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مقدمه
كارخانه سيمان خاش داراي يك آسياب مواد خام و دو آسياب سيمان از نوع گلولهاي م يباشد .تمامي آسيابها ،داراي  2محور
محرك هستند .نيروي محرك آسياب توسط دو موتور الكتريكي  2100كيلووات و  743دور بر دقيقه تامين م يشود .دو گي ربكس با
توان  2100كيلووات و نسبت تبديل  6/89گشتاور مورد نياز جهت چرخش آسياب را ف راهم م يكنند .گي ربكسها از نوع دنده مارپيچ
با  2مرحله تبديل دورهستند( .تصوير )1

تعويض بيرينگ و اصالح سطح درگيري
دنده گيربكس آسياب مواد
کارخانه سیمان خاش

مزاياي استفاده از دنده مارپيچ عبارتند از:
 -1تعداد دندانههاي درگير بيش از يكي م يباشد ،به همين علت گشتاور بيشتري را نسبت به چرخدندههاي ساده انتقال م يدهند.
 -2درگيري در اين نوع چرخدندهها ،آرام تر و به راحتي صورت م يگيرد .به همين دليل صداي كمتري دارند.
 -3خط درگيري چرخدندهها از نوع ساده بيشتر است.
معايب چرخدندهاي مارپيچ به شرح زير است:
 -1نسبت به چرخدندهاي ساده گ رانتر هستند.
 -2راندمان آنها نسبت به چرخدندههاي ساده پايي نتر است.

سيد حسين صديقي
رييس نگهداري و تعميرات کارخانه
سيمان خاش

پايش وضعيت گيربك سها

انس بايگان
كارشناس فني مهندسي سيمان خاش

در پايش وضعيت گي ربك سهاي آسياب مواد خام مشاهده گرديد ،حركت محوري شافت خروجي گي ربكس افزايش يافته است .در
زمان كاركرد آسياب به علت نيروي محوري چرخدنده ،شافت خروجي گي ربكس هي چگونه حركت محوري نداشت ،اما در توقف آسياب،

ال مشهود بود .ارتعاشات و دماي بيرينگهاي گي ربكس كام ً
زماني كه آسياب حركت گهوارهاي دارد ،اين حركت كام ً
ال طبيعي و نتايج
کلمات کلیدی:
گی ربکس ،بیرینگ ،لقی شعاعی داخلی بیرینگ (،)Radial internal Clearance
سطح تماس چرخدنده ( ،)Flank contactپ سزنی چرخدنده

ارتعاشات قبل از تعمي رات در جدول شماره  1و  2آورده شده است .در سال گذشته نيز كارشناس شركت  GTDاز گي ربك سهاي
آسياب بازديد و توصيه به تعويض بيرينگها كرده بودند .همچنين سطح درگيري دنده خروجي گي ربكس باال بر آسياب مواد بين
 50تا  60درصد گزارش شده بود.

چکیده
بع ــد از گذش ــت  22س ــال از كارك ــرد س ــيمان خ ــاش ،حرك ــت مح ــوري ش ــافت خروج ــي گي ربك سه ــاي آس ــياب زي ــاد ش ــده
ب ــود .مطاب ــق بررس ــيهاي ص ــورت گرفت ــه و بازدي ــد از گي ربك ــس مش ــخص گردي ــد حرك ــت مح ــوري ،ناش ــي از افزاي ــش لق ــي
بيرينگهـــا م يباشـــد .در بازديـــد كارشـــناس شـــركت  GTDنيـــز عـــاوه بـــر تعويـــض بيرينـــگ بـــه پاييـــن بـــودن ســـطح
درگي ــري دن ــده مح ــور خروج ــي گي ربك ــس باالب ــر آس ــياب م ــواد خ ــام ( 50ت ــا  60درص ــد) اش ــاره ش ــده ب ــود .ب ــه همي ــن
علـــت ،تعويـــض بيرينگهـــاي گي ربك سهـــاي آســـياب مـــواد خـــام در توقـــف خـــرداد مـــاه  1396انجـــام پذيرفـــت.
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اصالح سطح درگيري دنده خروجي

در گي ربك سهاي آسيابهاي كارخانه سيمان خاش ،بيرينگهاي شافت دنده خروجي داخل بوش خارج از مركز ق رار م يگي رند و بوش
روي پوسته گي ربكس م ينشيند .با اين قابليت م يتوان پ 
سزني ( )Back Lashو سطح درگيري دنده خروجي را تغيير داد .روي
بوش سوراخهايي جهت سهولت در چرخش وجود دارد .ب راي ثابت كردن بوش بيرينگ شافت دنده خروجي در هوزينگ گي ربكس و
عدم چرخش آن ،يك عدد پين ،بين بوش و پوسته گي ربكس تعبيه گرديده است .البته سازنده گي ربكس دو ناحيه را سوراخكاري و
هر كدام را با شماره مشخص كرده اما داخل يكي از آنها پين نصب كرده است( .تصوير )4

جدول شماره 2

با توجه به مشاهدات موجود و توصيه كارشناس شركت  ،GTDتصميم به تعويض بيرینگهاي گي ربك سهاي آسياب مواد در
تعمي رات خرداد ماه  1396گرفته شد .همزمان با توقف كوره جهت تعمي رات اساسي ،تعويض بيرينگها نيز آغاز گرديد .جهت كم
كردن زمان تعمي رات كپه بااليي گي ربكس دمونتاژ و شافت دندههاي گي ربكس به كارگاه انتقال يافت.

