
شكل�هاي تسمه23

"شودجا تنها تعميرات دائمي انجام ميينا"

ك اي انتقال انرژي از محرك به متحرها براز آن. اي دارندشكل در صنعت و كاربردهاي تجاري استفاده گسترده�هاي تسمه

شكل از سه �هاي تسمه. دهندميهاي مختلف نسبت دور را تغيير ي با اندازهيهاشود ومعموال با استفاده از پولياستفاده مي

:به سازنده متفاوت هستندشوند كه از سازندهجز اساسي ساخته مي

بخش حمال بار براي انتقال توان-1

ن در پوليآبخش الستيك فشرده براي منبسط شدن طرفين -2

.سينتتيك براي مقاومت در مقابل سايشپوشش كتاني يا فيبر-3

طور صحيح روي پولي سوار شكل استاندار بايد به�تسمه . كندآن كمك ميعميرتو گهداري شناخت ساختار تسمه به درك ن

ر د شد، و تغيير سرعت در نتيجه تغييانتقال توان حادث خواهاتالف دراگر تسمه يا پولي ساييده شود، لغزش تسمه و. شود

مواد شيميايي باشد ممكن است شكل نزديك روغن، گريس، يا �اگر تسمه . مدآسرعت يك قطعه تجهيز بوجود خواهد 

هم باعث كاهش انرژي انتقال يافته و تسريع در خرابي اش از دست بدهد، و بازهايش را به خاطر فساد مواد سازندهقابليت

.تسمه يا لغزش زياد تسمه شود

مقدمه

د محرك به بخش سيستم تسمه ها براي انتقال قدرت مورد نياز از واحآن. ها بخش مهمي از سيستم تسمه نقاله هستندتسمه

:اين فصل موارد زير را مورد پوشش قرار خواهد داد. گيرندنقاله مورد استفاده قرار مي

.شوندها كه براي انتقال توان استفاده ميانواع مختلف تسمه-1

هامزايا و معايب استفاده از تسمه-2

هااصالح فرآيند نصب تسمه-3

ها نگهداري كنيمچگونه از تسمه-4

ها را محاسبه كنيم كه باعث خواهد شد اصالحاتي را انجام دهيد يا سرعت تسمه را تنظيم نآسرعت و نسبت چگونه-5

.كنيد

.چگونه طول تسمه و اندازه پولي را هنگام تنظيم سرعت تنظيم كنيم-6



هاتسمه

ور الكتريكي و يك غلتك براي مثال، اگر يك موت. شوندها براي انتقال توان بين واحد محرك و متحرك استفاده ميتسمه

اين كار را به راحتي و موثر . تماسي روي يك نوار نقاله داشته باشيم، به روشي براي انتقال قدرت از موتور به غلتك نياز داريم

توانند شامل يك يا چند تسمه باشند هاي محرك ميتسمه. را ببينيد23-1شكل . توان با استفاده از يك تسمه انجام دادمي

ها انطباق يابد، و بايد به اندازه كافي سفت ها نياز به پولي دارند كه با آنتسمه. تگي به باري دارد كه بايد انتقال يابدكه بس

. د تا از لغزش آن جلوگيري شودنباش

Figure 23.1 Belt drive

:ها در زير اورده شده استهاي پوليهاي مختلف و اندازههايي از تسمهمثال

5Lو2L ،3L ،4L: قدرت كسريتسمه هاي -1

��: ايهاي متعارف دندهتسمه�و �، �، ���، �، �: هاي متعارفتسمه-2 ،�� ،��

�5Vو �3Vاي هاي باريك دنده، تسمه8Vو 3V ،5V: هاي باريكتسمه-3

باال، اما ذكر شده درهايتسمهشود مانند ها همان عالئم پهناي رويي استفاده ميدر اين: هاي نواري قدرتتسمه-4

5V�3سه نواره به شكل 5Vمثال يك تسمه . آيدگذاري پهناي رويي ميها بوسيله عدد مقدم بر عالمتتسمهدتعدا

.شودبرچسب زده مي

�: مثبت- محركها يتسمه-5L ،L ،  ،��و  �  .

