Equipamentos de processamento para a indústria química
Sistemas de resfriamento e de solidificação
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Sistemas de resfriamento e de solidificação para a indústria química
O Berndorf Band Group é um fornecedor de soluções completas
para atender às suas demandas. Somos o parceiro confiável para
seu processo, já que oferecemos desde estudos de viabilidade e
testes até engenharia, projeto, fabricação, construção e instalação
de sistemas de resfriamento e de solidificação.

Os centros de testes regionais localizados ao redor do mundo
oferecem testes de produção para reproduzir e otimizar seus
processos. Esses testes permitem que os clientes descubram as
vantagens dos equipamentos de processamento da Berndorf no
próprio local de instalação.

O Berndorf Band Group tem experiência no fornecimento de
equipamentos de processamento para as indústrias química e
petroquímica para solidificação de enxofre, ceras, resinas, produtos
de fusão a quente e pintura eletrostática.

«
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Oferecemos a nossos clientes uma ampla linha de maquinário e serviços abrangentes de
engenharia, além de recursos de teste específicos para a indústria química.
Gernot Binder
CEO, Berndorf Band Group

»
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Sistemas de resfriamento
Os resfriadores com uma ou duas fitas de aço são usados em
muitos processos de produção para solidificar os produtos fundidos
em processos anteriores.
Os sistemas de resfriamento Berndorf proporcionam uma
transferência de calor perfeita, pois nosso resfriamento indireto de
última geração faz com que o calor gerado durante o resfriamento e
solidificação seja expelido de forma otimizada para vários produtos.
A água de resfriamento de retorno é coletada em um reservatório
de aço inoxidável integrado e pode ser recirculada por um sistema
de bombeamento. Um sistema de resfriamento bem elaborado
mantém o sistema com fitas de aço na temperatura de
processo ideal.
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Além disso, é possível adaptar zonas de resfriamento extras para
permitir o controle do processo de resfriamento. A construção
sofisticada de toda a instalação possibilita a produção econômica
de produtos químicos ou farmacêuticos altamente qualificados
segundo suas especificações exatas. Todos os nossos sistemas
de resfriamento são fornecidos com bicos pulverizadores de
alta capacidade e com engate rápido que pulverizam a água de
resfriamento seguindo um padrão totalmente quadrado, projetado
para gerar a máxima eficiência de resfriamento e não exigir
manutenção.
Os equipamentos de processamento produzem pastilhas, tiras,
flocos, placas ou chapas usando materiais como ceras, resinas,
produtos para fusão a quente e adesivos.

Resfriador com uma fita (SBC)

Resfriador com duas fitas (DBC)

O SBC produz diversos produtos, incluindo pastilhas, flocos e tiras,
pois permite a instalação de todos os dispositivos de alimentação.
A seção de resfriamento pode ser operada com diferentes zonas de
temperatura, possibilitando a adaptação às curvas de resfriamento
específicas do processo para que o produto tenha uma qualidade
superior. A água de resfriamento é reaproveitada em um circuito
fechado de água e, portanto, não polui o meio ambiente. Além
disso, é possível usar uma tomada de ar no lado do produto para
gerar mais resfriamento e aumentar a capacidade de produção.

Os resfriadores com duas fitas Berndorf são usados em processos
de maior capacidade e cujos produtos tendem a ressaltar da fita.
Como o produto está localizado entre duas superfícies resfriadas,
é possível acelerar o processo de resfriamento, resultando em uma
capacidade maior com o mesmo comprimento geral do resfriador.
Além disso, o equipamento proporciona o resfriamento eficiente
de produtos espessos com altas taxas de produção. Como o SBC,
o DBC pode ser operado com diferentes zonas de temperatura
para alcançar uma qualidade superior do produto usando o circuito
fechado de água.

