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الة ومستدامة بيئًيا SMI: حلول مضغوطة وفعَّ

إسرتاتيجيات  يف  رئيسيًا  دوًرا  التعبئة  لعبت 

يف  العاملة  الــركــات  لجميع  التسويق 

متزايد  اهتامم  محور  وكانت  املجال،  هذا 

لسلسلة من التوجيهات األوروبية التي تروج 

لها  العبوة  إن  املتجددة.  املــواد  الستخدام 

نفس درجة أهمية املنتج، حيث إنها تضمن 

تجنب  عىل  وتعمل  وسالمته،  املنتج  حامية 

والتخزين. النقل  أثناء  يف  والتلوث  األرضار 

ــة  ــذا الــســبــب، تـــويل رشكـــات األغــذي ــه ل

التعبئة  لحلول  كبريًا  اهتامًما  واملروبات 

مصانعها،  يف  استخدامها  سيتم  الــتــي 

اإلنتاج  تقنيات  يف  كبريًا  استثامًرا  وتستثمر 

تلك  مثل  للطاقة،  واملوفرة  بيئيًا  املستدامة 

Drink� معرض  خالل   SMI قدمتها   التي

املــايض.  2022 سبتمرب  يف  التجاري   tec

 EBS ماكينة قولبة املط مع العصف الهوايئ

الة    وفعَّ ورسيعة  مضغوطة  الجديدة:   KL

يتجسد أحدث مثال عىل هذه االبتكارات يف 

ماكينة قولبة املط مع العصف الهوايئ الدوارة 

الجديدة.  املضغوطة   EBS KL ERGON

بدأ املروع بعد نجاح العديد من االبتكارات 

املط  قولبة  ماكينات  يف  أُدخلت  التي  الفنية 

 EBS K مجموعة  من  الهوايئ  العصف  مع 

احتياجات  تلبي  كانت  والتي   ،ERGON

الحجم  متوسطة  الركات  من  متزايد  عدد 

سنوات. لعدة  ــايس  األس التعبئة  قطاع  يف 

رسعات  متطلبات  تلبية  إىل  الحاجة  قادت 

 SMI يف  املصممني  قيام  إىل  العالية  اإلنتاج 

املاكينات  مــن  جــديــدة  سلسلة  بتطوير 

 EBS تسمى  التي  االنضغاط  فائقة  الدوارة 

 KL الحرفان  يشري  )حيث   KL ERGON

)مضغوط   )Kompakt Large”(  ”  إىل

متطلبات  لتلبية  مناسبة  وهــي  وكــبــري(، 

تتكون  زجاجة/ساعة.   25000 حتى  اإلنتاج 

إىل  تصل  موديالت  من  الجديدة  السلسلة 

10 تجاويف لقولبة املط مع العصف الهوايئ 

 PET / rPET / PP / PLA لحاويات 

شكل  يف  متوفرة  وهي  لرتات،   3 سعة  حتى 

 ،ECOBLOC®  اإلصدار يف  وكذلك  مستقل 

وثالثة  ومكبس  إلكرتوين  حشو  مع  املدمج 

الهوايئ  العصف  مع  املط  لقولبة  موديالت 

لرتات.  10 حتى  السعة  عالية  للحاويات 

مع  ــط  امل قــوالــب  ماكينات   :EBS KL

األداء عالية  املضغوطة  الهوايئ  العصف 

املضغوطة  الهوايئ  العصف  ماكينة  متثل 

يربز يف  متطوًرا  فنيًا  حالً   SMI من الجديدة 
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السوق املرجعية ملجموعة واسعة من املزايا: 

