تررسی نقالههای هکانیکی و پنوهاتیکی هورد استفاده در کارخانههای
سیواى و عواهل هؤثر تر هیساى انرشی هصرفی آىها
آظاز غفبضی
دانصآهوختهی هقطع کارضناسی ارضذ ههنذسی هکانیک تیوسیستن دانطگاه تثریس
پست الکترونیکazadghafari@yahoo.com :

چکیذه
ذُ ٌٛا٘تمبَ ٔٛاز و ٝانُالحب ٘مبِ٘ ٝبٔیسٔ ٜیق٘ٛس ثرف الیٙفه ٔٙبثغ ٔرتّف تِٛیس اؾترطاج ،فطآٚضی٘ٛٔ ،تبغ  ٚغیطٜ
ٞؿتٙس٘ .مبِٞٝب ٘مف اؾبؾی ضا زض نٙؼت ایفب ٕ٘ٛزٜا٘س  ٚزض وكٛضٞبی پیكطفت٘ ٝمبِٞٝب ثٝنٛضت ٌؿتطزٔ ٚ ٜؼٕٛال زض ٔٛاضزی
و ٝحدٓ تِٛیس ثؿیبض اؾت ث ٝوبض ٔیض٘ٚس .اظآ٘دبو ٝغبِجب فطآیٙسٞبی تِٛیس ٔ ٚحهٔ َٛتكىُ اظ ثرفٞبی ٌ٘ٛبٌٞ ٖٛؿتٙس ٚ
ٔٛاز اِٚی ٝیب وبالی ٘یٓ ؾبذتٔ ٝیثبیؿت ٔؿبفتی ضا ثیٗ ایؿتٍبٜٞبی ٔرتّف َی ٕ٘بیس تب ثٔ ٝحهٟ٘ َٛبیی تجسیُ قٛز،
٘مبِٞٝب اظ حیث افعایف ضا٘سٔبٖ ،تِٛیس  ٚوبٞف ٞعی ٝٙخبثدبیی ٔٙبؾتتطیٗ اثعاض ٕٔىٗ ٞؿتٙس .اظ ؾبیط زالیُ اؾتفبزٚ ٜ
وبضثطز ٘مبِٞٝب ٔیتٛاٖ ث ٝپیكٍیطی اظ تٕبؼ ا٘ؿبٖ ثب ٔحیٍ آِٛز ٜیب ذُط٘بن ٔب٘ٙس وٛضٜٞبی پرت ضً٘ ٔ ٚحیٍٞبی حبٚی
ٔٛاز ؾٕی اقبض ٜوطز .وبٞف خبثدبیی ثیٔٛضز اثعاضٞب ٘ ٚیطٚی ا٘ؿب٘ی  ٚضٚتیٗ ٕ٘ٛزٖ پطٚؾ ٝتِٛیس اظ ؾبیط ٔعایبی اؾتفبز ٜاظ
یه ؾیؿتٓ ٘مبِ ٝاؾت .حُٕ٘ٚمُ پیٛؾتٛٔ ٝاز تٛؾٍ ٘مبِٞٝب ثبػث ٔیٌطزز و ٝزض ٞط ظٔبٖ ٔمساض تِٛیسی وبال یب ٔبز ٜثٝ
حساوثط ثبظزٞی ذٛز زؾت یبثسٟٓٔ .تطیٗ ٞسف اظ ا٘دبْ ایٗ ُٔبِؼ ،ٝثطضؾی ٔ ٚمبیؿٝی ٘مبِٞٝبی ٔىب٘یىی  ٚپٔٛٙبتیىی
ٔٛضزاؾتفبز ٜزض وبضذب٘ٞٝبی ؾیٕبٖ ثٙٔٝظٛض ثٟجٛز ٔهطف ا٘طغی  ٚافعایف ثبظز ٜػّٕىطزی اؾت.

وّٕبت وّیسی٘ :مبِٞٝب ،ضٚـٞبی ا٘تمبَ ٔٛاز ،نٙؼت ؾیٕبٖ

 -1هقذهه
٘مبِٞٝب اظ تدٟیعات ٔ ٟٓخٟت ا٘تمبَ ٔٛاز خبٔس ثٛز ،ٜزض ایٗ تدٟیعات ٔٛاز پؽ اظ ترّیٙٔ ٝبؾت ثط ضٚی ثب٘س زض فٛانُ
َٛال٘ی  ٚقطایٍ حتی ٘بٔٙبؾت ٔحیُی اظ ٘مُٝای ث٘ ٝمُ ٝزیٍط ٔٙتمُ ٔیٌطز٘س .الظٔ ٝافعایف ویفیت  ٚوٕیت یه ٔحهَٛ
اؾتفبز ٜاظ ٔبقیٗآالت پیكطفت ٚ ٝاتٔٛبتیه ٔیثبقس ٔبقیٗآالتی و ٝثیكتط ٔطاحُ وبضی آٖٞب ثَٛٝض ذٛزوبض نٛضت ٌطفتٚ ٝ
اتىبی آٖ ث ٝػٛأُ ا٘ؿب٘ی وٕتط ثبقس .اظ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔتسا َٚایٗ ٔبقیٗآالت زض نٙؼت ٔیتٛاٖ ث٘ ٝمبِٞٝبی ٔىب٘یىی اقبض ٜوطز
و٘ ٝمف ثؿعایی ضا زض تٛؾؼ ٝضٚـٞبی حُٕ٘ٚمُ زاض٘س .
٘مبِٞٝب ا٘ٛاع ٔرتّفی زاض٘س و ٝثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع ٔبزٔ ،ٜؿبحت خبثدبیی ٔ ٚؿیط خبثدبیی ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س .
٘مبِٞٝب ٔیثبیؿت ثٛٔ ٝاز آؾیت ٘طؾب٘س ،ٜحدٓ ظیبزی اظ ٔٛاز ضا ا٘تمبَ زازٔ ٚ ٜهطف تٛاٖ وٕی زاقت ٝثبقٙس ِصا ٘مبِٞٝب
اظِحبِ ٔرتّف تمؿیٓثٙسی ٔیق٘ٛس :
اظِحبِ ثبثت ٔ ٚتحطن ثٛزٖ٘ ،مبِٞٝبی ثبثت ث ٝآٖ زؾت ٝاظ ٘مبِٞٝب اتالق ٔیٌطزز و ٝزض ٔحُ ٔٛضز٘ظط ثَٛٝض ثبثت ٘هتقسٜ
 ٚوبض ذٛز ضا زض آ٘دب ثسٞ ٖٚیچٌ ٝ٘ٛتحطن ٘مبِ ٝاظ ٔحُ ٔٛضز٘ظط ا٘دبْ ٔیزٞس ٔب٘ٙس ٘مبِٞٝبی ٔٛضزاؾتفبز ٜزض وبضذب٘ٞٝبی
٘ٛضز فٛالز ،وبضذب٘ٞٝبی ؾیٕبٖ ٔ ٚؼبزٖ٘ .مبِٞٝبی ٔتحطن ث ٝآٖ زؾت ٝاظ ٘مبِٞٝب ٌفتٔ ٝیقٛز ؤ ٝیتٛاٖ اظ آٖٞب ثٚٝؾیّٝ
یسن وكی ثبضٌیطی ث ٝحُٕ زیٍطی ا٘تمبَ زاز ٜزض آٖ ٔحُ اظ آٖ اؾتفبزٕٛ٘ ٜز٘ .مبِٞٝبی ثب قیت ثبثت ٔ ٚتحطن٘ ،مبِٞٝبی
ثب قیت ثبثت ٔؼٕٛال ثٝنٛضت ٔؿُح یب زاضای قیت ثبثتی ثٛزِٚ ٜی ٘مبِٞٝبی ٔتحطن ٘مبِٞٝبیی ٞؿتٙس و ٝثٚٝؾیّ ٝپیچ یب
ؾیّٙسضٞبی ٞیسضِٚیىی ظاٚی ٝآٖٞب تغییط ٔییبثس.
 -2هواد و روشها
٘مبِٞٝب ٔؼٕٛال ثط اؾبؼ ؾبذتٕبٖ َ ٚطظ وبض ثٛ٘ 5 ٝع تمؿیٓ ٔیق٘ٛس و ٝػجبضتا٘س اظ :
-1
-2
-3
-4
-5

٘مبِٞٝبی تؿٕٝای ()belt conveyors
٘مبِٞٝبی ٔبضپیچی ()Spiral Conveyor
٘مبِٞٝبی پیبِٝای ()cup conveyors
٘مبِٞٝبی ظ٘دیطی ()Chain conveyors
٘مبِٞٝبی ثبزی ()Pneumatic conveyors

