AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE

Recondiționare role standuri de frânare
ELTENERG S.R.L. Brăila
continuă tradiția și experiența firmei
ELIND S.A. Brăila, în activitatea de
acoperire a rolelor de standuri de
frânare din stațiile ITP, la un nivel de
calitate care nu a fost egalat de la
inventarea procedeului, de către
această firmă. Acoperirea
antiderapantă
corespunde
cerințelor normei metrologice NML
023-05 și ale RNTR-1-2005.
Specialiștii firmei ELTENERG au urmărit comportarea în funcționare a
rolelor și au identificat seria de probleme pe care le au beneficiarii în
explotarea standurilor și efortul depus de aceștia pentru recondiționarea
rolelor – de la oprirea stației, demontarea standului, transportul rolelor și până
la repornirea stației.
Funcțional, s-a constatat că, pe lângă uzura suprafeței rolelor –
condiționată de calitatea efectivă a acoperirii - apar și probleme date de
oxidarea suprafeței metalice a rolei și de agresiunile mecanice, toate ducând
la desprinderea și uzura prematură a suprafeței. Pentru rezolvarea acestor
probleme specialiștii firmei ELTENERG au elaborat o structură nouă de
anvelopă asfaltică care nu permite desprinderea acesteia, în situațiile
prezentate mai sus.
Organizatoric, s-a constatat că beneficiarul are probleme cu
asigurarea (siguranța) rolelor la transport și cu durata mare de oprire a stației.
Pentru atenuarea efectelor acestor probleme, ELTENERG a proiectat
un dispozitiv de asigurare a rolelor la transport. De asemenea, îmbunătățirea
procedeului de fabricație a determinat reducerea semnificativă a timpului de
lucru, astfel încât recondiționarea unui set de role durează între 8 și 16 ore.
Programarea cu cel puțin 48 de ore a lucrărilor precum și alegerea celei
mai eficiente modalități de transport către atelierul nostru vă garantează
reducerea semnificativă a timpului de staționare a stației.

Dispozitivul de transport
Proiectat special de specialiștii noștri,
este oferit societăților care comandă
recondiționarea unui set complet de
role.
Acesta este livrat odată cu rolele
recondiționate, pentru transportul la
destinație, în siguranță.
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