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نگهداری و تعمیرات

مقدمه
برای عمر طوالنی و عملکرد بهینه ،تمام چرخدندهها باید به درستی نصب و با دقت تنظیم شده باشند .این راهنما نحوه

بررسی هم راستايي ( )alignmentو تماس بهينه دندانهها در طول فرایند نصب چرخدندههای حلقهای تک مارپیچی،

دو مارپیچی ،یا ساده را نشان میدهد ..عالوه بر این ،در اين راهنما نحوه نصب يك پينيون جديد در كنار يك چرخدنده
حلقوي موجود نيز گنجانده شده است .مراحل ذکر شده در اینجا باید به طور کامل توسط عوامل و مکانیکها قبل و در

طی نصب دندهها مورد بررسي قرار گیرد.

ابزار نصب
آچارها :آچاری انتخاب کید که برای اندازه پیچ و مهرهها مناسب باشد.

تراز دقيق :به طول حداقل  12اینچ ( 300میلیمتر) و حداکثر  18ایچ ( 450میلیمتر) پیشنهاد میشود.

فيلرها :فيلر با محدودهای از  0.0015تا  0.200اینچ ضخامت 0.040( .الی  5میلیمتر)
ماژيك عالمتگذاري :ماژيكي با رنگي آبي كاربني يا ذغالي كه پاك نشود.

ساعت انديكاتور :با دقت سنجش  0/025ميليمتر و دامنه حداقل  1/25ميليمتر

غلطك انديكاتور :برای اندازهگیری میزان لنگي شعاعي 1در سطح رویی دندانهها ،از غلطك انديكاتور استفاده میشود.
میکرومتر خارج سنج 0 :الی  1اینچ ( 0الی  25میلیمتر).

1- radial runout
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صفحه ثابت قرارگيري انديكاتور برای اندازهگیری لنگي محوري 2پوسته :محل قرارگیری آن در انتهای یاتاقان ثابت

در راستاي محوري پوسته ميباشد .صفحه مورد استفاده نباید تحت تاثیر تغییر شکل االستیک پوسته قرار بگیرد.

شکل  1یک صفحه ثابت قرارگيري انديكاتور را نشان میدهد.

شيم :3از فوالد ضد زنگ با ضخامت  0/003اینچ ( 0/075ميليمتر) به باال برای مونتاژهای یاتاقان استفاده کنید.

قطعات ساخته شده برای مونتاژ چرخدندهها
پیچهای لقی :5طبق شكل  4از يك پيچ دو سر رزوه و دو مهره و دو مهره قفلي تشكيل شده است.

پیچهای تنظيم :6یک پیچ تنظيم تشكيل شده است از :یک پیچ دو سر رزوه ،دو مهره نازك (یک کوچک و یک بزرگ)،
یک بوش ،دو واشر(یک کوچک و یک بزرگ) ،و دو مهره استاندارد (یک کوچک و یک بزرگ) .شكل  5نمايي از يك پيچ

تنظيم ميباشد.

عالمتهای تماس

پيچهاي فشاري :7نمايي از موقعيت نصب پيچ فشاري در شکل  6نشان داده شده است .این پيچها براي مونتاژ چرخدنده

بر روي قطر خارجي فلنج و يا پوسته استفاده ميشود.

اکثر چرخدندههای حلقهای از دو قطعه یا بیشتر تشکیل

پیچهای فشاري ابتدا شل بسته ميشوند و بعد از قرارگيري چرخدنده در موقعيت مناسب روي فلنج ،آنها را سفت ميكنند.

میشوند .در این موارد ،قطعات باید در همان موقعیتی که

دندانه بریده شده مونتاژ شوند .برای اطمینان ،الزم است که

اعداد شناسایی روی یک قطعه در هر چرخدنده با اعداد روی

بخش ديگر ،جفت شوند .موقعیت عالمتهای تماس 4در شکل 2
نشان داده شده است .بعضی چرخدندهها و پینیونها نيز بايد در

شکل - 1صفحه ثابت براي اندازهگيري لنگي محوري پوسته

موقعيتي خاص در كنار هم قرار گيرند كه در اين صورت در هر دو چرخنده و پينيون عالمت تماسي مشابهي است .اعداد

شناسایی چرخدنده در شکل  3نشان داده شدهاند.

