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x z /o ž e n ^ r a c ie h o bubna filtra celulózy
Oblasť techniky

Technické riešenie sa týka uloženia pracieho bubna filtra celulózy, konkrétne
uloženia pracieho bubna na strane pohonu bubna.
Doterajší stav techniky

Prací bubon filtra celulózy je rotačné uložený na

čapoch nerozoberateľne

pripojených k nábojom bubna, z ktorých jeden slúži aj na prenos krútiaceho momentu od
pohonu bubna. Pri celoročnej nepretržitej prevádzke dochádza k opotrebovávaniu
jednotlivých komponentov. Už pri konštrukcii bubna sa s týmto faktom počítalo. Jediným
ekonomicky výhodným riešením je výmena opotrebovávaných častí po dosiahnutí doby
prevádzky na ktorú bol dimenzovaný. Najviac namáhané a najčastejšie opotrebovávané
časti pracieho bubna sú rotačné uloženia. Čiže celý systém ložiska a čapu. Bubon je
konštruovaný ako jeden celok spolu s čapmi. Pri jeho výrobe sú čapy zalisované do
puzdier-nábojov. Takže vznikne nerozoberateľné spojenie. Pri doteraz používaných
pracích bubnoch filtra celulózy sú teda čapy s nábojmi pevnou súčasťou pracieho bubna,
pričom sú k tomuto bubnu nerozoberateľne pripevnené zváraným spojom, alebo lisovaním
za tepla.
Ak dôjde k opotrebeniu alebo poškodeniu čapu, nie je čap možné opraviť na mieste.
Za účelom opravy - výmeny poškodeného čapu je nutné previesť na miesto opravy celý
prací bubon. Prací bubon filtra celulózy je strojná súčasť s veľkými rozmermi a
hmotnosťou, pričom samotné vysoké náklady na opravu sú ďalej podstatne navýšené
nákladmi na prepravu bubna na miesto opravy a späť, čím sa tiež nezanedbateľne predĺži
aj čas opravy.
Cieľom tohto technického riešenia je uloženie pracieho bubna filtra celulózy, najmä
na strane pohonu tohto bubna, ktoré v podstatnej miere odstráni nedostatky doterajšieho
stavu techniky.

Podstata technického riešenia

Uvedený cieľ sa dosiahne uložením pracieho bubna filtra celulózy, podľa tohto
technického riešenia. Uloženie obsahuje náboj čapu pracieho bubna a čap pracieho bubna

a jeho podstata spočíva vtom, že čap pracieho bubna je opatrený prírubou, ktorá tvorí
jeden celok s čapom, kde v prírube sú vytvorené otvory na prevlečenie upevňovacích
skrutiek, pričom náboj čapu pracieho bubna je opatrený vybraním pre prírubu, v ktorom sú
vytvorené závitové otvory pre zaskrutkovanie upevňovacích skrutiek.
Uloženie pracieho bubna filtra celulózy podľa tohto technického riešenia umožňuje
v prípade

poškodenia

čapu,

poškodený

čap

odpojiť od

náboja

odskrutkovaním

upevňovacích skrutiek a nahradiť ho novým čapom, pričom nie je nutné manipulovať
s celým pracím bubnom. Týmto sa dosiahne významná úspora ako nákladov aj času
s ohľadom na demontáž pracieho bubna, jeho prepravu a opravy mimo prevádzky, spätnú
dopravu na miesto prevádzky a uloženie a presné nastavenia uloženia a pohonu.
Prehľad obrázkov na výkresoch

Technické riešenie je znázornené na priložených výkresoch, na ktorých obr. 1
znázorňuje v pozdĺžnom reze prací bubon s uložením podľa tohto technického riešenia na
strane pohonu; obr. 2 znázorňuje detail X uloženia z obr. 1, obr. 3 kompletný čap uloženia
podľa tohto technického riešenia v pohľade zboku a obr. 4 pohľad v axonometrii na
zjednodušený čap podľa tohto technického riešenia.
Príklad uskutočnenia

