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Kap Yapıştırma

İtici Kol Hareketi ile Kap Yapıştırma
Makina tanımı
Boş kaplar bir kap magazini tarafından besleme
hattına yüklenir ve konveyörle yapıştırma
istasyonuna taşınır. Yapıştırma işlemi, kapların
kenarlarına termoplastik bir film kaynağı
yapılmasından oluşur ve işlem vakum veya nötr gazlı
bir atmosferle gerçekleştirilir. Herhangi bir yapıştırma
işlemi yapılmadan önce yeni bir film açılır; kapların
kenarlarına yapıştırılır ve artakalan fire folyo fire
makarasına tekrar sarılır.
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Kap giriş algılama
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Film gerginlik kolunun üst ve alt sınır konumları

C

İtici kol geri çekilmiş durumda

D

İtici kolların home pozisyonu

E

Vakum basınç sensörü

Kap taşıyıcı kol
Kaplar, taşıma zinciri arasına eşit aralıklarla
yerleştirilmiş bir dizi transvers itme kolu ile sağlanan
taşıma sistemiyle makinanın tamamı boyunca hareket
ettirilir.
Makinanın Bölümleri
1

Taşıyıcı
Bir dizi transvers kol ile taşıma zincirinden
oluşan tek konveyördür.

2

Yapıştırma istasyonu
4 kaynak başlığı, alt kalıp ve köprü plakalarından oluşan
üst kavrama muhafazasıdır.

3

Kaldırma sistemi
Alt kalıp bir pnömatik sistem tarafından yukarı
doğru hareket ettirilir.

4

Film besleme
Hareketli bir kol film gerginliğinin kontrol edilmesini
sağlar. Servo tahrikli bir folyo çekme merdanesi filmi
sürer.

5

Fire sarma makarası
İşlem sırasında arta kalan fire folyo, fire sarma rulosuna
sarılır.

Paketlemede uzman otomasyon ortağınız
Kap yapıştırma makinaları için lojik ve hareket kontrolü 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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Kolay eksen pozisyonlama

Mükemmel yapıştırma için birinci sınıf sıcaklık kontrolü

Dahili EtherCAT haberleşmesi ile makinanın tüm
sürücülerini kontrol etmek için pozisyon kartı (CJ1W-NC[]
81) kullanılır. Karmaşık kablo bağlantıları ve tek tek
parametreleme yapmak gerekmez. Tüm bilgilere bir erişim
noktasından, bir programdan erişilebilir.

4 döngülü bir sıcaklık kontrol ünitesi (CJ1W-TC002) 4
ısıtıcı plakanın sıcaklığını ayrı ayrı kontrol eder. 2-PID
kontrolü ve auto-tuning'i her sıcaklık kontrol
döngüsünü minimum aşımla sağlanmasına ve
üretim sırasında da oluşan değişimlere olumlu tepki
vermesini sağlar.

S-eğrisi hareket kontrol
Servo sürücülerin (R88D-KN[]-ECT) hız profili, PLC'de
standart bir PLCopen FB kitapçığıyla, örneğin itici çubuğun
hızlanmasını ve yavaşlamasını, özellikle sıvıların
çalkalanarak yapıştırma alanına sıçramasını önleyecek
şekilde uyarlamak üzere programlanabilir.

Doğru fonksiyon için doğru sensör
Geniş Omron sensör seçenekleri şeffaf kapları
(E3X-SD), itici çubuğun konumunu (HL-5000 / E3ZM)
ve film çözme kolunun alt ve üst limitlerini (E3F2)
algılamanızı sağlar.
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