Termoselagem de Tabuleiros
Machine Case Study

SISTEMA DE ACIONAMIENTO POR BARRA DE INDEXAÇAO
• Fácil posicionamento dos eixos
• Controlo de temperatura topo de gama
• Perfis de controlo de movimento com curva "S"
industrial.omron.pt/packaging

Termoselagem de tabuleiros

Equipamento de termoselagem de
tabuleiros com sistema de acionamento
por barra transportadora de indexação
Descrição da máquina
Os tabuleiros vazios são carregados por um dispensador
de tabuleiros na linha de entrada e transportados até à
estação de selagem. A operação de selagem consiste na
incorporação de um filme termoplástico nas extremidades
dos tabuleiros e é executada numa atmosfera de gás
inerte ou vácuo. Antes da realização de qualquer
operação de selagem, uma novo filme é desbobinado,
posicionado sobre os tabuleiros, soldado na extremidade
dos mesmos e novamente bobinado para um rolo de
desperdício de filme
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Deteção de entrada de tabuleiros

B

Posições de limite superior e inferior do braço
móvel

C

Posição da barra transportadora quando recolhida

D

Posição de avanço máximo

E

Sensor de pressão diferencial

Sistema de acionamento de barra transportadora
Os tabuleiros são deslocados ao longo da máquina
por um sistema de transporte composto por várias
barras transportadoras transversais que se encontram
equidistantemente instaladas entre as duas correias
de acionamento laterais.
Principais grupos de funções da máquina
1

Indexação acionada por corrente
Transportador único composto por diversas barras
transversais com duas correias de acionamento laterais.

2

Estação de selagem
Estrutura superior com 4 cabeças de soldar, depósito
inferior e placas de ligação.

3

Sistema de elevação
O molde inferior pode ser deslocado no sentido
ascendente por um sistema pneumático.

4

Alimentação de película
Um braço oscilante controla a tensão do filme. Um
cilindro de pressão com servomotor orienta o filme.

5

Rebobinador do desperdício de película
O desperdício do filme é recolhido em bobine
controlada por servomotor.

Os seus requisitos de automação, a nossa solução completa
Fornecemos todos os produtos de automação para máquinas de termoselagem de tabuleiros, desde o sensor
para deteção de marcas ao controlador lógico responsável por todo o movimento da máquina. Fornecemos
também todos os motores, drives, sensores de posição, dispositivos de segurança, sensores de temperatura e
outros 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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Facilidade de posicionamento dos eixos
É utilizado um módulo de controlo de
posicionamento (CJ1W-NC[]81) para comunicar e
controlar todas os drives da máquina através da rede
de comunicação EtherCAT. Não são necessárias
ligações eléctricas complexas nem definições
individuais de parâmetros. Todas as informações
encontram-se disponíveis num único ponto de
acesso e controladas por um único programa.
Perfil de velocidade com curva "S"
O perfil de velocidade dos servodrives (R88D-KN[]ECT) pode ser programado no PLC através de um
conjunto de blocos de função standard "PLCopen"
visando ajustar por exemplo, a aceleração e
desaceleração do movimento do tabuleiro de modo
a evitar o derrame de líquidos na área de selagem.

Controlo da temperatura topo de gama para uma
selagem perfeita
O módulo com 4 "loops" de controlo de temperatura
(CJ1W-TC002) regula de modo individual a temperatura
das 4 placas de aquecimento. O controlo "2-PID" e a
função de ajuste automático ("autotuning") permitem
que cada circuito de controlo da temperatura tenha
uma capacidade de resposta com um mínimo de
"overshooting" aquando do arranque, proporcionando
uma resposta eficaz quando ocorrem perturbações
durante a produção.
O sensor certo para a função certa
A vasta gama de sensores Omron permite detetar
tabuleiros transparentes (E3X-SD), a posição da barra
transportadora de indexação (HL-5000/E3ZM) e as
posições limite do braço móvel (E3F2).
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Embora nos esforcemos por atingir a perfeição, a Omron Europe BV e/ou as suas empresas subsidiárias e filiais não garantem nem fazem quaisquer afirmações relativamente à
correcção ou integridade das informações descritas neste documento. Reservamo-nos o direito de efectuar quaisquer alterações em qualquer altura sem aviso prévio.

