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Tang của băng tải cao su 
Có một số ý kiến xem nhẹ mức độ quan trọng của bộ phận tang băng tải. Thực tế chứng minh rằng hệ thống tang băng tải có vai trò rất quan 

trọng góp phần cho quá trình hoạt động của hệ thống băng tải được thành công. 

Chỉ cần một hư hỏng tại một tang bất kỳ có thể dẫn tới hệ thống băng tải phải ngừng hoạt động và không thể vận hành được. Nếu đó là hệ 

thống băng tải chính thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ nhà máy. 

Cùng với cấu tạo bề ngoài đơn giản, tang cũng thường không được đánh giá đúng mức. Tuy nhiên, tang luôn hoạt động với ứng suất thay đổi. 

Nên nứt gãy dễ dàng xẩy ra nếu một thành phần nào đó của tang bị khuyết tật, không đủ khả năng chịu lực. 

Công ty TNHH Băng tải Nhật Bản (Nippon Conveyor Co, Ltd), là một nhà sản xuất đã thiết kế và cung cấp các hệ thống băng tải cao su đáp 

ứng mọi yêu cầu và tiêu chuẩn của thế giới, Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp các băng tải cao su công suất lớn và khoảng cách vận chuyển 

xa, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như: sản xuất thép, vận chuyển đất, lấn biển, nhà máy điện (thủy điện và nhiệt điện), 

sản xuất xi măng và hoá chất, v.v… 

Với bề dày kinh nghiệm trong sản xuất, nghiên cứu và phát triển. Nippon Conveyor đã cung cấp rất nhiều các loại tang với chất lượng cao và 

tin cậy dùng cho hệ thống băng tải. Các sản phẩm được thiết kế, chế tạo theo công nghệ mới nhất với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001. 
Pulleys do not seem to play an important role in belt conveyor system in the light of the employed, but they really do a very significant one for 

the successful operation of conveyor system. 

Just a minimal damage on a certain pulley may easily lead to inoperative cause of conveyor system, and the non-operation of the conveyor, if it 

is major for the plant, adversely affects the overall plant.  

In addition, pulleys are likely to be considered less important as they are simple structur-wise. However, as they rotate under substantial 

internalstress. A breakage can easily take place if there is any defect of shortage of strength on one of components of pulley. 

We, Nippon Conveyor Co., Ltd., a speciality manufacturer of belt conveyor systems, have been designing and supplying, on world-wide basis, a 

variety of belt conveyor systems including heavy-duty and long-distance conveyors to such industries as steel making, earth-moving and 

reclamation, electric power generation, chemical and cement production fields. 

With this long period of experience and R&D work, Nippon Conveyor has also been supplying a lot of reliable pulleys meeting the requirements 

for conveyor pulleys under up-dated designing, manufacturing technology and quality-control certified by ISO 9001.  
 

Belt conveyor Pulley 
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1. Kết cấu và loại tang 
Structure and Types of Pulley 
1. Kết cấu tang 

Một tang bao gồm có: vỏ, đĩa, vai đĩa và trục tang được gia công 

và chế tạo với các hình dạng khác nhau. Các bộ phận này liên kết 

với nhau theo phương pháp hàn và ghép trục phù hợp với các 

loại tải trọng khi vận hành. 

1. Pulley Structure 

A puhey consists of a shell, end discs, hubs and shaft, and, a wide variety 

of types are available by changing the machining work employed, the 

welding process for assembly and shaft-fitting to meet any requirements 

against load. 

2. Các loại tang 
Có rất nhiều loại tang được sản xuất phù hợp với mỗi chiều rộng 

băng và tải trọng (lực căng băng) khác nhau được trình bày 

trong bảng 1. 

 

1. Pulley Types 

The type of Pulley to be employed varies with the load (belt tension) and 

the belt width, as shown in Table 1. 
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2.Thiết kế mẫu tang 

Designing Concept of Pulley 
Nói chung mọi tang đều được thiết kế dựa trên độ bền tới hạn của 

trục tang. Lực căng băng được truyền đến trục tang thông qua mặt 

tang và đĩa tang. 

Tuy nhiên, các bộ phận khác của tang như lớp vỏ tang, các đĩa tang 

hoạt động với ứng suất thay đổi được truyền từ băng đến trục tang, 

được tính toán theo góc ôm băng và độ cứng của kết cấu. 

Tang với những bộ phận như lớp vỏ, đĩa tang, trục tang đều được 

Nippon Conveyor thiết kế sao cho đáp ứng khả năng chịu lực tối đa với 

những tính toán nghiêm ngặt, chính xác nhằm đạt được sự tin cậy 

hoàn toàn của khách hàng. 

Pulleys are, in general, designed based upon the strength criteria 

of shaft because the belt tension is supported by means of the 

shaft through shell and end disc. 

However, the pulley structures, i.e. shell and end disc, have a 

different internal stress from the shaft strength criteria, 

corresponding with the belt wrap angle and the constructural 

rigidity. 

NC Pulieys are so designed for customer’s full reliability that the 

shell and the end disc as well as the shaft altogether may be 

provided with full strength on strict calculation. 

3.Phân tích kết cấu tang  
Pulley structure Analysis  

 

 

Mỗi tang là một tổ hợp của vỏ tang, đĩa và trục tang được liên kết với 

nhau. Việc phân tích nội lực của mỗi bộ phận sẽ cho thấy các trạng 

thái ứng suất khác nhau tương ứng với lực căng băng, góc ôm băng 

và độ cứng cửa vật liệu chế tạo. 

Khi lực căng của băng tác dụng lên tang, các kết cấu của tang sẽ có 

sự biến dạng tương ứng. Tiến hành phân tích các biến dạng này để 

xác định khả năng chịu lực của các thành phần cấu tạo tang. 

A pulley assembled by means of welding consist of a shell, end 

discs and a shaft, and the analysis of the stress given on each 

component shows that stress on each differs respectively with the 

belt tension, the wrap angle and the rigidity of compcnent 

material. 

When a belt tension applies to pulley consisting of shell, end discs 

and shaft, each part of the pulley is displaced. The structural 

analysis of this displacement constitutes the calculation of the 

strength of each part of the pulley. 
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Hình 3. Phân bố ứng suất của đĩa và vỏ tang. Fig.3. Stress Distribution of End Disc & Shell 
 

 

Hình 3A.  
Sự phân bố ứng suất trong đĩa tang được thể hiện ở hình 3-A, đường 

nét đậm thể hiện ứng suất bề mặt phía ngoài của đĩa tang, đường nét 

đậm chấm-gạch liền thể hiện cho phía trong của đĩa. Đường nét mảnh 

thể hiện ứng suất phân bố theo chu vi của tang, đường 2 chấm gạch 

liền thể hiện ứng suất mặt ngoài, đường nét khuất thể hiện cho mặt 

trong. 

