Dozowanie substancji
w procesach pakowania

separuj¹cych poprzez odcinanie przez zastawki
odpowiedniego stosu obiektów lub sortuj¹cych
przy pomocy tarczy lub bêbna z odpowiednio
dopasowanymi otworami.

PAWE£ KULA
Przy du¿ym asortymencie produkcji
mechanizacja usprawnia ³añcuch
logistyczny firmy. Maszyny do
dozowania s¹ obecnie powszechnie
wykorzystywane w dynamicznie
rozwijaj¹cych siê polskich
i zagranicznych firmach. Obecnie na
krajowym rynku maszyn pakuj¹cych
ka¿dy producent farmaceutyków,
kosmetyków, artyku³ów spo¿ywczych,
chemii gospodarczej itp. mo¿e
znaleæ co dla swojej firmy. Wród
urz¹dzeñ wspomagaj¹cych proces
pakowania poszukiwane s¹ czêsto
maszyny dozuj¹ce. Proces dozowania
dotyczy cieczy, kremów i past
o ró¿nych lepkociach i w³asnociach
chemicznych (w tym równie¿ cieczy
³atwo pieni¹cych siê), substancji
sypkich (proszki, granulaty), a tak¿e
obiektów o powtarzalnych kszta³tach
i wymiarach (tabletki, dra¿etki,
kapsu³ki itp.). Jest to mo¿liwe dziêki
szerokiej gamie dozowników, które
daj¹ dzisiaj olbrzymie mo¿liwoci
w wielu zastosowaniach.

D

ozowanie odmierzonej iloci substancji,
w zale¿noci od wymagañ u¿ytkownika,
mo¿e byæ realizowane w oparciu o ró¿ne parametry.
Odmierzenie i zadozowanie okrelonej iloci
materia³u sypkiego najczêciej oparte jest o wagê.
W przypadkach, gdy nie jest wymagana wysoka
precyzja, stosuje siê metodê objêtociow¹. Czêsto obie te metody s¹ ³¹czone w celu przyspieszenia procesu. Wystêpuje wówczas dozowanie
zgrubne metod¹ objêtociow¹ oraz dozowanie
uzupe³niaj¹ce metod¹ wagow¹. Metoda objêtociowo-wagowa stosowana jest równie¿ do dozowania cieczy o du¿ej gêstoci.
Ciecze, zw³aszcza w przemyle farmaceutycznym, zwykle odmierzane s¹ objêtociowo. Zazwyczaj w tym celu u¿ywa siê pompy ss¹co-t³o-
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cz¹cej o okrelonym skoku t³oka. Niektórzy producenci dozowników wykorzystuj¹
w tym celu równie¿ pompy zêbate
a nawet perystaltyczne po³¹czone z precyzyjnym napêdem. Wyj¹tek stanowi coraz bli¿szy farmacji przemys³ kosmetyczny, gdzie czêstym wymaganiem jest tzw. nalewanie na poziom. Podyktowane jest to zwykle tylko estetyk¹
handlow¹, która wymaga równego poziomu p³ynu we wszystkich stoj¹cych obok siebie opakowaiach, które obarczone s¹ b³êdami wystêpuj¹cymi przy produkcji i nie zachowuj¹ dok³adnoci kszta³tu. Tani¹ i w wielu przypadkach skuteczn¹ metod¹ dozowania cieczy jest metoda grawitacyjna polegaj¹ca na czasowym otwieraniu
zaworu pozwalaj¹cego na swobodny przep³yw
cieczy z po³o¿onego wy¿ej zbiornika do nape³nianego opakowania.
Przy dozowaniu obiektów kszta³towych zasada dzia³ania dozowników oparta jest o odliczanie. Czêsto wykorzystuje siê w tym celu elektroniczne uk³ady fotooptyczne jedno- lub
wielotorowe. Wad¹ tych systemów jest
czu³oæ elektroniki na zapylenie. Doskonale zdaj¹ egzamin równie¿ systemy
oparte na prostych mechanizmach

