Taśmy stalowe dla branży piekarniczej

Kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich Państwa potrzeb w dziedzinie taśm stalowych w
branży piekarniczej

Taśmy stalowe wysokiej jakości dla pieców piekarniczych firmy Berndorf
Berndorf Band to producent taśm stalowych zdolnych wytrzymywać duże naprężenia mechaniczne i termiczne zwyczajowo pojawiające
się, np. podczas produkcji wyrobów piekarniczych. Nawet poddane częstym zmianom temperatury i dużą liczbą cykli obciążeń, taśmy
stalowe wykonane w firmie Berndorf zawsze zachowują swój kształt i płaskość. Specjalna stal węglowa używana jako centralny element
taśm jest przedmiotem złożonych procesów obróbki cieplnej podczas produkcji, które nadają taśmom wyjątkową siłę oraz jakość
powierzchni, sprawdzające się w wymagających zastosowaniach. Działając nawet w temperaturach roboczych do 400°C | 752 °F,
CARBO 13 sprawdził się jako dobry materiał do produkcji. Jego ciemna powierzchnia absorbuje również ciepło, oszczędzając energię i
zapewniając wysoką jakość produktu. Dwa rodzaje taśm firmy Berndorf: z perforowaną powierzchnią i gładką bez perforacji są dobrą
alternatywą dla wcześniej powszechnie używanych taśm z siatki drucianej.
Odporne na niszczenie i łatwe w czyszczeniu powierzchnie taśm stalowych pokazują, że przejście na rozwiązania ze stali daje wiele
korzyści. Berndorf Band Group uzupełnia swoje produkty szerokim zakresem globalnych usług: Począwszy od instalacji taśm stalowych,
napraw i inspekcji systemów taśm, aż do ulepszania istniejących maszyn. Przedsiębiorstwo oferuje również wypracowywanie rozwiązań
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razem z klientami, oraz dostosowywane tych rozwiązań do potrzeb.
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n Proces produkcyjny jest realizowany na taśmie połączonej
w obwód
n Długa żywotność taśm i krótkie czasy przestojów maszyny
n Łatwe czyszczenie taśm spełnia najwyższe standardy sanitarne
n Powierzchnie absorbujące ciepło odpowiednie dla temperatur
do 400 °C | 752 °F
n Ulepszona jakość produktu i niskie poziomy odrzucenia
n Akceptacja taśm oraz kontrola jakości w Berndorf

Rozwiązania techniczne taśm od fazy testowania do fazy produkcji:
Taśmy ze stali węglowej Berndorf Band

Nowoczesne i w pełni wyposażone Piece © Haas Meincke w Skovlunde w Danii.
Piec jest wyposażony w solidną taśmę stalową CARBO 13 firmy Berndorf Band.
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Pręty ślizgowe i grafitowe
Na prośbę klienta, taśmy stalowe firmy Berndorf mogą również zostać wyposażone w pręty prowadzące wykonane ze staliwa, które
podpierają taśmy stalowe, jak również w pręty grafitowe zapewniające lepszy poślizg - zgodnie ze specjalnymi życzeniami klienta.

Skid Bar

Graphite Bar

Materiał na pasy podtrzymujące produkt
Guma silikonowa
dla temperatur roboczych od -80 °C to +300 °C

Standardowe perforacje stalowych taśm perforowanych
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n Średnica otworu:		

2,5 mm

3,0 mm

3,1 mm

n Plan trójkąta:		

5,0 mm

6,5 mm

5,0 mm

n Obszar otwarty:		

22,68 %

19,32 %

34,87 %

Wsparcie procesów przez systemy przenośników taśmowych firmy Berndorf
W swojej ofercie jako kompleksowego dostarczyciela usług, Berndorf Band Group oferuje systemy przenośników taśmowych dla różnych
zastosowań, stworzonych w celu optymalizacji produkcji i procesów transportu technologicznego. Nasz przenośnik to maszyna, której
obramowanie jest wykonane z zespawanych, profili stalowych i którego pas jest naprężany przez dwa siłowniki pneumatyczne. Taśma
jest prowadzona przez regulowany przez wrzeciono bęben napinający i dodatkowo przez wspomagający, wbudowany system prowadzenia
pasa - w przypadkach, gdy odległość między osiami wynosi ok. 13 metrów lub więcej. Maszyna jest odpowiednia dla różnych typów
produkcji, pozwala osiągać widoczne ulepszenia w jakości produkcji i również potrafi zaskoczyć sposobem szybkiej i elastycznej obsługi nawet z odległych lokalizacji.

Dane techniczne:
systemy przenośników
n Szerokość taśm od 800 mm do 1.500 mm
n Średnica bębna 800 mm do 1.200 mm
*Wartości standardowe. Więcej szczegółów oraz wymiary na prośbę klienta
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Elementy wspomagające kontrolowanie pracy taśm
Kolejna rekomendowana opcja, aby zapewnić dokładne i niezawodne prowadzenie taśm to zainstalowanie systemu prowadzenia taśm
firmy Berndorf berntrack®. Po poddaniu maszyny szczegółowej inspekcji przez jednego z naszych ekspertów, skomponujemy dla Państwa
najodpowiedniejszy system i zainstalujemy go w ciągu kilku tygodni.

“Berntrack® system może w sposób znaczący zmniejszyć czas przestojów i stąd zwiększyć jakość
produktów, w szczególności w maszynach, które nie są wyposażone w aktywny system prowadzenia
taśmy. berntrack® wykrywa nawet najdrobniejsze nieprawidłowości w ruchu taśmy spowodowane
warunkami mechanicznymi lub termicznymi i natychmiast je kompensuje.”
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Mgr Patrick Kristen
Menadżer Projektu

Wymiary standardowe

Fizyczne i mechaniczne właściwości taśm stalowych
Materiał

CARBO 13

Typ
DIN

Wytrzymałość na rozciąganie w 20 °C

N/mm

2

Offsetowa granica plastyczności przy wydłużeniu 0,2 %
Twardość

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

%

8

Wydłużenie 50 mm
Współczynnik osłabienia spawu

*Inne szerokości dostępne na zamówienie

0,80

Wytrzymałość zmęczeniowa
przy zginaniu obustronnym*

w 20 °C

N/mm2

450

Moduł sprężystości

w 20 °C

N/mm2

210.000

kg/dm

7,85

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

11,1
11,9
12,5
12,9

Gęstość
Średni współczynnik rozszerzalności
cieplnej

Grubość (mm)

800

Ck 67

Numer podobnego materiału

Szerokość (mm)*

3

w
w
w
w

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

°C
°C
°C
°C

-6

Ciepło właściwe

0,46

Przewodnictwo cieplne

w 20 °C

Oporność

w 20 °C

46
Ohm mm /m

0,13

°C
°F

400
750

Wytrzymałość na rozciąganie w maks. dopuszczalnej
temperaturze roboczej

N/mm2

850

Granica plastyczności przy wydłużeniu 0,2 % w maks. dopuszczalnej temperaturze roboczej

N/mm2

720

Maks. dopuszczalna temperatura
robocza

2

* 50 % testowanych próbek wytrzymuje 2 000 000 cykli ładowań. Typowe wartości. Jeśli nie określono inaczej, przedstawione wartości mają zastosowanie w temperaturze
pokojowej. Przedmiot zmiany w związku z postępem technologicznym. Zastrzega się możliwość błędów i pominięć.
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Berndorf Band GmbH
Leobersdorfer Strasse 26
2560 Berndorf, Austria

E: band@berndorf.co.at
T: +43 2672 800 0 | F: +43 2672 841 76
www.berndorfband-group.com