شکل -5هر دو پيچ براي يك قسمت از چرخدنده استفاده ميشود.

شکل -4براي هر سوراخ لقي اجزا چرخدنده از يك پيچ لقي استفاده ميشود.

شکل -2شناسایی عالمتهای تماس روی شکاف چرخ دندههای حلقهای

شکل -6تنظیمات پیچ فشاري

گام  :1بررسی لنگي محوري فلنج نصب
قبل از نصب چرخدنده روي فلنج ابتدا بايد خود فلنج از نظر لنگي محوري بررسي شود.

توجه :دمای پوسته هنگام بررسی فلنج باید یکسان باشد .برای مثال ،یک پوسته که برای مدتی سطح باالییاش زیر نور
خورشید و سطح پایینیاش در سایه باشد ،مقادیر لنگي محوري اشتباهی را به ما میدهد.

شکل -3توضیح اعداد روی چرخ دنده های حلقهای

18

2- axial runout
3- shims
4- match marks

5- clearance bolts
6- Alignmet bolts
7- jackscrew
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 -1.1عالمتگذاری ایستگاههای فلنج

تعداد ایستگاههایی که روی سطح چرخدنده در شکل  3نشان داده شدهاند را بشمارید .به تعداد ایستگاههای چرخدنده،

روی فلنج فاصلههايي جداسازي و عالمتگذاری کنید.
 -1.2اجرای خواندن لنگي محوري

چهار روش برای اندازهگیری لنگي محوری فلنج وجود دارد و آنها به ترتیب اولويت بيان شدهاند .برای عملکرد بهينه،
اولین روش را انتخاب کنید .اين روش دقيق ترين نتيجه ممكن را ميدهد.
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 -1.2.1.4تعیین لنگي محوري نهايي

لنگي محوري نهايي اختالف بین مقدار مینیموم (منفی ترین) و ماکزیموم (مثبت ترین) مقادیر لنگي محوري ایست که

در باال تعیین شده.

برای مثال :مقادیر لنگي داده شده عبارتند از:

{+0.004, +0.009, +0.009, +0.004, -0.004, -0.006, +0.004, 0.000}in.

مقدار ماکزیموم  +0.009و مقدار مینیموم  -0.006میباشد؛ در نتیجه مقدار کلی لنگي برابر است با:

+0.009 -(-0.006) = 0.015in.

احتیاط :ضروری است که هنگام انجام محاسبات و اندازهگیریها عالمت مناسب ( )±را در محاسبات قرار دهید .اشتباه
در اين مورد ،ناتنظيمي زيادي را در چرخدنده موجب ميشود.

نکته :با استفاده از دادههای لنگي فلنج ،میتوان به صورت انتخابی چرخدنده را در مقابل فلنج قرار داده و لنگي

 -1.2.1روش ثابت کردن انديكاتور براي ثبت لنگي محوري پوسته

لنگي زمان ساخت در مدارک بازرسی برای هر چرخدنده ارائه شدهاند .دادههای لنگي فلنج نیز در مراحل بعدی هنگام

با توجه به شكل يك و ساخت پليتي مشابه آن ميتوان از اين روش براي ثبت دادهها استفاده كرد.
 -1.2.1.1محل قرارگيري انديكاتور

یک انديكاتور را کنار فلنج مقابل چرخدندهای که میخواهد مونتاژ شود ،به گونهای که در موقعیت  Aدر شکل  7نشان

داده شده قرار دهید.

انديكاتور دیگر را میتوان در روي صفحه ثابت (شكل يك) قرار داد ،که در شکل  7در موقعیت  Fنشان داده شده است.

چرخدنده حلقهای را بهینهسازی کرد (بطوریکه لنگي زمان نصب برابر با لنگي زمان ساخت چرخدنده باشد) .مقادیر

تجزیه و تحلیل لنگي لبه روبرويي چرخدنده مفید خواهد بود.
 -1.2.2روش سه انديكاتور

چنانچه بتوان دسترسي آسان به پيشاني شافت داشته باشيم ميتوان دو انديكاتور را در موقعيت  180درجه روبروي
هم قرار داد.

