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FÓLIOVACIE ZARIADENIE

Opis
[0001]

Vynález sa týka fóliovacieho zariadenia na plne automatické fóliovanie

tovaru podľa predvýznaku patentového nároku 1. Také druhovo zhodné
zariadenie je opisované v DE 69 28 682 U.
[0002]

Fóliovacie zariadenia sú nasadzované, aby bolo možné tovar

pretiahnuť, respektíve obaliť fóliou. Napríklad je tovar vo výrobných prevádzkach
na rezivo balený hlavne ručne alebo poloautomaticky, pričom ako pomocné
prostriedky väčšinou sa používajú svorky z plastu alebo ľahkého kovu alebo
klince na polohovanie, respektíve fixovanie fólie. Automatické fóliovacie
zariadenia často používajú fóliové kapoty (něm. Folienhauben), aby bolo možné
tovar fóliovať.
[0003]

Spravidla je fólia nanášaná na tovar, ktorý sa má fóliovať, a

opatrovaná opásaním alebo ako predzhotovená fóliová kapota nahrňovaná cez
tovar a následne fixovaná svorkami alebo klincami alebo prídavnou sťahovacou
páskou. Prispôsobenie fólie na odlišné rozmery tovaru sa pri tom uskutočňuje
väčšinou výmenou fólie na dávkovači fólie.
[0004]

Nevýhodné na takých fóliovacích zariadeniach je, že predzhotovené

fóliové kapoty vyžadujú stále rovnaké rozmery tovaru, preto fóliové kapoty
nepripúšťajú flexibilitu s ohľadom na rozmery tovaru. Aby bolo možné fóliu
prispôsobiť na príslušné rozmery tovaru, musí byť dávkovač fólie časovo náročne
prestavovaný. Ďalej vyžadujú automatické fóliovacie zariadenia spravidla veľkú
potrebu miesta a/alebo vyžadujú komplikovanú a náročnú mechaniku, ako aj
zvýšenú dobu spracovania. Ručné a poloautomatické fóliovacie procesy sú
nielen zdĺhavé a namáhavé, ale podľa rôznych krokov vyžadujúcich personál tiež
príslušne náročné na personál, náklady a čas.
[0005]

Úlohou vynálezu preto je, poskytnúť fóliovacie zariadenie v úvode

uvedeného druhu, s ktorým môžu byť odstraňované uvedené nevýhody, s ktorými
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môže byť realizované jednoduché, miesto šetriace a plne automatické fóliovanie
tovaru.
[0006]

Podľa

vynálezu

je

to

dosahované

prostredníctvom

znakov

patentového nároku 1.
[0007]

Tým

sa

poskytuje

výhoda,

že

fóliovací

spôsob

prebieha

nekomplikovane a plne automaticky. Tým sa odbremeňuje obslužný personál,
pretože nie sú potrebné žiadne ľudské pracovné kroky pre fóliovanie tovaru a
príslušne môžu byť šetrené náklady na spolupracovníkov. Ďalej je umožňovaná
jednoduchá, spoľahlivá a plne kontinuálna prevádzka fóliovacieho zariadenia. Na
základe automatizácie je okrem toho zvyšovaná účinnosť fóliovacieho
zariadenia. Ďalej sa poskytuje tá výhoda, že nie sú vyžadované žiadne fixačné
prvky, ako svorky alebo klince, aby bolo možné fóliu polohovať a/alebo fixovať
na tovar, čím sú umožňované opticky príjemné výsledky vysokej kvality. Pretože
miesto, ktoré je k dispozícii, je v rôznych zariadeniach a výrobných priestoroch
často veľmi obmedzené, spočíva ďalšia výhoda fóliovacieho zariadenia v tom, že
fóliovacie zariadenie môže byť vytvorené svojimi rozmermi kratšie než tovar,
ktorý sa má fóliovať. Na základe konštrukcie šetriacej miesto je fóliovacie
zariadenie teda vhodné aj pre výrobné priestory s obmedzenou ponukou miesta.
Zvarením oboch bočných hrán tovaru opláštených fóliou zváracím ústrojenstvom
v rovine zvárania sa udržuje doba spracovania a potreba miesta pre fóliovacie
zariadenie malá, pretože tovar nemusí byť pre jeden alebo viac zváracích krokov
otáčaný alebo zdvíhaný. Pretože uchopovače fóliu uchopujú len na jej
protiľahlých rohoch a ťahajú z pozície prípravy do pozície zvárania a držia, môže
byť upustené od náročnej a priestor vyžadujúcej mechaniky, ako napríklad pri
použití kĺbových robotických ramien, a uskutočňuje sa ďalej automaticky určité
napínanie fólie, čím sa zabraňuje jej ohybom a skladaniu na tovare
usporiadaného

v

pozícii zvárania.

Ďalšia

výhoda

jednoduchej úpravy

uchopovačov a zváracieho ústrojenstva spočíva v tom, že tieto konštrukčné časti
vyžadujú na základe svojej jednoduchosti menej údržby. Na základe zvárania
bočných hrán tovaru sa zabraňuje viacvrstevnatosti fólie na tovare, pretože
presahy fólie nemusia byť ohrňované. Pretože je príslušný tovar 2 fóliovaný
presne zlícovane, môže sa upúšťať od prídavných polohovacích alebo fixačných
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prostriedkov.
[0008]

Ďalej sa vynález týka spôsobu prevádzkovania fóliovacieho zariadenia

podľa patentového nároku 10.
[0009]

Úlohou vynálezu preto ďalej je, poskytnúť spôsob, s ktorým môžu byť

odstraňované uvedené nevýhody, s ktorými môže byť realizované jednoduché,
miesto šetriace a plne automatické fóliovanie tovaru.
[0010]

Podľa

vynálezu

je

to

dosahované

prostredníctvom

znakov

patentového nároku 10.
[0011]

Výhody spôsobu zodpovedajú výhodám zariadenia.