نقالههای تسوهای ()belt conveyor
ایٗ ٘ٛع ٘مبِٞٝب اظ پطوبضثطزتطیٗ ا٘ٛاع ٘مبِٞٝب ثٛز ٚ ٜزض ثیكتط ٔٙبثغ اظخّٕ ٝنٙبیغ ٔؼس٘ی ،نٙبیغ ؾیٕبٖ ،نٙبیغ ؾٍٙیٗ
 ٚشٚة فّعات  ٚغیط ٜثب وبضثطزٞبی ٔرتّف ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س  ٚثبػطيٝای ٔرتّف اظ ََٞٛبی وٛتب ٜتب چٙس ویّٔٛتط
ؾبذتٔ ٝیقٛز٘ .مبِٞٝبی تؿٕٝای ٘مبِٞٝبیی ٞؿتٙس و ٝؾُح ا٘تمبَزٙٞس ٜآٖٞب اظ یه ٘ٛاض الؾتیىی چطٔی ،ثطظ٘تی
،پالؾتیه یب فّعی تكىیُقس ٜاؾت  ٚخٟت حُٕ ٔٛاز ثٝنٛضت فّٝای ،تىی یب ثؿتٝثٙسیقس ٜثط ضٚی ٘ٛاضی و ٝث ٝغّته ٞطظ
ٌطز اتىب زاز ،ٜزض ٔؿیط ٔؿتمیٓ یب ٔٙحٙی ثىبض ٔیض٘ٚسٚ .یػٌی ٞبی ایٗ ٘ٛع ٘مبِ: ٝ
ٔ -1یتٛا٘س ٔٛاز ضا زض ؾُح افمی قیتزاض تب قیت  2زضخ ٝثَٝطف ثبال یب پبییٗ حُٕ وٙس.
٘ -2مبِٞٝبی نبف ٔ ٚؿُح ثطای ا٘تمبَ لُؼبت زض َ َٛذٍ ٔ٘ٛتبغ ثىبض ٔیض٘ٚس .

-3
-4
-5
-6
-7

تؿٕ٘ٝمبِٞٝبیی و ٝثط ضٚی غّتهٞبی نبف  ٚافمی لطاض زاض٘س ٔؼٕٛال خٟت ا٘تمبَ خؼجٞٝب  ،ثؿتٞٝب  ٚغیط ،ٜث ٝوبض
ٔیض٘ٚس .
تؿٕٞٝبی ٔمؼط (شٚظ٘مٝای) و ٝثٝنٛضت  Uیب  Vو ٝزاضای 2یب  3غّته ثٝنٛضت ٔبیُ ٔیثبقٙس ثطای ا٘تمبَ ٔٛاز
ثٝنٛضت ا٘جبقت ( ٝفّ )ٝثىبض ٔیض٘ٚس .
تؿٕٞٝبی فّعی ٔؼٕٛال زضخبیی وٌ ٝطٔب یب ؾطٔبی ظیبز یب فؼُٚا٘فؼبالت قیٕبیی ٚخٛز زاقت ٝثبقس ٔٛضزاؾتفبزٜ
لطاض ٔیٌیط٘س.
ؾطػت آٖ اظ  3تب ٔ200تط زض زلیم ٝاؾت .
ایٗ ٘مبِٞٝب ٔیتٛا٘ٙس تب  300تٗ ٔحه َٛضا زض ؾبػت حُٕ وٙٙس .

انواع نقالههای تسوهای :
 -1تؿٕ ٝظیپ ق٘ٛسٜ

 -2تؿٕٔ ٝؿُح

 -3تؿٕٔ ٝمؼط

تسوه زیپ ضونذه ٛ٘ :اضی اؾت و ٝثباتهبَ ِجٞٝبی آٖ ث ٝیىسیٍط قىُ ِ ِٝٛث ٝذٛز ٔیٌیطز زض ٍٙٞبْ زضیبفت  ٚترّی ٝایٗ
ِ ِٝٛثبظ ٍٙٞ ٚبْ حُٕ ثؿت ٝاؾت .
تسوه هسطح  :یه ٘ٛع ٘مبِ ٝتؿٕٝای اؾت و ٝتؿٕ ٝآٖ ثٚٝؾیّ ٝیه ؾُح نبف یب غّتهٞبیی ٞطظ ٌطز افمی ثٝنٛضت
ٔؿُح ٍ٘ٝزاقتٔ ٝیق٘ٛس.
تسوه هقعر  :یه ٘ٛع ٘مبِ ٝتؿٕٝای اؾت و ٝتؿٕ ٝآٖ ثط ضٚی ٞطظ ٌطزٞبی ٔبیُ یب ؾُح ٔمؼط زیٍطی لطاض زاضز و ٝثبػث
ذٓ قسٖ ِجٞٝبی تؿٕٔ ٝیقٛز.
٘مبِٞٝبی تؿٕٝای اظ اخعایی چ ٖٛقبؾی یب ثس٘ٛٔ ،ٝتٛض یب ٚاحس تِٛیسوٙٙس ٜتٛاٖ ،غّتهٞب ،تؿٕ٘ٝمبِ ٚ ٝخه ٞیسضِٚیىی
تكىیُقسٜا٘س .زض ٘مبِٞٝبی قیتزاض لؿٕت قبؾی یب ثس٘ ٝثطذالف ٘مبِٞٝبی ٔؿُح اظ ز ٚلؿٕت و٘ ٝؿجت ث ٓٞ ٝحبِت
ٔفهّی زاض٘س  ٚاظ خٙؽ پطٚفیُ یب ِِٞٝٛبی آٙٞی یب آِٔٛیٙیٔٛی ؾبذتٝقسٜا٘س  ٚزض ٘ٛع ؾیبض ثس٘ ٝزاضای چطخٞبیی ثطای
حطوت ٔیثبقس.
ٔٛتٛض ٔحطن ایٗ ٘ٛع ٘مبِٞٝب ٔؼٕٛال اِىتطٛٔٚتٛض یب ٌبٞی ٔٛتٛض احتطالی اؾت و ٝاؾتفبز ٜاظ اِىتطٛٔٚتٛض ػٕٔٛیت
ثیكتطی زاقتِٚ ٝی زض ٔىبٖٞبیی و ٝزؾتطؾی ث ٝثطق ٔكىُ ثبقس اظ ٔٛتٛضٞبی احتطالی اؾتفبزٔ ٜیٌطزز.
تٛاٖ ٔٛتٛض ٔٛضزاؾتفبز ٜثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع ٔبز ٚ ٜؾطػت خبثدبیی ٔٛاز تؼییٗ ٔیٌطززٞ .طچٚ ٝظٖ ٔٛاز ثیكتط  ٚؾطػت
خبثدبیی ٔٛاز ؾطیغتط ثبقس تٛاٖ ثیكتط ٘ ٚتیدتب ٔٛتٛض ثعضيتط  ٚثب تٛاٖ ثیكتطی ٔٛضز٘یبظ ذٛاٞس ثٛز.
غّتهٞب ا٘ٛاع ٔرتّفی زاض٘س ثطحؿت ٔٛضزاؾتفبز٘ ٚ ٜهت ث 4 ٝزؾت ٝػٕس : ٜغّته ٔحطن – غّته ٔتحطن –
غّتهٞبی ٞطظ ٌطز ثبالیی  ٚغّتهٞبی ٞطظ ٌطز پبییٙی زؾتٝثٙسی ٔیق٘ٛس  .غّته ٔحطن ثٚٝؾیّٛٔ ٝتٛض ٔیچطذس  ٚزض
اثتسای قبؾی ٘مبِ٘ ٝهتقس ٚ ٜخٙؽ آٖ ٔؼٕٛال فٛالزی ٔیثبقس .لُط آٖ ٘ؿجت ث ٝؾبیط غّتهٞب ثیكتط ثٛز ٜتب زضٌیطی ٚ
ؾُح تٕبؼ ثیكتط  ٚثٟتطی ثب تؿٕ ٝثطلطاض قٛز تب انُىبن ثیكتط  ٚا٘تمبَ تٛاٖ ثب افت وٕتطی نٛضت ٌیطز .ا٘تمبَ حطوت
ٔٛتٛض ث ٝغّته ٔحطن ثٚٝؾیّ ٝچطخ ظ٘دیط  ٚظ٘دیط یب تؿٕ ٚ ٝپِٛی نٛضت ٔیٌیطز .
غّته ٔتحطن زض ا٘تٟبی قبؾی ٘هت  ٚثب حطوت زازٖ ایٗ غّته و ٝثط ضٚی ز ٚیبتبلبٖ وكٛیی ؾٛاض اؾت ٔیعاٖ قُ یب
ؾفت ثٛزٖ تؿٕ ٝضا ٔیتٛاٖ تٙظیٓ ٕ٘ٛز.

