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Mở đầu 

Tài liệu này được biên tập từ các hướng dẫn tính toán băng tải sau đây: 

 Bridgestone, Conveyor Belt Design Manual; 
 Funner Dunlop, Conveyor Handbook  
 Funner Dunlop, Selecting the Proper Conveyor Belt; 
 CSMA, Belt Conveyors for Bulk Materials. 

Nội dung được tóm lược nhằm trợ giúp quá trình tính toán cơ khí để lựa chọn các 
thành phần chính của một hệ thống băng tải. Các nội dung tính toán được trình bày ở đây bao 
gồm: 

1. Xác định chiều rộng băng tải; 
2. Xác định vận tốc băng tải; 
3. Tính toán công suất dẫn động băng tải; 
4. Tính lực kéo phân bố trên dây băng tải; 
5. Lựa chọn dây băng tải; 
6. Xác định kết cấu và cách bố trí các puly, con lăn. 
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1. Giới thiệu các thuật ngữ 

Các chi tiết quan trọng của một hệ thống băng tải được minh họa trên hình 1. 

 
Hình 1. Cấu trúc một hệ băng tải 

- Tail pulley: pu-ly phía sau; 
- Feed chute: máng cấp vật phẩm 
- Loading skirt: vùng cấp vật phẩm lên băng tải 
- Tripper: Cơ cấu gạt vật phẩm 
- Head pulley and drive: Pu ly phía trước kiêm dẫn động 
- Discharge chute: máng nhả vật phẩm 
- Snub and bend pulley: puly căng và dẫn hướng băng tải 
- Return idler: con lăn nhánh quay về (nhánh không làm việc) 
- Carrying idler: con lăn đỡ nhánh mang tải 
- Troughing carrying idler: con lăn tạo máng 

Có thể hình dung băng tải như một bộ truyền đai có kích thước lớn. Các vật phẩm cần 
vận chuyển được đổ trực tiếp lên dây băng tải hoặc được đóng gói, hoặc đựng trong các 
thùng gắn cố định trên băng tải (Bucket conveyor). 

Băng tải được dùng để vận chuyển khối lượng vật liệu lớn trên khoảng cách hoặc độ 
cao lớn. Một băng tải thường vận chuyển các vật liệu hay đối tượng cùng loại. Thông thường, 
các đối tượng này được đặt lên băng tải theo dạng tự do, hay nói cách khác, đổ liên tục lên 
băng đang chuyển động. Trong tài liệu này, ta thống nhất sử dụng thuật ngữ “vật phẩm” để 
chỉ các đối tượng được vận chuyển.  

Góc máng (Trough angle). Có thể bố trí dây băng tải nằm ngang (Flat belt), tương tự 
như ở bộ truyền đai dẹt. Tuy nhiên, người ta thường sử dụng thêm các con lăn đặt nghiêng 
(con lăn máng – Troughing idlers) để uốn dây băng tải thành dạng máng lõm, nhằm vận 
chuyển vật phẩm được ổn định hơn (Xem minh họa trên hình 2). 
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Hình 2. Tạo dạng máng cho băng tải nhờ các con lăn máng 

 

  
Hình 3. Con lăn phẳng và các con lăn máng 

Góc mái 

Khi vật phẩm được đổ thành đống, góc ở đỉnh đống vật liệu được gọi là góc mái 
(Surcharge angle). Góc mái khi vận chuyển nhỏ đi so với khi đứng yên (xem hình 4). 

 
Hình 4. Góc mái của đống vật phẩm 
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2. Độ rộng tối thiểu băng tải 

Độ rộng băng tải phụ thuộc lưu lượng cần vận chuyển và kích cỡ vật phẩm (hay kích 
thước của các “hạt” vật liệu) cần vận chuyển trên băng. Nếu kích cỡ vật phẩm càng lớn thì độ 
rộng băng tải càng phải rộng. 

Bảng 1 trình bày độ rộng tối thiểu của băng tải cho các giá trị kích cỡ vật phẩm khác 
nhau. Cột A dùng cho các vật phẩm có kích thước khá đồng nhất; cột B cho các dạng vật 
phẩm có kích thước không đều – “hạt” to nhất không quá 10% thể tích cả khối.  

