بهبود وضعيت جك پمپهاي

 مهندس اميد تقليدي

ياتاقان ژورنال آسياب گلولهاي

واحد تعميرات و نگهداري كارخانه سيمان خاش

چکیده:

در حال حاضر تمام صنايع كش�ور ازجمله صنعت س�يمان و فوالد كه از ياتاقانهاي ژورنال اس�تفاده ميكنند ،نيازمند اطالعات بهروز در

زمينه بهبود روانكاري اين ياتاقانها میباش�ند .بهبود روانكاري و پايداري روغن باعت صرفهجويي در مصرف انرژي و كوتاه شدن زمان توقف
خط توليد خواهد شد.

عيبيابي و تعميرات منطقي سيستم جك پمپ آسياب گلولهاي و اجتناب از بهکارگیری روشهاي سنتي و سعي و خطا در اين مقاله شرح

داده شده است.

واژههاي كليدي :ياتاقان ژورنال ،افت فشار ،روانكاري هيدرواستاتيكي

 -1مقدمه

در اي��ن مقاله به بررس��ي روانكاري بهين��ه ياتاقان ژورنال
آس��ياب س��يمان خ��اش پرداخته ش��ده اس��ت .ام��روزه انواع
ياتاقانه��اي ژورن��ال در اكثر تجهيزات صنعت��ي كاربرد فراوان
دارند .داش��تن اطالعات در اين زمينه و روانكاري مناس��ب آن
ميتواند به كاركرد بهتر و بيشتر اين اجزاء مهم كمك كند.
ياتاقان ژورنال بهطور س��اده از يك اس��توانه توخالي (بوش
نگهدارن��ده) كه به دور يك ش��افت س��نگكاري ش��ده به نام
ژورنال قرار ميگيرد و با يك س��يال روانكار پر ميشود ،تشكيل
ميگ��ردد .معموالً جنس اس��توانه توخالي از آهن نیس��ت و از

جنس ش��افت نرمتر ميباشد .امروزه از آلياژي بنام بابيت براي
اين منظور اس��تفاده ميگردد .این نرمی بابیت برای جلوگیری
از خراب ش��دن محور در مواقعی که ذرات خارجی همراه روغن
اس��ت ،میباش��د .در ضمن اگر درجه حرارت ب��اال برود قبل از
اینکه ش��فت و یا قس��مت اصلی یاتاقان صدمه ببیند ،بابیت از
بین میرود.
قيمت باالي یاتاقان ژورنال در صنعت س��يمان ،لزوم حفظ
و نگه��داري آن را حياتي ميكند .در اي��ن مقاله بهعلت كاربرد
زياد اي��ن نوع ياتاقانها در صنعت ،به بررس��ي اين نوع ياتاقان
ميپردازي��م و اقداماتي كه در جه��ت پايدار كردن اليه روغن و
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بهينه كردن سيس��تم جك پمپ در س��يمان خاش انجام شده چپ يا راس��ت بودن آن بس��تگي به جهت دوران ش��افت دارد.
است را شرح داده ميدهیم.
بدينترتي��ب كه اگر جهت گردش س��اعتگرد باش��د ،اين اليه
روغن به يك چهارم پاييني س��مت چپ (شكل  )1و اگر جهت
گردش پادس��اعتگرد باش��د ،اليه روغن به يك چهارم پاييني
 -2آشنايي مختصر با ياتاقان ژورنال
سمت راست منتقل ميگردد.
ياتاقان ژورنال براي انواع بارگذاريهاي مختلف ،سرعتهاي
مختلف و بهطور كلي ش��رايط كاركرد متفاوت ساخته شده و بنا
 -3تعميرات و نگهداري ياتاقانهاي ژورنال
به خواس��تههاي طراحي مختلف ،داراي طراحي مختلفی است.
روانكاري در ياتاقانهاي ژورنال از مهمترين موضوعاتي است
اي��ن نوع از ياتاقانها بهخاطر داش��تن ويژگيهاي خاص كه در
اين نوش��ته به آن خواهيم پرداخت ،همواره مورد توجه طراحان ك��ه واحد مكانيك کارخانه بايد مد نظر قرار دهد .همانطور كه
بهصورت مختصر توضيح داده شد ،يكي از مهمترين معايب اين
و مهندسان بوده است( .شكل )1
نوع ياتاقانها ناپايداري اليه روغن است كه بهصورت شالق روغن
مهمتري��ن پارامتر قابل ذكر در ياتاقانه��اي ژورنال ،عامل
يا گرداب روغن ظاهر ميش��ود .اين پديده بهس��رعت ميتواند
اصط��كاك يا برخورد فلز با فلز اس��ت .منظ��ور از تماس فلز به
ياتاق��ان را از بين ببرد .اين خرابي بدينصورت ش��كل ميگيرد
فلز ،تماس بين ژورنال (ش��افت) و بوش نگهدارنده آن است .به
كه بهخاطر تش��كيل نش��دن اليه روغن مناسب (پايدار) تماس
همين دليل در اين نوع ياتاقانها ،نوع و دقت روانكاري بس��يار
فلز با فلز بين ش��افت و سطوح داخلي اس��توانه ياتاقان (بوش)
بااهميت است.
رخ ميدهد .اين تماس باعث ايجاد اصططكاك و به تبع آن باال
كار سيال روانكار ،ايجاد يك محيط مناسب براي جلوگيري
رفتن سريع دما ميش��ود كه خراب شدن فلز بابيت ،آببندها،
از تم��اس فلز با فلز در حين كاركرد ياتاقان اس��ت .بيش��ترين
شافت و ديگر تجهيزات را سبب خواهد شد .روانكار معموالً بين
س��يال مورد اس��تفاده در اين ن��وع ياتاقانها ،روغن ميباش��د.
ژورنال و شافت براي پايين آوردن اصطكاك استفاده ميشود.
گردش ش��افت در داخل ياتاقان باعث ايجاد يك اليه روغن در
زير ش��افت ميگردد كه با اس��تفاده از قوانين مكانيك سياالت  -1-3حداقل ضخامت فيلم روغن مورد نياز
قابل تحليل است.
ام��ا براي جلوگيري از ايجاد تماس فلز با فلز در ياتاقانهاي