Fig.3A.  
The stress in the direction of right angle against the shaft on end 

disc is shown in Figure 3A, where the thick line indicates the outside 

of end disc, the single dotted chain line for the inside, the thin me 

for the stress in the circumferential direction thereby, the double 

dotted chain line for the outside and the dotted line for the inside. 

Hình 3B.  

Hình vẽ này thể hiện ứng suất phân bố theo chiều dọc của bề mặt vỏ 

tang. Đường nét đậm liền thể hiện ứng suất bề mặt tiếp xúc với băng, 

còn đường chấm gạch liền thể hiện mặt bên kia. Đường nét mảnh thể 

hiện ứng suất chính của lớp vỏ, đường hai chấm – gạch thể hiện mặt 

có tải, đường nét chấm thể hiện mặt không tải 

Fig.3B.  
The thin line shows the shearing stress generated on the shell, the 

double dotted chain line does the loading side, and the dotted line 

does the unloaded side. 

Shown in this Figure is the stress in the shell longitudina direction. 

The thick line indicates the contact surface of belt while the single 

dotted chain line does the backside. 
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4. Cấp độ chính xác của  tang 

Accuracy of Pulley 
 

1. Phân loại tang 
Cấp chính xác của tang có thể được chia làm 2 cấp là A và B dựa 

theo đường kính ngoài và tốc độ của băng. 

1. Pulley Classification 
The grade of the pulleys can be classified into 2 grades of A and B 

according to the difference of outside diameters and the runout on outside 

diameter. 
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2. Dung sai đường kính tang 2. Tolerances on Pulley diameter
 

Dung sai đường kính tang thể hiện trên bảng 3 tùy theo đường kính 

tang. 

The tolerances on the pulley diameter are as shown in Table 3 in 

accordance with the pulley diameter. 
Bảng 3. Dung sai đường kính tang Table 3. Tolerance on Pulley Diameter 

 

 

Chú ý: 
Remark: 

Dung sai của tang có lớp phủ bề mặt có thể cộng thêm 1mm vào các 

giá trị cho trong bảng 3. 

The tolerance for the lagged pulley is available by adding 1mm each 

to the value of Table 3. 
3. Độ lệch đường kính ngoài 3. Runout on Outside Diameter 
Giá trị có thể chấp nhận được của độ lệch đường kính ngoài cấp A 

hiển thị trên bảng 4 tùy theo đường kính tang. 

The permissible value of runouts on outside diameters for pulleys of 

grade A is as shown in Talbe 4. In accordance with pulley diameter. 
Bảng 4. Độ lệch đường kính ngoài. Table 4. Runout on Outside Diameter. 

  
Chú ý: Remark: 
1. Dung sai của tang có lớp phủ bề mặt áp dụng cho đường kính 

ngoài có vỏ bọc bề mặt và có thể cộng thêm 0.5mm vào các giá trị 

cho trong bảng4. 

1. The tolerance for the lagged-pulley applies to lagging outside 

diameter and is obtainable by adding O.5nim each to the values of 

Table 4. 

4. Kiểm tra tính cân bằng của tang
 

4. Pulley Balance 

Ứng với các tang cấp A có tốc độ vượt quá 3.33m/s và khổ băng rộng 

cần phải điều chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn JSB B 0905, G40. 

Grade A drive pulley for 3.33m/sec. and a belt width so adjusted as to 

have it’s with JIS B 0905, G40. 

5. Nội dung kiểm tra tang 5. Pulley Inspection 

Nội dung kiểm tra ứng với từng loại tang có thể được lấy theo cấp 

của tang theo bảng 5. 

The inspection shall be carried out according to the grades of the 

pulleys respectively on the items of Table 5. 
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5.Các Loại Tang 

Types of Pulleys 

 

1. Các loại Tang
 

1.Types of Pulleys
 

Trong dây truyền băng tải, tang được bố trí phụ thuộc vào kích thước 

và yêu cầu lắp đặt của băng tải. Dưới đây là một số phương án bố trí 

điển hình. 

The arrangements of Pulleys depend upon the size and installation 

requirements of conveyor, and the following is typical of the pulley 

arrangement. 
Hinh 4-1. Sơ đồ bố trí Tang của băng tải chiều dài ngắn. (Fig 4-1. Arrangenment of Pulleys for Small Scale of Conveyor.) 

 

Hinh 4-2. Sơ đồ bố trí Tang của băng tải chiều dài trung bình. (Fig 4-2. Arrangenment of Pulleys for Medium Scale.) 

 

Hinh 4-3. Sơ đồ bố trí Tang của băng tải chiều dài lớn. (Fig 4-3. Arrangenment of Pulleys for Medium Scale.) 

 
 

 

 

 

  



12 

 

6. Đặc tính kỹ thuật của Tang 
Specification of Pulley    

 

 

Bảng 6. Thông số cấu tạo các loại tang (Table6. Structural Specification of Pulleys)
 

 
Ký hiệu  Phương án tiêu chuẩn được sử dụng khi không có sự 

chỉ định khác của khách hàng và “O” cho phương án có thể lựa 

chọn. 

Symbol  in the table shows the standards to be used un-less 

otherwise specified by customer and “O” for the possible choice. 

“N”- Các phương án dùng cho tang bị động có trục không thay thế 

được và “D” dùng cho các phương án tang chủ động. 

“N” stands for the shaft fixation of non-drive pulley and “D” for that 

of drive pulley. 
7. Cấu tạo bề mặt tang 

Lagging of Pulley
 

 

1. Cấu tạo bề mặt tang chủ động.   
  

 Lagging of drive pulley  

Hình 5-1. Lớp phủ cao su có rãnh xương cá 

Fig 5-1. Rubber with Herringbone Groove 

Hinh 5-2. Lớp phủ cao su có rãnh hình quả trám  

Fig 5-2. Rubber with Diamond Groove 

 

 

Hình 5-3. Lớp phủ bằng gốm. (Fig 5-3. Ceramic Lagging) 

 
2. Cấu tạo bề mặt tang bị động và các  

Loại khác.  

Hình 5-4. Lớp phủ cao su phẳng. (Fig 5-4. Plain Rubber Lagging) 

 

Lagging of non-drive pulley 
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Bảng số liệu đầu vào 

Application Data Sheet 
 

 
 Quá trình thiết kế vỏ tang, đĩa chặn và trục đều được tính toán 

trên hệ thống máy tính của chúng tôi nhằm tạo ra các sản phẩm 

tối ưu tương ứng với các yêu cầu và lựa chọn của khách hàng. 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào bảng dữ liệu dưới đây, chúng 

tôi sẽ cung cấp cho bạn những loại tang thích hợp nhất. 

The analysis data on one block of pulley comprising shell, end-

disc and shaft will be available on our Computer system to 

select the pulley of optimum type for each customer.  

Please complete this application data so we can offer you the 

most adequate pulley. 