غّتهٞبی ٞطظ ٌطز فٛلب٘ی ٔؼٕٛال زض فٛانُ ٔؿبٚی ٘هتقسٜا٘س  ٚتؿٕ ٝضٚی ایٗ غّتهٞب ِغعیس ٚ ٜثطاثط ٚظٖ ٔٛاز
پبییٗ ٘طفت ٚ ٝتبة ثط٘ساقت ٚ ٝثب ثس٘( ٝقبؾی) ٘مبِ ٝتٕبؼ پیسا ٕ٘یوٙس  ٚغّتهٞبی ٞطظ ٌطز پبییٙی ٘یع خٟت ٞسایت تؿٕٝ
ث ٝوبض ٔیض٘ٚس.
غّتهٞب ٔؼٕٛال ثٝنٛضت تىی ثطای ٔؿیطٞبی نبف  ٚثطای خبثدبیی ٔٛاز ثؿتٝثٙسیقس ٚ ٜزض ٔهبضفی و ٝتؿٕ٘ٝمبِ ٝثبیس
ٔؿُح ثبقس ثىبض ٔیض٘ٚس .اظ غّتهٞبی زٚتبیی  ٚؾٝتبیی ثطای ٔؿیطٞبی ذٕیس ٚ ٜشٚظ٘مٝای ،ثطای خبثدبیی ٔٛاز زا٘ٝای ٚ
افعایف حدٓ ا٘تمبَ ٔٛاز ثىبض ٔیض٘ٚس.
تؿٕ٘ٝمبِ ٝػبُٔ ا٘تمبَ ٔٛاز ثٛز ٚ ٜثط اؾبؼ ٘ٛع ٔبز ٜا٘تمبِی زاضای خٙؽ  ٚؾُٛح ٔرتّف ٔیثبقس.
تخصهای اصلی تطکیلدهنذه یک تسوهنقاله عثارتانذ از
 -1الؾتیه ضٚوف ثبالیی تؿٕ : ٝلؿٕتی اؾت و ٝثبض ضٚی آٖ لطاض ٔیٌیطز  ٚخٙؽ  ٚيربٔت ایٗ الی ٝثبیس ٔتٙبؾت
ثب ٘ٛع ٔٛاز حُٕ ق٘ٛس ٚ ٜقطایٍ وبضوطز تؿٕ ٝثبقسٔ .كرهبت فیعیىی ٔٛاز اظ لجیُ زٔب ،ضیعٚزضقت ثٛزٖ شضات،
ثط٘سٌی  ٚنبف ثٛزٖ ٘ ٚیع ٔكرهبت قیٕیبیی ٔٛاز حُٕ ق٘ٛس ٜزض ا٘تربة يربٔت  ٚخٙؽ الؾتیه ضٚوف
ٔؤثط٘س ِصا تؿٕ٘ٝمبِٝای و ٝزض ف ًبی ثبظ  ٚقطایٍ خٛی ٌ٘ٛبٌ ٖٛالساْ ث ٝحُٕ لُؼبت تیع  ٚثط٘سٔ ٜیوٙس زاضای
خٙؽ ثؿیبض ٔتفبٚت ثب زیٍطی اؾت و ٝزض ؾبِٗ یه وبضذب٘ ٝػٟسٜزاض حُٕ ٚؾبیُ ؾجه  ٚیىٛٙاذت اؾت.
ٙٔ -2دیس تؿٕ٘ٝمبِ : ٝایٗ لؿٕت زاضای إٞیت ذبنی زض تطویت تؿٕٔ ٝیثبقس .چطاو ٝتأٔیٗ اؾتحىبْ ٔٛضز٘یبظ
خٟت حُٕ ثبض  ٚثٌ ٝطزـ زضآٚضزٖ تؿٕ ٝثط ضٚی ٔبقیٗ ٘مبِ ٝث ٝػٟسٙٔ ٜدیس ٔیثبقس .
 -3الؾتیه ضٚوف پبییٗ تؿٕ : ٝایٗ لؿٕت ٔٙدیس ضا زض ٔمبثُ ؾبیف لؿٕتٞبی ٔرتّف ٔبقیٗ ٘مبِ ٚ ٝؾطضیع ٔٛاز
حُٕ ق٘ٛسٔ ٜحبفظت ٔیوٙس .ػٕٔٛب يربٔت ضٚوف الؾتیه پبییٗ اظ يربٔت ضٚوف الی ٝثبالیی وٕتط اؾت .
الی ٝضٚی ٝتؿٕ٘ٝمبِ ٝثط اؾبؼ ظاٚی ٝقیت حُٕ ثبض ٛ٘ ٚع ثبض ٔیتٛا٘س ث ٝقىُٞبی نبفٔ ،ترّرُ (ٌطیپ)  7 ٚقىُ ٚ
غیط ٜثبقس ،يٕٗ ایٙى ٝالؾتیىی و ٝخٟت ضٚی ٝتؿٕ ٝثىبض ٔیضٚز ٔیتٛا٘س ٔمب ْٚحطاضت ٛٔ،از قیٕیبیی ،اخؿبْ ثط٘سٜ
ؾبیٙس ٚ ٜغیط .ٜثبقس ا٘تربة خٙؽ ٔٙبؾت ثطای ضٚی ٚ ٝظیطٙٔ، ٜدٕس ٔٙبؾت ثب تؼساز الیٞٝبی وبفی و ٝتٛا٘بیی حُٕ ثبض
ٔٛضز٘ظط ضا زاقت ٝثبقس  ٚزضٟ٘بیت پرت وبُٔ  ٚثی٘مم الیٞٝبیی و ٝثط ضٚی ٓٞلطاضٌطفتٝا٘س ٘مكی تؼییٗوٙٙسٚ ٜ
اؾبؾی زض تِٛیس یه تؿٕ٘ٝمبِٙٔ ٝبؾت زاض٘س .

اؾتحىبْ تؿٕkg/cm( ٝ

الیٞٝبی يربٔت ضٚی ٚ ٝيربٔت

حساوثط

تؼساز
ٔٙدیس

ظیط)mm) ٜ

وبُٔ )(mm

)(cm

100

1

1/5-1

3

150

125

1

2/5/1

4

150

160

1

2/1

4

150

200

1

2/2

5

150

200

2

3/1.5

6

150

250

2

3/1.5

6

150

315

3

3.5/2

8

150

315

3

5/2.5

10

150

400

3

3/1.5

8

150

400

3

4/2

10

150

500

3

3/1.5

8

150

500

3

4/2

10

150

630

3

3/1.5

8

150

630

3

4/2

10

150

400

4

5/2.5

11

150

400

4

3/1.5

8

150

400

4

4/2

10

150

500

4

3/1.5

8

150

600

4

4/2

10

150

800

4

4/2

12

150

ػطو

انواع تسوهنقالهها :
تسوهنقاله هقاوم در تراتر سایص :
ضٚوف ضٚی ٝایٗ ٘ٛع تؿٕ٘ٝمبِٞٝب اظ خٙؽ الؾتیه ٔمب ْٚزض ٔمبثُ ؾبیف َطاحیقس ٜاؾت .اؾتفبز ٜاظ ایٗ تؿٕ٘ٝمبِٞٝب
ثطای حُٕ ثبضٞبیی و ٝؾبیف ثبالیی زاض٘س  ٚضٚوف تؿٕ٘ٝمبِٞٝبیی ؤ ٝؼِٕٛی لبزض ثٔ ٝمبٔٚت زض ٔمبثُ ایٗ ؾبیف ٘یؿتٙس
تٛنیٔ ٝیٌطزز.