با پولي نخواهد داشت و ميزان باري اگر باهم منطبق نباشند، تسمه تماس درستي . سمه بايد منطبق با اندازه پولي باشدتاندازه 

. يدآممكن است به نظر  23�2چيزي مانند شكل . يابدتواند انتقال يابد كاهش ميكه مي

Figure 23.2 Examples of V-belts



هاي هدر تسم. باشداين اعداد بيانگر طول واقعي تسمه بر اينچ مي. آيدگذاري تسمه ميمعموال يك مجموعه اعداد دنبال عالمت

5V 750يك مثال آن تسمه . استهاي باريك طول خارجي، و در تسمهباشدطول داخلي تسمه ميهمانمتعارف، طول 

اطالعات بيشتر درباره ابعاد .شودنشان داده مي750اينچ است كه با 75.0و طول خروجي آن 5Vباشد اندازه تسمه مي


�	���������توان در كتابچه هاي خاص را ميتسمه�����������������������.مالحظه كرد

انتخاب تسمه

شكل�هاي تسمه

. كنندعمل ميها براي جذب شوك عاليآن. باشدترين ميهاي كوتاه مناسباين نوع تسمه براي انتقال بارهاي سبك بين پولي

در . ندهستارزشي ز حفاظتي بابنابراين تجهيلغزند،كنند و ميعمل مي$����#�ها به عنوان ابزار هنگام بار بيش از حد، آن

ها ها از ديگر تسمهنآشان، نصب و نگهداري به خاطر طراحي. ندصداترمن از ديگر وسايل انتقال توان نظير زنجيرها بيض

به درستي وقتي. آيندميشكل بدون نياز به نگهداري به حساب Vهاي ها، تسمهگاه آنبه غير از سفت كردن گاه. تر استسانآ

.را ببينيد23-3مثال شكل . كندها كاركرد بدون زحمت را فراهم مينصب و نگهداري شوند، اين نوع تسمه سال

Figure 23.3 Standard V-belt

دارهاي دندانهتسمه

ي متعارف كار هاتر از تسمهها خنكشان، آنبخاطر طراحي. هاي متعارف هم عمر بيشتري دارنداين نوع تسمه حتي از تسمه

.را ببينيد23- 4براي مثال شكل . يابدد، لذا طول عمرشان افزايش مينكنمي

Figure 23.4 Cogged belt



هاي متصلتسمه

شكل استاندارد تمايل به روي �هاي مهباني هستند كه تسضرهاي ي در محركل يا نوار قدرتي پيشنهاد خوبصهاي متتسمه

ها از طريق روي تسمه به هم متصل ، بجز استثناهايي آنكنندد عمل ميندارشكل استا�انند تسمه ها مآن. هم افتادن دارند

. كندها استاندارد مورد استفاده قرار داد كه استفاده و نصبشان را آسان ميتوان با پوليها را مياين تسمه. شوندمي

.را ببينيد23�5شكل

Figure 23.5 Joined belt (VX type)

هاي محرك مثبتمهتس

شود چراكه اغلب در كاركردهايي كه تايمينگ يك قطعه از تجهيز حياتي است اين نوع تسمه گاهي تسمه تايمينگ ناميده مي

مورد شوندشكل مي�هاي ها در كاربردهايي كه بار سنگين است و باعث لغزيدن تسمهآنحال،اينبا. شونداستفاده مي

تر شان حياتيمحويرا دارند، اما همشكل استاندارد �هاي ها انعطاف پذيرند و همان امتيازات تسمهنآ. گيرنداستفاده قرار مي

.را ببينيد23-6شكل . است

Figure 23.6 Positive drive belt

هاپولي

و قطرهاي متفاوتي ها در پهناها پولي. شودن سوار ميآها كه تسمه روي پيرامون آنيهايي هستند با شيارها چرخپولي

.را ببينيد23-7شكل . ها اسپك دارند و برخي ندارندنآبرخي از . شوندساخته مي



Figure 23.7 Positive drive belt

گري از صفحه ها را به روش آهنتر آنبراي كاربردهاي سبك. شوندختگي ساخته مييها از فوالد ركاربردهاي سنگين پولييبرا

