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38 YIL

EXTRUSION CONTROL SOLUTIONS

EKSTRÜZYON
PROSESLERİNİN
GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE
OTOMASYONU VE
OPTİMİZASYONU
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PLAST-CONTROL …
BİR BAŞARI HİKAYESİ

PLAST-CONTROL, 30 yılı aşan bir süredir ekstrüzyon makinelerine otomasyon yapmaktadır.
Kuruluşundan bu yana, şişirme film ekstrüzyon işlerine de odaklı olup, diğer ekstrüzyon
prosesleri hususunda da hizmet veren bir
firmadır. Bugün dünya pazarında lider bir imalatcı firma konumundadır.
Bunun yanı sıra, ürettiği sistemlerin ve ürünlerin yaklaşık % 30’u plastik sanayisi'nin farkli
alanlarına sunulmaktadir. Örnek: Yatay film,
plastik levha, tüp şeklinde şişirme film, spinbond ve enjeksiyon makinelerine de kullanılmaktadır.
PLAST-CONTROL ,Almanya’da üretim yapmakta olup, Dünya geneline satmaktadır. Firmamızın merkezi Remscheid’da (Almanya' da) bulunmakta olup, 2015/2016 yılları arasında 85
çalışanı ve 6.000 metre kare alan ile 22 milyon
Eurodan fazla gelir elde etmiş bulunmaktayız.

Teknolojilerimizi sürekli bir şekilde geliştirmekte olup, birçok hususların yanısıra aşağıdaki
hususlara da çözüm sunmaktayiz:
y
y
y

y

Şubelerimiz ve temsilcilerimiz ile müşterilerimize kolay ve global bir distribusyon sağlamaktayiz. Dunya çapında toplamda 20.000
PLAST-CONTROL sistemi başarılı bir şekilde
çalışmaktadır.

y

y
y

Materyal taşıma PRO-VAC (p. 8-10)
Gravimetric tartım PRO-GRAV (p. 5)
Dozajlama:
Sürekli PRO-DOS (p. 6)
Harmanlı PRO-BATCH (p.7)
Profil otomasyonu:
Profil ölçümü PRO-FIL (p.12)
Profil kontrol PRO-CON u. PRO-JET (p. 13-15)
IBC (geni lik ölçme ve kontrolü)
PRO-SONIC, PRO-WIDE (p.17-18)
Laboratuvar ölçüm aletleri PRO-LAB (p.19)
Merkezi control sistemleri PCC (p.11)

y Subeler
y Temsilciler
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OTOMASYON
VE KALİTE KONTROL

PLAST-CONTROL, kritik (özel) parçaları (komponentleri) kendi bünyesinde üreten pazardaki
tek firmadır. Sahip olunan bu geniş donanım
ve prensip bilgisi, siz müşterilere proses ilmi
ve tecrübesinden en iyi şekilde faydalanmanızı
sağlamaktadır.
Tüm Kontrol sistemlerinin dizaynı, software (yazılımı) ve üretimini kendi bünyemizde yapabiliyor olmamız, bizi pazarda benzeri olmayan
avantajlı konumda tutmaktadır.

Bunun yanısıra, control teknolijisinin tam sorumluluğunu üstleniyor olmamız ve özel istek
aplikasyonları üretebiliyor olmamız da pazarda bizim bu konuda rakipsiz bir seviyede yer
almamızı sağlamaktadır.
Ekstrüzyon (Şişirme film) makinenizin tamamının otomasyonunu yapabiliriz. Lütfen böyle
bir talebiniz olduğunda bizim ile irtibata geçmenizi rica ederiz.

Avantajlar:

L

y
y
y
y

y

Firenizi azaltıp, materyal tasarrufu sağlar
Hızlı ürün değişimi sağlar
Verimi (Kapasiteyi) artırır
Ürününüzü tekrar üretken kullanılır
hale getirir
Operator hatalarını azaltır

Ö
A
S
D

K
J

F
G
H
J
K
L
Ö

Merkezi Operator İstasyonu
Akıllı kontrole sahip materyal nakli (vakumlu yukleme
(materyal taşıma sistemi)
Gravimetrik ekstrüzyon kontrol sistemi
Her Ekstruder için, 7’ye varan komponentli dozajlama
sistemi veya 6 (Batch) dozaj besleyicili
Kalinlik profil kontrolu, patentli hava halkası teknolojisi
PRO-SONIC iç Balon soğutma
PRO-CAGE ölçum kafesi
IBC, iç balon soğutma sistemi
On-line profil ölçüm ünitesi
Haul-off (Çekici Kule) ölçümü ve kontrolü
En ölçümü

S
A

H

G

F

D

3
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TÜM SİSTEMLER …

GT3+, GDC-N, ACS

GT3+ ekstruder makinesi için, ekonomik ve
güçlü gravimetrik kontrol sistemidir. 3 lü gravimetrik tartmalı taşıma hünili için, dizayn
edilmiştir. (Mono makine ana doldurma hunisi ve 2 dozaj komponentli veya 3 katlı Koex
makinesi için, 3 ana taşıma hunili olup, dozaj
ünitesi hariçtir.)
GT3+ ayni zamanda saf materyal nakil için olup,
En ve IBC kontrolu için de kullanılabilir – kapsamlı görsel istenmeyen gereksinimler.

