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 مقدمه:

 در سایت مرکزی شرکت "روتورانواع باالنس " پروژ 1000با انجام بيش از  (PRGشرکت پارس رهآوردان غرب )

 :هایتحت استاندارد

 ;ISO 2953:1999 (2012) 

;:2003 (2012)-ISO 1940 

;ISO 9001(2016) 

;IRSQ (2018) 

;ISO 2953:1999 (2018) 

;ISO/IEC 17025:2005 (2018) 

.ISO 21940:2016 ( 2018) 

 شناخته شده است. حوزه باالنس کارگاهیدر  به عنوان اولين شرکت

 ی:کارگاه کینامیو د کیباالنس استاتهای انواع روش

( و باالنس ی)دو صفحه ا کينامی( باالنس دی)تک صفخه ا یکيتوان  به  باالنس استات یباالنس  م  یانواع روش ها

 ( اشاره  نمود.  ی)سه صفحه ا  یکوپل

وجود  (Soft bearing) نرم اتاقانی و (Hard bearing) سخت اتاقانیباالنس ، یاز دستگاه ها ینوع اصل دو

 . استفاده شده یاتاقانهایآنهاست، نه در  قيتعل ستميآنها در س نيب تفاوتکه  دارد

 نيشود. در ماش یانجام م نيتر از فرکانس رزونانس ماش نیيسخت ، باالنس در فرکانس پا اتاقانی یها نيماش در

ها  نيشود. هر دو نوع از ماش یانجام م نينرم ، باالنس در فرکانس باالتر از فرکانس رزونانس ماش اتاقانی یها

 .هستند یبیمختلف و معا یها تیمز یدارا

 یها از سنسورها نيماش نیدر ا راید ، زتوانند استفاده شون یم یادیز یوزن یسخت در بازه ها اتاقانی یها نيماش

در طول زمان کارکرد دارند. فقط پنج ابعاد  ونيبراسيبار کال کیبه  ازيشودو تنها ن یاستفاده م روين یريگ یانداز

نوع  نی، با توجه به مطالب گفته شده ا نیکار شود. بنابرا دهآما نيداده شود تا ماش نياست تا به ماش ازين یهندس

کار  یشتريب یوزن یندارند و در بازه ها ونيبراسيبه کال ازين رایباشند ز یخوب م یديمصارف تول یها برا نيماش

 شوند( یم برهيکال شهيهم یبار برا کیکنند. ) یم
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در  نیگذارد بنابرا یم ريآن تاثارتعاشی رفتار  یباالنس رو ینرم وزن روتور نصب شده برا اتاقانی یدر دستگاه ها

 تيحساس یها دارا نيماش نیشود. ا یهر روتور احساس م یجداگانه برا ونيبراسيبه کال ازين اتاقانهاینوع  نیا

 .دهند یم جهيرا نت یباشند و باالنس بهتر یم شتريب

نرم از سنسور سرعت  اتاقانی یها نيماش یشود برا یها نصب م اتاقانی یرو یرياندازه گ یبرا یارتعاش سنسور

 خروجی این نوع سنسورها متناسب با سرعت ارتعاشات افزایش می یابند. .شودياستفاده م

 

و همچنين تعين زاویه صفر روتور در زمان روتور  یسرعت دوران یرياندازه گ یباشد که برا یم یسل، سنسور فتو

براق( برای فعال عمليات باالنس استفاده می گردد. هنگام استفاده از فتوسل می بایست از یک نقطه انعکاسی )نوار 

 سازی سنسور استفاده نمود.

 صيتوان تشخبر حسب دور دستگاه باشد که سنسور  یبه حد براق طول نوار دیالبته الزم به ذکر است که حتما با

 آن را داشته باشد.

ک خدمات کارگاهی زیر را به صنایع استراتژی (PRGشرکت پارس رهآوردان غرب )بر اساس اصول ذکر شده در باال ، 

 ميدهد. کشور ارائه

 

  Low-Speed با سرعت پایین کارگاهی باالنس -1

و به  ناميده می شوند (RIGIDسخت ) رتور های ،است رتورهایی که دور کارکرد آنها کمتراز اولين دور بحرانی

توان می   (Nominal Speed)تا دور کارکرد دليل عدم تغيير شکل االستيکی و رفتار دیناميکی اینگونه رتور ها

 انجام داد.  (Low-Speed Balancing)در دور های پایين باالنس آن را

با در اختيار داشتن ، رجع معتبر در ارائه خدمات باالنسبعنوان یک شرکت م  (PRGشرکت پارس رهآوردان غرب )

دیناميک، باالنس نيروهای زبده و امکانات کارگاهی مجهز، قادر به ارائه انواع خدمات باالنس کارگاهی شامل باالنس 

قطعات سنگين صنعتی مانند روتور توربين گاز و بخار و ... ( Precision Balancing) استاتيک  و باالنس دقيق

 تن امکان پذیر است. 40 رتور های تا وزنمی باشد. این خدمات باالنس دور پایين برای 
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و مشخصات اعالم شده در نقشه  ISO 1940کليه روتورهای ارسالی بر اساس دستور العملهای روز دنيا، استاندارد 

 روتور،باالنس شده و نهایتاً گزارش و تایيدیه باالنس برای قطعه مورد نظر صادر می گردد.

