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Paketleme Makinası İncelemeleri

YÜKSEK HIZLI DOĞRUSAL SLEEVE AMBALAJ MAKİNASI

• Hızlı değiştirme için ön programlı kam profilleri
• Titreşimsiz çalışma
• Tüm çalışma hızlarında benek pozisyonlandırma
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Sleeve Ambalaj Makinası

Yüksek Hızlı Doğrusal Sleeve Ambalaj
Makinası
Makina tanımı
Isıyla yapıştırılan etiketler bobin çözme sistemi
tarafından sağlanır. Etiketlenmemiş şişeler besleme
konveyörüyle taşınır ve aralıkları dönen bir besleme
vidasıyla belirlenir. Şişeler etiketleme makinesine
girerken bir tetikleme hücresinden geçer. Yassı
formdaki etiketler açılarak bir mandrel tarafından tüp
formuna getirilir. Baskı grafiğe uygun şekilde beslenip
kesilerek daha sonra buhar tüneline taşınacak olan
şişeye uygulanır.
Etiket yapıştırma ve buhar tüneli
Yüksek hızlı etiket yapıştırcı, film ilerlemesini baskı
grafiğine uygun şekilde, iki ardışık kesme işlemi
arasında belirli aralıklarla kontrol eder. Buhar tüneli
ısıyla yapıştırılan etiketler için gerekli ısıyı üretir ve
etiketlerin şişeye mükemmel bir şekilde yapışmasını
sağlar.

Makinanın bölümleri
1

Benek işareti algılama

2

Tüp formu veren mandrel

3

Folyo çekme tekerlekleri
İki kavrama tekerleği mandrel etrafında döner. Film,
silindirler ve mandrel arasında ilerler.

4

Kesici ünitesi
Kesici, dönüş yönünde çalışan iki üst üste binmiş
kasnaktan oluşur. Bu kasnaklar arasındaki hız farkı,
bıçakların geri çekilme konumu ile kesme konumu
arasında hareket etmesini sağlar.

5

Atma tekerlekleri
Kesilen folyoyu şise üzerine atar.

6

Çıkartma tetikleme hücresi
Çıkartma, nesnenin hücreden geçmesinin sonucu
olarak gerçekleşir.

7

Merkezi motor ve enkoder ekseni

8

Aşağıya kaydırma makaraları

9

Isıyla yapıştıma fırını

Paketlemede uzman otomasyon ortağınız
Sleeve ambalaj makinaları için lojik ve hareket kontrolörü veya hibrit kontrolör dahil tüm otomasyon ürünlerini
tedarik edebiliriz. Ayrıca tüm motorları, sürücüleri, pozisyon sensörlerini, güvenlik cihazlarını, sıcaklık
sensörlerini ve diğer panel komponentlerini sağlayabiliriz. Hepsi kolayca entegre edilebilirdir ve Omron kalitesi
ile güvenilirliğini taşımaktadır.
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Etiketi tüm çalışma hızlarında pozisyonlandırmak
ve yerleştirmek için hızlı kayıt kontrolü
Etiket üzerine basılan kayıt işareti beslemeyi kontrol
etmek ve kayma veya posizyonlandırma hatalarını
dengelemek için kullanılır. Kayıt kontrolü mevcut
harekette tüm hataların ölçülmesi ve sonraki
harekette düzeltme uygulamasıyla çalışır. NJ
kontrolörün, etiket kaydı etkinliğini algılar ve etiketin
nesne üzerine doğru anda yerleştirilmesi için etiket
beslemesini ana enkoder ekseniyle senkronize eder.
Hızlı değiştirme için ön programlı kam profilleri
Kam profillerinin manuel olarak oluşturulması için
hassas hesaplamalar ve hareket kontrolüne yönelik
derinlemesine bilgi gerekir. Sysmac Studio'nun kam
profil düzenleyicisi, elektronik kam profili tasarlamaya
yönelik kullanımı kolay bir araç sunar. Bu profiller
önceden programlanabilir ve kontrolörün belleğinde
saklanabilir. Makina çalışması sırasında başka bir kam
profiline ihtiyaç duyulduğunda, kullanıcı

programında HMI yoluyla değiştirme talimatı
uygulanır. Bu yapı, ürün değiştirme işlemini birkaç
yazılım komutuyla gerçekleştirebilen kısa bir sürece
dönüştürür.
Titreşimsiz çalışma ve daha yüksek çıkış hızları için
gelişmiş kam profili
EtherCAT altyapısına sahip NJ kontrolör tüm makina
hareketlerini ana enkoder konumuna göre
senkronize eder. NJ kontrolör, folyo çekme
tekerlekleri ve atma tekerleklerinin hızlanma ve
yavaşlamasını ana enkoderin dönüş açısının bir
fonksiyonu olarak hassas şekilde kontrol eden bir çift
sürekli ve çan şeklinde hız profili oluşturur. Folyo
çekme ve atma işlevlerinin kam profilleriyle
senkronize edilmesi titreşimin tüm çalışma hızlarında
ortadan kaldırılmasına olanak sağlar. Hız, çalışma
sırasında makineyi durdurmadan veya etiketin şişe
üzerindeki yerinin kaymasına neden olmadan NS
serisi ekran kullanılarak değiştirilebilir.
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