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چکیـــــده
 یکی از بخش های مهم در کوره های آجرپزی و کارخانه های سیامن، غلتک های 

عظیم الجثه استوانه ای است که خاک ها و مواد اولیه را پودر کرده و برای استفاده 

آماده می کند. در کارخانه های آجرپزی دو عدد از این غلتک های استوانه ای که 

قطر حدود یک مرت و طول 80 ســانتی مرت و حدود سه تن وزن دارند و از جنس 

چدن و فوالد هســتند، در فاصله مشخص از زمین در مقابل هم وصل می شوند 

و رشوع به حرکت کرده و آماده به کار می شوند تا از باالی آن ها خاک و سنگ ها 

ریخته شده و به پودر تبدیل شوند. سطح این غلتک های چدنی و توپر در هنگام 

کار با اشیاء سفت و سخت مانند سنگ ها و خاک ها دچار فرسایش شده و دیگر 

منی توان با آن ها کار انجــام داد. در حال حارض یکی از دغدغه های اصلی این 

کارخانه ها این است که هنگام خورده شدن این غلتک های عظیم الجثه ی چدنی 

چه باید کرد؟ دستگاهی ساخته شده است که بدون نیاز به جابجایی دستگاه 

غلطک ها امکان برطرف کردن خوردگی ها در محل را ایجاد کند و نیز بتواند این 

خوردگی غلتک ها را به راحتی و با هزینه ی بســیار پایین نسبت به قبل برطرف 

کند. به همین ترتیب دیگر با مشــکالتی مانند توقــف تولید کارخانه، پرداخت 

هزینه های کالن باز و بسته کردن غلتک ها و غیره مواجه نشده و می توان در هر 

لحظه این دستگاه را در جلوی غلتک ها نصب کرده و در عرض حدود دو ساعت 

خوردگی این غلتک ها را تراش داد و دیگر نیازی به تعطیلی کارخانه ها یا توقف 

آن ها نیست. قباًل برای حل این مشکل با جابجایی غلطک ها تنظیم دوباره آنها 

توسط جرثقیل های سنگین با هزینه بسیار زیادی صورت می گرفت که این امر 

موجب تعطیلی کارخانه نیز در یک فاز می گردید.
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