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Съкращения използвани в записката:

ВЗТ - Вътрешнозаводски транспорт
ТЕ - Товарна единица
ТЗУ - Товарозахващащо устройство
ТС - Транспортно средство





Анализ на производствената мощност

Тъй като не е предоставена подробна информация по темата,
необходима е допълнителна преценка на изходящия товаропоток за да
се вземе решение за нужните транспортни съоръжения. Приемам, че
производственият артикул е кисело мляко в стандартна опаковка –
пластмасова кофичка, с нето тегло 450 грама.

Опростената диаграма на процеса е следната:

За да определя технологичната машина с най-малка
производителност, която определя мащаба на производството,
изхождам от зададения план и технология на производството.

1. От дадените размери определям капацитета на
пастьоризатора:

L = 4400 mm, D = 2400 mm
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Или приблизително 20 тона прясно мляко. Това отговаря на
средно 5 тона за час, или 11000 кофички.

2. Формуване кофички:

За прототип на машината използвам формувателната машина
“ЕТМАТ”, модел АФЧ-140. Според информацията на фирмата
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производител, производителността на машината е 900 бр.
кофички за час. Тъй като това е много по-малка
производителност от тази на пастьоризатора, дотук тази машина
е ограничаваща.

3. Пълначна машина:

Използвам за прототип пълначна машина на ЕТ ”Милко
Милушев” с производителност 6000 кофички/час. Очевидно тази
машина не ограничава производството.

4. Зреене – камера:

От зададения план на цеха определям размери на машината
2400x1800x2000. В този обем могат да се подредят четири
партиди касети, стифирани в 11 реда на четири стифа, или по 44
касети на партида. Така ако се подава по една партида на час,
всяка от партидите ще има период на зреене от 4 часа, както е и
според технологичното задание.

Тъй като в една касета се подреждат 20 потребителски
опаковки, производителността в сравнителни единици е 880
кофички за час.

От анализа става ясно, че производствения цикъл е ограничен с
минимално продължение 15 часа и максимално 48 (от капацитета на
пасторизатора). Постъпването на продукта в склада за готова
продукция започва в 12-тия час на цикъла, с интензивност 44 касети за
час.

Следователно, като целева производителност на експедиционната
зона можем да приемем 44 касети при изземване на всеки час, или
около 500 касети в час ако изземването става веднъж дневно (за един
час), при производствен цикъл 24 часа.

Трябва да се вземе предвид липсата на палетизатор при избора на
транспортна техника.



Изменения на основния план и нехарактерни решения

Главните изменения в основния план са:
- Добавена е втора рампа в СЗ ъгъл на цеха, през която да става

захранването с материали за формуващата машина, както и да
се въвеждат празните касети. Целта е да се отреже големия
материален поток от касети който преминава по цялата
дължина на цеха от рампата до касетиращата техника. Чрез
поставяне на гравитационен склад за празните касети, се
осигурява естествен транспорт и операциите за
транспортиране съществено се редуцират.

- Преместен е склада за материали и суровини за формуващата
машина, така че приемането на суровини да става през новата
рампа. Потокът на тези материали не е голям, но би могъл да
се намали и още. Необходими са оценка на товарооборота и
анализ за JIT поръчки.

- На освободеното от склада място са предвидени съблекалня,
душове и тоалетна за персонала обслужващ цеха. По този
начин се подобряват условията на труд, като в същото време
се облекчава и функционалността на административната
сграда.

Второстепенните изменения са на неархитектурно ниво, и са
следствие на някои от главните изменения:

- да бъде поставена междинна стена посока С-Ю на север от
камерата за зреене. (На плана показана зигзагообразно).
Функцията изпълнявана от тази стена е спиране на въздушния
поток в направление И-З, между новата рампа и вратата към
административната сграда, тъй като потока преминава през
работно място.

- Западната врата на втората рампа да се стесни с оглед на това,
че през нея става само захранване на цистерната с гъвкав
елемент на хидротранспортьора.

Две решения на системата за ВЗТ изискват по-подробен преглед
– захранването на касетиращата машина и експедиращата техника.

Касетиращата машина представлява допълнителен модул към
пълначната машина, който поставя готовите кофички от работните
касети на машината в транспортните касети посредством вакуумно



ТЗУ с двадесет вендузи. Празните касети се подават на интервали от 12
до 20 секунди според програмата, или от 3 до 5 касети в минута.