Profil reprezantasyonu ve analiz araçları tamamiyla isteğe uyarlanabilir özelliktedir. Müşteri
monitor seçiminde tuş opsiyonu veya dokunmatik opsiyonlar arasında istenilen tercih
yapılabilir.
Güçlü bir GDC-N işlemcisi ; 15’e varan komponenti ile basit gravimetrik, dozajlama sistemleri veya düzenli ve seri gravimetrik dozajlama sistemleri için, doğru bir seçim olmakla
birklikte, hızlı ve etkili bir kontrol sunmaktadir.
IBC ve en ölçümü / kontrolu gibi ek fonksiyonlar da entegre edilebilmektedir.

ACS, PLAST-CONTROL’un sundugu bütün fonksiyonları ve özellikleri bir paket içinde bulunduran en üst düzey bir çözümdür. Operasyonu
son derece basit ve kolay işlem ile yapılabilir
özellikte olup, geniş 19 inch renkli TFT bir dokunmatik ekrana sahiptir.

A
GDC-N kompakt uzmandır. Sistem, 15’e varan
gravimetric tartma hunisi, ısı kontrolü veya
profil ölçümü ve kontrolu sağlamaktadır.
Basit profil ölçümü ve kontrol sistemi icin
GDC-N uygun bir ekonomik çözümdür. Üretim
terimleri i kolay okunabilir, spesifik fonskiyonlar için, dokunmatik ekran opsiyonludur. Ekran
ebadı 10.4 inch özelliği ise, renkli TFT ‘dir.

D
Faydalar bunlarla bitmemektedir. Bunun yanısıra, bütün PLAST-CONTROL sistemleri aşağıdaki fonksiyonları gerçekleştirebilmektedir:

Avantajlar:

S

y
y

A
S
D

Sistem GT3+
Sistem GDC-N
Sistem ACS

y
y

Kapasitif online kalibre ölçüm yapabilir.
En ölçümü ve kontrolü
IBC kontrolü
Materyal akım kontrolu MFC
(vakum yüklemesi)

4
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GRAVİMETRİK
EKSTRUDER-KONTROL

PRO-GRAV

Son 38 yıldaki tüm otomasyon presiplerimiz
gravimetrik ekstruzyon kontrolu bazlıdır. “Kütle
kaybı” prensibi, tüm ekstrüzyon işlemleri için
titiz bir hammadde ölçümü ve kontrolu garanti
etmektedir. Mono ve Ko-ekstrüzyon aplikasyonlarında bu işlem uygun olan tek işlemdir.

A
S
Bu işlem tüm seri ekstrüzyon prosesleri için
geçerli olmaktadir. İşlemin gerçeklesmesi için
gerekli olan şeyler gravimetrik weigh hopper
(tartım hunisi) gövdesi, kızak vanası (subabı)
ve bir PC sistemidir.

A
S
D

Hopper frame (Huni gövdesi)
GT3+ ekran
“Loss-in-weight“ („Kütle kaybı tartımı“- prensibi

Sistemler, averajın % ± 0.1 kararlılığında film
ağırlığını kontrol edebilmektedirler. Filtre tıkanıklığı i veya ısıtıcı bandı bozulması olsa dahi
sistem değişiklikleri telafi edebilmektedir. Hedeflenen değerden olan deviyasyon ölçülür ve
uygun düzeltmeler ona göre yapılıp, en yüksek kalitede film üretilmesi devam ettirilir.
Tecrübe göstermektedir ki genel olarak, % 4 ‘e
varan hammadde tasarruf edilebilmektedir.
Yatırımın amortismanı yaklaşık 6-12 ay almaktadir.

Avantajlar:

D
Ko-ekstruzyon hatlarında, katman kalınlığının
kontrolu tek ekstruder ham maddesinin ayarlanmasıyla yapılır. Böylece hedef giriş eşleştirilir.
Üretim seviyesi haul-off (çekici kule) hızı değistirilerek artırıldı ise, bütün ekstruderler aynı
anda reaksiyon verir ve üretim parametreleri
ürün değişimi fazında dahi sabit kalır.

y
y
y

y
y
y

y

Hammadde tasarrufu sağlar
Hacim yoğunluğundan bagımsızlık sağlar
Hızlı ürün değiştirma süresi düzenli
ve sürekli ürün kalitesi sağlar
ve kullanımı basit'tir
Müşteri tabeline göre çözüm üretilmektedir
Dayanıklı ve sağlam yapıya sahiptir
Çıkarılabilir huni sayesinde
kolay temizleme imkanı
Hızlı yatırım geri dönüşü
(yani kısa amortisman süresi )

5
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SERİ GRAVİMETRİK
DOZAJLAMA

PRO-DOS

Yeni ürünün optik (görsel), mekanik ve fonksiyonel gereksinimleri genel itibariyle her ekstruder
için, birkaç materyali kullanımı gerektirir. Çe itli
katkılar, UV sa lamla tırıcı, iyi ba arabilirli i, iyi
kaynak edilebilirli i vs sa lar. Tüm bu katkılar son
derece pahalı olup, bu nedenle teknik olarak olabildi ince titiz ve kesin bir ekilde dozajlama yapabilmektedir.
En iyi teknik çözüm ise gravimetrik dozajlamadır.
Bu yöntemde katkılar kesin bir ekilde ana materyal akı ını dozajlamaktadir. Bu kurulum ayrı ma
olu umunu engellemektedir. Ölçümler kütle kaybı prensibini takiben yapılmaktadır ve titizlik derecesi (oranı) % 0.1 dir.