 
 



14 

 

 

 

 

 

Cụm con lăn của băng tải cao su 
Công ty TNHH Băng tải Nhật Bản (Nippon Conveyor Co, Ltd), là một nhà sản xuất đã thiết kế và cung cấp các hệ thống băng tải cao su đáp 

ứng mọi yêu cầu và tiêu chuẩn của thế giới, Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp các băng tải cao su công suất lớn và khoảng cách vận chuyển 

xa, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như: sản xuất thép, vận chuyển đất, lấn biển, nhà máy điện (thủy điện và nhiệt điện), 

sản xuất xi măng và hoá chất, v.v… 

Tài liệu này mô tả các loại con lăn tiêu chuẩn của Nippon Conveyor được chúng tôi chế tạo sẵn theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhậ t bản (JIS). 

Các loại con lăn của chúng tôi luôn có sẵn giúp bạn có thể tìm được chính xác loại phù hợp nhất với các yêu cầu kỹ thuật của quá trình vận 

hành. 

Thêm vào đó, bên cạnh những loại con lăn được mô tả trong tài liệu này, chúng tôi còn có thể cung cấp cho các bạn các loại con lăn theo nhiều 

tiêu chuẩn khác như: Tiêu chuẩn quốc tế (ISO), tiêu chuẩn của hiệp hội các nhà sản suất thiết bị băng tải (CEMA). Để có thể hiểu rõ hơn chúng 

tôi sẽ đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của các bạn như thế nào, đừng do dự, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.  
We, Nippon Conveyor Co., Ltd., one of the top-ranking manufacturers of belt conveyor systems, have been designing and supplying on world-

wide basis, a variety of belt conveyor systems including heavy-duty and long-distance conveyors to such industries as steel making, earth-

moving and reclamation, electric power generation, chemical and cement production fields.  

This brochure describes the various NC standard idler rollers we make, which are designed to meet the Japanese Industrial Standards (JIS). Our 

wide range of rollers is at any Ume, available to make you find exactly the right roller to meet the specific requirements for their operation.  

In addition to the rollers described in this brochure, we can provide many other types of idler rollers, including types designed to meet other 

standards, such as the International Standardization Organization (ISO) or the Conveyor Equipment Manufacturers Association (CEMA) 

standards. For details about how we can meet your special needs, please don’t hesitate to contact us.  
 

Belt conveyor idler 
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1.Những đặc điểm của cụm con lăn tiêu chuẩn NC 

Features of NC Standard Idler
 

1. Tính chính xác của con lăn. 1. Accurate Pipe
 

Để đảm bảo sự cân bằng khi con lăn quay tốc độ cao, các con lăn 

được chế tạo từ những vật liệu phù hợp nhất, có độ tròn và độ 

đồng tâm cao đảm bảo sự cân bằng tốt khi vận hành. 

Độ mất cân bằng động khi quay của con lăn cho trong bảng dưới 

đây: 

Balanced Rotation for High Speed Operation Idler rollers are made of 

best-suited materials with state-of roundness and concentricity to 

ensure well-balanced rotation. 

Out-of-rotational balance in our idler rollers is as following: 

 

2. Tính chính xác của trục con lăn 2. Accurate Shaft
 

Trục con lăn được chế tạo từ thép kéo nguội, dung sai khe hở giữa 

trục và ổ đỡ trong điều kiện làm việc với tốc độ cao và tải trọng lớn 

luôn nhỏ hơn dung sai cho phép theo tiêu chuẩn JIS, đảm bảo độ 

bền cao cho trục. 

Cold Finished Steel Bars are employed for shaft material-al. Less gap 

tolerance than JIS stipulation gives no slippage between bearings and 

shafts under high-speed and heavy loaded conditions. 

3. Ma sát thấp và tiết kiệm năng lượng. 3. Low Friction Resistance and Energy-Saving 
Hệ số ma sát (f) của con lăn khi quay thường ở mức nhỏ hơn 0.01 

tùy thuộc vào đường kính con lăn và ổ đỡ. Tuy nhiên khi tính toán 

công suất của hệ thống băng tải, hệ số ma sát tổng thường được 

lấy từ (f) = 0.012 đến 0.02 do có tính đến một số điều kiện khác khi 

vận hành băng tải. 

The frictional resistance factor of our idler roller itself to rotate (f) stays 

less than 0.01 though it varies with the roller dia. and bearing bore. 

However, employ (f)=0.012 to 0.02 to compute overall friction 

resistance for calculation of conveyor drive horsepower in view of other 

operating conditions involved. 
4.Bôi trơn vĩnh cửu cho ổ đỡ dùng nắp chặn kiểu ZZ 4.Permanent Lubrication by ZZ Shield Bearing

 
Các con lăn của NC được bơm mỡ  bôi trơn tại nhà máy, lượng mỡ 

bôi trơn đảm bảo cho toàn bộ quá trình hoạt động của ổ đỡ,  sau đó 

sử dụng hai nắp chặn bằng thép dập sâu (kiểu ZZ) ở hai đầu con 

lăn. Trong qúa trình vận hành không cần bôi trơn thêm. 

NC idler rollers are of factory-greased, sealed-for-life type, fitted with 

precision deep-groove ball bearings (with ZZ shields) at both ends. No 

extra-lubrication is required. 

5. Bôi trơn mỡ tại nhà máy 5. Greased at Factory 
Ổ bi và bạc được bôi trơn tại nhà máy với các loại mỡ sau: 

Ball bearings and seals are factory-greased with either of the 

followings: 
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2.Kết cấu của cụm con lăn tiêu chuẩn NC 

Structure of NC Standard Idler
 

Trục Con lăn 

Trục con lăn có độ chính xác cao, được chế tạo trên các máy 

chuyên dùng dành riêng cho con lăn. 

Con lăn được chế tạo có độ tròn, độ thẳng với tính chính xác cao, bảo 

đảm sự cân bằng tối ưu cho con lăn khi vận hành. 
Shaft

 
Pipe

 

Accurate shaft worked on machines specialized for rollers. 
Optimum pipe with accurate roundness and straightness to ensure 

well-balanced rotation when in operation. 
 

Hốc đỡ ổ bi
 

ổ bi
 

Hốc đỡ ổ bi được chế tạo bằng phương pháp dập trong khuôn 

có độ chính xác cao và được liên kết với con lăn bằng phương 

pháp hàn tự động. Các khối cứng và các cụm chi tiết được chế 

tạo luôn đảm bảo độ bền và sự liên kết chắc chắn chống lại sự 

tự tháo rời giữa các cụm chi tiết, kết quả là con lăn luôn đảm 

bảo được yêu cầu về độ bền khi làm việc với tốc độ cao và có 

thể chịu được những va chạm mạnh trong quá trình vận hành. 

Với nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi, cụm chi tiết trục, ổ bi và 

hốc đỡ ổ bi đã được tối ưu hóa. 

Ổ bi sử dụng bạc chặn có rãnh sâu dạng ZZ đảm bảo sự kín khít và 

loại trừ mọi yếu tố gây nên sự tăng nhiệt độ trong quá trình vận hành 

nhờ khe hở trong. 