Bảng 1. Độ rộng tối thiểu của băng tải 
Kích cỡ hạt  (mm) Độ rộng tối thiểu (mm) A (Đồng nhất) B (Lẫn lộn) 

400 64 100 
450 75 125 
500 85 150 
600 110 200 
650 125 225 
750 145 275 
800 157 300 
900 180 350 

1.000 203 400 
1.050 215 425 
1.200 250 500 
1.400 297 600 
1.600 345 700 
1.800 380 800 
2.000 440 900 
2.200 500 1,000 
2.400 550 1,100 
2.600 600 1,200 
2.800 650 1,300 
3.000 700 1,400 
3.150 750 1,500 

3. Góc nâng/ hạ của băng tải 

Góc nâng hay hạ của băng tải (góc dốc) được quyết định bởi đặc tính và hình dạng 
các hạt vật liệu được vận chuyển. Các vật liệu dạng hạt, ổn định có thể sử dụng băng tải có độ 
dốc lớn; các vật liệu không ổn định như than, cát cần xác lập góc dốc nhỏ. 

Góc dốc lớn nhất của băng tải có bề mặt nhẵn được cho trong bảng 2. Khi bề mặt 
băng bị ướt hoặc bẩn, các giá trị trong bảng cần giảm đi 2 đến 5 độ. 
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Bảng 2. Góc dốc lớn nhất cho phép khi vận chuyển vật phẩm 
 

Vật liệu Kích cỡ hạt Góc dốc lớn nhất của băng tải(độ) 
Trên 100 mm 15 
Dưới 100 mm 16 
Không xác định 18 
Ướt, mịn 20 

Than đá 

Khô, mịn 22 
Đồng nhất 17 
Không đồng nhất 18 Than cốc 
Mịn 20 
150 mm 12 
100 mm 20 Bê tông vụn 
50 mm 24 
Trên 100 mm 15 
10 - 100 mm 16 - 18 Đá 
Dưới 10 mm 20 
Trên 100 mm 18 Quặng Dưới 100 mm 20 
Trên 100 mm 18 Đá vôi Dưới 100 mm 20 

Vôi Mịn 23 
Xi măng Mịn 22 
Lưu huỳnh Mịn 23 

Trên 100 mm 15 
Dưới 100 mm 25 Quặng phốt phát 
Mịn 30 
Sạch, đồng nhất 12 
Bẩn, không đồng nhất 15 Sỏi 
Không đồng nhất 18 
Khô 15 
Ướt 20 Cát 
Để làm khuôn đúc 24 
Khô 20 Đất Ướt 22 
Dăm 27 Gỗ Hộp 15-25 

Muối  20 

4. Vận tốc băng tải 

Vận tốc băng tải cần giới hạn tùy thuộc dung lượng của băng, độ rộng của băng và 
đặc tính của vật liệu cần vận chuyển. Sử dụng băng hẹp chuyển động với vận tốc cao là kinh 
tế nhất; nhưng vận hành băng tải có độ rộng lớn lại dễ dàng hơn so với băng tải hẹp. 
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Bảng 3 cho các giá trị vận tốc lớn nhất của băng tải tùy thuộc độ rộng băng cho 3 
nhóm vật phẩm khác nhau: nhóm A: Các loại vật liệu hạt; nhóm B: Than mỏ và các vật liệu 
có tính bào mòn; nhóm C là các vật phẩm gồm quặng cứng, đá và các vật liệu có cạnh sắc. 

Bảng 3. Vận tốc lớn nhất của băng tải 
 

Độ rộng băng (mm) A (m/phút) B (m/phút) C (m/phút) 
400 180 150 150 
450 210 180 180 
500 240 180 180 
600 240 210 200 
650 240 210 200 
750 270 240 220 
800 270 240 220 
900 300 250 240 

1.000 300 250 240 
1.050 300 250 24C 
1.200 330 300 270 
1.400 360 330 270 
1.600 360 330 270 
1.800 - 360 300 
2.000 - 360 300 
2.200 - 3.000 - 360 300 

