 مهندس عليرضا سرگزي

بررسي عيوب گيربكسهای محرك

ليسانس مهندسي مكانيك ،كارشناس مكانيك واحد فني و مهندسي سيمان خاش

آسيابهای سيمان

 مهندس مسعود ساراني
ليسانس مهندسي مكانيك ،سرپرست واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چکیده:

آسيابهاي گلولهاي سيمان خاش توسط دو موتور با توان  2100 kWو دو گيربكس با گشتاور  184 240 Nmوظيفه چرخش آسيابها را بر

عهده دارند .بيرينگهاي گيربكسهاي مورد بحث پس از رسيدن به ساعت كاركرد ،تعويض شدند .در ابتداي راهاندازي بهبودي نسبي حاصل
شد ،اما پس از آن افزايش ارتعاشات و صداهاي غيرعادي دستاورد اين كار بود.

در اين مقاله سعي شده راهكارهايي كه جهت كاهش آسيب به گيربكس و پينيون بهكار گرفته شده بررسي گردد.

واژههای کلیدی :آسیاب گلولهای ،CM، PM ،گیربکس ،تكنيك عيبيابي

 -1مقدمه
چرخ حيات صنعت س��يمان در گرو چرخش آسيابهاست.
لذا مراقبت از گيربكسهاي محرك آسياب و انجام مراقبتهاي
 PMو  CMبهعنوان عامل بازدارنده توقف آس��يابها و پيگيري
مس��تمر اجراي صحي��ح آن از اهميت فوقالع��ادهاي برخوردار
است .آسيابهاي سيمان خاش از نوع گلولهاي ،دوبل پينيون با
يك چرخدنده اصلي و دو كانتر شافت ميباشد.
از زمان راهاندازي گيربكسهاي فوق  25س��ال ميگذرد و
س��اخت آلمان غربي ميباش��ند .با توجه به تمام ش��دن ساعت
كاركرد بيرينگه��اي آن طبق  ،PMبرنامهريزي جهت تعويض
آن انج��ام گرفت و اين كار عملياتي ش��د .در ابتداي راهاندازي

گيربكس ارتعاش��ات اورال نسبت به قبل كاهش جزيي داشت.
اما پ��س از مدتي كاركرد ،صداي غيرع��ادي بر روي گيربكس
مذكور بهوجود آمد.
آس��ياب سيمان داراي چهار ياتاقان بر روي كانتر شافت
ميباش��د .پس از تعويض بيرينگهاي گيربكس ،ارتعاش��ات
اورال ياتاق��ان بعد از گيربكس ،بهتدري��ج افزايش پيدا كرد
1
كه بس��يار نگران كنن��ده بود .گيربكس ف��وق  3مرحلهای
اس��ت ك��ه كانتر ش��افت توس��ط كوپلينگ از ن��وع دند هاي
به مرحله س��وم متص��ل ميباش��ند .همزمان با اي��ن اتفاق
ارتعاش��ات اورال مرحله اول كه توس��ط كوپ��ل پين بافري
1- 3 stage
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متصل به موتور اس��ت نيز افزايش و در محدوده بحراني قرار
گرفت .ش��ايان ذكر اس��ت كه پيش از تعويض نيز ارتعاشات
پس از تعويض بيرينگها ،زیر در آن مالحظه گردید:
اورال گيربك��س ،ياتاقانها و موتور در مح��دوده مجاز قرار
 -1صداي غيرعادي از سمت چرخدنده مرحله اول
داش��ت ولي جهت جلوگي��ري از اتفاقات ناخواس��ته بهدليل
 -2ارتع��اش مح��وری ( )Axialب��االي ياتاقانه��اي بعد از
كارك��رد زي��اد بيرينگها تصمي��م به تعوي��ض بيرينگهاي
گيربكس
گيربك��س در حضور نماينده س��ازنده گيربك��س فوق گرفته
 -3ارتع��اش مح��وری باال ب��ر روي چرخدن��ده مرحله اول
شد و اين عمل اجرايي شد.
گيربكس
 -1-2عيوب بهوجود آمده پس از تعويض بيرينگها

