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Moldagem, Enchimento e Selagem Horizontal
Machine Case Study

MÁQUINA FORMADORA DE BOLSAS E SAQUETAS

• Manuseamento versátil de dados e receitas
• Acesso remoto com segurança
• Fornecedor de toda a solução de automação



Máquina formadora de bolsas e saquetas

Moldagem, enchimento e selagem
horizontais

Bolsas e saquetas verticais
Numa máquina de moldagem, enchimento e selagem
horizontal, é desenrolada uma rede/filme flexível, a
embalagem é moldada e em seguida, selada em 2 lados
(opcionalmente também no fundo). Após o enchimento
vertical com o produto, a parte superior é selada para
fechar a embalagem. Opcionalmente, antes da selagem
final, é possível adicionar um sistema de abertura. Tudo
isto acontece durante o movimento horizontal do
material embalagem flexível, mas com a orientação da
embalagem na vertical. A imagem seguinte apresenta
uma máquina acionada por CAMs em funcionamento
discreto. Também existem máquinas de funcionamento
contínuo, nas quais as seções 4 a 6 são frequentemente
configuradas em carrossel.

Embalagem de bolsa na vertical
Numa saqueta, a filme é dobrado e selado. Numa bolsa vertical, a
parte inferior do filme é colocado em forma de "W" e em
seguida, é selado apenas nos cantos. Isto cria uma forma oval na
parte inferior que permite dar estabilidade à embalagem na sua
posição vertical.

Função principal

Desenrolar e formar o filme
Utiliza a rede flexível e dobra-a numa forma de base.

1

Formar a bolsa/saqueta
Sela as laterais e opcionalmente a parte de baixo.

2

Marcar, puxar e cortar
Regista o escorregamento, corrige e separa as
embalagens.

3

Abrir e encher:
Prepara a embalagem para encher com o produto.

4

Esticar e fechar
Fecha e sela a parte superior da embalagem

5

Braços de transporte
Orientam o movimento das embalagens separadas.
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A sua necessidade de automação, a nossa solução completa
Nós automatizamos máquinas! Fornecemos todos os produtos de automação para máquinas de bolsas e
saquetas, desde o sensor para deteção de marcas ao controlador lógico responsável por toda a gestão da
máquina. Fornecemos também todos os motores, drives, sensores de posição, dispositivos de segurança,
sensores de temperatura e  componentes como relés e fontes de alimentação para instalar no quadro
eléctrico. Todos eles são fáceis de instalar e apresentam a chancela de qualidade e fiabilidade da Omron.
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Acesso remoto seguro
Para os construtores de máquinas, é essencial
poder diagnosticar e prestar assistência às suas
máquinas nas instalações dos seus clientes. Ao
mesmo tempo, o utilizador final irá beneficiar de
acesso remoto, dado que a máquina permite um
acesso fácil e disponibiliza informação da
produção em tempo real. A Omron tem uma
experiência sólida em soluções de acesso remoto
de elevada segurança.

BTratamento versátil de receitas e dados
Ao exportar máquinas, existe a necessidade de
uma interface de operação multi-idioma com um
tratamento de receitas de fácil de execução.
Outros aspectos chave como o registo de dados
em cartão de memória (CFR21) e o tratamento e
abertura de ficheiros  PDF, flash e vídeo não
devem ser ignorados. O terminal HMI NS da
Omron disponibiliza estas funcionalidades numa
interface de máquina consolidada e reconhecida
pelo mercado.

A

Sincronização CAM servo
Para alcançar um movimento suave do filme, sincronizado com o veio CAM mecânico, é necessário
criar um perfil virtual de CAM para o servo que puxa o filme. O servodriver Omron G5 foi optimizado
para executar esta função utilizando a entrada de registo que recebe o sinal do sensor de marca
E3ZM-V. Tudo isto é recolhido e gerido pelo controlador de máquinas NJ.
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