Vận tốc băng tải thường được tính toán nhằm đạt được lưu lượng vận chuyển theo yêu 
cầu cho trước. Lưu lượng vận chuyển của một băng tải có thể được xác định qua công thức: 

 sVAQt ...60 γ=  (1) 

Trong đó, Qt: Lưu lượng vận chuyển, tấn/ giờ; 

- A: Diện tích mặt cắt ngang dòng vận chuyển (m2) 
- γ: Khối lượng riêng tính toán của khối vật liệu (tấn/ m3) 
- V:  Vận tốc băng tải (m/phút) 
- s: Hệ số ảnh hưởng của góc nghiêng (độ dốc) của băng tải 

Từ đó, có thể tính được vận tốc băng tải theo công thức sau: 

 
sA

QV t

...60 γ
=  (m/phút) (2) 

Sau khi tính được vận tốc băng tải, cần kiểm tra đảm bảo vận tốc không vượt quá giá 
trị lớn nhất cho trong bảng 3. Nếu không, cần chọn chiều rộng băng tải lớn lên và tính lại. 
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Các đại lượng trong công thức tính vận tốc được xác định như dưới đây. 

4.1. Diện tích mặt cắt ngang dòng chảy 

 Diện tích mặt cắt ngang dòng chảy có thể được xác định như sau: 

 2)05,09,0( −= BKA  (3) 

Với 

- A: Diện tích mặt cắt ngang dòng vận chuyển (m2) 
- K:  Hệ số tính toán 
- B: Độ rộng băng tải (m) 

 

Hệ số K được cho trong bảng 4. 

Bảng 4. Hệ số tính toán mặt cắt dòng chảy 
 

Góc mái (Surcharge Angle) độ) Dạng 
băng tải 

Góc 
máng 10 20 30 

Phẳng 0 0,0295 0,0591 0,0906 
10 0,0649 0,0945 0,1253 
15 0,0817 0,1106 0,1408 
20 0,0963 0,1245 0,1538 
25 0,1113 0,1381 0,1661 
30 0,1232 0,1488 0,1754 
35 0,1348 0,1588 0,1837 
40 0,1426 0,1649 0,1882 
45 0,15 0,1704 0,1916 
50 0,1538 0,1725 0,1919 
55 0,157 0,1736 0,1907 

Máng, 3 
con lăn 

60 0,1568 0,1716 0,1869 
30 0,1128 0,1399 0,1681 
40 0,1336 0,1585 0,1843 
50 0,1495 0,1716 0,1946 
60 0,1598 0,179 0,1989 

Máng, 5 
con lăn 

70 0,1648 0,1808 0,1945 
 

4.2. Góc mái 

Góc mái của một đống vật phẩm là góc hình thành giữa đường nằm ngang và mái dốc 
của đống vật phẩm. Các giá trị thông thường cho trong bảng 5. 
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Bảng 5. Góc mái một số dạng vật liệu khi vận chuyển 
Góc mái (độ) Dạng vật liệu 

10 Vật liệu mịn, khô. 
20 Các vật liệu hạt (than, sỏi, quặng…) có thể vận chuyển bằng các 

dụng cụ thông thường. 
30 Các vật liệu hạt lớn hoặc được cấp lên băng bằng các dụng cụ đặc 

biệt, đảm bảo tính đồng nhất của khối. 

Có thể tham khảo thêm các minh họa giá trị góc mái cho một số dạng vật phẩm khác 
nhau trên hình 5. 

 
Hình 5. Góc mái của 1 số vật phẩm [4] 

4.3. Khối lượng riêng tính toán 

Khối lượng riêng tính toán của các khối vật phẩm có tính đến khoảng cách giữa các 
hạt hay các đối tượng khi vận chuyển. Lưu ý rằng giá trị này khác với giá trị khối lượng riêng 
thực sự của vật liệu. 

Khối lượng riêng tính toán của một số vật liệu cho trong bảng 6. 

