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ABSTRACT 
 
The paper deals with the presentation of features of a 
model of conveyor belt system. The model was developed 
to run with EXCEL. The results obtained from model 
running can be used to help making a good decision for 
the users of conveyor belt. On the other hand it can be 
used in the education too. 

 
1. BEVEZETÉS 

 
A bányászati külfejtésekben üzemel  szállítószalag pá-

lyák, valamint a különböz  bányászati célgépeken üzemel  
szállítószalagok meghajtásához felhasznált villamos energia 
jelent s tétel az üzemeltet  cégek költségei között. Ezért az 
e téren elért minden megtakarítás a cég számára nem elha-
nyagolható önköltség csökkent  tényez .  

A külszíni bányászatban üzemel  szállítószalagok 
szállítási paraméterei, és m ködési körülményei széles 
tartományban változnak. Ennek egyik lényeges oka a 
bányászati szállítás azon sajátságos tulajdonságából fa-
kad, hogy a szállítószalagokra való feladás, esetleg 
anyagelvétel helye viszonylag rövid id intervallumon 
belül változik. Ráadásul a változás gyakran ciklikus. A 
m ködési körülményekben bekövetkez  lényeges és 
viszonylag rövid id tartam alatt beálló változást leggyak-
rabban az id járási körülmények változása okozza. Pél-
dául a napsütés hatására bekövetkez  felmelegedés, vagy 
az es , esetleg a pára miatt jelentkez  nedvesedés jelen-
t s befolyással van egy szállítószalag üzemeltetési kö-
rülményeire. A hosszabb id tartam alatt el álló, számot-
tev  változás oka általában a szállítószalagban üzemel  
gépegységek elhasználódására vezethet  vissza. 

A hajtási rendszert úgy szükséges méretezni, hogy 
az, széls séges viszonyok között is képes legyen az 
anyagáramhoz szükséges teljesítményt szolgáltatni, és az 
igényelt vonóer t bevinni. A széls séges esetek közül 
csak kett t említünk, mindkett  közismert a szállítósza-
lagokat üzemeltet  szakemberek között.  

 A teljes hossza mentén megrakott pálya indítása 
 Üzem az átlagostól nagyobb pályaellenállási té-

nyez  mellett, pl. téli hidegben 
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Ha a szállítási igény csökken, vagy javulnak a mozga-
tás körülményei fölösleges a széls séges esetet is ki-
szolgálni képes mozgatási teljesítmény beiktatása. 
Részleges kikapcsolással a meghajtó rendszerben ener-
gia takarítható meg. Illetve ha azt a körülmények újra 
igényelik a teljesítmény többlet id ben visszakapcsol-
ható. A ki- és visszakapcsolás döntésének meghozatalát 
azonban el zetes vizsgálat kell megel zze. Figyelembe 
véve ennek eredményét, elkerülhet  a hibás döntés 
meghozatala. A vizsgálat csak akkor hatékony, ha 
id igényével képes követni az üzemi körülmények 
változását. 
A szerz k ehhez készítették el, és a következ  pontok 
alatt mutatják be azt a számítógéppel támogatott mo-
dellez  rendszert, amely EXCEL környezetben fut és 
számítási kapacitásával rövid id  alatt képes a szállító-
szalag megváltozott körülményeihez illeszked  er k és 
hajtásteljesítmények meghatározására, valamint azok 
vizuális megjelenítésére. Emellett, az elvégzett számí-
tások eredményeként olyan kiegészít  információkat 
szolgáltat a felhasználó számára, amely segíti a pálya 
nagyobb üzembiztonsággal, jobb hatásfokkal való 
üzemeltetését. 
A modell a fent megfogalmazottakon kívül jól haszno-
sítható az oktatásban is. Segítségével hatékonyabbá 
tehet  az oktatásnak úgy a bemutató, mint az ellen rz  
fázisa, tehát javítja az oktatásban rendelkezésre álló id  
kihasználtságát.   

 
2. A KEZEL I KÖRNYEZET LEÍRÁSA 

A modellez  program nyolc EXCEL lap segítsé-
gével kommunikál a kezel vel. Az els  szolgál a be-
meneti adatok megjelenítésére. (Lásd az 1. ábrát.) Az 
egyes paraméterek mér számát (B;E;H oszlopok) szö-
veges megnevezésük (A;D;G oszlopok) után adhatjuk 
meg.  A C; F és I oszlopokban láthatjuk a paraméterek 
mértékegységeit. Két cellában visszaadott jellemz t 
kapunk. Ezek az E13 és E14 jel  cellák. Az els ben a 
pálya adataiból számított szállítási keresztmetszetet, a 
másodikban a tömegáram elszállításához szükséges 
anyag keresztmetszetet kapjuk, m2-ben. Mindkett  
számítása figyelembe veszi az E15. cellában megadott 
kitöltési tényez t is. 
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A szalagpálya geometriai méreteinek értelmezését a 
szövegmez k alatti magyarázó vázlaton is megadjuk. Ez 
látható a 2. ábrán, melyr l leolvasható, hogy a modell 
három feladási pontot tud kezelni. Ez a bányászati gya-
korlatban üzemel  legtöbb szállítási rendszer esetében 

elegend . Az els  feladási hely a pálya elejéhez rögzí-
tett. A másik kett  helye – ésszer  távolsági korlátok 
között – szabadon megválasztható a pálya mentén. 

