شرکت مهندسی پالسما ایده آزما
کرونا و پالسما برای فیلمهای پلیمری ؛ (انواع فیلمهای متاالیز و صدفی )
عملکرد کرونا تریتمنت(  ( Corona treatmentدرعملیات چاپ لیبل و فیلمهای
پلیمری بسیار کارامد و امری اساسی میباشد .
زمانی که عملیات چاپ لیبل(برچسب ها) وفیلمهای پلیمری از طریق الیه نشانی مرکب
انجام میشود  ،به دلیل ناتوانی در پیوند مرکب و پلیمر؛ جذ ب و ثبات مرکب چاپ بر
روی فیلم پلیمردچار مشکل میگردد .
این مشکل بدلیل کم بودن انرژی سطحی پلیمر برای جذب و چسبندگی مرکب چاپ بروز
میکند.
یک روش رایج در صنعت چاپ  ،استفاده ازفیلمهای پلیمری پوشش یافته با پرایمر
میباشد که به روش شیمیایی تغییراتی در سطح پلیمر به منظور دست یابی به چسبندگی
باال اعمال میشود .پلیمرهای آغشته به پرایمر از نظر اقتصادی گران تر میباشند و تهیه
آنها نسبت به پلیمرهای معمولی با مسائل خاص خود همراه است.

سیستم کرونا تریتمنت ساخت شرکت مهندسی پالسما ایده آزما با برند
پیا تریتمنت ( )PIA TREATMENT SYSTEMراهکاری مناسب برای
این مسئله ارایه داده است.
یونیت کرونا تریتمنت جهت افزایش انرژی سطح برای بهبود خاصیت چاپ پذیری و
چسبندگی مورد استفاده قرار میگیرد.
کیفیت کرونا تریتمنت در چاپ لیبل و برچسب از اهمیت باالیی برخوردار است .
بنابراین  ،سیستم کرونا نه تنها برای مشتریان ماشین ساز درخط تولید طراحی شده است
؛ بلکه برای مشتریان مشتریان ما نیز در نظر گرفته شده است و امکان استفاده برای انها
نیز فراهم شده است .بطوریکه سیستم کرونا  ،به شما برای دست یابی به یک کیفیت چاپ
بی عیب و نقص در درازمدت کمک میکند.
با اضافه کردن کرونا تریتمنت (  ) PIA CORONA TREATMENTدر این
محدوده اغلب نیاز به استفاده از پرایمر یا پلیمر آغشته به پرایمر رفع میگردد که در
نهایت باعث کاهش هزینه های تولید میگردد.
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الکترودها
پوشش غلتک
قطر غلتک
پایه
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جابجایی سریع کارتریج ـ این الکترودها قابلیت جابه جایی
و تغییر سریع در کارتریج را دارند.
این امر قادر به تغییر مجموعه کاملی از الکترودها در زمان کوتاه میباشند  .در نهایت
بهره وری در کار را افزایش میدهد

الکترودهای سرامیکی  -یونیت کرونا تریتمنت با
الکترودهای سرامیکی برای پردازش سطح دونوع فیلم پلیمری (متاالیز و صدفی ) مجهز
شده است .
یونیت ها دارای دو تا شش الکترود سرامیکی در کاتریج میباشد.

تمامی یونیت های وب دارای دو غلطک هرزگرد فوالدی
یا الومینیومی باریک تر؛ جهت هدایت فیلم پلیمری بر روی غلطک اصلی میباشد.

تهویه ازن  -خروجی تهویه ازن از بخش باالی پشت یونیت
میباشد.عالوه بر این تخلیه ازن دارای یک اثر خنک کننده در الکترودهاو کل مجموعه
میباشد که به عملکرد درست مجموعه در طوالنی مدت کمک میکند.
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پنل لمسی کنترل – جهت تنظیم توان کرونا تریتمنت با توجه به ضخامت
فیلم پلیمری و نیز سرعت خط مورد استفاده قرار میگیرد.

کنترل نسبی – ژنراتور در کرونا وظیفه کنترل نسبی قدرت و
سرعت خط مربوط را برای اطمینان از تراکم ثابت ،انجام میدهد .
سنسور تشخیص سرعت خط بر روی غلطک اصلی با تشخیص حرکت و سرعت خط این
امکان را به سیستم کنترلی میدهد که به صورت نسبی توان کرونا را تنظیم کند

این مدل از کرونا برای بهره وری و بهینه سازی تولید طراحی گردیده است  .تمامی
قطعات مهم الکترونیکی در دسترسی قرار دارند .
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نمونه یونیت کرونا تریتمنت ساخت
شرکت مهندسی پالسما ایده آزما
نصب شده در شرکت زیتون نگار
سرعت خط  123متر بر دقیقه
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