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 مقدمه:

و  ونیفونداس یباالنس( و در محل )بر رو نیماش ی)بر رو یبه دو صورت کارگاه خدمات باالنس یبطور کل

خاص خود  بیو معا ایمزا یفوق دارا یاز روشها کی. هرردیپذی( انجام منیماش یو دور نام یاصل نگیریب

 .باشدیم

شرکت پارس رهآوردان در مواردی که شرایط تجهیز ایجاب کند تا باالنس میدانی انجام گیرد متخصصین 

عملیات باالنس در محل را انجام و دستگاه مربوطه را آماده به کار با حضور در سایت مشتری  (PRGغرب )

 می نمایند.

 باالنس در محل: چرائی

شوند  یکه منجر به ارتعاش م ییروهایوجود دارد ، ن ینداشته باشد ناباالنس یاگر مرکز جرم با مرکز دوران همخوان

 ینکاریباشد که تمام قطعات ماش نیتصور ا دیشود. شا یم جادیا یچرخش یدر اجزا یجزئ صیعمدتا به علت نقا

ج از خار ای یسوراخکار یها تیدر موقع اوتقطعات ، تف یگر ختهیحباب در ر ای یوجود ناخالص یشوند ول یم

 یاز ناباالنس یاز مرکز ناش زیگر یروین. باشد یمرکز جرم م رییتغ یاصل لیاز دال یمرکز بودن سوراخ شافت اصل

و در  یضرور ریغ یسر و صدا جادیو ا نگیبلبر یلرزش باعث خراب نیکند و ا جادیشود دستگاه ارتعاش ا یباعث م

 شود. نیمنجر به توقف ماش تینها

  پس از کاربرد مواجه شوند. ناباالنسی ایو  دیپس از تول ممکن است با دو نوع ناباالنسی تمام روتورها یکل بطور

 :باشند یم ریساخت چهار مورد ز نیروتور در ح کیناباالنس شدن  یاصل لیدال

  ندارند یکسانیمواد جرم مخصوص. 

 نشده اند دهیبه موازات مرکز تراش یسوراخها بدرست. 

 دیآ یمتقارن بوجود م ای یدوران ینکاریکه در هنگام ماش یینقص ها. 

 مونتاژ کردن یخطاها. 

 :دیایبوجود ب زین کندیکار م یبصورت عاد نیکه ماش یزمان تواندیم یناباالنس ریز لیبه دال نیهمچن

 فن ایمنتظره مواد در پروانه پمپ  ریانباشت و رسوب غ 

 کنده شدن پره ها ای یدگید بیآس 

 کار نیبوجود آمده در ح یروتور در اثر اختالف دما یاغتشاش حرارت 
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 نانیشود تا اطم یم میو تنظ ی( بررسرهیمحصول )غلتک، پروانه، و غ کیجرم  عیاست که توض یباالنس روش

بردن  نیباالنس از ب اتی. هدف از عملباشد یم یها، بصورت کامال مساو اتاقانی یبر رو روهایحاصل شود که ن

حول  یجرم عیمناسب، توز یگذارتا با جرم شودیتالش م اتیعمل نیاست. در واقع در ا یعدم توازن جرم

 .شود کنواختیمرکز جرم و محور دوران 

 ایمه یمنیا طیشرا ریو سا سریبه روتور م یدسترس کهیو در صورت یبهره بردار یدر زمانها باالنس در محل

 یکار و عدم امکان خاموش طیشرا یفشردگ با توجه به .باشدیم یجهت رفع ناباالنس یمناسب اریباشد راه بس

باالنس  یایمزا ،شرکت مرکزی تیبه سا روتورو مونتاز واتقال  یجداساز نهیزمان و هز شیافزا مجموعه ها  و

 .ستین دهیپوش چکسیه یدر محل برا

کردن  های باالنس در محل کاهش ریسک و خطر صدمه دیدن روتور در هنگام خارجیک ازمهمترین مزیت

های روتور از دستگاه اصلی، حمل و نقل و نصب مجدد آن است. بعالوه با کاهش زمان باالنس روتور هزینه

 تعطیلی خط تولید نسبت به زمانی که روتور برای باالنس کارگاهی ارسال می شود بسیار کاهش می یابد.

