
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrukciók szállítószalag-mérlegek tervezéséhez 

 
 10 szabály a kifogástalan  

működés és magasfokú  
pontosság eléréséhez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minél jobban betartják ezeket a sza-
bályokat, annál kisebbek lesznek az 
olyan helyszíni befolyások, amelyek 
hátrányosak a szállítószalag-mérleg 
működésére és mérési pontos-
ságára. 

Legnagyobb pontosság eléréséhez 
(a mért értékre vonatkozóan) külön-
leges jelentőségük van a 4., 5. és 9. 
pontban felsorolt szabályoknak. Ma-
guknak a mérőállomásoknak a kivite-
le stabil és csavarodásálló. 

Szerelési, jusztírozási és üzembe 
helyezési instrukcióinkban részlete-
sen ismertetjük a beépítést és be-
állítást. 
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A szállítószalag-mérleg beépítése e-
gyenes vezetésű szalagszakaszba 
A szöveg mellet látható ábrák hevederes 
szállítószalag-kiviteleket mutatnak a szalag-
mérlegek jellemző beépítési helyeivel. 
A bekarikázott számok értékskálát adnak 
(1 = előnyös és 6 = kedvezőtlen között) arra 
vonatkozóan, mennyiben befolyásolja a beé-
pítés helye a pontosságot. 
 

 

 
A szalag emelkedési szöge csak akkora le-
het, hogy ne következhessen be az anyag 
relatív elmozdulása. 

 

 

 
A szalagmérleget olyan távolságban kell 
beépíteni a feladó berendezéstől, hogy az 
anyagáram a mérlegig lecsillapodhasson és 
ne lépjen fel relatív elmozdulás az anyag és 
a heveder között. 

 



 

 Vályús hevederben be kell tartani a szalag-
mérleg és szalagdob közötti minimális távol-
ságot. 
LY = a vályúsítás kezdete ill. Vége 
LS = biztonsági távolság 
LM = mérőszakasz 
Szabályok: 
3-részes vályús kiképzés LS = 2,5 x LY 
v-alakú vályús kiképzés LS = 4 x LY 

 

 

A vályúskiképzés befolyásolja a 
pontosságot. 

 

A mérleg befolyásövezetében  
(3 görgő a mérőállomás előtt és 3 görgő  
utána) a heveder vályúkiképzése állandó 
legyen. 

 

A görgőállomásokat a mérleg befolyásöve- 
zetében pontosan síkba kell beállítani. A – 
felülről nézve – eltolt görgőkkel rendelkező 
állomások ronthatják a mérés pontosságát.  
A szalaggörgők ütéstűrése max. 0,2 mm. 

 

A mérleg befolyásövezetében a hevederes 
szállítószalag vázának stabilnak és az alap-
zatnak szilárdnak és süllyedésmentesnek kell 
lennie. 

0...20° JÓ 
 30°-ig KÖZEPES 
 45°-ig ELÉGSÉGES  
  ± 1 % és ± 2 % névleges szállító-  

teljesítmény vetí-tett mrési pontos-  
ság eléréséhez 

ALKALMAS  
± 1 % és ± 2 % névleges szállító- 
teljesítmény vetített mérési  
pontosság eléréséhez 

 

Súlyfeszítő állomást kell kialakítani. 

 Megfelelő óvintézkedéseket kell foganato-
sítani a szél, időjárási körülmények befolyása 
és szélsőséges hőmérsékletváltozások ha-
tása ellen. 

 

 Figyelmükbe 
 Az általunk specifikált pontos-

ságok a mérlegek rendszeres 
és gondos ápolása, karban-
tartása és jusztírozása esetén 
érvényesek a tőlünk kapott út-
mutatók és tervezési instruk-
ciók betartása mellett. 
 Hiteles szállítószalag-mérle-

geknél ezenkívül a Hitelesíté-
si Törvény hatályos rendelke-
zéseit is be kell tartani. 

 
 A sebesség-érzékelők (v-mé-

rés) nélküli szállítószalag-
mérlegek pontossága a sza-
lagsebesség ingadozásaitól 
függően változik. 
 A pontosság tanúsítása anya-

gos ellenőrző mérésekkel tör-
ténik. 

 
 Az ellenőrzési mennyiség 

legalább az óránként szállított 
mennyiség 10 %-a legyen 
névleges szállítási teljesít-
ménynél (Inévl.), legalább egy 
teljes szalagkörbefutás ki-
várásával. 
 A szereléshez lehetőleg sza-

bad és a szalagmérleghez 
megfelelő hozzáférést biz-
tosító beépítési hely szüksé-
ges. 



 

 
 
 
Minden szállítószalaghoz a megfelelő szalagmérleget 

 

BEM egygörgős szalagmérleg 
Elérhető pontosság: ± 1 % 
Maximális szállítóteljesítmény: ca. 4.000 t/h 
Hevederszélesség-határok: 400 – 1.400 mm 

 

BED egygörgős szalagmérleg 
Elérhető pontosság: ± 0,5 % 
Maximális szállítóteljesítmény: ca. 15.000 t/h 
Hevederszélesség-határok: 1.600 – 2.000 mm 

 

BMP többgörgős szalagmérleg 
Elérhető pontosság: ± 0,25 % 
Maximális szállítóteljesítmény: ca. 15.000 t/h 
Hevederszélesség-határok: 500 – 2.000 mm 

 

BEP egygörgős szalagmérleg 
Elérhető pontosság: ± 0,5 % 
Maximális szállítóteljesítmény: ca. 6.000 t/h 
Hevederszélesség-határok: 400 – 1.400 mm 

 

BMC többgörgős szalagmérleg 
Elérhető pontosság: ± 0,25 %  
Maximális szállítóteljesítmény: ca. 20.000 t/h  
Hevederszélesség-határok: 500 – 2.000 mm 

 Nagyobb hevederszélességek külön kérésre
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Schenck Process Austria GmbH Schenck Process Austria GmbH  
Laabstraße 72 Mallár László 
5280 Braunau am Inn H-6801 Hódmezővásárhely Pf. 142 
AUSTRIA T +36 62 533-498 
T +43 7722 62387-0 F +36 62 533-499 
F +43 7722 68086 M +36 30 9537829 
office.pat@schenckprocess.com L.Mallar@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.at www.schenckprocess.hu 
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