A

S

A
S
D

Devamlı seri gravimetrik dozajlama
Dozaj üniteli gravimetrik gövdesi
Servo-sürücülü (Motor RCM)

Yeni MICRO-DOZAJ üniteleri daha fazla komponentli ve daha küçük dozaj miktarı trendini takip etmektedir. Yeni üniteler 100 g/saat ‘den 8 kg/saat ‘e
varan geni bir spektrum kapsayabilmektedirler.

D

Full moduler yapım, ko-ekstruderler de dahil her
bir ekstrudere 7’ya varan dozaj ünitesi artı ana
materyalin sigma ölçüm de erini sa lamaktadır.
Tüm dozaj üniteleri çıktısı ana huni çıktısı ile senkronize edilmi olup, do ru ürün garantisi vermektedir.

Avantajlar:
y
y
y
y
y
y

Yeni nesil dozaj ünitesi imdi ise geni hız kapsamı
sunan yüksek tork motoru ile teçhiz edilmi tir. Bu
dozaj vida de i imini asgariye indirmektedir. leri
seviye yazılım kontrolü en dü ükten en yüksek
çıktı oranlarına kadar hassas kontrol garanti etmektedir.

y

y
y

Ciddi agrega (toplama, kümeleşme) tasarrufu
Hacim yoğunluğundan bağımsız
Hızlı ürün değişimi
Ön materyal karışımına gerek yoktur
Küçük hacimler için, hassas dozajlama
Kolay kullanım imkanı ve basit hedef değer
girişi yapılabilmektedir.
Her Ekstruder için, 8’e varan komponent
kullanılmaktadır.
Dozajlama vidasi değişimi gereksinimi yoktur
Çıkarılabilir huniler sayesinde kolay
temizleme imkanı

6
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GRAVİMETRİK HARMANDOZAJLAMA

PRO-BATCH

Seri dozajlamaya kıyasla, Batch ( harman ) dozajlam ‘kütle kazanımı” prensibine göre çalışmaktadır. Materyal kapısı önceden ayarlanmış
bir zaman süresince açık kalır ve tartım havzasındaki kütle kazanımını kayda alır. Karışım tamamlandığında, materyal boşaltılır ve karışım
havzasında karıştırılmaya başlanır. Hassasiyet
derecesi ± %0.3 dür.
PLAST-CONTROL materyal karıştırıcıları offline
olarak genel kullanım karıştırıcı olarak, online
olarak, ya da online ekstruzyon kontrolu ile kullanilabilir. Karıştırıcı huni 'nin kendisi (Loss-inweight) ‘kütle kaybı tartımı’ prosesinde gravimetrik tartma hunisi olarak çalışmaktadır.
Düşük maliyetli PRO-BATCH cihazları 4-6 materyal ve birkaç çesit müşteri isteğine göre.

A
Model
No. comp.
Max. output
kg/h

PB4180

PB4450

PB6150

PB6300

4

4

6

6

180

450

150

300

Özel gereksinimler için, 2 farklı dozaj prensibi'nin kombinasyonu (batch ve konsinye) da
ayrı bir imkan sunmaktadır.

Yeni PRO-BATCH serisi geçmiş yılların birçok
teçrübesini ve pozitif özelliklerini bir arada bulundurmaktadır. Geliştirme aşamasında, özellikle kompakt yapıma, kolay işletime, yuksek
hassasliğa ve kolay temizlemeye özen gösterdik.
Kızak vanalarının yeni dizayni, efektif helix
isimli karıştırıcı ve şeffaf yapım kullancııya
son derece kolaylık sağlamaktadır.

S

A
S

PRO-BATCH 4-180
PB-4-180 on a Co-Eks-line (Koeks hattı)

Avantajlar:
y
y
y

y

Daha hassas batch (harman) karıştırıcısı
Kompakt (sağlam ve sıkı) yapıma sahip
Farklı ve muhtelif özelliklerde
kullanim imkanı.
Kolay ulaşılabilirlik

7
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GRANÜL-NAKLİ (TAȘIMASI)

PRO-VAC

Her ekstruzyon prosesi materyallerin sisteme
aktarımı ile başlar. Sistemin doğru tasarımı
yüksek kullanılırlık, düşük toz kirlenmesi, enerji
tasarrufu ve işlem esnekliği için, son derece
önem ifade etmektedir.