[0012]

Závislé nároky sa týkajú ďalších výhodných úprav vynálezu.

[0013]

Výslovne sa týmto odkazuje na znenie patentových nárokov, čím sú

nároky na tomto mieste odkazom vložené do opisu a platia za doslovne uvedené.
[0014]

Vynález je bližšie opisovaný s odkazom na pripojené výkresy, na

ktorých sú napríklad znázornené len výhodné formy uskutočnenia. Pri tom
ukazuje:
obr. 1a-1e schematické znázornenie jednotlivých krokov spôsobuh, v
bokoryse;
obr.

2

výhodnú

formu

uskutočnenia

fóliovacieho

zariadenia,

v

axonometrickom pohľade;
obr. 3 výhodnú formu uskutočnenia fóliovacieho zariadenia, v čelnom
pohľade;
obr. 4 rez podľa čiary A-A na obr. 3;
obr. 5 detail B obrázku 4, vo zväčšenom pohľade;
obr. 6 rez podľa čiary C-C na obr. 3;
obr. 7 výhodnú formu uskutočnenia fóliovacieho zariadenia, v bokoryse;
obr. 8 rez podľa čiary A-A na obr. 3 s tovarom nachádzajúcim sa na
dopravnom ústrojenstve;
obr. 9 výhodnú formu uskutočnenia fóliovacieho zariadenia s tovarom
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nachádzajúcim sa na dopravnom ústrojenstve, v čelnom pohľade;
obr. 10 výhodnú formu uskutočnenia fóliovacieho zariadenia s tovarom
nachádzajúcim sa na dopravnom ústrojenstve, v axonometrickom
pohľade;
obr. 11 ďalšiu výhodnú formu uskutočnenia fóliovacieho zariadenia, v
axonometrickom pohľade;
obr. 12 ďalšiu výhodnú formu uskutočnenia fóliovacieho zariadenia, v
bokoryse, a
obr. 13 ďalšiu výhodnú formu uskutočnenia fóliovacieho zariadenia s
tovarom nachádzajúcim sa na dopravnom ústrojenstve, v axonometrickom
pohľade.
[0015]

Obr. 1a až 13 ukazujú prinajmenšom časti výhodných foriem

uskutočnenia fóliovacieho zariadenia 1 na automatické fóliovanie tovaru 2,
zahŕňajúceho dopravné ústrojenstvo 3 na dopravu tovaru 2 cez fóliovací kanál 4
fóliovacieho zariadenia 1, pričom fóliovacie zariadenie 1 na prípravu fólie 5 na
fóliovanie tovaru 2 vykazuje - posudzované v prevádzkovej pozícii - nad
fóliovacím kanálom 4 usporiadané ústrojenstvo 6 na prípravu fólie, pričom
fóliovacie zariadenie 1 ďalej zahŕňa aspoň dva pohyblivo usporiadané
uchopovače 7 a zváracie ústrojenstvo 8. Na obr. 2 až 10 nie sú všetky znaky
opatrené vzťahovými značkami.
[0016]

Fóliovacie zariadenie 1 slúži na pokrytie, respektíve opláštenie tovaru

2 fóliou 5 kvôli ochrane tovaru 2 pred vonkajšími vplyvmi okolia. Slovo tovar 2
označuje akýkoľvek druh kusového tovaru, najmä však stoh tovaru 2 a obzvlášť
výhodne hrán reziva. Dopravné ústrojenstvo 3 dopravuje tovar 2 cez fóliovací
kanál 4 fóliovacieho zariadenia 1 v smere dopravy 14. Rýchlosť dopravy tovaru
2 je regulovateľná. Fóliovací kanál 4 je oblasť, v ktorej je tovar 2 fóliovaný.
Fóliovací kanál 4 môže byť považovaný aj za ten objem, ktorý je ohraničovaný
dopravným ústrojenstvom 3 a ústrojenstvom 6 na prípravu fólie. Fólia 5 môže
pozostávať z plastu, ako napríklad polyetylénu alebo z tkaniny pevnej v ťahu. V
prevádzkovej pozícii je ústrojenstvo 6 na prípravu fólie usporiadané nad
fóliovacím kanálom 4, čo je napríklad znázornené na obr. 8. Tovar 2 je
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oplášťovaný fóliou 5 najmä na piatich stranách. Presnejšie povedané je tovar 2
najmä na dvoch bočných plochách, na dvoch čelných stranách 15, 17 a na hornej
strane 20 oplášťovaný fóliou 5. Prevádzkovou pozíciou sa myslí, že fóliovacie
zariadenie 1 je vybudované pripravené na prevádzku a nie je naklopené o uhol,
ako by to napríklad mohlo byť v prípade prepravného stavu pri preprave.
[0017]

Obr. 1a-1e ukazujú schematické príkladné znázornenie jednotlivých

spôsobových krokov, pričom tovar 2 sa pohybuje v dopravnom smere 14 cez
fóliovací kanál 4 a je fóliovaný. V rovine 12 zvárania je vždy, najmä
trojuholníkovitý a dvojvrstvový, presah 16 fólie na bočných hranách príslušných
oboch čelných strán 15, 17 tovaru 2 zváracím ústrojenstvom 8 zváraním
odstraňovaný (nem. abgeschweißt), čo je napríklad znázornené na zvýraznených
čelných pohľadoch príslušnej čelnej strany 15, 17 tovaru 2 na obr. 1c a na obr.
1e.
[0018]