 

 

 
1. ábra A bemeneti adatok tartalmazó EXCEL munkalap  

 

 
2. ábra  A pálya vázlata 

A modellezni kívánt pálya adatait azonban nem a 
bemeneti lap celláinak közvetlen kitöltésével célszer  
bevinni. Erre egy speciális Windows ablak szolgál, 
amely egy makró futtatásával külön hívható. A makró 
indítása után megjelenik az Alapadatok nev  ablak,  ezt 
láthatjuk a 3. ábrán  amely a bemeneti lapon található 
paramétereken kívül tartalmazza a már említett magyará-
zó vázlatot és a hajtásegységek elrendezését bemutató 
rajzot is. Ez utóbbi mindig az éppen kiválasztott hajtásel-
rendezési módnak megfelel  képre áll rá. A szállítószalag 
hajtásegységeinek elrendezése alapvet en, de nem kizá-
rólagosan határozza meg a vonóer  pálya menti eloszlá-
sát. A vonóer  bevitelének helye, módja, több hely ese-
tén megoszlási aránya stb. jelent s hatással van többek 
között a hevederben kialakuló maximális er re, átlagos 
er re, az igényelt feszít  er re. De arra is kihat, hogy a 
rendszer mennyire lesz képes tolerálni pl. az id járás által 
befolyásolt jellemz k változását. Épp ezért a modell 
kezeli a pályavégeken hajtott szállítószalagoknál szoká-
sos hajtáselrendezési megoldásokat. Választható elrende-

zések: el l 0;1;2;3 hajtásegység, hátul 0;1 hajtásegység. 
(A köztes hajtást a modell nem támogatja.) 

A feladott mennyiségeket (Q1;Q2;Q3) az Alapada-
tok ablakban tömegáramként kell megadni. A feladott 
tömegáramok értéke természetesen lehet nulla is, ez felel 
meg az üresjárati üzemállapotnak. Az L2  és L3 távolsá-
gok megadására szolgáló mez k csak akkor nyílnak meg, 
ha a Q2 és Q3 tömegáramok értéke nem nulla. A szalagra 
feladott összes anyag a végdobnál hagyja el a pályát. A 
paraméterek beírására szolgáló mez k között szabadon 
mozoghatunk, pl. az egérrel kiválasztva az épp beírni 
kívánt adat mezejét. Egy-egy mez t elhagyva hibajelzést 
kaphatunk. A program ugyanis ellen rzi, hogy a bevinni 
kívánt adat numerikus jelleg -e, illetve értéke benne van-
e abban a tartományban, amely egy szállítószalag esetén 
elfogadható! Az érvényes tartomány lehet folytonos, pl. a 
hevedersebességet 0,2-9m/s tartományból választhatjuk, 
de a vályúsítási szög megadásakor csak az egyes szabvá-
nyos értékek közül választhatunk. Ha a tartományon 
kívüli értéket kívánunk érvényesíteni, akkor a mez  elha-
gyásakor megjelen  ablak figyelmeztet erre, egyben 
megadja a paraméter érvényességi tartományát. Éppen ez 
az ellen rzés a f  funkciója az Alapadatok ablakon ke-
resztül történ  adatbevitelnek. Sok bosszúságtól kíméljük 
meg magunkat, ha az adatbevitel ellen rzött módon tör-
ténik. A modell azonban nem ellen rzi valamennyi meg-
adni kívánt paraméter összeférhet ségét! Err l a modell 
használójának kell gondoskodnia! Pl. a heveder szélessé-
ge valamelyest már behatárolja az ahhoz alkalmazandó 
görg -f zérek tömegét. De a példában szerepl  két adat 
összeférhet ségét a modell nem ellen rzi. 
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3. ábra  Az  Alapadatok ablak

Viszont képes kezelni a pálya indításakor fellép  
gyorsítási jelenség dinamikai hatását, és figyelembe veszi 
a statikus er k mellett a rendszer gyorsításához szüksé-
ges er igényt is. Ehhez az Alapadatok ablakban megad-
hatjuk az indítási folyamat id tartamát. A Gyorsítási id  
mez ben elfogadott tartomány: 20sec< tgyors <1000sec. A 
legnagyobb érték beírásával – ez a default érték is – vá-
laszthatjuk az állandó sebesség  futás esetét. 