 -2شناسايي اوليه سيستم
گيربكس با توان  1200 kWو سه مرحلهای ساخت شركت
 ASUGکش��ور آلمان غربي سابق با دور ورودي 750 rev/min
و دور خروج��ي  108 rev/minبا توان خروجي 184 240 Nm
و نسبت تبديل  6/89ميباشد.
نماي شماتيك گيربكس و موقعيت شافتها و بيرينگها و
مراحل آن مطابق ش��كل  1ميباش��د و دمونتاژ آن در شکل 2
مالحظه میگردد.

شکل  -1شماتیک گیربکس اصلی آسیاب

 -2-2عيبيابي اوليه انجام گرفته

طي بازرس��يهاي متداول پيشبيني ش��ده در برنامه
کارخانه مش��خص گرديد که ارتعاش��ات روند افزايش��ي نسبت
ب��ه زمان تعويض بيرينگ پيدا كرده اس��ت .لذا مقادير بهصورت
منظم ثبت ميگرديد و پس از مدتي كاركرد در محدوده بحران
قرار گرفت .ارتعاشات اورال گيربكس مطابق جدول  1ميباشد.
PM

با توجه به صداي غيرع��ادي بر روي چرخدنده مرحله اول،
اصالت بيرينگها مورد بررس��ي ق��رار گرفت كه از لحاظ اصالت
م��ورد تايي��د قرار گرفتند .ب��ا توجه به اينك��ه در زمان تعويض

شکل  -2دمونتاژ گیربکس اصلی آسیاب

جدول  -1ارتعاشات اورال گيربكس قبل از دمونتاژ هوزينگ
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نماينده شركت  ASUGحضور داشته بود ،نسبت به رفع مشكل توجه به تجهيزات موجود حداكثر اس��تفاده جهت رفع مش��كل
بهوجود آمده از ش��ركت فوق درخواس��ت اظهارنظر شد .ايشان انجام گرفت .تكنيكهاي انجام گرفته جهت رفع عيب دس��تگاه
دليل مش��كل بهوجود آمده را به بيرينگ نس��بت دادند و اظهار در ادامه تشريح شده است.
داش��تند بيرينگهاي فوق با توجه به اينك��ه از زمان راهاندازي
گيربكس خريداري ش��دهاند ،طي گذش��ت زمان كارايي خود را  -1-3-2تكنيك اول (تست صدا )UT
از دس��ت داده و موجب بروز صداي غيرعادي و ارتعاش��ات باال
همانگونه كه پيش از اين بيان شد بر روي چرخدنده مرحله
در چرخدنده مرحله اول گرديده اس��ت .جهت رفع اين مش��كل اول ص��داي غيرعادي وجود داش��ت .وجود عي��ب در بيرينگ
تعوي��ض بيرينگ يا تعوي��ض كامل چرخدنده مرحل��ه اول و يا با صداي زوزه همراه اس��ت صحت اين مورد توس��ط دس��تگاه
ترمیم شفت با روش متال اسپری ( stethoscope )Metal spray input shaftمورد آناليز قرار گرفت .حين اس��تارت دس��تگاه
را پيشنهاد نمودند.
تست  UTانجام ش��د كه صداي مشاهده شده به عيب بيرينگ
لذا با توجه به نظريه سازنده گيربكس تمامي حدس و گمانها شباهت نداشت.
بر روي خرابي بيرينگ گذاشته شد .اما با توجه به هزينهبر بودن
آسيب به گيربكس و پينيون و همچنين هزينههاي انجام گرفته  -2-3-2تكنيك دوم (اندازهگيري )clearance
براي تعويض بيرينگ و حاصل نش��دن نتيجهي مطلوب ،شروع
فلنجه��اي اط��راف گيربك��س دمونت��اژ و فيلرگي��ري از
مجدد تعمير بر روي گيربكس فوق هزينهي زيادي را بر شركت
بيرينگه��اي دندههای مراحل مختلف گيربكس انجام گرفت و
تحمیل ميكرد ،بنابراین بررس��يهاي دقيقتر توس��ط پرسنل
مش��اهده ش��د که در  clearanceبيرينگ تغييري نس��بت به
جهت رفع اين مشكل انجام گرفت.
زمان نصب بهوجود نيامده است( .تصاویر شکل )3
 -3-2عيبيابي ثانويه