Fóliovacie zariadenie 1 zahŕňa aspoň dva pohyblivo usporiadané

uchopovače 7. Uchopovače 7 môžu pri uchopení fólie 5 vykazovať aspoň jedno,
výhodne viac než jedno zvieracie ústrojenstvo alebo kliešte. Aspoň jeden
uchopovač 7 môže vykazovať aj zvieraciu lištu na uchopenie fólie. Ústrojenstvo
6 na prípravu fólie pripravuje fóliu 5 na fóliovanie tovaru 2. Zváracie ústrojenstvo
8 zvára fóliu 5 na tovar 2. Uchopovače 7 uchopujú fóliu 5 na protiľahlých rohoch
v pozícii 9 prípravy. Pozícia 9 prípravy môže byť vzhľadom na uchopovače 7
považovaná za pozíciu, v ktorej uchopovače 7 ústrojenstva 6 na prípravu fólie sú
priestorovo najbližšie a v ktorej ústrojenstvo 6 na prípravu fólie fóliu 5 pre
uchopovače 7 pripravuje na prevzatie, čo je napríklad znázornené na obr. 4 a na
obr. 5. Na obr. 5 je ďalej napríklad znázornené, ako uchopovač 7 uchopuje
ústrojenstvom 6 na prípravu fólie pripravenú fóliu 5. Uchopovač 7 je pri tom
usporiadaný na pohybovacom ústrojenstve 21.
[0019]

Uchopovače 7 sú vytvorené k tomu, aby natiahli fóliu 5 z pozície 9

prípravy do pozície 10 zvárania. V pozícii 10 zvárania sú uchopovače 7 v
prevádzkovom stave od ústrojenstva 6 na prípravu fólie priestorovo oddialené
najďalej. V pozícii 10 zvárania sú uchopovače 7 usporiadané ďalej v rovine 12
zvárania a v podstate na výške hornej strany 11 dopravného ústrojenstva 3, čo
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je napríklad znázornené na obr. 8. Rovina 12 zvárania je tá rovina, v ktorej je fólia
5 na tovare 2 na najmä dvoch fóliách 5 opláštených bočných hranách 13 tovaru
2 zváraná. Rovina 12 zvárania môže byť ako pomyselná rovina, ktorá je
usporiadaná paralelne s čelnou stranou 13 tovaru 2, najmä polohovo pevne.
Horná strana 11 dopravného ústrojenstva 3 je definovaná ako tá strana
dopravného ústrojenstva 3, na ktorej je tovar 2 v prevádzkovom stave
usporiadaný, čo je napríklad zrejmé na obrázku 10.
[0020]

Je navrhnuté, že tie aspoň dva uchopovače 7 sú usporiadané medzi

pozíciou 9 prípravy a pozíciou 10 zvárania nastaviteľne pohyblivo, pričom sú
vytvorené uchopovače 7, ktoré ústrojenstvom 6 na prípravu fólie pripravenú fóliu
v pozícii 9 prípravy uchopujú na dvoch protiľahlých rohoch a ťahajú z pozície 9
prípravy do pozície 10 zvárania a držia, pričom sú uchopovače 7 usporiadané v
pozícii 10 zvárania v rovine 12 zvárania a v podstate na výške hornej strany 11
dopravného ústrojenstva 3, a že je vytvorené zváracie ústrojenstvo 8, aby sa obe
v rovine 12 zvárania usporiadané a fóliou 5 opláštené bočné hrany 13 tovaru 2
zvarili.
[0021]

Pre kvádrovitý tovar 2 je rovina 12 zvárania v podstate kolmá na

dopravné ústrojenstvo 3 a priečne na dopravný smer 14. Uchopovače 7 sú
usporiadané v pozícii 10 zvárania v rovine 12 zvárania a v podstate na výške
hornej strany 11 dopravného ústrojenstva 3, aby sa zaistilo, že fólia 5 pri zváraní
dosiahne v podstate až k dolnej hrane tovaru 2.
[0022]

Ďalej je navrhnutý spôsob na prevádzkovanie fóliovacieho zariadenia

1, pričom tovar 2, ktorý sa má fóliovať, je prostredníctvom dopravného
ústrojenstva 3 dopravovaný cez fóliovací kanál 4 fóliovacieho zariadenia 1,
pričom je pripravovaná fólia 5 na fóliovanie tovaru 2 nad fóliovacím kanálom 4
usporiadaným ústrojenstvom 6 na prípravu fólie, pričom aspoň dva pohyblivo
usporiadané uchopovače 7 v pozícii 9 prípravy ústrojenstvom 6 na prípravu fólie
pripravenú fóliu 5 uchopujú na dvoch protiľahlých rohoch, pričom fóliu 5 držiace
uchopovače 7 sú pohybované z pozície 9 prípravy do pozície 10 zvárania, pričom
uchopovače 7 sú v pozícii 10 zvárania usporiadané v rovine 12 zvárania a v
podstate na výške hornej strany 11 dopravného ústrojenstva 3, pričom tovar 2,
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ktorý sa má fóliovať, je pohybovaný prostredníctvom dopravného ústrojenstva 3,
až je prvá čelná strana 14 tovaru 2 usporiadaná v rovine 12 zvárania, pričom
prostredníctvom

v

pozícii

10

zvárania

usporiadaných,

fóliu

držiacich

uchopovačov 7 je fólia 5 na bočných hranách 13 prvej čelnej strany 15 tovaru 2
skladaná a vznikajú presahy 16 fólie, pričom fólia 5 je v prvom zváracom kroku
prostredníctvom zváracieho ústrojenstva 8 na oboch bočných hranách 13 tovaru
2 v rovine 12 zvárania zváraná.
[0023]

Dopravné ústrojenstvo 3 sa rozprestiera najmä cez dĺžku fóliovacieho

kanála 4 a dopravuje tovar 2 cez fóliovací kanál 4. Dopravné ústrojenstvo 3 môže
byť výhodne vytvorené ako dopravný pás, obzvlášť výhodne ako valčekový
dopravník alebo ako pozdĺžny dopravník s teleskopickými dopravníkmi a
vyčnievať cez dĺžku fóliovacieho kanála 4. Fóliovacie zariadenie 1 môže výhodne
vykazovať prostriedky k variabilnému výškovému prestaveniu dopravného
ústrojenstva 3, aby mohli byť zohľadňované variabilné rozmery dreva v hraniach
alebo preprava bez dreva v hraniach. Tovar 2 je pohybovaný prostredníctvom
dopravného ústrojenstva 3, až je prvá čelná strana 14 tovaru 2 usporiadaná v
rovine 12 zvárania. U kubického, resp. kvádrovitého tovaru 2 sú príslušne obe
bočné hrany 13 prvej čelnej strany 14 tovaru 2 usporiadané v rovine 12 zvárania.
Najmä môžu byť obe bočné hrany 13 zvárané súčasne prostredníctvom
zváracieho ústrojenstva 8 v rovine 12 zvárania.
[0024]

