Sisteme de tensionare și centrare a benzii

Tensiune și precizie continue

Forța de tensionare și precizia centrării optime
Fluctuațiile de temperatură, tensiunea mecanică, contaminarea și presiunea ridicată cauzează uzura benzilor de oțel folosite zilnic.
Aceasta poate cauza uzura prematură a benzii și o centrare deficitară, care vor conduce, în final, la oprirea producției.
Pentru a asigura procese de producție fără incidente, Berndorf Band Group a dezvoltat două sisteme de tensionare și centrare ale
benzilor - bernmatic® sistem de tensionare și centrare, și berntrack® sistem de centrare a benzilor pentru instalații care au deja un
sistem de tensionare activ.
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ASPECTE
IMPORTANTE

n Disponibilitate și productivitate superioare ale sistemului
n Economie de timp datorită eliminării problemelor de centrare a benzii
n Adaptare automată a sistemului după primele curse de producție
n Asigurarea centrării optime a benzii prin control proporțional continuu

„

Clienții ne abordează deseori cu probleme de deteriorare a benzii și timpul pierdut în producție rezultat. În
timpul inspectării de către experții noștri, controlul și tensionarea insuficiente ale benzii pot fi identificate repede
drept cauze ale defecțiunii. Dacă toți factorii de influență pentru poziția și tensiunea optime ale benzii nu sunt
luate în considerare, controlul incorect al benzii poate interveni în timp. Aceasta poate determina perioade de
pauză în producție. Așadar, este importantă soluționarea în prealabil. Prin bernmatic® și berntrack®, am
dezvoltat soluții optime de creștere a preciziei centrării benzii.
Patrick Kristen, MSc
Manager de Proiect
Berndorf Band Engineering
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Centrare bandă de precizie cu bernmatic® sistem de tensionare și centrare benzi
Această soluție avansată tehnologic pentru centrarea benzilor se bazează pe ajustarea orizontală a poziției tamburului de deflecție. Tamburul
de deflecție este adus automat în poziția perfectă, pentru a menține constantă tensiunea benzii și pentru a asigura centrarea dreaptă a
acesteia. Dacă apare o linie cu centrare a benzii incorectă, sistemul îi corectează imediat poziția, asigurând o durată de funcționare mai
lungă. Controlul independent de viteză este deosebit de precis și de încredere, chiar și la viteze ridicate. Sistemul câștigă puncte și prin
operarea simplă, cu ajutorul panoului tactil grafic, precum și prin opțiunile ample de analiză pentru centrarea benzilor.
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ASPECTE
IMPORTANTE

n Ajustarea precisă a tamburilor utilizând feedback-ul poziției
n Control și monitorizare continue ale poziției și tensiunii benzii
n Compensarea tensiunii benzii în timpul fazelor de încălzire și răcire
n Afișaj în timp real al celor mai importante date (pozițiile benzii și tamburului, presiunea hidraulică)
n Circulație mai rapidă a benzii după fazele de încălzire și răcire, grație controlului continuu
n Control independent de viteză
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Date tehnice pentru bernmatic®
Sistem pneumatic*
Medii de operare

n Voltaj: 380-480 V

n Voltaj: 380-480 V

n Frecvență: 50/60 Hz

n Frecvență: 50/60 Hz

n Aer comprimat: min. 6 bari

n Ulei: cam 200 bari

Sistem electric
n Voltaj: 380-480 V
n Frecvență: 50/60 Hz

Lățimi de bandă

0,6-1,5 m

0,6-3 m

Toleranță centrare bandă

± 2-4 mm

± 1-2 mm

5-50 N/mm²

5-200 N/mm²

Tensiune max. bandă
Toleranță tensiune bandă
Viteză max. bandă
Detectare margine bandă
* Echipament standard
** Viteză max. a senzorului mecanic 20 m/min
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Sistem hidraulic*

±5%
100 m/min**
n Sistem mecanic (valțuri)
n Sistem optic (perdea luminoasă)

bernmatic® Tambur de centrare pneumatic
n Utilizat la forțe de tensiune scăzute
n Tensiune pneumatică bandă
n Centrare bandă prin cric cu ax electric
n Operare grafică și afișare tendință
n Centrare continuă
n Interfețe electrice

bernmatic® Tambur de centrare hidraulic
n Utilizat pentru tensiune medie până la înaltă și forțe de activare
n Poziționare cilindru offset de ambele părți pentru tensionare și centrare
n Supape de eliberare a presiunii pentru a proteja banda de supraextensie
n Operare grafică și afișare tendință
n Centrare continuă
n Interfețe electrice