اين اليه روغن كه در حقيقت با ايجاد فشار ،تحمل نيروهاي ژورن��ال ،ب��ه يك حداقل ضخام��ت روغن نياز اس��ت .وقتي كه
وارده روي ش��افت را برعهده دارد ،در اثر گردش ش��افت به يك چرخ��ش ژورنال به حد بااليي ميرس��د ،فش��ار ب��االي جريان
چهارم پاييني س��مت چپ يا راس��ت ياتاقان منحرف ميشود و روغن ،ش��افت را از منطقه دور كرده و بهسمت منطقه كمفشار
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شكل  -1شماتیک ياتاقان ژورنال

برده و باعث جدايي ش��افت و بوش ميشود .اين ضخامت روغن  -4آشنايي با جك پمپ آسياب
حداقل بين ش��افت و بوش بسيار مهم بوده و در تمام اطالعات
وظيفه جك پمپ آس��ياب ،روانكاري ياتاقان آن به روش
و محاس��بات مربوط به اين دس��ته از ياتاقانها كاربرد دارد .به هيدورديناميكي اس��ت .اين سيس��تم باي��د حداقل ضخامت
فاصلهي بين مركز ش��افت تا مركز ب��وش نيز «خروج از مركز» روغن��ي را تولي��د كن��د تا ياتاقان از آس��يب مص��ون بماند و
گويند.
همچني��ن با خاصي��ت ميراكنندگ��ي ياتاقان ژورن��ال كه به
ضخامت و لزجت روغن بس��تگي دارد ،ارتعاشات ناخواسته را
 -3-2انواع روانكاري
نيز ك��ه از مهمترين عوامل خرابيهاي مكانيكي اس��ت ،دفع
در مراج��ع مختل��ف روانكاري اين ن��وع از ياتاقانها به پنج
كند( .شكل )2
روش زير تقسيمبندي شده است:
 -1روانكاري هيدرواستاتيكي
 -2روانكاري هيدروديناميكي
 -3روانكاري مرزي
 -4روانكاري االستو هيدروديناميك
 -5روانكاري اليه جامد
تحليل و توضيح ه��ر يك از روشهاي باال از حوصلهي اين
مقاله خارج است و تنها بهعلت كاربرد زياد روش هيدرواستاتيك
در صنعت س��يمان و در بقيه صنايعي كه با ياتاقانهاي ژورنال
سروكار دارند ،توضيح مختصري درباره این روش ميدهيم.
در روش هيدرواس��تاتيكي همواره توس��ط يك پمپ فشار
قوي خارجي روغن به داخل ياتاقان (بين بوش و ش��افت) پمپاژ
ميشود و محور را از روي سطح خارجي ياتاقان جدا ميكند كه
تحمل بار را همين اليه روغن ايجاد شده بر عهده خواهد داشت.

