Особливо небезпечною є підвищена напруга електричної 

мережі, яка подається на блок живлення системного блоку. Несприятливий вплив 

на користувача ПК може надавати шум вентиляторів і накопичувачів системного 

блоку. 

У 80% працівників при напруженій зоровій роботі помічається прогресуюче 

зниження працездатності, що настає через 40-60 хв. і поступово призводить до 
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перевтоми, розладів центральної нервової та інших систем організму. У другій 

половині дня (іноді раніше) з’являється загальна втома, головний біль, біль в 

очах. Патентний період зорово- і акустико-моторної реакції до закінчення зміни 

подовжується відповідно на 14 та 20%; швидкість опрацювання інформації 

зменшується на 25-34%; стійкість ясного бачення знижується на 40-52%. Під 

кінець робочого дня частішають серцеві скорочення і підвищуються систолічний 

та діастолічний артеріальний тиск. У користувачів ПЕОМ вимушена робоча поза і 

виконання дрібних стереотипних рухів призводить до кісткової - м’язової 

дискомфорту. Виявляються такі симптоми, як біль у кістках, скутість м’язів, 

відчуття втоми, судоми, оніміння та тремтіння рук. За даними ВОЗ, в операторів і 

представників інших професій, які працюють з ПЕОМ, внаслідок стресу 

виникають психічні порушення. Такі розлади, як тривога, дратливість і 

пригнічення, виявляється у 25-70% операторів.  

 Для уникнення шкідливої дії ЕОМ існують деякі обмеження по розміщенню 

комп'ютерів і режиму роботи на них. 

Згідно [27] площа одного робочого місця, обладнаного ПЕВМ з іншою 

оргтехнікою, повинна бути не менше 6,0кв.м, відстань між екраном монітора і 

працівником приймається не менше 0,5м. Для забезпечення безпеки працівників 

на сусідніх робочих місцях тильної поверхні одного монітора і екрану іншого 

монітора повинно бути не менше 2м, а відстань між бічними поверхнями 

моніторів – не менше 1,2м. Шкідливий вплив на очі виявляється в необхідності 

постійної напруги очей при читанні інформації з екрану, тому для профілактики 

негативних дій необхідно дотримувати режим роботи і відпочинку. [28] Роботи на 

ПК більше 6-ти годин в зміну не допускаються. Рівень освітленості робочого 

місця при роботі з комп'ютером повинен складати 500лк, монітора – 300лк, при 

цьому монітор і джерела світла повинні бути розташовані так, щоб не створювати 

відблисків на поверхні екрану. Постійна напруга рук може привести до 

«синдрому променезап'ясткового суглоба» того, що викликається 

навантаженнями, що повторюються, а статична напружена поза при тривалій  

роботі – до запалення м'язів спини (остеохондрози), захворювань суглобів. Вплив 

цих шкідливих чинників знижується правильною організацією робочого місця – 
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оптимально підібраними меблями, правильно розміщеними елементами 

комп'ютера.  

Наявність, представлених вище, шкідливих чинників обумовлено вимогами, 

що пред'являються до приміщень, де використовується розмножувальна техніка, а 

саме: площа не менше 6кв.м на одне робоче місце; кубатура приміщення не 

менше 15куб.м; відстань з боку зони обслуговування не менше 1,0м; з боку стіни 

0,6м;розміри проходів не менше 0,6м.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У цій частині дипломної роботи було визначено потенційно небезпечні 

шкідливі фактори, при виконанні роботи, розраховано освітленість робочого яке 

відповідає нормам [33]. 

 Проаналізовали пожежну безпеку в лабораторії, та дійшли висновку що 

вона відповідає вимогам [29]. Також був проведений аналіз електробезпеки 

приміщення в результаті чого встановлено, що він відповідає ГОСТ 12.1.030-81. 

ССБТ. «Электробезопасность. Защитне заземлення, занулення. Зміни, 1987». 

- розглянула гігієнічні вимоги до організації робочого місця, вплив 

мікроклімату, освітлення, пожежна безпека виробничого приміщення, 

електробезпека; 

- виконала розрахунок вентиляційної установки, розрахунок лабораторії на 

необхідну кількість підвісних ламп і провела розрахунок ступеня можливих 

руйнувань під час аварії на вибухонебезпечному об’єкті. 