 -3-3-2تكنيك سوم (آزمون بصري (دنده))

همانگونه كه اش��اره شد با فرض معيوب بودن بيرينگ كار
برای آزمون بص��ري دن��ده ( )BORESCOPYدريچههاي
بررس��ي مش��كل بهوجود آمده توسط پرس��نل آغاز گرديد و با
بازديد گيربكس نيز دمونتاژ و س��طح درگيري دندهها بررس��ي
گرديد كه مش��اهده شد برجستگيهايي بر روي سطح دندانهها
ايجاد شده است( .شکل )4
 -3-3-2تكنيك چهارم (حرارتسنجي)
برای اجرای آزمون حرارت س��نجي (،)THERMOGRAPHY

دم��اي بيرينگ در تمامي مراحل گیربکس اندازهگيري گرديد و روند
آن مورد بررسي قرار گرفت كه تغييرات محسوسی مشاهده نگرديد.
 -4-2عيبيابي نهايي

پس از بررس��يهاي انج��ام گرفته در مرحل��ه قبل ،تمرکز

شکل  -3اندازهگيري clearance

شکل  -4بررسی سطح درگيري دندهها
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عیبیابی از روي بيرينگ كمتر ش��ده و بررسي عوامل بهوجود
آورنده اين مش��كل بهجز بيرينگ نيز در ذهن تداعي ميش��د.
لذا از ديگر ابزارهاي موجود در ش��ركت براي رفع مشكل كمك
گرفته ش��د و سعي شد توسط آناليز فركانسي به تشخيص عيب
پرداخت و بررسی وجود فرکانسهای بیرینگ انجام گرفت.

ارتعاشات از سمت دنده پينيون آسياب به مجموعه وجود دارد.
فركانس مربوط به آسياب طبق روابط باال محاسبه گرديد:
N1ẁ1 = 104×39 = 4080
fs = N/T = 4080/60 = 68 Hz

لذا فركانس ناش��ي از آن  68 Hzميباش��د كه در ش��کل  5اين

فركانس مشاهده نميشود.

 -1-4-2تكنيك پنجم (آناليز فركانسي)

ش��ماره بيرينگه��ا از نقش��هها اس��تخراج و فركانسهاي
 -1اخ��ذ آناليز فركانس��ي ( )FREQUNCY ANALYSESاز
بيرينگ طبق روابط زير محاسبه گرديد:

تمام��ي مراحل گيربكس و تمامي ياتاقانه��ا انجام گرفت .همانطور

)BPFO = (Nb/2) (1 - (Nb/dp) cos α

ك��ه در ابت��داي مقاله مطرح گرديد با داش��تن دور ورودي و خروجي

)BPFI = (Nb/2) (1 + (Nb/dp) cos α

گيربك��س ،فركانسه��اي  Gear meshو فركانسه��اي  pinionو

) )BSF = (dp/2 db) (1 - ((dp /db) cos α

 bearingمحاسبه شد.

2

روابط محاسبه دور در مراحل گيربكس:
Nẁ =Nẁ

كه پس از محاسبه مشخصاً عيب بيرينگ مشاهده نگرديد.

