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مشخصات براي کیفیت باالنس و سطح  -هاي صنعتی فن
 ارتعاشات

ISO 14694 
 معرفی

ISO4694 هاي با اهمیت در طراحی، تولید و استفاده را بخشی از یک سري استانداردهایی است که آیتم
 ISO 5801 ،ISO 5802 ،ISO 12499 ،ISOتحت پوشش دارند. این سري استانداردها شامل 

13347 ،ISO 13348 ،ISO 13349 ،ISO 13350 ،ISO 13351 ،ISO 14695  و
CEN/BTS 2/AH 17 شوند.را شامل می 

کند این استاندارد جهانی نیازهاي هر دو گروه کاربران و تولید کنندگان تجهیزات فن را بیان می
ه بطوریکه یک سري اطالعات فنی دقیق و غیر پیچیده مربوط به دقت باالنس و سطح ارتعاشات را ارای

 دهد.می

دهد که یک شود و نشان میها شناخته میارتعاشات به عنوان یک پارامتر مهم در تشریح عملکرد فن
ممکن پیش بینی مشکالت عملکردي  تواندفن چقدر خوب طراحی و ساخته شده است و همچنین می

و فرسودگی ماشین و غیره  1هاي نگهبانسازهاین مشکالت ممکن است مربوط به نامناسب بودن نماید. 
 باشد.

ها سر و کارند ( به عنوان اگر چه استانداردهاي جایگزینی وجود دارد که بطور کلی با ارتعاشات ماشین
هنگام بررسی خانواده خاصی از )، اما به دلیل طبیعت جهانی و کلی بودنشان ISO 10816مثال 
 .هایی دارندمحدودیتاست،  kW 300هایی که توان مورد نیازشان زیر ها مانند فنماشین

 هستند،بیشترین اهمیت  داراي گیري ارتعاشات به دالیل گوناگون زیر کهبنابراین اندازه
 مورد نیاز است:

 توسعه هاي طراحی/ارزیابیالف) 

 ب) تست درجا
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  ISO 14695:2003, Annex Cاطالعات براي نظارت بر وضعیت یا برنامه سالمت ماشین (ج) 
 دهد.)ارائه میسنجش سالمت ماشین  ها به منظورموقعیت سنجشپیشنهادهایی براي 

ها، سیستم کانال کشی و غیره از ارتعاشات فونداسیون ،هاي نگهبانسازهد) به منظور آگاه ساختن طراح 
 شوند.که توسط فن به سازه منتقل می 2پسماند

 به عنوان ارزیابی کیفیت در مرحله نهایی بازرسیه) 

آید نه الزم و نه توجه: تمام اطالعاتی که از تست انجام شده بر طبق این استاندارد جهانی بدست می
 باشد.می 3بندي کیفیت-مناسب براي اهداف درجه

درحالیکه یک آزمایش ورودي باز/خروجی باز ممکن است به عنوان یک راهنماي کیفی سودمند باشد، 
که ارتعاشات یک فن به وظیفه اختصاص یافته آیرودینامیکی، که کند این استاندارد جهانی تصدیق می

 کند بستگی دارد.سرعت دورانی و موقعیت روي فن را تعیین می

 ISO 14695و  ISO 10816-1 ،ISO 10816-3با ترکیب استانداردهاي این استاندارد جهانی باید 
این، هنگامی  دهد، مطالعه شود.ها را شرح می4هاي ترنسدیوسرهاي مورد استفاده و موقعیتکه روش

ها مورد نیاز باشد، بطور خاص ها یا شاسیاطالعات در مورد ارتعاشات منتقل شده به اتصاالت کانال
 کند.اهمیت پیدا می

هاي تواند بسیار پر هزینه باشد، بطوریکه گاهی اوقات از هزینهالزم به ذکر است که تست ارتعاشات می
 ، بهتر استتنها زمانی که عملکرد نصب ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد رود.اولیه فن فراتر می

شود. همچنین تعداد نقاط تست بر طبق نوع استفاده بهتر  هاي باند اعمالفرکانس گسسته یا محدودیت
ها بیشترین اهمیت را دارد و براي رتبه بندي کیفی خواندن ارتعاشات در یاتاقاناست محدود شود. 