 -1-4اجزا اصلي سيستم جك پمپ آسياب

اجزا اصلي سيستم جك پمپ آسياب عبارت است از:

 -1پمپ فشار قوي بهظرفیت 8 m3/h
 -2پمپ فشار ضعيف

 -3مبدل پوسته و لوله

 -4موتور الكتريكي با مشخصات 50 Hz, 15 kW, 1500 rpm

 -5لولهها و اتصاالت
 -6مخزن روغن

 -7مقسم يا توزيع كننده
(distributor) operating pressure 8 MPa

 -8روغن

 -3-3بابيت

صفحهي داخل��ي ياتاقان با يك م��ادهي نرمتر كه معموالً

بابيت ناميده ميشود ،پوشیده ميگردد .بابيت آلياژي است بر
پايه قلع يا س��رب كه ضخامت آن بستگي به اندازه قطر ژورنال
(ش��افت) دارد .بابيت يك سطحي را براي گردش شافت فراهم
ميكند كه از آس��يب آن بههنگام تماس جلوگيري مينماید و
ذرات را بدون آس��يب به شافت ،جذب ميکند .امروزه استفاده
از آنه��ا بهعنوان يك س��طح نازك در س��اختارهاي چندفلزي
رايج ش��ده اس��ت .فلزات بابيتي نرم و بهراحتي آسيبپذيرند
و ب��ه همين خاطر ش��ايد در نگاه اول كاندي��داي خوبي براي
س��طح ياتاقان نباشد ،ولي س��اختار آلياژي آنها ساخته شده
از كريس��تالهاي كوچك س��خت اس��ت كه در يك رزين نرم
ق��رار دارند .اي��ن تركيب مقاومت آنها را بس��يار ب��اال ميبرد.
فل��زات بابيت كه فلز س��فيد نيز ناميده ميش��ود به آلياژهاي
«غيراصطكاكي» نيز معروفند و از مس ،س��رب يا قلع س��اخته
ميشوند.

شكل  -2جك پمپ هيدرواستاتيكي براي روانكاري ياتاقان ژورنال
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-2-4تعيين فشار اصلي و فرعي سيستم جك پمپ

جدول  -1عوامل موثر بر سایز لوله

براي تعيين س��طح فشار در يك سيس��تم هيدروليك بايد
در نظر داش��ت كه با افزايش فش��ار ،حرارت روغن در سيس��تم
سريعتر افزایش مییابد ،نشتيها باالتر و اصطكاك و سايش نيز
بیش��تر میشود .درنتيجه فاصله انجام س��رويسها بايد كوتاهتر
ش��ود .همچنين نويز و پيكهاي فش��اري ني��ز افزايش يافته و
خواص مطلوب ديناميكي سيس��تم كاه��ش مييابد .در نتيجه
تعيين فش��ار اصلي و فرعي سيس��تم جك پمپ براي استفاده
مطلوب مهمترين هدف واحد مكانيك بايد باشد.
 -3-4نكات�ي در مورد فش�ار اصل�ي و فرعي اي�دهآل در جك
پمپهاي آسياب

منظور از «فشار فرعي» فشار روغن يكنواختي است كه بعد
از مقس��م ( 4مسير) توسط فشارس��نج ثبت ميشود .اين فشار
بر اس��اس بار آسياب و ويس��كوزيته روغن ،براي رعايت حداقل
ضخامت مورد نياز براي روانكاري و خنككاري شافت ،بين 10
تا  25بار میباش��د .بين بيشترين فش��ار و كمترين فشار فرعي
نبايد بيش��تر از  5بار اختالف داش��ته باش��يم؛ چون همانطور
كه گفته ش��د ناپايداري روغن باعث پديدهاي بنام شالق روغن
 :Vسرعت جریان روغن در لوله ()m/sec
ميش��ود كه عمر بابيت را كاهش ميدهد و به تبع آن ش��افت
 :dقطر داخلی لوله ( )mm( )di
را در معرض خطر جدي ق��رار ميدهد .با تنظيم پيچهاي روي
مقسم ميتوان فشارها را يكنواخت كرد.
 -2-5دبی حجمی روغن عبوری از لولهها
بايد توجه داش��ته باشيم كه فشار اصلي يا همان فشار پمپ
برحسب زمانبندی و میزان مصرف کلیه المانهای موجود
باي��د بين  5تا  10بار از فش��ار فرعي نرمال بيش��تر باش��د .در در مسیر تعیین میش��ود .دبی مجاز عبوری از خطوط مکش و
غير اينصورت با اس��تفاده از ش��ير فشارش��كن ،فشار را كاهش فشار برحسب قطر لوله در جدول  2ارائه شده است (الزم بهذکر
ميدهيم.
است که .)1 U.S gallon=3.87lit