1 1
2 2
طب��ق تصوير ش��کل  5فركانسهاي مش��اهده ش��ده طبق
سرعت دوراني =  wمحاسبات جدول  2مربوط به  Gear mesh frequencyميباشد
تعداد دندانه =  Nك��ه بيانگر تغيير در س��طح درگيري دندهه��اي مراحل  2و 3
ب��ا داش��تن دور و تع��داد دندان��ه ،دور ش��فت میان��ی گیربکس ميباشد ،ولي حصول اين نتيجه با توجه به شناخت ما
( )intermediate shaftمحاسبه گرديد.
از نوع گيربكس بهداليل زير امكانپذير نبود:

طبق جدول  2تمامي احتماالت مورد بررس��ي قرار گرفت و
فركانسهاي دنده پنيون آس��ياب نيز محاس��به گرديد .با توجه
به ش��كل  2همانطور كه مش��اهده ميكنيد گيربكس توس��ط
كانتر شافت به آس��یاب گلولهاي متصل است؛ لذا امكان انتقال

 -1همانطور كه در ش��کل  6مشخص است بيرينگهاي هر
س��ه مرحله تنها قابليت نشس��تن بر روي نش��يمنگاه را دارد و
توس��ط رينگ قفلكن امكان تغيير مكان از بيرينگ سلب شده
اس��ت ،لذا امكان تغيير در س��طح درگيري بدون خورده شدن

جدول  -2محاسبه فركانسهاي مراحل مختلف گیربکس و دنده پنيون آسياب

شکل  -5آناليز فركانسي
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شکل  -6نشیمن بيرينگهاي گیربکس

دندهها و يا سايش بيرينگ بهنظر امكانپذير نميآيد .همانگونه
كه اش��اره ش��د س��طح دندهها و لقي بيرينگ نيز تغيير زيادي
نداشته است.
 -2حت��ي با فرض پذي��رش اين مورد ،تصور بر اين اس��ت
كه ارتعاش��ات و صداي همان مرحله گیربکس كه تغيير در آن
بهوجود آمده ،افزايش پيدا كند ،در صورتي كه ارتعاشات مرحله
اول گیربکس افزايش پيدا كرده است.
عليرغم اينكه نتيجهي حاصل از آناليز فركانسي با شناخت
ما از گيربكس در تضاد بود ،تصميم به دمونتاژ گيربكس گرفتيم.
با علم به اين قضيه كپهي گيربكس دمونتاژ ،بازرسي از دندهها و
نش��يمنگاهها انجام گرفت .در نتیجه مشخص شد که نشيمنگاه
مراح��ل  1و  2ثابت اما مرحله  3ك��ه بيرينگ آن بر روي بوش
تنظي��م قرار دارد ،با وجود بس��ته بودن پي��ن ،تنظيم آن تغيير
يافته است.
مرحل��ه  3گيربك��س ف��وق جهت تنظي��م BACKLASH
بهگونهاي طراحي ش��ده كه بر روي بوشهايي مطابق ش��كل 7
سوار ميشود و پس از حاصل شدن  BACKLASHمورد انتظار
در هم��ان نقطه قفل ميگردد که در بازديدهاي اوليه پين قفل
آن مورد بازرس��ي قرار گرفته بود .با توجه به بس��ته بودن پين،
فرض جابهجايي چرخدنده از فرضيات كنار گذاش��ته ش��د .پس
از بررس��ي دقيقتر مشاهده گرديد بوش تنظيم فوق از موقعيت
مكاني خود در راستاي محور جابهجا شده است.
با توجه به اينكه هيچ اش��ارهاي از موقعيت دقيق و فيلرهاي
اين بوش توس��ط ش��ركت سازنده ارايه نش��ده تا حتي در مورد
تعمير و نگهداري نيز وابستگي وجود داشته باشد ،تصميمگيري
درخص��وص جابهجايي موقعيت آن جز با علم قبلي و آناليزهاي
اخذ ش��ده ،كاري با ريسك باال بود .لذا درنهايت تصميم به صفر
كردن فاصلهي بوش با پوستهي گيربكس گرفته شد كه مطابق

