
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРОВОЇ

ПАНЕЛЬНОЇ СУШАРКИ
Відновлення посадкового місця цапфи парової

панельної сушарки під установку опорного підшипника



Результати виконання
ремонтних робіт

Замовник: пилоприготувальний цех

Технічне завдання на ремонт
■ Виконати відновлення посадкового місця під опорний підшипник (підшипник кочення) з боку опорного підшипникового

вузла

■ Забезпечити розмір, циліндричність, шорсткість і твердість відновленої посадки відповідно до вимог креслення заводу-
виробника

■ Відновлене посадкове місце під підшипник має розміри: Ø600k6 і довжину 318 мм. Необхідна шорсткість - Ra2,5.
Необхідна твердість - 156 ÷ 197 HB (сталь 35 III групи поковки)

■ Забезпечення гарантованого натягу посадки підшипника в межах 0,05 ÷ 0,07 мм по фактичному розміру внутрішньої
обойми опорного підшипника

■ Загальна довжина ротора сушарки – 11040 мм

■ Довжина між осями підшипників – 9950 мм

■ Ремонтні роботи необхідно виконати в робочому цеху за місцем установки парової панельної сушарки

■ Тривалість ремонтних робіт — не більше 7 діб відповідно до загального графіка проведення капітального ремонту
парової панельної сушарки



Відновлення посадок на валах і роторах — складне
ремонтне завдання. Вали й ротори виготовлені з важко
зварювальних сталей з підвищеними вимогами до
якості вихідної заготівлі та готової деталі. В процесі
експлуатації впливають високі моменти обертання в
сукупності з іншими негативними експлуатаційними
чинниками.

Цапфа парової панельної сушарки, що підлягає
ремонту, є складальної деталлю основного
виробничого обладнання. Ресурс і ремонтопридатність
такої відповідальної складальної деталі не повинні
обмежуватися гарантійним періодом експлуатації.

Роботи по відновленню посадкового місця цапфи
парової панельної сушарки були виконані на
теплоелектростанції в складних виробничих умовах
робочого пило-приготувального цеху: роботи на висоті,
роботи в обмеженому просторі при наявності вібрації
від технологічного обладнання, що працює та в значній
запиленості повітря вугільним пилом.

Роботи виконувалися в цілодобовому режимі
безперервно протягом 6,5 діб, що забезпечило
скорочення простою панельної сушарки в ремонті.

Цапфа сушарки

Опис ремонтних
робіт



Технологічні операції, виконані в процесі
ремонту

■ Попередні вимірювання геометричних параметрів
цапфи парової панельної сушарки, заміри її твердості

■ Попередня механічна обробка посадкового місця під
опорний підшипник

■ Послуги з дефектоскопії циліндричного посадкового
місця під опорний підшипник та галтелі

■ Попередній нагрів зони наплавлення та суміжних зон

■ Наплавлення посадкового місця під опорний підшипник
з наступною термічною обробкою

■ Вивірка загальної осі посадкових місць під підшипники з
використанням абсолютного трекера

■ Механічна обробка з використанням мобільного
токарного верстата

Весь цикл ремонтних робіт виконано технічними фахівцями
ПП «Інкла-Київ» з використанням власного обладнання та 
технологічних рішень. Для механічної обробки посадкового
місця під опорний підшипник використовувався мобільний

токарний верстат унікальної конструкції, який було
розроблено ПП «Інкла-Київ»

Посадка під підшипник



Небезпечні та 
негативні фактори

Цапфа парової панельної сушарки конструктивно є
порожнистою. По суті — це товстостінна труба. При
експлуатації цапфа піддається впливу високих динамічних
навантажень і високих температур. Некоректний підбір
зварювальних матеріалів і параметрів зварювального
процесу або недотримання технології виконання робіт
може привести до зміни структури металу не тільки в зоні
термічного впливу, але й основного матеріалу.

Значна довжина ротора парової панельної сушарки
(11040 мм) не дозволяє виконати прямі вимірювання на
співвісність посадкових місць під підшипники. Для
якісного виконання робіт були використані абсолютний
трекер, який дозволив виконати складні просторові
виміри.

Вібрація і наявність вугільного пилу в повітрі негативно
впливають на працездатність мобільних металообробних
верстатів і якість обробки поверхонь. Для усунення
впливу таких факторів в конструкції мобільного токарного
верстата, а також в технологічному процесі були
використані спеціальні рішення.

Попередня обробка посадки



ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ
■ Посадкове місце цапфи парової панельної

сушарки під установку опорного підшипника
оброблено в розмір Ø600 (+ 0,02 / + 0,04) мм,
забезпечивши тим самим фактичний натяг при
посадці підшипника в 0,05 мм (з урахуванням
фактичного розміру внутрішньої обойми
підшипника)

■ Шорсткість обробленої поверхні — Ra0,8.
Твердість відновленого посадкового місця - 220
÷ 250 HB. Таким чином, посадкове місце
відновлено з якісно кращими показниками, ніж
це визначено вимогами креслення заводу-
виготовлювача.

Попри складні виробничі умови, було якісно
виконано повний цикл технологічних операцій зі

скороченням планових термінів.
Наплавлення і підігрів посадки



Вивірка осі ротора сушарки
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