در مجم��وع پ��س از برآورده��اي اوليه و مطال��ب باال براي
دستيابي به يك شرايط مطلوب كاري انتخاب فشار اصلي 30-40
بار معمول ميباش��د .همچنین فشارهاي فرعي در محدوده 15
تا  20بار مطلوب است.

جدول  -2دبی عبوری از خطوط فشار و مکش

 -5تعيين سايز لوله مكش و فشار جك پمپ
پارامترهای موثر در تعیین س��ایز لوله ش��امل قطر داخلی،
ضخامت دیـواره و جـنس لولـه میباش��ـند .عوامل موثر بر این
پارامترها در جدول  1ارائه شده است.
 -1-5محاسبه قطر داخلی لوله

قطر داخلی لوله را از رابطه زیر میتوان محاسبه نمود:
 :Qدبی حجمی روغن عبوری از لوله ()lit/min
8

 -3-5سرعت جریان روغن در لولهها

س��رعت جری��ان روغن در لولهه��ا را میت��وان از جدول 3
استخراج نمود.

جدول  -3سرعت روغن در خطوط هیدرولیک

پمپهاي فش��ار قوي استفاده شده در جك پمپ آسيابها
از نوع دندهاي خارجي بوده كه توس��ط يك گلداني (فلنج رابط)
به موتور  15كيلو وات متصل اس��ت .اين پمپها در  1500دور
ب��ر دقيقه ،دبي  150لیتر ب��ر دقیقه (تقريباً  40گالن بر دقيقه)
توليد ميكنند .با توجه به جدول  2قطر لوله مناسب براي خط
فشار يك اينچ ميباشد( .شكل )3
اي��ن پمپ روغن را به محدوده فش��ار  20تا  50بار (فش��ار
اصلي) ميرس��اند و به يك مقسم تحويل ميدهد .تقسيم روغن
در مج��اري با اس��تفاده از مقس��م صورت ميگي��رد كه داراي
4خروجي ميباش��د و با اس��تفاده از پيچهاي تعبيه شده از آن
ميتوان فشارهاي فرعي ( 10تا 40بار) را تنظيم نمود.

و خروجي با اين نوع پمپها ،ناچار به سوراخكاري پوسته پمپ
ميشديم .با اين سوراخكاري با عواقبي همچون صدمه به پمپ
و افزاي��ش زمان توق��ف مواجه میگردیدی��م .همچنين بهدليل
قرارگرفتن يكي از سوراخها در مسير جريان ،شاهد نشتي شديد
و هدررفت حجم زيادي از روغن و افت فشار بوديم( .شكل )4
در فرصت مناس��ب تصميم به طراحي خشتي گرفتيم كه با
پمپهاي جديد كارخانه س��ازگار بوده و نيازي به س��وراخكاري
پمپ نباش��د و ه��م اینکه معضل افت فش��اري كه در خش��ت
هاي قديمي ش��اهد بوديم را حل كند (در طراحي خشتیهاي
قديمي ،مسير روغن خروجي از پمپ با روغن خروجي از خشتی
در جهت عمود بر هم قرار ميگرفتند).

با قرار دادن محل اورينگ  6ميليمتر در خش��تی و كونيك
 -6پايش وضعيت و اقدامات فني انجام شده
كردن آن ،معضل نشتي روغن كام ً
ال برطرف شد .در خشتیهاي
 -1-6طراحي و ساخت خشتیهای ورودي و خروجي جديد
جديد ،طراحي بهگونهاي است كه مسير روغن خروجي از پمپ
با خريد پمپهاي جديد و سازگار نبودن خشتیهاي ورودي با مس��ير روغن خروجي از خش��تی همراس��تا ميباش��د و افت

شكل -3پمپ دندهاي خارجي
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شكل  -6وجود زانويي در مسير فشار پمپ كه باعث افت فشار ميشود.