 Over-Speedروتور و همچنین باالترجهت تست  اسمیدر دور  کارگاهی باالنس -2

بنابراین  .( آنها باالتر از اولين دور بحرانی آن استاسمیوتور هایی هستند که دور کارکرد )های انعطاف پذیر رروتور 

رفتارهای مختلف دیناميکی می شوند. بنابراین  باالنس نبودن اینگونه روتورها باعث تغيير شکل االستيکی تحت

 استفاده می شود. دگانه باالنسجهت کاهش ارتعاشات در اینگونه روتورها از سيستم صفحات چن

جلوگيری از تغييرشکلهای موقتی روتور و همچنين کاهش تنشهای باقيمانده  Over-Speedهدف از انجام تست  

 .روتور می باشد اسمیسرعت تا حد باالتر از سرعت  بوسيله افزایش

 :Speed-Overتست و  روتور اسمی مزایای باالنس در دور

  ر در دور پایين ظاهر نمی شودروتور های انعطاف پذیباالنسی نامحل واقعی. 

 بررسی وضعيت مکانيکی روتور تا دور نامی و در صورت لزوم اوراسپيد، قبل از نصب در سایت 

 حساسيت و دقت باالنس H.S به دليل نوع پداستالها بيشتر از باالنس L.S  بوده که از پداستالهای با انعطاف

 .کمتر استفاده می کنند

  اطمينان از مناسب بودن وضعيت ارتعاشی روتور در هنگام بهره برداری و دور کارکردحصول. 

 در دسترس بودن تمامی صفحات باالنس و استفاده از آنها. 

 .انجام تستهای الکتریکی روتور ژنراتورها تا دور کارکرد وتشخيص عيوب الکتریکی 

 

   High-Speed باال دور خاص روتورهایکارگاهی  باالنس -3

 عیصنا ،نفت و گاز ی،ميپتروش ريخاص نط صنایعو در  هستندباال  ايبس یدورها دارای کارکردی بااز روتورها  یبعض

 اريبس صدمات و هزینه هایارتعاش از کار افتاده و  نیبا کمتر روتورها نیا استفاده ميشوند. به و ... ییمايهواپ

 اريروتورها بس این .باشدناممکن  و شایدسخت  اريجبران ان بسد که ندار به همراه زیادی بر دستگاهای این صنایع

 .عير منطقی است روتورهانوع  نیا یبررو سکیر هر گونه و بوئه متيگرانق
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و  شرفتهيپ یدارا بودن دستگاها با بعنوان تنها شرکت در منطقه خاورميانه (PRGشرکت پارس رهآوردان غرب )

با تکنولوژی روز روشی را ابداع نموده که بطور انحصاری این نوع روتورها را با استانداردهای دستگاه های باالنس 

High-Speed   .باالنس نماید ، 

به عنوان یک ضرورت جهت رتورهای تحت شرایط  را باالنس این نوع خدمات (PRGشرکت پارس رهآوردان غرب )

 :کندزیر پيشنهاد می 

  هایی که بر روی آنها عمليات شرینک و یا ماشينکاری صورت گرفته استروتور. 

 روتورهایی که بایستی محور چرخش آنها تعویض شود. 

 رتورهایی که در سایت مشکالت عدیده باالنس دارند ویا دچار ارتعاشات با مشخصه (Long Term)  می

 .باشند

 ک و غيرهتشخيص ارتعاشات رتور تحت تاثير سایش، خم شدن، وجود تر. 

 روتورهایی که بوسيله جوشکاری و پرچکاری پره های آن تعمير شده باشد. 

 روتور ژنراتورهای اورهال شده. 

 .روتور ژنراتورهایی که دارای ریتينينگ با قابليت  جدا شدن می باشند  

 

  : (PRGرهآوردان غرب ) سایت مرکزی شرکت

ها و فيکسچرهای متنوع باالنس و مناسب ماشينواقع در شهرک صنعتی چهاردانگه،  ،در سایت مرکزی شرکت

روتورها را با مشخصات و دقت مورد نظرمشتری باالنس کرده  برای انواع روتور وجود دارد. متخصصين این شرکت

 و به همراه گزارش باالنس طبق استاندارهای پروتکل باالنس تحویل خواهند داد.

تن و تا طول  40گرم تا  20های باالنس در سایت شرکت، توانایی باالنس روتورها از از ماشين وجود طيف وسيع

 ميسر کرده است.  1/0 یال 3/6 دیاز گر ییو با دقت ها متر 12

های متنوع در سایت شرکت، امکان برآورده های متنوع باالنس افقی و عمودی با ظرفيتبنابراین بکارگيری ماشين

 يازهای مشتریان با شرایط زیر را فراهم کرده است:کردن انواع ن

 گذاری در تهيه دستگاه باالنس برای مشتری توجيه اقتصادی ندارد؛وقتی سرمایه 

 وقتی دستگاه مناسب باالنس در اختيار مشتری نيست؛ 
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 وقتی همه دستگاه های ماشين باالنس مشتری در فرایند توليد اشغال هستند؛ 

  تجربه و ماشينهای باالنس با تکنولوژی جدید است؛وقتی که مشتری نيازمند 

 وقتی که روتور مشتری مشکل غير معمول دارد؛ 

 .وقتی که مشتری قادر به کسب دقت مناسب باالنس در روتور خود نيست 

 

 