تسوهنقاله هقاوم در تراتر حرارت :
ضٚوف لؿٕت ضٚی ٚ ٝظیط ٜایٗ ٘ٛع ٘مبِ ،ٝنبف ٕٛٞ ٚاض اؾت.
تسوهنقاله لةتسته :
ضٚوف ضٚی ٝایٗ تؿٕ٘ٝمبِٞٝب اظ الؾتیهٞبیی ؾبذتٝقس ٜاؾت و ٝتب حطاضت 150زضخ ٝؾب٘تی ٌطاز ٔمبٔ ْٚیثبقس .ایٗ
تؿٕٞٝب لبزض ٞؿتٙس ا٘ٛاع ثبض ثب زٔبی تب  150زضخ ٝؾب٘تی ٌطاز ضا تب ٔؿبفت ٘ؿجتب َٛال٘ی تحُٕ وٙٙس ٙٔ ٚدیس اظ ػطو
تؿٕ ٝلبثُٔكبٞسٕ٘ ٜیثبقس .
تؿٕ٘ٝمبِٔ ٝمب ْٚزض ثطاثط ضٚغٗٞب  :ضٚوف لؿٕت ضٚی ٚ ٝظیط ٜایٗ تؿٕ٘ٝمبِ ٝزض ٔمبثُ ضٚغٗٞب ٔمب ْٚاؾت .ایٗ
تؿٕ٘ٝمبِٞٝب ثطای حُٕ٘ٚمُ ثبضٞبی آغكت ٝث ٝضٚغٗ ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیطز .ضٚغٗ ثبػث تٛضْ  ٚخسا قسٖ الؾتیه اظ پبضچٝ
یب اؾترٛاٖثٙسی تؿٕ ٚ ٝپبضٌی تؿٕ٘ٝمبِٞٝبی الؾتیىی ثبضٚوف ٔؼِٕٛی ٔیقٛز .
تسوهنقاله تا آج گریپ :
ضٚوف ضٚی ٝایٗ تؿٕ٘ٝمبِ ٝزاضای فطٚضفتٍی  ٚثطخؿتٍی اؾت و ٝاظ ِغعـ ثبض زضقیتٞبی ثب ظاٚی٘ ٝؿجتب تٙس خٌّٛیطی
ٔیوٙس ایٗ تؿٕ ٝحساوثط ث ٝػطو  140ؾب٘تیٔتط تِٛیس ٔیقٛز .
تؿٕ٘ٝمبِ ٝثب آج  Vقىُ  :ثب اضتفبع  1ؾب٘تیٔتط ٔیثبقس و ٝزض فٛانُ  15ؾب٘تیٔتطی تىطاض  ٚزض ػطيٝای ٚ70ٚ80
50ٚ60ؾب٘تیٔتطی تِٛیس ٔیقٛز .ایٗ ٘ٛع تؿٕ٘ٝمبِ ٝثطای ٔهبضف ذبل  ٚثط اؾبؼ ظاٚی ٝقیت حُٕ ٘ٛع ثبض ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض
ٔیٌیطز.
ضرایط انثار و نگهذاری تسوهنقاله :
ٔحُ ایسٜآَ ٍٟ٘ساضی تؿٕ٘ٝمبِ ٝزٔبی وٓ ٛ٘ ٚض وٓ زٚض اظ تبثف ٔؿتمیٓ آفتبة ٔ ٚحیٍ ثس ٖٚضَٛثت ٔیثبقس .ؾطٔب ٚ
ٌطٔبی ظیبز ثبػث اظ ثیٗ ضفتٗ ذبنیت تؿٕ ٚ ٝتبثف ٘ٛض ذٛضقیس ثبػث تطن ذٛضزٖ تؿٕ ٚ ٝقىٙٙسٌی آٖ قس ٚ ٜاظ ػٕط
ٔفیس تؿٕ ٝوبؾتٔ ٝیقٛز.

قطایٍ ٔحیُی

٘ٛض غیطٔؿتمیٓ ذٛضقیس

٘ٛض ٔؿتمیٓ ذٛضقیس

ا٘جبض

1.5ؾبَ

ٔ1بٜ

3ؾبَ

حساوثط ظٔبٖ ٔدبظ

6

ٞ 2فتٝ

1.5ؾبَ

ظٔبٖ ٔدبظ اؾتب٘ساضز

قطایٍ ظٔب٘ی

تسوهنقاله الستیکی( )Rubber conveyor belt
ایٗ ٘ٛع تؿٕ٘ٝمبِٞٝب اظ تطویجبتی چ ٖٛوبئٛچٛی َجیؼی  ٚالؾتیه ؾبذتٔ ٝیق٘ٛس  ٚزض ا٘ٛاع ٌ٘ٛبٌ ٖٛاظ٘ظط وكف ٚ
ٔمبٔٚت خٟت ٔهبضف ٌ٘ٛبٌٛٔ ٖٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س.
تؿٕٞٝبی ٔٛاز غصایی و ٝث ٝخٟت ٘ساقتٗ ضً٘  ٚثَ ٚ ٛؼٓ  ٚؾٓ زض نٙبیغ غصایی  ٚثٟساقتی ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیطز
.
تؿٕٞٝبی يس ؾبیف زاضای يطیت وكف ثبال ثٛز ٚ ٜثطای خبثدبیی ٔٛازی ٘ظیط ؾیٕبٖ ،وّٛذٝای ٔؼس٘ی  ٚفّعی،
پٛو ٝظغبَؾ ،ًٙوّٛذٞٝبی ٔؼسٖ ٔؽ  ٚآٞه یب ذطزٜقیك ٚ ٝا٘ٛاع ٔٛاز ؾبیف ثبال اؾتفبزٔ ٜیق٘ٛس.
تؿٕ٘ٝمبِٞٝبی (.pv ٚpvcپّی یٛتبٖ ) وتبٖ ،پّیاؾتط  ٚغیطٜ

ایٗ ٘ٛع تؿٕ٘ٝمبِٞٝب ثطای ذُٛٔ ٌٛاز غصایی ،ثٟساقتی  ٚزاضٚیی ٘ ٚیع ٔحُٞبیی و ٝایدبز ؾبیف  ٚیب ثطیسٌی  ٚپبضٌی
ٔیوٙٙس ثىبض ٔیضٚز  ٚزاضای تؼساز الی٘ ٝد اظ یهالی ٝتب  5الی ٚ ٝثیكتط ٔیثبقس و ٝالیٞٝب اظ خٙؽ وتبٖ ،پّیاؾتط pvc ٚ
ٔیثبقس.
نقاله هارپیچی ()Auger conveyor
٘مبِٞٝبی ٔبضپیچی یب حّع٘ٚی و ٝثب ٘بْ اؾىط ٚوب٘ٛایطٞب قٙبذتٔ ٝیق٘ٛس یىی اظ ضایحتطیٗ قیٜٞٛبی ا٘تمبَ ٔحهٛالت
زا٘ٝای ٛٔ ٚاز پٛزضی  ٚذٕیطی ٔیثبقٙس٘ .مبِٞٝبی حّع٘ٚی زض نٙبیغ غصایی  ٚتجسیّی نٙبیغ تِٛیس ذٛضان زاْ َ ٚیٛض نٙبیغ
زاضٚیی  ٚقیٕیبیی  ٚنٙبیغ ٚاثؿت ٝثٔ ٝؼسٖ ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س.

ٚیػٌیٞبی ٘مبِٞٝبی ٔبضپیچی :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اقغبَ حسالُ فًب
تٛا٘بیی ا٘تمبَ ٔٛاز ٔرتّف
ؾیؿتٓ ثؿتٝ
ا٘تمبَ زض تٕبٔی ظٚایب
خٌّٛیطی اظ اتالف ٔحهَٛ
حسالُ ٘یبظ ث ٝتؼٕیطات ٍٟ٘ ٚساضی

٘مبِٞٝبی حّع٘ٚی ػٕٔٛب ثط ٔجٙبی یه َطح ؾٝثؼسی َطاحی  ٚؾبذتٔ ٝیق٘ٛس .ثب حطوت زٚاض حّعٔ( ٖٚبضپیچ ) ٘مبِٝ
یه حطوت ضٚثٝخّ ٛزض ٔحهٛالت ایدبز ٔیقٛز ایٗ حطوت ضٚثٝخّ ٛثب ٞسایت زض ضاؾتبٞبی ٔتفبٚت أىبٖ ا٘تمبَ زض یه زأٝٙ
ٌؿتطزٜای اظ ظٚایب ضا ٔیؿط ٔیٕ٘بیس .ایٗ تٛا٘بیی ٘مبِ ٝحّع٘ٚی ٔٙدط قس ٜتب زض ثؿیبضی اظ ذُ ٌٛتِٛیس ثرف اػظٕی اظ
ٔؿئِٛیت ا٘تمبَ ضا ثط ػٟسٌ ٜیط٘سٔ .عیتٞبی زیٍط ٘مبِ ٝحّع٘ٚی ٘ؿجت ث ٝثؿیبضی زیٍط اظ ا٘ٛاع ٘مبِٞٝب ٔٙدط ٌطزیس ٜتب ایٗ
ٔبقیٗآالت ثٝػٛٙاٖ ٚاحسی اظ ثطذی اظ ٔبقیٗآالت پیچیس٘ ٜیع وبضثطز پیسا وٙٙس.
٘مبِٞٝبی ٔبضپیچی (حّع٘ٚی ) زض ؾَ ٝطح ػٕسَ ٜطاحی  ٚؾبذتٔ ٝیق٘ٛس:
ٌط ٜٚا٘ َٚمبِٞٝبیی ٞؿتٙس و ٝثٙٔٝظٛض ا٘تمبَ حساوثط ظطفیت زض وٓتطیٗ اقغبَ فًبی ٕٔىٗ َطاحی  ٚؾبذتٔ ٝیق٘ٛس.
ٌط ٜٚز٘ ْٚمبِٞٝبیی ثب زلت ثبال ثٙٔٝظٛض ا٘تمبَ ٔحه َٛثب ثبالتطیٗ زلت ظطفیتی ٕٔىٗ َطاحی ٔیق٘ٛس (ثبؾىَٞٛب  ٚػّٕیبت
ویؿٌ ٝیطی  ٚغیط )ٜو ٝزض آٖٞب زلت زض ٚظٖ یه أط ثب إٞیت اؾت ٌ ٚط ٜٚؾ ْٛثٙٔٝظٛض ا٘تمبَ ٔحهٛالت ٚیػٔ ٜب٘ٙس نٙبیغ
قیٕیبیی  ٚیب زا٘ٝثٙسیٞبی ثؿیبض ضیع وبضثطز زاض٘س.
٘مبِٞٝبی حّع٘ٚی ث ٝؾجت لبثّیتٞبی ثبال زض وّی ٝنٙبیغ تِٛیس ؾیٕبٖ ،ذٛضان زاْ َ ٚیٛض ،نٙبیغ غصایی  ٚتجسیّی تِٛیس ثتٗ
 ٚؾبیط ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ نٙبیغ قیٕیبیی ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س .ایٗ وبض ثطی ٚؾیغ ٔٙدط ٌطزیس ٜتب
َطاحیٞبی ٔتفبٚتی اظ ایٗ ٌط ٜٚاظ ٘مبِٞٝب اضائٝقس ٜوٞ ٝطیه ٔتٙبؾت ثب قطایٍ ٚیػ ٜػّٕىطزی ،ثبالتطیٗ ضا٘سٔبٖ ضا اضائٝ
زٙٞس .ثب پطوبضثطز قسٖ ثطذی اظ ٌطٜٞٚبی ٘مبِٞٝبی ٔبضپیچی ایٗ ٌطٜٞٚب ثب ٘بْٞبی ٔؿتمُ ٕٞچ ٖٛاؾىطٚفیسض  ٚزٚظیًٙ
اؾىط ٚقٙبذتٔ ٝیق٘ٛس .