 کند.کفایت می

 

 

 

 

                                                           
2 Residual Vibration 
3 Quality-Grading 
4 Transducer 
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 مشخصات براي کیفیت باالنس و سطح ارتعاشات -هاي صنعتی فن

 ي کاريحوزه -1

هایی که فقط براي گردش ها براي همه کاربردها به جز آناین استاندارد جهانی مشخصات ارتعاشی و حدود باالنس فن
هایی که این استاندارد به همه انواع فنهرچند،  دهد.ارائه میهاي رومیزي هاي سقفی و فناند، مانند فنهوا طراحی شده

، شوندنصب می kW 355استاندارد موجود با ماکریمم توان  یا موتورهاي الکتریکی  300kWبا موتورهاي کمتر از 
هاي با توان براي فنداده شده است.  ISO 10816-3، حدود مناسب در هایی با توان بزرگترشود. براي فنمحدود می

 خریدار باید بر سر استاندارد مورد استفاده توافق نمایند که بهتر است بر اساس بزرگی واحدها باشد.متغیر سازنده و 

 شرح داده شده مورد نیاز باشد. 5ممکن است اطالعات ارتعاشی براي اهداف گوناگونی که در بند 

هاي باالي واحدهاي مطلق یا دسیبلدر این استاندارد جهانی سنجش ارتعاشی را که بر حسب سرعت، شتاب یا جابجایی 
هاي شناسد. بزرگی ارتعاش ممکن است تحت تاثیر عملیات مونتاژ در دستگاهرا به رسمیت میسطح مرجع داده شده 

ترجیح دارد. از آنجایی که  mm/s(ضمیمه ب). هر چند پارامتر سرعت بر حسب باالنس قرار بگیرد 
یا پیک داده  peak-to-peakو  r.m.s5ت، هر دو مقادیر قراردادها در نقاط مختلف جهان متفاوت اس

فنر -هاي آن ممکن است به عنوان یک سیستم جرمالزم به یادآوري است که یک فن و بخشاند. شده
 نماید. (ضمیمه د)در نظر گرفته شود. درك این حقیقت به حل بیشتر مشکالت ارتعاشی کمک می

ها معموال بدون اتصال به سیستم کانال کشی در کارخانه این حقیقت باید در نظر گرفته شود که فن
شوند، بطوریکه وظیفه آیرودینامیکی یک فن ممکن است بطور قابل توجه متفاوت از شرایط تست می

عملکردي نرمال باشد. همچنین یک فن ممکن است بر روي یک شاسی موقت که جرم و سفتی آن 
گیري شده با ارتعاش اندازههایی ین ترتیب، چنین تستمتفاوت با شرایط کاري باشد قرار گیرد. بد

filter-in هاي انجام شده در محل کار فن با و تستfilter-out گردند.مشخص می 

، فرایندهاي صنعتی، HVACاین استاندارد جهانی تجهیزات فن با روتورهاي صلب که بطور کل در 
دهد. دیگر کاربردها بطور مشخص استثنا پوشش می ها و نیروگاهی کاربرد دارد راها و معدنتهویه تونل

شوند که در معرض نیروهاي شدید، ضربه یا دماهاي بسیار باال قرار دارند. هایی استثنا میشوند. آننمی
فق ات آن موضوعاتی هستند که مورد تواهاي این استاندارد جهانی، یا اصالحهر یک یا تمام بخش

 طرفین قرار گیرد.