تم دمج قسم التسخني السابق للتشكيل )نفق 

العصف  مع  املط  قولبة  قسم  مع  التسخني( 

مضغوطة  واحدة  وحدة  يف  )دائري(  الهوايئ 

للغاية، األمر الذي يجعل النظام مناسبًا للرتكيب 

الصغرية. الزجاجات  تعبئة  خطوط  يف  حتى 

إلــــيــــك املــــــيــــــزات الـــرئـــيـــســـيـــة 

ــدة: ــدي ــج ــاملــجــمــوعــة ال ــودة ب ــ ــوج ــ امل

زجــاجــة/  2500 حتى  ــاج  ــت اإلن ــة  رسع  •

ــرت(؛ ل  0.5 )الــحــجــم  قــالــب  لكل  ســاعــة 

التسخني  نفق  عىل  تشتمل  التي  البنية   •

أمان  بــأبــواب  مجهزة  الدائرية  واملنصة 

من  يزيد  الــذي  األمــر  قليالً،  مستديرة 

إجراء  أجل  من  املاكينة  داخل  يف  املساحة 

وأمان؛ بسهولة  والصيانة  التنظيف  عمليات 

املط  لقولبة  الدائري  القسم  تجهيز  تم   •

مزودة  مط  بقضبان  الهوايئ  العصف  مع 

يتم  ــذي  ال عملها،  يتطلب  ال  مبحركات، 

كامات  إلكرتونية،  مبحركات  فيه  التحكم 

إدارة  يضمن  وهذا  املضغوط؛  بالهواء  تعمل 

يف  دقيًقا  وتحكاًم  املط  قضيب  ملسار  دقيقة 

الطاقة؛ يف  كبري  توفري  إىل  باإلضافة  موضعه، 

الكامات،  من  الخالية  التكنولوجيا  بفضل   •

دون  من  املــط  رسعــة  تعديل  املمكن  من 

ضبط  يتم  حيث  ميكانيكية،  تــدخــالت 

اإلنتاج  لرسعة  وفًقا  تلقائيًا  املؤازر  املحرك 

من  الحل  هــذا  يقلل  م/ث(.   2.4 )حتى 

التي  والــتــعــديــالت  املاكينة  اهــتــزازات 

الحجم؛ تغيري  حالة  يف  إجــراؤهــا  يتعني 

• وبفضل بنية ماكينة القولبة بالعصف الهوايئ 

بسهولة  نقلها  ميكن  املضغوطة،   EBS KL

النقل؛ تكاليف  توفري  ثمَّ  ومن  حاوية،  يف 

تبسيط  عــى  أيــًضــا  االنــضــغــاط  يعمل   •

يستغرق  التي  واإلعــداد،  التثبيت  عمليات 

الذي  األمر  العمل،  من  يومني  نحو  إجراؤها 

والسعر؛ الجودة  بني  ممتازًا  تناسبًا  يضمن 

العصف  مع  املط  قولبة  نظام  يستخدم   •

أحجام  ذات  األداء  عالية  صاممات  الهوايئ 

تخفض  والتي   ،) %-50( للغاية  صغرية 

وأوقــات  الهوايئ  العصف  قبل  ما  مرحلة 

بــأداء  تتعلق  مزايا  مع  الــهــوايئ،  العصف 

املاكينة وجودة الزجاجات التي يتم إنتاجها؛

للقالب  امليكانيكية  الوحدة  تجهيز  تم   •

دقة  بأقىص  يعمل  والذي  الخاص،  مبحركها 

حركة ألعى/ألسفل من قاع القالب وعمليات 

القالب؛ حامل  لوحدة  واإلغـــالق  الفتح 

تقلل  بالستيكية  محامل  اســتــخــدام   •

تتعرض  التي  واالهــتــزازات  التآكل  مــن 

تشحياًم؛ تتطلب  وال  ــض  ــواب ــق ال لــهــا 

وفًقا  الهوايئ  العصف  ضغط  تعديل  يتم   •

مؤكدة؛ مزايا  مع  تلقائيًا  الزجاجة  لحجم 

ــة الســتــعــادة  ــرحــل امل ــام أحــــادي  ــظ ن  •

ــت كـــجـــهـــاز قـــيـــايس؛ ــب ــث الــــهــــواء م

Mo� أمتتة بواسطة  املصنع  إدارة  تتم   • 

الذي  التحكم  ونظام   tornet System® 

العمل  ملعلامت  املستمرة  الصيانة  يضمن 

بأكملها  ــاج  ــت اإلن دورة  أثــنــاء  يف  املــثــىل 

معلامت  عــىل  املــبــارش  التعديل  ــراء  وإجـ

السهلة؛ الحجم  تغيري  وعمليات  املاكينة 

وسهلة،  بسيطة   Posyc®  مشغل واجهة   •

وتشخيص  إدارة  يف  متقدمة  برامج  تستخدم 

كفاءة اإلنتاج وتوفري الطاقة والصيانة التنبؤية

ــهــالك  اســت ــداد  ــعـ بـ ــزة  ــه ــج م اآللــــة   •
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ــســمــح بــاكــتــشــاف  ــذي ي ــ الــطــاقــة الـ