Tým sa poskytuje výhoda, že celý fóliovací spôsob prebieha

nekomplikovane a plne automaticky. Tým sa odbremeňuje obslužný personál,
pretože nie sú potrebné žiadne ľudské pracovné kroky pre fóliovanie tovaru 2 a
príslušne môžu byť šetrené náklady na spolupracovníkov. Ďalej je umožňovaná
jednoduchšia, spoľahlivejšia a plne kontinuálna prevádzka fóliovacieho
zariadenia 1. Na základe automatizácie je okrem toho zvyšovaná účinnosť
fóliovacieho zariadenia 1. Ďalej sa poskytuje tá výhoda, že nie sú vyžadované
žiadne fixačné prvky, ako svorky alebo klince, aby bolo možné fóliu 5 polohovať
a/alebo fixovať na tovar, čím sú umožňované opticky príjemné výsledky vysokej
kvality. Pretože miesto, ktoré je k dispozícii, je v rôznych zariadeniach a
výrobných priestoroch často veľmi obmedzené, spočíva ďalšia výhoda
fóliovacieho zariadenia 1 v tom, že fóliovacie zariadenie 1 môže byť vytvorené
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svojimi rozmermi kratšie než tovar 2, ktoré sa má fóliovať. Na základe miesto
šetriaceho typu konštrukcie je fóliovacie zariadenie 1 teda vhodné aj pre výrobné
priestory s obmedzenou ponukou miesta. Zváraním oboch bočných hrán 13
tovaru 2 opláštených fóliou 5 zváracím ústrojenstvom 8 v rovine 12 zvárania sa
jednak udržuje doba spracovania a jednak potreba miesta fóliovacieho
zariadenia 1 malá, pretože tovar a/alebo zváracie ústrojenstvo 8 nemusia byť pre
jeden alebo viac zváracích krokov otáčané alebo zdvíhané. Pretože uchopovače
7 fóliu 5 uchopujú len na jej protiľahlých rohoch a ťahajú z pozície 9 prípravy do
pozície 10 zvárania a držia, môže byť upustené od náročnej a priestor
vyžadujúcej mechaniky, ako napríklad pri použití kĺbových robotických ramien, a
uskutočňuje sa ďalej automaticky určité napínanie fólie 5, čím sa zabraňuje jej
ohybom a skladaniu na tovare 2 usporiadaného v pozícii 10 zvárania. Ďalšia
výhoda jednoduchej úpravy uchopovača 7 a zváracieho ústrojenstva 8 spočíva v
tom, že tieto konštrukčné časti vyžadujú na základe svojej jednoduchosti menšiu
údržbu. Na základe zvárania bočných hrán 13 tovaru 2 sa zabraňuje
viacvrstevnatosti fólie 5 na tovare 2, pretože presahy 16 fólie nemusia byť
ohrňované. Pretože je príslušný tovar 2 fóliovaný presne zlícovane, môže sa
upúšťať od prídavných polohovacích alebo fixačných prostriedkov.
[0025]

Prostredníctvom usporiadania prvej čelnej strany 14 tovaru 2 v rovine

12 zvárania a prostredníctvom uchopovačov 7 držiacich fólie usporiadaných v
pozícii 10 zvárania, je fólia 5 na bočných hranách 13 prvej čelnej strany 15 tovaru
2 skladaná. Tieto, najmä trojuholníkové presahy 16 fólie môžu byť počas prvého
zváracieho

kroku prostredníctvom

zváracieho

ústrojenstva

8

zváraním

odstraňované a teda odoberané, čo je napríklad znázornené na obr. 1c.
[0026]

Môže byť navrhnuté, že je fólia 5 na bočných hranách 13 druhej čelnej

strany 17 tovaru 2 skladaná pohybom druhej čelnej strany 17 do roviny 12
zvárania a pohybom uchopovačov 7 držiacich fólií 5 do pozície 10 zvárania, a
zváracie ústrojenstvo 8 presahy 16 fólie, vznikajúce skladaním fólie 5, najmä
trojuholníkové, odstraňuje zváraním, čím sa vykonáva rovnomerné fóliovanie
tovaru 2, čo je napríklad zrejmé na obr. 1e. Výhodne zváracie ústrojenstvo 8
odstraňuje zváraním oba presahy 16 fólie súčasne.
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[0027]

Môže byť navrhnuté, že fóliovacie zariadenie 1 zahŕňa aspoň jeden

senzor, ktorý zisťuje rozmery tovaru 2, čím odpadá ručné zadávanie rozmerov
tovaru 2. Rozmery tovaru 2, ktorý sa má fóliovať, sú dôležitou informáciou
ohľadne dĺžky a šírky potrebnej fólie 5, aby bolo možné tovar 2 fóliovať na piatich
stranách, najmä na hornej strane 20, na oboch bočných plochách a na oboch
čelných stranách 15, 17.
[0028]

Aby bolo možné potrebu miesta fóliovacieho zariadenia 1 ďalej

zmenšiť, môže byť navrhnuté, že ústrojenstvo 6 na prípravu fólie a uchopovače
7 sú usporiadané na spoločnom ráme. Rám samotný môže byť usporiadaný na
vyrovnávacej jednotke, ktorá môže byť pohybovaná kolmo na dopravný smer 14,
čím môže byť rám vzhľadom k príslušnej pozícii tovaru 2 na dopravnom
ústrojenstve 3 vyrovnávaný, respektíve vystredený.
[0029]

