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شرکت آریا سپهر کیهان با نام اختصاری  ،ASKطراح و تولیدکننده پمپ های گریز از مرکز و روتاری و ارائه دهنده راهکارهای
بهینه سازی سیستم های فرایندی و پمپاژ می باشد.

توجه !
مقاالت تخصصی با عنوان  White Papersجهت افزایش دانش عمومی پمپ ها در بخش تحقیق و توسعه این شرکت نگارش
شده است .استفاده از این مقاالت رایگان می باشد و الزم است جهت استفاده از محتویات آن به موارد ذیل توجه فرمایید:
 -1انتشار مجدد مطالب مقاالت (به شکل اولیه و بدون تغییر در ساختار محتوایی و ظاهری) با ذکر منبع ،بالمانع است.
 -2استفاده تجاری از محتویات مقاالت در نشریات مجاز نمی باشد.
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ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺠﺎز
ﻳﻚ روﺗﻮر ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ارﺗﻌﺎش و ﺗﻨﺶ در ﺧﻮد روﺗﻮر و ﺳﺎزه ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن آن ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻻﻧﺲ روﺗﻮر ﺟﻬﺖ دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد زﻳﺮ ،ﻻزم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
 .1اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن
 .2ﻛﻢ ﻛﺮدن ارﺗﻌﺎﺷﺎت
 .3ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪاﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﻴﺪن
 .4ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي
 .5ﻛﺎﻫﺶ آزار و ﺧﺴﺘﮕﻲﻫﺎي اﭘﺮاﺗﻮر
 .6ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﻗﺪرت
 .7اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل
 .8اﻳﺠﺎد رﺿﺎﻳﺖ در ﻣﺸﺘﺮي
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺣﺘﻲ در ﻳﻚ ﺟﺰء ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ارﺗﻌﺎش در ﻛﻞ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﻮد .اﻳﻦ ارﺗﻌﺎﺷﺎت اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ
ﻳﺎﺗﺎﻗﺎنﻫﺎ ،ﺑﻮشﻫﺎ ،ﺷﻔﺖﻫﺎ ،ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﺳﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻲﺷﻮد.
ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶﻫﺎي ﻏﻴﺮدﻟﺨﻮاﻫﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮد .در اﻳﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺬب اﻧﺮژي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزه ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﻛﺎرﻛﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آنﻫﺎ ﺷﻮد.
ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻣﺤﻞ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻﻧﺲ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ،ﻣﺠﻮز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺮم را در روﺗﻮر ،در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﻧﺲ آن ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ،وﺟﻮد آن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد.


ﺗﻌﺎرﻳﻒ

ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ،ﺗﻮزﻳﻊ وزن ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ در روﺗﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﻣﺤﻮر ﭼﺮﺧﺶ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻚ دﻳﺴﻚ ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ) R(mmو ﺟﺮم ) P(kgو ﻳﻚ اﺿﺎﻓﻪ وزن  pدر ﻧﻘﻄﻪاي ﻣﺸﺨﺺ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .وﻗﺘﻲ ﻛﻪ
دﻳﺴﻚ در ﺣﺮﻛﺖ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻧﻴﺮوي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ  Fﺑﺮ روي  pاﺛﺮ ﻛﺮده و آن را ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ،
ﻣﺤﻮر از ﻧﻘﻄﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه و ﻳﻚ داﻳﺮه ﻓﺮﺿﻲ ﺑﻪ دور ﻣﻜﺎن اوﻟﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.
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در ﻋﻠﻢ رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻳﺮه و ﺑﻴﻀﻲ اﺳﺖ.
ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ ،اﻧﺤﺮاف ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺨﺮوﻃﻲ را از داﻳﺮه ﺑﻮدن ﻣﻲﺳﻨﺠﺪ .ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ را ﺑﺎ  eﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص:
-

ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ داﻳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0اﺳﺖ.
ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻀﻲ ﺑﻴﻦ  0ﺗﺎ  1اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻋﺪد در ﺻﻮرت  0ﺑﻮدن داﻳﺮه ﺑﻮدن ﻣﻘﻄﻊ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ 1
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻬﻤﻲ  1اﺳﺖ
ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺬﻟﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  1اﺳﺖ.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ دو ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ آن دو ﻣﻘﻄﻊ ﻳﻜﺴﺎﻧﻨﺪ )و ﺑﺮﻋﻜﺲ(.
ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل pﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻌﺎع  Rﻣﺤﻮر ﭼﺮﺧﺶ روﺗﻮر ﺑﺎ وزن  ،Pاز ﻃﺮﻳﻖ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻠﺮاﻧﺲ ﺑﺎﻻﻧﺲ و ﻳﺎ ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد:
∗

ﺷﻜﻞ  -1ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ


ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺠﺎز ﻳﺎ ﺗﻠﺮاﻧﺲ ﺑﺎﻻﻧﺲ ،ﻣﻌﺎدﻟﻪ

اﻳﻦ روش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو  1940/1ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .از آنﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﻧﺲ  100درﺻﺪي ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ،داﺷﺘﻦ ﺗﻠﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺖ
ﺑﺎﻻﻧﺲ ،ﻻزم و ﺿﺮوري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار و ﺟﺪول  1ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻮع ﭘﻤﭗ و ﻛﺎرﺑﺮدش ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪاي ﭘﻤﭗ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي  G4,0 ،G6,3و  G2,5اﺳﺘﺎﻧﺪارد
را ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  2ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﻧﺲ  Gﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد،

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ

ﭼﺮﺧﺶ  nﺑﺮﺣﺴﺐ دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
∗ 10
1000

ﻣﺜﺎل:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه ،ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺠﺎز و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ:
ﺳﺮﻋﺖ  800دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ،وزن ﺷﻔﺖ  8,1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ،ﺷﻌﺎع ﭘﻮﻟﻲ  152ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﻧﺲ ) 4ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺮﻋﺖ ارﺗﻌﺎش  4ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي ﭘﻮﻟﻲ(
ﺑﺮاي ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺠﺎز ﻳﺎ ﺗﻠﺮاﻧﺲ ﺑﺎﻻﻧﺲ:
50

∗ 10

10 ∗ 4
800/1000

1000

ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه:
2.66

50 ∗ 8.1
152

∗

→

∗

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺠﺎز  50ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﻮﻟﻲ  2,66ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺟﺪول  -1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺠﺎز ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻧﺲ
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ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  -2ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺗﻮرﻫﺎي ﺻﻠﺐ
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