 В результаті було встановлено, що приміщення відповідає державним 

нормам та забезпечує комфортні умови праці. 
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РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТ-АП ПРОЕКТУ 

 

4.1 Маркетинговий аналіз стартап-проекту 

 

Як правило в системах дозування використовують шнекові, шиберні 

дозатори або дозатори стаканчикового типу. В цілому такі системи дозування 

досить розповсюдженні, але економія виробництва неможлива, вони мають 

низьку точність дозування, великі витрати, ненадійні, складна конструкція а тому 

вірогідність поломки зростає в рази. 

Імовірність реалізації даної системи дозування можлива в харчовій або 

фармацевтичній промисловості. Установки з таким методом дозування можуть не 

лише наливати продукт але і можлива реалізація додаткових вузлів в системі для 

створення компактного та економічно вигідного рішення . 

 

Таблиця 4.1 

Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї 
Напрямки 

застосування 
Вигоди для користувача 

Розробка системи 

дозування на основі 

перетискних 

клапанів та 

пневматичного 

циліндра 

Харчова 

промисловість 

- Енергоекономічність 

- Точність дозування 

- Простота конструкції 

- Виготовлено з харчових 

матеріалів 

- Простота ремонту 

- Довгий термін придатності 

Фармацевтична 

промисловість 

- Енергоекономічність 

- Точність дозування 

- Простота конструкції 

- Виготовлено з харчових 

матеріалів 

- Простота ремонту 



83 

 

4.2 Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї 

 

Під час створення ідеї дозатора було проведено аналіз конкурентів та заміни 

запропонованого варіанту дозування на альтернативи, враховуючи це, була 

створена модель за принципом М Портера (рис.4.1) [34]. 

 

Рис. 4.1. Модель 5 сил М. Портера для аналізу конкуренції 

 

Для виокремлення необхідних переваг та недоліків, зведемо всю отриману 

інформацію до таблиці порівнянь (таблиця 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту 

№ 

п/п 

Техніко-

економіч

ні 

характери

стики ідеї 

Товари конкурентів 
W 

(слабка 

сторон

а) 

N 

(нейтра

-льна 

сторон

а) 

S 

(силь

на 

сторо

на) 

Мій 

проект 

Конкурент 

1 

Конкурент 

2 

1. 

Елемент 

дозуванн

я 

клапан поршень шнек    

2. 

Тип 

конструк

ції 

Мембран

а 

поліурита

-нова 

Металічни

й поршень 

Шнековий 

конвеєр 
   

3. 

Час 

спрацюва

ння 

1,2 с 3,2 с 5,8 с    

4. 

Вартість 

заміни 

виконавч

ого 

органа 

Дешеве 

виготовле

ння 

мембрани 

Дорогий 

матеріал 

харчової 

сталі 

Дорогий 

матеріал 

харчової 

сталі 

   

5. Цикл 

роботи 

10 млн. 30 млн. 30 млн.    

 

Визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик та 

властивостей ідеї потенційного товару є підґрунтям для формування його 

конкурентоспроможності. 
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4.3. Технологічний аудит ідеї проекту 

 

Проведемо аналіз технологій, за допомогою яких можна ідею перевести в 

реальний проект[34,35]. Звіт з проведенного аудиту предтавлено в (таблиці 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Технологічна здійсненність ідеї проекту 

 

№ 

п/п 

Ідея 

проекту 

Технології 

реалізації 

Наявність 

технологій 

Доступність 

технологій 

1 Ваговий до-

затор на 

осно-ві 

перетискних 

клапанів 

З’єднати через 

дозу-ючу колбу 

два пере-тискних 

клапани  та 

пневматичний 

циліндр 

Кожен елемент є в 

наявності окремо, 

нам необхідно 

створити єдину 

злагоджену 

систему роботи 

Такий продукт є 

наявним і не 

створить проблем в 

реалізації 

 

Данний варіант є абсолютно доступним і корректним для виготовлння, відповідно 

не має проблем для його заміни. На сучасному ринку пневматики вони є досить 

затребуваним. 

 

4.4 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту 

 

Проведемо аналіз попиту, обсягів, динаміки розвитку ринку наведені в (таблиця 

4.4). 

