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Задание

Да се проектира цех за производство на кисело мляко, с производство
Q=100т/ден, с асортимент от два артикула в съотношение по избор.

Проектът да обхване идеен план на материалните потоци и транспортната
система.

Предварителна разработка на заданието

Избраните артикули 1 и 2 са съществуващи продукти на �Данон-Сердика�
ООД, в разфасовки съответно по 0,450 и 0,175 кг. и размери както е показано в
приложения 1 и 2.

Товарните единици се формират в касети по стандарт на същата фирма -
размери 506х412х148(140) и маса 1,3 кг. Височината на касетата в скоби е при
стифиране. Касетата е предназначена за 20 бр. Артикул1, като в текущия проект за
опростяване е прието, че Артикул2 образува товарна единица в същата касета при
подредба в 2 реда (40 бр.).

Палетната единица се формира от 6 седемредни стифа на товарната
единица, както е показано на приложение 3. Укрепването се осъществява чрез
термосвиваемо стрип-фолио.

Избраното съотношение Артикул1:Артикул2 е 3:1 в брой палетни единици:

Брой палети Брой касети Брой кофички Обща маса
Артикул 1 211 8862 177240 79758 кг
Артикул 2 70 2940 117600 20580 кг
Общо 281 11802 - 100338 кг



Времево-технологичен план и планиране на материалните потоци

Технологията на производство протича в следните етапи:

1. Пастьоризация (бял цвят) � извършва се в пастьоризатори (5 бр.),
всеки с вместимост 20 тона. Пастьоризационният процес
продължава до петият час на производствения цикъл.
Материалният поток започва от приемната цистерна (сив цвят), и
запълва последователно петте пастьоризатора. Предвиден е шести
пастьоризатор (непоказан) който да поеме извънреден поток
материал.

2. В края на петия час едновременно започват работа миксер-
смесител (жълт цвят) и миялна (светло-син цвят). През миксера
преминава последователно целия поток от пастьоризаторите.
През петия час втори материален поток (разделен на два
паралелни клона) започва от склада за касети, преминава през
миялните и подготвя пълначните  В същото време започва ръчно
зареждане на пълначните машини с амбалаж.

3. Между средата на петия и началото на шестия час започват
работа пълначните машини. 5 броя машини (розов цвят) поемат
целия поток (4 паралелни клона за Артикул1, и един за
Артикул2), но е предвидена и шеста резервна машина (светло
розов цвят) с по-малка мощност, която да поеме част от потока
при авария.
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4. Палетизиращата машина (зелен цвят) поема петте потока товарни
единици излизащи от пълначните и формира палетните единици.

5. Термокамерата (червен цвят) поема палетните единици на
Артикул1 на партиди до 80 броя, като всяка партида престоява
малко повече от 7 (до осем) часа .

6. Камерата за бързо охлаждане е с работен цикъл 7 часа. От средата
на шестия, до средата на десетия производствен час тя поема
партиди от 20 палети Артикул2 (син цвят), а след 14-ия час
започва втори цикъл с партидите Артикул1 излизащи от
термокамерата, като този път партидите са от 80 палети.

7. Готовите артикули постъпват в склада за експедиция както
следва:
Артикул 1 � на 4 партиди (до 80 палети), през един час от средата
на 20-ти до средата на 23-ти.
Артикул 2 � на 4 партиди (до 20 палети), през един час от средата
на 13-ти до средата на 16-ти.

Проектът е направен за един производствен цикъл дневно, но както се
вижда от диаграмата, чрез припокриване на процесите и без пренастройка е
възможно започване на следващ цикъл, в 14-тия час на предшестващия го.

С минимална пренастройка (включване на резервните пастьоризатор и
пълначна), пълната производствена мощност на цеха по същия план е 120 тона.



Технологични машини

Цистерна

Цистерната изпълнява две основни функции � служи като приемен
резервоар от авто-цистерните, и е буфер на пастьоризаторите. За обем на
цистерната избирам 1.25 пъти обема на един пастьоризатор, т.е. 25000 л.

