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Tapijttegel recycling

Bediening

Afgekeurde en gebruikte tegels worden door deze installatie gerecycled. Dit houdt in dat de bitumen van
de tegel gescheiden wordt en wordt hergebruikt. Bij dit recycling proces mag er geen staal in de tegels
aanwezig zijn en moet er gesorteerd worden op garen. Hiervoor heeft ATS een ultramodern systeem
ontwikkeld met de nieuwste energiezuinige technieken.

De bediening van de installatie wordt gedaan
op een Siemens touch panel. Hiermee
kunnen alle functies afzonderlijk bediend
worden. Tevens is de status van de installatie
hier uit te lezen en kunnen er instellingen
gemaakt worden.

Aanvoer tegels
De tegels die gerecycled moeten worden staan op een
pallet met een houten kruis in het midden waardoor er
vier afzonderlijke stapels op het pallet staan.
Dit pallet wordt op een rollenbaan gezet, waarna het
in een lift wordt getransporteerd. In deze lift bevind
zich een draaiplateau. Vervolgens zal de lift het pallet
optillen tot aan een speciaal daarvoor ontwikkelde tegelscheidingsunit. Deze unit zorgt ervoor dat de tegels één
voor één van de stapel worden afgenomen. Als een
complete stapel is verwerkt dan zorgt het draaiplateau
in de lift ervoor dat de volgende stapel aan de tegelscheidingsunit wordt aangeboden. Dit gaat zolang door
tot alle tegels van het pallet zijn afgenomen. Hierna zal
het lege pallet uit de lift worden gevoerd en kan er weer
een nieuw pallet worden aangevoerd.
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Tegel-scheidingsunit
De tegel-scheidingsunit is een speciaal ontwikkelde unit, bestaande uit lamellen voorzien van scherpe
punten die tegel voor tegel van de stapel kunnen scheiden. Deze tegels worden vervolgens door een
aantal transportbanden naar de bitumen-scheidingsmachine gevoerd.

Bekijk dit systeem ook op de website van onze klant:
www.interfaceflor.nl/web/nl/duurzaamheid/gobeyond
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Garendetectie

Metaaldetectie

Tijdens het transport van de tegels naar de bitumen-scheidingsmachine worden tegels met garen
gedetecteerd en uitgevoerd via transportbanen naar een tweede lift. Daar worden ze automatisch
gestapeld op een pallet.

Er mag absoluut geen metaal in de bitumenscheidingsmachine komen. Daarom is één
transportbaan geheel uitgevoerd in werkstof-S
waarbij een metaaldetectie apparaat is
geïntegreerd.
Tegels met metaalsplinters worden gescheiden
in een stalen container onder de baan.

Gewicht controle
Doordat de bitumen-scheidingsmachine enkel batchgewijs
tegels kan verwerken met een maximaal gewicht is de
laatste baan uitgevoerd met loadcells. Op deze baan
worden de tegels dakpansgewijs verzameld. Zodra er
een totaal gewicht aan tegels op deze baan aanwezig
is, worden ze in een keer in de scheidingsmachine
getransporteerd.

Bekijk onze video’s op internet:
www.youtube.com/atstransporttechniek

Besturing
De totale besturing van het systeem is helemaal
gebaseerd op Siemens en SEW.
Het hart van de besturing is een PLC sturing
van Siemens. Deze sturing heeft profinet
connecties naar het touch panel, remote IO en
de regelaars.
De motoren van de banen worden gestart en
gestopt d.m.v. Movigear motoren van SEW.
De lift- en draaiplateaubewegingen worden
gerealiseerd door SEW-regelaars met encoder
terugkoppeling. Dit is gedaan om positionering
tot op de millimeter nauwkeurig te kunnen
verwezenlijken.

Het MOVIGEAR® concept
Movigear is een mechatronische aandrijving die
reductor, motor en regelaar als één geheel in
zich verenigt. De motor en de reductor hebben
een hoog rendement. De synchrone motor
dient als basis en wordt in toerental geregeld
door de regelaar.

De voordelen
- Regelbaar
- Energiezuinig

Door het toepassen van energiezuinige motoren is de CO2 reductie aanzienlijk. En in deze tijd waarin milieuaspecten
een steeds grotere rol spelen is dit zeker een hot item. Dit geeft uw bedrijf het vermogen om u te onderscheiden
zodat u klaar bent voor de toekomst !
Meer weten ? Neem dan gerust contact op met onze engineers voor een vrijblijvend advies.
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