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   اسالید رینگ و ترونیون آسیاب هاي گلوله ايو سمباده زنی سنگزنی 

  

   محمد مهدي مهارلوییمهندس نویسنده : 

  شرکت مدرن صنعت الماس جنوب  مدیر طراحی

www.msajco.com   

٠٩١٧٧١٢٠٧١۵  

  

  خالصه

ج مـی کننـد آسـیب دیـدگی اسـالید رینـگ و یـا        آسیاب هاي گلوله اي را از مدار تولید خارکه  ییکی از مشکالت

در نهایت باعث افـزایش  و یا اوالیتی می باشند فرورفتگی  ،که به صورت شیار ترونیون آنها می باشد . این آسیب ها 

سـنگزنی و سـمباده زنـی    ه حل ایـن مشـکل   رادماي بابیت یاتاقان ها شده و میزان لیفت آسیاب را کاهش می دهند . 

در دنیا انجام می شود و نمونه هـاي  دقیقی دستگاه هاي  توسطسطح اسالید رینگ و یا ترونیون آسیاب می باشد که 

  .انجام شده است شرکت مدرن صنعت الماس جنوب  موفقی از آن در ایران توسط

  ، سمباده زنی ، سنگزنی بال میل ، ترونیون،  اسالید رینگ،  تعمیرات آسیاب گلوله ايکلمات کلیدي : 

  مقدمه :

یمان بدسـت مـی آیـد و در    توجه به اینکه محصول نهایی کارخانجات سیمان از واحد آسـیاب سـ  با 

بوجـود   در صـورت ، لـذا  گلولـه اي هسـتند    هاياکثر کارخانجات ایران این آسیاب ها از نوع آسیاب

  . شد تبدیل کلینکر به سیمان متوقف خواهد ،آمدن هر گونه خطایی در این منطقه

لولـه  وزن زیـاد آسـیاب ، وزن گ   . دقت ساخت و نصب آسیاب هاي گلوله اي بسیار زیاد مـی باشـد  

هاي داخل آن و همچنین سرعت چرخش باالي آنها باعث گردیده تا این آسیاب ها بـا دقـت یـک    

سـاخته  میلیمتر در ده متر نصب شوند و در قسمت رینگ ها و ترونیون بـا دقـت چنـد صـدم میلیمتـر      

  شوند .
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راهـی  گـرد و غبـار   بـاالخره  نند کپس از اینکه آسیاب هاي گلوله اي چند سال بصورت مداوم کار 

 و از کناره هاي الستیک ها ( سیلینگ ها ) وارد روغن می شوند براي ورود به یاتاقان ها باز می کنند

  . شیار دار می نمایندرا  ها و به آهستگی سطح اسالید رینگ ها و ترونیون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

از جملـه عوامـل   و آسیب هـاي داخـل آسـیاب     ناترازي هاك هاي حرارتی و وشالزم به ذکر است 

  .  باشندمی آسیاب در اسالید رینگ و ترونیون  لیتهاوا ایجاد 

بـع آن لیفـت   تو به  می دهندو میزان فرار روغن را افزایش  دادهتمامی این موارد دست به دست هم 

کـه تحمـل دمـایی    بابیت هـا   در نتیجه د . در این زمان دماي روغن باال می رود ووآسیاب کم می ش

 سـطح  خطـوط و شـیار هـایی بـر روي     و ها جدا می شـوند  از سطح کفشک ها و یاتاقان کمی دارند

مـی  . با فرار بیشتر روغن از این شیار ها لیفت آسیاب از بین  ایجاد می کننداسالید رینگ و ترونیون 

  . رود و این مسئله توقف خط را بدنبال خواهد داشت
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  شیار هاي ایجاد شده روي 

  اسالید رینگ 

میزان لیفت آسـیاب بسـیار کـم مـی شـود در ایـن       زمانی که روغن زیادي از شیار ها خارج می شود 

ار کردن با آسیاب بسیار خطرناك می باشد و با کمترین ایـرادي کـه در روغـن رسـانی بـه      حالت ک

لخته کن شدن چسبد که نتیجه آن می به سطح بابیت و کفشک ها یاتاقان ها ایجاد شود کل ترونیون 

   . باشدسطح ترونیون می 
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با مشکالت موجود به کار خود ادامه دهـد اسـالید رینـگ بـا کفشـک هـا       سیستم راگ این حالتدر 

از بین رفته و یا ناقص می شوند و بالخـره سـطح   کفشک ها  در نتیجه آن ، بابیت برخورد می کند و

  اسالید رینگ با کفشک ها تقاطع پیدا کرده و بشدت آسیب خواهد دید .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ده .نمونه هایی از کفشک هاي آسیب دیدو 
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  راه حل :

ترونیون آسیاب می باشد که تا چند  یا روش غلبه بر این مشکل اصالح مجدد سطح اسالید رینگ و

  سال پیش توسط شرکت هاي خارجی در ایران صورت می گرفت .

