
A Mitsubishi Electric segítségével hatékonyan 
vezérelhet függőleges formázó-töltő-záró gépeket 
és csökkentheti azok üzemeltetési költségeit. Olvassa be a QR-kódot az 

animáció megtekintéséhez



Hogyan működik

Áttekintés 
A függőleges formázó-töltő-záró gépek a következő 
műveleteket végzik szervohajtásokkal: a műanyag 
fólia megfelelő pontosságú lecsévélése a tekercsről, 
a fólia zacskó alakúra formázása hőközlés segítsé-
gével, a megfelelő mennyiségű termék betöltése, a 
zacskó lezárása, majd egy szállítószalaggal történő 
elszállítása. Habár a töltés és a lezárás technológiája 
gépenként változik, a függőleges formázó-töltő-záró 
rendszerek alapvetően két kategóriába sorolhatók: 

folyamatos működésű csomagológépek és szakaszos 
üzemű csomagológépek. A csomagolandó anyag 
jellemzői (folyékony vagy szilárd halmazállapot stb.) 
sok esetben kritikus fontosságúak a gép megterve-
zése során.

Fontosabb automatizálási 
komponensek
A egyszerűsített mozgásvezérlő modulok programo-
zási környezetének részeként a szervomotorok virtuá-
lisan mozgathatók. Ez a meghajtó motorok szoftveres 
összehangolásával valósul meg (Electronic Line Shaft 
technológia), amellyel garantálható, hogy mindegyik 
szervomotor egyszerre kezd forogni. A vezérlési fel-
adatokat az LD77MS egység végzi, amely (iQ Works 
programcsomaghoz tartozó) GX Works2 szoftverben 
programozható.

Alkalmazás
A zacskó lezárásához a szervo abszolút koordinátás 
mozgásokat végez, amelynek során az üres zacskó 
alsó vége és a termékkel feltöltött zacskó felső vége 
egyszerre kerül lehegesztésre. A lezárt zacskókat a 
gép késsel vágja le a fóliatömlőről. Ezután a zacskó 
az elszállító szalagra hullik és a csomagoló részlegbe 
továbbítódik.



Milyen előnyt jelent ez önnek

A megoldás Előnyök
“One-Touch-Tuning”

Szervoparaméterek automatikus beállítása
Akár 80 %-kal rövidebb üzembe helyezési idő
Optimális rendszerteljesítmény egész nap, a hét minden napján
Minimális karbantartási és javítási igény 

Egyszerűsített mozgásvezérlő modul + PLC az MELSEC L sorozatból

Nagy műveleti sebesség
Integrált I/O és kódoló bemenet, amely képes felismerni  
a jelérzékelőket

Alacsonyabb összköltségek
Kedvezőbb raktározási költségek (az MELSEC L sorozatú PLC-be és 
az egyszerűsített mozgásvezérlő modulba integrált funkcióknak 
köszönhetően)

MR-J4W3

Három szervoerősítő egyetlen egységben

Energiát takarít meg a DC-csatolással
kb. 50%-kal csökken a kábelezés költsége
30%-kal kevesebb helyet foglal a kapcsolószekrényben
Kisebb raktárkészlet szükséges

Használja a Mitsubishi Electric megoldását

Előre elkészített funkcióblokkok
Előre elkészített magyarázatok a alkalmazáshoz

Gyorsabb üzembe helyezés
Rövidebb betanulási idő
Alacsonyabb energiaköltségek 
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A Mitsubishi Electric megoldása
PLC: L06CPU-P a MELSEC L terméksorozatból
Mozgásvezérlő: LD77MS4
Szervoerősítő: MR-J4W2-B
Motor: HG sorozat
HMI: GT14
Szoftver: iQ Works

A széleket hővel 
hegeszti le.

A gép a tömlőből 
zacskót formáz.

Az anyagot 
szervomotoros 
hajtású görgők 
továbbítják.

A lezárás vízszintes karjain is találhatók 
fűtőszálak, amelyek az egyes csíkok 
végeit zárják le, hogy be lehessen 
tölteni a terméket Egy középső sávon 
kés található, amely minden műveleti 
lépésnél levágja az anyagot. 

Miközben a gép a tömlőt ráhúzza 
a tölcsér alakú fedélre, kör alakúra 
formálja a tömlő keresztmetszetét. 
Amikor a tömlő elkezdi felvenni a kör 
alakot, a gép azonnal egyenletes hőt ad 
a zacskó oldalainak lehegesztéséhez. 
A hőmérsékletet egy hőmérséklet-
szabályozó tartja állandó értéken.

Az anyag továbbítását két gumi bevonatú 
görgő végzi, amely a zacskónak nyomódik 
és ellentétes irányba forog. Mozgatásukról 
a HG-KR terméksorozat szervomotorjai 
gondoskodnak.  

A felső és alsó terület 
hőt kap. Egy kés 
középen elvágja a 
tömlőt.