S
A
Doğru konsepti seçmek için, uzmanlarımızla ile
görüşme yapmanızı tavsiye ederiz.
Bir materyalin hem küçük parçalar halinde kısa
bir mesafedeki nakli hem de büyük bir üretim
sahasında saatte tonlarca nakli
için gerekli ve uygun teknik
çözümlere ve doğru vakum
sistemine sahip bulunF
maktayız.

A
S
D
F

PCH 400 ‘lu nakil (taşımı) sistemi
Nakil sisteminin çizimi
Materyal-Minimize (asgariye indirme)
Kontrolü (MMC)
PCP pre (ön)-filtreli vakum pompasi

vacuum pump
with central filter
PCP
conveyor

Materyal naklinin standart
merkezi prensibi (bknz
resim 3) son derece basittir:
her bir parça birer PCH
materyal nakledicisi ile
donatılmıştır. Bir materyal
nakil edilmek istendiğinde
sistem pompa'dan vakum
ünitesi ile bağlantısını sağlar.
Nakledici (taşıyıcı) granülün taşınması
hazneden veya silodan huniye gerçekleşmektedir. Hazne hunisi dolduğunda, materyal ekstruderin tartma hunisine nakil ettirilir.
Merkezi nakil prensibinde temel fark daha fazla
nakledicinin birlikte eş zamanlı olarak materyal
naklini sağlamaktadır. Bu prosesde güçlü bir
pompaya ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat genelde
daha küçük naklediciler kullanılmaktadır.

storage hopper

material pipe

weight
day bin

D

Avantajlar:
y
y
y

Düşük aşınma ve yıpranma
Yükesk işlem esnekliği (imkanı)
Merkezi kontrol

8
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MERKEZİ VAKUM

PRO-VAC

Her geçen gün daha fazla Ambalaj filmi üreten
firmalar hammaddelerini silolardan makinelere
beslemesi için gerekli merkezi vakum beslemesine geçis yapmaktadır (sistemlerine uzaktan
vakum yöntemi ile beslemektedirler.)
Enerji tasarrufu, iş yerinde gürültü azaltma,
daha düşük maliyetle daha yüksek verim elde
etme gibi avantajlar bu geçişin birçok nedeninden sadece birkaçıdır. Asgari bakım gereksinimi ile çalışma zamanı ise azamiye çıkartılmaktadır.

line 1

line 2

line 3

A

pump room

pump 1

line 4

pump 2

pump 3

A
S
D

3x
filter

Pompa odası
Merkezi vakum
Materyal nakledicieri (taşıyıcıları)

ünitelerinin materyal depo hunileri (hazne)
boş olmasını ve tartma hunilerin'de az miktarda materyal kalmasını sağlar.

line 5

S
Merkezi vakum için, kapalı bir odada daha
güçlü vakum pompaları ve ön-filtreler ile beraber kurulacaktır. Bütün üretim tesisindeki
makinelere vakum yöntemi ile birlikte merkezi
hava hattı ile tedarik edilip, beslenecektir.
Naklediciler gerekli olduğunda vakum akımına ulaşabilir ve kendiliğinden tedarik edebilmektedirler.
Vakum tedariği için opsiyonel donanım çözümlerinin yanı sıra, PLAST-CONTROL spesifik tatbikler için, farklı türlerde yazılım çözümleri de
sunmaktadır.

D
Avantajlar:

Materyal Minimize Kontrol (MMC) ürün ve
tertip değişikliklerinden oluşan hurda ve atık
miktarını azaltmak amac ile geliştirilmiştir. Bu
program, aktarma/değişim başladığında dozaj

y
y
y
y

y

Farkedilir derecede daha az enerji tüketimi
Yüksek çalısma esnekliği
Merkezi kontrol
Üretim tesislerinde tozlanma
ve kirlenmesinin engellenmesi
Üretim tesislerinde çok daha
az gürültünün olması

9
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PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

PIPE IDENT & PCH-E

PIPE-IDENT ile eşleşme tanımlanması
PIPE-IDENT materyal besleme hortumlarının
yanlış bağlantısını önleyecek şekilde dizayn
edilmistir.
PIPE IDENT güç kaynağı gerektirmeyen ve çıkarılabilir flex (esnek) hortum ve kablosuz bir
sensor kullanılır. (RFID). Sabitlenmiş boru tarafı
kontrol sistemine bağlıdır. Flex hortumu ve sabit hortum tarafı sistem yazılımı tarafından
eşleştirilir. Eğer hortum yanlış boruya bağlanmiş ise, hem eşleştirmede hem de operator
ekranında görsel bir uyarı gösterilir. Böyle bir
yanlış bağlantı anında da yükleme sisteminin
başlanmasını engeller.

maschine
in production,
dedusting active

switched to silo

A

PCH-E
switched back
on
12 min.
reaction time

reel change

count

[1ms]

level
good production

S

–
–
–
–
>

200
350
600
1000
1000

µm
µm
µm
µm
µm

12 min.
reaction time

A
S
D

PIPE-IDENT
PCH-E ile toz ve kirlenmenin önlenmesi
PCH-E nakledici (konveyor)

PCH-E ile toz ve kirlenme filtrasyonu
Hammadde'den meydana gelen toz ve kirlenme üretim esnasında sıkça problemler oluşturur. Uzun transportasyon (taşıma) mesafeleri
ve silolar ile makineler arasındaki çok sayıdaki dirsekler ve (melek sac teli) toza neden olur.
Bu kirlilikler materyal ekstrudere girmeden önce filtreleme cihazları ile temizlenmektedir.
Bu tarz problemler için, birçok çözüm imkanı
bulunmaktadır. Mühendislerimize bu çözümleri
sormanız yeterlidir.