» Todos os dispositivos de alimentação
(flocos, pastilhas, tiras)
» Operação ecológica, devido ao circuito fechado de água
» Tanques de resfriamento adicionais para aumentar
a capacidade de produção e controlar as condições
ambientais ao redor da fita

» Eliminação de enrolamento do produto
» Aumento das taxas de produção, pois o produto fica
entre duas fitas de resfriamento
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Dispositivos de alimentação

Corte transversal

Os vários dispositivos de alimentação da Berndorf foram
desenvolvidos para atender aos diferentes requisitos de
processamento de muitos produtos. A versatilidade de aplicação
possibilita a produção de materiais de viscosidade baixa a alta e
com temperatura de fusão de até 250 °C | 482 °F.
Os dispositivos BernDrop® bombeiam o produto através de um
fluxo contínuo de material para a câmara interna do pastilhador,
o estator. O tubo estator e a barra de alimentação e vedação
distribuem o produto de maneira uniforme até o tubo rotativo. Há
diversos tubos rotativos e barras de alimentação disponíveis para
atender aos requisitos específicos de seu produto. O diâmetro das
pastilhas produzidas é determinado principalmente pelo tamanho
do furo, pela vazão e pela velocidade de rotação do tubo rotativo.
Quando necessário, basta ajustar a taxa de vazão para obter
tamanhos diferentes de pastilhas.

BernDrop® com barra de realimentação*
As unidades BernDrop® EF200 e BernDrop® AD300 são
pastilhadores com tubo rotativo liso perfurado e barra de
realimentação. Esses equipamentos são ideais para produtos que
tendem a se acumular no lado externo do tubo rotativo. A barra de
realimentação aquecida coleta o excesso de produto e o redistribui
nos furos do tubo rotativo.

Além disso, o Berndorf Band Group fornece dispositivos como o
BernFlow®, que alimenta a superfície da fita de aço continuamente
formando um lençol de produto. O lado de descarga precisa estar
equipado com um quebrador, cortador ou moinho para converter o
produto em flocos por uma trituração controlada.

»
»
»

Abertura total do pastilhador para
facilitar a manutenção
Maior segurança para evitar danos à fita
Sistema de trava rápida e posicionamento

» Tubo rotativo externo liso com uma barra de realimentação aquecida para
evitar o excesso de produto com maior viscosidade
» Maior segurança no manuseio das peças
» Acesso fácil para manutenção e serviço
*
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Opcional:

Projetos regionais podem apresentar diferenças
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Corte transversal

BernDrop® com coifa de aquecimento
elevada, sem barra de realimentação
O BernDrop AD200 é um pastilhador equipado com uma coifa
de aquecimento externa sobreposta que utiliza uma barra de
realimentação. Esse projeto especial de invólucro é empregado
principalmente com produtos de baixa e média viscosidade. A
menor quantidade de peças de desgaste instaladas resulta em
menos manutenção, e a ausência de forças de atrito na barra de
realimentação proporciona aumento potencial da velocidade da
máquina, em muitos casos.
®

Opcional:
»

O tubo rotativo liso com
barra de realimentação
também pode ser usado
na operação do sistema
BernDrop® AD200 para
aumentar a faixa de
produção

Os dispositivos de alimentação a seguir produzem uma lâmina de produto fundido sobre a fita de aço. Com emprego de um quebrador no
cabeçote de descarga, é possível dimensionar a lâmina do produto manufaturado para o tamanho de floco necessário.

BernFlow®

Casting Box

Overflow Weir

A estrutura do BernFlow® é dotada de
parafusos de ajuste que possibilitam a
montagem do dispositivo de alimentação
com trilhos deslizantes e carcaça para
extração de vapores. Para regular a
espessura do produto de acordo com a
tolerância necessária, a parte inferior do
dispositivo de alimentação incorpora uma
faca ajustável.

O Casting Box é um dispositivo jaquetado
fabricado em aço inoxidável. Dependendo
das características do produto, o sistema
pode ser aquecido por resistências
elétricas, com óleo térmico ou com vapor
reguláveis até 250 °C | 482 °F. A espessura
do produto é determinada pelo ajuste
manual da distância entre a porta frontal da
caixa de fundição e a fita de aço. O Casting
Box consegue manter com precisão
tolerâncias de apenas alguns milímetros em
produtos finos e não tem limitação no caso
de produtos mais espessos.

O Overflow Weir é um alimentador que
opera por transbordo e pode ser aquecido
com vapor, óleo quente ou eletricidade e
é adequado para produtos de viscosidade
baixa a média. Este alimentador é usado
para bombear o produto para o tanque
e, quando o nível excede seu volume,
o líquido transborda sobre a fita de aço.
Como resultado, o nível do líquido é
estabelecido e controlado pela bomba
de alimentação. O Overflow Weir é
extremamente eficiente e deposita uma
camada de produto na fita de aço sem
nenhuma parte sólida.