Bảng 6. Khối lượng riêng tính toán của 1 số vật liệu 
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Vật liệu Khối lượng riêng 
tính toán (tấn/m3) Vật liệu Khối lượng riêng 

tính toán (tấn/m3)
Cát khô 1,44 - 1,68 Muối nghiền 1,12 - 1,28 
Cát ướt 1,84 - 2 Nhôm hạt 0,8-0,96 
Đá mềm 1,6 - 1,76 Nhôm tán mịn 0,72 - 0,8 
Đá tráp, vỡ 1,68 - 1,76 Quặng đồng 1,92 - 2,56 
Đá vôi 1,52 - 1,6 Quặng nhôm 0,88 - 0,93 
Đất khô 1,12 - 1,28 Quặng sắt 2,08 - 2,88 
Đất sét khô 1 - 1,2 Than cốc dạng cám 0,4 - 0,54 
Đất sét ướt 1,52 - 1,68 Than cốc tinh 0,56 - 0,64 
Đất ướt 1,66 - 1,79 Than đá 0,83 - 0,96 
Gỗ 0,61 - 0,75 Than mỏ 0,64 - 0,72 
Lúa mạch 0,61 Xi măng Cơ-lanh-ke 1,28 - 1,52 
Muối mỏ 0,72 - 0,82 Xi măng Porlan, khô 1,41 - 1,6 
 

4.4. Hệ số ảnh hưởng của độ dốc băng tải 

Băng tải càng dốc thì lưu lượng vận chuyển vật liệu được càng thấp. Hệ số giảm lưu 
lượng do độ dốc, s, cho trong bảng 7. 

Bảng 7. Hệ số độ dốc băng tải 
 

Góc dốc (độ) Hệ số s Góc dốc (độ) Hệ số s 
2 1 21 0,78 
4 0,99 22 0,76 
6 0,98 23 0,73 
8 0,97 24 0,71 
10 0,95 25 0,68 
12 0,93 26 0,66 
14 0,91 27 0,64 
16 0,89 28 0,61 
18 0,85 29 0,59 
20 0,81 30 0,56 

 

5. Tính toán công suất truyền dẫn băng tải 

Công suất làm quay trục con lăn kéo băng tải được tính theo công thức sau: 

 tPPPPP +++= 321 (KW) (4) 

Trong đó, P1 là công suất cần thiết kéo băng tải không tải chuyển động theo phương 
ngang;  P2 là công suất cần thiết kéo băng tải có chất tải chuyển động theo phương ngang; P3 
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là công suất kéo băng tải có tải chuyển động theo phương đứng (nếu băng tải có độ dốc đi 
lên; nếu băng tải vận chuyển vật phẩm đi xuống, P3 mang giá trị âm); Pt là công suất dẫn 
động cơ cấu gạt vật phẩm. 

 Các thành phần công suất được tính toán như sau: 

 
6120

.).(
1

VWllfP o+
=  (5) 

 
6120

.)(
367

)(
2

VWllfQllfP moto +
=

+
=  (6) 

 
6120

..
367

.
3

VWHQHP mt ==  (7) 

 

Trong các công thức này, các đại lượng tính toán bao gồm: 

• F là hệ số ma sát của các ổ lăn đỡ con lăn; 
• W là khối lượng các bộ phận chuyển động của băng tải, không tính khối lượng 

vật phẩm được vận chuyển (kg);  
• Wm: Khối lượng vật phẩm phân bố trên một đơn vị dài của băng tải (kg/m); 
• V : Vận tốc băng tải (m/phút) 
• H : Chiều cao nâng (m) 
• l : Chiều dài băng tải theo phương ngang (m) 
• lo : Chiều dài băng tải theo phương ngang được điều chỉnh (m) 

Các công thức tính phụ trợ: 

 12W
l

W
l

WW
r

r

C

C ++=  (8) 

 αtanlH =  (9) 

 
V

QW t
m .06,0
=  (10) 

Với: 
• Wl : Khối lượng phân bố của băng tải (kg/m) 
• Wc : Khối lượng các chi tiết quay của một cụm các con lăn đỡ tải (kg); 
• Wr : Khối lượng các chi tiết quay của một cụm các con lăn đỡ nhánh băng tải đi về; 
• Pc : Bước các con lăn đỡ tải (m) 
• Pr : Bước các con lăn đỡ nhánh chạy không (m) 
• α: Góc dốc của băng tải 

 
Các số liệu tra cứu cho trong các bảng dưới đây. 
 


