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WheelScan 5 

 

 

WheelScan 5 je široce rozšířené zařízení po celém světě, jako rychlý a spolehlivý 

prostředek k udržení integrity u kol letadel. WheelScan 5 je má velmi jednoduché řešení,  

a nebude svazovat operátory k dlouhým kontrolám, takže je možnost pokračovat i v další 

práci. Nastavení a ovládání je tak snadné, že není nutné rozsáhlé školení, a provozovatel 

nemusí být vířivými proudy testovaný expert. Jediné, co musíte udělat, je umístit kolo, 

naskenovat správný čárový kód a spustit test. 
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Proč kontrolovat kola? 

 

Kola letadel jsou předmětem kontroly kvůli vysoké úrovni zatížení a cyklické únavě,  

a to zejména při přistání. Pro zajištění bezpečnosti cestujících a letadel, je důležité,  

aby se kontrola kol a jejich stav udržoval, na nejvyšší úrovni. 

 

K tomuto účelu slouží metoda vířivých proudů a inspekce kol je široce přijímané řešení po 

celém světě, jako rychlý a spolehlivý prostředek k udržení integrity kol letadel. 

 

 

Snadné nastavení… 

 

 

 
 
 

Nastavení je snadné díky uchovávání zkušebních parametrů pomocí systému “teach and 

learn”. Systém ve spojení s rotační kontrolou, umožňuje zastavit a spustit výšku intuitivně. 

 

Zařízení WheelScan 5 má celoocelový svařovaný rám, a je to těžké a kompaktní zařízení. 

Přepravní kapacita hmotnosti je vyšší než u všech běžně používaných kol (70 kg). Svařovaná 

ocelová konstrukce a rám vyžadují minimální údržbu a vykazují maximální pevnost. Umístění 

přístroje se provádí jednoduše díky svým kompaktním rozměrům, stejně jako možnost 

zablokování koleček pro maximální pohodlí. 

 

Aplikace: 

 

 * Kontrola kol u všech stávajících obchodních i vojenských letadel 

 * Detekce trhlin u kol „beadseat“ a trubic a jiných oblastí 

 * Defektoskopie s otočným skenerem pro kontrolu otvorů „tiebolt“ 

 * Elektrická měření vodivosti pro případné škody přehřátím 
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Snadné použití… 

 

Pojezdová dráha usnadňuje umístění kola a snadné začlenění do systému. Pro nové kolo, jsou 

pouze tři pozice k učení do systému, pomocí "teach and learn", funkci lze uložit pro pozdější 

vyvolání. Operátor ovládá – přesně a flexibilně pomocí digitálního řídicího systému s 

otočným ovládáním, nastavení parametrů a tlačítka na běžně používané funkce. Pro svou 

jednoduchost provozovatel může jednoduše naskenovat čárový kód, a jednotka je připravena 

ihned ke spuštění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snadná údržba 

 

 
 

 

Pro provozovatele je k dispozici úplná diagnostika. Mj. sada operací, zahrnujících kontrolu 

pohybu a zkoušku z HMI (viz výše), k plnému hodnocení na PC, ze vzdáleného místa. 

 

Modulární konstrukce, všechny komponenty, zástrčky a zásuvky, umožňují rychlou a 

spolehlivou identifikaci chyb. 

 

Používají se standardní pohybové komponenty řídicích systémů. Jednotka má modulární 

konstrukci a snadnou výměnu dílů. Vodicí servopohony mají standardní životnost přesahující 

10.000 km jízdy, což odpovídá přibližně pro 10 milionů cyklů kontroly kol! 
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Klíčové vlastnosti a výhody 

 

     * Kompaktní s robustní konstrukce 

     * "Teach & Learn" funkce pro uložené ve zkušebních sestavách 

     * Možnost vylepšené kontroly Phasec 3d na bázi vířivých proudů 

     * Vestavěný rotační středový otvor, ke kontrole a měření elektrické vodivosti 

     * Čtečka čárových kódů pro zjednodušené zadávání dat do zkušební sestavy 

     * „Ethernet“ port pro připojení k sítím 

     * Testy kol a polovin přírub (horní/dolní) příruby 

     * „Dualtest“ režim umožňuje kompletní a přesnou kontrolu kol 

 

Přesnost 
Snímače na všech osách, opakovaně umístěné parametry snímání. AutoTrak Plus, systém 

dvojrozměrných obousměrných obrysů zajišťuje, že pohyb sondy pokrývá 100% povrchu. 

Kolo může být testováno jako přírubou nahoru, přírubou dolů, plně sestavená příruba na 

přírubu a zvládne i složité profily (např. kola závodních automobilů). 

 

Minimalizace chyb uživatelů 

 

WheelScan 5 poskytuje celou řadu metod pro zadávání a získávání dat. Cílem zařízení je 

umožnit zkušenému operátorovi úplnou volnost při nastavování přesné kontroly. Schopnost 

"chodit" v systému a zařízení a testovat, dále pak převzít nastavení z palubního snímače, a 

provádět naprosto přesná měření pro každý typ kola. Jakmile jsou data vytvořena, mohou být 

uložena digitálně pro snadné vyvolání v budoucnosti. Vyvolání může dokonce být 

automatizováno tak, aby byl celkový test připomenut s jediným skenováním jednoho 

čárového kódu a vstupní chyby, například přes ID provozovatele a odkazů pro typ čárového 

kódu. To odstraňuje nutnost ručního předatování a nejčastější příčiny pro chyby dat v 

systému. Také je zde klíčový spínač, který v uživatelském režimu znemožňuje a zakazuje 

obsluze úpravy. 

