12/30/2018

-1

ارایه دهنده :رامین رفیعی
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 نوار نقاله یک وسیله حمل مواد مداوم است.
 در تمامی بخشهای معدن اعم از روباز و زیرزمینی کاربرد بسیار گستردهای دارد.

اجزای تشکیل دهنده:
اینوسیلهباربریبهطورسادهازدوطبلک()Pulleyویکنواربیانتهاازجنسالستیکیازنجیرفوالدی()Beltساختهشدهاست.
 -1نواربیانتها
 -2قرقرههایباالییوپایینی
 -3سیستمتنظیمکشش
 -4طبلکهایمحرکهوآزاد
 -5موتورمحرکهوسیستمکندکنندهسرعت
 -6تمیزکنندهنوار
 -7فیدریاخوراکدهنده
 -8محفظهتخلیه
 -9شاسی
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 -1طبلکها:
 oطبلکهایابتدایی()Drive Pulley
 oطبلکهایانتهایی()Tail Pulley
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 -2قرقرههای تکیهگاهی (:)Roller
برای مسیرهای باربری متوسط تا باال ،نوار باالیی (نوار باربری یا نوار رفت) به وسیله قرقرههایی با فواصل منظم برای جلوگیری از
انحنا نگهداری میشود.
 oاین قرقرهها طوری طراحی میشوند که ضمن نگهداری نوار به آن شکل مناسب هم میدهند.
 oتعداد این قرقرهها از  2عدد برای نوارهای کم عرض و  5عدد برای نوارهایی با عرض زیاد.
 oنوار پایینی (نوار برگشت) نیاز به نگهداری کمتری دارد و معموالً برای نگهداری آن از یک استوانه استفاده میشود .فاصله این
استوانه دو برابر فاصله تکیهگاههای باالیی است.
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قرقرههای تکیهگاهی نوار باربری
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ساختار نوار:
نوار نقاله را میتوان به صورت تعدادی از اعضای باربر که با ترکیبات پلیمری به هم متصل شدهاند و با پوششهای کشسان از
آسیبهای مکانیکی و شیمیایی محافظت میشوند ،تعریف کرد.

 oمقاوم در مقابل آتش
 oغیر مقاوم در برابر آتش
نوارها از نظر ساختار به  3گروه تقسیمبندی میشوند -1 :ساخت الیهای -2ساخت یکپارچه  -3نوارهایی با رشته فوالدی

 -1ساخت الیهای
این ساخت از چند الیه رشتههای بافته شده و یک پوشش که الیهها را در خود حفظ میکند تشکیل شده است.
 oنوارهای قدیمی از رشتههای بافته شده از الیاف طبیعی و گیاهی بوده ولی نوارهای جدید از فیبرهای مصنوعی مانند نایلون ساخته
شده است.

 oاین مواد مصنوعی مقاومتر از الیاف طبیعی بوده و نازکتر و انعطافپذیرتر هستند.
 oبرای پوشش از الستیک و یا  PVCاستفاده میشود.
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ساخت الیهای
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 -2ساخت یک پارچه
یکی از امتیازات این نوع نوار ،حذف شدن سطح جدایش الیهها و افزایش مقاومت آن است.
 -3ساخت با نوارهای فوالدی:
افزایش تقاضا برای نوار با مقاومت کششی باال ،فکر مسلح کردن نوارها با کابلهای فوالدی را به دنبال داشت.
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اتصال نوار:
نوارها معموال به طول  50تا  100متر ساخته میشوند .پس از انتقال به محل مورد نظر به هم متصل میشوند.

ویژگی یک اتصال خوب:
 -1قابلیت انعطاف در دو طرف
 -2کمترین عبور و ریزش مواد از محل تماس
 -3آسیب نزدن به طبلکها و قرقرهها

انواع اتصال:
 اتصال با ولکانیزاسیون (جوش دادن نوار)
 اتصال با بستهای مکانیکی
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اتصال با ولکانیزاسیون (جوش دادن نوار):
 oمحکمترین و مقاومترین اتصال قابل دستیابی
مراحل اتصال:

 -1برش به صورت جناقی -2 .آغشتن با محلول مخصوص  -3قرار دادن ورقه نازک کائچو بین دو تکه نوار  -4قرار دادن داخل
ماشین ولکانیزاسیون
مقاومت اتصال در این روش به  70تا  80درصد مقاومت اصلی میرسد.

اتصال با بستهای مکانیکی
 oاین روش در مواقعی که نوار متناوباً کاهش یا افزایش طول پیدا کند مورد استفاده قرار میگیرد.
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اتصال با بستهای مکانیکی
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واحدهای تنظیم کشش:
سیستم تنظیم کشش باید طوری باشد که حداقل کشش الزم برای جلوگیری از فروافتادگی نوار را به وجود بیاورد.

تنظیم کشش پیچی:
 oبرای نوارهایی با طول کوتاه (کمتر از  76متر) استفاده میشود.
 oقابلیت تنظیم تا  900میلیمتر را دارند.

تنظیم کشش ثقلی:
 oبرای نوارهایی با طول زیاد مورد استفاده قرار میگیرد.
 oقابلیت تنظیم  1تا  12متر را دارند.
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بخشهای محرکه:
 واحد محرکه را میتوان قلب نوار دانست.
 نوار نقاله ممکن است توسط یک طبلک ساده موتوردار یا یک واحد پیچیده محرکه به حرکت دراید.

