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DİKEY FORM, DOLDURMA VE YAPIŞTIRMA,

• Kesme (interrupt) girişleri ile film kontrolü
• Standart PLC tabanlı hareket kontrolü
• Kolay eksen pozisyonlama
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Makina Tanımı
Folyo, bobin çözme grubu çözüldükten sonra yaka
adı verilen boru ile paket formuna getirilerek
şekillendirilir. Şekillendirilen folyo, dikey kaynak
çenesi ile yapıştırılır. Folyo besleyicinin hareketi, dur-
kalklıdır. Folyo besleme uzunluğu, paketin
büyüklüğüne bağlıdır.

Makinanın Bölümleri

Folyo besleyici
Bir pozisyonlama döngüsü ile folyo, istenilen paket
boyunu sağlayacak şekilde servo motorların hareket
ettirdiği vakumlu bantlar ile çekilir.

1

Benek algılama
Folyo besleme sırasında folyoda kayma
olabileceğinden folyonun tam konumu bir benek
işaretiyle harici enkoder kullanılarak sürekli izlenir.

2

Sürücü
Folyo, karşılıklı iki servo motorun sürdüğü vakumlu
bantlar ile çekilir.

3

Şekillendirme ve dikey yapıştırma elemanı
Yaka kullanılarak filme paket şekli verilir ve sonra dikey
yapıştırma ünitesi tarafından uzunlamasına yapıştırılır.

4

Yatay çene ve doldurma
Paketin altı kapatıldıktan sonra doldurma istasyonu
ürünü paket içine bırakır.

5

Üst yapıştırma
Paket, bir boy aşağıya indikten sonra daha önce altı
kapatılan ünitenin üst kısmı kapatılır ve kesici bıçak
paketi kesip ayırır.

6



Paketlemede uzman otomasyon ortağınız
Dikey paketleme 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.

Standart PLC tabanlı hareket kontrolü
Bu çözüm dur-kalk çalışan dikey paketleme
makinaları için mükemmeldir. Eksen senkronizasyonu
gerekli olmadığından makina işlem sıraları (Folyo
besleme, benek algılama, şekillendirme, doldurma ve
yapıştırma) CJ2 serisi PLC'ye gelişmiş CX-One
kitaplığının (PLC/HMI/Sürücü programlama ortamı)
gelişmiş fonksiyon blokları sayesinde
programlanabilir.

Pulse Train Çıkışı (PTO) kolay pozisyonlama kontrolü
Bu yapılandırma sadece CJ2 Serisi Pulse Çıkışı
Ünitesini (CJ2M-MD212) iki pulse train çıkışını
kullanarak üç servo sürücüyü kontrol eder. İlk çıkış
yapıştırma sisteminin benzersiz servo sürücüsünü
kontrol etmek için kullanılır. İkinci çıkış ise bağlantı
blokları aracılığıyla iki G5 serisi servo sürücüyü (folyo
vakumlu çekme bandını kontrol eden) kontrol için
kullanılır.

PTO sinyali inversiyonu ile düşük maliyetli gir-çık
kablolama yöntemi
Bağlantı bloklarının kullanılması PTO sinyalini bir servo
sürücüyü diğerleriyle karşılaştırmalı olarak ters çevirmeyi
sağlar. Bu kablo bağlantı yöntemi bir servo motorun milini
saat yönünde çevirirken diğerini mükemmel bir
senkronizasyonda saat yönünün tersi yönde çevirir. Bu
yapılandırma iki servo sürücünün gelişmiş hareket
kontrolü olmadan senkronize olarak çalışmasını sağlar.

Kesme (interrupt) girişi ile folyo besleme kontrolü
Folyo çekilmesi sırasında benek sensörü ile benek
konumu alınır. Daha sonra hız modundan pozisyon
moduna geçilerek benek önceden ayarlana offset ile
kesim noktasına taşınarak folyo rampalı durdurulur.
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