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Апстракт- У сладу са темом овај рад има задатак да прикаже модел за побољшање, односно, прилагођавање 

ауотоматских линаја за паковење флаша,  у условима за које постојећи, развијени, системи нису намењени. 
Наиме, постојећи системи за паковање флаша су сложене концепције и конструкције са скупим и сложеним 
мехатроничким решењима и намењени су производним системима где се раде велике серије паковања. Модел 
који је дат у овом раду нуди решања која су поједноставњена, а садржи довољан степен аутоматизације тако да 
се може користити у мањим производним системима. 

Кљтчне речи -  асеомаерка  линија, еочење с тлаше, дозипање, жаковање тлаша,  епанржопена епака  

1. УВОД  

Постојеће линије за паковање течности у флаше израђују се у потпуно аутоматизованој верзији само за 
велике серије и производне системе који раде веома велике количине паковања. Осим оваквих линија, 
постоје мање линије прилагођене мањим производним системима , али је њихов степен аутоматизације на 
много нижем  нивоу, а с тим у вези често нису конкуретне на тржишту. 

У овом раду ће бити извршене анализе постојешћих линија за паковње флаша са акцентом на 
транспортне системе код самог паковања. Такође, биће описани постојећи (основни) концепти линија за 
паковање течности у флаше, а биће предочени и недостаци, односно, предности појединих концепата као и 
решења појединачних проблема у транспорту.  

Као иновативно решење у раду ће бити дато решење транспортног система са мање захтевним 
механизмима и мањим укупним димензијама линије. Уз ова упрошћења, неопходно је да линија задржи 
одговарајући  степен аутоматизације, а да при том и даље буде погодна за мање призводне погоне. То 
управо омугућавају решења која су  у самом транспортном систему код ког се постиже довољан степен 
аутоматизације и флексибилности, а уз једноставнија механичка решења. Флексибилност ће бити  
постигнута тако што ће линија бити лако прилагођавана различитој величини албалаже, уз минимала 
механичка подешавања. Мањи производни циклуси захтевају овакве услове, јер је потреба за променом 
величине амбалаже честа, скоро свакодневна. Овакво решење у целини обухвата и блок за слагање флаша у 
пакет са могућношћу избора две формације пакета. 

На крају ће бити представљен концепт функционисања и управљања појединачних блокова као и 
целокупне линије са свим својим механичким деловима, сензорима, контролерима и осталом неопходном 
опремом. Траком ће упправљати главни PLC контролер, а блоковима за точење, затварање и слагање у 
пакете управњају мањи  arduini uno контролери. Контролери појединих блокова комуницирају са главним 
контролером помоћу пар дигиталних излаза и улаза. 

2. ДЕФИНИСАЊЕ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА  

Иновирани концепт аутоматских производних линија треба да обезбеди следеће: 
 

 Линија се планира за паковање течности у различите величине флаша.   

 Потребно је да се омогући паковање у флаше од 1 и 0,5 литара, без значајних механичких измена на 
линији. 

 Транспортни систем треба да носи флаше кроз процес паковања. 

 Систем токова треба да је линијског типа због једноставности, што значи да се флаше не смеју 
кретати прилоком точења и затварања. 

 Линија мора бити компатобилна са аутоматским модулом за постављање флаша на траку.  

 Изнад флаша на траци треба да се налазе блокови за точење, постављање затварача и датумирање.  

 Приликом кретања и стајања траке не сме доћи до падања флаша. 

 На излазу флаше треба да се пакују у пакете 3х3флаше или 3х4флаше 



3. ТРАНСПОРТ У ТОКУ ПАКОВАЊА КОД ЛИНИЈА ЗА ПУЊЕЊЕ ФЛАША 

У овом поглављу ће бити описани развијени постојећи системи који су потпуно аутоматизовани. 
Целокупни процес паковања се одвија кроз низ процеса и потпроцеса па су ове линије често изведене као 
модуларне целине где сваки модул обавља одговарајући процес или потпроцес. [1] 

 

1.1  Орновни концеже и рареавни модсли линија за жаковање тлаша 

Код линија за паковање флаша, према начину вођења памбалаже, и облику производне линије јављају се 
два основна концепта и то: 

 линијски концепт сли.3.2. [1]  и 

 кружни концепт сл.3.1 [1]. 

