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Дослідження експлуатаційної надійної роботи системи «ходове колесо-
підкранова рейка»

Одним з важливих питань на більшості підприємств, що експлуатують
крани мостового типу, є ремонт або заміна ходових коліс і заміна рейок
внаслідок їх зносу. Існує дві основні причини, через які відбувається знос коліс
і рейок: неправильне положення направляючих (рейок) і рух крана з перекосом.

Метою роботи стало обстеження та аналіз першої причини, зокрема знос і
деформацію підкранових балок і рейок, які безпосередньо впливають на
продуктивність і довговічність роботи крана. Дослідження були проведені на
Зміївській ТЕС ВАТ "Центренерго". Об'єктом дослідження став підкрановий
шлях котельного цеху, на якому вже більше 50 років на відмітці 43 м
експлуатуються  два мостових крана в/п 50 т прогоном 33,0 м.  За цей час
підкрановий шлях піддавався значним динамічним навантаженням та
температурному впливу. Тому актуальною задачею є дослідження та усунення
причин, які суттєво впливають на повноцінну роботу та довговічність кранів.
Разом з цим результати обстеження мають бути використані для попередження
та своєчасного усунення типових проблем системи «ходове колесо – підкранова
рейка». Підкрановий шлях представляє з'єднані між собою сталеві балки
двотаврового перетину, кінці яких укладені на опорну поверхню консолей
колон. По верхньому поясу підкранових балок укладаються рейки, які
безпосередньо контактують з колесами кранів. Для стійкості підкранові балки
фіксуються гальмівними майданчиками на рівні верхнього поясу (рис. 1).
Високу точність укладання підкранових рейок забезпечує процес нівелювання.

Рис. 1 – Загальний вигляд підкранового шляху
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У роботі були використані норми відхилень направляючих, взяті з
документів, затверджених Держгірпромнаглядом або погоджених з ним. Крім
того, використані рекомендації [1] і норми ISO 12488-1:2005 (Е) [2].
Відзначимо, зокрема, що норми відхилень направляючих шляхів опорних
мостових кранів, наведені в Правилах НПАОП 0.00 – 1.01 – 07 [3], не
враховують ряд факторів,  від яких залежить нормальна робота крана.

В результаті досліджень було виявлено, що практично 100 % всіх болтових
з`єднань підкранових балок з консолями колон і між собою мають розлади (не
затягнуті до проектних параметрів, мають наднормативні зміщення, відсутні
контргайки, замінені види з'єднань). Зруйновано антикорозійне покриття.

Приблизно 10% несучих елементів гальмівних ферм і сталевого настилу
мають наднормативні деформації із площини і в площині зі стрілою вигину в
межах f = 30 ... 80 мм на довжині L = 200 ... 500 мм, локальні вирізи, а також
корозійний знос до 10 % поперечного перерізу елементів.

Результати огляду підкранових балок зведені до таблиць та гістограм.
Технічний стан підкранових балок, який повинен забезпечувати безпечну

роботу системи «ходові колеса – крановий шлях» мостових кранів, не
відповідає вимогам НТД і не забезпечує безпечну експлуатацію мостових
кранів. Основна причина деструктивних змін, що мають причинно-наслідковий
зв'язок з технічним станом системи «ходові колеса крана – крановий шлях –
підкранові балки» – руйнування опорних поверхонь консолей колон, вузлів
кріплення підкранових балок до консолей і між собою.

Незадовільний технічний стан підкранових балок є наслідком високих
значень розрахункових і експлуатаційних навантажень, які мають явно
виражений динамічний характер; серйозні дефекти виготовлення і монтажу
несучих конструкцій будівлі та підкранових балок; відсутність системного
контролю і прив'язки технічного стану кранових шляхів з експлуатаційними
показниками мостових кранів; вплив агресивного середовища.

Для реалізації заходів з відновлення підкранової колії вирішено розробити
проект організації робіт, що враховує прийняті технічні рішення,
використовувані технології відновлення, ступеня пошкодження елементів, а
також поетапне проведення відновлювальних робіт з мінімальними термінами.
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