Sistemas de ajuste de tensão e
alinhamento de fitas

Tensão e precisão contínuas em toda a linha

Tensão mecânica ideal e precisão no alinhamento
As variações de temperatura, tensões mecânicas, contaminantes e pressões elevadas podem causar deformações nas fitas de aço
no uso diário. Isso pode resultar em desgaste prematuro e alinhamento imperfeito da fita e posteriormente causar uma parada de
produção.
Para garantir a eficiência no processamento de produtos, o Berndorf Band Group desenvolveu dois sistemas de ajuste de tensão
e alinhamento de fitas – o sistema de ajuste de tensão e alinhamento bernmatic® e o sistema individual de alinhamento de fita
berntrack® para instalações onde já haja um sistema de ajuste de tensão no local.
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DESTAQUES

n Aumento da disponibilidade do sistema e maior produtividade
n Economia de tempo graças à eliminação de problemas de alinhamento de fita
n Ajuste automático do sistema após os primeiros ciclos de produção
n Garantia do alinhamento ideal da fita por meio do controle proporcional contínuo da fita

„

Os clientes frequentemente nos procuram por terem problemas de danos na fita e, em consequência,
parada de produção. Durante a inspeção realizada por nossos especialistas, a tensão e controle inadequados
da fita são rapidamente identificados como a causa da falha. Caso não sejam levados em consideração
todos os fatores que influenciam o posicionamento e tensão ideais da fita, com o passar do tempo, pode
haver controle inadequado da fita. Isso, por sua vez, pode resultar em uma parada de produção. Assim, é
importante tratar desse assunto com antecedência. Com o bernmatic® e o berntrack®, desenvolvemos
soluções ideais para aumentar a precisão no alinhamento de fita.

Patrick Kristen (Mestre)
Gerente de Projetos
Berndorf Band Engineering
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Alinhamento de fita preciso com o sistema de ajuste de tensão e alinhamento bernmatic®
Esta solução de alta tecnologia para alinhamento de fita conta com ajuste horizontal da posição do tambor de deflexão. O tambor de
deflexão é automaticamente colocado na posição perfeita para manter a tensão da fita constante e garantir seu alinhamento correto.
Caso seja identificado alinhamento incorreto na fita, o sistema corrige imediatamente sua posição, garantido maior vida útil à fita. O
controle é independente da velocidade e especialmente preciso e confiável, mesmo a altas velocidades. O sistema também se destaca
por sua operação simples por meio de um painel gráfico sensível ao toque e pelo grande número de opções de análise do alinhamento
da fita.
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DESTAQUES

n Ajuste preciso do tambor usando de posição
n Controle e monitoramento contínuo da posição e tensão da fita
n Compensação da tensão da fita durante as fases de aquecimento e resfriamento
n Exibição em tempo real dos dados mais importantes (posição da fita e do tambor e pressão hidráulica)
n Amaciamento mais rápido da fita após as fases de aquecimento e resfriamento graças ao controle contínuo
n Controle constante, independente da velocidade
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Informações técnicas sobre o bernmatic®
Pneumático*
Meios de operação

n Tensão: 380-480 V

n Tensão: 380-480 V

n Frequência: 50/60 Hz

n Frequência: 50/60 Hz

n Ar comprimido: mín. 6 bar

n Óleo: aprox. 200 bar

Elétrico
n Tensão: 380-480 V
n Frequência: 50/60 Hz

Larguras de fita

0.6-1.5 m

0.6-3 m

Tolerância de alinhamento
da fita

± 2-4 mm

± 1-2 mm

5-50 N/mm²

5-200 N/mm²

Tensão máx. fita
Tolerância de tensão na fita
Velocidade máx. fita
Detecção das bordas da fita
*
Equipamento padrão
** Velocidade máxima do sensor mecânico: 20 m/min
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Hidráulico*

± 5%
100 m/min**
n Mecânica (roletes)
n Ótica (cortina de luz)

bernmatic® Tambor de alinhamento pneumático
n Usado a baixas tensões mecânicas
n Ajuste pneumático de tensão da fita
n Alinhamento de fita por rosca sem fim com acionamento elétrico
n Operação por comando gráfico e visualização de tendências
n Alinhamento contínuo
n Interfaces elétricas

bernmatic® Tambor de alinhamento hidráulico
n Usado a tensões mecânicas e forças de acionamento médias ou elevadas
n Posicionamento do cilindro com compensação em ambos os lados para ajuste de
tensão e alinhamento
n Válvulas de alívio de pressão para proteção da fita em caso de superestiramento
n Operação por comando gráfico e visualização de tendências
n Alinhamento contínuo
n Interfaces elétricas

