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    نوار نقاله ها دربررسي داليل مختلف آسيب ديدگي تسمه
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  خالصه
وسـط  ه ها با آن دست به گريبان هستيم آسيب ديـدگي تـسمه هـا از ناحيـه     نوار نقالكه 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   ،
ن راه حل هاي عملي جلـوگيري از ايـن آسـيب ديـدگي هـا و بـه طبـع آ                    .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         ، ر انتها رسانند و د  
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  كه مربوطه 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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      به دليل عدم كاركرد صحيح تميز كننده هاترك خوردن قسمت مياني نوار  -
كاركرد غير صحيح تميـز كننـده هـاي خـارجي           بوجود آمده در اثر     در مقاله شماره قبل به اشكاالت       

  .اشاره كرديم و راه كار هاي حذف گل والي را از سطح بااليي نوار نقاله بيان كرديم 

  .براي ياد آوري اين مطلب به طور مختصر به آنها اشاره مي كنيم 

  

  

  

  

  

  

  . چسبيده است در تصوير باال گل و الي به سطح پولي ها و روليك هاي برگشت

  .از اين رو نياز است تعداد اين تميز كننده ها افزايش يابد و در نقاط مختلف نوار نقاله نصب شوند 

انعطاف پذير به همراه آبفـشان هـا مـي توانـد بخـش زيـادي از                 استفاده از تميز كننده هاي الستيكي        
  )اجعه كنيد براي توضيحات بيشتر به مقاله شماره قبل مر( مشكل را حل نمايد 
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  :  ) internal belt cleaners ( تميز كننده هاي داخلي
نوع ديگر تميز كننده ها كه در تمامي صنايع ما بر روي نوار نقاله ها قرار مي گيرد تميز كننـده هـاي                       

و در عمـل يـا   داخلي است كه در بسياري از موارد بصورت نمايشي بر روي نوار نقاله قرار گرفته اند     
  .نمي كنند و يا اينكه به نوار نقاله آسيب مي رسانند كاري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

ه راحتي قابل تعويض است و از همه مهم تر باالي يكـي از پـولي هـا قـرار                    الستيك اين تميز كننده ب    
سـطح تـسمه كـامال صـاف قـرار          دراين محل لرزش تسمه نوار نقاله بسيار كـم اسـت و             . گرفته است   
  .گرفته است 

  .فته است ردر يك محل خوب قرار گو ساده در واقع يك تجهيز خوب 

 نزديك  براي نصب تميز كننده ها نياز است     شكل است   Vدر نوار نقاله هايي كه مسير برگشت آنها         
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 شكل به حالت صاف در آوريم سپس تميـز كننـده   V نوار نقاله چند روليك را از حالت به پولي تيل  
  .را در يك محل صاف نصب كنيم

  .در شكل زير نتيجه رعايت نشدن اين موضوع را مي توان ديد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعـداد  در تصوير بـاال  .ته مسير حركت مواد را به سمت پولي هد سد نمايد       شكل نتوانس  Vتميز كننده   
  .بسيار زيادي گنداله بين تسمه و درام تيل نوار نقاله قرار گرفته است 

  . درون تسمه فرو مي رند و تسمه را در زمان كوتاهي مستهلك مي كنند  با فشاردر اين حالت مواد
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راحتي قابل رفع است هزينه هاي چنـد صـد  ميليـوني را      در واقع عدم رعايت يك نكته كوچك كه ب        
  .براي كارخانه به همراه خواهد داشت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : 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 

  .نوساني نداشته باشد  حالت 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

  


