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 :چکیده

 
 خود کامیونهاي ظرفیت و افزایش تعداد به نیازمند روباز معادن مواد، حمل فاصله افزایش و شدن عمیق به توجه با

 آفرین حادثه باال، پرسنلی هزینۀ پایین، راندمان و انرژي زیاد مصرف کامیون، حمل هزینه هاي بودن باال .میباشند

 براي دنیا سراسر در روباز معدنکاران که شده باعث هوایی و آب بد شرایط به علت کامیون هاي محدودیت و بودن

 توجه با گهر گل 3 معدن در . کنند استفاده کامیون مکمل عنوان به هم نقاله نوار از عمیق، پیتهاي مواد در حمل

 علت به کامیون-شاول سیستم تن میلیون 24 سالیانۀ تولید و معدن زیاد عمق آن، متري 90 پوشانسنگ به

 معدن،  در ترافیک ایجاد لحاظ به کامیون تعداد افزایش

 پایاننامه این در .نخواهد بود اقتصادي تعمیرگاه، و استخراج بخشهاي در پرسنل تعداد و حادثه احتمال افزایش

 از بعد است. شده بررسی گل گهر آهن سنگ3 معدن در نقاله نوار ازسیستم استفاده اقتصادي و فنی امکانپذیري

 توجه با و نیاز مورد نقاله نوار نوع محاسبه جداول و نمودارها و آن و انواع نقاله نوار به مربوط دادههاي آوري جمع

ماده  حمل نوار براي باربري ظرفیت است. شده پرداخته نقاله نوار طراحی به معدن از بدست آمده هاي داده به

𝒌𝒈معدنی )
𝐬⁄ )22/636 وباطله ) روباره حمل نوار بدست آمد. و براي𝐤𝐠

𝐬⁄ )4/2116 عرض همچنین ، آمد بدست 

𝐦و سرعت آن ) میلیمتر 1400نوار  مناسب
𝐬⁄)3  10تا  5درجه براي سال هاي  20با شیب  نوار طول . شد محاسبه ،

متر اضافه تر( از تراز  175متر ) 731، 15تا 10و طول نوار براي سال هاي  1720تراز  تا 1530تراز  از متر 556

 44/111705سال اول( براي نوار باربري ماده معدنی  5طراحی شده است. توان مورد نیاز موتور ) 1720تا تراز  1470

نصب نوار به همراه نصب تجهیزات وات محاسبه شده است. هزینه  32/349194وات و این توان براي نوار باربري باطله 

 دالر بدست آمده است. 5/1440562دالر و براي نوار باربري باطله  5/1314062براي نوار باربري کانسنگ 

 

 

 

 

 

 

 

 