 -1.2.2.1موقعيت نصب انديكاتورها

یک انديكاتور را کنار فلنج در مقابل چرخدندهای که میخواهد سوار شود قرار دهید (موقعیت  Aنشان داده شده در شکل
 .)7دو انديكاتور دیگر را روي پيشاني شافت و در موقعيت  180درجه روبروي هم قرار گيرد( .در موقعیتهای  Cو )D
 -1.2.2.2جمعآوری دادههای لنگي

پوسته را یک دور کامل بچرخانید و مقادیر انديكاتور را برای هر ایستگاه در کاربرگ 1ثبت کنید .مقادیر انديكاتور فلنج

(در موقعیت  )Aمیتواند در ستون  5کاربرگ ثبت شود .مقادیر نشانگرهای پيشاني شافت (در موقعیتهای  Cو )D

شکل -7موقعیت نشانگر پوسته

 -1.2.1.2جمع آوري دادهها

پوسته را یک دور کامل بچرخانید و مقادیر انديكاتورها را برای هر ایستگاه در کار برگ “ 1لنگي فلنج“ ثبت کنید .مقادیر

انديكاتور (در موقعیت  )Aمیتواند در ستون  5کاربرگ ثبت شود .مقادیر انديكاتور (در موقعیت  )Fمیتواند در ستون
 4کاربرگ ثبت شود.

توجه :ستونهای  1تا  3کاربرگ برای این روش استفاده نمیشود.
 -1.2.1.3انجام محاسبات لنگي

با توجه به دستورالعمل زیر ،ستون  6را پر کنید:

هنگامی که جهت چرخش انديكاتورها در يك جهت باشد ،مقادیر وارد شده در ستون  4را از مقادیر وارد شده در ستون

 5تفریق کنید و اختالف آنها را در ستون  6وارد کنید .هنگامی که جهت چرخش آنها متفاوت باشد ،مقادیر ستون  4و
 5را با هم جمع کرده و حاصل را در ستون  6وارد کنید.
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میتواند در ستونهای 1و  2کاربرگ ثبت شود.
 -1.2.2.3انجام محاسبات لنگي

 - 1.2.2.3.1مقادیر ستون  1و  2را جمع کنید و حاصل را در ستون  3وارد کنید.
 - 1.2.2.3.2مقادیر ستون  3را بر  2تقسیم کرده و آن را وارد ستون  4کنید.

 - 1.2.2.3.3ستون  6را طبق دستور زیر پر کنید:

هنگامی که انديكاتور  Aبا انديكاتورهاي  Cو  Dیک جهت را نشان میدهند ،مقادیر ستون  4را از مقادیر ستون  5کم
کنید و حاصل را در ستون  6وارد کنید.

هنگامی که انديكاتور  Aبا انديكاتورهاي  Cو  Dدر خالف جهت یکدیگر باشند ،مقادیر ستون  4را با مقادیر ستون  5جمع
کنید و حاصل را در ستون  6وارد کنید.
 -1.2.2.4تعیین لنگي محوري كل

فرایند گفته شده در گام  1.2.1.4را انجام دهید.
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 -1.2.3روش یک انديكاتور

توجه :در این روش فرض میشود که لنگي محوری در پيشاني تراست صفر باشد.
 -1.2.3.1موقعيت انديكاتور

انديكاتور را کنار فلنج مقابل چرخدندهای که میخواهد سوار شود ،به گونهای که در موقعیت  Aدر شکل  7نشان داده

شده قرار دهید.

 -1.2.3.2جمعآوری دادههای لنگي

پوسته را یک دور کامل بچرخانید و مقادیر نشانگرها را برای هر ایستگاه در ستون  6کاربرگ  1ثبت کنید .به یاد داشته
باشید که در این روش از ستونهای  1تا  5کاربرگ استفاده نمیشود.
 -1.2.3.3تعیین لنگي محوري

فرایند گفته شده در گام  1.2.1.4را انجام دهید.
 -1.2.4روش دو انديكاتور

این روش فقط برای زمانی استفاده میشود که نتوان از هیچ کدام از  3روش باال استفاده کرد.
 -1.2.4.1موقعيت انديكاتورها

یک انديكاتور را کنار فلنج مقابل چرخدندهای که میخواهد سوار شود ،به گونهای که در موقعیت  Aدر شکل 7

نشان داده شده قرار دهید .انديكاتور دیگر در همان سطح از فلنج ،با  180درجه اختالف از موقعیت  Aقرار ميگيرد

(موقعیت  Bدر شکل .)7

 -1.2.4.2جمعآوری دادههای لنگي
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گام  -2سرهم بندی چرخدنده به پوسته
قبل از نصب چرخدنده روي فلنج ابتدا بايد خود فلنج از نظر لنگي محوري بررسي شود.

