ROXON SZÁLLÍTÓSZALAGOS TECHNOLÓGIÁK
HEVEDER ÁLLAPOT ELLENŐRZŐ RENDSZEREK
•

CSÖKKENTI AZ ÜZEMZAVAR MIATT KIESETT IDŐT

•

OPTIMALIZÁLJA A HEVEDER ÉLETTARTAMÁT

•

NÖVELI A BIZTONSÁGOT

1

ROXON HEVEDER ÁLLAPOT ELLENŐRZŐ RENDSZEREK
VILÁGELSŐ SZAKÉRTELEM
•

A világ első, teljesen automata, on-line, valós idejű HX270
heveder állapot ellenőrző rendszere, ami a gumiheveder
minden hibáját és sérülését képes detektálni 2009 óta.

•

Több, mint 12 év tapasztalat a HX270, 3D-s heveder felszín
ellenőrző technológiával a hosszú és kritikus
gumihevederes szállítószalagok esetében.

•

Új, innovatív, kompakt HX170 heveder felszín 3D-s
szkenner rövid szállítószalagok ellenőrzésére.

•

Egy digitális platform a helyszíni, vagy felhő alapú heveder
állapot ellenőrző rendszerek bevezetésére.

ROXON HEVEDER ÁLLAPOT ELLENŐRZŐ RENDSZEREK
HX270 A HOSSZÚ ÉS KRITIKUS HEVEDEREKHEZ
FELADÓ SURRANTÓ

LEADÁSI PONT

!

!

Heveder futófelület ellenőrző egység
- Szakadás észlelése
- Vágás, végtelenítés hibái, lyukak, egyéb
felületi sérülések

Heveder teherhordó felület ellenőrző egység
- Vágások, lyukak, egyéb felületi sérüléseek, végtelenítési
hibák, stb.
- Heveder kopás (vastagság) ellenőrzés

ROXON HEVEDER ÁLLAPOT ELLENŐRZŐ RENDSZEREK
HX170 RÖVID SZÁLLÍTÓSZALAGOKHOZ

FELADÓ SURRANTÓ

!

HEVEDER FLESZÍN ELLENŐRZŐ SZKENNER
- a felszíni sérülések a visszafordító dobnál láthatóak, a feladási pont előtt
- lyukak, vágások, végtelenítési hibák, egyéb felszínsérülések
- A kopásnak nagyon kitett gumihevederek vastagságának (kopásának) ellenőrzése

ROXON HX170
A RÖVID SZALAGOKAT IS KELL ELLENŐRIZNI
•

A hevederkopás a rövid pályáknál gyorsabb
•

A heveder élettartam akár hetekben, hónapokban
mérhető

•

•

Folyamatos kopás ellőrzés lehet fontos

Hevedersérülések a visszafordító dobnál
láthatóak
•

A kopásból adódó sérülések a visszafordító
dobnál detektálhatóak, mielőtt a heveder átszakad

•

Végtelenítési hibák, lyukak, felszínsérülések, szélsérülések kellően korán azonosíthatóak

ROXON HX170
A VISSZAFORDÍTÓ DOBNÁL OPTIMÁLIS ELLENŐRZÉSI LEHETŐSÉG
HX270

•

A visszafordító dob felszíne jó referenciaszint
a heveder kopás méréséhez

•

A hevedersérülések kellő időben jelezhetőek
•

A heveder sérülések a gyors rekacióidejű kamerával
előre jelezhetőek

•

Könnyű beépíthetőség
•

A HX270-nél egyszerűbb a beépítés

•

Egyszerű megoldás

HX170

ROXON HX270
AZ ÖSSZES HEVEREDSÉRÜLÉS ELLENŐRIZHETŐ
Végtelenítési hibák

lyukak

Javító folt felvállása

törés

vágás

vágás
átszakadás

Fedlap sérülések

Heveder szélének sérülései

Végtelenítési hibák

ROXON HX270
HX270-1 ELLENŐRZŐ MŰKÖDÉSI ELVE
•

On-line optikai 3D-s képalkotás
•

A lézer a heveder felszínen egy referenciavonalat hoz létre

•

A kamera rögzíti a képet

•

3D-s képalkotás a szoftver segítségével 500 Hz sebességgel

•

A szekvenciális 3D-s kamerakép átalakítása 3D-s digitalis
képpé, majd 3D-s modellé

•

HEVEDER FELSZÍN

LÉZEREK
KAMERA

A sík hevederfelszíntől való 3D-s eltérés automatikus
detektálása

KAMERA KÉP
LÉZER PROFIL

ROXON HX170
EGYSZERŰ BEÉPÍTHETŐSÉG
•

A tartószerkezet rögzítése a visszafordító dob csapágyegységével együtt

•

A lencsetisztítás sűrített levegővel történik

•

Villamos teljesítmény igény: 24 V DC, 5A.

•

LAN, WLAN a helyi, vagy felhő alapú kapcsolat 3G/4G az Internethez VPN-en keresztül.