Таблиця 4.4 

Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту 

№ 

п/п 

Показники ринку Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од. 10 

2 Загальний обсяг продаж, грн./ум.од 100 000/3572 
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Продовження таблиці 4.4 

 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) зростає 

4 Наявність обмежень для входу (вказати 

характер обмежень)  

Обмежені промисловості 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 

Використовувати в 

харчовій та 

фармацевтичній проми-

словості 

6 Середня норма рентабельності в галузі (або по 

ринку) 

70% 

 

Враховуючи всі витрати та можливий варіант отримання заробітку з врахуванням 

всіх вкладів, проект є рентабельним тому вкладання коштів є обґрунтованими. 

Окупація його буде успішною та швидкою. Використання на ринку харчової та 

фармацевтичної промисловості даної моделі дозатора є актуальним та досить 

економічним. 

Визначимо  потенційних клієнтів, та сформуємо таблицю з характеристиками 

необхідними для кожного (таблиця 4.5)[36]. 

 

Таблиця 4.5 

Характеристики потенційних клієнтів стартап-проекту 

№ 

п/п 

Потреба, що 

фор-мує ринок 

Цільова 

аудиторія 

(цільові 

сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці різних 

потенційних ці-

льових груп клієнтів 

Вимоги 

споживачів до 

товару 

1 Дозує продукт 
Підприємства 

харчової галузі 

Використання 

харчових матеріалів 

без виділень 

шкідливих 

речовин 
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Продовження таблиці 4.5 

 

  

Підприємства 

фармацевтичної 

галузі 

Матеріали з 

хімічною стійкістю 

та харчового типу 

Повна дезінфекці 

Підприємства 

хімічної галузі 

Матеріали стійкі до 

хімічного впливу 

довготривалий 

ресурс роботи 

Підприємства 

розробки та 

реалізації 

дозуючого 

обладнання 

Собівартість та 

якість мають бути 

відповідними і 

кращими за існуючі 

варіації 

Економічність 

затрат, та краща 

якість продукції 

   

Наступним етапом розглянемо фактори впливу  на впровадження проекту 

(Таблиця4.6, 4.7) 

 

Таблиця 4.6 

Фактори загроз 

№ 

п/п 

Фактор Зміст можливості Можлива реакція 

компанії 

1 Не вкладання у 

календарний план. 

За рахунок поставок 

обладнання з Німеччини 

- 

2 Значне 

перевищення 

бюджету. 

Закладається приблизна 

сума  бюджету, можливі 

більші витрати на проекти 

та на закупівлю станка  

Можливі відмови в 

доплаті 

 

  



88 

 

Таблиця 4.7 

Фактори можливостей 

№ 

п/п 

Фактор Зміст можливості Можлива реакція 

компанії 

1 Розвиток нового 

виробництва 

Створення конкуренції в цій 

галузі 

- 

2 Створення нових 

робочих місць. 

Зменшиться відсоток 

безробіття 

- 

3 Нові закордонні 

партнери та зв’язки. 

Охоплення значної частини 

нового ринку 

- 

4 Нові ринки збуту. Можливість працювати з 

закордонними 

постачальниками 

- 

 

Загальні риси конкуренції на ринку представлені в (таблиця 4.8) 

 

Таблиця 4.8 

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому проявляється 

дана характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі 

дії компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

Монополістична 

Є схожі різновиди 

дозаторів, але саме 

такого способу нема 

Висока точність 

дозування, малі витрати 

Локальний 

Пропозиція дозування діє 

в межах українських 

виробників 

Простота конструкції, 

легка та економічна 

заміна робочого органу 
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Продовження таблиці 4.8 

 

Міжгалузева 

Використання такого 

товару можливе в різних 

галузях а саме в харчовій, 

фармацевтичній, хімічній 

та для створення 

оновлених варіантів 

пакувальних машин 

Безпечні матеріали які 

використовуються саме 

в таких галузях. 

Товарно-родова 

Конкуренція між іншими 

типами об’ємних 

дозаторів 

Ідеально розроблений 

зовнішній вигляд 

дозатора 

Цінова 

Цінова політика є 

актуальною при виборі 

комплектації пакувально-

розливної установки 

За рахунок малої 

кількості деталей і 

простоти конструкції в 

рази дешевша 

собівартість товару, 

дешеві заміни робочої 

мембрани порівняно з 

конкурентами 

Марочна 
Якісна конкуренція між 

подібними товарами 
Ціна відповідає якості. 