Housing
 

Ball-bearing
 

Housing made of deep-drawn material casted on accurate 

mould, and automatically welded to pipe simultaneously at 

both sides. Rigid and mono- block structure so produced 

ensures to make it free from any looseness between pipe and 

housing or breakage, resultantly provided with satisfactory 

durability for high-speed conveyor susceptible to expected big 

impact during operation. 

Optimum fit given between ball bearing, shaft and housing, based 

upon years of experience. 

Ball bearing provided with ZZ shield deep-groove to ensure a nice fit 

and off-set any expected temperature rise during operation by means 

of internal clearance. 

Nắp đậy có rãnh
 

Labyrinth Seal
 

Chúng tôi đã nghiên cứu, ứng dụng thành công loại nắp đậy 

rãnh sâu kiểu không tiếp xúc, có độ bền cao. Đặc biệt thích 

hợp với những băng tải dài và bề rộng băng lớn, nắp đậy này 

là loại có tác dụng chống bụi và nước. 

 
 
 

 

 

 

 

The labyrinth seal structure is of non-contact type, ands durable and 

has less rotation-resistance as to be of optimum structure, particularly 

for a long- distance and large-capacity conveyor for bulk material. 

Seal employed is of dust-free and water-proof 

type, whose performance is well proved satisfactory after our 

repeated research and development 
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Cụm con lăn đỡ trên kiểu lòng máng CJ/Cụm con lăn đỡ trên, độ ồn thấp, kiểu CJ-G  
Troughed Carrying Idler, Model CJ / Low Noise Carrying Idler, Model CJ-G

 

Các dạng cụm con lăn tiêu chuẩn dưới đây hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu 

về chiều rộng và góc nghiêng lòng máng. 
 

Standard carrying idlers given below are available to meet the required belt 

width and Trough angle. 
Cụm con lăn đỡ trên có độ ồn thấp được bọc một lớp cao su chống mài mòn 

dày 6 mm và mài hoàn thiện bề mặt 

Băng tải có độ ồn nhỏ hơn 10 DB so với tiêu chuẩn của con lăn, tùy theo tốc 

độ vận hành. 
Low-noise carrying idlers with lagged anti-abrasion rub-ber 6 mm thick on 

rollers finished by surface grinding. 

The conveyor noise 10 decibel less than that of standard idlers, though 

varying with the speed. 
 

Cụm con lăn đỡ trên giảm chấn, kiểu IH  
Impact Idler, Model IH 

 

Cụm con lăn đỡ trên giảm chấn được lắp đặt tại vị trí nạp tải, có 

nhiều kiểu thích hợp với từng chiều rộng và góc nghiêng lòng 

máng của băng. 

Impact idlers for the loading point. Any model available to meet 

required belt width and trough angle.  
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Cụm con lăn đỡ dưới dạng phẳng, kiểu RJB /Cụm con lăn đỡ dưới độ ồn thấp kiểu RJB-G 
Flat Return Idler, Model RJB / Low Noise Flat Return Idler, Model RJB-G

 

Cụm con lăn đỡ dưới dạng phẳng, được chế tạo sẵn phù hợp với chiều 

rộng và góc nghiêng lòng máng. 

 
 

 

Flat return idlers, freely available to meet the required belt width and 

trough angle. 
Cụm con lăn đỡ dưới có độ ồn thấp được bọc một lớp cao su chống mài 

mòn có độ dày 6 mm và mài hoàn thiện bề mặt.  

Băng tải có độ ồn nhỏ hơn 10DB so với tiêu chuẩn của con lăn tùy theo 

tốc độ vận hành. 
Low-noise flat return idler with lagged anti-abrasion rubber 6 mm thick 

on rollers, finished by surface grinding. The conveyor noise 10 decibel 

less than that of standard idlers, though varying with the speed. 

 

Cụm con lăn đỡ dưới dạng phẳng có đai cao su kiểu  RJB-R 
 

Flat Return Idler with Rubber Ring, Model RJB-R 

 

Cụm con lăn đỡ dưới dạng phẳng có đai cao su có tác dụng ngăn cản bụi bẩn 

bám trên bề mặt băng khi vận hành. 
Return idlers with rubber ring to prevent any fine- grain on belt from sticking to 

the idler roller or falling down to the floor. 
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Cụm con lăn đỡ dưới dạng chữ V, kiểu RV1/ Cụm con lăn đỡ dưới dạng chữ V độ ồn thấp, kiểu RV1-G 
Vee Return Idler, Model RV1 / Low Noise Vee Return Idler, Model RV1 –G

 

2 con lăn đỡ dưới hình máng nghiêng về phía trước có tác dụng tự dịch chỉnh 

băng khi băng bị lệch. 

 
 

Forward-tilting 2-roller troughed return idlers. Belt training effect given by 

means of tilting and troughing. 
Con lăn đỡ dưới dạng chữ V có độ ồn thấp được bọc một lớp cao su chống mài 

mòn dày 6mm và mài hoàn thiện bề mặt. Băng tải có độ ồn nhỏ hơn 10DB so 

với tiêu chuẩn của con lăn tùy tốc độ vận hành. 
Low-noise vee return idler with lagged anti-abrasion rubber 6 mm thick on 

rollers, finished by surface grinding. The conveyor noise 10 decibel less than 

that of standard idlers, though varying with the speed. 

 

Cụm con lăn có dẫn hướng, đỡ trên, vận hành 1 chiều, kiểu COL11
 

Belt Training Carrying Idler, One-Way Operation, Model COL11 

 

Liên kết cơ khí được sử dụng để điều chỉnh băng trong quá trình vận hành. Khi 

mép băng tiếp xúc với con lăn bên, con lăn có khuynh hướng đẩy băng dịch 

chuyển hướng tâm, khắc phục hiện tượng lệch băng. Các trục quay được thiết 

kế nhằm ngăn chặn hiện tượng gỉ và ăn mòn kết cấu. 
Linked mechanism is applied for forced operation. In case the off-line belt 

contacts the side roller, the rollers are apt to return the belt back to the center 

for the off-line elimination. Pivot is so designed to prevent rust and corrosion. 
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Cụm con lăn dẫn hướng, đỡ trên, vận hành 2 chiều, kiểu COR 
Belt Training Carrying Idler, Reversing Operation, Model COR

 

Trong trường hợp đường biên ngoài của băng tiếp xúc với thanh dẫn hướng, 

con lăn tự điều chỉnh hướng đỡ trên có khuynh hướng đưa băng trở lại vị trí 

đường băng chuẩn (tâm đối xứng với con lăn). Thanh dẫn hướng được chế 

tạo từ vật liệu gốm, thép và gang theo tiêu chuẩn. 

 

In case the off-line belt contacts the guide shoe, the rollers are apt to return 

the belt back to the center for off-line element. Guide shoe of steel plates or 

ceramics can be provided as well as cast iron as a standard application. 

