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Tại sao cần phải sử dụng dịch vụ đo tâm lò của Butech®?

1. Lò quay trong xi măng bản chất là chi tiết dạng ống dài quay tròn trên mặt phẳng nghiêng và vỏ
lò luôn nóng tùy theo vùng trongquas trình hoạt động, lò quay được đỡ bằng các bệ lò (số lượng
bệ 2,3,4,5). Để đảm bảo lò quay hoạt động tốt nhất về cơ khí thì yêu cầu tâm của tất cả các bệ
phải nằm trên 1 đường thẳng (Dịch vụ đo tâm lò)

2. Vỏ lò tại vị trí băng đa của các bệ cần phải được kiểm soát độ méo trong quá trình quay – Đó là
dịch vụ đo độ Oval tại vị trí đầu cao/đầu thấp ở mỗi bệ băng đa

3. Dịch vụ đo tâm lò cũng đo đạc biên dạng mòn, độ méo của con lăn, băng đa. Chúng tôi cũng đo
phần hạ bậc của con lăn, băng đa qua đó có các khuyến cáo để gia công phục hồi. Ngoài ra chúng
tôi đo đạc độ đảo mặt đầu của các băng đa.

4. Butech đo đạc độ đảo mặt đầu/độ đảo hướng kính và kiểm tra tình trạng cơ khí của dẫn động lò
quay (Bánh răng lớn/nhỏ, sơ bộ hộp số…), qua đó chúng tôi có những khuyến cáo cho khách
hàng về hệ thống guốc lò tại mỗi bệ băng đa.

5. Để đảm bảo tuổi thọ của gạch cũng như sự ổn định của lớp trám bên trong lò Butech cung cấp
dịch vụ scan biến dạng vỏ lò tổng thể

6. Butech đo đạc độ võng trục và độ lệch của tâm trục con lăn với tâm lò, qua đó chúng tôi xác
định và có những khuyến cáo về phân bố tải trọng của Lò tại mỗi bệ và mỗi vị trí con lăn đỡ

7. Bằng việc sử dụng dịch vụ đo tâm lò của Butech, chúng tôi không chỉ đo đạc mà còn chia sẻ về
các cải tiến công nghệ, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm từ các nhà máy xi măng khác trên
khắp thế giới

8. Tất cả các câu hỏi, các vấn đề tồn tại ở Lò quay của khách hàng sẽ được giải đáp bằng các thông
số cụ thể, bởi các dụng cụ chuyên biệt với độ chính xác cao và hiện đại nhất.
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Điều gì xảy ra nếu không thường xuyên sử dụng dịch vụ đo tâm Lò

1. Tiếp xúc bề mặt của băng đa và con lăn thay đổi thường xuyên, vết tiếp xúc nhỏ hơn 75%

2. Vai bạc lò thi thoảng nóng không rõ nguyên nhân, báo động trên điều khiển trung tâm

3. Tuổi thọ của gạch chịu lửa ngắn bất thường, khi dừng lò gạch chịu lửa vị vặn chéo…

4. Áp lực hệ thống thủy lực quá cao hoặc quá thấp sẽ dẫn đến ổ bi con lăn chặn nhanh hỏng,

hoặc lò đi lên phía tháp sấy không kiểm soát

5. Lớp trám bám không ổn định, khó kiểm soát điều này có thể do vỏ lò biến dạng lớn

6. Rung động tại các bệ băng đa, thông thường có hiện tượng rung giật sau mỗi vòng quay của

băng đa hoặc con lăn

7. Rung động tại vành răng lớn, hệ dẫn động của lò tùy theo thời gian hoặc tùy từng thời điểm

8. Hệ thống khóa cứng vành răng lò có tiếng kêu, hoặc có hiện tượng nứt gãy lỏng các chốt.

9. Phần đầu lò và đuôi lò có hiện tượng đảo ngoáy có thể thấy bằng mắt thường

Dấu hiệu chỉ ra rằng nhà máy cần phải làm dịch vụ đo tâm lò càng sớm càng tốt
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Phạm vi dịch vụ đo tâm lò Butech®

Tùy chọn 1: Đo tâm lò (Công việc đo đạc được thực hiện khi lò quay hoặc cả khi lò dừng)

• Đo tâm của lò (tâm của vành băng đa) tại tất cả các bệ lò
• Đo vị trí tâm trục của tất cả các con lăn bao gồm độ lệch và độ nghiêng trục (Con lăn đỡ)
• Đo đường kính và biên dạng thực tế (hạ bậc, côn) trên tất cả các con lăn đỡ và băng đa.
Tùy chọn 2: Scan biến dạng vỏ lò tổng thể