Tiež môže byť navrhnuté, že fóliovacie zariadenie 1 zahŕňa aspoň

jeden horizontálny polohovací prvok 31 a/alebo aspoň jeden vertikálny
polohovací prvok 32, aby bolo možné zváracie ústrojenstvo 8 príslušne
rozmerom tovaru 2, najmä rozmerom čelnej strany 15, 17 tovaru 2 príslušne
polohovať v rovine 12 zvárania, čo je napríklad zrejmé na obr. 6. Ten aspoň jeden
horizontálny polohovací prvok 31 polohuje zváracie ústrojenstvo 8 príslušnej
šírke tovaru 2. Ten aspoň jeden vertikálny polohovací prvok 32 polohuje zváracie
ústrojenstvo 8 príslušnej výške tovaru 2. Ten aspoň jeden horizontálny
polohovací prvok 31 a ten aspoň jeden vertikálny polohovací prvok 32 sú
napríklad znázornené na obr. 10.
[0030]

Výhodne môže byť navrhnuté, že zváracie ústrojenstvo 8 vykazuje

aspoň jednu, najmä dve, vzájomne od seba vzdialené usporiadané zváracie lišty
18, čo je napríklad znázornené na obr. 9. Tým môže zváracie ústrojenstvo 8
zvárať obe bočné hrany 13 prvej čelnej strany 15 tovaru 2 simultánne, čím sa
jednak šetrí doba spracovania, jednak sa jednoduchým typom konštrukcie
umožňujú spoľahlivé a rovnomerné výsledky zvárania.
[0031]

Môže byť navrhnuté, že uchopovače 7 v pozícii 10 zvárania sú

usporiadané v rovine 12 zvárania stojace v podstate kolmo na dopravný smer 14.
Rovina 12 zvárania môže byť v podstate definovaná aj ako tá rovina, ktorú spolu
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napínajú uchopovače 7 v pozícii 10 zvárania a čelná strana 15, 17 tovaru 2, keď
sú tieto usporiadané v jednej línii.
[0032]

Najmä môže byť navrhnuté, že fóliovacie zariadenie 1 vykazuje jediné

zváracie ústrojenstvo 8, ktoré je usporiadané pohyblivo v rovine 12 zvárania.
Môže byť tiež navrhnuté, že fóliovacie zariadenie 1 zahŕňa dve alebo viac než
dve zváracie ústrojenstvá 8. Výhoda pri len jednom zváracom ústrojenstve 8
spočíva v tom, že fóliovacie zariadenie 1 vyžaduje len jednoduchú riadiacu
techniku na riadenie tohto jedného zváracieho ústrojenstva 8.
[0033]

Môže však byť tiež navrhnuté, že aspoň jedno zváracie ústrojenstvo 8

vykazuje aspoň jednu, najmä viac, pohyblivých častí na zváranie, uchopovačmi
7 v pozícii 10 zvárania držané, fólie 5 na tovare 2, ktorý sa má fóliovať. Tým môže
byť rovina 12 zvárania vzhľadom na sklon čelnej strany 13, 17 tovaru napríklad
u nekvádrovitého tovaru 2 selektívne nastavovaná. Obzvlášť výhodne môže však
byť navrhnuté, že aspoň jedna zváracia lišta 18 je nastaviteľne pohyblivo
usporiadaná v rovine 12 zvárania.
[0034]

Tiež môže byť výhodne navrhnuté, že aspoň jedna, najmä aspoň dve,

zváracie lišty 18 sú vybavené zovretím fólie, aby bolo možné počas zvárania
redukovať napätie vo fólii. Zovretie sa nachádza najmä medzi aspoň jednou
zváracou lištou 18 a dopravovaným tovarom 2.
[0035]

Ďalej môže byť výhodne navrhnuté, že fóliovacie zariadenie 1 zahŕňa

aspoň jeden pohyblivo uložený pridržiavač 19, najmä pridržiavacívalček, aby bolo
možné fóliu 5 pritláčať na hornej strane 20 tovaru 2, čím je dosahovaný hladký a
rovnomerný povrch na hornej strane 20 tovaru 2. Stlačenie fólie na povrchu
tovaru 2 ďalej vytvára určité pnutie vo fólii 5, čím sú ohyby a hrany fólie 5 na
tovare 2 udržiavané malé.
[0036]

V jednej ďalšej výhodnej forme uskutočnenia môže však byť

navrhnuté, že fóliovacie zariadenie zahŕňa vzduchové dýzy 34, aby bolo možné
fóliu 5 prostredníctvom tlaku vzduchu pritlačiť na hornú stranu 20 tovaru 2. Ďalšia
výhodná forma uskutočnenia je napríklad ukázaná na obr. 11 až 13.
[0037]

Vzduchové dýzy 34 môžu byť vytvorené najmä ako vyrovnateľné

vzduchové dýzy 34, čím príslušný prúd vzduchu príslušné vzduchové dýzy 34
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môže byť jednoducho prispôsobovaný na geometrický tvar tovaru 2, aby bolo
možné fóliu 5 účinne pritlačiť na hornej strane 20 tovaru 2.
[0038]

Tiež môže byť výhodne navrhnuté, že vzduchovými dýzami 34

vytváraný objemový prietok vzduchu a/alebo výstupná rýchlosť vzduchu je
regulovateľná, najmä plynule.
[0039]

Vzduchové dýzy 34 môžu byť usporiadané výhodne v oblasti, najmä u

zváracieho ústrojenstva 8.
[0040]

Môže však byť výhodne tiež navrhnuté, že fóliovacie zariadenie 1

zahŕňa aspoň jeden bočný držiak na bočné pritláčanie fólie 5 na tovar 2, čím sa
dosahuje hladší a rovnomernejší povrch fólie 5 na bočných plochách tovaru 2.
[0041]

