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Урок 60: Устаткування підприємств торгівлі 

Хід роботи 

Фасувально-пакувальне обладнання призначене для попереднього фасування 

продуктів і пакування їх у відповідну тару з паперу, целофану, поліетилену та 

інших матеріалів. 

Попереднє фасування товарів дозволяє: 

✓ зберегти їх якість; 

✓ продовжити термін зберігання; 

✓ скоротити товарні втрати і потребу у пакувальних матеріалах; 

✓ створити зручність для вільного і швидкого вибору товарів покупцями; 

✓ підвищити продуктивність праці працівників; 

✓ підвищити пропуснку здатність торговелних підприємств; 

✓ збільшити товарообіг; 

✓ скоротити число працівників; 

✓ знизити витрати. 

Класифікація фасувально-пакувального обладнання: 

за призначенням: 

✓ для фасування товарів (автоматичні і напівавтоматичні дозатори); 

✓ для пакування товарів (дротозшивні машини, пакувальні машини, 

автомати для пакування овочів, фруктів і картоплі); 

✓ для фасування і пакування товарів (фасувальні автомати, автоматизовані 

потокові лінії); 

✓ для укладання фасованої продукції в тару-

обладнання (самозавантажувальні машини). 

за товарним профілем: 

✓ для фасування і пакування бакалійних і гастрономічних товарів (цукрового 

піску, круп, кухонної солі, сиру); 

✓ для фасування і пакування овочів і фруктів. 

за способом дозування: 

✓ об’ємне; 

✓ об’ємно-вагове; 

за ступенем автоматизації: 

✓ неавтоматичне; 

✓ напівавтоматичне; 

✓ автоматичне. 

за видом використовуваної тари: 

✓ для фасування і пакування в рукавну бавовняну і полімерну сітку; 

✓ в паперові пакети та пакети з плівкових полімерних матеріалів. 

за принципом дії: 

✓ безперервної дії; 

✓ періодичної дії. 

за ступенем агрегатування: 

✓ автономне (використовується окремо); 

✓ комплексне (входить до складу механізованих і автоматизованих 

потокових ліній). 
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Обладнання для фасування і пакування товарів 

Фасування товарів включає декілька операцій, які виконуються в певній 

послідовності: 

✓ підготовка товарів і тари; 

✓ подача товарів в обладнання; 

✓ дозування їх і надходження порції товару у тару, або в обладнання для її 

пакування; 

Пакування товарів включає декілька операцій: 

✓ підготовку тари; 

✓ наповнення фасованим товаром; 

✓ запечатування. 

Спосіб запечатування залежить від виду використовуваної споживчої тари: 

✓ паперові пакети – металевими проволочними скобами; 

✓ хлопчатопаперову рукавну сітку – металевими стрічковими скобами; 

✓ полімерну рукавну сітку – металевими стрічковими скобами або 

зварюванням; 

✓ полімерні плівки – зварюванням. 

Найбільш поширеним пакувальним обладнання е пакувальні машини для 

фасування і пакування різноманітних дрібноштучних і сипучих товарів у 

термозварну полімерну плівку. 

Для цього використовуються поліетиленова, поліолефінова і 

полівшнілхлоридна (ПВХ) плівки. Поліетиленова плівка - безпечний і якісний 

матеріал для упаковки. Вона прозора, газо- і вологонепроникна, мало важить, 

міцна і надійна. Поліолефінова плівка має високі фізико-механічні властивості: 

міцність до розривів, ударний опір. Вона вирізняється стійкістю до олій, жирів і 

розчинників, швидкою і легкою усадкою, чудовим зовнішнім виглядом, 

відсутністю запаху і температурним діапазоном від -30 °С. ПВХ плівка володіє 

високою міцністю і екологічністю. Вона стійка до атмосферних дій і низьких 

температур і не піддається старінню. 

Існують різні види пакувального обладнання з використанням термозварних 

плівок. Пакувальні машини вертикального типу призначені для упаковки всіх 

видів сипких і дрібно-штучних продуктів. Це обладнання дозволяє фасувати 

продукцію вагою від 20 грамів до 10 кілограмів. Воно має широкий діапазон 

продуктивності, до 180 пакетів за хвилину. Пакувальні машини 

горизонтального типу використовуються для упаковки штучної продукції - 

хлібобулочних, кондитерських виробів, заморожених напівфабрикатів, і т.п. 

Комплекси групової упаковки потрібні для упаковки коробок, банок, пляшок і 

пакетів. Обладнання для упаковки в термоусадочну плівку універсальне і 

застосовується в різних сферах промисловості - харчової, кондитерської тощо. 
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