• Scan và đo biến dạng vỏ lò tổng thể
• Xác định độ võng của tổng thể cả chiều dài vỏ lò
• Đo nhiệt độ nhiệt độ tuyệt đối tại cùng thời điểm scan biến dạng vỏ lò
• Đo độ võng trục của các con lăn đỡ, qua đó tính toánisuwj phân bố tải trọng trên các con lăn đỡ
• Đo độ đảo mặt đầu của tất cả các băng đa, vành răng lớn truyền động (Đo độ đảo hướng kính)
• Kiểm tra tình trạng cơ khí tổng thể lò bao gồm: vành băng đa, ăn khớp bánh răng, sơ bộ tình trạng

hoạt động gối bạc, hệ thống con lăn chặn lò, các hệ thống làm kín đầu vào và đầu ra…v.v
Tùy chọn 3: Đo biến dạng Oval (độ méo) tại các bệ lò

• Đo độ Oval tại đầu cao và đầu thấp cho tất cả các bệ lò.
• Đo đạc độ trượt tương đối giữa băng đa và vỏ lò tại mỗi bệ
Tùy chọn 4: Dịch chỉnh các con lăn để chỉnh đúng đường tâm lò (theo tính toán thực tế)

• Gói dịch vụ dịch chỉnh con lăn để đúng tâm lò là gói dịch vụ riêng biệt với gói đo đạc
• Công việc dịch chỉnh chỉ được thực hiện trong khi lò hoạt động và phải đạt công suất thiết kế ít nhất

từ 75% hoặc cao hơn
• Đo lại tâm lò thông qua đo tâm tại các bệ sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành dịch chỉnh
Tùy chọn 5: Dịch chỉnh con lăn để tối ưu áp lực lò và cân bằng tải trọng cho các con lăn đỡ

• Công việc này là gói riêng biệt và phải được thực hiện bởi chuyên gia có kinh nghiệm
• Thời gian cho cả gói từ 4-6 ngày, tùy vào kích thước từng lò quay
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Độ chính xác của dịch vụ đo tâm lò Butech®

Tùy chọn 1: Đo tâm lò tổng thể

• Bằng việc sử dụng Toàn đạc Robot với độ chính xác siêu cao kết quả đo tâm Lò:… ± 1 mm

Tùy chọn 2: Đo độ biến dạng vỏ lò

• Phương pháp phân tích biến dạng vật lý vỏ lò:……….. ± 2 mm
• Phân tích và tính toán độ võng tâm lò :…………………. ± 1 mm
• Scan và phân tích nhiệt độ thực tế tại mỗi mặt cắt đo:……….. ± 50C
• Đô dộ võng trục tại mỗi con lăn đỡ với cảm biến siêu chính xác : … ± 0.01 mm
• Độ chính xác độ đảo mặt đầu của các băng đa và bánh răng lớn:………………… ± 0.1 mm

Tùy chọn 3: Đo độ Oval (Độ méo) của vỏ lò tại mỗi bệ Lò

• Độ chính xác của thiết bị và phương pháp đo:….……………………………….± 0.1%
• Đo độ trượt tương đối của băng đa và vỏ lò tại mỗi bệ:…………..± 2mm / rpm
Tùy chọn 4: Dịch vụ dịch chỉnh con lăn đỡ đò để đúng tâm lò

• Độ chính xác khi dịch chỉnh:… ± 0.1 mm

Tùy chọn 5: Dịch chỉnh con lăn để cân bằng tải của lò trên mỗi bệ

• Nhiệt độ chênh lệch trên vai tỳ của bạc với vị trí trên thân trục vùng giữa bạc chênh
lệch:….. ≤ 50C

• Tải trọng trên con lăn chặn sau dịch chỉnh sẽ đảm bảo thảo mãn:….. between (60% -70%) 
of Kiln Axis Load
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Tùy chọn 1: Đo tâm lò tổng thể

Đo và căn chỉnh tâm lò là một trong những việc rất cần thiết và quan trọng đối với các lò 3 bệ.

Khi hoạt động thì Lò quay phải đảm bảo thẳng để giảm thiểu và phân bố đều tải trọng lên các

con lăn đỡ tại các bệ lò. Khi tải trọng phân bố lệch tại một số con lăn sẽ quá tải dễ nhận ra nóng

bạc, biến dạng vỏ lò lớn, các vấn đề cơ khí khác không ổn định như hệ dẫn động, hệ thống con

lăn chặn…

Các yêu cầu đo đạc, kiểm tra cần thiết của Dịch vụ đo tâm lò - BUTECH

1. Xác định tâm của lò quay tại mỗi bệ, ứng với mỗi bệ có một điểm tâm

2. Xác định đường kính và biên dạng mòn của Băng đa, con lăn đỡ lò

3. Xác định nhiệt độ trên băng đa và các vùng lân cận, cơ sở để tính toán

4. Đo độ vong trục tất cả các con lăn đỡ trên các bệ lò

5. Đo độ lệch trục con lăn đỡ lò, với đường tâm chuẩn khi quay lò

6. Đo độ nghiêng con lăn qua đó xác định độ nghiêng của trục con lăn cũng như độ
nghiêng của bệ đỡ con lăn trên các bệ lò