 

Cụm con lăn dẫn hướng đỡ dưới dạng phẳng, vận hành 1 chiều, kiểu ROL31
 

Belt Training Flat Return Idler, One-Way Operation, Model ROL31 
Quá trình hoạt động tự điều chỉnh hướng băng của con lăn được tác 

động bởi cơ cấu liên kết con lăn và trục thẳng đứng. Nguyên tắc hoạt 

động giống như con lăn dẫn hướng đỡ trên kiểu: COL11. Cụm chi tiết 

trục quay thẳng đứng được thiết kế chế tạo chống lại tác động của rỉ 

sét và sự mài mòn. 

 

Linked mechanism is applied for forced operation. Belt training flat 

return idler which works in the same way as belt training carrying 

idlers, Model COL11 does. Pivot is so designed to prevent rust and 

corrosion. 
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Cụm con lăn dẫn hướng, đỡ dưới, phẳng, vận hành 2 chiều, kiểu ROR 

Belt Training Flat Return Idler, Reversing Operation, Model ROR 

 

Nguyên lý hoạt động của cụm con lăn dẫn hướng đỡ dưới vận hành 2 

chiều giống như cụm con lăn đỡ trên dẫn hướng đỡ trên vận hành 2 chiều 

kiểu COR. Thanh dẫn hướng được chế tạo từ vật liệu gốm, thép hoặc 

gang tiêu chuẩn. Cụm chi tiết trục quay thẳng đứng được thiết kế, chế 

tạo chống sự tác động của rỉ sét và sự mài mòn. 

 

Belt training flat return idler for reversing operation, which works in the 

same way as belt training carrying idler Model COR does.  

Guide shoe of steel plates or ceramics can be provided as well as cast iron 

as a standard application. Pivot is so designed to prevent rust and 

corrosion. 

 

 

 

Cụm con lăn dẫn hướng, đỡ dưới, phẳng, vận hành cố định, kiểu HOL 

Belt Training Flat Return Idler, Fixed Operation, Model HOL 

 

Cụm con lăn dẫn hướng đỡ dưới được cố định sau quá trình 

điều chỉnh hướng băng. 

 

Belt training flat return idler which is fixable after belt algmmene 

by means of manual adjustment. 
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Cụm con lăn đỡ trên, dạng treo, kiểu JGC 

Garland Carrying Idler, Model JGC  
Cụm con lăn đỡ trên dạng treo có khuynh hướng tác động dịch 

chuyển băng và vật liệu về tâm Cụm con lăn do chính tác động của 

trọng lượng băng và vật liệu mang. Sự linh hoạt của loại Cụm con lăn 

đỡ trên dạng treo phù hợp với các loại vật liệu có kích thước lớn. 

Garland carrying idler, which tends to move toward center due to the 

mass of belt and material handled. Flexible garland type is suitable for 

large sized material. 

 
 
 

 
 
 

Con lăn đỡ dưới, dạng treo, kiểu JGR 

 

Garland Return Idler, Model JGR 

Cụm con lăn đỡ dưới dạng treo có khuynh hướng tác động dịch 

chuyển băng về tâm Cụm con lăn do chính tác động của trọng lượng 

băng. Do đó, tránh cho băng bị lệch ra ngoài. 

 

Garland return idler, which tends to move toward center due to the 

mass of belt, resulting in preventing belt off-line. 
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Con lăn đỡ trên, kiểu CMFR/ Con lăn đỡ trên, độ ồn thấp, kiểu CMFR-G 

Carrying Idler Roller, Model CMFR / Low Noise Carrying Idler Roller, Model CMFR-G 

 
Ngoài dãy kích thước đã được mô tả trong 

bảng dưới, đường kính ngoài của con lăn 

đỡ trên được cộng thêm 12mm. 

        

 

Dimensionwise the same as described, 

except for roller diameter with additional 

12 mm. 

 
 
 
 
Con lăn đỡ trên giảm chấn, kiểu IMFR 

Impact idler Roller, Model IMFR 

 

Con lăn đỡ trên giảm chấn tiểu chuẩn của Nippon Conveyor được 

gắn các đai cao su. Các ổ đỡ đối với băng có chiều rộng băng nằm 

trong khoảng từ 750mm đến 1200mm được lấy tăng thêm một cỡ so 

với ổ đỡ của con lăn đỡ trên thông thường tương ứng. 

 

NC Standard Impact Idler Roller equipped with hollow rubber block. 

Rollers for belt width 750 - 1200 mm are provided  

with one bigger size bearing to increase.  
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Con lăn đỡ trên giảm chấn, kiểu IMFR-J 

Impact Idler Roller, Model IMFR-J 

IMFR-J là loại con lăn đỡ trên giảm chấn, chịu tải trọng trung bình 

và có thể được lắp trên giá đỡ con lăn đỡ trên loại thông thường 

tương ứng. 

 

IMFR-J is a middle duty model impact idler rollers install- able to the 

carrying idler frames. 

 
 
Con lăn đỡ dưới, kiểu RMFR/ Con lăn đỡ dưới, độ ồn thấp, kiểu RMFR-G 

Return Idler Roller, Model RMFR / Low Noise Return Idler Roller, Model RMFR-G 

 
Ngoài dãy kích thước đã được mô tả 

trong bảng dưới, đường kính ngoài của 

con lăn đỡ dưới được cộng thêm 12mm. 

 

Dimensionwise the same as described, 

except for rofler diameter with addtional 

12 mm. 
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Con lăn đỡ dưới có đai cao su, kiểu GMFR 

Return Idler Roller with Rubber Ring, Model GMFR 

 

GMFR được thiết kế cho băng chịu tải trọng nặng, có tác dụng 

hạn chế các hạt bụi nhỏ bám lại trên bề mặt băng và bề mặt con 

lăn. 

 

GMFR is designed for heaver belt support, to prevent grains on 

return belt. 

 

 
 

 
Con lăn đỡ dưới có đai cao su, kiểu GMFR-J 

Return Idler Roller with Rubber Ring, Model GMFR-J 

 

GMFR-J được thiết kế cho băng chịu tải trọng trung bình và tải trọng 

nhẹ, có tác dụng hạn chế các hạt bụi nhỏ bám lại trên bề mặt băng 

và bề mặt con lăn. 

 

GMFR-J is designed for light or medium weight belt support. to 

prevent grains on return belt. 
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Bảng kích thước của con lăn đỡ dưới có đai cao su Urethane, kiểu UMFR 

Dimension Table, Return Idler Roller with Urethane Ring, Model UMFR 

 

Vòng đai trung gian của con lăn được chế tạo từ vật liệu 

Urethane có khả năng chống mài mòn cao, nhằm tăng tuổi thọ 

của con lăn. Các kích thước của giá đỡ con lăn này giống như 

giá đỡ con lăn đỡ dưới có đai cao su. 

 
 

 

Intermediate ring made of urethane with superior anti-

abrasion, leading to longer life. 

The same dimension for mounting as return idler roller with 

rubber ring has. 