Габарити: Φ=2,5м, L=5м

Пастьоризатор

Пастьоризаторите са с обем 20 тона. и технологично време на обслужване 5
часа (мин.). Тъй като те работят с пълен капацитет, за поток от 100 тона са
достатъчни 5 бр. машини. Все пак за да се намали теоретичния коефициент на
натоварване, и за да се застрахова цеха от връщане на извънреден материал, са
предвидени 6 бр. пастьоризатора (възможно е единият от тях да служи като
резервен.)

По този начин материалният поток се обслужва при коефициент на
натоварване ρ=100/120=0,83

Габарити: Φ=2,5м, h=4м

Миксер

Миксер-смесителя е с капацитет 30 тона, с основна функция да подготви
хомогенна смес за пълначните машини, като в същото време играе ролята и на
буфер. Тъй като работните цикли на пастьоризаторите се предвижда да е
дефазиран, миксера ще работи с коефициент на натоварване  ρ=0,6÷0,8

Габарити: Φ=4,4м, h=2м

Миялна

Миялната машина е с капацитет 2000 касети/час. Тъй като необходимата
интензивност е 3720 касети, то се предвиждат две машини с обща
производителност 4000 касети/час. Максималният коефициент на натоварване
става ρ=3720/4000=0,93. Твърде високата стойност на ρ може да бъде намалена, ако
миялните осигурят запас от касети, като бъдат включени определено време преди
пълначните машини.

Габарити: L=3м, B=2,5м, h=1.8м



Пълначни

Пълначните машини работят паралелно на 4-часов цикъл. Числовите
характеристики са както следва:

Артикул1 Артикул2 Резерв
Макс. производителност (1ч) 4х7000 кг. 1х7000 кг. 1х6000 кг.
4 часов план 79758 кг. 20580 кг. 20000 кг.
Планова производителност (1ч) 4х4985 кг. 1х5145 кг. 1х5000 кг.
ρ 0,71 0,735 0,83

Габарити: L=4,5м, B=1,3м, h=1,6м

Палетизираща машина

Палетизиращата машина се настройва по производителността на
пълначните машини.

Габарити: L=5,5м, B=4,2м, h=2,1м

Термична камера и камера за бързо охлаждане

Двете камери представляват затворени обеми които трябва да поберат вече
палетизираните артикули и да ги съхранят при специални условия за технологично
време от 7 часа. Поради специфичността на транспортното решение двете камери
са разгледани обстойно по-долу.

Изчислените обеми са 648 куб.м. (19х5,5х6,2).



Разполагане на машините и транспортни решения

Машините са разположени както е показано в приложение 3.
Производствената транспортна система се състои от следните трасета:

- Приемна цистерна-пастьоризаторен блок � хидравлична тръбно-помпена
система

- пастьоризаторен блок-миксер � хидравлична тръбно-помпена система
- миксер-пълначни � хидравлична тръбно-помпена система
- миялна-пълначни � гравитационен дисков транспортьор. Над всяка
пълначна машина потока се отклонява с напречен отбивач и касетите се
разполагат във вертикален магазин-събирател, от където се изземват
поединично.

- пълначни-динамичен склад � две (една над друга) ленти обслужват
потока от пълне касети. Долната лента е поема потока Артикул1, а
горната � потока Артикул2. Потока касети от резервната машина се
поема от гравитационен дисков транспортьор, който го транспортира до
съответната лента, в зависимост от артикула за който е настроена
резервната пълначна.

- динамичен склад � Всяка от лентите от предишното трасе завършва с
(непрекъснат) троен разклонителен възел, който е дисков гравитационен
транспортьор. Касетите постъпват в динамичен склад с капацитет от 15
касети на ред. 3 реда осигуряват 42(+3) броя касети, с които
палетизиращата машина оформя една палетна единица. Динамичния
склад с общо 6 реда (по 3 за артикул) представлява входния буфер на
палетизиращата машина.

- динамичен склад-палетизираща машина � изземването от динямичния
склад се извършва от шествходен лентов (непрекъснат) събирателен
възел.