 

 
слика 3.1Линија са обртним модулима [1] 

 

 
слика 3.2Линијски тип [1] 

Код линијског концепта постоји класична равна праволинијска трака, која транспортује флаше кроз 
целокупан процес паковања. [1] 

Код кружног концепта се користе обртни модули на којима се флаше придржавају хватаљкама. 
Основнаи циљ је да се један процес завршава за време док се флаша креће на неком кружном модулу, 

Модули који чине аутоматску линију за пуњење и паковање флаша су: [1] 

 

 Транспортни систем за вођење флаше (на сл. 4.1 овом систему припадају делови означени бројевима 
2, 3, 5,  и 13) 

 Модул за постављање амбалаже на траку  

 Модул за прање амбалаже  

 Модул за пуњење (на сл. 4.1 за овај модул је предвиђен део траке са бројем 8) 

 Модул за довођење и постављање чепа (на сл. 4.1 за овај модул је предвиђен део траке означен 
бројем 9 ) 

 Модул за стезање чепа (на сл. 4.1 за овај модул је предвиђен део траке означен бројем 11) 

 Модул за уклањање неисправно затворене флаше 

 Модула за етикетирање 

 Модула за датумирање (на сл. 4.1 за овај модул је предвиђен део траке означен бројем 11) 

 Паковање флаша у пакете (Приказан на слици 4.5) 

  



 

4. ПРЕДЛОГ ИНОВАТИВНОГ РЕШЕЊА ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА НА АУТОМАТСКИМ ЛИНИЈАМА ЗА 

ПАКОВАЊЕ ФЛАША  

Скица идејног решења транспортног система за паковање флаша дат је на слици 4.1. 

 

слика 4.1 Скица идејног решења транспортног система за паковање флаша [2] 

 
Легенда за слику 4.1. 

 

1. Смер уласка амбалаже на машину 

2. Уводна шина за амбалажу 

3. Подеони круг 

4. Непокретни лењир подеоног круга 

5. Главна трака 

6. Хватаљка 

7. Напокретни лењири 

8. Место на ком се предвиђа систем за точење 

9. Место предвиђено за систем за постављање чепа 

10. Пнеуматски клип за придржавање сета флаша за 

време стезања чепова 

11. Сет флаша на којима се врши стезање чепа 

12. Мсто предвиђано за датумирање 

13. Излазна шина 

 

 

1.2 Начин тснкционирања линије 

 
Као што је приказано на слици 4.1. амбалажа за паковање долази са модула за аутоматско слагање 

амбалаже преко косе шине до подеоног круга. Крај ове шине је на скици 4.1 означен бројем 2. [2] 

Подеони круг 3 (сл 4.1) има улогу да синхронизује кретање флаша са хватаљкама 6. на главној траци 5. 
на истој слици. Овакви кругови се користе за синхронизацију односно за постављање амбалже на 
одговарајуће растојање у ходу. [2] 

Након постављања флаша у хватаљке лењири 7. који су непокретни придржавају флаше како не би  
дошло до испадања флаша из хватаљки. Уједно, ови лењири носе део тежине флаша дуж целе главне 
траке.[2] 

Дуж главне траке налазе се модули за:  

 точење (на делу означеном са 8 сл.  4.1)  

 постављање чепа (на делу означеном са 9 сл.  4.1)  

 стезање чепа (на делу означеном са 11 сл. 4.1)   

 датумирање (на делу означеном са 12 сл. 4.1) 

Код модула за стезање чепа део лењира на ком стоји сет чији се чеп стеже налази се на клиповима 10.(сл. 
.4.1) Улога ових клипова је да притисну лењир ка флашама у тренутку рада шафилица. На тај начин су 
флаше фиксиране између лењира и хватаљки, тако да се спречава окретање целе флаше у току стезања 
чепа.[2] 

Од главне траке 5. (сл. 4.1) до наредног модула (слагање флаша у пакет), флаше се крећу поново низ 
косу шину на исти начин као на улазу 2 на подеони круг 3.( сл. 4.1) [2] 
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1.3 Контигспација и изглед линије 

Као што је већ напоменуто транспорт у току паковања се остварује помоћу хватаљки на главној траци. 