در ایران روش هاي مختلفی براي اصالح این آسیب دیـدگی هـا بکـار گرفتـه شـده کـه در زیـر بـه         

  ی کنیم اختصار آنها را بیان م

دقت براده برداري از سطح ترونیون بین پـنج صـدم الـی یـک دهـم میلیمتـر قابـل قبـول مـی باشـد .           

از سـطح تورنیـون بـراده    دو میلیمتـر  تاقـان هـا مـی تـوان     بدون تغییر ضخامت بابیـت یا بصورت کلی 

با هم کمی متفاوت می باشد و نیاز به کارشناسـی  آسیاب هاي مختلف  در. ( اعداد باال کرد  برداري

   دقیق دارند )

اسالید رینـگ و نصـب    یا : باز کردن کل آسیاب و تراش دادن مجدد سطح ترونیون و روش اول

  دقیق آن 

گاهی نیاز است مـاه هـا تجهیـزات     ،این روش بسیار دشوار بوده و به زمان و فضاي زیادي نیاز دارد 

از دیگر مشکالت  . ندنمایآسیاب را از محل خود خارج  ندمحل قرار گیري آسیاب باز شوند تا بتوان

  خود می باشد .قبلی این روش نصب دقیق سیستم در جاي 

در این حالت که به عنوان آخرین راه حل شناخته می شود کارخانجات تـرجیح مـی هنـد بـا وجـود      

ترونیون و یا اسالید رینگ نو خریداري کنند و با ریسـک یـک قطعـه    ، هزینه هاي باال و زمان زیاد 

  کنند .تعمیري سیستم را روشن ن

  هاپر کردن شیار  جهت: استفاده از چسب ها صنعتی  روش دوم

کننـد  نمـی  چسب ها مشکل موجود در سیسـتم را برطـرف   زیرا این  بسیار کوتاه می باشداین روش 

  براي مثال مشکالتی همچون اوالیته ( بیضوي شدن ) و یا دفرمگی هاي ریز سطح اسالید رینگ .

پـس از  ه با چسب هاي صنعتی در چند کارخانه ایران انجـام شـده ،   الزم به ذکر است با آزمایشی ک

  . ندمجددا متوقف شد ها چند روز آسیاب
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  : تراشکاري رینگ در محل با استفاده از قلم تراش  روش سوم

 در محل، و پس از یک ماه تراشکاري بوداز این روش در یکی از کارخانجات سیمان استفاده شده 

خط خارج  از میزان شیار ها افزایش یافته و ترونیون آسیاب به طور کامل ، توسط یکی از شرکت ها

  گردید .

پس از تراشکاري به صفر رسـیده اسـت و   همانگونه که در شکل زیر مشاهده می شود لیفت آسیاب 

  سه ماه توقف خط باز شده و با یک ترونیون نو جایگزین شده است .ترونیون پس از 

  

  

  

  

  

  

  

  

. محل هایی که نـور از خـط کـش    در تمامی قسمت ها نور از خطکش عبور می کند در تصویر باال 

خـی قسـمت هـا بـه یـک      عمق ایـن راه هـا در بر  عبور می کند در واقع راه هاي فرار روغن هستند . 

  در این حالت دیگر ترونیون قابل استفاده نیست و باید آن را تعویض نمود .میلیمتر هم می رسد . 

بایـد توجـه   یار پایین و مدت زمان انجام کار نیز بسـیار طـوالنی اسـت .    در این روش صافی سطح بس

بـه حـداقل   امکان اصالح سیسـتم را   قلمسطح مقطع  یمو کسایش نوك قلم  ،سوختگی  داشت که

  می رساند.
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  استفاده از دستگاه هاي سنگزنی دقیق و سمباده زن ها  روش چهارم :

توسط چند شرکت خارجی در ایران  ظار هاي چندین ماههانتقیمت هاي باال و  معموال بااین عملیات 

در حالی که در ایران طی سه سال گذشته بزرگترین آسیاب هاي گلولـه اي بـا   . گرفته استصورت 

استفاده از دستگاه هاي سنگزنی و سمباده زنی ویژه آسیاب براده برداري شده  و مجـددا بـه چرخـه    

  تولید باز گشته اند .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روش کار :

متر و ترونیونی  15دنده  ول پیکر معدن گلگهر سیرجان با قطر خارجی چرخغلین بار آسیاب براي او

دقیـق شـرکت مـدرن صـنعت المـاس       دستگاه سنگزنی و عرض یک مترو ده سانتیمتر بامتر  5با قطر 

  براده برداري شد و پس از گذشت سه سال همچنان بدون مشکل در حال کار می باشد . جنوب

دچار اوالیته بیشتر از یري هاي دقیق مشخص گردید سطح اسالید رینگ این آسیاب پس از اندازه گ
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  حد مجاز شده است وشیار هاي بوجود آمده بر روي رینگ نیز این مسئله را تایید می کرد .