bernmatic® Tambor de alinhamento elétrico
n Usado a tensões mecânicas e forças de acionamento baixas ou médias
n Sem variação de temperatura da fita no processo
n Sem proteção ativa contra superestiramento em caso de queda de energia com 		
fitas aquecidas
n Operação gráfica e exibição de tendências
n Alinhamento contínuo da fita
n Interfaces elétricas
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Monitoramento permanente do alinhamento da fita usando o rolete de alinhamento de fita berntrack®
O rolete com suporte ajustável berntrack® é utilizado para controlar fitas contínuas de aço, tela ou plástico. O ajuste horizontal ou vertical
automático garante o posicionamento ideal da fita durante todo o processo.* A detecção da posição das bordas da fita e o posicionamento do rolete
de alinhamento de fita ou tambor de direção berntrack® dependem da versão. O controle da fita é independente da velocidade.**
O sistema de alinhamento de fita berntrack® é um complemento compacto e poderoso para qualquer máquina com fita. O sistema é usado nas
mais diversas áreas, como na indústria de alimentos, salas limpas e áreas com risco de explosão. O controle geralmente depende das condições
locais e da infraestrutura disponível. Se já houver infraestrutura hidráulica, o berntrack® hidráulico é uma alternativa. A definição dos componentes
a serem instalados para detectar a posição das bordas da fita é feita pelos especialistas do Berndorf Band Group. É possível encontrar a solução
ideal, não importa quais sejam as exigências.

®

* Dependendo da versão do sistema berntrack , o controle sincronizado ou contínuo garante a precisão do alinhamento da fita.
** Na versão elétrica, a posição da borda da fita é medida usando um sensor analógico de bordas de fita e transmitida ao controlador. O sistema usa a compensação da fita para calcular o ajuste ideal do rolete
ou fuso, enviando então o sinal de ajuste ao atuador dependente do modelo.
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DESTAQUES

n Alinhamento de fita confiável e longa vida útil para a fita
n Adaptação simples e alinhamento de fita preciso
n Detecção da velocidade da fita sem contato, por meio de sensor indutivo*
n Detecção contínua da posição das bordas da fita usando sensores de bordas de fita mecânicos 		
ou ópticos*
n Instalação e início de operação simples graças à construção compacta
n Controle de alinhamento de fita independente da velocidade*
* Versão elétrica

„

“A integração do sistema de alinhamento de fita em nossas prensas de fita dupla resultou em uma produção
mais estável, o que aumentou nossa produtividade e reduziu consideravelmente o risco de danos às fitas.”
Eng. Albert Fritz
Gerente Sênior, Departamento Técnico
Isosport Verbundbauteile GmbH
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Informações técnicas sobre o Rolete Basculante berntrack®
Controle
Rolete basculante*
Rolete de direção
Tambor de direção
Meios de operação
Larguras de fita

Pneumático*

Elétrico

Hidráulico

n Usado com o sistema hidráulico já
n Usado a tensões mecânicas n Usado a tensões mecânicas baixas ou
existente e quando houver exigência
elevadas
baixas a elevadas
de altas tensões mecânicas e forças
n Controle contínuo
de acionamento
n Boa relação custo-benefício
n Curtas distâncias de acionamento
n Controle contínuo
n Fácil utilização
n Interfaces elétricas
n Interfaces elétricas
n
Comando
gráfico
e
visualização
de
n Comando gráfico e visualização de
tendências
tendências
Ar comprimido: mín. 6 bar

Tensão: 380-480 V
Frequência: 50/60 Hz
Óleo: mínimo de 100 bar

Tensão: 110-480 V
Frequência: 50/60 Hz

0,6-2 m

0.6-3 m

Tensão na fita

Máx. 5-50 N/mm2

Máx. 5-100 N/mm2

Detecção das bordas
da fita

Mecânica (roletes)

Tolerância de alinhamento
da fita

n Óptica (cortina de luz)

± 5-10 mm

Velocidade da fita
* Ao usar o sensor mecânico, a velocidade máxima é limitada a 20 m/min
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n Mecânica (roletes)
± 1-2 mm
Máx. 100 m/min*

berntrack® Rolete de posição (BTRV)
n O sistema mais utilizado
n Baixa vulnerabilidade a contaminantes na fita
n Instalado o mais próximo possível do tambor de alimentação*
n Orientação da fita por meio de inclinação da posição do rolete de alinhamento da fita
*Máx. 1/3 do espaçamento axial

berntrack® Rolete de direção (BTRH)
n Indicado para instalações com espaço reduzido
n Movimento de controle horizontal para orientação da fita
n Fita orientada pelo atrito entre o rolete de direção da fita e a fita
n Utilização viável apenas em ambientes limpos

berntrack® Tambor de direção (BTDH)
n Fita controlada pela inclinação do tambor de alinhamento
n Tambor controlado por rosca sem fim de acionamento elétrico ou sistema
hidráulico
n Indicado para eixos com grande espaçamento ou para o lado da saída 		
quando a utilização de um rolete de alinhamento de fita oferecer dificuldades
n Possibilidade de instalação como bloco de apoio do tambor
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