Avantajlar:
y
y
y
y
y

D

Yuksek şeffaflık
Enerji tasarrufu
Özel dizayn
Yuksek güvenilirlik ve dayanıklılık
Melek sac teli diye tabir edilen
ve tozun efektif filtrelenmesi

10
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GENİŞ VE GERÇEK ZAMAN
PLANLAMA MONİTÖRÜ

PCC

PLAST-CONTROL Merkezi PCC sistemi ile ekstrüzyon makinelerine geniş çaplı bağlantı kurulmasını sağlar. PCC tüm üretim terimlerini
gerçek zamanlı erişimi ve kaydedilmesi için
son derece güçlü ve kullanışlı bir sistemdir.
Tüm üretim terimlerini merkezi olarak görüntülemekle birlikte, kendi bilgisayarınıza da entegre
ederek, tüm terimleri kendi bilgisayarınızdan geni çaplı takip ve kontrol edebilirisniz.
Yuksek IT yatirimlarına gerek kalmadan hassas materyal bilanço tablosu çıkarma, kalite
kontrol terimleri kaydı ve üretim gözetlemesi
ve kontrolü mümkündür. Temel yazılım paketi
birçok sofistike terimlerin kaydını ve sipariş
veritabanı aplikasyonunu (tatbiğini) içermektedir. Müşteri isteği üzerine özel ekran seçenekleri de sunulmaktadır.

A

İstege bağlı olarak, sistem ağından spesifik
ürün terimleri PCC’ nize gönderilebilmektedir.

S

D

Avantajlar:
y
y
y
y
y

A
S
D

PCC Ekranı
OEE-Diagramı
PCC-Şeması

y
y
y

y

y

OEE (Overall Equipment Efficiency)
Gerçek zamanlı üretim şeffaflığı
Materyal bilançosu
Merkezi terim kaydı ve erişimi
Tüm üretim parametrelerine online
erişim imkanı
Materyal veritabanı kapasitesi
Hurda (fire) hesaplaması yapabilmektedir
Makine durumu ve alarmlarının merkezi
kaydı yapılabilmektedir
Modem aracılığı ile PLAST-CONTROL
uzaktan sorun çözebilmektedir
Tesis (işletme) ağına bağlantı
kurulabilmektedir
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PROFİL-ÖLÇÜMÜ

PRO-FIL

Yeni temassız AirCC (HavaCC) sensörü
PLAST-CONTROL’ un film'e online temassız ölçümler için, dizayn edilmiş olup, tecrübesi ile
birçok yeni teknolojinin oluşmasını sağlamıştır. Yeni patentli sensör AirCC (HavaCC)
özellikle yapışkan ve yüzeyi hassas filmlerin
temassız ölçümü için, geliştirilmiştir.
AirCC farkli kapasitif alanlar üreten ve parallel
çalışan iki sensöre sahiptir. Bu kombinasyon
filme olan aralığa bağımsız olarak film kalınlığını ölçmektedir. Devamli olarak değişen hava
araligi (100 - 350 μm (mikron) arası) dahi sonucu
etkilememektedir.

A
A
S

S
Kapasitif Ölçüm sensörü
PLAST-CONTROL’ un kapasitif ölçüm sensörleri.
Bakım gerektirmeyen, hafif aluminyum dizaynlı scanner (tarayıcı) halka üzerinde hiçbir iz
bırakmadan tahriş yapmadan profil ölçümünü
garanti etmektedir.

Profil Monitör ekranı
Ölçüm Kafaları

D
F

Çevre ölçüm tarayıcıları
C-SCAN

Bariyer ve cast (yatay) film ölçümleri için,
çözüm yeni C-SCAN
C-Scan radyoaktif kaynaklara ziyade efektif kapasitif bir alternatiftir. C-SCAN Şişirme film ve
Cast (yatay film ) makineleri üzerine soğutma
silindirlerinin ilerisine montaj yapılarak, üretim esnasında ölçüm yapabilmektedir.

D

F
Avantajlar:
y
y
y
y
y

Her tatbik için, doğru ölçüm
Yapışkanlı (EVA) ve yumuşak filmleri de ölçer
Entegre Film ısısını ölçer
Yeni C-SCAN ile Bariyer Filmleri de ölçer
Temassız toplam Kalınlık ölçme

12
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PROFİL-KONTROL

PRO-CON

Transverse direction (yatay enine) (TD) profil
toleransı azaltmasına yönelik otomatik sistemlerin geliştirilmesinde öncü şirketlerden olan
PLAST-CONTROL, bu konudaki sistemlerini devamlı olarak geliştirmiş ve yenilemiştir.
Fonksiyonel olarak, PRO-CON hava başlığı
içindeki aktüatorlerin bilgisayar açılış ve kapanişları her bir bölümdeki havanin azalması ya
da artmasına neden olmaktadir. Bu olay, erime
isisini etkilemekte ve bu nedenle de filmin şişirilmesi aşamasında film kalınlığına etki yapmaktadır.

