Benzi de oțel pentru industria patiseriei

Soluția dvs. completă pentru toate cerințele privind benzile de ghidare în industria patiseriei

Benzi de oțel de înaltă calitate pentru cuptoare făcute la Berndorf
Berndorf Band confecționează benzi de oțel capabile să reziste la sarcini ridicate, mecanice și termice, care au loc, de exemplu, în
timpul producției de bunuri de patiserie. Deși sunt supuse schimbărilor frecvente de temperatură și unui număr mare de cicluri de
încărcare, benzile de oțel făcute la Berndorf își păstrează întotdeauna perfect forma și platitudinea. Ca element central al benzilor, oțelul
carbonic special pe care îl folosim este supus unui proces de temperare elaborat în timpul producției, care conferă benzilor rezistența la
întindere și calitatea suprafeței necesare pentru aplicațiile lor solicitante. Permițând temperaturi de operare de până la 400 °C | 750 °F,
CARBO 13 s-a dovedit a fi materialul ales. Suprafața sa închisă la culoare absoarbe căldura, economisind energie și asigurând o calitate
consecventă a producției. Făcând parte din cele două categorii de benzi netede și perforate infinite, benzile Berndorf sunt o alternativă
viabilă la vechile benzi de sârmă.
Suprafețele benzilor de oțel rezistente la abraziune și ușor de curățat ilustrează că trecerea la oțel oferă o multitudine de beneficii.
Berndorf Band Group suplimentează produsele sale cu un set scump de servicii globale: De la instalări, reparații și inspecții ale benzilor
de oțel și ale sistemelor până la planificarea noilor instalații și la optimizarea mașinilor existente. Compania poate gestiona și cerințele

ASPECTE
IMPORTANTE

specifice, dezvoltând soluții personalizate împreună cu clientul.

n Producție bandă de oțel infinită
n Durată lungă de viață și durate de nefuncţionare scurte pentru mașini
n Curățarea fără efort a benzii satisface cele mai înalte standarde sanitare

n Suprafețe absorbante de căldură pentru temperaturi de până
		 la 400 °C | 752 °F
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n Calitate îmbunătățită a produselor și niveluri de respingere scăzute
n Acceptare bandă și control calitate în Berndorf

Tehnologie de ultimă oră © Haas Meincke și patiserie de testare complet echipată în
Skovlunde, Danemarca. Cuptorul de testare este echipat cu o bandă de oțel CARBO 13
solidă, de la Berndorf Band.
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Șine de alunecare și grafit
La cerere, benzile de oțel Berndorf pot fi de asemenea dotate cu șine de alunecare făcute din oțel turnat, pentru a susține banda de
oțel, la fel ca și cu șine de grafit pentru o lubrifiere mai bună, conform cerințelor clientului.

Skid Bar

Graphite Bar

Material pentru chingi de fixare
Cauciuc siliconic
pentru temperaturi de operare de la -80 °C la +300 °C

Perforații standard ale benzilor de oțel perforate
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n Diametru gaură:			

2,5 mm

3,0 mm

3,1 mm

n Înclinație triunghiulară:		

5,0 mm

6,5 mm

5,0 mm

n Zonă deschisă:			

22,68 %

19,32 %

34,87 %

Susținere proces de către sistemele de transportoare Berndorf
În calitatea sa de furnizor de servicii all-in-one, Berndorf Band Group oferă sisteme de transport pentru diverse aplicaţii care sunt
conduse către optimizarea producției și a proceselor de transport. Transportorul nostru este o mașină al cărei cadru este sudat din
tuburi profilate, și a cărei bandă este tensionată de doi cilindri pneumatici. Banda este centrată de un tambur de tensionare ajustabil
cu un ax și susținut de un sistem de centrare bandă integrat suplimentar, în cazurile în care spațiul dintre axe este de aprox. 13 metri
sau mai mare. Potrivit pentru diverse tipuri de producție, mașina dispune de îmbunătățiri vizibile în calitatea producției și în producție, și reușește să impresioneze cu felul în care poate fi servisată rapid și flexibil dintr-o locație la distanță.

Date tehnice:
sisteme de transportoare
n Lățimi de bandă între 800 mm și 1.500 mm
n Diametru tambur 800 mm și 1.200 mm
*Valori implicite. Mai multe detalii și dimensiuni la cerere
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Componente care susțin funcționarea controlată a benzii
Altă opțiune recomandată pentru asigurarea centrării precise și de încredere a benzii este instalarea sistemului de centrare al Berndorf
berntrack®. După ce mașina este verificată atent de unul dintre experții noştri, Berndorf Band Group va alcătui cel mai potrivit sistem și
îl va instala în câteva săptămâni.

„Sistemul berntrack® poate reduce semnificativ timpul de nefuncţionare și astfel poate crește calitatea
produselor, mai ales la mașinile care nu au un sistem de centrare al benzii activ. berntrack® detectează
până și cele mai mici deviații ale circulației benzii, datorită condițiilor mecanice sau termice, și le
compensează imediat.”
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Patrick Kristen, MSc
Manager de Proiect

Proprietăți fizice și mecanice ale benzilor de oțel
Material

Dimensiuni standard
CARBO 13

Tip
DIN

Rezistență la întindere la 20 °C

N/mm

2

0,2 % rezistență la alungire offset
Duritate
Alungire 50 mm

1,0

1,2

1,4

1,1231

1.000

1,0

1,2

1,4

1.200

1.200

1,0

1,2

1,4

970

1.500

-

1,2

1,4

Rockwell HRC

36

Vickers HV 10

350

%
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Factor de sudare

* Alte lățimi disponibile la cerere

0,80

Rezistență la uzură sub
tensiune de încovoiere inversă*

la 20 °C

N/mm2

450

Modul elasticitate

la 20 °C

N/mm2

210.000

kg/dm

7,85

Densitate
Coeficient mediu al
expandării termice

Grosime (mm)

800

Ck 67

Material similar nr.

Lățime (mm)*

la
la
la
la

20-100
20-200
20-300
20-400

°C
°C
°C
°C

3

10-6 m/m°C
10-6 m/m°C
10-6 m/m°C
10-6 m/m°C

Căldură specifică

11,1
11,9
12,5
12,9
0,46

Conductivitate termică

la 20 °C

Rezistență electrică specifică

la 20 °C

46
Ohm mm /m
°C
°F

0,13
400
750

Rezistență la întindere la temperatura max. de operare permisă

N/mm2

850

0,2 % rezistență la alungire la temperatura max. de operare permisă

N/mm2

720

Temperatura max. de operare permisă

2

* 50 % dintre specimenele testate suportă 2.000.000 de cicluri de încărcare. Valori tipice. Dacă nu se specifică altceva, valorile menţionate se aplică la temperatura camerei. Supus
modificărilor datorate progresului tehnologic. Erorile și omisiunile constituie excepții.
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