ي کاري این استاندارد جهانی است. بطور نرمال یزات فن و عملیات نصب آن وراي حوزههاي تجهشاسی
-رود شاسیباشد. کامال انتظار میمسئولیت طراحی شاسی و نصب فن بر عهده کارخانه سازنده فن نمی
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شود استحکام و پایداري مناسب جهت ارضاي معیارهاي ارتعاشی فنی هایی که فن بر روي آن نصب می
 شود را داشته باشد.از کارخانه تحویل گرفته میکه 

، کار Background Vibration، شرایط آیرودینامیکی، 6فاکتورهاي دیگر، نظیر تمیز بودن پروانه
هایی غیر از سرعت مورد توافق و نگهداري فن، بر سطوح ارتعاشات فن تاثیر گذاشته کردن در سرعت
 جهانی است.ي کاري این استاندارد ولی وراي حوزه

هدف این استاندارد جهانی تنها باالنس یا ارتعاش فن بوده و اثر ارتعاش فن بر پرسنل، تجهیزات یا 
 گیرد.فرایندها را در نظر نمی

 

 

 منابع اصلی -2
ISO 254, Belt drives — Pulleys — Quality, finish and balance 
ISO 1940-1:1986, Mechanical vibration — Balance quality requirements of rigid rotors — Part 
1: 
Determination of permissible residual unbalance 
ISO 1940-1:—1), Mechanical vibration — Balance quality requirements of rigid rotors — Part 
1:Specification 
and verification of balance tolerances 
ISO 4863:1984, Resilient shaft couplings — Information to be supplied by users and manufacturers 
ISO 5348:1998, Mechanical vibration and shock — Mechanical mounting of accelerometers 
ISO 5801:1997, Industrial Fans — Performance testing using standardized airways 
ISO 7919-1, Mechanical vibration of non-reciprocating machines — Measurements on rotating shafts and 
evaluation criteria — Part 1: General guidelines 
ISO 10816-3:1998, Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-
rotating 
parts — Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 
r/min 
and 15 000 r/min when measured in situ 
ISO 13348:—2), Industrial fans — Specification of technical data and verification of performance 
ISO 14695:2003, Industrial fans — Method of measurement of fan vibration 
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 عبارات و تعاریف -3
 شدت ارتعاش 3-1

عبارتی کلی که یک مقدار، یا یک سري مقادیر است، مانند مقدار ماکزیمم، مقدار متوسط یا 
r.m.s7  وصف کننده ارتعاش هستند.یا پارامتر هاي دیگري که 

 
 اي یا مقادیر متوسط باشند.لحظهشدت ارتعاش ممکن است مقادیر  1توجه 
 2.42، تعریف ISO 2041:1990برگرفته از  2توجه 

 
 محور دوران 3-2

 کند.اي که حول آن جسمی دوران میخطی لحظه
 

 اگر یاتاقان غیر همگن باشد، دوران محور ثابتی ندارد. 1توجه 
محور دوران همان محور شفت است، اما در  صلب باشد، هادر شرایطی که یاتاقان 2توجه 

 باشد.ها صلب نباشند، محور دوران لزوما محور شفت نمیشرایطی که یاتاقان
 1.4ف تعریف ISO 1925:2001برگرفته از   3توجه 

 
 (میزان کردن) باالنس کردن 3-3

اطمینان براي دستورالعملی که توسط آن توزیع جرم یک روتور بررسی شده و در صورت لزوم، 
-ها در فرکانسها و یا نیروهاي وارد بر بلبرینگیا ارتعاشات یاتاقان 8که نامیزانی باقیماندهاز این

 شود.اي قرار بگیرند، تنظیم میي تعیین شدههاي متناظر با سرعت کاري در محدوده
 

صفحه یا ي فن در فرایندي بصورت اضافه یا کم کردن وزنه در یک باالنس کردن پروانه 1 توجه
این شود. هاي روي پروانه به منظور جابجایی مرکز جرم به سمت محور دوران انجام میصفحه