 

 

 

 

 

 
 
Con lăn của Cụm con lăn đỡ dưới dạng chữ V, kiểu VMFR/ Con lăn của cụm con lăn đỡ dưới dạng chữ V, độ 

ồn thấp, kiểu VMFR-G 

Vee Return Idler Roller, Model VMFR / Low Noise Vee Return Idler Roller, Model VMFR-G 

 
Ngoài dãy kích thước đã được mô tả trong 

bảng dưới, đường kính ngoài của con lăn 

đỡ dưới được cộng thêm 12mm. 

 

Dimensionwise the same as described, 

except for roller diameter with additional 12 

mm. 
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Con lăn đỡ trên, kiểu ECO2 / Kiểu ECO3 

Carrying Idler Roller, Model ECO2 I Model ECO3 

 

Con lăn này sử dụng tấm bịt bằng thép được chế tạo chính xác thay cho 

những tấm bịt phức tạp làm bằng plastic. Do đó, con lăn này có thể 

được tái sử dụng như kim loại phế liệu khi nó bị vỡ, hơn nữa, tấm bịt 

này có khả năng ngăn được những tia lửa được phóng ra bởi ổ bi khi ổ 

bi này bị hỏng. Con lăn này thân thiện với môi trường và chịu lửa tốt 

hơn so với loại thông thường. 

        

 

This roller is used precisely molded thin steel plate material for a 

labyrinth seal instead of resin (plastic) material.Thereby, the roller 

becomes recyclable as ironware when it is scrapped.Moreover, the 

outbreak of fire from the seal part can also be prevented at the time of 

bearing failure.This roller is really earth- friendly and also superior in fire 

prevention than conventional type. 

`  

 
Con lăn đỡ dưới, kiểu ECO2 / Kiểu ECO3 

Return Idler Roller, Model ECO2 / Model ECO3 
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Cụm con lăn đỡ trên dạng đặc biệt 

Special Carrying Idler 

 

1. Cụm con lăn đỡ trên dạng đặc biệt, kiểu TGC 

    Garland Carrying Idler, Model TGC 

 

2. Cụm con lăn đỡ trên dạng đặc biệt, kiểu TGI 

    Garland Impact Idler, Model TGI 

 

Cụm com lăn có thể tự phân bố lại vật liệu trên băng trong trường 

hợp vật liệu phân bố trên băng không đồng đều theo tiết diện ngang. 

Trong trường hợp xuất hiện hư hỏng của con lăn, có thể hạ thấp con 

lăn khỏi tiếp súc với băng bằng cách xoay móc treo để con lăn ngừng 

hoạt động, chánh sự gia tăng nhiệt của con lăn. 

 

Sự dịch chuyển của các con lăn làm giảm lực va đập do vật liệu gây 

ra tại điểm nạp vật liệu, kết quả nâng cao tuổi thọ của băng và con 

lăn. 

The displacement of rollers relieves any impact coming out of carried 

materials at the loading point, 

 resultantly for the longer life of conveyor belt and rollers.  Rollers freely move to cope with the imbalanced loading of materials 

to minimise any materials spillage. 

In case any breakage of roller takes place, turn the holding lever of 

hangers to keep rollers suspended off the belt for preventing roller 

from heating up. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cụm con lăn đặc biệt 

Special Idler Roller 

 

1. Con lăn với nắp chặn đặc biệt, kiểu WSC, WSR 

   Idler Roller with Special Bearing Seal, Model WSC, WSR
  

 

2. Con lăn đỡ dưới đai ngoài dạng đặc biệt, kiểu R-SR  

   Return Idler Roller with Special Ring, Model R-SR
 

 

Con lăn dùng nắp chặn đặc biệt với khe hở nhỏ dùng làm việc trong 

 môi trường bụi bẩn. 

Kích thước của nó cũng giống như kích thước tiểu chuẩn của con lăn. 

Roller with tighter sealing, particularly effective when used at dusty area. 

Dimensionwise the same as Standard Model for interchangeability. 

 

Con lăn đỡ dưới dạng này dùng cho trường hợp tải trọng lớn. 

Return roller for heavy load 
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Thiết bị làm sạch băng tải.  

 
 

Kiểu H: 

 

 

Đặc điểm và tính năng nổi bật: 

Phần đầu của thiết bị làm sạch chỉ rơi ra khi có một ngoại lực bất 

thường và lớn hơn giới hạn an toàn. Phần đầu được làm bởi kim loại 

cứng, có khả năng chống mài mòn và độ bền cao. 

  Thiết bị kiểu này giúp giảm nhiều chi phí của công tác làm sạch vật 

liệu rơi vãi và chi phí bảo dưỡng. Những bộ phận này đều có thể thay 

thế được khi bị mòn, ngoài ra kiểu này có thể áp dụng cho loại băng 

vận hành 2 chiều. 
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Kiểu JS: 

 

 

Đặc điểm và tính năng nổi bật: 

 

Thiết bị kiểu này phù hợp với các loại băng tải và an toàn, do vật liệu 

của lưỡi cạo làm sạch được làm bằng cao su Urethane. Kiểu thiết bị 

làm sạch này nâng cao hiệu quả làm sạch vì lưỡi cạo được tỳ chặt lên 

băng. Lưỡi cạo này có khả năng co dãn theo mức độ gồ ghề của mặt 

băng đo đó bề mặt băng được làm sạch hơn. 

Loại này có thể áp dụng cho loại băng vận hành 2 chiều. 
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Kiểu P: 

 

 

Đặc điểm và tính năng nổi bật: 

 

Thiết bị kiểu này phù hợp với những loại băng tải và an toàn bởi 

vì cơ cấu miệng đệm bằng cao su, có thể khiến lưỡi cạo rời ra 

khi có lực ngoại lực bất thường tác dụng. Phần đầu được làm 

bởi kim loại cứng, có khả năng chống mài mòn và độ bền cao. 

Thiết bị kiểu này giúp giảm nhiều chi phí của công tác làm sạch 

vật liệu rơi vãi và bảo dưỡng. Những bộ phận bị mài mòn đều 

có thể thay thế được. Cơ cấu miếng đệm sẽ làm giảm sự dao 

động và giữ áp lực tối ưu nhất. 
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Kiểu U: 

 

 

Đặc điểm và tính năng nổi bật: 

Hình dạng phù hợp nhất được áp dụng cho lưỡi của thiết bị làm sạch 

là dạng cung tròn do có thể làm sạch được các phần của băng. Nó có 

thể lấy theo dạng lòng máng của băng tải. 
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Cơ cấu làm sạch băng kiểu V/Cơ cấu làm 

sạch băng kiểu N. 

 

Đặc điểm và tính năng nổi bật: 

Sử dụng làm sạch các vật liệu rơi vãi xuống mặt băng phía dưới. Lưỡi 

gạt được làm bằng cao su. 

 

Kiểu N 
 

 

 

 

Kiểu V 
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Cửa kiểm tra.  
 