توجه :دمای پوسته هنگام بررسی فلنج باید یکسان باشد .برای مثال ،یک پوسته که برای مدتی سطح باالییاش زیر نور
خورشید و سطح پایینیاش در سایه باشد ،مقادیر لنگي محوري اشتباهی را به ما میدهد.

 -2.1پاک کردن چرخدنده

سطح همه دندانهها ،سطوح مونتاژ و سطوح جفت شونده باید پیش از نصب تمیز بشوند .رد متهکاری و چکش خوردگی

که در ترانزیت و دستکاری که روی قطعات افتاده است ،برای سرهم بندی و تماس مناسب دندانه باید برداشته شود .همه

سطوح ماشینکاری شده چرخدنده با یک نوار محافظ (كه میتواند با حاللهای معدنی برداشته شود) محافظت ميشوند.
 -2.2پیچهای فشاري

با توجه به شكل  6قبل از مونتاژ چرخدنده پيچهاي فشاري را روي فلنج نصب كنيد .همچنين با توجه به توضيحات شكل

 2محل دقيق قرارگيري نيمههاي چرخدنده با توجه به عالمتهاي درج شده روي چرخدنده تعيين ميشود؛ به گونهای که
همه پیچهای فشاري در همان طرف چرخدنده بعد از مونتاژ قرار بگیرند.

برای تعیین فرایند درست سرهم بندی چرخدنده ،از دستورالعمل زیر استفاده کنید:
اگر چرخدنده یک قطعهای دارید كه روي فلنج نصب ميشود ،به گام  2.3بروید.

اگر دونيم چرخدنده كه روي يك فلنج نصب ميشود ،به گام  2.4بروید.

اگر چرخدنده  4قطعهاي كه روي فلنج نصب ميشود ،به گام  2.5بروید.

 -2.3تك چرخدنده ،روي فلنج

برای اطمینان از برداشته شدن رد متهکاری و چکش خوردگی ،فلنجهای مونتاژ شده روی چرخدنده و تجهیزات سوار شده

را مجددا بررسی نمایید .چرخدنده را روي فلنج با هر  4پيچ محكم كنيد.

پوسته را یک دور کامل بچرخانید و مقادیر انديكاتورها را برای هر ایستگاه در کاربرگ “ 2لنگي فلنج مونتاژی (روش
دو انديكاتوره)” ثبت کنید .مقادیر انديكاتور  Aرا در ستون  1و انديكاتور  Bرا در ستون  2وارد کنید .به یاد داشته

باشید از انديكاتور  Aبه عنوان مرجع استفاده کنید .برای مثال اگر یک چرخدنده با  18ایستگاه داشته باشیم ،هنگامی
که انديكاتور  Aدر ایستگاه  1باشد ،انديكاتور  Bدر ایستگاه  10قرار میگیرد ( 180درجه اختالف) .بنابراین هنگامی که

انديكاتور  Aدر ایستگاه  1است ،چرخدنده را نگه دارید و مقادیر هر دو انديكاتور Aو  Bرا در یک خط از کاربرگ (برای
ایستگاه  )1ثبت کنید.

 -1.2.4.3انجام محاسبات لنگي

 1.2.4.3.1مقادیر ثبت شده از خواندن انديكاتور  Bرا از مقادیر خوانده شده انديكاتور  Aکم کنید و حاصل را در ستون 3وارد کنید.

 1.2.4.3.2مقادیر ستون  3را بر  2تقسیم کنید تا مقدار لنگي برای هر ایستگاه به دست آید و مقدار آن را در ستون 4وارد کنید.