شکل  -7تنظيم  BACKLASHبا بوش قفل کردن آن

شكل  8اين فاصله را به صفر كاهش داديم.
پ��س از تغيير مح��ل بوش و صفر كردن فاصل��ه آن با بدنه
گيربكس ،سيستم مونتاژ در زمان بهرهبرداري مورد ارزيابي قرار
گرفت .مش��اهده شد كه ارتعاشات گيربكس كاهش يافته است.
اما با وجود كاهش ارتعاش��ات ،كم��اكان صداي غيرعادي كه بر
روي مرحله اول وجود داشت ،تغييري در روند آن حاصل نشده
بود.
 -2-4-2تكنيك ششم (آناليز روغن)

يك��ي از مواردي كه در س��يمان خاش جه��ت جلوگيري از
آس��يب به دس��تگاهها انجام ميگي��رد ،پايش روغ��ن تجيزات
حس��اس ميباش��دو این کار بهصورت دورهاي و طي بازه زماني
مشخصی از روغن دس��تگاه نمونهگيري و در صورت عدم تاييد
سالمت روغن ،تعويض آن زودتراز موعد برنامهريزي شده انجام
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شکل  -8صفر كردن فاصلهي بوش با پوستهي گيربكس

شكل  -9مالحظه وضعيت روغن بعد از برداشتن كپهي گيربكس

ميشود .اين كار جهت تضمين سالمت دستگاه با ارزیابی ذرات
موجود در روغن صورت ميگيرد .بهعنوان مثال در ياتاقانهاي
لغزش��ي مانند بابيتهاي آس��ياب ها ،ياتاقانهاي كوره و  ...كه
از اهميت زيادي برخوردار اس��ت ،بهطور برنامهريزي شده طبق
برنامه  PMاين كار انجام ميش��ود و با توجه به ش��ناخت ما از
دس��تگاه بهعنوان مثال در صورت وجود قلع مشخص ميگردد
كه بابيت آس��يب ديده و نس��بت ب��ه تعميرات آن الزم اس��ت
برنامهري��زي صورت گی��رد .عالوه بر اي��ن دورنمايي از وضعيت
دس��تگاه براي ما مش��خص ميش��ود .اين كار از دو جهت براي
م��ا اهميت دارد :مورد اول س�لامت دس��تگاه و در اولويت دوم
جنبه كاهش مصرف روغن مطرح ميشود .پس از وجود صداي
غيرمتعارف در گيربكس ،نمونهگيري و آناليز روغن آن در دستور
كار ق��رار گرفت كه طي آناليز مش��خص گرديد روغن فاقد مواد
افزودني ضدكف و همچنين پايي��ن بودن بيش از حد گرانروي
ميباشد .لذا كپهي گيربكس بالفاصله پس از تمام شدن ساعت
بهرهبرداري از دس��تگاه ،دمونتاژ و وضعيت روغن مطابق ش��كل
 9ب��ود .پس از تعويض روغن ،صداي غيرعادي بهوجود آمده كه
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ناشي از برخورد دندهها بود ،رفع گرديد.
 -3نتیجهگیری
ب��ا توجه ب��ه مباحث مطرح ش��ده موارد زی��ر نتیجهگیری
میگردد:
 -اهمیت اجرای دقیق و مرحله به مرحله  PMو CM

 -لزوم خودباوري و استفاده حداكثري از توان و نيروهاي داخلي

 -بهكارگيري تمامي روشهاي  CMجهت رفع عيب

.

 بهرهگي��ري از تكنولوژي روز جهت كاهش هزينه تعمير ونگهداري
منابع:
1- "Vibration technology", m.Sadeghlo company stock
2- American welding society education industrial
member
& 3. OCM Seminar (Condition Monitoring), Fars
Khozestan Co.