- палетизираща машина-камери � по дисков гравитационен транспортьор
палетите се транспортират до въртяща маса, където потоците на
артикулите се разделят. Приемните зони на трансманипулаторите са
лентови транспортьори. Потокът на Артикул1 влиза непосредствено в
приемната зона на трансманипулатора на термичната камера. Потокът на
Артикул2 достига приемната зона на камерата за бързо охлаждане по
междинен дисков гравитационен транспортьор.

- динамично складиране с гравитационно придвижване � във всяка от
камерите е  инсталирана стелажна
система, обслужвана от
трансманипулатори. Стелажите са
разделени на четири вертикални секции
(вж. схемата), с по четири коридора
разположени един над друг. Всеки от
коридорите е изолиран термично от
останалите, така че когато капацитетът
му (20 бр. палети) се запълни,
технологичния процес да започне. По



този начин партидите се разделят на по 20 палети в коридор, и 80 палети
в секция.

Трансманипулаторите работят по зададена програма, както следва:
Трансманипулаторът за термичната камера (от ляво на схемата) обслужва

циклично потока на Артикул1.
Трансманипулаторът на

охлаждащата камера (в средата)
обслужва потока на Артикул2
поединично, като го поема от
приемната зона и го заскладява в
приемащия коридор. Прехвърлянето на
партидите Артикул1 от термичната в
охладителната камера, се извършва като непрекъснат транспорт. За целта, двете
стелажни системи са денивелирани на височината на собствената си денивелация,
като по този начин изходите на коридорите на термичната камера са на нивото на
входовете на коридорите на охладителната камера. При прехвърлянето
трансманипулаторът застава на същото ниво и работи като междинно звено
непрекъснат транспорт, което налага да бъде снабден с лентово транспортиращо
устройство.

Експедиционният трансманипулатор е и последното звено във
вътрешнозаводската транспортна система. Той е полунепрекъснат събирателен
възел и транспортира палетите излизащи от коридорите на охладителната камера и
ги разполага в експедиционна зона откъдето могат да бъдат поети с кар на
експедиционния склад.



Изчисления по транспортната система

Хидравлични помпено-тръбни системи

Тръбната мрежа е с обща дължина 60 метра.
Исканият дебит от системите е 120 тона за 4 часа, при максмално налягане

от 5 атмосфери, откъдето:

Paps
m

h
tQ 6433 10.49,010.8,9.5,10.33,8,

4
120 ==== −

За необходимата мощност на всяка от системите, с коефициент на
презапасяване 1.5 се получава:

kWpQP 12,610.49,0.10.33,8.5,1..5,1 63 ≈== −

Гравитационен дисков транспортьор за празни касети

Транспортьорът е съставен от две секции с обща дължина 22 метра.
Ъгълът на наклон се изчислява по формулата:

o8,1
81,9.3,1

05,0.8arcsinarcsin ===
mg
nwα , където:

n � брой едновременно контактуващи с касетата дискове
w � общо съпротивление на един диск
m � маса на празна касета

Сумарната денивелация възлиза на 700мм.

Хоризонтален лентов транспортьор

Дължината на всеки от транспортьорите е 10 метра.
Необходима мощност на транспортьора за Артикул1:

kWKvwLgqP t
хор 5,45,1.

6,0.1000
5,1.06,0.10.81,9.208.

.1000
....

===
η

, където:

qt, N/m � маса на товара на единица дължина лента
L, m - дължина на транспортьора
w - обобщен коефициент на съпротивление
v, m/s - скорост на транспортьора



η - Общ КПД
K - Коефициент на сигурност

Аналогично се изчислява необходима мощност на транспортьора за
Артикул2:

kWKvwLgqP t
хор 2,15,1.

6,0.1000
5,0.06,0.10.81,9.164.

.1000
....

===
η

Гравитационен дисков транспортьор за пълни касети

В тази система влизат двата разклонителни възела в края на лентите,
разклонителният възел на резервната пълначна машина и шестте реда на
динамичния склад. Общата дължина възлиза на 44 м.