 

 
 

Tính năng nổi bật: 

Nippon conveyor cung cấp sản phẩm của kiểm tra 

tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu sau 

1. Lắp ráp dễ dàng. 

Các kiểu cửa kiểm tra có thể lắp đặt dễ dàng với thời 

gian ngắn. 

2. Chống ăn mòn và không thấm nước. 
Cấu tạo kín, chống mài mòn và thấm nước. 
 

3. Dễ kiểm tra. 
Cửa kiểm tra có thể đóng mở nhanh, dễ dàng bằng cơ 

cấu khóa một chạm đơn giản, do vậy làm thời gian kiểm 

tra. 

4. Chất lượng đồng nhất và kinh tế.
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Các thiết bị an toàn. 

Cảm biến đo độ lệch băng. 

 

Phát hiện băng chạy lệch. 
+ Cách trở lại trạng thái ban đầu: Tự điểu chỉnh 
+ Cực nối: Một dùng cho cảnh báo, một dùng cho dừng 

khẩn cấp. Thiết bị tự động phát hiện sự chuyển động lệch 

về một phía và mức độ lệch của băng, từ đó gửi tín hiệu 

cảnh báo hoặc tín hiệu dừng khẩn cấp cho hệ thống điều 

khiển tương ứng với mức độ lệch của băng. 
 

 

Công tắc dây giật. 

 

Dùng cho trường hợp dừng băng tải khẩn cấp  
+ Cách trở lại trạng thái ban đầu: Tự động hoặc bằng 

tay. 
+ Lực giật dây: 49±10N (5±1kgf) 
Thiết bị dây giật dùng cho trường hợp dừng khẩn cấp 

băng tải. Thiết bị này có thể lắp đặt dọc theo chiều dài 

băng tải tùy theo yêu cầu của khách hàng. Dạng thiết bị 

này bắt buộc phải lắp đặt đảm bảo tiểu chuẩn về an toàn 

& vệ sinh lao động. 

 

 
Thiết bị đo tốc độ  

 

Thiết bị đo tốc độ kiểu từ tính. 

Kiểm soát tốc độ và hiện tượng trượt của băng so 

với tang chủ động. 
 

Thiết bị đo tốc độ dùng cảm biến. 

+ Tốc độ tối đa có thể dò: 2000 vòng/phút. 
+Tốc độ thiết lập: 2-999 vòng/phút (trong  

   trường hợp 1 đầu cảm ứng). 
Cơ cấu này sử dụng cảm biến để đo tốc độ 

xoay của trục không cần tiếp xúc trực tiếp với 

trục. Cảm biến đếm số lần quét qua của 

thanh được gắn trên trực tang từ đó đưa 

ra tốc độ của băng. 

Rơle đầu ra sẽ kích hoạt khi tốc độ đạt tới 

tốc độ được cài đặt. 
 

 
 
 

 

+ Phân loại tốc độ: 80-1800 vòng/phút. 
                          : 33-300 m/phút. 
+ Tốc độ làm việc: 50 vòng/phút (giá trị tối thiểu) 
Cơ cấu này kiểm tra tốc độ băng bằng con lăn tiếp 

xúc trực tiếp với phía mặt dưới của băng. 

Khi tốc độ băng đạt tới tốc độ được cài đặt thì 

Thiết bị sẽ kích hoạt. Chuyển động của băng tác 

động lên con lăn làm quay con lăn đồng thời nam 

châm gắn trên trục quay làm sinh ra dòng điện 

cảm ứng tương ứng với tốc độ của băng. Vì vậy, 

nó không cần điện và quá trình bảo dưỡng trở lên 

dễ dàng. 
 

 

 

Thiết bị đo tốc độ tiếp xúc trực tiếp với trục. 

+ Tốc độ quay không đổi 
+ Phân loại tốc độ: 179 vòng/phút. 
+ Tốc độ làm vệc: 0.1-99.9 vòng/phút  

Trục quay của thiết bị đo được nối trực tiếp 

với trục của tang. 
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Công tắc mức.
 

Dùng phát hiện quá trình dồn ứ vật liệu trong phễu hoặc theo dõi mức  

vật liệu trong các kho chứa. 
 

Công tắc mức kiểu tấm chặn. 

 

 

+ Phương pháp dò tìm: Kiểu áp lực mặt bên  
+ Độ nhạy dò tìm: 14.7-24.5N (1.5±2.5kgf) tại góc của tấm gạt. 

Nguyên lý hoạt động: Khi vật liệu đạt đến vị trí tấm gạt của thiết 

bị. Vật liệu có su hướng đẩy tấm gạt ra xa tim đống việt liệu, khi 

tấm gạt được đẩy đến vị trí cài đạt thì công tắc liên kế với tấm gạt 

được kích hoạt đồng thời gửi tín hiệu về trung tâm điều khiển. 

Từ đó trung tâm điều khiển sẽ thực hiện các hoạt động tương ứng. 
 

 
 

Công tắc mức kiểu nghiêng TC-1, TC-3.  
 

 
 

 

 

  

 

Thiết bị dò vết thủng hoặc rách trên băng. 

Tự động dò tìm vết rách trên băng. 
+ Phương pháp dò tìm: Phương pháp nén cảm biến Silic – cao su 
+ Cỡ băng: Băng rộng từ 600mm đến 2200mm 
+ Điện cực đầu ra: 1 điện cực 250V-2A 
Cảm biến này sử dụng để dừng hệ thống băng tải khi băng bị rách (thủng) do 

vật liệu đổ xuống tại vị trí đáy phễu. 
Cảm biến này có chứa đầu cảm biến dò vết rách trên băng, và chuyển tín 

hiệu về trung tâm điều khiển. Các cảm biến lắp đặt trên tất cả các cụm con 

lăn giảm chấn. Dây cảm ứng được lắp cùng các cảm biến và nối với bộ 

chuyển đổi sao cho giá thành có thể nhỏ nhất. 
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Nắp bảo vệ băng tải. 

Đặc điểm và tính năng nổi bật 

1. Giá rẻ cộng thêm khả năng giảm chấn và chống lửa làm giảm tối thiểu sự rủi 

ro và thiệt hại do hỏa hoạn. 
2. Che kín băng tải bằng nắp bảo vệ và hàng rào che cạnh, giảm ồn và vận 

hành êm ái. 
3. Phương pháp nối các nắp bảo vệ là kiểu nối chồng, do vậy độ ồn, độ ô 

nhiễm được giảm thiểu tối đa đồng thời chống dột nước. 

 
Đặc điểm của nắp bảo vệ dạng đóng mở. 