A
S
D

S
Eriyik madde kallıptan (dudaktan) çıktığında
filmde yer alan ince kısımlar direkt olarak soğutulmakta ve bu nedenle daha fazla genişleyememektedirler. Film bu alanda tekar kalınlaşmaya
başlar.

A
PRO-CON Ekran
PRO-CON C-400 Soğutma Halkası
PRO-CON

soğutma havasını azaltma yöntemiyle kalın
noktalari düzeltme özelliğine sahiptir. Yine ham
madde ve ürün spesifikasyonlarına bagli olarak,
film profil toleranslarını mümkün olan asgari
değere indirmektedir.
Hava halkası 6 ebat' dan oluşmaktadır.

PRO-CON filmdeki kalın alanlar söz konusu olduğunda da aynı işlemi yaparak inceltmektedir.
Hammaddeye ve ürüne bağlı olarak, PRO-CON

D
System ACS

TYPE

Model

Die l mm/inches

PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON
PRO-CON

C-200/32
C-400/48
C-750/64
K-1100/80
K-1650/106
K-2200/128

80-200
200-400
400-750
750-1100
1100-1650
1650-2200

3-8
8-16
16-30
30-44
44-65
65-86

Avantajlar:
y

PRO-FIL
sensor

y

profile measurement
y

y

PRO-CON
air ring

profile control

y
y
y
y

Temel toleranslarda % 50 azaltma
Herhangi bir ek enerji girişine gerek yoktur
MAGIC FLOW (SİHİRLİ AKIŞ) ile Verim
(Kapasitesi) artırımı
Kalın ve ince film alanlarını eş zamanlı
kontrol eder, etki yapar düzeltir
Kolay retrofit (tadilat)
Döner Kule ve döner kafa için, uygundur
Hızlı ve kısa amortisman süresi
Otomatik profil değişim telafisi
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DAHA İYİ SOGUTMA

MAGIC-FLOW
& PRO-CON DUO II

MAGIC FLOW üflemeli film hatlarinin soğutma
kapasitesini artirma üzerine yapilmis geniş capli aristirmalarin sonucu olan bir teknolojidir.
MAGIC FLOW un basarisi manifold, üfleyici ce
soğutma halkasi arasindaki aerodinamik akis
yolunu geliştirme ile elde edilmektedir. Bunun
yani sira, soğutma halkasinin içsel geometrisinin geliştirilmesi ve tamamen redizayn edilmiş dudak sekli, soğutma yüzeyinde daha
yüksek hava akim hizi ve hacmine ulasilmasina olanak saglamaktadir. Net tesir olarak kabarcık istikrari artirilmis olup, transerver toleransu geliştirilip daha yüksek makine ciktilari
elde edilebilmektedir
MAGIC FLOW tum beklentileri asan mehtesem
bir teknoljidir; standart cift dudak hava halkalarina kıyasla % 40’ a varan cikti artirimlarina
ulaşılabilmektedir.

DOWNGAUGING
with PLAST-CONTROL

-6%
A
A
S
D
F

PRO-CON DUO II
Asagi yönde kalibrasyon (Downgauging)
IBC yigini
PRO-CON C-400 ile kişim goruntuleme

S
Bunun yani sira, ciktida ekstra bir artim da
PLAST-CONTROL’ un cift hava halkasi teknolojisi PRO-CON-DUO II kullanılarak erişilebilmektedir. DUOII kullanimi ile mekanik ozelliklerin de geliştirilmesi mumkun kilinmaktadir.
Elektrik kontrollü tepe hava halkasi asansörü
kolay ayarlama ce erişim imkani sunmaktadır.

“Gelistirilmis cikti – daha iyi mekanik ozellikler”
kombinasyonu cok daha hizli bor yatirim geri
donuşunu garantilemektedir.
Bu urun hakkında daha fazla bilgiyi PRO-CON
broşüründe bulabilirsiniz.

D

Avantajlar:
y

y
y

y

F

Yuksek kabarcık istikrari – hizli yatirim geri
donusu
Mukemmel temel toleranslar
Fark edilir derecede yüksek cikti artisi, stardart
soğutma sistemlerine kıyasla % 40 artis
Daha iyi mekanik film ozellikleri imkani
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PROFİL-KONTROL

PRO-JET

PRO-JET kontrolü halı hazırda yer alan hava
halkasının altına bölünmüş bir tabakanın yerleştirilmesi ile elde edilir. Hava halkasının altında yer alan ayarlanabilir hava vanaları (kapakçıklar) her bir bölmedeki hava akımının
hacmini kontrol eder.

