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İşleme sistemleri

Ambalaj sanayi

Korona işlemesi
Plazma işlemesi
Alev işlemesi
Silikatizasyon

Otomotiv sanayi
Matbaa sanayi
Tıp teknolojisi
Cam sanayi
Kaplama
Yapıştırma teknolojisi
Astarlama
Extrüzyon
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KORONA / PLAZMA CİHAZLARI
HF KORONA KARŞI ELEKTROTLU
düz yüzeyler, folyolar, plakalar için uygun.

PRENSİP
İşlenecek olan yüzey elektriksel bir korona deşarjına
maruz bırakılır.
Yüzeyde üstlerine baskı boyasının, boyanın, yapışkanın
vs. yapışabildiği kutupsal gruplar oluşur.

ARCOJET ®
Orijinal Arcojet, 1976'den beri

PRENSİP
Serbest ışınımlı elektrot, toprak hattına bağlı
bir karşı elektrota ihtiyaç duyulmamaktadır.
Jeneratör yüksek voltaj deşarjı üreterek, hava
akımı yardımıyla elektrot kafadan çıkan
kıvılcımlar ve plazma muamele görecek yüzeye
aktarılır, isleme hızı 10 m/dak dır

ARCOSPOT ®
Plazma cihazı Arcospot®, kalıp parçalarının, profillerin,
yapıştırma şeritlerin ve katlama kutularının yüksek
hızlarda in-line yüzey muamelesinde kullanılır.
Azami 200 m/dak ve üstü değerinde işleme hızları elde
edilebilmektedir. Yüzeye işleme mesafesi yakl.
6-10 mm'dir.

PRENSİP
Serbest ışınımlı elektrot, toprak hattına bağlı bir karşı
elektrota ihtiyaç duyulmamaktadır. Cihaz yüksek voltaj
jeneratörü, harici bir transformatör ve kıvılcım deşarjı
(plazma) için gereken elektrot kafadan oluşur. Elektrot
kafada olusan yüksek voltaj desarji basincli hava ile muamele görecek üst yüzeye aktarilir.
Böylelike plastik yüzeyler aktif hale getirilerek üzerlerinde uygulanacak baskı boyaların ve tutkalların
sabitlenmesi sağlanmaktadır.
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ALEV TESİSLERİ
ALEV CIHAZLARI
yüksek proses hızları, verimlilik ve uzun ömürlü aktivasyon gerektiği
kalıp parçaları ve folyolar için uygundur, Ozon oluşmaz.

PRENSİP
Muamele görecek yüzey çok kısa bir süre için bir burner alevine
maruz bırakılır. Yüzeyde üstlerine baskı boyasının, boyanın,
yapışkanın vs. yapışabildiği kutupsal gruplar oluşur.

BURNER
- Uzunluk azami 12m
- Özel modeller
- Kontur burneri

SİLİKATİZASYON
Cam, metal ve plastikte yüzeylerin uzun ömürlü yapışma
özelliğinin artırılması için yüzeylerin alev işlemden geçirilmesi
ve nano kaplama amacıyla uygulanmasıdır.

PRENSİP
Gaz alevine silan içeren bir öncül karıştırılır ve yüzey üzerinde
etkin bir silikat tabakası oluşturulur.
Bu sayede özellikle nem’e dayanıklı kaplamalarda iyi sonuçlar
elde edilir.
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Folyo ve plastik kalıp parçalarının baskılama, boyama, yapıştırma, kaplama,
köpük kaplama, ağ kaplama ve metallerin temizlenmesi işlemleri için
korona/plazma ve alev cihazları.
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