» Projeto da coifa de aquecimento externa que permite a eliminação da barra de realimentação
» Menor manutenção em decorrência de menos peças de desgaste
» Aumento potencial de velocidade da máquina

8

9

Steel Belts | Belt Systems | Worldwide Service

Sistemas quebradores

Dados técnicos dos dispositivos de alimentação
BernDrop® com coifa de
aquecimento elevada, sem
barra de realimentação
Formato do produto
final

Viscosidade

Temperatura do
produto

Meio de aquecimento

Aplicações típicas

Larguras-padrão para
todos os dispositivos
de alimentação*

Materiais
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BernDrop® com barra
de realimentação

BernFlow®

Casting Box

Overflow Weir

Pastilhas

Pastilhas

Flocos

Flocos

Flocos

2 - 10.000 mPa.s

2 - 50.000 mPa.s

2.000 - 50.000 mPa.s

100 - 50.000 mPa.s

100 - 4.000 mPa.s

máx. 250 °C | 482 °F
Temperaturas mais
elevadas
sob demanda

máx. 250 °C | 482 °F
Temperaturas mais
elevadas
sob demanda

máx. 230 °C | 446 °F
Temperaturas mais
elevadas
sob demanda

máx. 250 °C | 482 °F
Temperaturas mais
elevadas
sob demanda

máx. 250 °C | 482 °F
Temperaturas mais
elevadas
sob demanda

Água quente, vapor ou
óleo térmico

Água quente, vapor ou
óleo térmico

Vapor ou óleo térmico

Elétrico, vapor ou óleo
térmico

Elétrico, vapor ou
óleo térmico

Enxofre, enxofre
bentonita, resinas, ceras

Resinas, ceras,
produtos de fusão a
quente e adesivos,
entre outros

Resinas, ceras,
produtos de fusão a
quente

Resinas, ceras

Resinas, aditivos
químicos

300 mm | 12″ • 600 mm | 24″ • 800 mm | 32″ • 1.000 mm | 40″ • 1.200 mm | 48″ • 1.500 mm | 60″

Quebrador de produto
O sistema consiste em dois eixos quebradores que trabalham
juntos para gerar flocos de formato aleatório. O tamanho médio do
floco desejado é de aproximadamente 6,35 mm (¼″). Entretanto,
é possível modificar esse tamanho, dependendo do projeto e do
espaçamento do eixo inferior do britador (fino).
Todos os pinos são totalmente soldados ao eixo do quebrador e
fabricados com aço inoxidável 316, enquanto a carcaça é feita
de aço inoxidável 304. Também há outros tipos de quebradores
disponíveis mediante solicitação. O resultado final de todos os
nossos quebradores é um sistema limpo e durável para diversos
produtos e indústrias.

» Fácil acesso à câmara de ao sistema quebrador
» Uso com boa ergonomia
» Operação em completa segurança

Todos os materiais que entram em contato com o produto são fabricados em aço inoxidável (SS304 e SS316L)
*

Outras larguras disponíveis mediante solicitação.
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Área de aplicação dos equipamentos de processamento
Produtos químicos
básicos/de baixa
viscosidade

Resinas

Ceras

Produtos químicos
básicos/de alta
viscosidade

Adesivos

Resinas

Produtos de química fina

Produtos químicos oleosos/Produtos químicos gordurosos
(ácido, álcool, amido, éster estearato)
Ceras

Para a produção de micropastilhas de até 2 mm de diâmetro (até 36 mm), ou seja, aditivos, estabilizador de UV, ceras

Produtos químicos
especiais

Corrosivos
(isto é, sulfato de alumínio,
cloreto de cálcio e de magnésio)

Abrasivos (com suspensão)

Produtos químicos
de petróleo cru

Betume

Piche

Pintura eletrostática
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Produtos de fusão a quente

