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CATROLL

Fragment zespo∏u odciàgajàcego

ENITRA - siedziba

Zespó∏ transportujàcy sk∏ada si´ z pary pasów CATROLL nap´dzanych b´bnami nap´dowymi, usytuowanych jeden nad drugim, z 
osiami równoleg∏ymi (patrz rys.).
Zazwyczaj, rolki pneumatyczne wywierajà odpowiedni nacisk na wewn´trznà stron´ pasów odciàgowych w celu zapewnienia odpo-
wiedniego styku i wykonania za∏o˝onego dzia∏ania.
Pasy odciàgowe przeznaczone sà do uchwycenia i transportowania materia∏u ze sta∏à pr´dkoÊcià w celu zabezpieczenia obrabia-
nego wyrobu przed odkszta∏ceniem.
Pas CATROLL posiada rdzeƒ sk∏adajàcy si´ z warstwy kordu z w∏ókna syntetycznego o wysokim i ultrawysokim module. Kord ten 
nawini´ty jest spiralnie.
Przy wytwarzaniu tych pasów zastosowana zosta∏a specjalna technologia: gotowy wyrób jest pasem bezkoƒcowym, tzn. bez 
∏àczenia.
Dzi´ki pasom CATROLL uzyskuje si´: jednorodnà gruboÊç, poniewa˝ nie wyst´puje tutaj zachodzenie na siebie warstw po∏àczenia; 
jednorodnà wytrzyma∏oÊç odniesionà do ograniczonej gruboÊci; ograniczone rozciàganie; w obliczeniach mogà byç stosowane ni-
skie wspó∏czynniki bezpieczeƒstwa; mogà byç u˝ywane b´bny o ma∏ej Êrednicy; mogà byç osiàgane wysokie pr´dkoÊci transporto-
wania; dobre transportowanie w linii prostej.
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ELEMENTY PASÓW  CATROLL

UWAGA:  

Prawie wszystkie pasy CATROLL majà prostokàtny 
przekrój poprzeczny ze Êci´tymi kraw´dziami.
Zalecamy pasy CATROLL z zamkni´tymi 
kraw´dziami dla urzàdzeƒ wykorzystywanych do 
uk∏adania kabli podwodnych.
Gdy osie b´bnów sà pochylone lub usytuowane 
pionowo, nale˝y stosowaç pasy CATROLL o prze-
kroju „V“ lub gàsienice z wykonywanymi wtrysko-
wo prowadnikami „V“ (klinowymi) na dolnym po-
kryciu.
Na specjalne ˝yczenie pasy CATROLL mogà mieç 
dolne pokrycie w postaci pasa z´batego lub pasa 
POLY-V. 

LEGENDA

1) Górne pokrycie z gumy
2) Rdzeƒ lub szkielet
3) Dolne pokrycie z gumy, mo˝e ono byç 

zastàpione przez poz. 4
4) Tkanina Êlizgowa
5) Tkanina ustalajàca
6) Wyci´cia poprzeczne (SP 220): dla zapewnie-

nia lepszej elastycznoÊci wzd∏u˝nej
7) Rowki wzd∏u˝ne (profil SP 220): dla lepszego 

przywierania dla szczególnych kszta∏tów
T) Ca∏kowita gruboÊç
C) GruboÊç górnego pokrycia
S) GruboÊç innych sk∏adników
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RDZE¡ ROZCIÑGANY

Tabela 1

Oznaczenie kodowe

Obcià˝enie niszczàce 
na 1 cm szerokoÊci 

pasa  
[N/cm]

W∏ókno
Wspó∏czynnik 

bezpieczeƒstwa

Maksymalne 
wyd∏u˝enie przy 

obcià˝eniu roboczym

SMR 350
W∏ókno z celulozy

regenerowanej
HT

10 1,5

SME 800 Poliester 8 2

SMV 1000 Szk∏o 5 0,3

SMK 1250 Aramid (Kevlar ®) 5 0,5

UWAGA: 
rdzeƒ sk∏ada si´ z warstwy kordu pojedynczego zwini´tego wzd∏u˝nie spiralnie, jest to kord o oznaczeniu SM. Niektóre w∏ókna kor-
du majà wysoki modu∏: w∏ókno z celulozy regenerowanej (R) i poliester (E).
W∏ókna aramidowe (K) i w∏ókna szklane (V) majà modu∏ ultrawysoki.
W∏ókna te gwarantujà niskie wyd∏u˝enie. Przy obliczeniach obcià˝eƒ roboczych pasów CATROLL przyjmuje si´ wspó∏czynnik 
bezpieczeƒstwa od 8 dla w∏ókien o wysokim module i wspó∏czynnik bezpieczeƒstwa do 5 dla w∏ókien o ultra wysokim module.
Specjalne sk∏adniki gumowe otaczajàce kordy ∏àczà je z górnymi i dolnymi sk∏adnikami, zapewniajàc funkcjonalnoÊç i d∏ugà 
˝ywotnoÊç eksploatacyjnà.
Ró˝ne, dost´pne typy przedstawione sà w Tabeli 1.
Podane sà równie˝ maksymalne wielkoÊci wyd∏u˝enia podczas u˝ytkowania dla okreÊlonych wspó∏czynników bezpieczeƒstwa.

