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 مقدمه:

مهم و  ستیباالنس امر زاتیو مهار ارتعاشات با استفاده از تجه یریقطعات دوار جهت جلوگ یباالنس صنعت

با توجه  باشد. یباشند قابل استفاده م یدوار م یقطعات صنعت یهر مجموعه که دارا ازیکه با توجه به ن یضرور

به اینكه ماشینها و موتورها امروزه دارای سرعت دورانی بسیار زیادی بوده و روز به روز نیز سرعتشان افزایش می 

 کامالً باالنس شوند .  یابد.، الزم است کلیه قسمتهایی که دارای حرکت دورانی هستند تا حد امكان ،

 باالنسعوامل مختلف از حالت  لیبه دل ام استفادهدر هنگ به مرور زمان در هنگام تولید یا دوار زاتیتجه

سبب افزایش نیروهای وارده بر تكیه گاه قطعات دوار  لرزش در  جادیباعث ا و ناباالنس میشوند. ناباالنسیخارج 

  .ها و و افزایش تنش در اجزاء ماشین می شوند

 

 ست؟یچ یناباالنس

 .باشدیم یدوار، ناباالنس زاتیتجه یبرا جیمتداول و را وبیاز ع یكی

در روتور که در اثر انتقال ارتعاشات  یتیشده است: وضع فیصورت تعر نیبد یناباالنس ISOدر استاندارد 

 .شودیم جادیا نگها،یریاز مرکز به ب زیگر یروهایحاصل از ن

در اجسام دوار  ینقاط ای یجرم در قسمت شیتجمع و افزایا  ینامناسب و ناهمگن جرم عیتوز ،یناباالنس

 یزمان ینامناسب آن باشد. در واقع، ناباالنس دیاز تول یناش ایهندسه جسم  لیبه دل تواندین تجمع می. اباشدیم

 کیدر  روهاین طیشرا نینسبت به محور دوران نداشته باشد. در ا یمتقارن تیجرم، وضع عیکه توز دهدیرخ م

 جهات خواهد بود. گریاز د شیطرف محور دوران ب

 یانواع ناباالنس

 :دارد یانواع مختلف ناباالنسیجرم نسبت به محور دوران،  عینحوه توز براساس

مرکز جرمش  یدرهمان صفحه شعاع زانیچنانچه به روتورکامالً باالنس شده، جرم نام :کیاستات یناباالنس

دیگر چنانچه مح.ر مرکز جرمی روتور بروی محور به عبارت خواهد شد.  داریپد کیاستات باالنسیافزوده شود، نا

 دوران قرار نگیرد وضعیت بوجود آمده را ناباالنسی استاتیک می گویند.
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چنانچه مرکز  دینما یدوران م O حول محور ω یا هیکه با سرعت زاو دیریرا در نظر بگm به جرم یسكید

 یم جادیا 2ωmr برابر با یروی، ن سکیاثر دوران درا داشته باشد در  r فاصله O با محور دوران سکید نیجرم ا

عبارتند  روین نیا اتی. از خصوصمینام یم یناباالنس یرویازمرکزودر بحث باالنس ن زیگر یرویرا ن روین نیگردد . ا

 : از

 . ابدی یم شیافزا رویمقدار ن r شیبا افزا .1

 . ابدی یم شیافزا رویمقدار ن m شیبا افزا .2

 باشد . یم سکید (ω) یمتناسب با توان دوم سرعت دوران روین نی. ا3

 ییباشد که گو یابه گونه یجرم عیتوز یمحور دوران بوده ول یچنانچه مرکز جرم رو :یکینامید یناباالنس

 یمتقارن نسبت به مرکز جرم، در جسم باشد، در اصطالح به آن ناباالنس یتیدو جرم هم اندازه و در موقع

   .شودیگفته م کینامید

 

را همانند شكل در نظر بگیرید که یک مقطع به طول بی   ωو سرعت زاویه ای   o-oروتوری با محور دوران 

باشد. چنانچه تمام روتور را به صورت گفته   o-o( درنظر بگیرید که برش عمودی بر محور dxنهایت کوچک )
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گسترده ناباالنسی که در هر نیروی  ωتبدیل نمائیم میتوان گفت که در اثر دوران  dxبه مقاطعی به طول  شده

 دارد ایجاد خواهد گردید. 2ωmrمقطع نا مقداری برابر با 

معموال با  کینامید یناباالنس .دیآیبوجود م یکار یهابیآس اینامناسب  دیتول لیمشكل به دل نیعمدتا ا

 همراه خواهد بود. یگذارتعدد جرم

حالت، هم  نیاست. در ا یكینامیو د یكیاستات یاز هر دو ناباالنس یبیترک یناباالنس نیا مرکب: یناباالنس

حالت، هم  نیدر ا نینامناسب از جرم وجود دارد، هم مرکز جرم نسبت به محور تقارن انحراف دارد. بنابرا عیتوز

 . شودیم دهید هااتاقانیمتفاوت در  یروهایهم ن دهد،یمرکز جرم رخ م ییجابجا

 