A
profile measurement

profile control

S
A
S
D

PRO-JET serimi
PRO-JET kurulumu
PRO-JET kesit-resmi

PRO-JET hem sabit hem de hareketli kafalar için
uygun bir yapıya sahiptir. Çaplar ise, 100 mm2500 mm (4”-100”) arasındadır.
PRO-JET 'in sağladığı efektif hava akımı etkisi ile
Toleranslar % 50 düzelmektedir.

D
Avantajlar:
y
y
y
y

Retrofitler için ekonomik bir çözüm
Anında reaksiyon gösterir
Düşük enerji ihtiyacı
Otomatik profil değişimleri telafi eder
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NAVİGATÖRLU
MAKİNE KONTROLÜ

NAVIGATOR

NAVIGATOR operatörü ekstruder sürücüleri,
sıcaklık, üfleyici (fan) kontrollleri, kalibrasyon
sepeti, çekici kule, haul-off ve Korona dahil
tüm ekstrüzyon prosesinin basit ve dokunmatik
bir ekrandan kontrolunu sağlar. NAVIGATOR,
orijinal olup, yeni ve eski makinelere kolaylıkla adapte edilebilir, geliştirilebilir ve retrofit edilebilir.
PLAST-CONTROL birçok elektronik parçayı ve
yazılımı kendi üretmektedir ve bu nedenle
sürekli gelişen bilgisayar dünyasindaki modası
geçme trendlerinden kendini ayrı tutmaktadır.
Bu özelliğimiz hem ürünlerimizde müşterilerimiz için uzun yıllar tam servis ve yedek parça
tedariği sunuyoruz hem de gerektiğinde ürün
geliştirmeleri hususunda imkan sağlamaktayız.

A
Bunun yanı sıra, kurulum ve kurulan sistemin
iş yeri güvenlik kontrolü aşamasinda da geniş
çaplı teknik ve yasal danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

S
Hem halı hazırda yer alan ekstrüzyon hatları (
makineleri ) hem de yeni hatlar için esnek bir
çözüm sunmaktadır. Firmalar genelinde bir
operasyon felsefesi oluşturmanıza imkan vermektedir. NAVIGATOR'da birçok lisan ' da kullanım ve çalışma imkanı vardır.
Ayarlamalar, uygulama ve hayata geçirme ile
dokümanlar (dosyalar) dahil bütün aşamlar
servisimizin görevleri dahilindedir.

D
Avantajlar:
y
y
y
y

A
S
D

NAVIGATOR-Ekranı
Güç dağilimi ve Sürücü kontrolü
CoEx-line (Koeks makineler) için, kabinler (panolar)

y

y
y

Moduüer
Güvenlik fonksiyonları
Eski parçaların retrofiti /değişimi
Yedek parcaların uzun vadeli erişimi
ve tedarik edilebilirliği
Dokunmatik ekran aracılığı ile operasyon
(işlem) yapabilme
Müşteriye özel uygulamalar
E-Stop (Acil durdurma) ile güvenlik garantisi
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İBC KONTROL SİSTEMİ

PRO-SONIC

PRO-SONIC hem kendi basına bir sistem olarak sunulabilmekte hem de tüm PLAST-CONTROL sistemlerine entegre edilebilmektedir.
Balon çapı'nı hassas ve iyi kontrolü ile film akış
hızı artar. PRO-SONIC ultra hızlı sinyal işleme
donanım ve yazılımı ile proses edilen temassız yüksek kalite ultrasonic sensorleri içinde
bulundurmaktadır. Balon çapı 100 ms’ de bir
ölçülerek, güncellenir.
PRO-SONIC kullanarak, kenar şerit fireyi azaltır.
(yani daha az hurda çıkmasını sağlar) ve sipariş (ürün) değiştirme zamanını kısaltır. Tamamen temazsız, yüksek çözünürlüklü sensörler
ve ultra hızlı harekete geçen STV kontrol vanasini (kapakçıları) sayesinde gerçekleşmektedir.
Stepper (kademeli çalı an) motor ile hareket eden
kelebekli subaplar (STV) sistem tarafından gereken kontrole anlık cevap verme özelli ine sahiptir. Geni lik varyasyonları (oynamalarını) asgariye
indirmektedir. Sadece ba latma esnasında biraz
operatör müdahalesi gerektirir.

J
den az en toleransına ulaşmasını sağlar.
Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi PRO-SONIC
broşürümüzde bulabilirsiniz.