7. Kiểm tra tình trạng cơ khí, kết hợp các thông số của Lò trong quá trình hoạt động

8. Tổng hợp, trích xuất số liệu từ phần mềm tính toán, viết báo cáo tổng thể
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Tùy chọn 1: Đo tâm lò tổng thể

Butech sử dụng phương pháp đo trực tiếp bề mặt làm việc của tire và con lăn, bằng việc sử dụng toàn
đạc Robot với cấp siêu chính xác

Tâm lò băng đa 3

Tâm lò băng đa 2

Tâm lò băng đa 1

Điểm tham chiếu

Điểm đo

Tâm tính toán (Băng đa 1,2,3)
Sử dụng Viva Total station (Robotic)
Khả năng bắt điểm hoàn toàn tự động
Cấp chính xác của tia laser +/-1 mm trên 1500 mm

Kết quả đo trực tiếp tại hiện trường, kết nối dữ liệu Blutooth

Yêu cầu 3 điểm tâm phải nằm trên 1 đường thẳng
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Tùy chọn 1: Đo tâm lò tổng thể

X

Z
X = + 2.5 mm

Y

Z

Y = + 6mm

Độ lệch tâm lò theo phương chiếu đứng

Độ lêch tâm lò theo phương chiếu bằng
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Tùy chọn 1: Đo tâm lò tổng thể

Kết quả đo hiện trực tiếp trên máy tính bảng với kết nối Blutooth ngay tại hiện trường, cung
cấp cho người đo cái nhìn trực quan về kết quả đo

Vùng tọa độ các điểm đo trên màn hình

Bằng việc chọn lựa 2 bệ cố định bệ còn lại để dịch chỉnh phần mềm tự động tính toán theo các
thuật toán không gian 3 chiều sẽ cho ta các kết quả về độ lệch tâm của Lò

Độ lệch tâm hiển thị trên kết quả đo
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Tùy chọn 2: Đo độ biến dạng vỏ lò

Để đo được biến dạng vỏ lò Butech sử dụng thiết bị đo khoảng cách laser với cấp chính xác

cao để đo dộ biến dạng, toàn chiều dài của lò sẽ được chia thành nhiều mặt cắt (1 m) tại mỗi

mặt cắt sẽ đo khoảng cách trên 1 vòng quay qua đó sẽ tính được biến dạng trên 1 mặt cắt và

cả biên dạng của Lò

Số điểm đo tự động thu thập 10 điểm/ giây (10Hz). Thông thường tổng các điểm lấy số liệu

sau 2 vòng quay.

Với số lượng điểm đo lớn phương pháp đo sẽ đảm bảo độ chính xác rất cao. Đối với một số

yêu cầu đo với cấp chính xác cao hơn có thể lên đến 50 điểm /giây

Đầu đo laser cấp 
chính xác cao
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Tùy chọn 2: Đo độ biến dạng vỏ lò

Các kết kết quả đo hiển thị thời gian thực ngay

trên hiện trường

Dữ liệu của tùng mặt cắt được hiển thị trên biểu

đồ polar rất dễ để hình dung được biến dạng của

vỏ lò tại từng vùng

Tất cả các kết quả đo ngoài việc có thể xem trực tiếp tại hiện trường thì các kết quả sẽ được trích xuất
thành báo cáo chi tiết sau một tuần làm việc
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Tùy chọn 2: Đo độ biến dạng vỏ lò

❑ Các dữ liệu đo được tái tạo mô hình 3D hiển thị thời gian thực trên hiện trường

❑ Tất cả các vấn đề hiện tại hoặc các vấn đề tiềm ẩn sẽ được các chuyên gia có nhiều kinh

nghiệm giải thích và khuyến cáo chi tiết cho Lò của khách hàng

❑ Tất cả các dữ liệu đo sẽ được lưu lại trên Server của Butech với mục đích làm cơ sở để so 

sánh cho các lần đo tới. Qua đó có thể thấy được sự thay đổi đối với lò của khách hàng.
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Tùy chọn 3: Đo độ Oval (độ méo vỏ lò) tại các bệ lò

Với thiết bị cảm biến biến dạng với cấp chính xác cao, Phương pháp đo sẽ xác định độ méo của
vỏ lò sau mỗi vòng quay độ méo của vỏ lò tại vùng gần băng đa sẽ quyết định nhiều đến độ trượt
tương đối cũng như tuổi thọ của gạch chịu lửa bên trong.