 -1.2.4.4تعیین لنگي محوری کل

فرایند گفته شده در گام  1.2.1.4را انجام دهید.
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 -2.4چرخدندههای دو قطعهای ،روي فلنج
 -2.4.1مونتاژ نیمه اول چرخدنده
نیمه چرخدنده را روی  180درجه باالیی پوسته قرار دهید .فلنج را مجددا ً بررسی کنید و هر رد خراش که هنگام جابجایی

به وجود آمده را بردارید .اين نيمه را با هر  4پيچ محكم ببنديد .هر کدام از پیچهای فلنجی که در زیر پیچهای فشاري

قرار دارند ،باید فقط با دست بسته شوند .پوسته را بچرخانید به طوری که نیمه چرخدنده در زیر و همچنین شکافها در
موقعیت افقی قرار بگیرند.

هشدار :براي كنترل چرخش پوسته به علت ناباالنسي اقدامات الزم انجام گيرد.
 -2.4.2بررسی پيچهاي لقي

یک پیچ لقی از باالی شکاف به داخل سوراخ لقی (در نزدیکترین موقعیت به قطر خارجی نیمه چرخدنده قرار دارد) عبور

دهيد .اگر پیچها کام ً
ال از داخل سوراخها گذشتند ،به مونتاژ نیمه دیگر چرخدنده بروید.

اگر پیچها به دلیل تداخل با کنارههای قطر داخلی چرخدنده ،کام ً
ال از سوراخها نگذرند (مانند شکل ،)8قبل از اینکه نیمه
دیگر چرخدنده مونتاژ شود ،همه پیچهای لقی ،باید تا جايي كه ميتوانند داخل بروند.

Maintenance In Mine & Cement & steel Industries
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تذکر :هنگام مونتاژ به رزوه پیچهای لقی صدمه نزنید.

 -2.4.4.3سفت كردن مناسب پيچهاي تنظيم داخل غالف

 -2.4.3مونتاژ نیمه دوم چرخدنده

مقدار گفته شده در جدول  1سفت كنيد.

در انتهای کوچکتر پیچ تنظیم یک واشر قرار دهید و یک مهره استاندارد رویش بگذارید .پیچهای تنظیم را تا  25درصد
رد متهکاری و چکش خوردگی روی سطوح فلنج و سطح تماس

چرخدنده نصب شده ،را یک بررسی نهایی کنید .نیمه دوم

جدول -1مقادیر تورك پیچهای تنظیم

چرخدنده را در موقعیت قرار دهید .با توجه به عالمتهاي تماس
درج شده روي چرخدنده ،و اينكه همه عالمتها مشاهده شوند،

نيمه دوم را مونتاژ كنيد .با هر  4پيچ چرخدنده را محكم كنيد.
این پیچها باید برای اطمینان از تماس فلز به فلز به اندازه کافی

شکل -8تداخل پیچ لقی

محکم شوند ،ولی نباید به اندازهای محکم شوند که نیمه چرخدنده نتواند تغییر کمی کند .هر پیچ و مهرهای که زیر

پیچهای جکی قرار دارد فقط باید با انگشت سفت شوند .با جابجا کردن نیمه باالیی چرخدنده توسط پیچهای فشاري يا
جک هیدرولیکی ،طوري عمل نماييد كه سوراخهاي تنظيم 8در مقابل هم قرار گيرند.

احتیاط :تنظیم مناسب سوراخهای تنظیم را با چشم و حس خود انجام دهید .تنظیم نامناسب این سوراخها پیش از نصب

ميتواند خرابیهای مختلفی در بوش و پیچهای تنظیم به بار آورد .در مونتاژ پیچ تنظیم غالف يا بوش دور آن بايد با

دست جا بخورد و با زور نصب نشود .پیچهای تنظیم فقط برای حفاظت از همراستايي قطعات چرخدنده طراحی شده است.
 -2.4.4نصب پیچهای تنظیم و غالف

*روان شده با روغن .SAE 20

 -2.4.4.4بررسی تنظیم دو قسمت چرخدنده

با یک فیلر گیج و موازی سنج کوچک ،تنظیم پيشاني را چک کنید .شکل  10را ببینید .آن ها باید حدودا ً با  0/003اینچ

( 0/075ميليمتر) تراز شوند .اگر انحراف بیش از اندازه باشد ،غالفها را در بياريد و برای خرابی یا تناقض چک کنید و

مقدار مناسبی برای تنظیم سوراخ تراز تایید کنید .هنگامی که تنظیم قابل قبول شد ،مهره کوچک انتهای پیچهای تنظیم
را به اندازه مقدار کامل گفته شده در جدول  1بپیچانید.

