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، طراح و تولیدکننده پمپ های گریز از مرکز و روتاری و ارائه دهنده راهکارهای ASKشرکت آریا سپهر کیهان با نام اختصاری 

 سازی سیستم های فرایندی و پمپاژ می باشد.بهینه 

 

 توجه ! 

جهت افزایش دانش عمومی پمپ ها در بخش تحقیق و توسعه این شرکت نگارش  White Papersمقاالت تخصصی با عنوان 

 د:رایگان می باشد و الزم است جهت استفاده از محتویات آن به موارد ذیل توجه فرماییشده است. استفاده از این مقاالت 

 انتشار مجدد مطالب مقاالت )به شکل اولیه و بدون تغییر در ساختار محتوایی و ظاهری( با ذکر منبع، بالمانع است. -1

 استفاده تجاری از محتویات مقاالت در نشریات مجاز نمی باشد.  -2
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  عدم تعادل باقيمانده مجاز

يابي جهت دست شود. بنابر اين باالنس روتوريك روتور نامتعادل سبب ايجاد ارتعاش و تنش در خود روتور و سازه پشتيبان آن مي
  باشد:به يك يا چند مورد از موارد زير، الزم مي

 افزايش عمر ياتاقان .1

 كم كردن ارتعاشات .2

 قابل شنيدنكاهش صداهاي  .3

 هاي عملكرديكاهش تنش .4

 هاي اپراتوركاهش آزار و خستگي .5

 كاهش افت قدرت .6

 افزايش كيفيت محصول .7

 ايجاد رضايت در مشتري .8

شديد تواند سبب سايش اين ارتعاشات القايي مي تواند سبب ارتعاش در كل مونتاژ شود.عدم تعادل حتي در يك جزء مونتاژ مي
  شود.شود. اين موضوع اساسا سبب كاهش عمر اين قطعات ميها و غيره ميدندهها، چرخها، شفتها، بوشياتاقان

دلخواهي شود كه در بعضي موارد منجر به از بين رفتن كل سيستم شود. در اين هاي غيرتواند سبب ايجاد تنشارتعاشات مي
ارتعاشات ممكن است به ديگر  يابد.پشتيباني كاهش ميشرايط ميزان كارايي و عملكرد به دليل جذب انرژي به وسيله سازه 

  ها شود.تجهيزات منتقل شده و سبب كاركرد نامناسب آن

اطالعاتي كه توسط دستگاه باالنس  شود.خص كردن محل عدم تعادل از ماشين باالنس استفاده ميگيري و مشجهت يافتن، اندازه
  دهد.آيد، مجوز تغيير توزيع جرم را در روتور، در جهت باالنس آن ميبه دست مي

  شود.شاهده عدم تعادل، وجود آن تاييد ميمعدم باشد يعني با باالنس يك كميت صفر مي

 تعاريف 

  باشد.توزيع وزن متغيير در روتور ميعدم تعادل، 

  باشد.مركز يا محور چرخش يكسان ميداشتن نخروج از مركز به معناي 

اي مشخص را در نظر بگيريد. وقتي كه در نقطه pو يك اضافه وزن  P(kg)و جرم  R(mm)به عنوان مثال يك ديسك با شعاع 
كند. در نتيجه، اثر كرده و آن را به محور منتقل مي pبر روي  Fگيرد، نيروي گريز از مركز ديسك در حركت چرخشي قرار مي

  گويند.جايي خروج از مركز ميدهد. به اين جابهمكان اوليه تشكيل ميجا شده و يك دايره فرضي به دور محور از نقطه ابتدايي جابه
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است.  بيضيو  دايرهمانند  مقاطع مخروطي، خروج از مركز برابر با نسبت قطر كوچك به قطر بزرگ در هندسهو  رياضياتدر علم 
 دهند.نشان مي eسنجد. خروج از مركز را با ، انحراف يك مقطع مخروطي را از دايره بودن ميج از مركزخرو

  به طور خاص:

  است. 0دايره برابر با  خروج از مركز -
 1تواند دهد و نميبودن دايره بودن مقطع را نشان مي 0است. اين عدد در صورت  1تا  0بيضي بين  خروج از مركز -

  باشد.
  است 1 سهمي مركز خروج از -
  است. 1بيشتر از  هذلولي خروج از مركز -

  قطع مخروطي يكسان باشد آن دو مقطع يكسانند (و برعكس).در صورتي كه خروج از مركز دو م

  شود.، از طريق رابطه زير مربوط ميPمحور چرخش روتور با وزن  Rموجود در شعاع  pبه ميزان عدم تعادل خروج از مركز 
  شود:همچنين به عنوان تلرانس باالنس و يا خروج از مركز باقيمانده نيز شناخته مي

∗
 

  

  خروج از مركز -1شكل 

 معادله عدم تعادل باقيمانده مجاز يا تلرانس باالنس ، 

باشد، داشتن تلرانس جهت ممكن نمي يدرصد 100جايي كه باالنس باشد. از آنمي 1/1940اين روش مطابق با استاندارد ايزو 
  مراجعه شود. 1به نمودار و جدول  باشد.باالنس، الزم و ضروري مي
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استاندارد  2,5Gو  6,3G ،4,0Gهاي اي پمپ معموال توصيهتوجه به ملزومات صنعتي و نوع پمپ و كاربردش، توليدكنندگان حرفهبا 
 مراجعه شود. 2دهند. به جدول شماره را براي باالنس مورد نظر قرار مي

بر حسب ميكرومتر و سرعت  شود، يعدم تعادل باقيمانده بيشينه مربوط ممتر بر ثانيه به بر حسب ميلي Gمرتبه باالنس 
  برحسب دور بر دقيقه. به فرمول زير توجه كنيد: nچرخش 

10 ∗

1000
 

  مثال:

  انده را تعيين كنيد:مبا توجه به اطالعات داده شده، عدم تعادل باقيمانده مجاز و كمترين مقدار عدم تعادل باقي

متر ميلي 4(يعني سرعت ارتعاش  4مرتبه باالنس متر، ميلي 152كيلوگرم، شعاع پولي  8,1دور بر دقيقه، وزن شفت  800سرعت 
  بر ثانيه براي پولي)

  براي عدم تعادل باقيمانده مجاز يا تلرانس باالنس:

10 ∗

1000

10 ∗ 4
800/1000

50  

  براي محاسبه بيشترين مقدار عدم تعادل باقيمانده:

∗
→

∗ 50 ∗ 8.1
152

2.66	  

  گرم خواهد بود. 2,66ميكرومتر و عدم تعادل باقيمانده مجاز براي اين پولي  50بنابراين خروج از مركز باقيمانده مجاز 
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   كيفيت باالنسمتفاوت  جاز بيشينه مخصوص متناسب با مراتبمقادير عدم تعادل باقيمانده م -1جدول 
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  هاي مختلف روتورهاي صلبباالنس براي گروهمرتبه كيفيت  -2جدول شماره 
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