Výhodne môže byť navrhnuté, že aspoň jeden uchopovač 7 je

usporiadaný na pohybovacom ústrojenstve 21. Pohybovacie ústrojenstvo 21
môže zahŕňať výhodne aspoň jedno lineárne vedenie, ktoré prebieha podľa
pozdĺžnej osi 29, ktorá sa rozprestiera od pozície 9 prípravy až k pozícii 10
zvárania. Príslušne môže byť navrhnuté, že uchopovače 7 - v prevádzkovej
polohe - sú lineárnymi vedeniami na pozdĺžnej osi 29 nastaviteľne pohyblivo
usporiadané šikmo na dopravný smer 14 a že uchopovače 7 sú medzi pozíciou
9 prípravy a pozíciou 10 zvárania vedené lineárne.
[0042]

Ďalej môže byť navrhnuté, že pohybovacie ústrojenstvo 21 vykazuje

aspoň jednu priečnu os 30, ktorá môže byť výhodne vytvorená ako remeňová os
s lineárnymi vedeniami, čo je napríklad zrejmé na obr. 10. Obzvlášť výhodne
vykazuje pohybovacie ústrojenstvo 21 aspoň jedno lineárne vedenie podľa
pozdĺžnej osi 29 a jednu remeňovú os s lineárnymi vedeniami podľa priečnej osi
30.
[0043]

Výhodne je vždy jedno lineárne vedenie usporiadané podľa vždy

jednej pozdĺžnej osi 29 zo strany fóliovacieho kanála 4. Obzvlášť výhodne je vždy
jedno pohybovacie ústrojenstvo 21 usporiadané zo strany fóliovacieho kanálu 4.
[0044]

Ďalej môže byť navrhnuté, že pohybovacie ústrojenstvo 21 zahŕňa

pohon, výhodne lineárny motor alebo pohon ozubeným remeňom.
[0045]
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9 prípravy a držali fóliu 5 v pozícii 10 zvárania. Uchopovač 7 môže vykazovať dva
alebo viac zvieraných prvkov, ako napríklad svoriek, ktoré môže otvárať a
zatvárať alebo môže byť vytvorený ako zvieraná koľajnica alebo ako zvieraná
lišta, ktorá môže byť otváraná a zatváraná.
[0046]

Môže však byť výhodne tiež navrhnuté, že uchopovače 7 sú natáčané

medzi pozíciou 9 prípravy a pozíciou 10 zvárania. K tomu môžu byť uchopovače
7 uložené natočiteľne.
[0047]

Môže byť navrhnuté, že ústrojenstvo 6 na prípravu fólie zahŕňa aspoň

jedno horizontálne rezacie ústrojenstvo 25 na prirezávanie fólie 5. Horizontálnym
prirezávaním fólie 5 môže byť dĺžka fólie 5 prispôsobovaná dĺžke tovaru 2.
[0048]

Ďalej môže byť navrhnuté, že ústrojenstvo 6 na prípravu fólie zahŕňa

aspoň jedno vertikálne rezacie ústrojenstvo 22 k prirezávaniu fólie 5. Vertikálnym
prirezávaním fólie 5 môže byť používaných mnoho rôznych fólií 5, pretože tie
môžu byť presne prispôsobované rozmerom tovaru 2. Tým sa umožňuje presný
prírez fólie 5 na rozmery tovaru 2.
[0049]

Obzvlášť výhodne však môže byť navrhnuté, že fóliovacie zariadenie

1 vykazuje fóliový revolver 23, ktorý zahŕňa viac fóliových uložení 28 a natočiteľný
odvíjací pohon 24. Výhodne fóliový revolver 23 vykazuje aspoň štyri, najmä
aspoň šesť, výhodne šesť, fóliových uložení 28 pre aspoň štyri, najmä aspoň
šesť, výhodne šesť fólií 5, čo je napríklad znázornené na obr. 2 a obr. 7. Fólie 5,
najmä fóliové rolky 27 tak môžu byť ukladané vo fóliových uloženiach 28
fóliového revolveru 23, čím sa jednak šetrí miesto a jednak sa umožňuje plne
automatická výmena medzi rôznymi fóliami 5 z odlišných materiálov, hrúbok
alebo základných rozmerov. Tak môžu byť ukladané vo fóliovom revolveri 23
napríklad fólie 5 rôznej šírky, ktoré môžu byť vyberané selektívne pre tovar 2
rôznych rozmerov, čím sa redukujú odpady fólií a môžu byť šetrené náklady.
[0050]

Výhodne však môže byť navrhnuté, že polohovanie fólie 5 vo fóliovom

revolveri 23 do odvíjacej pozície 33, ako aj napínanie fólie 5 od fóliového
revolvera 23 do ústrojenstva 6 na prípravu fólie sa uskutočňuje automaticky
prostredníctvom natočiteľného odvíjacieho pohonu 24. Ďalej môže byť
navrhnuté, že fóliovacie zariadenie 1 zahŕňa žeriav k zaváženiu fóliového
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revolvera 23 fóliami 5.
[0051]

Ďalej môže byť výhodne navrhnuté, že fóliovacie zariadenie 1

vykazuje ústrojenstvo 26 na likvidáciu fólie, čím sa umožňuje plne automatická
likvidácia zváraním odstránených alebo odstrihnutých presahov 16 fólie.
Ústrojenstvo 26 na likvidáciu fólie je vytvorené výhodne ako dopravný pás alebo
ako pohyblivé uloženie a slúži k tomu, aby automaticky zlikvidovalo v prvom
a/alebo druhom zváracom kroku zváraním odstránené alebo odstrihnuté presahy
16 fólie, čo je napríklad znázornené na obr. 3 a na obr. 9.
[0052]

