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    نوار نقاله ها دربررسي داليل مختلف آسيب ديدگي تسمه
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  خالصه
وسـط   ها با آن دست به گريبان هستيم آسيب ديـدگي تـسمه هـا از ناحيـه     نوار نقالهكه 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   ،
 راه حل هاي عملي جلـوگيري از ايـن آسـيب ديـدگي هـا و بـه طبـع آن                    .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         ،  انتها رسانند و در  
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  كهمربوطه گردد 

 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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و كاركرد غير صحيح تميز كننده هاي خـارجي         در مقاله شماره قبل به اشكاالت بوجود آمده در اثر           
 و همچنـين    راه كـار هـاي حـذف گـل والي را از سـطح بـااليي نـوار نقالـه                     و  ديم  داخلي اشاره كـر   

  .جلوگيري از ورود مواد بين تسمه و پولي ها اشاره كرديم 

  .آنها اشاره مي كنيم  به تميز كننده هاي داخلي و نكات اصالحي براي ياد آوري طور مختصر

  

  

  

  

  

اين تميز كننده هر  . سطح نوار را پوشش داده است       تميز كننده اي كه در شكل باال قرار دارد بخوبي           
  . چند از لحاظ شكل ظاهري بسيار ساده و ابتدايي به نظر مي رسد اما بخوبي كار مي كند 

  : شكلVبراي درست كار كردن تميز كننده هاي نكات كليدي 
  تا حد امكان به پولي تيل نوار نقاله نزديك باشند 

   بر روي يك روليك صاف واقع شوند

  . حالت نوساني نداشته باشد تسمهدر محلي قرار گيرند كه 

  .د نبطور كامل سطح نوار را پوشش ده

  طراحي ساده اي داشته باشند 

  .تعداد آنها را افزايش دهيد  با يك تميز كننده نتوانستيد سطح تسمه را تميز كنيد در صورتي كه
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  :محاسبه قطر صحيح پولي نوار نقاله ها 
بوجـود  . واردي كه به شدت به نوار نقاله ها آسيب مي رساند قطر پولي آنها مي باشد       يكي ديگر از م   

  .آمدن اين اشكال در برخي كارخانجات ايران شايع است 

زماني كه قطر پولي هاي نوار نقاله كمتر از ميزان استاندارد خود باشد منجيد مياني تسمه بيشتر از حد                   
منجيد نوار نقاله در قسمت پولي حالت تا شدگي پيـدا مـي             در اين حالت    . معمول خود خم مي شود      

اين ترك ها به مـرور زمـان افـزايش پيـدا            . كند و آرام آرام ترك هاي ريزي در آن ايجاد مي شود             
  .د بر از بين مي  را كرده و تسمه

  :اين نوع اشكال به دو علت رخ مي دهد 

اخته مي شـوند و     نوار نقاله هايي كه به صورت استادكاري در كارخانجات س          -
  . فاقد بيس طراحي هستند 

و در آنهـا از تـسمه و   . اين نوار نقاله ها بر اساس قطعات موجود در كارخانـه سـاخته مـي شـوند       
از ايـن رو كـاركرد صـحيح ايـن نـوار نقالـه هـا        پولي هاي موجود دركارخانه استفاده مـي شـود     

  .بشدت به شانس وابسته 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 

  

  ايـن   در. متر در يكي از كارخانجات سيمان مي باشد          30به يك نوار نقاله با طول       تصوير باال مربوط    
  مربوط به نـوار      EP1000قطر پولي هد بشدت كوچك است اما در آن  از يك تسمه              نوار نقاله اي    

  . نقاله استكر كه در هيمن كارخانه وجود دارد استفاده شده است 

بـراي همـه ايـن سـوال بـه      . ماه كامال تكه تكه مي شـود         3جالب اينجاست كه اين تسمه در كمتر از         
 160 متر و با يك موتور محرك 300با طول وجود مي آيد كه چرا همين تسمه روي نوار نقاله اي      

  .تسمه به سرعت آسيب مي بيند اما روي اين نوار كوچك ار مي كند كيلو واتي سالها ك

  .رتمند از يك تسمه ضعيف استفاده كنيد بجاي استفاده از يك تسمه قد: جواب سوال اين بود 

  

   نوار نقاله طراحي ساير قسمت هايتقويت تسمه ها بدون توجه به  -
براي اين اشتباه زماني رخ مي دهد كه تسمه يكي از نوار نقاله ها به دليلي آسيب مي بيند و كادر فني                     

اي قـويتر را بـراي نـوار        در اين زمان تصميم مي گيرند تسمه        . كند  اقدام مي    جديد   خريد يك تسمه  
نقاله خريداري كنند تا با افزايش مدت زمان كاركرد سيستم در هزينه هاي بلند مدت كارخانه سـرفه              

  . جويي شود 

تـسمه  .ياتاقان ها گرم مـي كنـد         . مي شوند آرام آرام خراب     نوار نقاله اي     قطعاتاز اين زمان به بعد      
  . . .شروع به ترك خوردن مي كند و 

كه تسمه به تازگي تعويض شده است همگي اشكال را در ساير نقاط نوار نقالـه مـي داننـد و                     از آنجا   
 متاسفانه پس از گذشت چند سال مدارك موجود به تسمه هاي پيشين ايـن  .هزينه ها شروع مي شود    

كار نوار نقاله از بين مي رود و در كارخانه همه بر اين باور هستند كه اين نوار نقاله بطور كلي خوب                      
  . نمي كند و يا اينكه جنس تسمه خوب نيست 

و بي هـيچ محاسـبه اي تقويـت نكنيـد زيـرا قطـر درام        جواب سوال اين است كه تسمه را بدون دليل          
  .مورد نياز براي هر نوع تسمه با تسمه هاي ديگر متفاوت است 
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 در رابطه با نوار نقاله هاي آج دار و يـا              ساده مي باشد و     EPاين جدول تنها مربوط به نوار نقاله هاي         
  .استيل كورد صحيح نمي باشد 

  . با افزايش قدرت نوار نقاله ها انعطاف پذيري آنها كاهش پيدا مي كند 

  .براي محاسبه دقيق قطر پولي ها بهتر است از كاتالوگ سازنده همان محصول استفاده كنيد

تـوان قطـر هـايي      مـي از ايـن رو هاي مينـيمم هـستند   قطر پولي هاي ذكر شده در كاتالوگ ها ، قطر         
  . بيشتر را براي پولي نوار نقاله ها در نظر گرفت 