ها اثر چرخ طيار آن. شوندهاي چدني در كاربردهايي كه بارهاي نوساني موجودند استفاده ميپولي. كنندفوالدي توليد مي

براي . شوند بايد مستقيم و بدون لنگ باشندوقتي روي شافت نصب مي. كننددارند كه آثار نوسان بار را حداقل مي

ها بايد ها خصوصا وقتي تسمهآن. يار عميق موجود استهاي ششود، پوليهايي كه تسمه با يك زاويه وارد پولي ميمحرك

. بچرخند يا بپيچند مناسب هستند

ها، يك شافت محرك بيش از در برخي حالت. شوندهاي شيار عميق در جائيكه پايداري تسمه مشكل است استفاده ميپولي

اين حالت تنها وقتي . افت نصب شودتواند روي شدر اين حالت، بيش از يك پولي مي. چرخانديك شافت متحرك را مي

اي اندازه باشند، يك پولي چند تسمههاي محرك هماگر پولي. دباشيمنياز هستند ضروريهاي مختلف اندازهدري يهاپولي

فوت بر دقيقه يا كمتر 6000هاي تسمهشوند و قابل استفاده براي سرعتها باالنس مياغلب پولي. توان استفاده كردرا مي

ها ارتعاش زياد يا سايش بيرينگ بيش از حد داريد ممكن است نياز به باالنس يا تعويض پولياگر هنگام كاركرد. هستند

.داشته باشيد

هاي مجموعه قدرتفرمول

سرعت شافت

ي براي مثال، اگر پول. كندهاي محرك و متحرك را تعيين ميها در سيستم تسمه اي نسبت سرعت بين پولياندازه پولي

. را ببينيد23- 8شكل . محرك همان اندازه پولي متحرك باشد، سرعت برابر خواهد بود



Figure 23.8 Shaft speed

دانيم، لذا مي معموال دور موتور و اندازه پولي آن را مي. اگر اندازه پولي محرك تغيير يابد، سرعت شافت تغيير خواهد كرد

. را ببينيد23- 9ل زير حساب كنيم شكل توانيم دور شافت را با استفاده از فرمو

Figure 23.9 Belt drive speed ratio

، همچنين آنبا دانستن . دانيم كه چرا تغيير در اندازه پولي باعث تغيير سرعت شافت خواهد شدبا اين تفاسير حاال مي

مشكل اينست كه چگونه اندازه . پولي را تغيير دهيمتوانيم اين فرض را داشته باشيم كه براي تغيير دور شافت بايد اندازه مي

ها كه براي محاسبه دور شافت بكار دقيق پولي را براي رسيدن به سرعت مورد نياز بدست آوريم؟ با استفاده از همين فرمول

. شودرفتند، تنها با جابجايي موقعيت سرعت شافت متحرك و قطر پولي محرك اينكار انجام مي



Figure 23.10 Speed ratio

سرعت شافت واحد متحرك را تغيير خواهيم كه اكنون حل كرديم داريم، اما ميبگذاريد اينگونه بگوييم كه مشكلي شبيه به آن

. توانيم از فرمول باال براي محاسبه اندازه پولي مورد نياز استفاده كنيمن هستيم را بدانيم، ميآاگر سرعتي كه دنبال . دهيم

)را ببينيد23- 11شكل (غيير دهيم ت�*�900بگذاريد سرعت شافت متحرك را . ينيدرا بب23- 10شكل

بگذاريد اينگونه مسئله را بيان كنيم

طول تسمه

پس چه بايد بكند؟ يك متر . ها را بخواندتواند اعداد روي آننميوض كند،يعوتها را مكانيك ناچار است تسمههاخيلي وقت

بنابر اين معموال . براي بدست آوردن طول نيستيها بپيچد تا طول تسمه بدست آيد؟ اين راه دقيقولينواري بردارد و دور پ

كار، دو به جاي اين. ها مناسب باشدنآكه يكي از كند به اميد اينهاي گوناگون تهيه ميمكانيك تعدادي تسمه در اندازه

ابتدا، دو پولي را . گيري انجام دهيد، سپس با استفاده از يك فرمول ساده طول واقعي كه مورد نياز است را حساب كنيدهانداز

