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جايگزينيدريچهبرداشتپنوماتيك
با روتاري فيدر خطوط بارگيري

سيمان

شکل شماره 1

بررسي مشاهدات

سيد حسين صديقي
رئيس نگهداري و تعميرات
سيمان خاش

seddighy1360@gmail.com

غالم عباس نايبزاده
مكانيك بارگيرخانه
سيمان خاش

مشكل اصلي شكستگي پينيون و ك رانويل گي ربكس روتاري بود .با توجه به اينكه هزينه يك جفت پينيون و ك رانويل
بيش از  20درصد گي ربكس كامل م يباشد ،تعمي رات گي ربك سها هزينه بااليي را شامل م يشد .همچنين به علت عدم
كيفيت پينيون و ك رانويلگاها كاركرد گي ربكس به كمتر از  2ماه م يرسيد .عالوه بر آن هالو شافتي بودن خروجي
گي ربكس باعث باال بردن زمان توقف گرديده و جهت تعويض آن  4نفر نيروي انساني نياز داشت .حتي اگر كاسه نمد
خروجي گي ربكس معيوب م يگرديد همين روند بايد انجام م يگرفت.

گیربکس

طرح اوليه

شاهدوست شهنوازي
مكانيك بارگيرخانه
سيمان خاش

انس بايگان
كارشناس فني واحد
فني و مهندسي

از روي بررس يهاي صورت گرفته و نيروي انتقالي مشخص گرديد نياز به اينكه شافت خروجي از روتاري فيدر كامال داخل
گي ربكس باشد ،نيست .بناب راين در اولين اقدام جهت كم كردن زمان تعويض گي ربكس تغيي رات زير اعمال گرديد:
-1شافت خروجي روتاري كوتاه گرديده و  100ميليمتر انتهاي آن داخل ت راشي (هم قطر با شافت خروجي گي ربكس) شد.
-2گي ربكس فلنجي با شافت خروجي به طول  100ميليمتر جايگزين گي ربكس قبلي گرديد.
حال شافت خروجي از گي ربكس روي هالو شافت خروجي از روتاري مونتاژ و پي چهاي فلنج بسته م يشد .با اين تغيي رات
زمان تعويض گي ربكس به نصف كاهش پيدا كرد ولي مشكل شكستگي دندهها همچنان وجود داشت( .تصوير)2

کلمات کلیدی :روتاري فيدر-گي ربكس -شير برداشت پنوماتيك

مقدمه:

روتاري فيدر خطوط بلرگيري سيمان خاش همانند بسياري از كارخانجات از دو محفظه جدا كه توسط دريچه به هم
ارتباط دارند و هر كدام داراي پروانه جداگانه ،تشكيل شده بود .چرخش اين پروانهها توسط شافت كه انتهاي آن به
يك گي ربكس با هالو شافت خروجي متصل گرديده صورت م يگرفت .با چرخش روتاري ،سيمان از دريچه ورودي وارد
محفظه اولي و از دريچه ارتباطي به محفظه دومي و از سمت مقابل دريچه ورودي از دريچه خروجي وارد خطوط
بارگيري (فله و پاكت) م يگردد( .تصوير)1
شکل شماره 2
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طرح نهايي
با الهام گرفتن از نحوه برداشت مواد از زير سيلوها طرح جايگزيني دريچه برداشت پنوماتيك در دستور كار ق رار
گرفت .به همين منظور يك دستگاه دريچه برداشت فرسوده و تعويضي از زير سيلوها بازسازي و با تغيي رات محل
نصب روي يكي از خطوط بارگيري فله نصب گرديد .فرمان از دستگاه بارگيري به جك پنوماتيك ارسال و آن را باز
يا بسته م يكند.

شکل شماره 4
شکل شماره 5

بعد از اج راي موفق اين طرح روي يكي از خطوط فله در سال  ،1389در سه خط باقي مانده نيز تغيي رات فوق انجام
گرفت .عمدهترين مورد تعمي راتي در دريچههاي برداشت ،تعويض نمد آببند م يباشد .عمر نمدهاي آببند در
صورت بارگيري پيوسته بيش از  1سال بوده و با يك نفر نيز قابل تعويض م يباشد .ضمن اينكه از روي نشتي مواد
قابل تشخيص بوده و م يتوان در زمان توقف بارگيري نسبت به تعويض آن اقدام نمود .همچنين زمان تعويض نمد
آببند  1ساعت م يباشد .ساير موارد سايشي از قبيل فلپ ،شافت و  ...كاركرد چندين ساله دارند و داخل كارخانه
قابل ساخت م يباشند.

شکل شماره  :3دريچه برداشت پنوماتيك

در سيلوها با توجه به هوادهي زير سيلو ،مواد داراي سياليت الزم جهت حركت م يباشند .اما در مخزن سيمان،
سيمان ساكن بوده و نياز به نيروي خارجي جهت حركت اوليه دارد .به اين منظور در طرفين شوتي باالي دريچه
برداشت 4 ،روزنه  10ميليمتري تعبيه گرديد كه همزمان با باز شدن جك پنوماتيك ،هوا از اين روزنهها وارد شوتي
سيمان شده و باعث حركت سيمان م يگردد .بعد از باز شدن دريچه فرمان از طريق شافت دريچه به شير  2/2داده
شده و مسير هوادهي شوتي باالي دريچه باز م يشود .ب راي جلوگيري از ورود سيمان از روزنهها به شيلنگهاي هوادهي
و مسدود شدن مسير هوا ،از فيلترهاي مسي با مش بسيار ريز استفاده گرديد(.تصوير)4
شکل شماره  :6تعويض نمد آببند دريچه برداشت
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نتيجهگيري
با توجه به نصب دريچه برداشت در هر  4خط بارگيري سيمان از سال  1389تاكنون هزينههاي تعمي راتي اعم
از تجهي زات و نيروي انساني به شدت كاهش يافته است .با م راجعه به سوابق واحد انبار و نت كارخانه مشخص
م يگردد قبل از سال  1389به طور متوسط ساليانه  4جفت پينيون و ك رانويل مصرف گرديده است .همچنين
توقفات ناخواسته باعث بروز نارضايتي مشتريان و كاهش تحويل سيمان م يشد كه با جايگزيني فوق اين مشكل
مرتفع گرديد.

منابع
 -1جداول و استاندارهاي ط راحي و ماشي نسازي -اولريش رويتلينگن
 -2مدارك شركت  CPAGكارخانه

مکانیک معادن -سوخت تمیزتر
طول عمر بیشتر برای موتور
مکانیک معادن

مترجم :سیروس امینی
کارشناس ارشد زمین شناسی
عضو نظام مهندسی معدن خراسان
دارنده گواهینامه سرویسکار
ماشینآالت راهسازی

آلودگ ــی ســوخت یــا ســوخت دارای ناخالص ــی س ــبب ایجــاد مشــکالت جــدی ب ـرای موتورهــای دیــزل خواهــد شــد ،بــه ویــژه مدلهــای
جدیــد کــه دارای قــدرت و عملک ــرد بس ــیار بــاال ،می ـزان آالیندههــای بس ــیار ک ـم ،نی ــروی تزریــق ســوخت و روغــن بــاال و نوســانات
بس ــیار کــم م یباشــند ،بیشــتر در مع ــرض خط ــر آلــوده شــدن موتــور ق ـرار دارنـد.
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