Минималният ъгъл на наклон е:

o26,0
81,9.3,9

05,0.8arcsinarcsin ===
mg
nwα , където:

n � брой едновременно контактуващи с касетата дискове
w � общо съпротивление на един диск
m � маса на пълна касета Артикул2 (по-лека)

Следва да се направи проверка на скоростта на касетите Артикул1, които са
с по-голяма маса, и при превишаване допустимата скорост да се поставят на
определени места спирачни дискове с по-голямо съпротивление. Същото трябва да
бъде направено и след разклонителните възли, където ъгъла на наклон значително
нараства.

Събирателен лентов възел

Събирателният възел е непрекъснат. Цикълът на работа е съобразен с
технологичния цикъл, който изисква непрекъснато подаване на серия от 42 касети
от един и същи артикул. Тъй като производството Артикул1:Артикул2=4:1, а
времето за оформяне на палетна единица е 48 секунди, то на всеки 192 секунди (4
серии Артикул1), се изисква серия Артикул2.

Следва да се определят времето на превключване и скоростта на лентата.
При изпълнението на последователни серии Артикул1, възелът не се

превключва тъй като потокът менава транзитно през буфера.
Времената се определят при изземването на серия Артикул2, и първата

серия Артикул1 след серия Артикул2. По този начин дефинирана, задачата се
състои в разпределянето на времето на цикъла (48 секунди) между времената
необходими за изземването на 3 реда, с по 14 касети.



Нека цикъла да е определен като tttT ssц 32 10 ++= . t е времето за
транспортиране на 15 касети. С s0 е означено първоначалното превключване от
едната към другата секция (горна и долна), s1 са превключванията между редовете
на една и съща секция. Ако приемем, че времето за превключване между два
съседни реда е равно, тогава получаваме:

ttT
tttt

sц

ssss

35
,3max 10

+=
==

Общата линейна дължина на 15 касети е 0,506.15=8 метра, или 10 с
разстояние между касетите 120-140 мм. При избор на скорост на лентата v=1,5 m/s,
за времето на транспортиране се получава:

t = s/v =  10/1,5 ≈ 7 s

Тогава, за времето за превключване се получава:

s
tT

t ц
s 4,5

5
7.348

5
3

=−=
−

=

Необходимата мощност на лентата се определя при изземване от най-долния
ред, при височина на изкачване H=400mm:

kW

KvHgqvwLgqPPP tt
верхор

45,1.
6,0.1000

5,1.4,0.81,9.2085,1.06,0.2.81,9.208
.1000

).......(

=+=

=
+

=+=
η

Дисков гравитационен транспортьор за палети

Състои се от две трасета � от палетизиращата машина до въртящата маса, и
от въртящата маса до приемната зона на трансманипулатора на камерата за бързо
охлаждане. Общата дължина е 23,2 метра.

Минималният ъгъл на наклон и в двете трасета се изчислява по по-леката
палета (Артикул2):

o016,0
81,9.364

05,0.20arcsinarcsin ===
mg
nwα , където:

n � брой едновременно контактуващи с палетата дискове
w � общо съпротивление на един диск
m � маса на палета Артикул2 (по-лека)



Лентови транспортьори � приемни зони на трансманипулаторите

Лентовият транспортьор на трансманипулатора на термичната камера е с
дължина 1600мм и положителна денивелация 30мм. Обслужва потока на Артикул1
с интензивност на товара 208 N/m. Скоростта трябва да е такава, че да обслужва
една палета на всеки 48 секунди. Поради тази причина е достатъчна скорост
v=0,1m/s. За мощността се получава:

kWkW

KvHgqvwLgqPPP tt
верхор

1,007,05,1.
6,0.1000

1,0.038,0.81,9.2081,0.06,0.6,1.81,9.208
.1000

).......(

≈=+=

=
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η

Аналогични са изчисленията и на лентовия транспортьор на втория
трансманипулатор. Той обслужва поток с линейно натоварване 164 N/m, и е
хоризонтален, с дължина 2,2 метра:

kWKvwLgqP t
хор 1,05,1.

6,0.1000
1,0.06,0.2,2.81,9.164.

.1000
....

