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SurfaceFlow sistemi, sürekli akan üründe
(web ürünlerinde),aralıksız, hızlı hata kontrolü
amaçlı, uygun maliyetli, yüksek performanslı
bir çözümdür. Algoritma, homojen bir

materyal olması gereken herhangi bir
anomaliyi (hatayı) tespit edecektir.
Ekstruder hattı, kaplama hattı, laminasyon
hatları veya son kontrol bölgelerine
kolayca monte edilen sistem, jeller, balık
gözü, kir, böcek/sinek, kalıp çizgileri,
delikler, yırtıklar, lekeler, kabarcık ve daha
fazla hataları tespit eder.

İşlevsel olarak sistem; önceden
tanımlanmış kalite kriterlerine göre hata
tespit edildiğinde, renkli bir alarm lambası
ve sesli uyarı sistemi ile operatörü hemen
uyarılır. Sistem, algılanan tüm kusurların
konumunu ve hatayı ekranda
görselleştirir, kayıt eder. Operatör anında
veya sonrasında sorunu çözebilir, ilgili
düzenlemeyi kolaylıkla yapabilir.
Hata bilgileri otomatik olarak veri
tabanına rapor olarak kaydedilir. İşaretli
kusurların daha sonra analiz edilmesi
veya bazılarının gerekiyorsa (pseudo
hata) düzeltilmesi için kolayca izlenmesini
sağlar.
Ayrıca, hata bölgelerini mekanik olarak
işaretlemek için bir işaretleme cihazı
eklenebilir veya işlev anlık durdurulabilir.
Sistemin kurulumu ve kullanımı kolaydır,
operatörler dakikalar içinde eğitilebilir.

Faklı plastik film üretimlerinde kalite ve
proses kontrol çözümü olarak başarıyla
kullanılır. Şeffaf, yarı saydam, pigmentli,
şişmiş, dökümlü, yönlendirilmiş veya
katmanlı film veya tabakaları kontrol eder.
Tıbbi, Endüstriyel, Evsel, Lamine
ürünler, Ambalaj sektörü ve benzeri
alanlarda uzman çözümler sunuyoruz.
Bizimle iletişime geçin; size ücretsiz
danışmanlık hizmeti sunalım.
Kullandığımız ekipmanlar ile Dünya
çapındaki endüstri liderlerine çözümler
sunulmaktadır.
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Sistem ana özellikleri:
-Üründe hata yokken sisteme tanıtılır,
istendiği an güncellenebilir. Sistem
anomalilerin (hatların) ayrıştırılması
(segmentasyonunu) kolay optimize
eder.
-Hata sınıflandırma; şekil, konum, yön,
büyüklük v.s. isteğe bağlı olarak 40'a
kadar özelliği destekler.
-Hatay sınıflandırma yapılandırması
kolaydır.

-Alarm ile, operatör uyarılır, hatalı
görüntü ekrana yansıtılır, hata kayıt
edilir.
-Hata haritası oluşturur, tekrar izlenmeyi
sağlar. Tüm görüntü kayıt edilebilir, anlık
donuk görüntüler yansıtılır.
-Doğru hata konumu takibi ve düzeltme
için web kenarı tiketleyici veya püskürtme
sistemlerine sinyal verenı arayüzleri
mevcuttur.
.

Bazı örnek folyo ekstrüzyon hatları:

FOLYO ÜRÜN KALİTE KONTROLÜNDE OTOMATİK OPTİK KONTROL SİSTEMLERİ
HATALAR VE NEDENLER:

Plastik film üretim işleminde
hammadde, üretim mekanizması, üretim
mekanizması iç yüzey kirlenmesi ve
süreçten (proses) kaynaklanan çeşitli
hatalar oluşabilmektedir.
Örnek; jeller sadece bir erime
kaynaklı sorundur. Film ekstrüzyon
prosesi esnasında, kontrol sistemi
algılamaları, gelen hammaddenin nihai
ürüne dönüşürken jel problemi kontrolünü
de mümkün kılmaktadır. Jel ve özellikle
kirlenme konusunda gerçek zamanlı geri
bildirim sağlanarak, kalıp temizliği için
makine duruş süresi azaltılabilir ve üretim
kapasitesini arttırabilirsiniz. Ekstrüzyon
dönüştürme işleminde, hammaddeyi
izleyebilmek; hammadde ve etken
kombinasyon ayarlarını kontrol altında
tutmak, kontrol sistemi kullanımı
avantajını öne çıkmaktadır.
Jeller veya balık gözleri küçük film
kusurları olup normalde film yüzeyi
üzerindeki alan çıkıntıları ile karakterize
edilir. Bir jel kontrolünün, standart film
kontrol özelliklerinden biri olduğu gibi,
parçacıklardan ve yabancı maddelerden
gelen toz ve tane gibi kirleticiler, kötü
temizlenmiş silolar da balık gözlerine
sebep olabilmekte ve kontrol
edilebilmelidirler.

PE topaklarının borulardan
geçirilmesi sırasında, PE topaklarının
bir kısmı duvarlar üzerinde erimekte ve
bulaşmaktadır ve topak akımının içine
akan şerit benzeri flamalar
oluşturmaktadır. Flamalar hala
duvarlara yapışırken, geniş yüzey
alanları atmosferik oksijen ile uzun
süreli temas halindedir. Bu da
balıkgözlerini oluşturabilir. Ekstrüderin
iç duvarında birikmeler ve bir durma
sırasında uzun süreli ısıya maruz
kalma, kahverengi lekelere sahip balık
gözlerine de yol açabilmektedir.
Filmin döküm veya şişirilme
işlemlerde çevrimiçi kontroller ile,
gerçek zamanlı veri sağlanır. Durma
aralıklarını optimize edilebilir ve kalıp
temizliği OEE'yi iyileştirmek için
makinenin kullanım dışı kalma süresini
azaltılır. Kalıp / akış çizgileri, yağ
lekeleri, laminasyon kusurları, çatlak
kaplamalar, hava kabarcıkları /
kapanımlar, çizgiler, kırışıklıklar,
yapışkan eksikliği veya kraterler gibi
diğer kusurlar da tespit edilecektir.
Kusurun sınıflandırılması da
iyileştirme prosesi ve geriye yönelik
takip için önemlidir.
Sistem kullanımı müşteri
güvenilirliğini sağlar.
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