Tabela 2

Typ Kolor
Standardowa 

twardoÊç Sh.A
Charakterystyczne w∏aÊciwoÊci

NA Czarny
55 - 65 - 75 Nadaje si´ do wi´kszoÊci zastosowaƒ gdzie pla-

mienie nie stwarza problemów

PA Blado-˝ó∏ty/szary 40 - 50 -  60
Nadaje si´ do wi´kszoÊci zastosowaƒ gdzie pla-
mienie stwarza problemy

HB KoÊç s∏oniowa 50 - 70

Podobne jak PA lecz z lepszà odpornoÊcià 
na Êcieranie. Dobra odpornoÊç na dzia∏anie olejów 
uplastyczniajàcych i smarujàcych. Dla materia∏ów o 
temperaturze do 110°C.

SPECJALNY - 40 - 80 Zastosowania specjalne.

GÓRNE POKRYCIE Z GUMY

Górne pokrycia z gumy pasów CATROLL posiadajà nast´pujàce w∏aÊciwoÊci charakterystyczne:
- Wysoki wspó∏czynnik tarcia. Transportowany materia∏ przywiera do powierzchni pasa zapobiegajàc jego Êlizganiu si´, które 

mog∏oby powodowaç rozdzieranie pokrycia i stopniowe jego niszczenie.
- Bardzo dobra odpornoÊç na Êcieranie i odpornoÊç na rozdzieranie.
- Dobra odpornoÊç na zginanie, dobra odpornoÊç na rozszerzanie si´ rozdarç i dobra odpornoÊç na odkszta∏cenia przy Êciskaniu. 

W∏aÊciwe sk∏adniki gumowe zapewniajà lepsze w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe ani˝eli inne materia∏y, jak np. sk∏adniki z PVC.

UWAGA: 
Typy i twardoÊci podane w Tabeli 2 nadajà si´ do wi´kszoÊci zastosowaƒ. Je˝eli potrzebne b´dà nowe typy prosimy o skontaktowa-
nie si´ z naszymi Przedstawicielami Techniczno - Handlowymi lub z Centrum Obs∏ugi Klienta.
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PROFIL SP222: WYCI¢CIA WZD¸U˚NE

Gdy transportowany element posiada nieregularny przekrój poprzeczny, obszar styku mi´dzy dwoma powierzchniami b´dzie znacz-
nie ograniczony. Dlatego, stosowane sà wy˝sze naciski robocze w celu zapewnienia potrzebnej do transportowania si∏y. Mo˝e to 
doprowadziç do powstawania dzia∏ajàcych wg∏´bnie na gàsienic´ si∏, co z kolei mo˝e prowadziç do uszkadzania obrabianego 
materia∏u. W takich przypadkach zalecane jest stosowanie gàsienic z odpowiednio ukszta∏towanym wyci´ciem wzd∏u˝nym (profil 
SP222).

PROFIL SP220: WYCI¢CIA POPRZECZNE

Z ró˝nych czynników oddzia∏ujàcych na ˝ywotnoÊç eksploatacyjnà pasa, byç mo˝e najwa˝niejszym jest zu˝ywanie si´ pokrycia 
górnego. Dlatego grubsze pasy majà d∏u˝szà ˝ywotnoÊç. Czasami Êrednice b´bna sà zbyt ma∏e i wyst´puje nadmierne obcià˝enie 
zginajàce. W takich przypadkach zaleca si´ stosowanie poprzecznych wyci´ç, profil SP220 (patrz Tabela 3).
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ÂREDNICA B¢BNA                             

Minimalne Êrednice b´bnów                                                                                                                                            Tabela 3

Oznaczenie
kodowe

Obcià˝enie 
niszczàce na

1 cm 
szerokoÊci 
pasa [N/cm]

 S*
 mm 

C
mm

ø mm
TwardoÊç

40°Sh. A 50°Sh. A 60°Sh. A

SMR 350 5

7 100 120 150

11 120 140 160

20 140 160 200

SME 800  7

5 160 180 240

9 190 220 280

18 220 250 320

SMV 1000 5
7 100 120 150

11 120 140 160

SMK 1250 5
7 240 280 340

11 260 300 360

(*) WartoÊci „S“ z pokryciem dolnym gruboÊci 1,5 mm. 
Gdy pokrycie górne „C“ jest grubsze od wartoÊci podanych w tabeli, zalecamy stosowanie pasów z poprzecznymi wyci´ciami (pro-
fil SP220). Innymi czynnikami majàcymi wp∏yw na wybór Êrednicy b´bna sà pr´dkoÊç przemieszczania obrabianego materia∏u i roz-
staw osi.
Gdy wielkoÊç otrzymana z poni˝szego wzoru jest wi´ksza ni˝ dwa, nale˝y zwi´kszyç Êrednic´ b´bna:

  V                     
-----    gdzie:       
  I 
                   V = pr´dkoÊç przemieszczania obrabianego materia∏u (m/sek)
                    l = rozstaw osi (m)