 دهد.یزانی را کاهش میعمل نیروهاي ناشی از نام
 4.1، تعریف ISO 1925:2001برگرفته از  2توجه 
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 درجه کیفیت باالنس 3-4
بندي که حاصلضرب نامیزانی خاص در ماکزیمم سرعت  درجه(روتورهاي صلب) سنجشی براي 

 شود.بیان می mm/sاي موتور است و بر حسب زاویه
 

شود که می یمربوط به ارتعاشات ISO 1940-1ها در استاندارد بنديعموما درجه 1 توجه
 6.3متناظر با ارتعاش  6.3کند به عنوان مثال درجه باالنس روتور در فضاي آزاد گردش می

mm/sدر سرعت کاري روتور است.، شفت 9، سرعت پیک 
 3.16، تعریف ISO 1925:2001برگرفته از  2توجه 

 
 سنجش جابجایی 3-6

دهد. محفظه ثابت یاتاقان شرح میمقادیر ارتعاشی که حرکت سطح شفت دوار را نسبت به 
 )ISO 7919-1(رجوع شود به 

 
 انحراف الکتریکی 3-7
بصورت انحراف سنجش هنگام استفاده از سنسورهاي غیر خطاهاي قطعی که ممکن است  

 تماسی معرفی شود.
 

در قطعه  11یا ناهمگنی الکتریکی 10تواند ناشی از مغناطیس باقیماندهاین خطاها می  1 توجه
 کنند، باشد.گیري یا دیگر مواردي که بر کالیبراسیون سنسورها اثر میتحت اندازه

شده در مکان ظاهري سطح  یک شفت آهنی در مدت زمان گیري تغییرات کلی اندازه 2توجه 
گیري شوند. این اندازهتعیین می eddy-currentدوران آرام کامل توسط یک سیستم کاوشگر 

معادل و یا تغییرات ي شفت تواند تحت تاثیر تغییرات مشخصات الکتریکی/مغناطیسی مادهمی
 سطح خود شفت قرار گیرد.

 2.19، تعریف ISO 1925:2001برگرفته از  3توجه 
 

 دسته بندي کاربرد فن 3-8
ها و سطوح ارتعاشی گروه بندي که شرح دهنده کاربردهاي فن، درجات کیفیت باالنس آن

  باشد.پیشنهادي می

                                                           
9 Peak Velocity 
10 Residual Magnetic 
11 Electrical inhomogenity 
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 سطح ارتعاش فن 3-9

 شوند.هاي فن که بر حسب سرعت یا جابجایی بیان میدامنه ارتعاشات در یاتاقان
 

 فیلتر 3-10
 باشد.ها میبر پایه فرکانس آننواسانات جدا کننده دستگاهی که 

 

3-11 Filter-In 
Sharp             

 هاي دلخواهگیري شده فقط در فرکانسهاي اندازهفرکانس
 

3-12 Filter-Out 
Broad pass        

 گیري شده در محدوده گسترده فرکانسارتعاش اندازه
 

 شود.نامیده میاین معموال ارتعاش کل  :توجه
 
 
 

 گاه انعطاف پذیرتکیه 3-13
گاه کامال کمتر از تکیه 12شود که اولین فرکانس طبیعیسیستم تکیه گاه فن طوري طراحی می

 سرعت کاري فن باشد.
باشد. این گاه میي تکیهمعموال این شامل عناصر االستیک سازگار که بین فن سازه توجه

گاه االستیک ماشین روي یک فنر و یا با نصب روي یک تکیهشرایط با استفاده از معلق کردن 
 25فرکانس طبیعی نوسان سیستم تعلیق و ماشین عموما شود. (فنر، الستیک و ....) حاصل می

 درصد کمتر از فرکانس متناظر با کمترین سرعت ماشین زیر تست است.
 

