Systemy napinające i prowadzące taśmę

Stały naciąg i dokładność gwarantowane

Optymalna siła napinająca i precyzja prowadzenia
Wahania temperatury, obciążenia mechaniczne, zanieczyszczenia i wysokie ciśnienie może powodować naprężenia na taśmach
stalowych podczas codziennego użytkowania. Może to powodować przedwczesne zużycie taśmy oraz niedoskonałe jej prowadzenie,
w konsekwencji prowadząc do przestoju w produkcji.
W celu zapewnienia płynnych procesów produkcyjnych, Berndorf Band Group opracował dwa systemy napinający i prowadzący
taśmy - bernmatic® system napinający i prowadzący berntrack® wyłącznie system prowadzący taśmę - dla instalacji, które już mają
na miejscu system napinający.
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NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE

n Zwiększona dostępność systemu oraz wyższa produktywność systemu
n Oszczędność czasu wynikająca z eliminacji problemów z prowadzeniem taśmy
n Automatyczna adaptacja systemu po pierwszych kilku uruchomieniach produkcji
n Zapewnienie optymalnego prowadzenia taśmy poprzez ciągłe i proporcjonalne 		
sterowanie taśmą

„

Często przychodzą do nas klienci, którzy mają problemy z uszkodzeniami taśm i wynikającymi z nich
przestojami w produkcji. Podczas inspekcji wykonywanej przez naszych ekspertów, jako przyczyny usterek
szybko identyfikowane są niewystarczające sterowanie oraz słaby naciąg taśmy. Jeśli wszystkie czynniki
optymalnej pozycji i naciągu taśmy nie są brane pod uwagę, z czasem pojawić się może również sprawa
niewłaściwego sterowania taśmą. W rezultacie, może to prowadzić do przestoju. Jest istotne, by zaradzić
temu zagadnieniu z wyprzedzeniem. Z bernmatic® i berntrack®, rozwinęliśmy optymalne rozwiązania w
celu zwiększenia precyzji prowadzenia taśm.

Mgr Patrick Kristen
Menadżer Projektu
Berndorf Band Engineering
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Precyzyjne prowadzenie taśmy z bernmatic® system napinania i prowadzenia taśmy
To zaawansowane technologicznie rozwiązanie prowadzenia taśm opiera się na poziomym dostosowaniu wygięcia pozycji bębna. Wygięcie
bębna jest automatycznie przenoszone do właściwej pozycji aby utrzymać stały naciąg taśmy oraz zapewnić proste jej prowadzenie. Jeśli
wystąpią nieprawidłowości w liniowym prowadzeniu taśmy, system natychmiastowo skoryguje jego pozycję, zapewniając tym samym
jej dłuższą żywotność. Kontrola niezależna od prędkości jest szczególnie dokładna i niezawodna nawet przy wysokich prędkościach.
System zyskuje również swoją prostą obsługą przez graficzny panel dotykowy oraz obszerne opcje analizy prowadzenia taśmy.
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NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE

n Dokładne dostosowywanie bębna z wykorzystaniem informacji zwrotnych o położeniu
n Ciągła kontrola i monitoring pozycji i naciągu taśmy
n Kompensacja naciągu taśmy podczas faz podgrzewania i ochładzania
n Wyświetlanie w czasie rzeczywistym najważniejszych danych
(pozycje taśmy i bębna, ciśnienia hydrauliczne)
n Szybszy rozruch taśmy taśmociągu po fazach nagrzewania i ochładzania dzięki ciągłej kontroli
n Kontrola niezależna od prędkości
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Dane techniczne dla bernmatic®
Pneumatyczne*
Użyte media

n Napięcie: 380-480 V

n Napięcie: 380-480 V

n Częstotliwość: 50/60 Hz

n Częstotliwość: 50/60 Hz

n Sprężone powietrze: min. 6 bar

n Olej: około 200 bar

Elektryczne
n Napięcie: 380-480 V
n Częstotliwość: 50/60 Hz

Szerokości taśm

0,6-1,5 m

0,6-3 m

Tolerancja prowadzenia
taśmy

± 2-4 mm

± 1-2 mm

5-50 N/mm²

5-200 N/mm²

Max. naciąg taśmy
Tolerancja naciągu taśmy
Maks. prędkość taśmy
Wykrywanie krawędzi
taśmy
* Standardowy sprzęt
** Maks. Prędkość czujnika mechanicznego 20m/min
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Hydrauliczny*

±5%
100 m/min**
n Mechaniczne (rolki)
n Optyczne (kurtyna świetlna)

bernmatic® Pneumatyczny bęben prowadzący
n Wykorzystanie przy niskich siłach rozciągających
n Pneumatyczny naciąg taśmy
n Prowadzenie taśmy za pomocą elektrycznego podnośnika śrubowego
n Operacje graficzne i wyświetlanie trendu
n Ciągłe prowadzenie
n Interfejsy elektryczne

bernmatic® Hydrauliczny bęben prowadzący
n Używany od napięcia średniego do wysokiego oraz sił napędzających
n Wyrównujące pozycjonowanie cylindra po dwóch stronach napinania i prowadzenia
n Zawory regulacji ciśnienia w celu uchronienia taśmy przed nadmiernym wyciągnięciem
n Operacje graficzne i wyświetlanie trendu
n Ciągłe prowadzenie
n Interfejsy elektryczne

