
 

 

 

MAŞINA DE AMBALAT LAPTE 

- ALP 2000 - 

D O M E N I U L  D E  U T I L I Z A R E

Maşina de ambalat lapte în pungi este destinată fabricilor de lapte, în scopul ambalării 

laptelui de consum în condiţii corespunzătoare de igienă. 

MAŞINA DE AMBALAT LAPTE ÎN PUNGI - ALP 2000 

D E S C R I E R E  

Maşina de ambalat lapte în pungi este un utilaj complex, comandat electronic de un automat 

programabil. Acţionările sunt executate de un motor pas cu pas şi de cilindri pneumatici, comenzile 

fiind date de programul implementat în automatul programabil mai sus menţionat. 

Principalele părţi componente ale maşinii de ambalat lapte în pungi sunt următoarele: 

- cadru metalic; 

- dispozitiv de întindere a foliei; 
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- guler de ghidare a foliei; 

- sistem de dozare a laptelui; 

- dispozitiv de sudare verticală; 

- sistem de tragere a foliei de pe rolă; 

- dispozitiv de sudare orizontală; 

- sistem de alimentare cu lapte; 

- acţionare pneumatică; 

- instalaţie electrică şi de automatizare. 

Cadrul este o construcţie din oţel inoxidabil din ţevi pătrate şi tablă, pe care sunt montate 

majoritatea celorlalte ansambluri menţionate. 

În partea din faţă şi din spate este prevăzut cu uşi şi geam transparent securizat, iar pe lateral 

cu încă două uşi din tablă. Intrările şi ieşirile cablurilor electrice şi tuburilor de aer comprimat sunt 

prevăzute cu presetupe pentru etanşare. Tabloul electric este executat în protecţie IP 55. Uşile faţă-

spate sunt dotate cu lacăte electrice de protecţie. 

Pe partea frontală a cadrului se găsesc toate comenzile maşinii, inclusiv prizele de curent şi 

de aer comprimat, pentru diverse utilităţi. În spate, cadrul adăposteşte tamburul cu folie şi 

dispozitivul de întindere a acesteia. Lateral stânga sunt montate: grupul de distribuitoare 

pneumatice, cilindrii pneumatici de acţionare a dispozitivelor de sudare verticală şi orizontală, 

precum şi motorul pas cu pas. Lateral dreapta se află tabloul electric şi de automatizare. 

Pe partea frontală a cadrului sunt montate: gulerul de ghidare a foliei, sistemul de dozare, 

dispozitivele de sudare verticală şi orizontală şi sistemul de tragere a foliei. 

Dispozitivul de întindere a foliei este compus dintr-un suport pe care sunt montate grupuri de 

role de întindere, dispozitivul de frânare a tamburului cu folie, dispozitivul de ştampilare a datei, 

senzorul optic de identificare a paşilor şi o lampă de raze ultraviolete pentru dezinfecţia bacteriană. 

Gulerul de ghidare a foliei este construit astfel încât să permită acesteia să se plieze pentru a 

forma un tub în vederea formării pungilor închise cu produs. 

Sistemul de dozare a laptelui este compus dintr-un cilindru, în interiorul căruia culisează o 

tijă cu piston, acţionată la partea superioară de un cilindru pneumatic. 

Dispozitivul de sudare vertical este acţionat de un cilindru pneumatic, cu ajutorul unor tije 

glisante. Mecanismul de sudare încorporează o rezistenţă electrică de 300W / 36V şi un senzor de 

temperatură. 

Sistemul de tragere a foliei este acţionat de un motor pas cu pas, prin intermediul unei curele 

dublu dinţate. Folia este antrenată prin intermediul a două perechi de role de fricţiune cu bandaj de 

cauciuc. Apăsarea rolelor pe folie este reglabilă. 

Dispozitivul de sudare orizontală este acţionat de doi cilindri pneumatici montaţi spate în 

spate. De la cilindri mişcarea se transmite prin două tije glisante la cele două corpuri de sudare 
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orizontală. Fiecare corp de sudare conţine câte o rezistenţă electrică de 300W / 36V şi câte un 

senzor de temperatură prin care se asigură termoreglarea. 

Corpurile de sudare, construite din aluminiu, sunt izolate în zona sudurii cu pânză teflonată. 