Az Alapadatok ablakban a már bevitt adatok érvé-
nyesítésére szolgál, az Alkalmaz gomb. Rákattintva, a 
modell elvégez néhány ellen rzést a megadott paraméte-
rek között – ezért figyelmeztetést adó ablak megjelenésé-
re is számíthatunk –, majd az ablak összes adata átíródik 
az 1. ábrán látható bemeneti lapra, de nem hagyjuk el az 
Alapadatok ablakot. Erre szolgál a Bezárás gomb, amire 
kattintva az ellen rzések után az ablak összes adata át-
íródik a bemeneti lapra és az ablak be is záródik. A zárás 
után modellez  rendszerünk már el is végzi a szükséges 
számításokat. 

 
3. AZ EREDMÉNYEK MEGJELENÍTÉSE 

A kiszámolt eredmények bemutatására szolgál a 
munkafüzet többi hét lapja. Ezeken a lapokon a vonóer  
pálya menti alakulását láthatjuk, az egyes lapok a lehet-
séges hajtáselrendezések mellett kialakuló vonóer  elosz-
lás diagramjait tartalmazzák. A lapfülre kattintva látható-
vá válik a diagram, melynek címe és a diagram alatti 
vázlat egyértelm en azonosítja a hajtáselrendezést. A 
pálya jellegzetes pontjaiban kialakuló er k leolvasását 
megkönnyíti, hogy a diagram mér számmal is megjelení-
ti ket. A jobb alsó sarokban megjelen  mez  tartalmaz-
za a pálya legfontosabb jellemz it és a számítások ered-
ményeit. Fentiek a következ k: 

 a hajtás teljesítmény igénye, hajtásegységekre bont-
va 

 az egyes hajtásegységekre érvényes hajtásbizton-
sági tényez  

 a feszítés helyén alkalmazandó feszít  er  
 a szállított tömegáram 
 pályahossz 
 a pálya menti er kb l számolt átlagos er  
 a pálya emelkedése 
 
Ugyanezen mez ben olvasható még az indításkor 

alkalmazott gyorsítási id . Ezen adatokból tudható, az 
ábra egy kés bbi id pontban történ  kézhezvételekor 
is, hogy a pálya milyen üzemállapotához tartozik a 
diagram. A 3. ábráról leolvasható alapadatokhoz tarto-
zó hét eredménylap közül mutatunk be kett t a 4.  és 5. 
ábrán. Az elrendezési módok leolvashatók magukról az 
ábrákról. Itt jegyezzük meg, hogy a teljesítmények 
mér száma el tt megjelen  negatív el jel arra utal, 
hogy a pályát nem szükséges hajtani, s t az egyenletes 
futáshoz fékezni kell, a mér számnak megfelel  telje-
sítménnyel. El bbihez hasonlóan, a pálya emelkedését 
megadó H1 adat esetében is értelmezett a negatív el -
jel. Ez a pálya lejtését jelöli. Illetve ilyen módon kell 
megadni, lefelé szállítás esetén a pálya kezd  és vég-
pontjának szintkülönbségét. Az 1. ábrán látható beme-
neti lap a felhasználó számára nem zárolt, szerkeszthe-
t . Ennek el nye, hogy egyetlen bemeneti paraméter 
változása esetén – pl. a gyorsítási id  – nem kell újra 
kitölteni az Alapadatok ablak összes adatmez jét. A 
bemeneti lapon végrehajtott módosítás után azonban a 
modell nem végez ellen rzést! Dokumentáláshoz hasz-
nálhatjuk az EXCEL beépített nyomtatási funkcióját, 
az ott felajánlott összes opcióval együtt. A jelszóval 
védetteken kívül, a felhasználó számára természetesen 
elérhet  az összes többi EXCEL funkció. Tehát ment-
hetjük, majd visszatölthetjük a modellezés bármelyik 
állapotát. 
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4. ábra  Vonóer  diagram      5. ábra  Vonóer  diagram 
 
A modell további tulajdonságait, tömörítve az alábbi 
felsorolásban adjuk meg: 
 

 A modell ellen rzi, hogy a szállítószalag a 
Q1+Q2+Q3 tömegáramot a megadott sebesség és 
heveder szélesség mellett képes-e elszállítani! De 
csak figyelmeztetést kapunk, hogy ha az igényelt 
keresztmetszet nagyobb, mint a bevitt paraméterek 
által biztosított érték. Az er k számítását azonban 
a figyelmeztetés esetén is elvégzi.  

 Valamennyi hajtásegységre azonos hatásfokkal 
számol. Megadásakor figyelemmel kell lenni arra, 
hogy itt a hajtómotor, az esetleges hidrodinamikus 
tengelykapcsoló és a fogaskerék-hajtóm  együttes 
hatásfokát kell beírni. 