 

WhIRS - ohlašovací systém inspekce kol 
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WheelScan 5 má různé úrovně hlášení, abyste mohli splnit všechny své kontrolní požadavky. 

Real-time grafy jsou postaveny na LCD displeji, což umožňuje snadný a pohodlný způsob 

kontroly a testování. K dispozici jsou okamžité tepelné pásy a grafy, a poskytují zprávu pro 

každou kontrolu vstupní jednotky (offline analýzu dat). Mohou být poskytnuty na připojeném 

počítači a lze vytisknout kompletní barevné zprávy se všemi kontrolními parametry. To může 

být vytištěn z notebooku, který se nachází přímo u jednotky, nebo z počítače umístěného na 

jiném kontinentu! 

 

 

Univerzální inspekce 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky inspekce u kol letadel jsou neustále zdokonalovány a jsou stále rozmanitější. 

Nestandardní kola a různé styly kontroly jsou předmětem dalších šetření.  

WheelScan 5 je připraven pro všechen tento vývoj. 

 

Velmi malá kola jsou velkým problémem pro podobné soupravy inspekce kol, kvůli 

neschopnosti stíhat, a vyžadují na míru vyrobený hardware. Upínací systém SLIC umožnil 

rozvoj a tento úkol usnadní. Nová kola mohou požadovat vnitřní kontrolu. Opět unikátní 

SLIC upínací systém umožnil rozvoj a pomoc v této oblasti. 

 

Jako efekt tepelného poškození na kolech, se stává poskytování systému měření vodivosti 

vhodné pro vyhodnocení. Dynamický středový otvor a skener může poskytnout cenné 

informace o všech podmínkách, které mohou existovat v okolí těchto potenciálních 

stresových míst.  

 

Bezpečnostní kontroly 
 

Každá kontrola musí být bezpečná pro provozovatele i komponenty, které jsou kontrolovány. 

WheelScan 5 používá unikátní SLIC zařízení („bezpečnostní“ zdvih, inerciální centrování) 

zvedání za střed kola. To zaručuje, že složka nemůže být upnuta excentricky, a není riziko při 

vysokých otáčkách. 

 

Přístroj je navržen tak, aby se všechny ovládací rozhraní nacházely na přední straně přístroje.  

 

Kromě toho není zařízení náchylné k poškození kola, při inspekci je zde bezpečné umístění 

pod výškový válec. 



 

 

 

 

 
IČ: 48038512 
DIČ: CZ48038512 
Registrace v OR ved. MS v Praze odd. C, vložka 15389 

 

 
Bankovní spojení pro platby v CZK:  Bankovní spojení pro platby v EUR: 
ČSOB, a.s., Praha   ČSOB, a.s., Praha 
SWIFT: CEKOCZPP   SWIFT: CEKOCZPP 
IBAN: CZ82 0300 0000 0000 0166 2938  IBAN: CZ22 0300 0000 0001 8033 3362 
č.ú: 1662938/0300  č.ú: 180333362/0300 
 

Strana 6 (celkem 6) 

PAPco, s.r.o. 
Litvínovská 609/3 
190 00  Praha 9 
tel.: 222500101-106                                 
fax: 222500106, e-mail info@papco.cz 

SPECIFIKACE: 
 

Sonda:   Systém snímání absolutní sondou. Sondy jsou standardní 6 nebo 9.5mm    

s možností výběru frekvence od 100 k, 200 k (standard), 500 k a 1.5  

MHz. Další průměry a frekvence jsou k dispozici na vyžádání. 

 

Konstrukční velikost: Skenování - výška: 415 mm (16.3 palce) 

     Rozsah o průměru: 0-865 mm (35.5 palců) 

Maximální hmotnost: 70 kg 

Zdvihací rám:    250 mm (9.8 palce) 

Displej (LCD):  Electro-luminiscenční displej 320 * 240 pixelů, otočný ovladač pro     

     nastavení parametrů. Tlačítka pro běžně používané funkce.  

     Nouzové zastavení „emergency stop“. 

Rychlost pohybu:  Pohyb směrem v ose X / Y rychlostí až 150 mms pro pohyb kola. 

Manipulace kola:    Rollerový podavač, stůl 215 mm (8.5 ") zdvih lokalizuje polohu   

 snímačem  

 

SLIC 

1. Standardní SLIC:   Part No. 50A210 = 48 mm až 225 mm 

2. Velký SLIC: Part No. 50A213 = 50 mm až 230 mm 

Inspekční rychlost:     Až 120 ot. (Poznámka: 120 RPM omezena na A / C; kola <300 mm) 

Směr skenování:  Zdola nahoru nebo shora dolů 

AutoTrak Plus:    Sonda udržuje konstantní tlak kolmo k povrchu, zatímco kola  

            pro skenování jsou rovnoběžně s povrchem v požadované šroubovici. 

Záznam dat:      57 mm široký teplotní graf (volitelně) nebo papírové nahrávání a  

       hodnocení systému. 

Ukládání dat:    ukládání dat na PC WS5 interní pevný disk a na jiné přenosné pevné               

       disky přes USB port. 

Výstupy:   USB port a VGA  

Údržba:   Přístroj má modulární konstrukci a snadnou výměnu dílů, které mají  

     maximální životnost. XY mechanismus předpokládá  

      životnost více než 10.000 kilometrů, dle poznatků pro běžnou údržbu 

Hmotnost:              250 kg, nebo těžší v závislosti na příslušenství 

Rám:    Svařované ocelové trubky 

Rozměry:   914 x 870 x 800 mm (36 x 34 x 31 ½ palce) 

Výkon:    90 až 264 VAC, 47 - 63 Hz, 350 Watt 