 شاسی 3-14
 گاه یک سیستم مکانیکی است.اي که تکیهسازه

 

                                                           
12 Natural frequency 
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این سازه ممکن است در یک فریم مرجعِ تعیین شده ثابت شود، یا حرکتی را که  1توجه 
 کند.کند، تحمل میسیستم تکیه را تهییج می

 
گاه الزم را شود و تکیهها اجزایی هستند که فن روي آن نصب میها، این سازهبراي فن 2توجه 

از تشدید ارتعاشات را داشته کند. شاسی فن باید جرم و صلبیت الزم جهت جلوگیري ایجاد می
 باشد.

 
 1.23، تعریف ISO 2041:1990برگرفته از  3توجه 

 
 ايفرکانس دوره –فرکانس  3-15

 دوره تناوب اصلی متقابل
 

 است. (Hz)واحد فرکانس هرتز  1توجه 
 (CPM)شود.، از تعداد سیکل در دقیق هم استفاده میدر صنعت فن 2توجه 
 2.24، تعریف ISO 2041:1990برگرفته از  3توجه 

 

 13در محل 3-16
 .مربوط به عملیات در مکان نهایی نصب است

 

 انحراف مکانیکی 3-17
مقدار کلی انحراف موقعیت سطح یک شفت در زمان یک دوران کامل با سرعت کم که توسط 

 گیري)شود. (مانند ساعت اندازهگیري ثابت تعیین مییک ابزار اندازه
 

 یاتاقان 3-18
 

 ارتعاش کلی فن 3-19
 رجوع شود. 12-3به تعریف 

 

 مقدار پیک مثبت (منفی) –بزرگی پیک  –مقدار پیک  3-20

                                                           
13 In situ 
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 ي زمانی داده شده.بیشترین مقدار ارتعاشات در بازه
 

مقدار پیک ارتعاش معموال به عنوان بیشترین انحراف از مقدار متوسط ارتعاش در نظر  1توجه 
یعنی بیشترین انحراف مثبت و مقدار پیک منفی یعنی شود. مقدار پیک مثبت گرفته می

 بیشترین انحراف منفی.
 

خواندن پیک جابجایی، سرعت یا شتاب مربوط به مقداریست که در بیشترین انحراف  2توجه 
 دهد.نسبت به صفر یا مقدار ایستا رخ می

 
 2.34، تعریف ISO 2041:1990برگرفته از  3توجه 

 
 یک ارتعاش peak-to-peakمقدار  3-21

 اختالف جبري بین بیشترین مقادیر ارتعاش
 

-محدوده کلی است که در یک سیکل طی می peak-to-peakهاي در صنعت، دامنه 1توجه 
 (ضمیمه الف) فقط براي جابجایی کاربرد دارد. peak-to-peakشود. خواندن 

 
 2.35، تعریف ISO 2041:1990برگرفته از  2توجه 

  
 14مربعاتریشه میانگین  3-22

 
 شود:بصورت زیر محاسبه می Nبه تعداد  یک سري اعداد .r.m.sمقدار  1توجه 

 

𝑟.𝑚. 𝑠. 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = �
∑ 𝑥𝑛2𝑛

𝑁
�
1 2⁄

 

 
 داریم: t2و  t1، در بازه f(t)براي تابع تک متغیره،  2توجه 

𝑟.𝑚. 𝑠. = �
∫ 𝑓(𝑡)2𝑑𝑡𝑡2
𝑡1
𝑡2 − 𝑡1

�

1 2⁄

 

                                                           
14 Root-Mean-Square value (r.m.s. value) 
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مقدار میانگین ارتعاشات برابر صفر است. در این مورد، مقدار در تئوري ارتعاشات،  3توجه 
r.m.s. 15برابر است با انحراف معیار، و مقدار میانگین مربعات برابر است با واریانس 

 برابرِ مقدار پیک است. r.m.s.  ،0.707براي حرکت سینوسی، مقدار  4توجه 
 A.37، تعریف ISO 2041:1990برگرفته از  5توجه 