bernmatic® Elektryczny bęben prowadzący
n Używany od napięcia niskiego do średniego oraz sił napędzających
n Bez zmian temperatury taśmy w procesie
n Bez aktywnej ochrony przed nadmiernym rozciągnięciem w przypadku utraty mocy
wywołanej nagrzanymi taśmami
n Operacje graficzne i wyświetlanie trendu
n Ciągłe prowadzenie taśmociągu
n Interfejsy elektryczne
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Permanentne monitorowanie prowadzenia taśmy z wykorzystaniem rolki prowadzącej taśmę
berntrack®
Berntrack® Dająca się regulować rolka wspierająca jest wykorzystywana do kontroli taśm ciągłych: stalowych, siatkowanych lub
plastikowych. Automatyczna pozioma lub pionowa regulacja zapewnia optymalną pozycję taśmy w ciągu trwania procesu.* Wykrywanie
pozycji krawędzi taśmy i pozycjonowanie rolką prowadzenia taśmyberntrack® lub sam bęben sterujący są zależne od wariantu. Kontrola
taśmociągu jest niezależna od jego prędkości.**
Berntrack® System prowadzenia taśmy jest kompaktowym i skutecznym dodatkiem do wszystkich maszyn taśmociągowych. System
jest wykorzystywany w szerokim spektrum dziedzin, tak jak produkcja żywności, czyszczenie pokojów, a także w miejscach zagrożonych
wybuchem. Kontrola zazwyczaj zależy od lokalnych warunków i dostępnej tam infrastruktury. Jeśli jest już infrastruktura hydrauliczna,
hydrauliczny berntrack® może stanowić opcję zamienną. To, które komponenty zostają instalowane, aby wykrywać pozycję krawędzi
taśmy, wynika z decyzji ekspertów Berndorf Band Group. Idealne rozwiązanie może zostać znalezione na każde życzenie klientów.

* Zależne od wariantu systemu berntrack® , czasowa lub ciągła kontrola zapewnia precyzyjne prowadzenie taśmy.
** W wariancie elektrycznym, pozycja krawędzi taśmy jest mierzona z wykorzystaniem analogowego czujnika jej krawędzi oraz przekazywana do sterownika. System używa odstępu taśmy, aby obliczać
optymalne dopasowanie rolki lub wrzeciona, a następnie wysyła sygnał dostosowania do aparatu zależnego od modelu.
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NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE

„

n Niezawodne prowadzenie taśmy i jej długa żywotność
n Proste dodawanie części dla precyzyjnego prowadzenia taśm
n Wykrywanie prędkości taśmy bez kontaktu z nim, przy wykorzystaniu czujnika indukcyjnego*
n Permanentne wykrywanie pozycji krawędzi taśmy przez optyczne lub mechaniczne czujniki jej 		
krawędzi*
n Prosta instalacja i uruchomienie dzięki kompaktowej konstrukcji
n Kontrola prowadzenia taśmy niezależna od prędkości*
*wariant elektryczny

„Zastosowanie systemu prowadzenia pasa w naszych dwu-taśmociągowych prasach doprowadziło do
stabilniejszej produkcji, co w konsekwencji zwiększyło naszą produktywność i znacząco zredukowało
ryzyko uszkodzeń taśmy.”
Inż. Albert Fritz
Starszy Menadżer
Isosport Verbundbauteile GmbH
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Dane techniczne dla berntrack®
Sterowanie
Rolka nachylająca*
Rolka sterująca
Bęben sterujący
Użyte media
Szerokości taśm

Pneumatyczne*
n Wykorzystanie przy niskich
siłach rozciągających
n Pozwalające ograniczać
koszty
n Łatwe w użyciu
Sprężone powietrze:
min. 6 bar

Elektryczne

Hydrauliczne*

n Używane od niskich do wysokich sił
rozciągających
n Permanentne sterowanie
n Wąska histereza uruchamiania
n Interfejsy elektryczne
n Operacje graficzne i wyświetlanie
trendu

n Używane z występującą hydrauliką
oraz kiedy wymagane są wysokie siły
napinające i uruchamiające
n Permanentne sterowanie
n Interfejsy elektryczne
n Operacje graficzne i wyświetlanie
trendu
Napięcie: 380-480 V
Częstotliwość: 50/60 Hz
Olej: co najmniej 100 bar

Napięcie: 110-480 V
Częstotliwość: 50/60 Hz

0,6-2 m

0,6-3 m

Naciąg taśmy

Maks. 5-50 N/mm2

Maks. 5-100 N/mm2

Wykrywanie krawędzi
taśmy

Mechaniczne (rolki)

Tolerancja prowadzenia
taśmy

n Optyczne (zasłona świetlna)

± 5-10 mm

Prędkość taśmy
* Poprzez używanie mechanicznego czujnika, maks. prędkość jest ograniczona do 20 m/min.
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n Mechaniczne (rolki)
± 1-2 mm
maks. 100 m/min*

berntrack® Rolka nachylenia (BRTV)
n System najczęściej wykorzystywany
n Szczególnie nieczuły na zanieczyszczenie taśmy
n Zainstalowany tak blisko jak to możliwe od bębna podającego*
n Prowadzenie taśmy poprzez nachylenie pozycji rolki jej prowadzenia
*maks. 1/3 rozstawu osi

berntrack® Rolka sterująca (BTRH)
n Odpowiednie dla instalacji w ograniczonej przestrzeni
n Poziome sterowanie ruchami w celu kierowania taśmą
n Taśma kierowana przez tarcie pomiędzy rolką sterującą i samą taśmą
n Stosowanie możliwe tylko w czystym środowisku

berntrack® Bęben sterujący (BTDH)
n Taśma sterowana przez nachylenie pozycji bębna prowadzącego
n Bęben sterowany przez elektryczny podnośnik wrzecionowaty lub hydraulikę
n Odpowiedni dla dużych rozstawów osi lub po stronie wyładowywania, gdy
używanie rolki prowadzenia taśmy jest utrudnione
n Możliwe zainstalowanie jako blok łożyska bębna
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