زض ا٘تربة ٘مبِٔ ٝبضپیچی ٔٙبؾت ظطفیت ا٘تمبَ ،ظاٚی ٝا٘تمبَ ٔحهٛٔ َٛضز٘ظط خٟت ا٘تمبَ  ٚقطایٍ ٚیػٞ ٜط نٙؼت
ٔس٘ظط ٌطفتٔ ٝیقٛز تب ثٟتطیٗ ٘تیدٌٝیطی حبنُ ٌطزز .ثٝػٛٙأٖثبَ زض نٙبیغ غصایی  ٚتجسیّی ترّیٙٔ ٝبؾت زض وٙبض
لبثّیت قؿتك ٛیه أط ثبإٞیت اؾت حبَآ٘ى ٝزض ٘مبِٞٝبی حّع٘ٚی تِٛیس ثتٗ  ٚؾبیط ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی َ َٛػٕط  ٚزض نٙبیغ
تِٛیس ذٛضان زاْ َ ٚیٛض ظطفیت  ٚزلت ثبال ٔس٘ظط لطاض ٔیٌیطز  ٚزض نٙبیغ قیٕیبیی ذٛض٘سٌی  ٚؾبیط شضات یه ٘مف
اؾبؾی ایفب ٔیٕ٘بیس .
٘مبِٞٝبی ٔبضپیچی زپی یىؿب٘ی اظ ٔٛاضز ضا ػٕستب ثٝنٛضت افمی (حساوثط تب قیت  20زضخٙٔ ) ٝتمُ ٔیٕ٘بیٙس ٞطچٙس

زض َطحٞبی ٚیػٜای اظ آٖ أىبٖ ا٘تمبَ ػٕٛزی ٔٛاز ٚخٛز زاضز ٔبضپیچٞب ٕٞچٙیٗ زض زؾتٍبٜٞبیی ٔثُ x-pumpخٟت
ا٘تمبَ ٔٛاز اِٚی ٝثٝنٛضت یىٛٙاذت ثٝوبضثطزٔ ٜیقٛز ٕٞچٙیٗ زض ا٘تمبَ ٔٛاز اظ ظیط ثً فیّتطٞب  ٚاِىتطفیّتطٞب ثَٛٝضٔؼَٕٛ
اظ ٔبضپیچ اؾتفبزٔ ٜیقٛز ٔ ٚؼٕٛال حساوثط ٔؿبفت ا٘تمبِی و ٝتٛؾٍ ٔبضپیچ ا٘دبْ ٔیقٛز ٔ60تط ٔیثبقس.
٘مبِٔ ٝبضپیچی اظ ثس٘ٔ ،ٝبضپیچ ،یبتبلبٖٞبی ٍٟ٘ساض٘س ،ٜزضیچٞٝبی ٚضٚزی  ٚذطٚخی  ٚاِىتطٛٔٚتٛض تكىیُقس ٜاؾت .

ثس٘ٔ ٝؼٕٛال اؾتٛا٘ٝای قىُ ثب ؾیٙی ضٚیی یب وبُٔ اؾتٛا٘ ٝیهتى ٝیب وب٘بَ ؾبذتٔ ٝیقٛز .ثس٘ٔ ٝؿیط ػجٛض ٔٛاز ثٛز ٚ ٜخٙؽ
آٖ آٙٞی اؾت  ٚلُط  ََٛ ٚثس٘ ٝاؾتٛاُ٘ٔ ٝبثك ثب ظطفیت ا٘تمبَ ٘مبِٔ ٝیثبقس.
ٔبضپیچ لؿٕت انّی  ٚػبُٔ ا٘تمبَ ٔٛاز زض ٘مبِ ٝحّع٘ٚی ثٛز ٚ ََٛ ٚ ٜلُط آٖ ٔتٙبؾت ثب ثس٘ ٝاؾتٛا٘ٝای ٔیثبقس.
ٔبضپیچ ػٕٔٛب ث ٝؾٛ٘ ٝع ٔبضپیچ ثب ٌبْ اؾتب٘ساضز خٟت ا٘تمبَ افمی ٔٛازٔ ،بضپیچ ثب ٌبْ ًٔبػف خٟت ا٘تمبَ ٔٛاز زض ٔؿیطٞبی
قیت زاض  ٚػٕٛزی ٔ ٚبضپیچ ٘ٛع ٘ٛاضی و ٝخٟت ٔرّ ٌٛوطزٖ ٔٛاز ثىبض ٔیض٘ٚس .
یبتبلبٖٞبی ٍٟ٘ساض٘س ٔبضپیچ ضا زض ٔحُ ذٛز ؤ ٝؼٕٛال ٔطوع اؾتٛا٘ ٝثس٘ٔ ٝیثبقس ٍ٘ ٝزاقت ٚ ٝاظ ثطذٛضز ٔبضپیچ ثب ثس٘ٝ
خٌّٛیطی ٔیوٙس .تؼساز یبتبلبٖٞب ثب َٔ َٛبضپیچ ٔتٙبؾت ثٛز ٚ ٜثب افعایف َٔ َٛبضپیچ تؼساز یبتبلبٖٞب افعایف ٔییبثس .ثب
تٛخ ٝث ٝایٙى ٝحطوت ٔبضپیچ زٚضا٘ی ٔیثبقس ٔؼٕٛال ثطای ٘هت آٖٞب اظ یبتبلبٖٞبی ؾبچٕٝای اؾتفبزٔ ٜیٌطزز.
ظطفیت ٔبضپیچ ثؿتٍی ث ٝػٛأُ ظیط زاضز :
لُط ٔبضپیچ
ٌبْ ٔبضپیچ
ؾطػت زٚضاٖ
زضنس پطقسٌی
ٔؼٕٛال ثطای افعایف ا٘تمبَ ٔٛاز اظ ز ٚػسز ٔبضپیچ اؾتفبزٔ ٜیقٛز .ثب افعایف ٌبْ ٔبضپیچ  ٚثبثت ثٛزٖ ظطفیت ٘مبِ ،ٝتٛاٖ
ٔٛضز٘یبظ افعایف پیسا ٔیوٙس  ٚثبِؼىؽ .ثطای ا٘تمبَ ٔٛاز زض ؾُح قیتزاض اظ پٛؾت ٝاؾتٛا٘ٝای وبُٔ و ٝؾیٙی ثبال حصفقسٜ
اؾت  ٚاظ وب٘بَ اؾتٛا٘ٝای یىپبضچ ٝاؾتفبزٔ ٜیقٛز قیت ٘مبِ ٝلبثُ تٙظیٓ ثٛز ٚ ٜثٚٝؾیّ ٝخهٞبی ٞیسضِٚیىی تٙظیٓ
ٔیقٛز يٕٙب چطخٞبیی خٟت حطوت ٘مبِ ٝتؼجیٝقس ٜاؾت .اظ ٘مبِٞٝبی ٔبضپیچی ٔطوت ٔیتٛاٖ ثطای ا٘تمبَ تٛأْ ٔٛاز زض
خٟتٞبی افمی  ٚػٕٛزی  ٚقیتزاض ٔ ٚرّ ٌٛوطزٖ ٔٛاز اظ ٔبضپیچٞبیی ثب ٌب ٔٞٝبی ٔتٙبٚة اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس تب ٔٛاز ٚضٚزی
اظ زضیچ ٝذطٚخی ثٝنٛضت  ٍٕٗٞذبضج ٔیق٘ٛس.