 
 نامیزانی نهایی –نامیزانی باقیمانده  3-23

 ماند.نامیزانی از هر نوع که بعد از باالنس کردن در قطعه با مجموعه باقی می
 

 3.10، تعریف ISO 1925:2001برگرفته از  توجه
 

 تکیه گاه صلب 3-24
گاه فن طوري طراحی شده است که اولین فرکانس طبیعی سیستم به اندازه سیستم تکیه

 بیشتر از سرعت کاريِ فن است. مناسب
این باید همزمان با بررسی صلبیت سیستم صلبیت یک شاسی، کمیتی نسبی است.   توجه

ي کمی براي هوزینگ یک مشخصه -یاتاقان در نظر گرفته شود. نسبت ارتعاش یاتاقان-ماشین
رم یک شاسی ممکن است صلب باشد و داراي جارزیابی اثرات انعطاف پذیري شاسی است. 

ي فریم هاي ماشین یا پایهدامنه ارتعاشات شاسی (در هر جهتی) نزدیک پایهکافی باشد، اگر 
گیري شده در نزدیکی هوزینگ یاتاقان در هر جهت درصد ماکزیمم دامنه اندازه 25کمتر از 

 باشد. 
 

 سرعت، طراحی 3-25
، بر حسب دور بر (سرعتی که فن طراحی شده در آن دور کار کند) بیشتربن سرعت دوران

 .شودگیري میاندازه (r/min)دقیقه 
 

 سرعت، سرویس 3-26
شود. این سرعت سرعتی که فن براي گیري میور بر دقیقه اندازهسرعت دورانی، که بر حسب د
 کار در آت طراحی شده است.

 
 

                                                           
15 σ2 
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 دستگاه سه محوره 3-27
 گیري دامنه ارتعاشهاي ترنسدیوسر ارتعاش براي اندازهجهت

 
 باالنس نهایی 3-28

 هاي کوچک باقیمانده در یک روتور، معموال در محلتصحیح نامیزانی
 

 نامیزانی 3-29
-شرایطی در یک موتور هنگامی که نیرو یا حرکت ارتعاشی در نتیجه نیروهاي دورانی به یاتاقان

 شود.ها منتقل می
 

 بردار نامیزاتی است.عبارت نامیزانی معموال مترادف با مقدار نامیزانی یا  1توجه 
 

 شود.عبارت عدم تعادل معموال در مکان نامیزانی استفاده می 2توجه 
 

مرکز جرم آن و مرکز دوران در بین معموال از ضرب جرم روتور در فاصله  نامیزانی  3توجه 
 شوند:آید. در عمل مقادیر نامیزانی بصورت زیر بیان مییک صفحه بدست می

 (mm)متر یا میلی (𝜇𝜇𝑚)برحسب میکرومتر  Peak-to-Peakجابجایی  -
 mm/sبر حسب  peakیا  r.m.s –سرعت  -
 mm/s2برحسب  peakیا  r.m.s –شتاب  -

 3.1، تعریف ISO 1925:2001برگرفته از  4توجه 

 

 سرعت نسبی –سرعت  3-30

 برداري که مشتق نسبت به زمان جابجایی است.

 شوند:در عمل مقادیر ارتعاش بصورت زیر بیان می
 (mm)متر یا میلی (𝜇𝜇𝑚)برحسب میکرومتر  Peak-to-Peakجابجایی  -
 mm/sبر حسب  peakیا  r.m.s –سرعت  -
 mm/s2برحسب  peakیا  r.m.s –شتاب  -
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 2.1، تعریف ISO 2041:1990برگرفته از  2توجه 

 طیف ارتعاش 3-32

 هاي آن در برابر فرکانسهاي مولفهشرح ارتعاش بر حسب دامنه

 

