
 

 

  

                                                           
1 -coal cutter: ِسنگزغال دستگاهِ برش  

 
 تجهیزات استخراج پیوسته

 )coal cutter( 1تراش ماشین زغال
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 بسمه تعالی 

 سخن آغازین:

اال را در      هره وری بولید با بتتوان افزایش در صنایع معدنی، می ی تولید پیشرفتههاها و مکانیزمروشدیهی است با بکارگیری ب

های مهم ز دغدغهافزایش سهم معادن زیرزمینی از سبد تولیدات معدنی داخلی یکی ا .ایجاد نمودهای معدنی را شرکت

 گرددنمی ع محققاندکاران دولتی و خصوصی است که بجز مدد گرفتن از تکنولوژی به روز صنعت در دنیا این موضودست

و  ، طراحی "تامین ابزار معدنی ایران"یکی از اهداف اصلی گروه طراحی و مهندسی  این مهم سبب شده است که و 

  باشد.ان دنی ایرصنایع مع وریجهت افزایش بهره ،سازی و تولید داخلی محصوالت مورد نیاز بر پایه دانش فنینمونه

جه به د که با توباشنیمهای زیادی بر بودن استخراج دارای چالش زینهسنگ به دلیل همعادن زیرزمینی و خصوصا معادن زغال

فزایش مسیر ا مشکالت موجود درعملی گروه طراحی حاضر برآن هستیم که با توسعه دانشی در این بخش تجارب فنی و 

 . هبود یابدب تولید های فعال در این زمینه برطرف سازیم تا مسیر افزایشداران و شرکتوری را با همکاری معدنبهره

ر تالش ته کشور دبرجس اکنون و در سال جهش تولید  با اتکا به خداوند متعال و با پشتیبانی جمعی از محققان و مهندسان

قا سطح نی به ارتیرزمیهستیم تا بتوانیم با طراحی و ساخت بروز ترین تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی و خصوصا معادن ز

 کمک کنیم.  لید و خدمات در کشورمانتو

 عامل تامین ابزار معدنی ایرانمدیر                                    
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 مقدمه -1

با  ووقفه ون شود که عملیات استخراج را بدآالت گفته میای از ماشینتجهیزات استخراج پیوسته به دسته

فته غال تراش گزتراش که به اختصار سنگ زغالماشین  ر این قسمت به معرفی. درساندسرعت باال به انجام می

  ه است. پرداخته شدسانتی متر  80سنگ با عرض الیه کمتر از معادن زغال کارگیری درجهت بهشود، می

 

 (Coal Cutter)تراش. نمایش شکل کلی دستگاه زغال1شکل

 معرفی دستگاه  -2

ش عموما از رو(( 2)شکل)الیه زیاد و همچنین عرض الیه کم  سنگ در ایران بدلیل شیبزمینی زغالدر معادن زیر

ارگاه کهمچنین بدلیل کوچک بودن فضای  گردداستفاده میهای بادی استخراج ستنی و استفاده از چکش

ین در ا .نددهعملیات استخراج را انجام میفیزیکی و حرکتی  هایمحدودیتکارگران بسختی و با  ،استخراج

 مراه است.ضرردهی ه باگاها  های استخراج بسیار باال وهزینه ،نیاز به نیروی کار زیاد و استخراج کمها بدلیل کارگاه

 

 . نمایش الیه زغال سنگ در معدن2شکل
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ستخراج را به توان سرعت امی تراشزغال و بکارگیری ماشین ((3)شکل )استخراج پیوسته با استفاده از سیستم

ای یک دار ،شترازغالصورت چشمگیری افزایش داد که در ادامه میزان افزایش تولید تشریح شده است. ماشین 

ت رای حرکسنگ استخراج شده و همچنین سیستم محرک طولی بدهنده زغالدکاتر چرخنده ، سیستم انتقالهِ

 . در طول مسیر کارگاه استخراج می باشد

 

 سنگنمایش سیستم استخراج پیوسته با به کارگیری ماشین برش زغال .3شکل

 ICS-1مدل  تراشزغالدستگاه  -3

ای استخراج با هکارگاهکارگیری در بهجهت که دستگاهی است الکتریکی  ICS-1مدل  تراشزغال ماشین

گاه نمایش ( شکل دست4شکل)باشد. مناسب میدرجه  25و شیب کمتر از  متریسانت 80الیه کمتر از ضخامت 

 داده شده است. 
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- 

 ICS-1مدل  تراشزغالماشین . 4شکل

 مشخصات فنی دستگاه :

 : کیلووات  37 توان الکتریکی مصرفی 

 : ولت 380/660 ولتاژ کار 

 : میلی متر 450میلی متر به قطر  1000 عمق برش 

 : متر بر ثانیه 1.9 سرعت برش 

 : چرخ زنجیر  نوع استقرار و محرک 

 : متر بر دقیقه 0تا  9 سرعت حرکت دستگاه 

 کیلوگرم 1300 وزن دستگاه 

 : 2300 ابعاد x 500 x 400 میلی متر 

 : یواره رفت و برگشت در طول د روش حرکت 

 : آب سیستم خنک کننده 

  دارای مهار کننده گرد و غبار 

 

 که به اختصار عبارتند از:های مختلفی است دارای مکانیزمزغال تراش 

  تر. سانتی م 100و ماکزیمم عمق برش سانتی متر  80الی  50دارای قطر برش   :دستگاهکاتر 

 :سمت به قرا  سنگ تولیدیزغال تایر زنجیری مجهز است ادستگاه در قسمت کاتر به یک کانو  کانوایر

 کناری دستگاه انتقال دهد. 

