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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

 در مـوارد حـاد پـاره        يـا  تـسمه هـا و       تصر در رابطه با آسيب ديدگي      به طور مخ    سري مقاالت    در اين 
  . صحبت خواهيم كرد آنهاشدن 
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   ) داليل و راه حل ها(ب هايي كه در قسمت پولي نوار نقاله ايجاد مي شود سيآ
   شيار هاي طولي در نوار نقاله-3     ترك خوردن قسمت مياني نوار – 2      پارگي لبه نوار -1

  : پارگي لبه نوار  -
 كناره هاي تسمه به دليل بشكه اي نبودن درام ها اشاره كـرديم              آسيب ديدگي در مقاله شماره قبل به      

بـه  زماني كه پولي ها كـامال اسـتوانه اي هـستند بـا كمتـرين نيرويـي                  . و روش اصالح آن را بيان شد        
  . برخورد مي كنند  سازه هاي كناري  با منحرف مي شوند وچپ و راستسمت 

  . براي ياد آوري جدول مورد استفاده در رفع اين مشكل در شكل زير بيان شده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Date  :                    95/02/27  

                        Plant :                 MSAJCO      

Equipment: belt conveyors 

 7184917856: کد پستی مهندس مهارلويی          : شرکت مدرن صنعت الماس جنوب       مدير طراحی  

     com.msajco@mmm      83106533071:  دورنگار    8305454 3071:  تلفن   09177120715: همراه 

  

   ترك خوردن قسمت مياني نوار      -2

  :تميز كننده هاي تسمه و پولي 
  .ها چسبيدن گل و الي به آنها مي باشد از ديگر اشكاالت موجود در سطح پولي 

  

  

  

  

  

  

  

همانگونه كه در شكل باال مشخص است سطح اسنوب پولي با يـك اليـه ناهماهنـگ از گـل و الي                      
به مرور زمان و با افزايش كاركرد سيستم اين اليه ضخيم تر مي شود و به شـكل                  . پوشيده شده است    

  .زير در مي آيد 
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 و بارندگي بيشتر خودنمايي مي كند در واقع باران چسبندگي           صل زمستان اين اشكال بخصوص در ف    
مـشاهده مـي كنيـد گـل و الي خـشك       و همانگونه كه در تصوير باال مواد را به اوج خود مي رساند   

  .همانند تاول هايي بين پولي و تسمه قرار مي گيرند شده 

اهي مـشاهده مـي شـود سـطح نـوار           گ. اين اشكال باعث آسيب شديد سطح نوار نقاله ها خواهد شد            
  .است  روي نوار نقاله به سرعت نازك گرديده نقاله ها پر از ترك شده و يا آنكه الستيك زير و

  

  

  

  

  

  

  

  

در شكل باال تعداد زيادي حفره روي سطح نوار نقاله بوجود آمده و در دو قسمت انتهـايي بـه علـت                      
  .به صورت شيار شيار در آمده است جام شدن يكي از بلبرينگ ها تمام سطح نوار نقاله 

 استفاده از تميز كننده ها بر روي درام هاي نوار نقاله هايي كه با مواد                 بررسي بلبرينگ ها و    از اين رو  
  .چسبنده همچون خاك رس در ارتباط هستند الزامي است 

تسمه بار بر    سطح    تا  نوار نقاله قرار مي دهند        پولي هد  سمت  را  تميز كننده ها   هادر بسياري از پروژه     
  . گاهي اوقات اين تجهيز به تنهايي نمي تواند مواد رو سطح نوار نقاله را تميز كند اما. را تميز كند 

  .از اين رو نياز است تعداد اين تميز كننده ها افزايش يابد و در نقاط مختلف نوار نقاله نصب شوند 
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د مـي آورد امـا بـا توجـه بـه خاصـيت           هرچند وجو آب همـراه بـا مـواد مـشكالت بـسياري را بوجـو               
روانكاري و خنك كنندگي آب طول عمر تميز كننده ها افزايش پيـدا مـي كنـد و از سـايش سـريع                       

  .آنها جلوگيري مي كند 

  

  

  

  

  

در پروژه هايي كه بطور مداوم نوار نقاله مواد گل و الي به همراه آب را حمل مي كند نياز است تـا                       
 بـا السـتيك هـايي كـه بـصورت مايـل قـرار مـي           وشستشو شود   آب  با  تسمه  در مسير برگشت سطح     

  )آبفشان ها و الستيك خشك كننده در شكل زير نشان داده شده است( . گيرند سطح خشك شود 

  تونل هاي مترو را حمل مـي كننـد اسـتفاده              ي از اين روش در نوار نقاله هايي كه مواد حفاري شده          
  . در ايران پاسخ بسيار خوبي داده است مي شود و در تمام پروژه هاي اجرا شده

  

  

  

  

  

  

  