 A forgó tömegek gyorsításánál figyelembe vett re-
dukált tömeg a nyugalmi tömeg tíz százaléka. 

 A pálya mozgatásához szükséges járulékos er k 
közül az anyag felgyorsításához szükséges er -
igényt a megadott adatokból számolja. Az összes 
többi járulékos er t, mint pl. a hevedertisztítók 
vagy a dobok ellenállása okozta er igényt, nem 
számolja önállóan. Ezeket együtt, a gördülési el-
lenállásból számított er  öt százalékaként a pálya 
utolsó szakaszán jelentkez  er k között veszi fi-
gyelembe.  

 A heveder vályúsítási szöge csak szabványos érték 
lehet. Ezek 20; 30; 35 és 45 fok. Az adathoz kap-
csolódó beviteli mez  csak ezeket fogadja el. 

 Ha a Q2 és Q3 tömegáramok beviteli mezejébe 
nullát írunk, akkor a bemeneti lapon az L2 és L3 
távolságoknak megfelel  cellák a pályahossz tíz 
százalékára állnak be. Tehát az ennek megfelel  

helyen fognak megjelenni a közbens  er k a vo-
nóer  diagramokon. 

 A heveder megengedett belógása nem választha-
tó paraméter. A modell a görg osztás távolságá-
nak egy százalékát alkalmazza, amikor ehhez 
számolja a hevederben szükséges húzóer t.    

 
Cikkünk végén szeretnénk felhívni a figyelmet egy 

tényre, amellyel minden olyan szakember szembesült 
már, aki végzett valamilyen modellezést. Épp ezért 
talán nem haszontalan ebben az esetben sem tudatosí-
tani. Egy modellezés eredményei, és a bel lük levonha-
tó következtetések nem támogatják a felhasználót ab-
ban, hogy helyes döntést hozzon, ha a megadott alap-
adatok nem felelnek meg a valóságnak! Ezért a fel-
használás során alapvet  követelmény, hogy a model-
lezni kívánt állapotoknak megfelel  alapadatokat vi-
gyünk fel a bemeneti mez kbe. Ellenkez  esetben 
helytelen döntés meghozatala felé irányíthatják a fel-
használót az eredményekb l levont következtetések, de 
ennek nem a modellezés lesz az alapvet  oka. Vagyis 
egy régi bölcselettel szólva: „Ne a tükröt okold, ha a 
benne látott kép torz!”  
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Dear Reader,

In the present, 06/2012 issue of the journal „Gép”, research results of the Centre 
of Excellence of Mechatronics and Logistics are presented in the form of publica-
tions. The project has been supported by the European Union, co-fi nanced by the 
European Social Fund, as well as the contribution of the units of the University 
of Miskolc participating in the research. The excellence center is made up of 
four scientifi c workshops, all of them being related to mechatronics and logistics. 
Complex research on the fi elds of mechatronics and logistics and the implemen-
tation of the research results seem inevitable, since both are consequences of the 
trends of Hungarian economic development and the policy of the Hungarian gov-
ernment (dynamic expansion of the automobile industry, the creation of regional 
logistical centers, etc.). Intelligent systems are only marketable with adequate 
costs, communication and legal environment, therefore the research from the 
above aspects concerning mechatronics and logistics are also benefi cial.   

The Centre of Excellence of Mechatronics and Logistics are made up of the scien-
tifi c workshops Research and Development of Elements of Mechatronic Systems, 
The Enhancement of Reliability of Wired and Wireless Communication Systems 
for Mechatronics and Logistics Applications and Innovative Solutions for En-
hancement of Competitiveness of Organizations. During the last years research 
period numerous lecturers, researchers and students have been given the oppor-
tunity to present their research results at acknowledged Hungarian and interna-
tional conferences. Among its main objectives, the center intends to keep young 
lecturers, researchers in the region, to build networks with industrial companies 
and implement joint research with them.    

In the research group of Social Sciences the main research fi elds of the Faculty 
of Arts, Faculty of Law and Faculty of Economics are summarized. The main 
framework of the Workshop is based on the questions of knowledge based eco-
nomic development. Common goal: Acquisition of deep, widely useful knowl-
edge about the complex and interconnected socio-economic questions of Europe, 
as the economic development, employment, competitiveness, social cohesion, 
the social, cultural and educational challenges of enlarged European Union; en-
vironmental problems and sustainability; demographical changes, migration and 
integration; standard of living and global interdependency. These priorities are 
created according to provide a more developed knowledge base for the decision-
makers of the different policies. The present collection of articles represents an 
important part of the recent year’s work of the excellence center.

Prof. Dr. Béla Illés  Dr. Szakály Dezső
university professor, associate professor,
leader of the Center of Excellence  leader of the Research Group


