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Systemy obróbki

Przemysł opakowań

Przemysł motoryzacyjny

Obróbka wyładowaniem koronowym
Obróbka plazmowa
Obróbka płomieniem
Krzemianowanie

Przemysł drukarski

Technika medyczna

Przemysł szklarski

Powlekanie

Techniki klejenia

Laminowanie

Wytłaczanie
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URZĄDZENIA DO OBRÓBKI PRZEZ
WYŁADOWANIE KORONOWE / PLAZMĄ
URZĄDZENIE HF-CORONA
Z PRZECIWELEKTRODĄ
przeznaczone do płaskich powierzchni, folii i płyt.

ZASADA DZIAŁANIA
Przeznaczona do obróbki powierzchnia jest poddawana
elektrycznym wyładowaniom koronowym.
Na powierzchni wytwarzają się polarne grupy, do
których może przywierać farba drukarska, lakier, klej itp.

ARCOJET ®
Oryginalny Arcojet, od roku 1976

ZASADA DZIAŁANIA
Generator wytwarza wysokie napięcie ktòre po
doprowadzaniu do elektrod głowicy powoduje
powstanie wyładowań iskrowych, które przy
pomocy strumienia powietrza są przenoszone
z elektrod na obrabianą powierzchnię

ARCOSPOT ®
Generator plazmy znajduje zastosowanie przede
wszystkim w liniach technologicznych do wstępnej
obróbki części formowanych, profili, rowków przy
dużych prędkościach.

ZASADA DZIAŁANIA
Generator wytwarza wysokie napięcie ktòre jest
doprowadzane do elektrod głowicy.
W dyszy powstaje wysokonapięciowe wyładowanie.
Powstająca przy tym plazma jest przenoszona przy
pomocy sprężonego powietrza na przeznaczoną do
obróbki powierzchnię. W ten sposób aktywuje się
zewnętrzne powierzchnie tworzyw sztucznych i metali przed nanoszeniem farb drukarskich, lakierów i klejów.
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OBROBKA PŁOMIENIEM

URZADZENIA DO OBROBKI PŁOMIENIEM
nadają się przy dużych prędkościach procesu, wysokiej
skuteczności i trwałości uzyskanego efektu do elementów
formowanych i folii.

ZASADA DZIAŁANIA

Przeznaczona do obróbki powierzchnia jest poddawana przez
krótki czas działaniu płomienia z palnika.
Na powierzchni powstają grupy polarne, do których mogą
przywierać farba drukarska, lakier, kleje itp.

PALNIK

- długość do 12m
- wersje specjalne
- palnik konturowy

KRZEMIANOWANIE
Obróbka płomieniem do aktywowania powierzchni
zewnętrznych i nanopowlekania. Zapewnia długotrwałą
poprawę przywierania do szkła, metali i tworzyw sztucznych.

ZASADA DZIAŁANIA

Do płomienia gazu dodawany jest zawierający silany prekursor,
który wytwarza na powierzchni zewnętrznej aktywną warstwę
krzemianową.
Szczególnie dobre przywieranie uzyskuje się dla powłok
odpornych na wilgoć.
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Urządzenia do obróbki płomieniem / wyładowaniem koronowym / plazmą
do aktywowania przed drukowaniem, lakierowaniem, sklejaniem,
powlekaniem, powlekaniem pianą, zwilżaniem folii i części formowanych
ze sztucznych tworzyw oraz do czyszczenia metali.
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