bernmatic® Tambur de centrare electric
n Utilizat pentru tensiune joasă până la medie și forțe de activare
n Fără schimbări de temperatură a benzii în proces
n Fără protecție activă împotriva supraîntinderii benzii în cazul pierderii de energie cu
benzile încălzite
n Operare grafică și afișare tendință
n Centrare continuă a benzii
n Interfețe electrice
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Monitorizare permanentă a centrării benzii folosind berntrack® - cilindru de centrare bandă
Cilindrul cu suport ajustabil berntrack® este folosit pentru a controla benzile continue de oțel, sârmă sau plastic. Ajustarea automată
orizontală și verticală asigură poziția optimă a benzii pe toată durata procesului.* Detectarea poziției marginii benzii și poziționarea
valțului de centrare bandă berntrack® sau tamburului de ghidare depind de versiune. Controlul benzii este independent de viteza
acesteia.**
Sistemul de centrare a benzii berntrack® este un element auxiliar compact, puternic pentru orice mașină cu bandă. Sistemul este folosit
într-o mare varietate de domenii, cum ar fi industria alimentară, camerele sterile și zonele cu risc de explozie. Controlul depinde, de
obicei, de condițiile locale și de infrastructura disponibilă. Dacă există deja o infrastructură hidraulică, sistemul hidraulic berntrack® este
o opțiune. Experții Berndorf Band Group decid care componente sunt instalate pentru a detecta poziția marginii benzii. Soluția ideală
poate fi găsită pentru orice fel de cerințe.

®

* În funcție de versiunea sistemului berntrack
, controlul temporizat sau continuu asigură centrarea precisă a benzii.
** În varianta electrică, poziția marginii benzii se măsoară folosind un senzor pentru marginea benzii analog și se transmite către controlor. Sistemul folosește offsetul benzii pentru a calcula ajustarea optimă
a valțului sau axului, apoi trimite un semnal de ajustare către activatorul dependent de model.
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ASPECTE
IMPORTANTE

„

n Centrare bandă de încredere și durată de viață lungă a benzii
n Modernizare simplă pentru centrarea precisă a benzii
n Detectare fără contact a vitezei benzii folosind un senzor inductiv*
n Detectare continuă a poziției marginii benzii prin senzori optici sau mecanici pentru marginea benzii*
n Instalare și punere în funcțiune simple, datorită construcției compacte
n Control centrare bandă independent de viteză*
* varianta electrică

„Integrarea sistemului de centrare bandă în presele noastre duble pentru bandă determină o

producție mai stabilă, ceea ce crește producția și reduce semnificativ riscul de deteriorare a benzii.”
Ing. Albert Fritz
Manager Senior TD
Isosport Verbundbauteile GmbH
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Date tehnice pentru berntrack®
Control
Cilindru de înclinare*
Valț de ghidare
Tambur de ghidare

Sistem pneumatic*

Sistem electric

Sistem hidraulic

n Utilizat la forțe de tensiune
n Utilizat pentru tensiune joasă până la n Folosit cu sistemul hidraulic existent
scăzute
și unde sunt necesare forțe înalte de
n Eficient din punct de vedere înaltă
n Control continuu
tensiune și activare
al costului
n Distanțe de activare reduse
n Control continuu
n Simplu de folosit
n Interfețe electrice
n Interfețe electrice
n Operare grafică și afișare tendință
n Operare grafică și afișare tendință
Voltaj: 380-480 V
Frecvență: 50/60 Hz
Ulei: minim 100 bari

Voltaj: 110-480 V
Frecvență: 50/60 Hz

Medii de operare

Aer comprimat: min. 6 bari

Lățimi de bandă

0,6-2 m

0,6-3 m

Tensiune bandă

Max. 5-50 N/mm2

Max. 5-100 N/mm2

Detectare margine bandă

Mecanică (valțuri)

Toleranță centrare bandă

± 5-10 mm

Viteză bandă
* Prin utilizarea senzorului mecanic, viteza max. este limitată la 20 m/min
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n Mecanică (valțuri)
n Optică (perdea luminoasă)
± 1-2 mm
max. 100 m/min*

berntrack® Cilindru de înclinare (BTRV)
n Sistemul cel mai folosit
n Deloc sensibil la contaminarea benzii
n Instalat cât de aproape posibil de tamburul de intrare*
n Ghidarea benzii prin înclinarea poziției valțului de centrare bandă
*max. 1/3 din spațierea axei

berntrack® Valț de ghidare (BTRH)
n Potrivit pentru instalațiile cu spațiu limitat
n Mișcare orizontală de control pentru ghidarea benzii
n Bandă ghidată de fricțiunea dintre valțul de ghidare a benzii și bandă
n Utilizare posibilă doar într-un mediu curat

berntrack® Tambur de ghidare (BTDH)
n Bandă controlată prin înclinarea poziției tamburului de ghidare
n Tambur controlat prin cric cu ax electric sau sistem hidraulic
n Potrivit pentru spațiere largă ax sau în locul de descărcare, când utilizarea
unui valț de centrare bandă este dificilă
n Posibilitate de instalare ca bloc de suport tambur
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