ROXON HX170
HEVEDER FELSZÍN SÉRÜLÉS DETEKTÁLÁS
•

Vágási sérülések a heveder szállító felszínén

•

A riasztási méreteket előzetesen a felhasználó rögzíti

•

•

Kilógó darabok (mélysége, vagy magassága) mm-ben

•

Felület mm2-ben

Heveder felszín

Abszolút pozíció
•

X koordináta a heveder szélei közötti méret

•

Y koordináta a referencia ponttól mért távolság

Vágási
sérülés

felület

terület

magasság
lyuk
mélyésg

ROXON HX170
MŰKÖDÉSI ELV
•

A heveder vastagság és a profil a dob palást, mint referencia felület felett ellenőrizhető
automatikusan

•

A hevedersérülések előzetes mehgatározása után a kritikus sérüléseknél a szalagpálya
automatikusan megáll
NORMAL WEAR

BELT DAMAGE
W ARNING LIMIT
CRITICAL

BELT CROSS-SECTION

TAIL PULLEY

= MEASURED BELT THICKNESS PROFILE
= NOMINAL THICKNESS PROFILE
= PULLEY REFERENCE PROFILE

LIMIT

ROXON HX170
MŰKÖDÉSI ELV
•

On-line automata ellenőrzés
•

Hevedersebesség a dobfordulatból

ROXON REMOTE
SUPPORT
FELHASZNÁLÓI
INTERFACE

INTERNET VPN KAPCSOLAT

számolható
•

Referencia pont a hevederfelszínbe épített
mágnes (0 pont)

•

Felhasználói Interface
•

REFERENCIA

Digitális heveder térkép a karbantartás

DOBFORDULAT

tervezéshez

•

Bármilyen meglévő vezérlő rendszerhez
illeszthető

MÁGNES

JEADÓ

Heveder sérülés

Kapcsolat helyi rendszerekkel
•

HELY

Könnyű használat, a sérülés adataihoz könnyű
hozzáférni

•

IELLENŐRZÉSI

RELÉ KIMENETEK

Kritikus heveder sérülés
Állj / Indulj
Karbantartás szükséges
Heveder ellenőrzéshez állj!

VEZÉRLŐ
TEREM
AUTOMATIKUS
RENDSZERE

ROXON HX170
HEVEDERSZÉLESSÉGEK
•

Maximális hevederszélesség: 1600 mm
egy szenzorral (teljes ellenőrizhető
szélesség 1800 mm)

•

Szélesebb hevederekhez több szenzor
szükséges

•

Több szenzor esetén független bal és
jobb szenzor
Együttesen átfogható hevederszélesség max: 3200 mm

BAL
JOBB

ROXON HX170
ÖSSZEFOGLALÁS, FŐBB ELŐNYÖK
•

A legjellemzőbb sérülések azonosítása
•

A rövid szalagok legjellemzőbb sérülései a heveder szállító feületén
keletkeznek

•

•

A feladási pont utáni sérülések hamar láthatóak, az első fordulat után

Mindenféle szövetbetétes sík hevederhez használható
•

Szövetbetétes hevederek a bányászatban, erőművekben,
kikötőkben, üzemekben

•

•

•

On-line automata 24/7 ellenőrzés
•

Automatikus kopás-, és sérülés ellenőrzés és a javítási helyre állás

•

Új és régi hevederekhez

Kompakt kivitel
•

•

A heveder gyártóktól független rendszer

Alacsony beépítési költség és egyszerű tartószerkezet

Érintésmentes optikai ellenőrző rendszer
•

A szállítószalagon nincs szükség módosításra

ROXON HEVEDER ÁLLAPOT ELLENŐRZŐ RENDSZEREK
HX270 ÉS HX 170 RENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
•

HX270 a legfejletteb heveder állapot ellenőrző rendszer a nagy igénybevételnek kitett
gumihevederes szállítószalagok esetén, minden előforduló sérülés jelzésére.

•

HX170 a HX270-el teljesen azonos technológia, de a kisebb igénybevételű, rövidebb
szalagok ellenőrzésre, a visszafordító dob után.

termék

Beépítési helyek

Heveder sérülések

Heveder
kopás

Alkalmazható hevedertípusko

Ár/ szalagpálya

HX270

Hosszú, kritikus
igénybevételű szalagok

Minden sérülés a heveder
mindkét oldalán

igen

Minden sík felületű heveder (EP és ST)

~ 60 – 170 kEUR

HX170

Minden rövid
szállítószalag

Minden sérülés a heveder
teherhordó oldalán

igen

Minden sík felületű szövetbetétes
heveder (EP) acél brékeres is

~ 25 - 50 kEUR

ROXON HEVEDER ÁLLAPOT ELLENŐRZŐ RENDSZEREK
ÚJ LEHETŐSÉGEK A SZÁLLÍTÓSZALAGOK KARBANTARTÁSÁBAN
ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS
TERVEZÉS
HEVEDER SZERVIZ SZOLGÁLTATÓK
HEVEDER ÉRTÉKESÍTŐK

ROXON ELLENŐRZŐ KÖZPONT:
-

VEVŐ TÁMOGATÁS

- HEVEDER KARBANTARTÁSI
SZOLGÁLTATÁSOK
- RENDSZER ELLENŐRZÉS

FELHŐ ALAPÚ
RENDSZEREK
HX170

HX270

www.roxon.com/components/belt-condition-monitoring/