Решението което предлагам е базирано основно на дисков
гравитационен склад за съхранение на празните касети и акумулиращ
транспортьор поставен пред касетиращата машина. Акумулиращият
транспортьор е отново дисков, като за него са възможни добълнителни
варианти:

- Гравитационен транспорт, без допълнителни функции
- Транспортьорът е част от машина за измиване и изсушаване

на празните касети. В този и следващия случаи е нобходима
допълнителна информация.

- Транспортьорът е част от машина за измиване без изсушаване
на празните касети. Този вариант е само предложение, с идея
изсушаването да става в термичната камера за зреене. Това би
усложнило камерата, тъй като ще се наложи инсталирането на
система за отнемане на влагата.

Транспортът между склада и транспортьора е ръчен, като е
предвидена автоматизация на труда, чрез поставянето на подвижна
работна маса с вграден маломощен лентов транспортьор. По този
начин се подобрява ергономичния показател на работното място.

Експедиращият транспорт е втората позиция която трябва да
бъде разгледана подробно. Изборът на дисков гравитацинен склад е
естествен, поради ограничената ширина на помещението и наложената
FIFO система.

Исканата производителност от 500 касети за час, означава 8.33
касети за минута или малко повече от 7 секунди за касета. Тъй като
касетите не се палетизират, те представляват товарните единици които
трябва да се транспортират.

Вариантът който съм разгледал е базиран на непрекъснат поток
от единични ТЕ, реализиран чрез непрекъснат транспорт от дискови
транспортьори и лентов транспортьор със специална конструкция за
ръчно управление на потока.

Конструктивното решение представлява трисекционен
комбиниран траснпортьор. Първите две секции са дискови
гравитационни транспортьори които захранват третата секция. Втората
секция е поставена на релсов път позволяващ преместване по
направление на потока, като в неработно състояние изцяло се вмества в
обема под първата секция.



Третата секция е лентов транспортьор, поставен върху платформа
позволяваща преместване аналогично на това на втората секция. В
неработно състояние трите секции влизат една под друга изцяло в
експедиционната зона, и вратата към рампата може да се затвори.
Задвижването на втора и трета секции се осъществява от механизъм за
движение монтиран в платформата и задвижващ третата. Втора секция
е свързана механично с трета, чрез връзка която позволява движение
само при неработно състояние на втора секция (т.е. когато секцията е
гаражирана).

Освен праволинейното движение, платформата осигурява
завъртане на лентовия транспортьор на ±45° спрямо вертикалната ос,
както и наклон на лентата от 18° при издигане и 6° при спускане на ТЕ.

Транспортьорът следва да бъде така проектиран, че въртеливите
движения да изискват не повече от 300N. Управлението на механизъма
за движение и застопоряването на лентата да стават от командно табло
в предния край на лентовия транспортьор.



Описание на материалните потоци

Материалите в цеха постъпват като четири потока, и се
обединяват в един при операциите в пълначната машина.

Транспортът на суровината (прясно мляко) започва от южната
рампа, където чрез гъвкава връзка на хидравличния транспорт течния
материал се изпомпва от автоцистерната и постъпва в буферната
цистерна.

Следват още три участъка на хидравличен транспорт :
- цистерна-пастьоризатор
- пастьоризатор-смесител, през охладител
- смесител-пълначна машина
Постъпването на амбалаж и помощни суровини се осъществява

през западната рампа, както следва:
- Празните касети ръчно се подреждат в гравитационния склад

и се придвижват през него до края. От там биват иззети от
работник, който ги поставя върху акумулиращия дисков
транспортьор директно, или чрез работната маса. От края на
транспортьора те се изземват от манипулатор на касетиращия
модул.

- Формовъчната смес за кофичките и фолиото за запечатване се
обслужват изцяло ръчно. Сместа постъпва в чували и се
складира в склада, откъдето на всеки няколко часа се изземва
по един. По същия начин се борави и с фолиото, с тази
разлика че уедреният му вид е руло. Склада е поставен в
непосредствена близост до технологичните машини.
Предвидено е използването на ръчна количка, и поради
сравнително голямата тежест на товарите се препоръчва
символична санкция, ако персонала не неизползва количката.

От изхода на камерата за зреене касетите се поемат ръчно и се
стифират в помещението за шоково охлаждане. В края на цикъла
касетите ръчно се подреждат в гравитационния склад за готова
продукция.

При експедиция, работникът стифиращ в ТС подава сигнал за
захранване на експедиционната секция и втори работник започва ръчно
захранване на първата секция.



Това е и краят на материалния поток в рамките на цеха.
Пренебрегнат е потока на потребителски артикули вземан за
лабораторен анализ.
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