در مکانهایی که میزان بیضوي شدن رینگ به حداکثر خود می رسید ، عمق و میزان شیار ها افزایش 

نگونه به نظر می رسید که رینگ تالش می کرده به ما نشان دهد در کـدام قسـمت   پیدا می کرد و ای

  گی بیشتر است .ها برآمد

پس از ساخت یک سکو  شیار هاي روي سطح رینگ محلی را براي فرار روغن ایجاد کرده بودند .

  براي دستگاه سنگزنی و تراز نمودن آن با دقت دو صدم میلیمتر عملیات سنگزنی شروع شد .

با هر بار سنگزنی پنج صدم از روي سطح رینگ براده برداري شد و در نهایت پس از گذشت هفت  

روز سطح رینگ کامال صاف و سیقلی شد و میزان لیفت آسیاب و فشار گیج هاي روغن آن به حد 

  استاندارد باز گشت .

  

  

  

  

  

  

  

  

  عه کنید )جمرا www.msajco.comیت صاویر قبل و بعد از سنگزنی ( براي مشاهده تصاویر بیشتر به سات
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  با مشکل دیگري روبه رو بود  آسیاب گلوله اي معدن چادرملواما 

  سانتیمتر  90متر و عرض اسالید رینگ  10متر ، طول  5,4ابعاد آسیاب گلوله اي : قطر 

سالید رینگ این آسـیاب دچـار اعوجـاج    سطح  ا س از انجام اندازه گیري هاي دقیق مشخص شدپ

در بعضـی از نقـاط کـامال از بـین رفتـه و      بابیـت کفشـک هـا    و در مدت زمان کوتاهی با  شده است

  .اسالید رینگ به بدنه کفشک ها برخورد می کند 

نوع آسیب وارده به کفشک هاي این آسیاب با معدن گلگهر کامال متفاوت بود . در کفشـک هـاي   

قطعات بابیت معدن چادرملو آسیاب  روي سطح بابیت ایجاد شده بود اماهایی بر  معدن گلگهر شیار

  جدا شده بودند . ها بصورت تکه تکه از کفشک

براي اصالح آسیاب تنها یک راه حل وجود داشت و آن سـنگزنی   توجه به این آسیب دیدگی هابا 

  سیستم بود .اسالید رینگ 

را نمی توان براي اصالح این آسیاب ها استفاده نمـود بـه    الزم به ذکر است دستگاه هاي سمباده زن

نمـی توانـد بخـوبی اعوجـاج      السـتیک  علت اینکه پولی هد این دستگاه ها نیاز بـه السـتیک دارد و  

موجود در سیستم را از بین ببرد .اما پس از سنگزنی و تراز شدن سیسـتم در صـورت نیـاز مـی تـوان      

   پالیش نمود.اده زن یک بار سطح سیستم را با دستگاه سمب

  

  

  

  

  

  

  میلیمتر 0,01اندازه گیري با دقت         کنده شدن سطح کفشک ها
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درجـه   54دماي کفشک ها به عدد  به مدت پنج روز پس از ساخت شاسی و انجام عمالت سنگزنی

سانتیگراد رسید و فشار روغن افزایش پیدا کرد همچنین نوسان فشار روغن که در اثر اعوجاج سطح 

  بوجود آمده بود از بین رفت . رینگ

   5خط  آسیاب گلوله اي معدن چادر ملو

  

  

  

  

  

  سطح رینگ پس از عملیات سنگزنی          

  

  

  نتیجه :

سـطح اسـالید    سـنگزنی و سـمباده زنـی   ه هاي دقیق و پیشرفته موجود مـی تـوان   استفاده از دستگابا 

 از انجام داد و کوتاه ترین زمان ممکندر در ایران  را رینگ و ترونیون تمامی آسیاب هاي گلوله اي

  جلوگیري نمود .رجی تیم هاي خاور ضحبراي  کارخانجات ف هاي طوالنی مدتتوق

  

  با تشکر 

  محمد مهدي مهارلویی


