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ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ФЛОУПАК МАШИНА UKFLOW-400 
 
1. Монтаж на машината 
1.1 Изисквания към мястото 
Машината трябва да се инсталира на равен и стабилен терен. Трябва да се предвиди и 
достатъчно място около машината с цел безопасна работа и поддръжка.  

 
 
1.2 Изисквания към средата 
Температура – 10÷40° 
Влажност: 30%-90%. 
Машината да се държи на разстояние от масла, химикали, експлозивни и леснозапалими 
субстанции. 
Да не се инсталира в близост до машини, които могат генерират висока емисия на вибрации . 
 
1.3 Инсталиране 
1) Машината следва да се разположи на място, отговарящи на горните изисквания. 
2) Подаващата лента следва да се инсталира към машината, посредством винтове. Посредством 
регулиращи винтове се регулира и опъна на веригата, подаваща продукта. Двата модула следва 
да се нивелират спрямо терена. 
3) Осигурете подходящо ел. захранване – трифазно, 380V/50Hz .За безопасност, свръзването на 
машината към електропреносната мрежа следва да се извърши от електротехник.  
 



 

  

1.4 Принципни схеми с основните модули и реглажни винтове на машината 

 
2. Настройка на машината 
2.1 Захранваща лента 
Захранващата лента е снабдена с верига и палци, които „бутат” поставения от оператора продукт 
към формооразувателя на машината. Опънът на веригата се регулира посредством 2 винта (виж 
графиката по-горе). Ширината на подаващия улей трябва да се настрои съгласно размерите на 
продукта (да се избягват големи луфтове между продукта и водещите странични панели на 
захранващия механизъм). 
 
2.2 Механизъм за разролване и подаване на фолиото  
1) Зареждане на фолиото 



 

  

 
Ролката фолио трябва да се центрира спрямо  центъра на формообразувателя. Фолиото се 
инсталира по един от двата начина (в зависимост от това дали се използва принтер, или не) 
 
ЗАРЕЖДАНЕ НА ФОЛИО С ПРИНТЕР 

 
 
ЗАРЕЖДАНЕ НА ФОЛИО С БЕЗ ПРИНТЕР 

 
 
2) Настройка опъна на фолиото  
Опънът на фолиото трябва да е изравнен при преминаване на фолиото през 



 

  

формообразувателя. Фолиото трябва да е изпънато в краищата и леко отпуснато в средата или 
обратно. Неизпълнението на това условие може да доведе до неравномерно движение на 
фолито. Опънът на фолиото се наглася от вала за регулиране на опъна на фолиото преди 
сгъване  

 

 
3) Настройка на надлъжния шев  
Ако надлъжният шев на опаковката не е изравнен, ролката фолио трябва да се премести или 
вляво, или вдясно, докато се изравни шевът. Промените в позицията на ролката следва да се 
извършват плавно и да се изчаква определено време, тъй като ефектът не е мигновен. 
Позицията на ролката освен грубо, може да се регулира и много прецизно посредством реглажен 
винт. 

 



 

  

 
2.3 Формообразувател 
Формообразувателят трябва да се настрои в съответствие с размерите на продукта, който се 
пакетира. Ширината и височината на формообразувателя се регулират посредством реглажни 
винтове. 
Ширината на формообразувателя трябва да е около 5мм по-широка от ширината на продукта, 
който се пакетира. 
Височкината на формообразувателя трябва да е около 5мм по-висока от височината на продукта, 
който се пакетира. 

 
 
2.4 Слепващ механизъм за надлъжния шев 
Слепващият механизъм за надлъжния шев се състои от двойка ролки за издърпване, нагревател, 
двойка ролки за притискане и ръчки за зацепване/отваряне на всяка двойка ролки (виж 
снимката) 

 



 

  

Първата двойка ролки се нарича изтеглеща и служи за изтегляне на фолиото.  
След това, фолиото преминава през успередно разположени нагреватели, където се нагрява, 
след което преминава през слепващата двойка ролки, където загрятото фолио се „премачква” и 
слепва. 
 
Всяка двойка ролки трябва да е настроена така, че в затворено състояние, контактът между тях 
да е достатъчно добър (без луфтове и разминаване между ролките от всяка двойка). От тази 
настройка и избраната температура зависи качеството на надлъжния шев. 
 
Забележка: зацепването на всяка двойка ролки е настроено предварително от производителя и 
не е необходима допълнителна настройка. Операторът трябва единствено на подбира 
подходяща температура за лепене в зависимост от типа на фолиото, което използва. 
 