ضفغ ػیت :
ٕٞبُ٘ٛضوٌ ٝفت ٝقس ٘مبِٞٝبی ٔبضپیچی ٘ؿجت ث ٝؾبیط ٘مبِٞٝب ٘یبظ ثٍٟ٘ ٝساضی  ٚؾطٚیؽ ثیكتطی زاض٘س  ٚػٕسٜتطیٗ
ػیٛة ایٗ ٘مبِٞٝب ذطاة قسٖ یب ٞطظ ٌكتٗ یبتبلبٖٞبی ٍٟ٘ساض٘س( ٜیبتبلبٖٞبی ؾبچٕٝای ) ٔیثبقس و ٝاٌط ثٛٔٝلغ تؼٛیى
ٍ٘طز٘س ثبػث تٕبؼ ٔبضپیچ ثب ثس٘ ٝقس ٚ ٜزض اثط انُىبن ٔٛخت افعایف تٛاٖ ٔهطفی ،ایدبز پبضٌی زض ثس٘ ٚ ٝنسٔ ٝزیسٖ
ٔٛاز ا٘تمبِی ٛ٘ ٚاض ٔبضپیچ ٔیٌطزز و ٝایٗ ذٛز ثبػث وبٞف ضا٘سٔبٖ ٘مبِٔ ٝیٌطزز زض نٛضت نسٔ ٝزیسٖ  ٚوح قسٖ ٔبضپیچ
یب ثس٘ ٝثبیس تؼٛیى یب تؼٕیط ٌطز٘س یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ضٚـٞبی وبٞف ٔهطف ا٘طغی  ٚافعایف ثبظز ٜػّٕىطزی ایٗ ٘ٛع ٘مبِٞٝب،
ضٚا٘ىبضی (ٌطیؽ وبضی یبتبلبٖٞبی) ٍٟ٘ساض٘سٔ ٜیثبقس.
نقاله پیالهای ( )bucket conveyor
٘مبِٝای اؾت و ٝؾُح ا٘تمبَزٙٞس ٜآٖ اظ یه یب چٙس ضقت ٝظ٘دیط تكىیُقس ٜاؾت و ٝپیبِٞٝبی ثبالثط ث ٝآٖ ٔتهُ
قسٜا٘س  ٚخٟت حُٕ ٔٛاز ثٝنٛضت ا٘جبقت ٝزض ٔؿیط ػٕٛزی یب قیتزاض ثىبض ٔیضٚز .ثطای حُٕ ٔٛاز ٔ ٚحهٛالتی پٛزضی یب
زا٘ٝای ٔب٘ٙس ؾیٕبٖٛٔ ،از ٔؼس٘ی ،قٗ ٔ ٚبؾ ،ٝحجٛثبت  ٚثمٛالت ثىبض ٔیض٘ٚس.
ایٗ ٘ٛع ٘مبِ ٝثب پٛقف یب ثس ٖٚپٛقف ثٛز ٚ ٜترّی ٝپیبِٞٝبی آٖ ث ٝوٕه ٘یطٚی ٌطیع اظ ٔطوع ا٘دبْ ٔیٌیطز  ٚقیت آٖ
ٔیتٛا٘س ثیٗ  45تب  90زضخ ٝثبقس .ایٗ ٘ٛع ٘مبِ ٝزض ٔؿیطٞبی افمی ،ػٕٛزی  ٚقیتزاض حطوت ٔیوٙس  ٚثطای حُٕ ٔٛاز زاؽ
ظثط ذطاقیس ٜایسئبَ اؾت .زض نٛضت ٘یبظ ث ٝا٘تمبَ حدٓ ظیبزی اظ ٔٛاز زا٘ٝای زض ٔؿیطٞبی ػٕٛزی اظ ایٗ ٘مبِ ٝاؾتفبزٜ
ٔیقٛز ،اظ ایٗ ٘مبِ ٝثیكتط زض ؾیّٞٛبی ٌٙسْ  ٚخ ٚ ٛوبضذب٘ٞٝبی آضز  ٚؾیٕبٖ ثٝنٛضت ٌؿتطز ٜاؾتفبزٔ ٜیٌطزز.
اخعاء ٘مبِ ٝپیبِٝای  :ثس٘ ،ٝاِىتطٛٔٚتٛض ،پیبِٞٝب ،ظ٘دیط یب تؿٕٞ ٝبزی  ٚتؿٕ ٝغّتهٞب اظ اخعاء تكىیُزٙٞس ٜیه ٘مبِٝی پیبِ-ٝ
ای ٞؿتٙس .
عیوب نقاله  :یىی اظ ػیٛة ٔ٘ ٟٓمبِ ٝپیبِٝای قىؿتٗ پیبِٞٝبی پالؾتیىی یب وح  ِٝ ٚقسٖ پیبِٞٝبی فّعی زض ثطذٛضز ثب ٔٛاز
ؾرت چ ٖٛؾ ٚ ًٙفّعات  ٚغیطٔ ٜیثبقس  ٚاٌط پیبِٞٝب ثٛٔٝلغ تؼٛیى ٍ٘طز٘س ثبػث وبٞف ضا٘سٔبٖ ٘مبِٔ ٝیق٘ٛسٔ .كىُ
زیٍط ایدبز پبضٌی یب فطؾٛزٌی ظ٘دیط یب تؿٕٔ ٝیثبقس و ٝثبیس تؼٛیى یب تؼٕیط ٌطزز چ ٖٛثب فطؾٛزٜقسٖ یب پبضٌی ٘مبِٝ
زیٍط ٔٛاز ضا خبثدب ٕ٘ٛٙز ٚ ٜزض وُ ٞیچ وبضی ا٘دبْ ٕ٘یزٞس .
نقاله زنجیری )(chain conveyor
ایٗ ٘مبِ ٝثطای حُٕ ٔٛاز زا٘ ٚ ٝثؿتٞٝبی ػّٛف ٚ ٝغیط ٜوبضثطز فطاٚاٖ زاضز .ایٗ ٘ٛع ٘مبِ ٝغبِجب زضوُ ؾیّٞٛبی ثعضي
٘هت ٔیٌطزز تب ترّی ٝؾیّ ٛآؾبٖ  ٚؾطیغتط ا٘دبْ ٌیطز .زض زأساضیٞب  ٚپطٚضـ َیٛض اظ ایٗ ٘مبِ ٝثَٛٝض ٚؾیغ ثطای
ذٛضانزٞی زاْ اؾتفبزٔ ٜیٌطزز .اظ ایٗ ٘مبِٔ ٝیتٛاٖ ثطای ٔؿیطٞبی افمی قیتزاض  ٚػٕٛزی اؾتفبز ٜوطز .اظ ایٗ ٘مبِ ٝزض
نٙبیغ ٔ٘ٛتبغ اؾتفبزٔ ٜیٌطزز .ثطای خٌّٛیطی اظ ظٚز ذطاة قسٖ ،آٖ ضا اظ فٛالز ٚیػ ٜتِٛیس ٔیوٙٙس  ٚزض فٛانُ 50-60
ٔتطی ثىبض ٔیٌیط٘سٕٞ ،چٙیٗ زض نٙبیغ ؾٍٙیٗ ثب أىبٖ آٚیعاٖ وطزٖ اخعاء ؾٍٙیٗ ظٔبٖ وٕتطی ثطای ػّٕیبت الظْ
ٔیثبقس زض يٕٗ زض ٔٛلغ ذطاثی یبثیف ثبضی اظ حؽٌطٞبیی اؾتفبزٜقس ٜو ٝوبض ضا ٔتٛلف ٔیوٙس  ٚثب نسای آغیط ذطاثی
زؾتٍب ٜضا اػالْ ٔیوٙس٘ .مبِ ٝظ٘دیطی اظ اخعایی چ ٖٛثس٘ ،ٝاِىتطٛٔٚتٛض ،ظ٘دیط ٘مبِ ٚ ٝچطخ ظ٘دیط تكىیُقس ٜاؾت .ثس٘ ٝایٗ
٘ٛع ٘مبِٞٝب اغّت اظ ٚضق آ ٗٞاؾت و ٝزیٍط اخعای ٘مبِ ٝضٚی آٖ ٘هت ٔیٌطزز .ثسٕ٘ٔ ٝىٗ اؾت ثؿت ٝیب ضٚثبظ ثبقس زض ثطذی
اظ ایٗ ٘ٛع ٘مبِٞٝب چطخٞبیی ثط ضٚی قبؾی ٘هت ٔیٌطزز تب ثتٛاٖ ٌؿتط ٜوبضوطز ٔ ٚحُ ٘مبِ ٝضا تغییط زاز .قیت ٘مبِ ٝلبثُ
تٙظیٓ ثٛزٔ ٜیتٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ خه ٞیسضِٚیىی یب پیچی قیت ٘مبِ ٝضا تغییط زاز.