 -2.4.4.5کامل کردن نصب سختافزاری پیچ تنظیم

همه پیچهای تنظیم باید پیش از بسته شدن هر نوع پیچ لقی ،نصب شوند.

واشر انتها بزرگ را نصب کنید و مهره استاندارد انتها بزرگ را رویش قرار دهید .برای جلوگیری از شل شدن ،آن را با
آچار سفت کنید.

این مهره از رزوه در طول عملکرد محافظت میکند و برای برداشتن پیچ تنظیم در آینده کمک میکند.

 -2.4.4.1وارد کردن غالف

سطوح داخلی و خارجی غالف را با یک روانکننده خشک مانند دی سولفید مولیبدینیوم پوشش دهيد .سوراخ تراز
(معموالً در کمترین فاصله از قطر داخلي چرخدنده قرار دارد) بايد همراستاي سوراخ فلنج كه كلمه ( )TOPروي آن

نوشته شده است باشد .شکافهای غالف تنظیم مانند شکل  9باید از شکافی به شکاف دیگر تکان داده شوند .بخشی از

احتیاط :سفت کردن مهره بیش از حد باعث جابجایی پیچ تنظیم از غالف میشود .در صورت لزوم ،برای جلوگیری از

هرگونه جابجایی در انتهای بزرگ ،مهره استاندارد را شل کنید .مهرههای نازک را در هر دو انتها نصب کرده و برای
جلوگیری از شل شدن در حین کار ،آنها را سفت کنید.

فلنج غالف تنظیم را در مقابل این سوراخ قرار دهید .غالفها را با زور داخل سوراخ نکنید.

شکل -9راهنماي پيچهاي تنظيم

شکل -10بازرسی نصب دو جز چرخدنده كنار هم

 -2.4.4.2نصب پیچهای تنظیم

براي نصب پيچ تنظيم طوري عمل نماييد كه انتهاي كوچك در غالف فلنج و انتهاي بزرگ در مقابل غالف قرار گيرد .به
پیچ تنظیم به سمت پایین ضربه بزنید تا در غالف بنشیند .برای جلوگیری از خرابی رزوهها از چكش برنجي ،یا چوب

سخت استفاده کنید .اگر پیچها در روکش نواری پیچیده نشده بودند ،پیچ هنگام سفت شدن مهره میچرخد (که باعث
خرابی در غالف یا پیچ میشود) .غالفها و پیچهای تنظیم باقیمانده را مانند همین فرایند نصب کنید.

پس از وارد کردن پیچهای لقی ،مهرههای استاندارد باال و پایین را به گونهای تنظیم کنید که مقادیر مساوی از طول پیچ از

باال و پایین در چرخدنده قرار بگیرند .همه پیچهای لقی را به میزان الزم سفت کنید تا اتصال دو قسمت چرخدنده نزديك
به مقادير شکل  10شود (دقت داشته باشید که مقادیر تورك از حدود جدول  2تجاوز نکند) .اگر گپ دو قسمت چرخدنده

8- Alignment holes

24

 -2.4.5نصب پیچهای لقی

از مقادیر شکل  10بیشتر شد ،قسمتهاي چرخدنده را برای جاي متهکاری ،جای ضربه و مسائل ديگر دوباره بررسی کنید.

Maintenance In Mine & Cement & steel Industries

25

سال نهم ،بهمن و اسفند ماه  | 1397شماره سیو نهم

اولین مجله تخصصی نگهداری و تعمیرات در صنایع معدن ،سیمان و فوالد | دوماهنامه

 -2.5چرخدنده  4تكهاي سوار بر فلنج
 -2.5.1پیش سوارسازی چرخدندههایی که در  4بخش ساخته شدهاند

جدول -2مقادیر سفت کردن و پیچش پیچهای لقی

ابتدا ربعهای چرخدنده را قبل از نصب روي پوسته ،به دو بخش نیم – چرخدندهای تبديل كنيد .قبل از انجام دادن این

کار ،عالمتهای تماس هر بخش را برای اطمینان از سوار شدن مناسب ،بررسی کنید .همچنین سطوح جفت شونده را برای
اطمینان از نبودن رد متهکاری ،ضربه و  ...در اثر ترانزیت و دستکاری بازرسی کنید.