 

Розглянемо умови конкуренції (таблиця 4.9) 
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Таблиця 4.9 

Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі конку-

ренти в галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальни

ки 
Клієнти 

Товари - 

замінники 

DYS-PAK 

CLEVER 

MACHINERY 

VERPACK 

TECHNOLOG

Y 

Мала 

зацікавленіс

ть 

Велика 

конкуренція 

з іншими 

типами 

дозування 

Завойований 

ринок 

Постійні 

покупці 

Налагоджени

й зв’язок 

Закріплени

й 

постачальн

ик 

Сумніви в 

дійсності 

показників 

Установле

ні види 

доза-торів, 

звичні в 

викори-

станні та 

очіку-

ваний 

результат 

їх робти 

Висновк

и: 

Прямий та 

інтенсивний 

вплив 

конкурентів – 

сильна 

боротьба 

Наявні 

можливості 

для виходу в 

ринок, 

боротьба за 

вихід на 

ринок з 

конкурентам

и протягом 1 

місяця 

Ні 

Стабільніст

ь роботи, 

сильна 

економічна 

сторона, 

терміни 

окупності, 

якість 

матеріалів 

та 

дозування 

Немає 

 

Враховуючи проведений аналіз ринку, прийшли до висновку, що заявлена 

модель об’ємного дозатора може бути представлена на ринку та є 

конкурентоспроможною. Особливих  вимог заявлено не було, щодо 

характеристик, то проект має сильні сторони функціонування, виконує ті функції 
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що і його конкуренти але з більшою економічністю та швидким спрацюванням і 

відповідно підвищеною точністю[37]. 

 Опираючись на проведений аналіз конкуренції (таблиця 4.9), а також 

враховуючи наведені характеристики ідеї проекту (таблиця 4.2), вимоги 

споживачів до товару (таблиця 4.5) і відповідно факторів маркетингового 

середовища (таблиця 4.6,4.7) визначили фактори конкурентоспроможності та 

звели в таблицю (таблиця 4.10). 

 

Таблиця4.10 

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактори 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, що 

роблять фактор для порівняння конкурентних 

проектів значущим) 

1 Ресурс роботи Близько 10 000 000 циклів 

2 Простота конструкції 
Корпус клапана, мембрана, ущільнюючі 

резинки 

3 
Дешевизна  заміни 

елементів 

Ремкомплект резинок та харчова 

поліуританова мембрана 

4 

Можливість 

використання в харчових 

технологіях 

Харчовий поліуритан-матеріал 

робочого органа, харчова нержавіюча сталь – 

матеріал корпуса 

5 Точність дозування 0,03г 

6 
Економія по витраті 

стиснутого повітря 
700 л/хв 

 

На основі проведеного аналізу та дослідів можемо створити SWOT-аналіз для 

продукту,  враховуючи всі фактори конкурентоспроможності на ринку. Дані 

занесемо до (таблиця 4.11) 
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Таблиця 4.11 

SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

1. Ефективна концепція системи 

дозування. 

2. Високоточне дозування 

сировини. 

3. Професіоналізм команди 

проекту. 

 

Слабкі сторони: 

1. Складність конструкції. 

2. Дороговизна продукту. 

3. Складність залучення коштів. 

 

Можливості: 

1. Розвиток нового виробництва. 

2. Створення нових робочих місць. 

3. Нові закордонні партнери та 

зв’язки. 

4. Нові ринки збуту. 

 

Загрози: 

1. Не вкладання у календарний 

план. 

2. Значне перевищення бюджету. 