تٛاٖ اِىتطٛٔٚتٛض ثط اؾبؼ ظطفیت ا٘تمبَ ٔ ََٛ ٚؿیط ا٘تربة ٔیٌطزز ٞطچٔ ََٛ ٝؿیط ثیكتط  ٚظطفیت ا٘تمبَ ظیبزتط
ثبقس ٘یبظ ث ٝاِىتطٛٔٚتٛض ثب تٛاٖ ثیكتط ٔیثبقس .پطٜٞب اقىبَ  ٚخٙؽٞبی ٔرتّفی زاض٘س و ٝاظ ٞط قىُ  ٚخٙؽ زض ٍٙٞبْ
ا٘تمبَ ٔٛاز ثرهٛنی اؾتفبزٔ ٜیٌطزز ٔثال اظ قىُ ٘یٓزایط ٜای ثطای ا٘تمبَ ٔٛاز زا٘ٝای اؾتفبزٔ ٜیٌطزز الظْ ث ٝشوط اؾت
و ٝزض نٛضت تؼٛیى قىُ پطٜٞب ثبیس ثس٘٘ ٝمبِٔ ٝتٙبؾت ثب آٖ ثبقس یؼٙی زض نٛضت اؾتفبز ٜاظ پط٘ ٜیٓزایطٜای ثس٘٘ ٝمبِ ٝثبیس
٘یٓ اؾتٛا٘ٝای  ٚزض نٛضت اؾتفبز ٜاظ پطٔ ٜؿتُیّی ثس٘٘ ٝمبِٔ ٝیثبیؿت ث ٝقىُ ٔىؼت ٔؿتُیُ ثبقس ِیىٗ خٙؽ پط ٜزض
قىُ ثس٘ ٝتأثیطی ٘ساقت ٝیؼٙی چ ٝپط٘ ٜیٓزایطٜای اظ آ ٗٞثبیس یب اظ پالؾتیه قىُ ثس٘٘ ٝمبِ٘ ٝیٓزایطٜای ذٛاٞس ثٛز .پطٜٞب
ذٛز ثطٚی یه یب ز ٚ ٚثؼًیاٚلبت ضٚی ؾ ٝضقت ٝظ٘دیط و ٝزض َٔ َٛؿیط ٘مبِ ٝثط ضٚی آٖ ٘هتقسٜا٘س ؾٛاض ٔیق٘ٛس ظ٘دیط
٘مبِ٘ ٝیع ذٛز ا٘ٛاع ٔرتّفی زاضز و ٝثطحؿت ٘یبظ اظ ٞطوساْ اؾتفبزٔ ٜیقٛز و ٝػجبضتا٘س اظ  :ظ٘دیط غّته زاض – ظ٘دیط
پبیٝزاض -ظ٘دیط زٚضی.ٝٙ
ػیٛة ٍٟ٘ ٚساضی ٘مبِ ٝظ٘دیطی:
یىی ػیتٞبی ٔ٘ ٟٓمبِ ٝظ٘دیطی قىؿتٗ یب ذٓ قسٖ ؾطیغ پطٜٞب زض ثطذٛضز ثب ٔٛاز ؾرت ٞؿت و ٝزض نٛضت ثطٚظ
ایٗ ٔكىُ ثبیس پطٜٞب تؼٛیى ٌطز٘س ظیطا ثبػث وبٞف ضا٘سٔبٖ ٘مبِ ٚ ٝیب ٌیطوطزٖ تىٞٝبی پط ٜزض نٛضت ذطز قسٖ الثٝالی
ظ٘دیط یب غّتهٞب  ٚثطٚظ نسٔ ٝث ٝآٖٞب ٔ ٚیٌطزز.
ػیت زیٍط آٖ ذطاة قسٖ  ٚوح قسٖ ز٘سا٘ٞٝبی چطخ ظ٘دیط ٔیثبقس و ٝزض نٛضت ذطاثی ثبیس تؼٛیى ٌطزز ایٗ ٘ٛع
٘مبِ٘ ٝیبظ ظیبزی ث ٝؾطٚیؽ ٘ساضز ٍٔط ثطای ضٚغٗوبضی ظ٘دیطٞب  ٚثبظزیس اظ پطٜٞب زض نٛضت ذطاثی ٔٛتٛض ثبیس تؼٕیط یب تؼٛیى
ٌطزز يٕٙب اؾتفبز ٜاظ ٔٛتٛضٞبی ثب تٛاٖ وٕتط ثبػث ظٚز ذطاة قسٖ آٖ ث ٝػّت ثیف ثبضی  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔٛتٛض لٛیتط ثبػث
اتالف ا٘طغی ٔیٌطزز.

نقاله تادی ()Pneumatic Conveyor
اظ ایٗ ٘ٛع ٘مبِ ٝثطای ا٘تمبَ ٔٛاز زا٘ٝای  ٚپٛزضی اؾتفبزٔ ٜیقٛز  ٚچ ٝتٕبیع یب ثطتطی ایٗ ٘ٛع ٘مبِ٘ ٝؿجت ث ٝؾبیط
٘مبِٞٝبیی اؾت و ٝزض آٖ ٔٛاز ثٚٝؾیّ ٝثبز ٔٙتمُ ٔیق٘ٛس ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثب اخعای ٘مبِ ٝتٕبؼ ا٘سوی زاض٘س  ٚزضنس قىؿتٝ
قسٖ ٔٛاز وٕتط اؾت  ٚزیٍط ایٙى ٝچ ٖٛایٗ ٘مبِ ٝث ٝؾیىّٔ ٖٛدٟع اؾت ٔٛاز ضا تب حسٚزی تٕیع ٔیوٙس.
زضیچٌ ٝطزاٖ ،ضٚی ِ ِٝٛا٘تمبَ ٔٛاز لطاض زاضز .ایٗ زضیچ ٝاظ ثبال ثب ٔٛاز زاذُ ؾیىّ ٚ ٖٛاظ پبییٗ ثب خطیبٖ ثبز حبنُ اظ
چطذف پٙى ٝزض تٕبؼ اؾت .زضیچٌ ٝطزاٖ ،زاضای پطٜٞبیی اؾت و ٝثٚٝؾیّ ٝخطیبٖ ثبز ٔیچطذس ٔ ٚمساض ٔتٙبؾجی اظ ٔٛاز
زاذُ ؾیىّ ٖٛضا ٚاضز ِ ِٝٛزاضای خطیبٖ ثبز ٔیوٙسٞ .طچ ٝخطیبٖ ثبز ثیكتط ثبقس پطٜٞب ثب ؾطػت ثیكتطی چطذیسٛٔ ،ٜاز
ثیكتطی ضا ٚاضز خطیبٖ ثبز ٔیوٙس.

٘مبِ ٝثبزی زاضای ز ٚؾیىّ ٖٛاؾت ،ؾیىّ ٖٛزضیچٌ ٝطزاٖ ٔٛاز ٚضٚزی  ٚخطیبٖ ثبز ضا اظ یىسیٍط خسا ٔیوٙس ٛٔ ٚاز ضا ثٝ
زضیچٌ ٝطزاٖ ٞسایت ٔیوٙس ؾیىّ ٖٛذطٚخی زض ا٘تٟبی ٘مبِ ٝلطاض زاضز ٌ ٚطزٚغجبضی ضا ٕٞطاٛٔ ٜاز ث ٝزاذُ ٔىیس ٜقس ٜضا اظ
ٔٛاز خسا ٔیوٙس.
ِِٞٝٛبی ٘مبِ ٝثبزی ٔؼٕٛال ث ٝقىُ ذطَٔٛی ثٛز ٚ ٜلبثّیت ا٘ؼُبف زاض٘س ایٗ ا٘ؼُبفپصیطی ثبػث ٔیقٛز وٛٔ ٝاز ضا زض
ٔؿیطٞبی ٔرتّف ا٘تمبَ زٙٞس يٕٙب اظ ایدبز زض ظٚایبی لبئٕ ٚ ٝوٕتط ثبیس اختٙبة ٕ٘ٛز ظیطا ٔٛاز ٚضٚزی پؽ اظ ثطذٛضز ثب ایٗ
لؿٕت ٕٔىٗ اؾت ثبػث ؾبیف  ٚظٚز اظوبضافتبزٖ ایٗ لؿٕت قٛز  ٚیب ثبػث خٕغ قسٖ ٔٛاز ٚضٚزی ٔ ٚؿسٚز قسٖ ٚ
زض٘تید ٝاظوبضافتبزٖ ٘مبٌِ ٝطزز.
اصول کار نقاله تادی :
ثب ضٚقٗ قسٖ اِىتطٛٔٚتٛض ،پٙى ٝقطٚع ث ٝچطذیسٖ ٔیوٙس  ٚخطیبٖ ٔىف ثبز ایدبز ٔیوٙس وٛٔ ٝاز اظ ؾط ٔىٙس ٜثٝ
زِیُ ذالء ٚاضز ٘مبِٔ ٝیوٙس ٔٛاز اظ َطیك ِ ِٝٛاضتجبٌ ث ٝؾیىّ ٖٛزضیچٌ ٝطزاٖ ٔٙتمُ ٔیقٛز ثب ثطذٛضز ٛٞا ث ٝزیٛاضٜ
ؾیىّٛٔ ٖٛاز ث ٝزِیُ ٔٛاز ث ٝزِیُ ٚظٖ ذٛز ث ٝؾٕت پبییٗ  ٚزضیچٌ ٝطزاٖ ؾمٔ ٌٛیوٙٙس  ٚخطیبٖ ٔىف ثبز اظ ثبالی
ؾیىّ ٖٛث ٝپٙى ٝضفت ٝثب ػجٛض اظ پٙى ٝثب فكبض ظیبز زض ِ ِٝٛخبضی ٔیٌطزز.
زضیچٌ ٝطزاٖ ٔمساض ٔتٙبؾجی اظ ٔٛاز ضا ٘ؿجت ث ٝفكبض ثبز ٚاضز ِٔ ِٝٛیوٙس ٞط چٔ ٝیعاٖ ٔٛاز خٕغ قس ٜزض زاذُ ِِٝٛ
زض لؿٕت پبییٗ زضیچٌ ٝطزاٖ ثیكتط ثبقس زٞب٘ ِِٝٛ ٝثبضیهتط ٌكت ٝو ٝثبػث افعایف ؾطػت ثبز  ٚوبٞف فكبض زض ِِٝٛ
ٔیٌطزز ثب وبٞف فكبض  ٚافعایف ؾطػت ٔٛاز ثیكتطی ٔٙتمُ ٔیقٛز یؼٙی ٞطچٙٔ ٝفص زٞبٌ٘ ِِٝٛ ٝكبزتط ثبقس ؾطػت وٕتط