*روان شده با روغن .SAE 20

 -2.5.2بررسی مونتاژ پیچ لقی

 -2.4.6فرایند پیچاندن پیچهای لقی

ی که در نزدیکترین قطر خارجی چرخدنده وجود دارد ،وارد کنید .اگر پیچها کام ً
ال
یک پیچ لقی از باال به سوراخ لق 

پیچهای لقی را به اندازه مقادیر جدول  2بپیچانید .اگر پیچاندن پیچها به اندازه گفته شده امکانپذیر نیست ،مراحل

از سوراخ رد شدند ،با سوار کردن بخش دیگر چرخدنده ادامه دهید .اگر پیچها به علت تداخل با لبههای قطر داخلی

یک پیچ را کامل بردارید یا اگر نميتوانید آن را کام ً
ال بردارید مانند شکل  11آن را به بيرون بكشيد .بخشی از مرکز

چرخدنده ،باید تا جايي كه ميتوانند داخل بروند.

زیر را انجام دهید:

بدون رزوه پیچ را با شعله استیلن یا پروپان حرارت دهید تا آن بخش از مرکز پیچ به طور یکنواخت به دمای  400درجه

چرخدنده کام ً
ال از سوراخ رد نشدند ،همانگونه که در شکل  8میبینید ،همه پیچهای لقی قبل از سوار کردن بخش دیگر

فارنهایت ( 222درجه سانتیگراد) بیشتر از دمای محیط برسد .از نوک شعله برای حرارت دادن استفاده کنید و نوک
را به گونهای بگیرید که فاصله آن با پیچ کمتر از  1.5اینچ ( 40میلیمتر) نشود .دما را هر سه الی چهار دقیقه با دماسنج

ليزري يا تماسي چک کنید .تقریب ًا  20دقیقه زمان برای گرم کردن مناسب نیاز است.

احتیاط :هنگام گرم کردن پیچ باید توجه داشته باشیم که پیچ به طور مساوی
گرم میشود .شعله باید به طور یکنواخت جابجا شود .پیچهای لقی گرما

دیدهاند و هرگونه کاهش در سختی در اثر بیش از حد گرم شدن باعث کاهش

شکل -13بلند کردن ربع چرخدنده

استحکام کششی پیچ میشود .توجه کنید که چرخدنده نباید به حرارت

نزدیک باشد.

پس از گرم کردن مناسب ،سریع ًا پیچ لقی را داخل سوراخ بلغزانید و یک مهره
در لبه پایینی بپیچانید (شکل  .)12مهره را با یک آچار قرار داده و بپیچانید.
مهرههای باال و پایین را با آچار قرار دهید و سفت کنید .زمان نصب مهرهها

شکل -11گرم کردن پیچ لقی

پس از گرم کردن نباید بیش از  1دقیقه باشد .پیشنهاد میشود که نصاب این

فرایند را یک بار بدون حرارت تمرین کند تا از اینکه محدودیت زمانی حین

 -2.5.3بلند کردن ربع چرخدنده در شکل 13

دو ربع چرخدنده را روی دو ساپورت محكم موازی قرار دهید .برای اطمينان از مونتاژ مناسب دو جفت چرخدنده،
عالمتهای تماس را بررسی کنید.

توجه :اختالف فضای بین دو بخش از لبه سطحی به سطح دیگر ،دقت موازی بودن هر بخش با دیگری را نشان میدهد.
موقعیت بخشهای چرخدنده را به گونهای تنظیم کنید که سوراخهای تراز تا جايي كه ميتوانند همراستاي هم باشند.

نصب مشکلی ایجاد نمیکند ،اطمینان حاصل کنيد .پیچهای لقی باقی مانده را به همان روش نصب کنید.