 

 

 

4.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 

 

Необхідно сформувати маркетингову концепцію товару яка надійде то споживача, 

для цього необхідно підбити підсумки по результатам попередніх проведених 

аналізів і внести результати в (таблиця 4.12) 

 

  



93 

 

Таблиця 4.12 

Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода,  яку 

пропонує товар 

Ключові переваги перед конкурентами 

(існуючі або такі, що потрібно 

створити) 

1 
Перетискний 

клапан 

Економія витрат 

фінансів та 

класичний варіант 

для дозування 

різних типів 

рідини 

- Більш висока точність 

- Простота конструкції 

- Малі габаритні розміри 

- Довготривалий  ресурс роботи 

 

Базуючись на отриманих даних можемо створити трирівневу маркетингову 

модель товару (таблиця 4.13) [37,39]: 

 

Таблиця 4.13 

Опис трьох рівнів моделі товару 

Рівні товару Сутність та складові 

І. Дозатор рідких 

густих  речовин 
Точне дозування рідких речовин 

ІІ. Дозатор 

рідких речовин 

виконаний на 

основі 

перетискних 

клапанів 

Властивості / 

характеристики 
М/Нм Вр/Тх/Тл/Е/Ор 

1. Точність 

дозування 

2. Безшумність 

роботи 

3. Швидке 

спрацювання 

4. Довготривалий 

ресурс роботи 
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Продовження таблиці 4.13 

 

 
Якість: виготовлений за ISO  ,  до заміни мембрани у 

тестовому режимі пропрацював близько 12 000 000 циклів 

 Запаковується в спеціальну коробку з пінопластовими 

вставками попередньо обгорнутий в фіксуючу плівку, кожна 

деталь окрема(можлива повна збірка). 

 ДП «Фесто» - пневматичний об’ємний дозатор 

ІІІ. Дозатор 

рідких речовин 

виконаний на 

основі перети-

скних клапанів 

Стандартна комплектація 

Комплектується в радіальний стіл розливу з лінією пакування 

Комплексне поєднання властивостей і характеристик, закладене на другому та 

третьому рівнях товару 

 

 Для реалізації проекту необхідно визначити цінові межі  які можна 

встановити керуючись вже існуючими товарами на ринку (таблиця 4.14). 

 

Таблиця 4.14 

Визначення меж встановлення цін 

№ 

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 

1 100-300 євро 500-2000 євро 
близько10000 

євро/місяць 
100-500 євро 

 

Для коректної реалізації товару необхідно обрати оптимальну систему збуту  

в межах якої буде прийнято рішення (таблиця 4.15)[37,38]. 
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Таблиця 4.15 

Формування системи збуту 

№ 

п/п 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які має 

виконувати 

постачальник товару 

Глибина 

каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

1 

- Визнання 

наяв-ності 

потреби 

- Прийняття 

рішення 

- Укладення 

угоди 

- Логістичні 

- Обслуговування 

- Функції, пов’язані 

з угодами 

Нульовий 

рівень 

Прямий 

продаж 

 

 Щоб своєчасно реалізовувати товар та задовольняти клієнта необхідно 

розробити концепції маркетингових комунікацій для конкретного типу замовника 

(таблиця 4.16)[37,38]. 

 

Таблиця 4.16 

Концепція маркетингових комунікацій 

№ 

п/п 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали кому-

нікацій, якими 

користуються 

цільові клієнти 

Ключові 

пози-ції, 

обрані для 

позиціонув

ання 

Завдання 

рекламного 

повідомленн

я 

Концепція 

рекламного 

звернення 

 

Орієнтація 

замовника на 

європейський 

рівень збуту 

Підвищені 

вимоги до 

 інтернет мережа 

сайт 

безпосередня 

зустріч 

телефонія 

Дозуюча 

система 

Повідомити 

про 

можливості 

компанії 

виробника, 

ознайомити 

Інтернет –

розсилка, 

представле

на 

продукція 

на 
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якості 

продукції 

з 

асортименто

м продукції 

офіційному 

сайті, 

реклама в 

пошукових 

системах 

 

ВИСНОВКИ 

- Враховуючи проведений аналіз потреб ринку, можливість ринкової 

комерціалізації проекту цілком імовірна, попит в наш час досить 

масштабний, динаміка ринку стрімко зростає в галузі харчових технологій. 

- Даний проект за конкурентними характеристиками є одним з кращих 

варіантів, тому його заявлення на ринку є досить актуальним і має високі 

перспективи для впровадження в виробництво. 

- Впровадження має бути наступним чином: точкова реклама на 

підприємствах цільових замовників, презентація продукту замовникам, на 

ринку збуту, організація розсилок з новинкою від компанії. 

- З огляду на стрімкий розвиток промисловості, подальша імплементація 

проекту є цілком доцільною.  
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