 جهت حرکت در طول کارگاه استخراج  :محرک زنجیر کش. 
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ل اتور قابت اپرکلیه سیستم های دوار اعم از کاتر ، کانوایر و کشنده دستگاه توسط سیستم کنترل سرعت بدس 

رای وده و دانفجار باو استاندارد محیط های با خطر دستگاه مطابق با الزامات ایمنی و  تغییر و تنظیم می باشند

 است. سیستم ضد غبار و خنک کننده 

 اپراتوری ونحوه عملکرد دستگاه  -4

 مراحل عملکرد این دستگاه عبارت است از: 

ها از نحرک به آنجیر مزابتدا دو پایه مهارکننده در ابتدا و انتهای کارگاه استخراج مستقر گردیده و  مرحله اول:

می  یل حرکتی)نکته: دستگاه بدلیل کوچک و سبک بودن و سرعت بیشتر در آماده سازی فاقد رگردند. دو طرف فیکس می

 وی اسکید حرکت می کند (رباشد و بر

 .کندمی شروع به حرکتهدکاتر با دستور اپراتور دستگاه در ابتدای کارگاه مستقر شده و  :دوممرحله 

 

 . نمایش هدکاتر و محرک زنجیر کش5شکل

 و اهکارگول طحرکت در ، به دستگاه و تنظیم سرعت حرکت متناسب با نوع الیه با دستور اپراتور :سوممرحله 

 .سنگ و استخراج آغاز می گرددعملیات برش زغال

دایت شده هخورده در اثر چرخش کاتر به سمت بیرون و جلوی کانویر دستگاه سنگ برشزغال :چهارممرحله 

 .گرددت بونکر و سیستم ترابری انجام مینجا برای هدایت به سمآ و از

د یک وینچ دستگاه را در طول مسیر کارگاه به سمت انتها همزمان نیز سیستم کشنده دستگاه مانن :پنجممرحله 

 . گرددمی به صورت همزمانهدایت کرده که این امر سبب استخراج و حرکت طولی 
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 ردد.گزی میسامجددا آماده دستگاه در انتهای مسیر توسط اپراتور متوقف و برای حرکت برگشت :ششممرحله 

را  سنگو برگشت می تواند عملیات برش و استخراج زغال دستگاه در دو سمت رفتشایان ذکر است که 

 . انجام دهد

مقایسه عملکردی با روش سنتی و بررسی میزان افزایش بهربرداری در سیستم  -5

 استخراج پیوسته

ت زیادی مشکال دهد که عالوه بر ظرفیت تولید بسیار پایین( نحوه استخراج به روش سنتی را نشان می6شکل )

در هر  تراشالکند. در دروش تولید براساس سیستم استخراج پیوسته، ماشین زغانسانی ایجاد میبرای نیروی 

 . متر مکعب افزایش تولید زغال سنگ را سبب شود 4دقیقه 

 

 سیری به به طور متوسط م متر بر دقیقه است و قادر است 9حرکت این دستگاه پیمایش خطی سرعت حداکثر 

 طی نماید. دقیقه  15کارگاه استخراج را در ظرف کمتر از در  متر 100طول 

 800واگن  عدد 50متر مکعب یا  40 اسمی تولید منجر بهدر حالت نرمال با مشخصات ذکر شده این دستگاه 

با گردد.  تساع 8واگن در یک شیفت  400معادل  سنگدقیقه و تولید زغال 15سنگ در کمتر از لیتری زغال

ه ی نسبت بر باالتربهروری بسیاتوان به تعمیرات و نگهداری، میهای پایین هطح تولید و هزینتوجه به افزایش س

 روش سنتی دست یافت. 
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 ت پشتیبانی سیستم استخراج پیوستهتجهیزا-6

هت جیزاتی سنگ زیاد در مقیاس زمان دستگاه برای بهبود شرایط عملکردی نیاز به تجهبدلیل تولید زغال

 اند.در جدول ذیل معرفی شدهانی دارد که پشتیب

 . لیست تجهیزات پیشتیبان سیستم استخراج پیوسته1جدول

 جک نگهدانده سقف

 

 
 

 کانوایر زنجیری

 

 
 

 سنگحمل زغال واگن

 

 
 

انواع  نلی وهای برقی توبدیهی است با اقزایش سطح تولید به تجهیزاتی همچون لودرهای تونلی و لکوموتیو

ز قیمت رو وتولید  که با توجه به میزان افزایش باشدپشتیبانی از دستگاه مورد نیاز میوینچ و کانوایر برای 

 گذاری اولیه دارد. سنگ توجیه اقتصادی بسیار مناسبی در برابر سرمایهزغال
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 جهت کسب اطالعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید 

 

 : تماس با ما
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