 مهندس سيدحسين صديقي
رئيس نگهداري و تعميرات سيمان خاش

اصالح ياتاقان لوز فن پیشگرمکن

سيمان خاش

 مهندس انس بايگان
كارشناس فني مهندسي سيمان خاش

چکیده:

در ياتاقانبندي ش�افتهاي دوار به س�ه نكته بايد توجه كرد -1:دماي كاركرد  -2جنس شافت  -3طول شافت (فاصله دو ياتاقان) .اختالف

دما باعث تغيير طول ش�افت بين دو ياتاقان ميش�ود .به همين علت در ش�افتهاي دوار هميش�ه يكي از ياتاقانها فيكس و ياتاقان ديگر لوز
(داراي خالصي در راس�تاي محور دوران) اس�ت .با توجه به اهميت فاصله بين كوپلينگ محرك ش�افت ،ياتاقان سمت محرك فيكس و سمت

مخالف لوز در نظر گرفته میش�ود .اين مس�ائل در فن پیشگرمکن كارخانجات س�يمان از اهميت بهسزايي برخوردار است .به همين علت لقي

محوري فن بهگونهاي محاس�به ميگردد كه بيرينگ در بيش�ترين و كمترين دماي شافت در جهت محور تحت فشار نباشد .اگر لقي بهدرستي

محاسبه نشود ،باعث فشار به بيرينگ و باال رفتن دماي آن و حتي منجر به توقف فن ميگردد.

 -1فن پیشگرمکن سيمان خاش
همانگون��ه كه در نقش��ه ش��کل  1ديده ميش��ود ،طول
ش��افت ف��ن پیشگرمک��ن  4790ميليمت��ر و جن��س آن
 St 52-3Nميباش��د .ياتاقان لوز فن  HFO 228 BLو بيرينگ
آن  22228 C3است .ميزان لقي محوري فن  20/5ميليمتر در
نظر گرفته ش��ده اس��ت .با توجه به اضافه شدن يك مشعل در
پیشگرمک��ن در زمان افزايش ظرفيت كوره ،دماي گاز ورودي
به ف��ن پیشگرمکن در ش��رايط نامتعارف افزاي��ش يافته و به
همين دلي��ل بايد لقي محوري را بيش از زمان طراحي در نظر

گرفت( .شکلهای  1و )2
 -2طرح مسئله
معض��ل فن پیشگرمکن س��يمان خاش ،ب��اال رفتن دماي
ياتاقانه��اي فن با افزايش دم��اي گاز ورودي به فن بود .بعد از
توق��ف كوره در تاريخ  96/9/17علت داغ كردن ياتاقانهاي فن
مورد بررس��ي قرار گرفت .در زمان دمونتاژ ياتاقان لوز موارد زير
مشاهده گرديد:
 -1لب��ه بوش آببند بيرون��ي ( )Φ 138به در پوش بيروني
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شکل  -1شافت فن پیشگرمکن

شکل  -2یاتاقان فن پیشگرمکن
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شکل  -3یاتاقان فن پیشگرمکن

ياتاقان ساييده شده بود A( .در شکل )3
 -2فاصله بين لبه كونس خارجي بيرينگ و درپوش بيروني
ياتاق��ان در دماي  20درجه س��انتيگراد  7ميليمتر بود S( .در
شکل  3از قسمت بيروني ياتاقان)

درستي نبوده ،ولي با پارهاي تغييرات ميتوان بهترين شرايط را
براي ياتاقان فراهم كرد.

شرايط دماي نرمال گاز ورودي به فن  350درجه سانتيگراد
ميباشد .اين دما مبناي تغييرات قرار گرفت يعني ياتاقانبندي
 -3رولرهاي بيرينگ بهصورت يكطرفه دچار سايش شده بودند .بايد بهگون��هاي انجام پذيرد كه بيرينگ در زماني كه دماي گاز
ورودي به  350درجه س��انتيگراد رسيد ،حتياالمکان در مركز
ش��واهد فوق نش��اندهنده ع��دم رعايت خالص��ي محوري ياتاقان باشد.
مناسب براي فن پیشگرمکن ميباشد.

ب��ه دليل نص��ب ياتاق��ان  GOS 228 BLبه ج��اي ياتاقان  -3اصالح و مونتاژ ياتاقان
 HFO 228 BLموارد زير يادداشت شد:
دم��اي زمان تعميرات ح��دودا ً  20درجه س��انتي گراد بود.
 -1نشيمن بيرينگ روي كپه پاييني ياتاقان  70ميليمتر و ضري��ب انبس��اط حرارتي فوالده��ا در دماه��اي مختلف تغيير
پهناي بيرينگ  68ميليمتر است.
ميكند .بنابر اين افزايش طول ش��افت براي قس��متي كه با گاز
 -2فاصل��ه بي��ن لبه كونس خارجي بيرين��گ و درپوش دو  350درجه س��انتيگراد در تماس اس��ت و قس��متهايي كه با
طرف ياتاقان (درصورتيكه بيرينگ در مركز ياتاقان باش��د) 8 ،ه��واي آزاد تماس دارد ،جداگانه محاس��به و در نهايت افزايش
ميليمتر از هر طرف است.
طول كلي ش��افت به دس��ت آمد .با توجه به اختالف دماي كم
 -3لبههاي بوشهاي آببند و درپوشهاي دو طرف ياتاقان
جه��ت جلوگيري از نش��تي روغن قادر ب��ه جابهجايي محوري
حداكثر تا  25ميليمتر است.

زمان كاركرد و زمان تعميرات قسمتي از شافت كه با هواي آزاد
در تماس اس��ت و ناچيز بودن افزايش طول آن ،از افزايش طول
آن قسمت صرفنظر شد.