≈==
η

Дисков стелаж за динамично складиране

Двата стелажа са разделени общо на 32 коридора по 22 метра (704 метра
обща дължина).

Минималният ъгъл на наклон отново се изчислява по масата на по-леката
палета:

o008,0
81,9.364

05,0.10arcsinarcsin ===
mg
nwα , където:

n � брой едновременно контактуващи с палетата дискове
w � общо съпротивление на един диск
m � маса на палета Артикул2 (по-лека)

За ъгъл на наклон избирам 0,1° за да се осигури движението на палетите,
тъй като коефициентът на триене ще се повиши в следствие на температурните
разлики, а стелажите не са ремонтопригодни.

Денивелацията на стелажите е 38 mm.

Трансманипулатори

Трите трансманипулатора се изчисляват и конструират по един и същи
начин, за облекчаване и поевтиняване на поръчката. Товарообслужващото
устройство е лентов транспортьор, със скорост равна на скоростта на приемните



зони, v = 0,1m/s. Транспортьорът на първия трансманипулатор трябва да е
реверсивен. Мощността на лентовия транспортьор е:

kWKvwLgqP t
лента 05,05,1.

6,0.1000
1,0.06,0.1,1.81,9.164.

.1000
.... ≈==

η

Ниската скорост и по-точното изчисляване на необходимата мощност могат
да сведат до минимум тарата която трябва да се повдига. В текущите изчисления е
приета маса 300 кг (лента, мотор-редуктор, и метална конструкция).

Оптималните скорости на трасманипулатора са в отношение LHvv LH :: = ,
като H и L са съответно височината и ширината на стелажния коридор. Времето за
товарене и разтоварване е:

s
v
stt outin 11

1,0
1,1 ====

Времето за максимално отиване и връщане (4-ти ред, 4-ти коридор) до
приемащия коридор се получава:

s
ttT

tt outinц
BAAB 13

2
111148

2
][
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Скоростите се изчисляват както следва:

s
m

LH

s
m

L

v
L
Hv

t
Lv

46,042,0
375,1
5,1

42,0
13
375,1.44

===

===

Мощностите на механизма за движение и подемния механизъм са както
следва:

kWvgQmP
kWKvwgQGP

Hподем

Lдвиж

1,55,1.46,0.81,9).448300(.).(
45,05,1.42,0.1,0.81,9).4481700(...).(

=+=+=
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Общата консумирана мощност от един трансманипулатор е:

kWPPPP лентаподемдвиж 6,505,01,545,0 =++=++=

Ескпедиционен дисков транспортьор

Подлежи на оразмеряване по проект на експедиционния склад. Може и да не
бъде гравитационен, тъй като палетите се избутват от новопостъпващите и се
изземват от кар на склада (SIRO).



Заключение

Текущият проект предлага вариантно транспортно решение за обзавеждане
на цех за производство на кисело мляко. Неблегнато е над транспортните проблеми
и тяхното решение, и е възможно технологичния модел да не отговаря на реалните
изисквания.

Самите транспортни решения са на етап идейно проектиране, и по тази
причина изчисленията са опростени (приблизителни), с презапасяване на
мощностите с порядък 1.5.

Складовата площ е изчислена при определено стифиране, но по-късно е
силно преоразмерена.

Цените на транспортната техника са избирани почти произволно, и при тях
са възможни големи отклонения от реалната им цена.

Разходите за допълнителни материали (работни ръкавици и облекла) са
предвидени за две смени от 8 работника и един дежурен.

Проектираната транспортна система включва:

- 3бр. трансманипулатори
- 1бр. въртяща маса
- 60м. хидравличен транспорт
- 25м. лентов транспорт
- 800м. гравитационен транспорт (дисков + склад)
- 3бр. транспалети
- 5+3 работника
- 1 дежурен отговорник (началник смяна)



Източници на информация

•  Технологичния план и оринтировъчни параметри на машините са
предоставени от �Данон-Сердика� ООД

•  За модел на пълначна машина при изчисленията на транспортната
система на празни и пълни касети е използвана машина МОКМ-6000 на
ЕТ �Милко Милушев�-Хасково.
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