Хватаљке држе  флашу само својим обликом ( као што се види на слици 4.3) Наспрам хватаљке се налази 

лењир као што је описано (сл. 4.1) [3] 

 
слика 4.2 Слика 3D модела хватаљке [3] 

 
слика 4.3 Приказ склопа флаше и хватаљке[3] 

 
Статичком анализом која је извршрна на моделу ове хватлаљке утврђено је да подноси оптерећење за 

флашу од 1 литар.  Материјал који је коришћен при анализи је пластика, због цене, а и због лакше обраде. 

За целокупну линију као и за хватаљку израђен је 3D модел, што се може видети на следећој слици. На 
датом моделу цео систем је конфигурисан праволинијски, што није неопхпдно. Поједини блокови у системо 
могу бити међусобо другачије размештени.  

 

 

слика 4.4 Приказ 3D модела главне траке[3] 

 

Улаз флаше на подеони круг може да буде и под 90
0
 у односу на правац главне траке, и то са обе стране. 

Линија може да се подеси тако да се флаше крећу другим делом главне траке уколико је то погодније у 
условима неког простора. Такође излаз са главне траке може бити под правим уоглом. Једина два дела која 
су фиксна, и која се не могу просторно другачије конфигурисати један у односу на другог, су главне трака и 
подеони круг. [2] 

  



 

 На слици 4.5 је приказан систем за слагање флаша у пакет који следи после главне траке. Од главне таке 
(5. сл. 4.1) до овог модула (слагање флаша у пакет) флаше се крећу поново низ косу шину на исти начин као 
на улазу линије. Разлог коришћења шине је, као и на улазу, прилагођавање машине различитој величини 
амбалаже. [2] 

 

слика 4.5 Приказ 3D модела система за слагање флаша у пакете [3] 

 

5.  КОНЦЕПТ ГЛАВНОГ УПРАВЉАЊА ЛИНИЈЕ 

 
Концепт главног управљања на линији приказан је на слици 5.1. Према овој слици главни контролер 

директно управља траком и датумаром, а комуницира са контролером точења, контролером чепа, са 
контролером пакета користећи дигиталне улаза и излазе. Сваки од ових потпроцеса има свој контролер и 
свој потпрограм који се извршава када главни контролер то захтева. Главни PLC даје команду за почетак и 
прима имформацију када сваки контролер заврши свој пот- програм.  

слика 5.1 Скица концепта главног управљања система 
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Лагенда за слику 5.2 

 
1. Управљачке команде за машину  

2. Улаз флаша на машину 

3. Провера постојања флаша на улазу машине. (оптички или капацитивни сензор) 

4. Погонски мотор са редуктором и зупчастим ременом за покретање главне траке 

5. Контрола брзине и позиције траке (енкодер) 

6. Сензор за нулти положај траке при покретњу машине (оптички или капацитивни сензор) 

7. Сензор за контролу излаза са траке за случај да флаше не одлазе (оптички сензор) 

8. Сензор за активирање датумара у тренутку наиласка флаше (оптички или капацитивни) 

 
 

6 ЗАКЉУЧЦИ 

У овом раду главна иновација је транспортни систем којим се флаше транспортују у току паковања. 
Овим се остварује паковање флаша различте величине без икаквих механичких промена на главној траци. 
То омогућавају једноставне хватаљке које прирджавају флаше на месту где су све флаше једног типа 
једнаких димензија, без обзира на њихову величину.  

Код других линија са равном траком неопходно је померање по висини свих извршних органа када се 
прелази на флаше са другом висином, што овде није потреебно.  

Овакве и сличе могућности имају машине са обртним модулима, али је њихова конструкција знатно 
компликованија, па је самим тим и њихова цена већа. 

Због концепта управљања помоћу неколико мањих контролера (aruino ono) нема потребе за великим PLC 
контролером са пуно улаза и излаза што значајно смањује цену, док је цена поменутих контролера реда 
величине једног сензора. 
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