Za účelom automatizácie však môže byť navrhnuté, že fóliovacie

zariadenie 1 zahŕňa prostriedky na inštaláciu popisku zväzku na fóliovanom
tovare 2.
[0053]

Obzvlášť výhodne je navrhnuté, že je fólia 5 skladaná pohybom tovaru

2 do roviny 12 zvárania na prvej čelnej strane 15 tovaru 2. Uchopovače 7 držia
fóliu 5 v pozícii 10 zvárania. Keď je tovar 2, presnejšie povedané prvá čelná
strana 15 tovaru 2 pohybovaná do pozície 10 zvárania, je fólia 5 napínaná, čím
vzniká najmä trojuholníkové skladanie fólie 5 s dvojitým presahom na bočných
hranách 13 prvej čelnej strany 15 tovaru 2.
[0054]

Aby bolo možné fóliu 5 zvariť na druhej čelnej strane 17 tovaru 2, môže

byť navrhnuté, že uchopovače 7 fóliu 5 po prvom zváracom kroku uvoľnia a tovar
2 je v dopravnom smere 14 pohybovaný ďalej, až je druhá čelná strana 17 tovaru
2 usporiadaná v rovine 12 zvárania, pričom uchopovače 7 fólie 5 uchopujú najmä
u ústrojenstva 6 na prípravu fólie na protiľahlých hranách a fóliu 5 držiace
uchopovače 7 sú pohybované do pozície 10 zvárania, pričom prostredníctvom v
pozícii 10 zvárania usporiadaných uchopovačov 7 je fólia 5 na bočných hranách
druhej čelnej strany 17 tovaru 2 skladaná a vznikajú presahy 16 fólie, pričom fólia
5 je zváraná v druhom zváracom kroku prostredníctvom zváracieho ústrojenstva
8 na oboch bočných hranách 13 druhej čelnej strany 17 tovaru 2 v rovine 12
zvárania, čo je napríklad znázornené na obr. 1d a 1e. Presahy 16 fólie sú
spravidla trojuholníkové a dvojvrstvové a sú výhodne súčasne zváracím
ústrojenstvom 8, najmä dvoma zváracími lištami 18, zváraním odstraňované, čím
môže byť šetrený čas.
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[0055]

Aby bolo možné dosiahnuť opticky príjemné fóliovanie, je ďalej

výhodné, že v prvom a/alebo v druhom zváracom kroku sú presahy 16 fólie
oddeľované od fólie 5. Obzvlášť výhodne však môže byť navrhnuté, že
uchopovacie ramená 7 v prvom a/alebo druhom zváracom kroku vznikajúce
presahy 16 fólie predávajú ústrojenstvu 26 na likvidáciu fólie.
[0056]

Aby bolo možné fólie 5 na tovar 2 príslušne napnúť a zabrániť

skladaniu, je výhodne navrhnuté, že uchopovačmi 7 z pozície 9 prípravy do
pozície 10 zvárania ťahaná fólia 5 zviera s dopravným ústrojenstvom 3 uhol
minimálne 20°, najmä minimálne 30°, výhodne minimálne 45° a maximálne 70°,
najmä maximálne 60° a obzvlášť výhodne maximálne 50°.
[0057]

Môže byť tiež navrhnuté, že pozdĺžna os 29 zviera výhodne uhol

minimálne 20° a maximálne 90°, obzvlášť výhodne medzi 30° a 60°, medzi
dopravným ústrojenstvom 3 a ústrojenstvom 6 na prípravu fólie, respektíve medzi
pozíciou 10 zvárania a pozíciou 9 prípravy.
[0058]

Aby bolo možné dosiahnuť presné vymeranie fólie a príslušne

rovnomerne tvarované pravouhlé trojuholníky presahov 16 fólie, ktoré môžu byť
zváracím ústrojenstvom 8 príslušne presne zváraním odstraňované, je
navrhnuté, že vzdialenosť uchopovačov 7 v pozícii 10 zvárania vzájomne k sebe
zodpovedá šírke fólie 5, najmä súčtu dĺžok hornej hrany a oboch bočných hrán
tovaru 2.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1.

Fóliovacie zariadenie (1) na automatické fóliovanie tovaru (2), zahŕňajúce
dopravné ústrojenstvo (3) na dopravu tovaru (2) cez fóliovací kanál (4)
fóliovacieho zariadenia (1), pričom fóliovacie zariadenie (1) na prípravu fólie
(5) na fóliovanie tovaru (2) vykazuje - posudzované v prevádzkovej pozícii
- nad fóliovacím kanálom (4) usporiadané ústrojenstvo (6) na prípravu fólie,
vyznačujúce sa tým, že fóliovacie zariadenie (1) ďalej zahŕňa aspoň dva
pohyblivo usporiadané uchopovače (7) a zváracie ústrojenstvo (8), pričom
tie aspoň dva uchopovače (7) sú usporiadané medzi pozíciou (9) prípravy
a pozíciou (10) zvárania nastaviteľne pohyblivo, pričom sú vytvorené
uchopovače (7), ktoré ústrojenstvom (6) na prípravu fólie pripravenú fóliu
(5) v pozícii (9) prípravy uchopujú na dvoch protiľahlých rohoch a ťahajú z
pozície (9) prípravy do pozície (10) zvárania a držia, pričom sú uchopovače
(7) usporiadané v pozícii (10) zvárania v rovine (12) zvárania a v podstate
na výške hornej strany (11) dopravného ústrojenstva (3), a že je vytvorené
zváracie ústrojenstvo (8), aby obe v rovine (12) zvárania usporiadané a
fóliou (5) opláštené bočné hrany (13) tovaru (2) zvarilo.

2.

Fóliovacie zariadenie (1) podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že zváracie
ústrojenstvo (8) vykazuje aspoň jednu, najmä dve, vzájomne od seba
vzdialene usporiadané zváracie lišty (18).

3.