Pe contrapiesa corpului de sudare sunt montate garnituri de cauciuc siliconic. 

Sistemul de alimentare cu lapte este format dintr-o valvă pneumatică de acces a laptelui, un 

rezervor de lapte care alimentează o pompă centrifugă şi conductele de refulare a laptelui spre 

sistemul de dozare. Pompa centrifugă are un motor de  0,55 kW/3000 min
-1

, asigurând un debit de

15 m
3
/h şi HT = 10 mCA.

Acţionarea pneumatică a maşinii de ambalat lapte în pungi asigură majoritatea funcţiunilor, 

dând posibilitatea unei funcţionări automate, după un ciclu programat, implementat în automatul 

programabil. Funcţiunile realizate de cilindrii pneumatici sunt următoarele: acces lapte, dozare, 

sudare verticală şi frânare tambur folie, sudare orizontală, ştampilare şi frânare folie. 

Instalaţia electrică şi de automatizare include tabloul electric, circuitele de acţionări şi 

circuitele de senzori ce transmit informaţii la automatul programabil. Partea de comandă a maşinii 

este concentrată pe partea frontală. Aici se găsesc: 

- comutator cu 3 poziţii de tensiune; 

- panou de operare cu afişaj digital; 

- selector de programe cu 3 poziţii; 

- buton de start; 

- controler temperatură lipire verticală; 

- controler temperatură lipire orizontală; 

- buton de oprire; 

- buton de avarie. 

F U N C Ţ I O N A R E A

Maşina de ambalat lapte în pungi este alimentă cu lapte din reţeaua fabricii. La intrare în 

maşină există un robinet, cu acţionare pneumatică, de acces al laptelui în rezervorul tampon al 

pompei centrifuge. Rezervorul este prevăzut cu un senzor ce permite menţinerea unui nivel 

convenabil în vas, prin închiderea şi deschiderea robinetului de acces mai sus menţionat. Comanda 

închiderii şi deschiderii robinetului este asigurată de automatul programabil. 

Pompa centrifugă trimite laptele în sistemul de dozare. Dozarea laptelui se face volumetric, 

prin închiderea şi deschiderea unei valve, acţionată pneumatic, a cărei comandă este asigurată de 

automatul programabil, care controlează timpul de deschidere a valvei. Timpul de deschidere se 

poate regla din milisecundă în milisecundă de la panoul de operare cu afişaj digital. 
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Formarea pungii începe de la rola de folie montată pe un tambur, care trece prin dispozitivul 

de întindere a foliei, unde, pe margine se ştampilează data. Apoi folia trece prin gulerul de ghidare 

şi se pliază în vederea sudării verticale. Prin sudarea verticală se realizează un tub, care în 

continuare este antrenat de sistemul de tragere a foliei, cu ajutorul rolelor de fricţiune antrenate de 

motorul pas cu pas. 

Dozarea produsului se face concomitent cu sudarea orizontală a pungii şi debitarea pungii 

anterioare care cade sub propria greutate. 

C A R A C T E R I S T I C I  T E H N I C E  Ş I  F U N C Ţ I O N A L E

- Productivitatea: 1500÷2000 pungi/oră 

- Mărimea dozei: 250; 500; 800 şi 1000 ml 

- Precizia de dozare:  2 % 

- Produsul ambalat: lapte lichid 

- Material pentru ambalaj: polietilenă de joasă densitate, opacă, 

STAS 8171-84 

- Lungimea pungii: 125 ÷260 mm 

- Dimensiunile rolei cu folie: 

- lăţimea foliei: 320  380 mm 

- diametrul maxim al rolei: 350 mm 

- diametrul interior al ţevii suport: 70 ÷ 90 mm 

- Putere instalată totală: 3 kW 

din care: 

- motor pompă lapte: 0,55 kW / 3000 min
-1

- rezistenţe pentru sudare: 3×300W / 36V 

- rezistenţă pentru ştampilare: 6W / 36V 

- motor pas cu pas: 8A / fază 

- Tensiunea de alimentare: 380V / 50Hz 

- Aer comprimat: 

- presiune: min. 6 bar 

- consum: 22 Nm
3
 / oră

- puritatea aerului: conform clasei 2, STAS 8842 -79 

- Dimensiuni gabarit (L × l × h): 1900 × 1355 × 2400 mm 

- Masa netă: 740 kg 