 ٚفكبض ثیكتط اؾت پؽ ٔٛاز وٕتطی اظ ٘مبِ ٝث ٝثیط ٖٚا٘تمبَ ٔییبثس خطیبٖ ثبز ٔٛاز ضا ث ٝؾیىّ ٖٛذطٚخی ٔٙتمُ ٔیوٙس ثب
ثطذٛضز ٔٛاز ث ٝثس٘ ٝؾیىّ ٖٛزض ٖٚآٖ ؾمٔ ٌٛیوٙٙس ِٚی ٌطزٚغجبض ثٚٝؾیّ ٝثبز اظ لؿٕت ثبالیی ؾیىّ ٖٛذبضج ٔیٌطز٘س .
ظطفیت ٘مبِ ٝثبزی ث ٝظطفیت پٙىِِٞٝٛ ََٛ ، ٝبی ا٘تمبَ ( فبنّٛٔ ٝاز خبثدب قس...... ٚ ) ٜزاضز ؾطػت خبثدبیی ٔٛاز ثب
ؾطػت ثبز ٔتٙبؾت ٔیثبقس ٞط چ ٝؾطػت ؾیبَ ثیكتط ثبقس ؾطػت خبثدبیی ٔٛاز ظیبزتط ٔیٌطزز پؽ ٔٛاز ثیكتطی
ا٘تمبَیبفت ٚ ٝظطفیت ٘مبِ ٝافعایف پیسا ٔیوٙس .
ثب افعایف فبنّ ٝخبثدبیی ٔٛاز ظطفیت ٘مبِ ٝثبزی وبٞف ٔییبثس  .ثب ز ٚثطاثط قسٖ َ ِِٝٛ َٛظطفیت ٘مبِ ٝثبزی ثٝ
ٔ%85یضؾس یؼٙی  %15وبٞف ظطفیت  ٚاٌط َِِٞٝٛ َٛبی خبثدبیی اظ 10mث 100m ٝثطؾب٘یٓ ظطفیت ٘مبِ ٝحسٚز  2/5ثطاثط
وبٞف ٔییبثس .
عیوب و نگهذاری :
ػیٛة ػٕس٘ ٜمبِ ٝثبزی ؾٛضاخ قس ٜیب ایدبز قىؿتٍی  ٚذٓقسٌی ثیفاظحس ِٝ ٚقسٌی زض ِِٞٝٛب ٔیثبقس و ٝثبػث
وبٞف ضا٘سٔبٖ  ٚافت ظطفیت ٘مبِٔ ٝیٌطزز زض ٍٙٞبْ ذبتٕ ٝوبض ٘مبِ ٝثبیس ؾیىّٞ ٖٛب  ٚ ِِٝٛ ٚزیٍط اخعا ضا تٕیع وطز ایٗ وبض
ٔؼٕٛال ثب وبض وطزٖ ذبِی ٘مبِٔ ٝیؿط ٔیٌطزز ثبیس افعٚز و٘ ٝمبِ ٝثبزی ٘ؿجت ث ٝؾبیط ٘مبِٞٝب زاضای ا٘ؼُبف ثیكتطی ثٛزٚ ٜ
ؾطػت  ٚحدٓ ا٘تمبَ ٔٛاز زض آٖ ثبال ثٛزٔ ٚ ٜیتٛا٘س ٔٛاز ضا ثب وٕتط زض نس نسٔٝزیسٌی ٔٙتمُ وٙس .
 -3نتایج و تحث
عواهل هؤثر تر هیساى هصرف انرشی نقالههای هکانیکی
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نطفٝخٛیی زض ٔهطف ا٘طغی اِىتطٛٔٚتٛضٞب ثب اؾتفبز ٜاظ حؿٍطٞب یب لُغ وٗٞبی ذٛزوبض ثٍٙٞ ٝبْ وٓ ثبضی یب ثطذٝ
ثبضی زؾتٍبٜٞب
َطاحی نحیح ٚاحسٞبی ٔرتّف یه زؾتٍب ٚ ٜپیكٍیطی اظ افعایف تٛاٖ ٔهطفی ٘بقی اظ َطاحی غیطاؾتب٘ساضز
ثبظزیس زٚضٜای یبتبلبٖٞب ،تؿٕٞٝبی ا٘تمبَ لسضتٔ ،یعاٖ ؾُح ضٚغٗ خؼجٝز٘س ٜزض نٛضت اؾتفبز ٜاظ آٖ
اؾتفبز ٜاظ تؿٕٞٝبی ثب اؾتب٘ساضز تؼطیفقس ٜثٙٔٝظٛض پیكٍیطی اظ ؾطـ ِ ٚغعـ
تٙظیٓ زٔبی ٔحیٍ ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضز تؼطیفقس ٜوبضذب٘ ٝؾبظ٘س ٜزؾتٍبٜٞب
یىٛٙاذتی ا٘تمبَ ٔٛاز (خطیبٖ پیٛؾت )ٝثٙٔٝظٛض وبٞف تٙف ( ثبال  ٚپبییٗ قسٖ تٛاٖ ٔهطفی) اظ ؾٛی ٚاحس ٔحطن
ثبظزیس زٚضٜای تؿٕ٘ٝمبِٞٝب  ٚتؼٛیى  ٚتطٔیٓ ؾطیغ آٖٞب زض نٛضت آؾیتزیسٌی ٌ ٚؿیرتٍی
زض ٘ظط ٌطفتٗ قیت ٔٙبؾت ٘مبِٞٝب ثط اؾبؼ ذٛال فیعیىی ٔ ٚىب٘یىی ؾیٕبٖ  ٚوّیٙىط اػٓ اظ چٍبِی ،زا٘ؿیت،ٝ
ٚظٖ ٔرهٛل ظبٞطی ،يطیت انُىبن اؾتبتیىی  ٚزیٙبٔیىی ،يطیت زضي ،ؾطػت حس  ٚغیطٜ
ا٘تربة تؿٕ ٚ ََٛ ( ٝػطو) ٘مبِٙٔ ٝبؾت ثط اؾبؼ ذٛال فیعیىی ٔ ٚىب٘یىی ؾیٕبٖ  ٚوّیٙىط

عواهل هؤثر تر هیساى هصرف انرشی نقالههای پنوهاتیکی
َ .1طاحی اؾتب٘ساضز پطٚفیُ پطٜٞبی فٗ ()backward, forward, radial
 .2لُط پطٚا٘ ٝفٗ
 .3تؼساز پطٜٞبی فٗ
ٔ .4یعاٖ ؾطػت زٚضا٘ی فٗ
 .5زثی ٛٞا
 .6اؾتفبز ٜاظ فّعات يس ؾبیف ثب ذبنیت يسظً٘ ظزٌی زض ؾبذت فٗ
 .7ثبال٘ؽ ٕ٘ٛزٖ زٚضٜای پطٜٞبی فٗ
 .8ضٚاٖ وبضی زٚضٜای ٙٔ ٚظٓ یبتبلبٖٞب
 .9اؾتفبز ٜاظ تؿٕٞٝبی ٔٙبؾت ثطای ضاٜا٘ساظی فٗٞب
َ .11طاحی نحیح ؾیؿتٓٞبی ٔىف  ٚزٔفَ ،طاحی ٔٙبؾت ذُ ٌٛا٘تمبَ ٔٛاز (َٔ َٛؿیط ا٘تمبَ ،ظاٚیٝی پطتبة،
لُط ِِٝٛی ا٘تمبَ ،يطیت انُىبن ؾُح ا٘تمبَ ،خطْ ،ضَٛثت ،ؾطػت حس ،يطیت زضي ،ترّرُ  ٚيطیت انُىبن
ؾیٕبٖ  ٚوّیٙىط)،