Fóliovacie zariadenie (1) podľa nároku 2, vyznačujúce sa tým, že aspoň
časť jednej zo zváracích líšt (18) je usporiadaná v rovine (12) zvárania
nastaviteľne pohyblivo.

4.

Fóliovacie zariadenie (1) podľa niektorého z nárokov 1 až 3, vyznačujúce
sa tým, že fóliovacie zariadenie (1) zahŕňa vzduchové dýzy (34), aby bolo
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možné fóliu (5) pritlačiť na hornej strane (20) tovaru (2).

5.

Fóliovacie zariadenie (1) podľa niektorého z nárokov 1 až 4, vyznačujúce
sa tým, že aspoň jeden uchopovač (7) je usporiadaný na pohybovacom
ústrojenstve (21), pričom pohybovacie ústrojenstvo (21) zahŕňa aspoň
jedno lineárne vedenie.

6.

Fóliovacie zariadenie (1) podľa niektorého z nárokov 1 až 5, vyznačujúce
sa tým, že uchopovače (7) sú - v prevádzkovej polohe - usporiadané
horizontálne k dopravnému smeru (14) nastaviteľne pohyblivo.

7.

Fóliovacie zariadenie (1) podľa niektorého z nárokov 1 až 6, vyznačujúce
sa tým, že ústrojenstvo (6) na prípravu fólie zahŕňa aspoň jedno vertikálne
rezacie ústrojenstvo (22) na prirezávanie fólie (5).

8.

Fóliovacie zariadenie (1) podľa niektorého z nárokov 1 až 7, vyznačujúce
sa tým, že fóliovacie zariadenie (1) vykazuje fóliový revolver (23), ktorý
zahŕňa viac fóliových uložení (28) a natočiteľný odvíjací pohon (24).

9.

Fóliovacie zariadenie (1) podľa niektorého z nárokov 1 až 8, vyznačujúce
sa tým, že fóliovacie zariadenie (1) vykazuje ústrojenstvo (26) na likvidáciu
fólie.

10. Spôsob

prevádzkovania

fóliovacieho

zariadenia

(1),

najmä

podľa

niektorého z nárokov 1 až 9, pričom tovar (2), ktorý sa má fóliovať, je
prostredníctvom dopravného ústrojenstva (3) dopravovaný cez fóliovací
kanál (4) fóliovacieho zariadenia (1), pričom je pripravovaná fólia (5) na
fóliovanie

tovaru

(2)

nad

fóliovacím

kanálom

(4)

usporiadaným

ústrojenstvom (6) na prípravu fólie, pričom aspoň dva pohyblivo
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usporiadané uchopovače (7) v pozícii (9) prípravy ústrojenstvom (6) na
prípravu fólie pripravenú fóliu (5) uchopujú na dvoch protiľahlých rohoch,
pričom fóliu (5) držiace uchopovače (7) sú pohybované z pozície (9)
prípravy do pozície (10) zvárania, pričom uchopovače (7) sú v pozícii (10)
zvárania usporiadané v rovine (12) zvárania a v podstate na výške hornej
strany (11) dopravného ústrojenstva (3), pričom tovar (2), ktorý sa má
fóliovať, je pohybovaný prostredníctvom dopravného ústrojenstva (3), až je
prvá čelná strana (15) tovaru (2) usporiadaná v rovine (12) zvárania, pričom
prostredníctvom v pozícii (10) zvárania usporiadaných, fóliu držiacich
uchopovačov (7) je fólia (5) na bočných hranách (13) prvej čelnej strany (15)
tovaru (2) skladaná a vznikajú presahy (16) fólie, pričom fólia (5) je v prvom
zváracom kroku prostredníctvom zváracieho ústrojenstva (8) na oboch
bočných hranách (13) tovaru (2) zváraná v rovine (12) zvárania.

11. Spôsob podľa nároku 10, vyznačujúci sa tým, že fólia (5) je skladaná
pohybom tovaru (2) do roviny (12) zvárania na prvej čelnej strane (15)
tovaru (2).

12. Spôsob podľa nároku 10 alebo 11, vyznačujúci sa tým, že uchopovače (7)
fóliu (5) po prvom zváracom kroku uvoľnia a tovar (2) je v dopravnom smere
(14) pohybovaný ďalej, až je druhá čelná strana (17) tovaru (2) usporiadaná
v rovine (12) zvárania, pričom uchopovače (7) fóliu (5) uchopujú na
protiľahlých hranách a fóliu držiace uchopovače (7) sú pohybované do
pozície (10) zvárania, pričom prostredníctvom v pozícii (10) zvárania
usporiadaných uchopovačov (7) je fólia (5) na bočných hranách (13) druhej
čelnej strany (17) tovaru (2) skladaná a vznikajú presahy (16) fólie, pričom
fólia (5) je zváraná v druhom zváracom kroku prostredníctvom zváracieho
ústrojenstva (8) na oboch bočných hranách (13) druhej čelnej strany (17)
tovaru (2) v rovine (12) zvárania.
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13.

Spôsob podľa niektorého z nárokov 10 až 12, vyznačujúci sa tým, že v
prvom a/alebo v druhom zváracom kroku sú presahy (16) fólie oddeľované
od fólie (5).

14.

Spôsob podľa niektorého z nárokov 10 až 13, vyznačujúci sa tým, že
uchopovačmi (7) z pozície (9) pripravenia do pozície (10) zvárania ťahaná
fólia (5) zviera s dopravným ústrojenstvom (3) uhol minimálne 20°, najmä
minimálne 30°, výhodne minimálne 45° a maximálne 70°, najmä maximálne
60° a obzvlášť výhodne maximálne 50°.

15.

Spôsob podľa niektorého z nárokov 10 až 14, vyznačujúci sa tým, že
vzdialenosť uchopovačov (7) v pozícii zvárania (10) vzájomne k sebe
zodpovedá šírke fólie (5), najmä súčtu dĺžok hornej hrany a oboch bočných
hrán tovaru (2).
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