ناباالنسی چیست؟
تاػذً .اتاالًظی ،تْسیغ ًاهٌاطة ّ
یکی اس ػیْب هتذاّل ّ رایج تزای تجِیشات دّارً ،اتاالًظی یا ًاهیشاًی هی
تاػذ کَ تَ آى ناباالنسی یاناهیشانی گفتَ هی ػْد .تَ ػثارتی دیگز،
ًاُوگي جزهی در اجظام دّار هی
ًاتاالًظی تجوغ ّ افشایغ جزم در قظوتی یا ًقاطی اس جظن اطت  .ایي تجوغ هی تْاًذ تَ دلیل ٌُذطَ جظن یا
ًاػی اس تْلیذ ًاهٌاطة آى تاػذ  .در ّاقغً ،اتاالًظی سهاًی رر هی دُذ کَ تْسیغ جزمّ ،ضؼیت هتقارًی ًظثت تَ
.
هذْر دّراى ًذاػتَ تاػذ  .در ا یي ػزایط ًیزُّا در یک طزف هذْر دّراى تیغ اس دیگز جِات خْاُذ تْد
ػذم رفغ ًاتاالًظی در تجِیشات هی تْاًذ خزاتی ُای سیادی ًظیز خزاتی یاتاقاى ُا ،لقی ُای هکاًیکی ،طْختگی
یي آالت
تجِیشات الکتزیکی را تَ دًثال داػتَ تاػذ ،کَ در هجوْع تاػث کاُغ راًذهاى هْثز ّ طْل ػوز هاع
هیگزدد ّ .تَ دلیل ارتؼاػات ًاػی اس آى هی تْاًذ فؼار ُای فیشیکی ّ رّاًی ًاهطلْب در کارکٌاى یک هْطظَ پذیذ
آّرد.

انواع ناباالنسی
تز اطاص ًذٍْ تْسیغ جزم ًظثت تَ هذْر دّراىً ،اهیشاًی اًْاع هختلفی دارد

:

ناهیشانی استاتیک  :چٌاًچَ تَ رّتْرکاهال ً تاالًض ػذ ٍ ،جزم ًاهیشاى درُواى صفذَ ػؼاػی هزکش جزهغ افشّدٍ
ػْدً ،اهیشاًی اطتاتیک پذیذار خْاُذ ػذ  .در ػکل سیز ػوایی اس ًاتاالًظی اطتاتیک ًوایغ دادٍ ػذٍ اطت

.

ً .1اهیشاًی اطتاتیک
ناهیشانی دیناهیکی  :چٌاًچَ هزکش جزم رّی هذْر دّراى تْدٍ ّلی تْسیغ جزهی تَ گًَْ ای تاػذ کَ گْیی دّ جزم
ُن اًذاسٍ ّ در هْقؼیتی هتقارى ًظثت تَ هزکش جزم ،در جظن تاػذ ،در اصط الح تَ آى ناباالنسی دیناهیک گفتَ
آیذ.
ُای کاری تْجْد هی
هیػْد .ػوذتا ایي هؼکل تَ دلیل تْلیذ ًاهٌاطة یا آطیة
ًاتاالًظی دیٌاهیک هؼوْال تا تؼذد جزم گذاری ُوزاٍ خْاُذ تْد  .در ػکل سیز ػوایی اس ًاتاالًظی دیٌاهیکی ًوایغ
.
دادٍ ػذٍ اطت

ً .1اهیشاًی دیٌاهیک
ناهیشانی هزکب  :ایي ًاتاالًظی تزکیثی اس ُز دّ ًاتاالًظی اطتاتیکی ّ دیٌاهیکی اطت  .در ایي دالتُ ،ن تْسیغ
ًاهٌاطة اس جزم ّجْد داردُ ،ن هزکش جزم ًظثت تَ هذْر تقارى اًذزاف دارد  .تٌاتزایي در ایي دالتُ ،ن جاتجایی

هزکش جزم رر هیذُذُ ،ن ًیزُّای هتفاّت در یاتاقاى
ًوایغ دادٍ ػذٍ اطت

ُا دیذٍ هی ػْد .در ػکل سیز ػوایی اس ًاتاالًظی هزکة
.

ساًی هزکة
ً .1اهی

اجرای عملیات باالنس
تا تْجَ تَ هطالة آهذٍ هی تْاى گفت کَ ُذف اس ػولیات تاالًض اس تیي تزدى ػذم تْاسى جزهی اطت  .در ّاقغ در ایي
.
ػولیات تالع هی ػْد تا تا جزم گذاری هٌاطة ،تْسیغ جزهی دْل هزکش جزم ّ هذْر دّراى یکٌْاخت ػْد
باالنس تک صفحو ٌُ :گاهی کَ ػولیات تاالًض ّ جزم گذاری فقط در یک صفذَ رّتْر اًجام گزدد تَ ایي ًْع
تاالًض ،تاالًض تک صفحو یا استاتیک گفتَ هی ػْد .تاالًض تک صفذَ در اطتاًذارد  ISO 1925تَ صْرت سیز
گزدد:
تؼزیف هی
باالنس یک صفحو ای جویع هزاحلی است کو جهت تنظین و تىسیع جزهی یک جس م دوار صلب جهت
اطویناى اس قزارگیزی ناهیشانی استاتیکی باقیوانده ( )Residual Static Unbalanceدر هحدوده قابل
پذیزد.
قبىل صىرت هی
تَ ػٌْاى هثال هیتْاى تجِیشات سیز را ًوًَْ ُایی هٌاطة جِت تاالًض تک صفذَ ًام تزد :
 .1فيُای دطتگاٍُای تِْیَ ّ جذا طاسُای جزیاى ُْا
 .2فرسُا ّ ُوَ ًظام ُا
 .3پْلیُا ،چزر طیار ّ کالچُا
 .4پزّاًَُا
باالنس دیناهیکی ُ :واًطْر کَ گفتَ ػذ در رّتْر ُا تا اتؼاد تشرگتز ًوی تْاى اس آثار ًاػی اس ًاهیشاًی جفت صزف
ًظز ًوْد  .تَ طْر کلی در ایي دالت ُا تز خالف تاالًض اطتاتیک آثار ًاػی اس ًاهیشاًی جفت فقط دیي دّراى پذیذار
هیػْد .تطْر هثال هی تْاى تصذیخ ًاهیشاًی رّتْری کَ دارای دّ یاتاقاى دائل ػذٍ تاػذ ،دذاقل دّصفذَ تصذیخ
ػْد.
یا دیناهیک ًاهیذٍ هی
دو صفحو
ایي رّع تاالًض
خْاُذ.
ػؼاػی هی
در اداهَ ًوًَُْایی اس هاػیيآالتی کَ تزای اصالح ػذم تْاسى جزهیً ،یاسهٌذ باالًض دّ صفذَ ای اًذ ،آهذٍ اطت :
 .1غلطکِای هاػیي ُای کاغذ طاسی
 .2درامُای گزیش اس هزکش
 .3آرهیچزُای الکتزیکی ّ ژًزاتْرُا
 .4دطتگاٍُای تزع ّ خزدکي هْاد
 .5هاػیي افشار

 طٌگ غلطکی.6
 فيُا ّ دهٌذٍُا.7
 رّتْر اًْاع کوپزطْرُا.8
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