التسخني لنفق  الــكــهــربــايئ  االســتــهــالك 

نفق التسخني السابق للتشكيل املبتكر

العصف  مع  املط  قولبة  نظام  تجهيز  تم 

تسخني  بنفق   EBS KL ERGON الهوايئ 

تصميم  ذي  مبتكر  للتشكيل  ســابــق 

دائرة  مع  يُدمج  والذي  للغاية،  مضغوط 

وحدة  يف  الهوايئ  العصف  مع  املط  قولبة 

املزايا: من  بالعديد  ويتميز  نفسها  املاكينة 

رسعــات  املضغوط  التصميم  يضمن   •

املساحة؛ قلة  مــن  ــرغــم  ال عــىل  عالية 

التشكيل  قبل  ما  تغذية  نظام  تجهيز  تم   •

رقمية  ــدادات  عـ طريق  عــن  بتعديالت 

للمواضع، والتي ترسع عمليات تغيري الحجم؛

• وضع متداخل للمغازل، األمر الذي يسمح 

باستخدام درجات سلسلة محسنة وفًقا لقطر 

التشكيل وتقصري طول نفق التسخني، ومن ثمَّ 

تقليل عدد التشكيالت داخل نفق التسخني، 

واملستهلكات؛ النفايات  تقليل  إىل  باإلضافة 

بنظام  التشكيل  مغزل  وحدة  تجهيز  تم   •

املوزعات، ال يحتوي عىل كريات  جديد من 

الذي  األمــر  الــحــرارة،  لتبديد  حشية  وبــه 

يسمح بالحد من تآكل املكونات بشكل كبري؛

تحت  األشعة  تجهيز وحدات مصابيح  تم   •

النقل  أثناء  يف  التشكيالت  لتسخني  الحمراء 

مصنوعة  للحرارة  عاكسة  ألواح  باستخدام 

يف  عالية  كفاءة  ذات  سرياميك  مــادة  من 

املصباحني  عىل  وتُوضع  الطاقة،  استخدام 

األمامي والخلفي. يضمن هذا الحل انعكاًسا 

أكرث  توزيع  عن  الناتجة  للحرارة  عاليًا 

التشكيل؛ سطح  كامل  عىل  للحرارة  اتساقًا 

مزود  التسخني  لنفق  جديد  تهوية  نظام   •

تأخذ  السعة،  عالية  مركزي  طــرد  ــراوح  مب

لتشكيل  وتوجهه  األسفل  من  النقي  الهواء 

من  النظام  هــذا  يقلل  والعنق.  الجسم 

مزايا  ويوفر  التشكيل  عنق  حــرارة  درجــة 

عىل  والقضاء  السامكة  بتحسني  ترتبط 

والحلقة. العنق  وتشوه  البيضاوي  الشكل 

حل تعبئة ثانوية خاٍل من البالستيك

للحزم  جديدة  تعبئة  ماكينة   SMI طّورت 

 TPP ERGON تسمى  العنارص،  متعددة 

)اختصاًرا لكلامت Top Pad Packer( )لوحة 

التعبئة العلوية(، حيث بدأ ذلك ببعض مزايا 

العبوات املصنوعة يف صورة أغلفة ورق مقوى 

.MP ERGON مجموعة  من  متداخلة 

 TPP 300 ERGON املوديل  تصميم  تم 

يف  ترغب  التي  الزجاجات  تعبئة  لركات 

وهو  البالستيك،  من  خالية  حلول  استخدام 

إنتاج  عمليات  عىل  للحصول  املثايل  الحل 

عبوة/  300 إىل  تصل  الرسعة،  وعالية  فعالة 

األوتوماتييك  التعبئة  جهاز  ويعترب  دقيقة. 

باحرتام  يتميز  تعبئة ذكيًا  الجديد حل   TPP

املرن.  واالستخدام  املتقدمة  واألمتتة  البيئة 

الثانوية  للتعبئة  الجهاز  هذا  تطوير  تم  وقد 

لعدة أنواع من العلب عن طريق وضع لوحة 

من الورق املقوى يف الجزء العلوي من العبوة.

تجميع  يتم  العبوات،  تكوين  منطقة  ويف 

املطلوب  بالشكل  متواصلة  بطريقة  العلب 

إلكرتونيًا.  املتزامنة  الفصل  أجهزة  خالل  من 

ويتم يف الوقت نفسه وضع لوحة من الورق 

املقوى املسطح فوق العلب املنقولة بواسطة 

نظام متشابك. ثم يتم التقاط لوحة الكرتون 

املسطحة بواسطة العلبة الكرتونية وتوضع يف 

الجزء العلوي من النظام، عن طريق املنتقي 

العنارص  متعددة  الحزمة  وتعد  الـــدوار. 

 TPP ERGON بواسطة  إنشاؤها  تم  التي 

صورة  يف  التقليدية  التعبئة  لحلول  بديالً 

املاكينة  تنتجها  متداخلة  مقوى  ورق  أغلفة 

وللعبوات   MP ERGON مجموعة  من 

املطاطة. الرقيقة  الطبقات  من  املصنوعة 

الجديدة،  العنارص  متعددة  الحزم  تفي 

مبتطلبات  الغراء،  استخدام  تتطلب  ال  التي 

املستدامة  للحلول  ــدة  ــزاي املــت ــســوق  ال

لحلول  الــركــات  ــاجــات  ــي واحــت بيئيًا 

والتنافسية.   واملرنة  الفعالة  التعبئة 

www.smigroup.it
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