nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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Từ khoá

thiết bị hoặc hệ thống

điện

E29

máy móc và dùng điện

Hệ thống đo và điều khiển độ dày tấm phim
Đặc tính
 Hệ thống này giúp cải thiện chất lượng của tấm phim đóng gói, các tấm vật liệu điện – điện tử, và
giúp tối ưu hóa hoạt động của nhà máy.
 Giảm nguyên liệu, tăng năng suất và tiết kiệm điện năng cho tổng thể các thiết bị.

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
Chức năng đo
Cảm biến đặc biệt này được phát triển bằng cách sử
dụng công nghệ độc quyền cho phép đo chính xác về
chất lượng, cũng như cho phép hiển thị đồ họa của
kết quả.
Cảm biến

Hiển thị đồ họa ba chiều về
phân phối chất lượng

Chức năng điều khiển
Thuật toán điều khiển mới nhất này giúp đảm bảo
chất lượng tối ưu với mức tiêu thụ nguyên liệu và
năng lượng thấp nhất.
* Điều khiển mờ chuyên
nghiệp
* Điều khiển thích nghi
* Điều khiển đứng yên
(deadbeat) tối ưu và
các thuật toán lý tưởng
khác cho quá trình

<Phân phối độ dày tấm phim>
Sau khi áp dụng

Tấm phim

Trước khi
áp dụng

* Cải thiện độ lệch
 Cân bằng
* Giảm giá trị trung bình
 Giảm nguyên liệu

Hiệu quả hoặc nhận xét
 Độ dày của sản phẩm là chỉ số chất lượng quan trọng nhất trong quá trình sản xuất tấm phim, do đó
cần thường xuyên sử dụng một máy đo độ dày để đo lường chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, ngoài
yêu cầu phải cải tiến chất lượng, trong những năm gần đây đang gia tăng yêu cầu phải có một hệ
thống giúp làm giảm lượng tiêu thụ nguyên liệu và giảm thiểu việc sử dụng điện năng và các nguồn
năng lượng khác. Máy WEBFREX3 có thể thực hiện phép đo mật độ cao hơn khoảng 5 lần, với các
thuật toán điều khiển giúp tối ưu hóa các ứng dụng tương ứng.
Công nghệ điều khiển của WEBREX3 về sản xuất tấm phim giúp làm giảm lượng tiêu thụ điện năng
trong quá trình khởi động vận hành là 10 – 20% và trong quá trình vận hành thông thường là 1 – 5%.

Hiệu quả hoặc nhận xét
Trong nước: Ra mắt vào ngày 25 tháng 7 năm 2008
Các ứng dụng chính
PA, PC, PE, PI, PO, PP, PS, PET, PVC, EVA, PTFE, PMMA, OP, EP, tấm tụ điện dát
mỏng, màng phim dát mỏng chức năng tiên tiến, màng phim quang học, băng từ, các
loại vải không dệt, bo mạch in, tấm gốm, nhựa kỹ thuật, băng dính, các điện cực pin,
tấm cacbon, giấy tráng, phim chụp ảnh, sợi thủy tinh, ruy băng mực, giấy dán tường, lá
kim loại
Nước ngoài: Ra mắt vào ngày 25 tháng 7 năm 2008
Các ứng dụng chính
PA, PC, PE, PI, PO, PP, PS, PET, PVC, EVA, PTFE, PMMA, OP, EP, MLCC, Màng
phim đa lớp, Băng từ, Tấm không dệt, Bo mạch in, Gốm sứ, Nhựa kỹ thuật, Pin, Giấy,
Lốp, Băng dính, Tấm cacbon, Giấy nhám, Điện thoại di động, Giấy tráng, Chất cản
quang PHT, Thủy tinh, Vải thủy tinh, phim tráng rọi ảnh, ruy băng mực, Giấy dán tường,
v.v...

Liên hệ:
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