چنانچه این نیروی گسترده را حول مرکز جرم قطعه برآیندگیری نمائیم میتوان برآیند آن را به صورت یک 

 موارد ذیل قابل گفتار می باشند : Mو گشاور  Fنمایش داد برای نیروی  Mوگشاور  Fنیروی 

 نیروی ناباالنسی می گویند . Fنیروی . به 1

 ناباالنسی و یا کوپل ناباالنسی می گویند .گشاور  Mگشاور . به 2

 همواره ثابت خواهد بود .  Fمحل برآیندگیری تغییر کند نیروی . چنانچه 3

 با محل برآیندگیری تغییر می نماید. Mگشاور . مقدار 4

« باالنس استاتیک» گردد به عملیات صورت گرفته Fعملیات باالنس منجر به صفر کردن نیروی . چنانچه 5

 ویند .می گ

گردد به این عملیات صورت گرفته   Mو گشاور  Fعملیات باالنس منجر به صفر کردن نیروی . چنانچه 6

 می گویند .« باالنس دینامیكی»
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 (PRGپارس رهآوردان غرب )طیف گسترده خدمات باالنس شرکت 

 بیآس ،یكیمكان یهایلق ها،اتاقانی یخراب رینظ یادیز یهایخراب تواندیم زاتیدر تجه یعدم رفع ناباالنس

سر و صدا و گرما  جادیای و نرژمصرف ا شیافزا نیو همچن به همراه داشته باشد زیتجه ونیو فونداس BASEبه 

آالت  نیدر مجموع باعث کاهش راندمان موثر و طول عمر ماش از پیامدهای ناباالنسی است. همه این موارد

 . گرددیم

 یتكنولوژ نیاز آخر یریبهره گبا تكیه بر متخصصین با تجربه و ( PRGشرکت پارس رهآوردان غرب )

 یو کارخانجات م عیصنا هیبه کل  (ISO-1940) معتبر یدهاطبق استاندار باالنس آماده ارائه خدمات باالنس

 . باشد

 ؛مانند گیردطیف گسترده ای از قطعات دوار را در بر می (PRGشرکت پارس رهآوردان غرب )خدمات 

 یگاز یها نیبخار و تورب نیتورب یروتورهاباالنس  •

 از مرکز زیگر یپمپ ها یروتورهاباالنس  •

 فوژیسانتر یکمپرسورها یروتورهاباالنس  •

 پمپ و کمپرسور یانواع پروانه هاباالنس  •

 انواع فن و دمنده هاباالنس  •

 انواع چرخدنده هاباالنس  •

 و درام ها لیویفال ،یانواع پولباالنس  •

 شافت ویدراباالنس  •

 انواع الكتروموتورهاباالنس  •
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 انواع غلطک ها و رولرهاباالنس  •

 یروگاهیو  ن یمینفت، گاز ، پتروش عیدوار در صنا زاتیتجهباالنس  •

 -ینساج -کاغذ عیصنا-فوالد-مانیدر کارخانجات س یصنعت یگردنده دستگاهها یمحورها هیکلباالنس  •

 …و  یهوائ عیصنا

 بوده است ( گارگاهی و یا در محل یكیو استات یكینامید)باالنس  شامل انواع  خدماتاین 

و... با  ،   پمپ  کمپرسور ، الكترو موتور،سراتور ، دکانتر،  نیانواع    روتور  و   تورب    یكینامیباالنس     د

،  سکی، د یلنگ، پول لیباالنس م ،یكیو  استات   یكینامیدستگاه   باالنس   د   نیتر  شرفتهیو   پ نیدتریجد

کامل از مراحل  نتیلنگ  و غلطک، و پر    لی،   گاردان  ،   م  الیو    راد    الیاکس  یترمز ،   انواع پروانه  ها

 یغلطكهابه   :   باالنس انواع    توانیمجموعه   م   نیخدمات  ا   گریاز    د   نیآخر , و همچن  ی جهیباالنس و نت

 یکوب غیت  یلطكهاآج دار   ،    غ   ی،   غلطكها  نی،  تورب  یصنعت  ی،  هواکشها یصنعت یپروانه ها ن،یسنگ

  ی لهیبه  وس   یشگاهیو   آزما  یصنعت  یوژهای، سانترف  كسرهای،   م   یچرم  ساز یشده  مخصوص دستگاهها

.  گری، با امكان باالنس قطعات حساس و  قطعات  د یخارج یو دستگاهها یداخل  sts  50   یدستگاهها

بنا به مشخصات اظهار نظر  زیو در موارد خواص ن اردوجود ند یقطعات معمول صنعت یبرا  یابعاد تیمحدود

 .گرددیم

در مواردی که شرایط تجهیز ایجاب کند تا باالنس در محل انجام گیرد متخصصین این شرکت با حضور در 

توسط دستگاه باالنس پرتابل ساخت شرکت پارس رهاوردان ، عملیات باالنس در محل را انجام و سایت مشتری ، 

 دستگاه مربوطه را آماده به کار می نمایند.

 

 