Produtos fundidos com subresfriamento
Asfalteno

Pintura eletrostática

Produtos em altas
temperaturas

Ferramentas de simulação
O Berndorf Band Group confia nas parcerias de longo prazo
com seus clientes. Portanto, nossos esforços não terminam com
a implementação dos sistemas de fitas que fornecemos, indo
muito além disso. Uma ferramenta de simulação foi desenvolvida
especialmente para a otimização dos processos dos clientes. Com
ela, é possível analisar a variação virtual das temperaturas da
zona de resfriamento para mostrar os efeitos na produção. Esse
desenvolvimento permite que nossos clientes tirem conclusões
valiosas, mesmo antes de fazer grandes investimentos. Assim, o
conhecimento e a experiência que temos se unem para garantir o
sucesso deles.
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Fitas de aço para a indústria química - propriedades físicas e mecânicas. Valores típicos.
Material

NICRO 12.1

NICRO 22

NICRO 31

NICRO 52

NICRO 52.6

NICRO 85

NICRO 94

TITÂNIO

CrNi 17 7

CrNiMo 17 12 2

CrNiTi 13 4

CrNiCuTi 15 7

CrNiCuTi 15 7

CrNiMoN 25 7 4

CrNiMoN 22 5 3

Grau 2

DIN
AISI

1.4310
301

1.4401
316

1.4313
-

-

-

1,4410
-

1.4462
-

3.7035
-

2

Tipo
Material semelhante
Resistência à tração

a 20 °C
a 68 °F

N/mm
psi

1.150
166.800

1.100
159.500

1.080
156.600

1.150
166.800

1.550
224.800

1.350
195.800

1.400
203.100

390
56.600

Resistência ao desvio
de 0,2 %

a 20 °C
a 68 °F

N/mm2
psi

950
137.800

970
140.700

1.050
152.300

1.100
159.500

1.500
217.600

1.250
181.300

1.050
152.300

275
39.900

37,0
360

33,0
330

33,0
330

37,0
360

48,0
480

39,0
380

36,0
350

160

18

12

5

8

6

6

9,5

20

0,70

0,65

0,95

0,95

0,80

0,70

0,65

0,95

N/mm2
psi

480
69.600

440
63.800

480
69.600

500
72.500

700
101.500

385
55.900

450
65.300

250
36.300

N/mm
N/mm2
ksi
ksi

200.000
180.000
29.000
26.100

200.000
180.000
29.000
26.100

205.000
29.700
-

200.000
188.000
29.000
27.300

200.000
188.000
29.000
27.300

200.000
186.000
29.000
27.000

200.000
184.000
29.000
26.700

106.000
15.400
-

kg/dm3
lb/in3

7,90
0,29

7,95
0,29

7,70
0,28

7,74
0,28

7,74
0,28

7,80
0,28

7,80
0,28

4,53
0,16

10-6m/m°C
10-6m/m°C
10-6m/m°C
10-6m/m°C
10-6in/in°F
10-6in/in°F
10-6in/in°F
10-6in/in°F

16,0
17,0
8,9
9,4
-

16,5
17,5
9,2
9,7
-

10,8
11,2
11,7
6,0
6,2
6,5
-

10,9
11,5
11,7
6,1
6,4
6,5
-

10,9
11,5
11,7
6,1
6,4
6,5
-

13,0
13,5
14,0
7,2
7,5
7,8
-

13,3
13,8
14,2
7,4
7,7
7,9
-

8,5
8,9
4,7
4,9
-

J/g°C
BTU/lb°F

0,50
0,12

0,50
0,12

0,46
0,11

0,50
0,12

0,50
0,12

0,50
0,12

0,50
0,12

0,52
0,12

Rockwell HRC
Vickers HV 10

Dureza
Alongamento 50 mm | 1,97 in

%

Fator de solda
Resistência à fadiga sob a 20 °C
tensão de flexão invertida* a 68 °F
Módulo de elasticidade

