
136-راهنماي سرويس و تعويض چكش هاي آسياب  

:هنگام استفاده از آسيابهاي شركت صنعتي پيشگام نكات زير رعايت گردد 

 از مدار برقمحافظ كوپلينگهرگز ميكروسوئيچ مربوط  به .1
.خارج  نشود تا كوپلينگ آسياب هميشه مجهز به محافظ باشد 

 باز است و در هنگام تعويض چكش و يا هنگامي كه درآسياب.2
 از تابلو قطع شودبرق دستگاهتوري آسياب 

50حدود ( گرماي ياتاقان هاي آسياب تا حد سوزاندن دست .3
ايراد نداشته و چنانچه بيش از آن گرما توليد) درجه سانتيگراد 

 نمايد بايد نسبت به رفع اشكال ياتاقانها اقدام نمود
يك سوم ها از نوع گريس نسوز و درحدود گريس داخل ياتاقان.4

 را اشغال نمايد فضاي ياتاقان
زمــان تعويض چكش آسياب وقتي است كه فاصله لبه چكش تا .5

 باشد ميليمتر10سوراخ آزاد چكش به حداقل 
به نحوي  طراحي شده اند كه75 و 40 ، 25آسياب هاي مدل .6

اده از لبه سالم  گردش نمايند لذا جهت استفدر دو جهت قادرند 
چكشها نيازي به تعويض چكش نبوده و كافي است دور آسياب به

 وسيله كليد گردان عوض شود
مشخص آمپرمتر آسياب ميزان مجاز بار وارد به آسياب به وسيله .7

.آمپر ميباشد 100 برابر 75 آمپر و مدل 55 برابر 40 آمپر ،  مدل 35 برابر 25 آمپر ، مدل 22 برابر 15ميگردد كه در مدل 
 در حالت بار زياد و خفگي و لطمه به دستگاه ميباشد بيش از مقدار ياد شدهآمپر مصرفي 

 نكات تعويض چكشهااز آنجا كه طريقه ريختن بار به داخل آسياب و نوع مواد باعث استهالك قطعات داخل آسياب و چكشها ميشوند لذا هنگام .8
.زير رعايت گردد 

 هر محور شامل ميله ، واشرها و چكش خارج شود قطعات متغيراي بدنه كليه  از طريق سوراخه–الف 
. دسته بندي و مشخص گردند ميله و واشرهاشامل )  محور دارد 4آسياب ( قطعات جديدي كه بايد روي هر محور آسياب قرار گيرد –ب 
 شوند به محور كامال برابرچهار  با استفاده از يك ترازوي شاهين دار و از طريق قراردادن قطعات هر محور در يك كفه وزن كليه قطعات هر - ج 

را روي كفه سمت راست قرار و وزن قطعات ) 2(را روي كفه سمت چپ و قطعات محور شماره ) 1(اين منظور ميتوان ابتدا قطعات محور شماره 
و پس از آن قطعات محور ) 1(را با قطعات محور شماره ) 3(مساوي نمود سپس قطعات شماره ) 2(را با قطعات محور شماره ) 1( شماره محوز

برابر نمود) 1(را با قطعات محور شماره ) 4(شماره 
  جهت مساوي نمودن وزن قطعات هر محور ميتوان از تعويض واشرها با يكديگر استفاده نمود-د 

 در پايان يكبار ديگر وزن قطعات و چهار محور كنترل شود-ي  



 روي آسياب كامال دقت شود چكش ها و واشرهاي جديدهنگام نصب .9
 ها روي  هر محور قرارگرفتن محل چكشكه ترتيب اصلي آن از  نظر 

به طور كلي چكش ها  نسبت  به يكديگر روي محورهاي . رعايت گردد 
 محلهاي مختلفي قرار دارندمتفاوت در

 شود و صحتبا دست گرداندهقبل از روشن كردن آسياب حتما يكبار .10
 تعويض چكشها كنترل شوند 

لرزش هر آسياب به دو دليل ممكن است ايجاد شود .11
ميله و به علت باالنس نبودن قطعات قابل تعويض آسياب مثل الف

ات فوققطعبدون كه با روشن كردن آسياب چكش و واشر
قابل آزمايش است 

بدليل باالنس نبودن قطعات ثابت و خرابي ياتاقان و بلبرينگ كهب
 آسياب نمودنروشن قطعات قابل تعويض و خارج نمودن با 

آزمايش ميشود
آچاركشي پايه هاي آسياب ، شاسي هر يك ماه يكبار انجام ميشود.12
 روي هرپايه پيچيبا  و يا پوسته پوسته آلومينيومياز نصب موتورهاي با .13

نوع آسياب حتي االمكان خودداري شود
بازديد الستيك كوپلينگ آسياب ماهيانه.14
در صورت تعويض كوپلينگ بايد از كوپلينگ مخصوص استفاده نمود  و .15

شاسي و يا  پايه ياتاقانبراي تنظيم دو طرف كوپلينگ يا نصب ورق  زير  
 تنظيم گردد آسياب و شاسي موتور

. باشد برق آن قطع سرويس دستگاه در موقع.16