. گيري آماده هستيداكنون براي اندازه. از مسيرش جابجا كنيد¼سپس موتور يا محرك را . تا جاي ممكن به هم نزديك كنيد

)را ببينيد23-12شكل: ( الزم استمه اطالعات زير براي يافتن معادله طول تس

قطر پولي محرك-1

قطر پولي متحرك-2

فاصله مركز تا مركز دو شافت-3



Figure 23.12 Belt length example

:اكنون از فرمول زير براي حل معادله استفاده كنيد

هاي چندتاييپولي

سعي كنيد مشكل . وان يك سيستم دوتايي تصور كنيدكنيد، هر مجموعه را به عنوقتي سيستم پولي چندتايي را محاسبه مي

.را تنها با محاسبه دو پولي در يك زمان حل كنيد

سرعت تسمه

:، اطالعات زير الزم است)%+&(براي محاسبه سرعت تسمه بر فوت بر دقيقه 

آن سوار استيقطر پولي كه تسمه رو-1

شافت پولي%+,-2

را ببينيد23- 13شكل : فاده كنيموانيم از فرمول زير استتبا اين اطالعات مي



Figure 23.13 Belt speed calculation

هانگهداري تسمه

سمه محوري و كشش تمنظم هميهال چكمانت تسمه بايد ش. روتين نگهداري تسمه براي كاركرد صحيح تسمه الزامي است

هاي روتين باعث افزايش طول عمر نگهداري. شيدها داشته باها و پوليمتناوبي از شافتهايهمچنين بايد بازرسي. باشد

تميز و عاري از روغن و . نت تسمه به صرف كمي زمان نياز دارد، اما بايد بطور منظم انجام شود. ها خواهد شدها و پوليتسمه

. را ببينيد23-14شكل . ها كمك خواهد كردگريس نگهداشتن تسمه به اطمينان از طول عمر آن

Figure 23.14 Belt maintenance

ساعت كاركرد نيز مجددا 24پس از . را بررسي كنيدكنيد، هميشه فورا بعد از نصب كشش آناي را تعويض ميوقتي تسمه

ها بواسطه گي انگشتان و دستديدهتاكنون چندبار آسيب. شكل را روي پولي نيندازيد�هرگز با زور تسمه . را چك كنيدآن

تسمه طوري ساخته . يعني پولي گودتر از تسمه آن باشد. تسمه هرگز نبايد ته پولي سوار شود. كار حادث شده استاين

ن خواهد آاگر چنين باشد، بدون درنظرگرفتن ميزان كشش بكاررفته براي تسمه . شود كه نزديك باالي پولي سوار شودمي

روتين نت پيشگيرانه براي . داريدتايي نگه هاي چندرا براي استفاده روي محركاستفاده شده هاي مجموعه تسمه. لرزيد

.كاركرد صحيح تسمه الزامي است

ها و هاي متناوب از پوليهمچنين بايد بازرسي. دشن باآمحوري و كشش هاي شرايط تسمه همنت تسمه بايد شامل چك

هايي كه با گريس يا زياد يا آنيا آسيب ديده از دماي هاي ساييد شده ممكن است الزم باشد كه تسمه. ها داشته باشيدشافت

ها بواسطه كاركردشان تسمه. اي را تعويض نكنيدهرگز يك تسمه از مجموعه چندتسمه. اند را تعويض كنيدروغن چرب شده



اي كه تسمه.23- 15شكل . بقيه خواهد شدازتراگر تنها يك تسمه را از يك مجموعه تعويض كنيد آن سفت. آورندكش مي

ممكن است بتوانيد . هاي كاركرده را به عنوان يك مجموعه نگه داريدتسمه. ه است همه بار را تحمل خواهد كردتر از بقيسفت

.بخشي از مجموعه را براي سيستمي كه تسمه هاي كمتري نياز دارد استفاده كنيد

Figure 23.15 Belt tensioning

نصب تسمه و پولي

اي از عالوه بر مجموعه.) يا طرح شغلتان مشخص شود%+چك ليست بازرسي دربايد هااين. (ابزار صحيح بايد انتخاب شوند