 بخش محرکه میتواند از چندین طبلک تشکیل شده باشد که در نوع جدید بیشتر دو طبلکه هستند.
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بخشهای محرکه:
 در تمام سیستمهای نوار نقاله سعی بر این است که نوار با حداقل کشش ممکن کار کند تا عمر آن طوالنیتر شود.
 برای رسیدن به حداقل کشش الزم است زاویه تماس نوار با طبلکها بهینه شود و برای این منظور از آرایش با چند طبلک
استفاده میشود.
 گاهی برای باال بردن ضریب اصطکاک بین نوار و طبلک محرکه ،سطح طبلک را با استفاده از پیچ و جوش و ....به صورت ناصاف
در میآورند.
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بارگیری:
مقدار زیادی از فرسایش و آسیب دیدن نوار و همچنین افت کیفیت ماده معدنی در نقاط بارگیری اتفاق میافتد.

روشهای بارگیری:
 oانتقال از نوار نقاله دیگر
 oتخلیه ثقلی مواد از بونکر با قیف
 oبارگیری توسط تغذیه کننده لرزشی
 oتغذیه از طریق یک درب کنترل شده
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بارگیری:
استفادهازسرطاس
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مزایای نوار نقاله
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معایب نوار نقاله
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نوار نقالههای شیبدار
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طراحی نوار نقاله:
𝑄 :ظرفیتباربری(تنبرساعت)
𝑙𝜌 :چگالینابرجایموادروینوارنقاله(تنبرمترمعکب)
𝐴 :سطحمقطعمادهمعدنیروینوارنقاله(مترمربع)
𝑉 :سرعتحرکتنوار(متربرثانیه)

𝑙𝜌 × 𝑉 × 𝐴 = 𝑄

36

طراحی نوار نقاله:
مرحله اول :انتخاب عرض نوار نقاله
عرض نوار وابسته به نوع ماده مورد حمل و اندازه حداکثر ماده معدنی
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طراحی نوار نقاله:
مرحله دوم :محاسبه سطح مقطع بار روی نوار ()A
سطح مقطع نوار وابسته به :
 oعرضنوار
 oزاویهقرارمادهروینوار(𝜶) :زاویهایکهمادهفلهایرویسطحزمینپیدامیکندواینزاویهباافزایشارتفاعبارتغییرنمیکند
 oزاویهقرقرههایتکیهگاهی
 oشیبنوار

روش اول (تجربی):

 نوارپر

𝑊2
10

 برایمواددانهبندیشده

عرضنوار
𝑊2
11

 برایموادبسیارنرم 𝑊 2
12
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طراحی نوار نقاله:
مرحله دوم :محاسبه سطح مقطع بار روی نوار ()A
روش دوم (تجربی):

زاویه قرقرههای تکیهگاهی برابر  20درجه باشد 𝛽 = 8.2
زاویه قرقرههای تکیهگاهی برابر  30درجه باشد 𝛽 = 6.6

توجه :دراینرابطهعرضنواربرحسباینچوسطحمقطعبهدستآمدهبرحسباینچمربعاست
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طراحی نوار نقاله:
تصحیح سطح مقطع بار روی نوار برای شیب
اگرنوارنقالهبررویسطحشیبدارباشدضریبیبهعنوانضریبکاهنده()Kبهفرمولاضافهمیشود
𝑙𝜌 × 𝑉 × 𝐾 × 𝐴 = 𝑄
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طراحی نوار نقاله:
مرحله سوم :تعیین حداکثر سرعت نوار
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مثال:
میزان زغال استخراجی یک معدن در سال  100000تن ،چگالی نابرجا زغال  0/9تن بر مترمعکب و حداکثر ابعاد زغال استخراج شده
حدود  25سانتیمتر است .زغال استخراجی دانهبندی نشده و همراه با نرمه است .قرار است نوار نقاله در یک شیفت  8ساعته کار کند.
مسیر دارای شیب کمتر از  10درجه به سمت باال است .عرض و سرعت حداقل و حداکثر نوار را محاسبه کنید .روز مفید کاری در سال
 250روز است.

 = 100000 ÷ 250 = 400تناژاستخراجیدرروز

 = 400 ÷ 8 = 50تناژاستخراجیدریکساعت

 = 25 ÷ 2.5 = 10 𝑖𝑛𝑐ℎتبدیلابعادذرهبهاینچ
 = 30 𝑖𝑛𝑐ℎعرضنواربااستفادهازجدول

بااستفادهازجدولمربوطبهسرعت،حداکثرسرعتمجازبرابراستبا

تناژقابلحملتوسطنوارنقاله

𝑠= 3.05 𝑚Τ

𝑥𝑎𝑚𝑉

0.752
( = 𝑙𝜌 × 𝑉 × 𝐴 = 𝑄
) × 3.05 × 0.9 × 3600 ≅ 550 𝑡𝑜𝑛ൗℎ
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تناژقابلحملبانوار

𝑄 = 550

<

𝑄 = 50

تناژاستخراجی

بنابراینعرض 75سانتیمتریکعرضمناسببراینوارنقالهاست
0.752
حداقلسرعت 𝑠× 𝑉 × 0.9 × 3600 → 𝑉 = 0.4 𝑚Τ
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= Q = A × 𝑉 × 𝜌𝑙 × 3600 → 50