1. Nắp có thể mở và nhanh bằng cách cài bản lề trên một phía cố định và hệ 

thống chốt phía di động. 
2. Lắp đặt đơn giản, dễ dàng bảo dưỡng khi hoạt động và giảm thiểu tối đa các 

trục trặc. 
3. Trong trường hợp chiều rộng băng lớn hơn 1400mm, nắp được chia làm hai 

nửa để thuận lợi cho công tác kiểm tra.  
4. Loại nắp sợi tổng hợp FRP hiện tại có thể được thay thế với nắp thép mạ 

kẽm dạng lượn sóng. 
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Loại nắp bảo vệ dạng FRP kiểu MLC  

 Đặc điểm và tính năng nổi bật. 

 

1. Độ bền, khả năng cách nước và chống mài mòn cao. 

  + Sản phẩm được đúc theo khuôn, sử dụng vật liệu FRP có cường độ 

và độ bền tốt. 

  + Sản phẩm đủ khả năng chịu được áp lực gió và áp lực tuyết phủ 

bên ngoài. 

  + Không bị gỉ và ăn mòn. 

  + Không yêu cầu sơn bề mặt, không cần sửa chữa và bảo dưỡng, tiết 

kiệm được chi phí bảo dưỡng. 

2. Đóng và mở nhanh. 

   +Dễ dàng mở và đóng, lắp ráp và tháo dỡ bằng sử dụng bản lề chốt 

hoặc kẹp dạng U. 

3. Dạng nối được bịt kín 

   + Kiểu nối chồng làm giảm độ ồn, ô nhiễm bụi và chống được nước 

mưa. 
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 Ổ đỡ 
Bearing 
1. Đường kính trục 40-140mm 
  Ổ đỡ con lăn mang số hiệu 22200 

 
2. Đường kính trục 150-300mm 
  Ổ đỡ con lăn mang số hiệu 23000 
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Căng băng dạng trục vít kiểu TCR. 
Đặc điểm và tính năng nổi bật. 
Căng băng dạng trục vít kiểu TCR dùng cho băng tải ngắn hơn 30m. Hành trình trục vít trong khoảng 450-900mm 
1. Đai ốc chịu kéo cỡ lớn, điểu chỉnh dễ dàng bằng tay. Ngoài ra nó còn có tác dụng chống hiện tượng tự tháo.  
2. Khung có độ cứng cao. 
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HỆ THỐNG TRỢ GIÚP PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT TRÊN TANG 

 
1. Thiết lập kích thước cơ bản và điểu kiện tải trọng cần thiết cho kết cấu tang. 
2. Hệ thống của chúng tôi sẽ phân tích theo tiêu chuẩn thiết kế. 
3. Áp dụng hệ thống phân tích này giúp tối ưu hóa việc chế tạo và giảm chi phí. 
Đặc điểm của hệ thống: 

o Khả năng chia nhỏ của phần tử vỏ là khá lớn (tối đa 20.000 phần tử) 

o Có khả năng gán tải trọng phân bố. 

o Biểu diễn kết quả phân tích dạng biểu đồ hoặc dạng đồ họa. 

o Trong quá trình phân tích xét đến ảnh hưởng của lõi rỗng với kết cấu Tang. 

  Chia nhỏ phần tử  Hiển thị tải trọng phân bố 

 
         

                                  8000-2000 phần tử               Tải trọng phân bố đều            Tải trọng hình thang 

 Biểu đồ ứng suất cục bộ trên tang 

 
 

 Biểu đồ phân bố ứng suất trong đĩa tang 
 

 Biểu đồ phân bố ứng suất bề mặt tang 
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Công ty TNHH Băng tải Nhật Bản mang tới cho khách hàng những sản phẩm tin cậy và chất lượng ổn định 

được bảo đảm bởi hệ thống kiểm tra chất lượng. 

Nippon Conveyor provides certain quality and trust for customer by original inspection system. 

 

• Kiểm tra khả năng chống bụi. 
Thí nghiệm này tạo ra các điều kiện làm việc sát với thực tế. Bụi 

được liên tục thổi vào nắp che ổ đỡ của con lăn. Lượng bụi thu 

được phụ thuộc vào các điều kiện, và thời gian thí nghiệm cụ thể. 

Do đó xác định được tính năng của nắp che của ổ đỡ con lăn.  
• Dust Proof Test 
This tester creates a stricter 

condition than norm where 

dust is given forcibly and 

continuously into the seal of 

rotating roll and the quantity 

of dust got in is determined 

under various conditions given 

in a given time. This will tell 

you the sealability in rather short length of time. 
• Kiểm tra khả năng chống nước. 
Phần lớn các băng tải cao su được lắp đặt ngoài trời, thí nghiệm 

này nhằm xác định lượng nước thẩm thấu qua bạc chặn và lựa 

chọn cấu trúc của bạc chặn cũng như đánh giá các đặc điểm của 

bạc chặn để lựa chọn ra 

bạc chặn phù hợp nhất. 
•Water-proof  Test 
Most of the belt conveyors are 

installed outdoor, and the test 

is conducted to determine the 

water tightness which the seal 

structure offers, and evaluate 

the effect. 
• Kiểm tra độ bền. 
Thí nghiệm này nhằm đánh giá độ 

bền của các con lăn và các chi tiết 

thành phần của con lăn dưới tác 

dụng tải trọng và tốc độ. 

•Endurance Test 

This test is to clarify the durability 

of rolls and their component parts 

under a given load and speed. 

 
 

 

CON LĂN-ROLLER 

•Kiểm tra khả năng hoạt động của con lăn. 
•Function Tests of Rollers 
Kiểm tra khả năng hoạt động của con lăn được tiến hành thường xuyên 

nhằm cải tiến sản phẩm hơn nữa. 
Function Tests of Rollers in every respect have been conducted for further 

inprovement. 
•Kiểm tra hệ thống ma sát lăn. 
Hệ số ma sát lăn của con lăn bao gồm ma sát giữa băng với con lăn, ma 

sát lăn của ổ đỡ, và ma sát trượt của bạc chặn. Cụ thể thì hệ số ma sát 

phụ thuộc rất nhiều vào kết cấu của bạc chặn. Quá trình kiểm tra nhằm 

xác định hệ số ma sát của con lăn để tìm ra các nguyên nhân tạo ra ma 

sát. Kết quả kiểm tra này còn cho ta giá trị hệ số ma sát f của con lăn. 
• Rotation Resistance Test 
The resistance to rotation to rolls comprises rolling resistance between 

belt and roll, rolling resistance of bearings, sliding friction of seal, etc.. In 

particular it is influenced greatly by the seal structure. The resultant 

resistance to rotation, expressed 

as an apparent coefficient of 

friction on the roll surface, is the 

value of coefficient of rotation 

friction of the roll. This test is 

conducted to seek this f value.  
 

TANG-PULLEY
 

 

 

Tang thành phẩm được kiểm tra bởi thiết bị đo cân bằng động và được 

hiệu chỉnh chuẩn bằng cách gắn thêm hoặc bớt khối lượng tương ứng. 
The pulley manufactured is checked by balance measuring instrument, 

and undergoes the balance adjustment by means of finish machining 

or weight mounting. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MATERIAL HANDLING SPECIALIST FROM JAPAN 

 