W takim przypadku zalecamy pomno˝enie przez 1,2  wartoÊci podanej w Tabeli 3
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TOLERANCJE

Pas CATROLL podczas rowkowania wzd∏u˝nego

A) Wewn´trzna d∏ugoÊç pasa:
    do 4500 - 5000 mm: 0 - 0,5%
    powy˝ej 5000 mm: ± 0,5 %

B) SzerokoÊç:
     do 200 mm  0 - 3 mm
     powy˝ej 200 mm 0 - 4 mm

C)  GruboÊç:
- w odniesieniu do wartoÊci nominalnej 0 + 2 mm
 

- w odniesieniu do jednorodnoÊci
      pokrycie górne z gumy  ≥ 60°ShA:  ± 0,8 mm
      pokrycie górne z gumy  < 60°ShA:  ± 1,2 mm 

Bardziej dok∏adne tolerancje mo˝na uzyskaç przy stoso-
waniu profili SP 100 (powierzchnia górna)

- w odniesieniu do wartoÊci nominalnej: ± 0,5 mm

- w odniesieniu do jednorodnoÊci:  ± 0,1 mm 
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UWAGA:
Istnieje mo˝liwoÊç doboru pasa na podstawie ankiety dost´pnej u Przedstawiciela Techniczno - Handlo-
wego lub w Centrum Obs∏ugi Klienta.



„ENITRA” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 62, 58-300 Wa∏brzych

tel.: 074 843-91-24
fax: 074 843-91-40

e-mail: enitra@enitra.pl
internet: www.enitra.pl

	TIMBEROLL
 Bezkoƒcowe taÊmy transportujàce do maszyn do ob-

róbki drewna, takich jak:
- szerokotaÊmowe maszyny do szlifowania / kalibro-

wania
- szlifierki do szlifowania p∏aszczyzn
- urzàdzenia do szczotkowania

	CATROLL
 Bezkoƒcowe pasy transportujàce w zespo∏ach 

transportujàcych do:
- transportowania kabli energetycznych i telefonicz-

nych
- termoplastycznie wyt∏aczanych kszta∏towników
- uk∏adania kabli podwodnych

	TUBEROLL
 Bezkoƒcowe pasy do zwijania tulei kartonowych

	BOXROLL
 Bezkoƒcowe pasy do maszyn do sk∏adania i klejenia 

pude∏ek kartonowych

	DEBONINGROLL
 Bezkoƒcowe taÊmy oddzielajàce do usuwania koÊci / 

odskórowywania przy przetwarzaniu mi´sa / ryb.

	TANROLL
 Bezkoƒcowe taÊmy transportujàce do maszyn 

powlekajàcych w zak∏adach garbarskich.

	GRITROLL
 Bezkoƒcowe taÊmy transportujàce do urzàdzeƒ 

oczyszczajàcych przy pomocy strumieni Êrutu lub 
piasku.

	BATCHROLL / BAGROLL / SLINGROLL
 Bezkoƒcowe taÊmy transportujàce do urzàdzeƒ do 

dozowania, odwa˝ania i nape∏niania torebek.

	FILTERBELT
 TaÊmy do filtrowania do poziomych pró˝niowych fil-

trów taÊmowych o szerokoÊci do 3200 mm.

	PRESSEBELT
 TaÊmy ciÊnieniowe do pró˝niowych filtrów b´bnowych 

o szerokoÊci do 4000 mm.

	TRACKBELT
 Gàsienice gumowe do pojazdów poruszajàcych si´ 

po Êniegu i pojazdów terenowych.

	SKIBELT
 TaÊmy do transportowania od 2 do 6 osób do 

wyciàgów krzese∏kowych.

	STANBELT/LIFT - OLEOBEL/LIFT
 HOTBELT/LIFT - STANDMETALBELT/LIFT 
 TaÊmy do przenoÊników  i wind wykonane ze zwyk∏ej 

gumy, gumy odpornej na dzia∏anie oleju i gumy od-
pornej na nagrzewanie si´, ze wzmocnieniami z tka-
niny lub wzmocnieniami z metalu.

	SPECJALNE GUMOWE TAÂMY DO PRZE-
NOÂNIKÓW I WYROBY Z GUMY

 Zaprojektowane specjalnie do szczególnych 
zastosowaƒ w takich ga∏´ziach przemys∏u jak: pro-
dukcja papieru i kartonu, przemys∏ chemiczny, prze-
mys∏ stalowy, przemys∏ spo˝ywczy itp., jak równie˝ w 
rolnictwie i w dziedzinach okreÊlonych na specjalne 
˝yczenie klienta.

Centrum Obs∏ugi Klienta - in˝ynier produktu
RAFA¸ WO¸K-¸ANIEWSKI, tel. 074 887 02 21, tel. kom. 0603 998 549

e-mail: r.laniewski@enitra.pl

Program sprzeda˝y CIGO-ÂWIAT, ENITRA-POLSKA

UWAGA: Prawa Autorskie zastrze˝one - w∏asnoÊç ENITRA. Wszelki przedruk i kopiowanie zabronione