 

 و استاتیک در محل: انواع خدمات باالنس دینامیک

( ی)دو صفحه ا کینامی( باالنس دی)تک صفخه ا یکیتوان  به  باالنس استات یباالنس  م  یاز انواع روش ها

 ( اشاره  نمود.ی)سه صفحه ا  یو باالنس کوپل

با  یکیاستات یدر نظر گرفت و به روشها یکیباالنس استات کیتوان بعنوان  یرا م یهر باالنس تک صفحه ا 

 نیسنگ ایپر سرعت و  یو اصالح نمود. اما در روتورها ییمقدار و محل آن را شناسا یناباالنس یاثر ثقل یابیارز

حالت الزم است با  نیندارد. در ا جودو قیبصورت دق یابیارز نیبعلت اثرات مقاومت اصطکاک و .. امکان ا

 باالنس نمود. یکینامیاز مرکز روتور را به روش د زیگر یرویاثر ن یریاندازه گ

برد.   نیتوان با  انتخاب دو صفحه مجزا  از ب یموجود در روتور  را م یها یلب فرض شود ناباالنساگر روتور صُ 

باشد   یم یادیز یخطا یدارا فرض  روتور  صلب  نکهیا لیبا سرعت  باال  بدل ییها ورباالنس  روت یبرا

 شود. یاستفاده م ریانعطاف پذ یباالنس روتورها ینوع  از  روتورها از  روش ها  نیباالنس ا یبرا نیبنابرا

 

 خدمات باالنس در گارگاه مشتریان:
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 نیکامل وجود دارد و همچن یکه به صفحات باالنس آنها دسترس باشدیم ییروش باالنس مناسب روتورها نیا

 باشد. ریموتورامکان پذ یدر پ یپ یاز لحاظ پروسه باالنس روشن و خاموش کردن ها

 در محل برای آنها فراهم است عبارتند از:های که امکان باالنس دستگاه

 ها؛ها و غلطکفولی 

 هاکوپلینگ 

 هاپمپ 

 هاها و مکندهدمنده 

 روتورهای بزرگ 
 کنند عبارتند از:استفاده میدر محل صنایعی که معموال از خدمات باالنس 

 نفت و گاز 

 پتروشیمی 

 سیمان 

 خمیر و کاغذ 

 نیرو 

 آب 

 فوالد 

در  نیو همچن نهیزم نیبا تجربه در ا نیبا استفاده از تجارب متخصص (PRGشرکت پارس رهآوردان غرب )

ای از شرکتهای خصوصی تاکنون خدمات باالنس در محل را برای طیف گستردهمدرن  زاتیداشتن تجه اریاخت

در شرایطی که انتقال روتور به سایت باالنس  های کوچک تا شرکتهای بزرگ ارائه داده است.و دولتی از کارگاه

های باالی مونتاژ و دمونتاژ، حمل و نقل، و ... مقرون به صرفه نباشد تیم مجرب بنا به دالیلی همانند هزینه

آمادگی دارد تا در اسرع وقت نسبت به ارائه خدمات باالنس در محل و  PRGشرکت پارس رهآوردان غرب )

شرکت  نیخدمات ارائه شده، ا یزاستاندارد سا همچنین برای رفع مشکالت ارتعاشی روتورها اقدام نماید.

 یالملل نیب یولوگو ISO 1940 نامهیگواه افتیانگلستان( موفق به در دزی)لو ییتوانسته است از مراجع اروپا

 .دیگرد

 ایاستاندارد در سطح قاره آس نیا ۀو تنها دارند نیپارس رهاوردان غرب اول یذکر است که شرکت صنعت قابل

 ییاروپا ،ییایآس یکشورها هیقابل ارائه در کل این شرکت نیباالنس صادر شده توسط ا یپورتهایرو  باشد یم

 باشد. یم ییکایو آمر