Avantajlar:

Ultrasonik Sensörleri
Yeni geliştirilmiş hava kontrol vanası (kelebekleri) ile birlikte yeni nesil Ultrasonik sensörleri
kullanarak halı hazırdaki hatlar üzerinde ± 2 mm’

y
y
y

Tamamen entegre
Uygun maliyetli çözüm
Temassız ölçüm yapma özelliği

sensor 1

A
S

0-10 VDC
(4-20 mA)

sensor 2

sensor 3

A
S
D
F
G
H
J

frequency
converter

air valve
control

D

Sensor/ultrasonic sensörler 1-3
IBC sistem kontrol
Frekans dönüştürücü
Hava vanası kontrol / sinyal dönüştürücü
Üfleyici Fan IBC giriş / çıkış
STV hava vanasi (Stepper Throttle Valve
(Kademeli, kelebekli subaplar)
Sensörler donma noktası seviyesinde /kalibrasyon
basketinde ultrasonik sensörler var

calibration basket

H

F

J
sensors on frostline level
STV
air valve

G

IBC in

H

M

IBC out

17

BRO38-TR16-3K_BRO38-TR16

27.09.16

13:32

Seite 19

FİLM GENİŞLİK
(EN) KONTROLÜ

PRO-WIDE & PRO-CAGE

PRO-WIDE ile en kontrol
Sarıcı ve çekici kule gövdesi arasına genişlik
(en) ölçücü bir çubuk ( kafa ) yerleştirilmiştir.
Infrared (Kızılötesi) sensörler vasıtasıyla ölçüm
kızakları filmin kenarlarını hassaslıkla algılar.
Kenar Körüklü filmlerde ise genişlik ölçümü
opsiyonel (isteğe göre) olarak IBC infrared
(kızılötesi) sensörler ile yapılabilir. Ultrasonik
Sensörler Kalibrasyon sepetinin üzerine monte edilmektedir.
Genişlik (en) ayarlamaları IBC sistemindeki
kalibrasyon sepeti otomatik olarak açılarak ve
kapatılarak yapılır, veya IBC olmayan hatlarda
digital hava subabı ile yapılmaktadır.

PRO-CAGE kalibrasyon sepetleri
Kalibrasyon sepeti film kalitesi ve profil toleransına etkisi konusunda belki de en çok gözardı
edilen hususlardan biridir.
PRO-CAGE Sepetleri yenilikçi bir dizayn ve
dayanıklı bir yapının yanısıra operasyonel kullanım (imalat esnasında) kafes pozisyonunun
hassas kontrolünü de sunmaktadır. İki çesit sepet arasında tercih yapabilirsiniz: yüksek has-

A
sasiyetle, duple eksenli, kendi kendine merkezleme yapabilen ve kolaylıkla değiştirilebilen
silindirlere sahip M serisi veya tek eksenli operasyonuna sahip L serisi vardır. İki cihaz ile de i
ik aplikasyonlara (tatbiklere) yönelik çe itli rulo yüzeyinlerine etki ve i lem yapılabilmektedir.

S
A
S
D
F

Genişlik (en)
ölçümü yapar
Motor tahrikli
Ultrasonik
sensörleri var
PRO-CAGE Tip L

F
Avantajlar:
y
y
y

D

y

Hassas genişlik (en) kontrolü yapmaktadır
Çesitli rulo yüzeyi seçenekleri mevcuttur
Dayanıklı yapıya sahiptir
Geniş kapsamlı ayarlama aralığı ve yüksek
kompakt dizayn yapılmıştır

18
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KALİBRE ÖLÇÜMÜ

PRO-LAB II

PRO-LAB II film profillerinin DIN 533370/ISO
4593/ASTM- D 6988-08 normlarına uygun bir
şekilde mutlak ve gerçek kalınlık ölçümleri için
temaslı sensöre sahiptir.
Temaslı sensöre ek olarak devamlı ölçüm modu için sistemde kapasitif bir sensör de yer almaktadır. Sensörler bir arada kombinasyon
olarak da kullanımı mümkündür.
Kalınlık dağılımını incelemek için, bir film şeridi PRO-LABII sistemindeki tutucu cihaza konulmaktadır. Ölçüm değerleri mekanik algılama
başlığı ile seçenekli mesafelerden devamlı (seri)
olarak çalışan kapasitif
sensörler ile alınmakS
tadır. Bakım gerektirmeyen stepper (kademeli) motor film şeridini
mekanik algılama sensörlerinin gözetiminde adım
adım ilerletir.
PRO-LAB II temel sistemi
seri bir arayüz ile donatılmıştır. Böylece sistem
müşteri PC’ sine (Bilgisayarına) kolaylıkla bağlanabilir. Yazılım paketi
Windows bazlı olup,
profesyonel profil analizi
sağlayan kullanıcı dostu
bir arayüze sahiptir.
Anlamlı profil grafiklerini
baz alarak, ortalama
değerler, asgari ve azami
değerler, önceden belirlenmiş set noktalarının
toleransı kolaylıkla saptanabilir.
Windows yardımı ile bu ölçüm sonuçları ürün
ve sipariş numarası ile birlikte döküman haline
getirilebilir, arşivlenebilir
veya kaydedilebilir.

A

A
S
D

PRO-LAB II (standart versiyon)
PRO-LAB II - film rehberli cihazlı ve tablet PC
(opsiyonel isteğe göre verilmektedir)
Tablet PC PRO-LAB II yazılımı da
(opsiyonel isteğe göre verilmektedir)

Bu ürün hakkında daha fazla bilgiyi PRO-LAB
broşürümüzde bulabilirsiniz.

D

Avantajlar:
y
y
y
y

Normlara uygun ölçümler DIN /ISO/ASTM
Kolay kullanım imkanı
Otomatik mod
Kolay kalibrasyon imkanı
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