AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE

Acoperiri antiderapante tamburi benzi transportoare
ELTENERG S.R.L. Brăila continuă
tradiția și experiența firmei ELIND S.A. Brăila,
în activitatea de acoperiri antiderapante la un
nivel de calitate și de performanțe care nu au
fost egalate de la inventarea procedeului, de
către această firmă.
Produsul, înregistrat la OSIM în anul
2001, a fost permanent îmbunătățit, acum
acoperirea antiderapantă, aplicată inițial la
rolele standurilor de frânare, a devenind cea
mai eficientă soluție tehnică de antrenare a
benzilor transportoare, comparativ cu
vulcanizarea.
Specialiștii ELTENERG au urmărit
comportarea în funcționare a tamburilor și au
identificat seria de probleme pe care le are
beneficiarul în explotare precum și efortul
depus pentru recondiționarea acestora, prin vulcanizare, de la oprirea benzilor, demontarea
tamburilor, transportul, recondiționarea prin vulcanizare cu cauciuc și până la repornirea liniei.
Funcțional, s-a constatat că vulcanizarea cu cauciuc a tamburilor nu asigură exploatarea
acestora timp îndelungat , cauciucul fiind supus unor solicitări extreme iar durata de viață a acestuia
este scurtă, maxim 12 luni. În plus cauciucul își pierde foarte mult aderența în condiții de umezeală
ridicată. Pentru rezolvarea acestor probleme specialiștii ELTENERG au elaborat o structură
antiderapantă, care se aplică direct pe tamburul curățat la luciu metalic și care înlătură complet
aceste neajunsuri, iar durata de exploatare a fost mult îmbunătățită. Acum sunt în exploatare
tamburi acoperiți cu îmbrăcăminte antiderapantă, de mai bine 7 ani.
Organizatoric, s-a constatat că beneficiarul are probleme cu asigurarea transportului
tamburilor la atelierele de vulcanizare cât și cu durata mare a intervențiilor. Venim în întâmpinarea
clienților și realizăm acoperirea antiderapantă direct la punctele de lucru.
Echipa noastră are asigurată toată logistica: o cabină ușoară din elemente prefabricate demontabilă, suporți de montaj, dispozitive de antrenare a tamburilor, scule de mână specifice,
materiale consumabile tipice și multă pricepere sau altfel spus - un tambur pe zi .

Acoperirea antiderapantă a tamburilor de
antrenare a benzilor asigură:
- funcționarea liniei în orice condiții meteo
- exploatarea pe o perioadă de timp mult
mai mare decât în cazul vulcanizării
- reducerea la maxim a cheltuielilor cu
mentenanța tamburilor
- posibilitatea executării lucrărilor
direct la beneficiar
- funcționarea fără întrerupere a
liniei chiar și în cazuri
excepționale de desfacere a
materialului antiderapant de pe
tamburi, pe porțiuni de până la
25% din suprafață.

Vopsitul tamburilor
în culori specifice de avertizare si aplicarea
spiralelor indicatoare de mișcare pe ambele
laterale.

De reținut: Tamburii, înainte de acoperire cu material antiderapant, sunt curățați la luciu metalic.
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