2.5.4

اگر پیچهای لقی را قب ً
ال در جای خود قرار ندادهاید ،االن وارد کنید .برای پیچاندن پیچهای لقی از آچار استفاده کنید و دو

پس از اینکه همه پیچها نصب شدند ،دو قسمت چرخدنده باید به اندازهای

بخش چرخدنده را در تماس قرار دهید .توجه خاصی به همراستايي سوراخهای تراز داشته باشید .در این زمان پیچهای

که در شکل  10نشان داده شده سفت و به هم نزدیک شوند.
توجه :در برخی موارد ،براي اتصال قطعات چرخدنده به هم به جاي اتصاالت

لقی نباید سفت شوند .از آنها فقط باید برای تماس دادن و نزدیک کردن کافی دو بخش برای اطمینان از نزدیک شدن

شکافها استفاده کرد (مانند شکل  .)10برای همراستايي سوراخهای داخلی و سوراخهای تراز روي چرخدنده ،از یک جک

فوق از نوعي وسيله كششي 9استفاده ميشود .در این موارد ،دستورات باال

استفاده کنید .همراستا بودنشان را با نگاه کردن و لمس خود ،تایید کنید .این سوراخهای تراز باید پیش از وارد کردن

باید با یک تکنیک سفت کردن مناسب برای اين نوع چرخدنده ،جایگزین

غالفهای تراز با دقت تنظیم شوند.

شوند .به دستورالعمل چرخدنده برای جزئیات بیشتر در مورد نصب این
محصوالت مراجعه کنید.

شکل -12سفت کردن مهرهها

2.5.5

پیچهای لقی و تراز را مانند فرایند گفته شده در گامهای  2.4.4و  2.4.5وارد کنید.

9- Tensioning device

26
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2.5.6

فرایند باال را برای دو ربع-بخشهای چرخدنده تکرار کنید تا در آخر به دو نیمه چرخدنده برسیم.

کاربرگ  :2لنگي محوري فلنج مونتاژی

(برای روش دو انديكاتوره)

2.5.7

نیمههای چرخدنده را طبق فرایند گفته شده در گامهای  2.4.1تا  2.4.5روی پوسته سوار کنید.
 -2.5.8بررسی تراز بودن

پوسته را  90درجه بچرخانید تا محل اتصال دونيم چرخدنده که از پیش سوار شدهاند ،افقی شوند .اندازه سطح لبه در

محل اتصال دو چرخدنده در حالت افقی نباید از مقدار  0.003اینچ ( 0.076میلیمتر) تجاوز کند(.مانند شکل )10
 -2.5.9بررسی کیپ بودن اتصال دو چرخدنده

اگر دو نيم چرخدنده در حالت افقي مانند شکل  10کیپ هستند ،پروسه پیچاندن پیچهای لقی را که در گام  2.4.6شرح

داده شده ،انجام دهید .اگر همراستايي به مقادیر مورد نیاز نرسیده بود و يا گپ بين اتصالها بود ،به صورت زیر عمل کنید:
پیچهای لقی را برای دو نيم چرخدنده ،شل کنید.

پیچهای تراز را برای دو نيم چرخدنده ،شل کنید.

غالفها و رزوههاي تراز را برای آسیب و همراستايي سوراخها بررسی کنید .همراستايي را به مقدار نیاز تصحیح کنید.

تذکر :هر مرتبه فقط یک پیچ تراز را بازرسی کنید .همه پیچهای تراز و لقی دیگر باید باقی بمانند تا چرخدنده را به طور

لنگي کل فلنج (اختالف بین بیشترین مقدار و کمترین مقدار ستون )4

مناسب نگه دارند.

پیچهای تراز و لقی را به طوری که در گامهای  2.4.4تا  2.4.6گفته شده ،دوباره سوار و سفت کنید.
2.5.10

پوسته را  90درجه بچرخانید و پیچهای لقی دو

اتصال دیگر را سفت کنید( .با استفاده از فرایند
گفته شده در گام )2.4.6

در بخشهاي بعدي موارد زير توضيح داده خواهد

شد:

 -1مونتاژ چرخدنده با فنر (كوره)

 -2بررسي لنگي شعاعي چرخدنده

 -3بررسي لنگي محوري سطحي لبه چرخدنده
 -4تنظيم پينيون

کاربرگ  :1لنگي محوري فلنج مونتاژی (برای

روشهای یک انديكاتور ،انديكاتور ثابت براي لنگي

محوری پوسته ،و سه انديكاتوره)

لنگي محوري کل فلنج (اختالف بین بیشترین مقدار و کمترین مقدار ستون)6
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