گيج پولي، و يك شمشه يا فيلرها، يك مجموعه ابزارهاي دستي پايه، بايد گيج كشش قابل اطمينان با جدول كشش تسمه

حيحي براي نصب تسمه صندهاي يآوقتي از فر. را ببينيد23-17و 23- 16شكل . كش يا ريسمان با چراغ داشته باشيمخط

.ها بدون مشكل كار خواهند كردها سالپيروي شود، آن

Figure 23.16 Belt tension gauges

22489



Figure 23.17 Sheave inspection gauges

محوري پولي و شافتهم

ر دادن تراز كار با قراها است؛ ايناولين گام ترازكردن شافت. ها بايد موازي باشند وگرنه عمر تسمه كوتاه خواهد شدشافت-1

.را ببينيد23-18تر بايد شيم قرار داد تا شافت تراز شود شكل سپس زير سمت پايينها بايد انجام شودروي هركدام از شافت

Figure 23.18 Shaft alignment

ها تا گيري در نقاط مختلف شفت و تنظيم شافتكار با اندازهاين. ها موازي هستندسپس مطمئن شويد كه شافت-3

ها تا جاي ممكن به هم مطمئن شويد قبل از فرآيند شافت. شودله برابري باهم داشته باشند ممكن ميصكه فاجايي

. هاها را حركت دهيد حتي پس از نصب تسمهها شافتتوانيد با استفاده از جك بولتپس از آن مي. اندنزديك شده

. را ببينيد23-19شكل 
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Figure 23.19 Sheave alignment

گيج . ها را با يك گيج پولي بررسي كنيدهاي استفاده شده، اندازه و شرايط پولياي از پوليقبل از نصب مجموعه: هشدار

��$�40كنيد از گيج گيري مياينچ اندازه14.4است كه 5Vمثال، اگر پولي . صحيح را براي اندازه پولي انتخاب كنيد

هاي گيج. هاي گيج ديده شود، پولي ساييده شده استوارد كنيد؛ اگر نور در كنارهگيج را داخل شيار پولي .استفاده كنيد

را 23-20شكل . هاي روي آن متوجه شد مفيد استپولي همچنين براي وقتي كه اندازه پولي را نمي توان از روي نوشته

.ببينيد

Figure 23.20 Sheave gauge

ب كنيد، سپس با صاولين پولي را در جاي خود قرار داده و ن. ه نصب كنيدهاي سازندها را مطابق با دستورالعملپولي-4

.را ببينيد23- 21ها را بر مبناي پولي اول نصب كنيد شكلكش يا ريسمان ديگر پولياستفاده از شمشه يا خط



Figure 23.21 Final alignment

نصب تسمه

و حتي از كار باعث آسيب به تسمه اين. كار را انجام ندهيدي اينگوشتهرگز با زور و پيچ. ها نصب كنيدتسمه را روي پولي

ها زياد كنيد؛ اينكار را تا جايي كه تسمه ها را با استفاده از جك پولتن فاصله بين پوليآپس از . شودميدست دادن انگشتان 

از . ق با توصيه سازنده سفت كنيدها را مطاببا استفاده از گيج كشش تسمه، پيچ. راحت است و سفت نشده است انجام دهيد

شكل . توان از برگه گيج كشش تسمه استخراج كرداين اطالعات را مي. گيري كشش و خمش اطمينان حاصل كنيداندازه

. را ببينيد22-23

Figure 23.22 Belt tensioning

بر فوت يك دهم اينچحدودشكل�محوري تسمه هاي حد مجاز هم. ها را بررسي كنيداي پوليمحوري موازي و زاويههم

وقتي تسمه اي تعويض شد، همواره پس . باشديك اينچ بر فوت دهانه مييك شانزدهمحدودو براي تسمه هاي مثبت دهانه

بخاطر هرگز تسمه نبايد . ن مجددا كشش تسمه را چك كنيدآساعت كاركرد 24پس از . از نصب فورا كشش آن را چك كنيد

تسمه . ساخته شده است تا نزديك باالي پولي سوار شودطوري تسمه . نسبت به تسمه ته پولي سوار شودتر بودن پوليعميق