Zarówno
maszyny automatyczne,
jak i pó³automatyczne mo¿na z powodzeniem
³¹czyæ w linie, zapewniaj¹ce okrelon¹ wydajnoæ i ci¹g³oæ procesu produkcyjnego.
W grupie automatów dozuj¹cych na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ tzw. monobloki, których cech¹ charakterystyczn¹ jest zintegrowanie w jednej maszynie ró¿nych funkcji, np.: automatycznego podawania opakowañ i zamkniêæ, dozowania substancji, zamykania oraz etykietowania opakowañ.
Maszyn¹, która moim zdaniem zas³uguje na
szczególn¹ uwagê firm bran¿y chemii gospodarczej i kosmetycznej, jest dozowarka liniowa
LD-4 produkowana przez firmê EMPAK. Jest to
szeregowa nape³niarka objêtociowa,

WAZENIE - DOZOWANIE - PAKOWANIE

wyposa¿ona w szeæ pomp dozuj¹cych, regulowanych p³ynnie w zakresie 0,25  2,5 l. Dziêki
funkcji dozowania dwukrotnego mo¿liwe jest nape³nianie opakowañ o objêtoci do 5 l. Charakteryzuje siê ³atwoci¹ przezbrajania przy zmianie
opakowania lub wielkoci dozy.
Ruchome nalewaki wprowadzane s¹ do
wewn¹trz opakowania, po czym nastêpuje
zadozowanie p³ynu. W tym czasie na szyjce opakowania osadzane s¹ sto¿kowe piercienie centruj¹ce, które pe³ni¹ funkcjê

przy podwójnym dozowaniu, wydajnoæ oscyluje w granicach 800  1000 op./godz.
£atwoæ przezbrajania i obs³ugi, pro-

odprowadzenia
ewentualnego
nadmiaru p³ynu oraz zaworów odcinaj¹cych po
wyjciu nalewaków. Opakowania zabezpieczone
s¹ przed zanieczyszczeniem produktem przez wysuwan¹ rynienkê. Automat jest skonstruowany
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa. Ca³oæ os³oniêta jest estetycznymi os³onami zabezpieczaj¹cymi obs³ugê
przed ruchomymi czêciami maszyny.
Brak elementów formatowych (poza nalewakami, które nale¿y zmieniæ, je¿eli zmienia siê
w znaczny sposób rednica szyjki opakowania)
sprawia, ¿e maszyna jest ³atwa w przezbrajaniu
i obs³udze. Regulacji podlega praktycznie po³o¿enie poszczególnych elementów prowadz¹cych,
wykonawczych oraz skok pomp dozuj¹cych. Wydajnoæ maszyny wynosi ok. 2400 op./godz. przy
dozowanej objêtoci 0,5 l, dla p³ynów o gêstoci przeciêtnego szamponu. Dla objêtoci 5 l,

stota oraz uniwersalnoæ konstrukcji sprawiaj¹,
¿e jest to automat przydatny szczególnie tam,
gdzie wystêpuje du¿a ró¿norodnoæ opakowañ
i pakowanych p³ynów oraz zwi¹zana z tym koniecznoæ czêstej zmiany parametrów roboczych
maszyny.
Jako uzupe³nienie dozowarki LD-4 w ofercie
s¹ równie¿ zakrêcarki automatyczne typu ZA, ca³a
gama etykieciarek automatycznych typu EA do
etykiet samoprzylepnych oraz urz¹dzenia transportu wewnêtrznego, takie jak przenoniki lub
sto³y obrotowe.
Maszyny te cechuje niezawodnoæ, wysoka jakoæ i estetyka wykonania. Do ich produkcji stosowane s¹ atestowane materia³y, pozwalaj¹ce na
utrzymanie u u¿ytkownika standardów GMP. Do
wszystkich maszyn i urz¹dzeñ za³¹czane s¹ szczegó³owe dokumentacje techniczno-ruchowe. Na
¿yczenie u¿ytkownik mo¿e równie¿ otrzymaæ wzorce dokumentacji walidacyjnej urz¹dzeñ.
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