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  خالصه
وسـط  له ها با آن دست به گريبان هستيم آسيب ديـدگي تـسمه هـا از ناحيـه     نوار نقاكه همواره در    ييكي از مشكالت  

درك سريع عامل بوجود آورنده اين مـشكالت در مراحـل اوليـه و رفـع آنهـا              . و يا در راستاي طول است       كناره ها   ،
آن راه حل هاي عملي جلـوگيري از ايـن آسـيب ديـدگي هـا و بـه طبـع                     .بسيار راحت تر و كم هزينه تر خواهد بود          

  يل در اين مقاله ارائه شده است ضافزايش طول عمر تسمه ها به تف

  

  :مقدمه 

در . به طور كلي بيشترين حجم انتقال مواد در كارخانجات توسط نوار نقالـه هـا صـورت مـي گيـرد                      
 مواد مورد نياز را به دستگاه هـاي مختلـف مـي          كارخانه ها  واقع نوار نقاله ها همانند رگ هاي خوني       

گرفته و اين چرخه مرتب تكرار مي شود به همين           مواد خروجي را از آنها تحويل         ، در انتها رسانند و   
شكال در اين    در صورت بروز هر       .است كه سالمت اين تجهيزات اين اندازه مورد توجه است         دليل  

تسمه مي توانـد باعـث توقـف كـل دسـتگاه هـاي              پاره شدن   شريان چه بصورت گرفتگي در مسير و        
  . زيان هنگفتي را به همراه خواهد داشت  كهد مربوطه گرد

 آنهـا  در مـوارد حـاد پـاره شـدن     يا تسمه ها و تصر در رابطه با آسيب ديدگي    در اين مقاله به طور مخ     
  .صحبت خواهيم كرد 
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   تسمه هاي رايج در كارخانجات ايران -2
وليد از نوار هاي متفاوتي   و بسته به نوع ت     تنوع و گوناگوني تسمه ها در كارخانجات بسيار زياد است          

 بـسته بـه درشـتي سـنگ هـا و جـنس آنهـا و طـول                   . . . )آهن و مس و     ( معادن  در  .استفاده مي شود    
مسافت حمل مواد ، در صنايع فوالد و سيمان بسته به گرما و يا شيميايي بودن ، در تونل هاي متـرو و                       

ي بر اساس تميزي  از نوار نقاله هاي         آب بسته به قدرت موتور ها و چسبندگي مواد و در صنايع غذاي            
  .مختلف استفاده مي شود 

  . نوار نقاله هايي كه در اين صنايع بيشتر مورد استفاده هستند بشرح زير مي باشد 

   )"منجيد "  بافت پارچه اي ( تكستيلنوار نقاله هاي  -.

 نوار نقاله هاي استيل كورد -

 بافت فوالدينوار نقاله هاي  -

  

  

  

  

 هاي اضافي همچون محافظ لبه ،محافظ ضربه و يا اليه محافظ در برابر پارگي را مي توان در                   قابليت
  .زمان سفارش از سازنده درخواست كرد 

هـم از مشخـصات     . . . چـين دار بـودن و        ويژه ساخت همچون آجدار بودن ، سـايد وال ؛             هاي المان
  .بيروني نوار نقاله ها است 

آسيب هايي كه به هر كدام از اين اليه ها وارد مي شود ، به همراه داليل و راه حـل هـاي آنهـا طـي                           
  .چند مقاله بيان خواهد شد
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   ) داليل و راه حل ها(ب هايي كه در قسمت پولي نوار نقاله ايجاد مي شود سيآ
  ولي در نوار نقاله شيار هاي ط-3     ترك خوردن قسمت مياني نوار – 2      پارگي لبه نوار -1

  : پارگي لبه نوار  -
 بـه چـپ و      انحـراف تـسمه   آن   امـا شـايع تـرين     . آسيب ديدگي لبه نوار نقاله ها داليل مختلفـي دارد           

  .  سازه هاي كناري مي باشد  آن بابرخورد و راست 

  :اشكاالت موجود در سطح پولي ها  -
 اسـتوانه اي بـودن كامـل      ي از اين عوامـل      يك. داليل بسيار زيادي براي انحراف تسمه ها وجود دارد          

  .سطح درام ها مي باشد 

د و يا اينكه به مرور زمان حالت مخروطـي پيـدا كـرده              نباشكامال استوانه اي    زماني كه سطح درام ها      
از اين رو نياز اسـت تـا پـولي هـا بـه صـورت               . باشد تسمه به راحتي بر روي آن حركت خواهد كرد           

 بـه سـمت وسـط       اين حالت تسمه به صورت خود تنظيم بر روي درام هـا           بشكه اي تراشيده شوند در      
  . گرايش  پيدا مي كند و بدون نياز به روليك هاي قفلي به سمت مياني درام كشيده مي شود 
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در شكل زير سطح پولي به مرور زمان مخروطي شده است و تنظيم نوار نقالـه هـا بـه شـدت دشـوار                        
  .خواهد كرد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ايـن  . براي كنتنرل حركت تسمه در بسياري از نوار نقاله ها از روليك در كناره ها استفاده مـي شـود        
روليك ها به ميزان كمي جلو حركت نوار نقاله را بـه چـپ و راسـت مـي گيرنـد امـا خـود يكـي از                            

  .عوامل پارگي نوار نقاله ها هستند 
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ا كمترين نيرويي نوار نقاله به يك طرف كـشيده خواهـد            درام ها كامال استوانه اي هستند ب      زماني كه   
خواهـد  بـشدت آسـيب     خواهد كرد در اين حالـت تـسمه         با تيرآهن هاي كناري خود برخورد       شد و   

   .ديد و در موارد حاد پاره خواهد شد 

  

  

  

  

  

  

  

ان تـر   بسيار آسـ   بر روي آنها     تنظيم نوار نقاله     پولي ها بصورت بشكه اي تراشيده مي شوند          زماني كه 
  .خواهد شد 

  

  

  

  

  

  

  