Các dữ liệu từ cảm biến sẽ được kết nối với hệ thống máy tính thông qua Bluetooth

Bằng việc đo đạc độ Oval chúng tôi sẽ đưa ra những khuyến cáo cụ thể cho từng bệ băng đa, qua
đó để kiểm soát và khống chế độ Oval luôn trong phạm vi cho phép, qua đó đảm bảo nâng cao
tuổi thọ của gạch chịu lửa bên trong
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Tùy chọn 3: Đo độ Oval (độ méo vỏ lò) tại các bệ lò

Thiết bị đo của Butech nhỏ gọn, dễ
thao tác do đó không bị vướng vào
các tấm che nhiệt xung quanh bệ lò

Kết quả đo trực quan theo thời gian
thực

Các cảm biến biến dạng với độ nhạy
cao nhất sẽ cho kết quả chính xác của
phương pháp đo

Hình bên là hình ảnh trích xuất từ
phần mềm sang báo cáo chi tiết
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Tùy chọn 3: Đo độ Oval (độ méo vỏ lò) tại các bệ lò

Độ méo của vỏ lò tại các bệ lò sẽ cho chúng ta những đánh giá rất hữu ích về tuổi thọ của gạch chịu
lửa.
Độ Oval tại mỗi bệ lò có liên hệ mật thiết với độ trượt tương đối giữa băng đa và vỏ lò. Tuy nhiên
để đánh giá tổng quan độ méo còn liên quan đến các yếu tố khác như, độ dày vỏ lò (liên quan đến
khả năng chịu tải), độ lệch tâm lò…

Độ Oval cao (Cảnh báo nguy hiểm):
Khi độ Oval >0,8% Đk thì cần phải ngay tức thì tính
toán lại shim bê dưới băng đa

Độ Oval hơi cao (0,6-0,8%):
Cần thường xuyên theo dõi độ trượt tương đối

Độ Oval bình thường (0,4-0,6):
Chạy lò bình thường chưa cần phải bảo trì

Độ oval hơi thấp (0,2 -0,4):
Rất tốt cho tuổi thọ gạch nhưng đôi khi quá
nhiệt có thể dẫn đến bó cứng băng đa

Độ Oval quá thấp (<0,2%):
Nguy hiểm vì bó cứng băng đa, ảnh hưởng đến
tải trọng và bạc lò.
Nguy cơ nứt băng đa hoặc vỏ lò bên dưới băng
đa võng hình yên ngựa
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Tùy chọn 3: Đo độ Oval (độ méo vỏ lò) tại các bệ lò

Bảng tính toán shim chèn được tạo bởi chuyên gia Butech đây là công cụ rất hữu ích để đo khe
hở nguội và tính chiều dày shim chèn tại mỗi bệ lò.
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Tùy chọn 4: Dịch chỉnh các con lăn để chỉnh đúng tâm lò sau khi đo

Gói dịch chỉnh tâm lò là gói riêng biệt với gói đo tâm lò. Butech cung cấp chuyên gia giám sát và

hướng dẫn dịch chỉnh

Nhân lực và các dụng cụ như kích thủy lưc, búa và cờ lê được cung cấp bởi khách hàng

Tùy theo độ lêch của tâm lò sau khi đo phần mềm sẽ chỉ ra thông số cần dịch chỉnh, mỗi bước

dịch chỉnh song song không quá 0.5 mm, thời gian giữa hai lần dịch chỉnh 45’-60’

Đo lại tâm lò sau dịch chỉnh cũng là một lựa chọn tùy thuộc vào từng yêu cầu của hợp đồng
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Tùy chọn 5: Dịch chỉnh con lăn cân bằng tải lò và tối ưu hệ thống thủy lực

Công việc căn chỉnh này sẽ phải được thực hiện bởi các
chuyên gia có nhiều kinh nghiệm (đây là công việc không
đơn giản và phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm)

Butech đã tạo ra các bảng tính chuyên dụng giúp tính toán
và tối ưu hệ thống thủy lực lò. (hình bên)

Mỗi bước dịch chỉnh không quá 0,2 mm vị trí các gối bạc
dịch chỉnh sẽ được quyết định trên hiện trường

Việc dịch chỉnh sẽ làm thay đổi tải của lò lên các con lăn,
qua đó sẽ thay đổi vết tiếp xúc với băng đa

Việc dịch chỉnh sẽ làm thay đổi lực dọc trục trên các con lăn
được dịch chỉnh và cũng làm thay đổi lưc tỳ trên mặt đầu
băng đa

Yêu cầu để dịch chỉnh chính xác thì yêu cầu các con lăn,
băng đa hạ bậc <1mm, không côn quá 1 mm, bề mặt không
dầu bôi trơn
Tổng thời gian cho gói dịch vụ này tùy thuộc vào công suất
lò 4-6 ngày

RẤT MONG SỰ CỘNG TÁC TỐT VỚI QUÝ CÔNG TY