تعويض بيرينگها
ب راي دمونتاژ راحتتر بيرينگهاي كاركرده و عدم آسيب به شافت دنده ،ابتدا رولرهاي بيرينگ از شيار محل نصب خارج گرديد .بعد
از خارج كردن تمامي رولرهاي دو طرف ،رينگ خارجي و قفسه از بيرينگ جدا م يشود( .تصوير  )2حال فقط دمونتاژ رينگ داخلي
م يماند .ب راي دمونتاژ رينگ داخلي از روي شافت ،شافت را از جهت مخالف توسط باالبر معلق نگه داشته و توسط دو مشعل با اختالف
زاويه  180درجه نسبت به هم ،شروع به گرم كردن رينگ داخلي بيرينگ م يكنيم .همزمان با گرم كردن رينگ داخلي بيرينگ ،شافت

تصویر 4

را به آراميم يچرخانيم .بعد از گرم شدن با چند ض ربه نه چندان محكم ،رينگ داخلي از روي شافت آزاد م يشود( .تصوير  )3با اين
روش م يتوان در صورت ضروت دوباره بيرينگ را بازسازي و مورد استفاده ق رار داد.

بعد از تعويض تمامي بيرينگهاي هر دو گي ربكس و انتقال شافت دندهها به داخل هوزينگ گي ربكس ،پ سزني و سطح درگيري دو
مرحله هر دو گي ربكس اندازهگيري شد .گي ربكس پايي نبر ش رايط مناسبي داشت ،ولي همانگونه كه در گزارش كارشناس شركت
 GTDاشاره شده بود ،سطح درگيري دنده خروجي گي ربكس باالبر پايين بود.
بعد از مونتاژ بوشهاي دو طرف ،مطابق حالت قبل از دمونتاژ و چك كردن سطح درگيري با رنگ ،سطح درگيري دنده خروجي
گي ربكس باالبر حداكثر  50درصد بود( .تصوير  )5از روي نحوه درگيري ،بوش بيرينگ فيكس را چرخانده تا دومين محل سوراخكاري
بوش و پوسته روبروي همديگر ق رار گي رند ،سپس از سطح درگيري در موقعيت جديد تست رنگ گرفته شد .از روي تست رنگ
مشخص گرديد سطح درگيري از حالت اوليه بسيار كمتر شده است( .تصوير  )6بعد از اين كار بوش بيرينگ فيكس را در چندين
موقعيت ق رار داده و سطح درگيري را چك كرديم تا نهايتاً به سطح درگيري باالي  95درصد رسيديم( .تصوير  )7حال در اين موقعيت
سزني دنده را اندازهگيري كرده و پس از حصول اطمينان از مناسب بودن آن ،طبق نظر سازنده ،بوش بيرينگ و پوسته را
جديد ،پ 
در همان موقعيت با پين نسبت به هم ثابت نموديم.

تصویر 3

تصویر 2

بعد از خارج كردن بيرينگها از روي شافت ،محل نشيمن بيرينگها را كام ً
ال تميز و بعد از بازديد هي چگونه اثر چرخشي روي شافت
مالحظه نگرديد .همچنين سطح دندهها نيز هي چگونه مشكلي نداشت.
قبل از مونتاژ بيرينگهاي جديد ،ابتدا لقي شعاعي تمامي بيرينگها اندازهگيري گرديد تا از سالمت بيرينگها اطمينان حاصل
كنيم .سپس شافت دندهها به گونهاي روي ساپورت ثابت گرديد تا در هنگام مونتاژ بيرينگ به علت وزن بيشتر در يك طرف شافت
واژگون نگردد .بيرينگها در حمام روغن تا دماي  150درجه سانت يگ راد گرم و سپس با دقت زياد در جاي خود مونتاژ گرديد .هنگام
گرم كردن بيرينگ دقت شود ،بين بيرينگ و انتهاي مخزن فاصله باشد تا ح رارت مستقيم به بيرينگ منتقل نشود .بعد از مونتاژ،
بيرينگ توسط مهره و يا درپوش در جاي خود ثابت گرديد .تاكيد م يشود بعد از سرد شدن بيرينگ ،مهره و يا درپوش نگهدارنده
بيرينگ سفت شود زي را ممكن است بين مهره و درپوش بيرينگ به دليل سرد شدن فاصله اندكي ايجاد شود و باعث ارتعاش محوري
گردد .بعد از سرد شدن ،لقي شعاعي بيرينگها اندازهگيري و در محدوده مشخص شده توسط سازنده ق رار گرفت.
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بعد از استارت آسياب ارتعاشات بيرينگها اندازهگيري شد كه نتايج آن در جدول  3و  4آمده است .همچنين بعد از حضور كارشناس
شركت  GTDو بازديد گي ربكس آسياب در حين كار و مشاهده نتايج و تصاوير ،اب راز رضايت كامل از نحوه مونتاژ گي ربك سها نمودند.
بعد از استارت آسياب ارتعاشات بيرينگها اندازهگيري شد كه نتايج آن در جدول  3و  4آمده است .همچنين بعد از حضور كارشناس
شركت  GTDو بازديد گي ربكس آسياب در حين كار و مشاهده نتايج و تصاوير ،اب راز رضايت كامل از نحوه مونتاژ گي ربك سها نمودند.
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 نقشه گی ربکس شرکت GTD کاتالوگ SKF -کاتالوگ Koyo
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