2.5 Ротационна челюст 
 
Натискът и зацепването на ротационната челюст са настроени предварително от производителя 
и не е необходима допълнителна настройка. Операторът трябва единствено на подбира 
подходяща температура за лепене в зависимост от типа на фолиото, което използва и да 
настрои нивото слепване (мястото където челюстта затваря ръкава напречно) в зависимост от 
височината на продукта, който се пакетира. Нивото на слепване трябва да се настрои ½ 
височината на продукта. 
 
Настройката на нивото на слепване се осъществява по следния начин: 

1. Разхлабват се 4-те болта на ротационната челюст. 
2. Нивото на челюстта се регулира посредством реглажен винт. След настройката, 4-те 

болта се затягат отново. 

 
 
 
 



 

  

3) Настройка скорост на ротационната челюст 
При смяна на дължината на опаковката, скоростта на ротационната челюст трябва да се 
синхронизира със скоростта на ръкава (фолиото). Ако скоростта на ротационната челюст е 
твърде бавна спрямо скоростта на ръкава, ръкавът ще се събира (натрупва) пред челюстта. Ако 
скоростта на ротационната челюст е твърде бърза спрямо скоростта на ръкава, ръкавът ще се 
издърпва (опъва) допълнително от челюстта (което обикновено води до по-лош напречен шев). 

       
 
 
4) Настройка позицията на отрязване на пакета 
4.1. Настройка позиция на отрязване на опаковката при работа с фотомаркер: 
1) включваме режим на работа с фотомаркер (режим track cutting) 
2) задаваме дължина на опаковката в мм. (задава се разстояние от репер до репер или малко 
повече) 
3) настройваме фотомаркера, така че да чете фотоотметката (репера). 
4) пускаме машината да направи 7-8 пакетчета и измерваме разстоянието между фотоотметката 
(на последните пакетчета от серията) и позицията на отрязване.  
5) След това въвеждаме стойността на разликата (в мм) в параметър позиция на отрязване 
(cutting position). 
6) Пускаме отново машината да направи 7-8 пакетчета. След промяната, фотоотметката трябва 
да съвпада с позицията на отрязване. Ако не, стойността трябва да се коригира, докато се 
компенсира разликата. 
Забележка: при всяка корекция е необходимо да се направят поне 7-8 пакетчета, за да се 
наблюдава промяната в крайните пакетчета (промяната не е мигновена). 
7) След като машината се настрои така, че позицията на отрязване да съвпада с позицията на 
репера, трябва да се настрои позицията на продукта, който се пакетира (това става чрез винта 
за регулиране позицията на избутващите палци). 



 

  

 
Посредством винта за регулиране на избутващите палци, продуктът трябва да се позиционира в 
центъра на опаковката (между два съседни репера). 
 
4.2. Настройка позиция на отрязване на опаковката при работа БЕЗ фотомаркер: 
1) включваме режим на работа без фотомаркер (режим definitive length cutting) 
2) задаваме желана дължина на опаковката в мм. 
3) Посредством винта за регулиране на избутващите палци, продуктът трябва да се 
позиционира в центъра на опаковката (между два съседни репера). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

5. Дисплей и параметри 
 
ДИСПЛЕЙ ГЛАВНО МЕНЮ 

 
 

РАБОТЕН РЕЖИМ ОПИСАНИЕ 

 

Активиран режим на работа с енкодер (без 
фотоклетка). Операторът задава желана дължина на 
пакета в мм. 

 

Активиран режим на работа с фотоклетка.  

 
 
 
 
 
 



 

  

ДИСПЛЕЙ ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ (adjustment) 

 
 
 
6. Поддръжка 
6.1. Почистване на машината 
Машината трябва да се почиства редовно, за да се осигури безпроблемна работа с нея. 
Преди да премините към почистване, изключете захранването на машината. 
Всичко повърхности, намиращи се в пряк контакт с продукта, се почиствам с чист парцал и спирт. 
Челюстите се почистват (докато са изстинали) внимателно с месингова четка. Не бива да се 
оставят останки или частици от продукт или разтопено фолио (при несъобразена висока 
температура) по тях, за да не се нарушава качеството на слепване.  
6.2. Смазване на машината 
Всички зъбни колелета и предавки на машината трябва да се смазва редовно. Трябва да се 
следи и опъна на задвижващите вериги и да се коригира, ако е необходимо. 
 



 

  



 

  

 