در اين حالت، هرچقدر كشش تسمه هم زياد باشد بازهم آن . اي ساييده شود كه در ته پولي بنشيندممكن است تا نقطه

.خواهد لغزيد



انبارش تسمه

. شوندگاهي نيز بدون بسته بندي انباشته مي. شوندشان در قفسه ها انبار ميبندي اصليگاهي اوقات تسمه ها در بسته

ها را از سطح مرطوب و محيط آن. ها جلوگيري شودها را روي دو يا چند قالب قرار دهيد تا از فساد آندرصورت امكان، آن

لوده به گريس يا آا يديده از گرماي زياد آسيبممكن است الزم باشد تسمه هاي ساييده شده يا . داريددماي باال دور نگه

اگر . آورندها در اثر كاركرد كش ميتسمه. اي را تعويض نكنيدسيستم چندتسمههرگز يك تسمه از . روغن را تعويض كنيد

اش كار تر خواهد بود و لذا با توان الزم طراحيتنها يك تسمه را در چنين سيستمي تعويض كنيد، آن تسمه از بقيه سفت

.خواهد كردن

يندهاي نت پيشگيرانهآفر

شانس /ريسك حداقل: كم): شودبندي ميفرآيندهاي زير بصورت زير درجهزريسك خرابي در صورت عدم تبعيت ا(رسي باز

خرابي :باالپذير است، و تجهيز مطابق با مشخصاتش به احتمال زياد كار نخواهد كرد؛ خرابي امكان:متوسطخرابي كم؛ 

. خواهد افتادزودرس اتفاق 

گيري خمش و كشش را با توجه به اندازه تسمه اندازه. كشش تسمه را با استفاده از گيج كشش تسمه چك كنيد•

اگر متوجه كاستي شديد تنش . اطمينان حاصل كنيد%+از درج مشخصات خمش و كشش در چك ليست (.كنيد

. تسمه را تنظيم كنيد

شود تجهيز مطابق شود، كه باعث ميلغزش تسمه حادث مي.توسطم: ميزان ريسك اگر از فرآيند تبيت نشود

سوزي يا حداقل توقف ماشين را ها خواهد بود، و در نهايت آتشديگر نتيجه لغزش خرابي تسمه. مشخصاتش كار نكند

.بهمراه خواهد داشت

نشتي روغن از گيربكس، (اينچي تسمه ها شناسايي كنيد36حدود غن يا مواد شيميايي را در فاصلههرنوع گريس، رو•

دستور كار اصالحي براي رفع نشتي يا حذف منبع روغن گريس يا مواد ). ياييشيمديگر مواد موتور، بيرينگ، يا منابع 

.شيميايي محوطه صادر كنيد

شود تجهيز مطابق مشخصات لغزش تسمه حادث خواهد شد كه در نتيجه باعث مي. باال:ريسك عدم تبعيت از فرآيند

.شوزي يا توقف ماشين خواهد بودتشآديگر نتايج لغزش خرابي تسمه، درنتيجه . برداري كار نكندبهره

.محور كنيددستورالعمل سازنده همها را مطابق بامحور نيستند، آنها هماگر پولي. هم محوري پولي را بررسي كنيد•

.) صات را حدس بزنداز درج مشخصات اين فرآيند مطمئن شويد؛ نفر مكانيك نبايد اين مشخ(



سايش سريع تسمه حادث خواهد شد، لذا تجهيز مطابق با مشخصاتش كار . متوسط.ريسك عدم تبعيت از فرآيند

.شدن كنند، تسمه پاره خواهد شدمحوري شروع به پارههاي تسمه بخاطر عدم هماگر نخ. نخواهد كرد

اگر ساييده شده . پولي از عدم سايش پولي مطمئن شويدبا استفاده از گيج. ها را از نظر سايش بررسي كنيدپولي•

. است دستور كار اصالحي براي تعويض پولي صادر كنيد

، در نتيجه تجهيز مطابق )حتي ممكن است صداي لغزش را نشنويد(لغزدتسمه مي. باال: ريسك عدم تبعيت از فرآيند

.با مشخصاتش كار نخواهد كرد
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