ش��كل  -4س��وراخكاري پمپ و قرار گرفتن يكي از سوراخها در مسيرجريان
كه باعث افت فشار ميشد.

فشاري كه در خشتیهاي قديمي شاهد بوديم را حذف كرديم.
(شکل )5
 -2-6حذف زانوييها با جايگزيني شیلنگ فشار قوي

بعد از س��اخت خش��تیهاي جديد و بهبود وضعيت نشتي
و افت فش��ار ،تصميم ب��ه افزايش عمر پمپ و موت��ور گرفتيم.
كم��اكان وجود لولههاي با قطر كم و زانوييها در مس��ير پمپ،
موتور و پمپ را (جهت تامين فش��ار اصلي مناسب) تحت فشار
زي��ادي قرار ميداد و بهعلت آمپر باالي موتور هر از چند گاهي
با سوختن موتور ،شاهد افزايش زمان توقف و هزينههاي زيادي
ميشديم.

هدف افزايش دبي با جايگزيني شیلنگ فشار قوي (هم قطر
ب��ا خروجي پمپ) با لولههاي آهن��ي  0/5اينچ قديمي و حذف
هرگونه زانويي در مسير فشار اصلي بود( .شكل )6
ب��رای ای��ن منظ��ور ش��یلنگهای فش��ار ق��وي
 1اين��چ ) (flexible hosesبا اتصاالت آهني جایگزین گردید .از
مزيت هاي اس��تفاده از  flexible hosesميتوان سهولت نصب،
خاصيت جذب ضربات و باز و بس��ته نمودن سريع اتصاالت نام
برد .البته بايد توجه داش��ت شیلنگهاي فشار قوي هنگام قرار
گرفتن تحت فش��ار تا  5درصد کاهش طول خواهند داشت .اين
نكته را بايد مد نظر قرار داد كه شعاع خم شلنگ حداقل  5برابر
قطر بيرون آن باشد:
R > 5do
()2
با تغييرات در محل ش��ير فشارش��كن و ح��ذف زانوييها و
استفاده از ش��لنگ فشار قوي  1اينچ مناس��ب ،دبي را افزايش
داديم و با كاهش فشار اصلي با استفاده از فشارشكن ،توانستيم
فش��ار اصل��ي را ح��دودا ً  15ب��ار كاهش دهيم (ب��دون كاهش
فش��ارهاي فرعي) .اين كاهش فش��ار اصلي ،موجب قرار گرفتن
آمپر موتور در محدوده نرمال شده و فشار مازاد بر روي پمپ و
موتور را بهش��دت كاهش داد .درنتیجه شاهد افزايش عمر پمپ
و موتور و كاهش مصرف برق بوديم.
 -7نتايج اقدامات فني

شكل  -5خشتهاي جديد طراحي شده براي حل معضل افت فشار و نشتي زياد
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با توجه به وضعيت جك پمپ هاي آس��ياب كارخانه (6عدد
جك پمپ) و نقش حياتي آنها در سيس��تم ،اقدامات باال جهت
رفع نواقص ذيل كه در بازديدهاي فني صورت گرفته بود ،انجام

ش��دهاند كه با توجه به حذف زانوييها و اس��تفاده از ش��یلنگ،
مسير روغن با كمترين افت فشار است.

شكل  -7استفاده از شلنگ فشار قوي  1اينچ با محاسبه دبي عبوري از خط فشار

شد:

جدول  4نش��ان ميدهد كه فش��ار اصلي با اتصاالت جديد
كاهش پيدا كرده اس��ت (با اس��تفاده از ش��ير فشارشكن) ،ولي
اين كاهش فش��ار چون با افزايش دبي خروجي از پمپ و حذف
زانوييها همراه ش��ده ،باعث افزايش فش��ارهاي فرعي (محدوه
نرم��ال) و يكنواخت ك��ردن آنها گردیده اس��ت .بهطور خالصه
ميتوان گفت با كم كردن فشار اصلي و رفع نشتيها و زانوييها
و افت فش��ارها ،هدف نهايي سيس��تم كه همان افزايش فش��ار
فرعي و يكنواخت كردن آن و افزايش عمر پمپ و موتور اس��ت،
تامين شده است

.
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