Uloženie pracieho bubna i filtra celulózy podľa obr. 1 až 3 obsahuje náboj 2 čapu 3
pevne uchytený v čelnej stene 4 bubna 1, v osi rotácie bubna T Pevné uchytenie náboja 2
v stene 4 je realizované napríklad zváraním. Náboj 2 obsahuje na jednej strane vybranie 5
pre prírubu 6 čapu 3 bubna T Vo vybraní 5 sú vytvorené závitové otvory 7 pre
zaskrutkovanie upevňovacích skrutiek 8. Vybranie 5 môže tiež obsahovať kruhovú drážku
9 pre tesniaci o-krúžok. čap 3 je uložený v náboji 2 a svojou prírubou 6 vo vybraní 5
náboja 2. V prírube 6 sú vytvorené otvory 10 na prevlečenie upevňovacích skrutiek 8,
korešpondujúce so závitovými otvormi 7 vo vybraní 5 náboja 2. Príruba 6 tvorí s čapom 3
jeden celok.
Prírubové spojenie čapu 3 a náboja 2 je v tomto príklade znázornenom na
obrázkoch opatrené krytom H a príslušným puzdrom 12 na čape 3 bubna 1.
Uloženie pracieho bubna 1 je podľa uvedeného príkladu realizované na strane
pohonu (na obrázkoch nezakresleného) bubna T Ďalšie prvky pracieho bubna 1
znázornené najmä na obr. 1 nie sú označené vzťahovými značkami, nakoľko tieto prvky sa
2

*>•

vťahujú na bežné vnútorné usporiadanie pracieho bubna

a nie sú pre uloženie podľa

tohto technického riešenia podstatné.
V prípade poškodenia doterajšieho čapu bubna 1, potrebné uskutočniť opravu
doteraz používaným spôsobom, avšak pri takejto oprave sa doterajší náboj čapu pracieho
bubna 1. nahradí nábojom 2 čapu 3 bubna 1_ podľa tohto technického riešenia. Do tohto
náboja 2 sa nasunie čap 3 a upevňovacími skrutkami 8 sa čap 3_pripevní k náboju 2. Pri
poškodení čapu 3 bubna 1_ pri ďalšej prevádzke, už nie je potrebné manipulovať s celým
pracím bubnom 1 Vytvorením uloženia podľa tohto technického riešenia je pri poškodení
čapu 3 bubna postačujúce odpojiť čap 3 od náboja 2 odskrutkovaním upevňovacích
skrutiek 8 a vytiahnutím čapu 3 z náboja 2, vymeniť poškodený čap 3 za nový čap 3
a tento vložiť do náboja 2 a priskrutkovať k náboju 2 pomocou prírubového spoja
zahŕňajúceho prírubu 6 náboja 3. Je zrejmé, že uvedený opis výmenu čapu 3 je pre
prehľadnosť zjednodušený. Celkové rozobratie a zostavenie predmetného uloženia
pracieho bubna 1 obsahuje aj ďalšie kroky, ako môže byť výmena tesniaceho o-krúžku
v kruhovej drážke 9 vybrania 5, zakrytie prírubového spoja krytom 11_ a príslušným
puzdrom 1_2, a pod. Veľkosť použitých upevňovacích skrutiek 8, ako aj ich počet sú závislé
od namáhania spoja, resp. veľkosti pracieho bubna 1, aplikovaného krútiaceho momentu
a pod.
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Utežesie- pracieho bubna filtra celulózy obsahujúce náboj čapu pracieho bubna a čap
pracieho bubna vyznačujúce sa tým, že čap (3) pracieho bubna (1) je opatrený
prírubou (6), ktorá tvorí jeden celok s čapom (3), kde v prírube (6) sú vytvorené otvory
(10) na prevlečenie upevňovacích skrutiek (8), pričom náboj (2) čapu (3) pracieho
bubna (1) je opatrený vybraním (5) pre prírubu (6), v ktorom sú vytvorené závitové
otvory (7) pre zaskrutkovanie upevňovacích skrutiek (8).
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