از روي اندازهگيريه��اي ف��وق ميت��وان نتيج��ه گرف��ت
جايگزين��ي ياتاق��ان  GOS 228 BLب��ا  HFO 228 BLتصميم

 = 13/5 ×10-6ضری��ب ضريب انبس��اط حرارتی  St 52 -3Nدر

دمای 20-400 oC
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شکل  -4مونتاژ مطابق كاتالوگ سازنده

 = 3623mmاندازه طول شافت كه با گاز  400 oCدر تماس است.

انتظ��ار ميرفت ش��افت فن  17/1ميليمتر حركت محوري داش��ته
باش��د و بيرينگ و ياتاقان هم مركز ش��وند ،ول��ي حين كاركرد فن

حركت محوري  13ميليمتر ميباش��د .اين عدد نشاندهنده دماي

ب��ا توجه به فاصله  8ميليمتري بين لبه كونس خارجي بيرينگ

و درپوش داخلي در حالتي كه بيرينگ در مركز ياتاقان قرار داش��ته

باش��د 9/1،ميليمتر از بوش داخلي ( Bدر ش��کل  4در )t = 20 oC
كم ش��د ت��ا در زمان مونتاژ مركز بيرين��گ و ياتاقان به اندازه 17/1

ميليمتر باهم اختالف داش��ته باش��ند و بعد از رس��يدن دماي گاز
ورودي به  350درجه س��انتيگراد و حركت مح��وري فن ،بيرينگ

در مرك��ز ياتاقان قرار گيرد .همچني��ن  10ميلي متر از لبه درپوش
داخل��ي ياتاق��ان ( Cدر ش��کل  4در  )t = 20 oCكم ش��د تا امكان
مونت��اژ بيرينگ در موقعيت مورد نظر را فراهم نمايد .براي پر كردن

فضاي ايجاد ش��ده يك بوش با پهن��اي  10ميليمتر و قطر خارجي

 160ميليمت��ر جلوي بوش داخلي ياتاقان نص��ب گرديد .همچنين
اين فاصله باعث ميشود بعد از حركت محوري فن ،پروانه خنككن

به پوسته ياتاقان برخورد نكند .با توجه به تغييرات فوق بعد از نصب

بيرين��گ بين لبه كونس خارجي بيرين��گ و درپوش داخلي ياتاقان

 0/9ميليمتر فاصله وجود دارد كه اگر توقف كوره در دماي پايينتر
از  20درجه سانتيگراد اتفاق افتاد و شافت فن بيش از اين منقبض
شد ،بيرينگ تحت فشار نباشد.

بعد از اس��تارت كوره و رس��يدن به ش��رايط نرمال بهرهبرداري
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پايينتر ش��افت فن نس��بت به گاز ورودي اس��ت .با توجه به حركت
مح��وري  13ميليمت��ري ف��ن ،بين مرك��ز بيرين��گ و ياتاقان 4/1

ميليمت��ر اختالف وجود دارد كه ميتوان ب��ا جابهجايي ياتاقان اين
دو را هم مركز نمود.

پس از نصب ياتاقان دقت شود فاصله بين درپوش ياتاقان
و بوش آببند در  4نقطه (س��اعت  )9-6-3-12توس��ط فيلر
گيج اندازهگيري ش��ود تا از همراس��تايي ياتاق��ان و بيرينگ
اطمين��ان حاص��ل كنيم و در ص��ورت مغايرت ب��ا جابهجايي
ياتاقان و يا ش��يمگذاري زير ياتاقان اين هم راستايي بهدست
آيد.
نحوه مونتاژ بيرينگ و ياتاقان در س��ه حالت -1 :ش��رايط
س��ازنده ياتاقان  -2تغييرات اعمال ش��ده در دماي  20درجه
س��انتيگراد  -3ش��رايط دمايي بهرهب��رداري (دماي گاز 350
درج��ه س��انتيگراد) و اندازههاي آن در ش��کل  4و جدول 1
ديده ميشود.
 -4برطرف كردن دماي ياتاقان در شرايط بهرهبرداري
اگ��ر در زمان بهرهبرداري ياتاقانهاي مش��ابه در دماي باال

شکل  -5شرايط مونتاژ در دمای t = 20 oC

رفتاري ش��بيه فن پیشگرمکن س��يمان خاش داشته باشند و
زمان براي اصالح ياتاقانبندي مجموعه فراهم نباشد ،ميتوان با
قرار دادن واش��ر فلزي با ضخامت مناسب بين درپوش بيروني و
كپه ياتاقان مشكل دماي ياتاقان را حل نمود و در تعويض بعدي
بيرينگ و ياتاقان موارد مطرح شده را رعايت كرد.

گاه��ي اوقات در هنگامي كه ك��وره جهت تعميرات متوقف
گردي��ده ،ياتاقانهاي فنها با افزايش دما روبرو ميش��وند .اين
دما نشاندهنده فاصله نامناسب بين لبه كونس خارجي بيرينگ
و درپوش داخلي ياتاقان اس��ت .اين مش��كل ميتواند ناش��ي از
تعويض بيرينگ در زمان بهرهبرداري و دماي باالي شافت فن و
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شکل  -6شرايط ياتاقان در حين بهرهبرداري t = 350 oC

جدول 1

عدم توجه به خالصيهاي مورد نظر باشد .براي رفع اين مشكل منابع:
بايد بين درپوش داخلي و كپه ياتاقان از واشر فلزي با ضخامت
 -1كليد فوالد
مناس��ب استفاده نمود تا بيرينگ حركت محوري خود را داشته
 -2مدارك شركت  KHDبرای خط تولید كارخانه سیمان خاش
باشد.
 -3كاتالوگ شركت HFB

به جمع مشترکین ما بپیوندید:
تلفن امور مشترکین نشریه021-22891593-22883306 :
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