a 20 °C
a 200 °C
a 68 °F
a 392 °F

Densidade

Coeficiente médio de
dilatação térmica

20-100 °C
20-200 °C
20-300 °C
20-400 °C
68-212 °F
68-392 °F
68-572 °F
68-752 °F

Calor específico

2

Condutividade térmica

a 20 °C
a 68 °F

W/m°C
BTU/h ft°F

15
8,7

15
8,7

21
12,1

16
9,3

16
9,3

15
8,7

15
8,7

20
11,6

Resistência elétrica
específica

a 20 °C
a 68 °F

Ω mm2/m
µΩ in

0,73
28,74

0,75
29,53

0,60
23,62

0,80
31,50

0,80
31,50

0,80
31,50

0,80
31,50

0,78
30,71

Temperatura de operação
mínima permitida

°C
°F

-196
-321

-196
-321

-

-

-

-50
-58

-50
-58

-

Temperatura de operação
máxima permitida

°C
°F

250
482

250
482

350
662

350
662

350
662

250
482

250
482

250
482

Resistência à tração na temperatura
de operação máxima permitida

N/mm2
psi

940
136.300

870
126.200

970
140.700

900
130.500

1.250
181.300

1.070
155.200

1.130
163.900

225
32.600

Resistência ao desvio de 0,2 % na
temp. de operação máx. permitida

N/mm2
psi

770
111.700

770
111.700

930
134.900

830
120.400

1.180
171.100

1.020
147.900

990
143.600

135
19.600
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Materiais especiais disponíveis mediante solicitação.
*50 % dos corpos de prova resistem a 2.000.000 ciclos de carga. Exceto em caso de especificação diferente, os valores informados são aplicáveis à temperatura ambiente. Sujeito a alterações decorrentes do avanço tecnológico. Erros e omissões não incluídos.

Equipamentos com fita de aço
Correias guias e correias de retenção
O Berndorf Band Group garante uma adesão perfeita das correias
guias e das correias de retenção de produto.
Material da correia guia
Borracha nitrílica
Borracha natural
Correia guia espiral
de aço inoxidável
Material da correia de retenção
Borracha nitrílica
Borracha natural
Borracha de silicone

Temperaturas de operação
-20 °C a +100 °C | -4 °F a +212 °F
-60 °C a +60 °C | -76 °F a +140 °F
até a máxima temperatura
operacional permitida do respectivo
material da fita de aço
Temperaturas de operação
-20 °C a +100 °C | -4 °F a +212 °F
-60 °C a +60 °C | -76 °F a +140 °F
-80 °C a +300 °C | -112 °F a +572 °F

Polias guias e de suporte
Há uma ampla linha de polias guia e de suporte, além de sistemas
alternativos de alinhamento da fita, para manter a tensão da
fita constante.
Para receber mais informações, incluindo uma visão geral
das soluções de alinhamento da fita, entre em contato com o
representante do Berndorf Band Group ou acesse
www.berndorfband-group.com.
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As áreas de aplicação das fitas de aço e dos sistemas com fitas
de aço do Berndorf Band Group são tão amplas e individualizadas
quanto suas necessidades. Gostaríamos de marcar uma
reunião com você para conversar sobre seus objetivos. Juntos,
encontraremos a solução ideal para suas necessidades.

Consulte nossa rede internacional de vendas e atendimento no site
www.berndorfband-group.com

Berndorf
Sondermaschinenbau GmbH
Leobersdorfer Strasse 26
2560 Berndorf, Austria
T: +43 2672 835 700
E: office@berndorf-bsg.at

Nippon Belting Co., Ltd.
1-24-6, Kanda Suda-cho
Chiyoda-ku 101-0041,
Tokyo, Japan
T: +81 03 3257 3050
E: toiawase@nippon-belting.com

Berndorf Belt Technology, Inc./
SBS Steel Belt Systems USA, Inc.
59 Prairie Parkway
Gilberts, Illinois 60136, USA
T: +1 847 841 330 0
E: sales@berndorf-usa.com

Berndorf Steel Belt
Systems Ltd., Co.
#15, Bodeum 2-ro
Seo-gu, 22664 Incheon,
South Korea
T : +82 328 160 432
E: bsbs@berndorf.co.kr

Berndorf Band
Latinoamerica S.A.S.
Calle 62 sur # 30 a 75
Barrio las Brisas, Sabaneta
Antioquia, Colombia
T: +57 313 605 31 99
E: office@berndorf-lat.com

Beijing Berndorf Technology
Development China Co., Ltd.
No 17, Xinggu West RD,
Xinggu Economic &
Development Zone, Pinggu
101200 Beijing, China
T: +86 108 072 390 1
E: sales@berndorf.com.cn

Berndorf Band
Engineering GmbH
Leobersdorfer Strasse 26
2560 Berndorf, Austria
T: +43 2672 800 0
E: engineering@berndorf.co.at
07/2022 BR-PT

Berndorf Band GmbH
Leobersdorfer Strasse 26
2560 Berndorf, Austria
T: +43 2672 800 0
E: band@berndorf.co.at

www.berndorfband-group.com

