
Çelik Kordlu Konveyör Bantların Tahribatsız Muayenesi – Hat Çalışırken On-line Konveyor Bant Kontrolü 
 
Dünyanın lider çelik halat ve konveyör bant kontrol cihazı üreticisi Rusya merkezli INTRON markasının INTROCON modeli 
cihaz, çalışır durumda iken çelik konveyör bantların kontrolünü yapabilmektedir. 
 
Eddy-Current metodunu kullanarak çalışan Introcon cihazı bantlarda oluşan korozyon, aşınma, tel kopmaları ve bantların ek 
yerlerini kontrol edebilirsiniz. 
 
Introcon cihazı, madenlerde, açık ocak kazılarında, beton santrallerinde, cevher, metalürji, elektrik santrallerinde ve liman 
gibi konveyör bantlarının kullanıldığı diğer iş sahalarında yaygın kullanım alanına sahiptir. 
 
Introcon cihazı her biri 200 mm genişliğindeki birden fazla sensörlerden oluşmaktadır. Bant genişliğine göre 600 ile 3.000 mm 
genişliğindeki bantlar için kullanılabilirdir. 
 

 

Resim 1 ve 2 - Konveyör Bantlarında tespit edilen hata türleri 
 
 
Introcon cihazı, 7 metre/saniye hat hızına kadar yüksek hassasiyette çalışabilir. Cihaz, bant içindeki tellerin tek tek 
kopmalarını, korozyonu ve aşınmaları, bantın enine ve boyuna konumunda vererek tespit eder ve cihaz hafızasına raporlamak 
üzere kayıt eder. 
 
Tüm veriler portatif bir kontrol ünitesinde kaydedilir. İsteğe bağlı olarak, tehlikeli bölgelerde kullanılmak üzere kıvılcım 
korumalı devre özelliğine sahip portatif kontrol ünitesi de bulunmaktadır. 
 

 

 
 

 

 
Resim 3 ve 4 - WINTROCON yazılımı ile Otomatik ek yâri tanıma(solda), tel kopması algılama(sağda) 

 



Verilerin analizi WINTROCON yazılımı ile yapılır (Resim 3 ve 4). Yazılım tel kopmalarını, eklerin durumunu ve korozyonu 
otomatik olarak değerlendirir ve haritalandırarak raporu hazırlar.  
 
Opsiyonel olarak WINTROCON-RTC yazılımı, sonuçları bilgisayarda online olarak incelenmesine olanak tanır. Bu yazılım 
özellikle yüksek hızlara sahip konveyör hatlarında kullanılmaktadır. 
 
INTROCON cihazı, hem üretim döngüsündeki kazaları ve kesintileri önlemek hem de gerekli bakım veya bant değişimi için en 
uygun zamanı planlamak için olanak sunmaktadır. 
 
INTROCON cihazı, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, İtalya, Estonya, Çin, Hindistan, Vietnam, Brezilya, Şili, Meksika ve Peru dahil 
olmak üzere birçok firma tarafından kullanılmaktadır. Bu ülkeler arasında kullanıcılar arasında Codelco, Evraz, Eurochem, 
Kazakhmys ve ThyssenKrupp da bulunmaktadır. 
 
Intron firmasının Türkiye distribütörlüğü Troy-Met Kalite Kontrol Sistemleri tarafından yapılmaktadır. Intron ve Troy-Met 
kapsamlı bir cihaz kullanım eğitimi ve satış sonrası hizmet sunar. 
 
 
Bu makalenin yer aldığı 99. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-99-Adnue387k.pdf  
 