 ارتعاش ترنسدیوسر 3-33

 گیري ارتعاشابزار طراحی شده به منظور چسبیدن به یک سیستم مکانیکی براي اندازه

کند که قابل این دستگاه انرژي ارتعاشی را تبدیل به سیگنال الکتریکی متناسب می :توجه
 نمایش است.
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 نمادها و واحدها -4
Unit Description Symbol 

m/s2  ارتعاششتاب آنی a 

m/s2 شتاب ارتعاش مرجع a0 

m/s2  یاg 
1 g = 9.80665 m/s2 

 Apeak شتاب ارتعاش peakي دامنه

m/s2  یاg 
1 g = 9.80665 m/s2 

 .Ar.m.s شتاب ارتعاش .r.m.s  دامنه

dB 
𝐴𝑑𝑏 = 20𝑙𝑜𝑔10

�𝐴𝑟.𝑚.𝑠.
10−6 � 

 
AdB 

μ𝑚,𝑚𝑚 یا 𝑚 جابجایی آنی ارتعاش d 

μ𝑚,𝑚𝑚 
 peak-to-peakارتعاش 

 D دامنه جابجایی

μ𝑚,𝑚𝑚 
 .r.m.sارتعاش 

 .Dr.m.s دامنه جابجایی

μ𝑚 یا 𝑔.𝑚𝑚/𝑘𝑔 16نامیزانی خاص eper 

Hz  =فرکانسω/2π 𝑓 

 G درجه کیفیت باالنس -

kg جرم روتور m 

r/s فرکانس دورانی n 

r/min (سرعت کاري روتور) فرکانس دورانی N 

s زمان t 

s دوره ارتعاش T 

g.mm نامیزانی باقیمانده مجاز Uper 

𝜇𝜇𝑚
𝑠

یا
𝑚𝑚
𝑠

 𝑣 سرعت آنی ارتعاش 𝑚/𝑠 یا 

                                                           
16 Specific Unbalance 
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𝜇𝜇𝑚
𝑠

یا
𝑚𝑚
𝑠

 V0 سرعت ارتعاش مرجع 𝑚/𝑠 یا 

𝜇𝜇𝑚
𝑠

یا
𝑚𝑚
𝑠

 peak Vpeakسرعت ارتعاش  𝑚/𝑠 یا 

mm/s   یاm/s ریشه میانگین مربعات سرعت Vr.m.s. 

dB 
𝑉𝑑𝑏 = 20𝑙𝑜𝑔10

�𝐴𝑉𝑟.𝑚.𝑠.
10−9 �

 
 

VdB 

𝑟𝑎𝑑/𝑠 اي پروانهسرعت زاویه 𝜔𝜔 

 

 هدف از انجام تست -5

قبل از انجام هر تستی، باید مشخص شود که چه اطالعات مورد نیازي دقیقا باید تعریف و بین 
 طرفین توافق شود.

 مهمترین دالیل انجام تست ارتعاش عبارتست از:

 د) هاي طراحی/توسعه (پیوستالف) ارزیابی

 پیوست د) 8,3ب) ارزیابی کیفیت در مرحله بازرسی نهایی (بخش 

گیري کارخانه به منظور تعیین دقت اتصاالت ج) آزمایش در محل براي مقایسه با اندازه
 کشیشاسی/کانال

 به عنوان یک مرجع و روند اطالعات به منظور پایش شرایط یا برنامه سالمت دستگاه (پیوست ز)د) 

هاي کانال کشی و غیره از ارتعاش ي شاسی، فونداسیون، سیستمسازي طراح سازهه) براي آگاه
 ي مربوطه وارد خواهد شد.ي که توسط فن به سازهپسماند

 

 )BVهاي بنديدسته بندي کاربردهاي باالنس و ارتعاش (دسته -6
ها فن بندي بسیاري از انواعطرح/سازه یک فن و هدف از کاربرد آن معیارهاي مهمی براي دسته

 باشد.بر حسب کاربرد، درجه باالنس و سطح ارتعاش می
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 دهد.را نشان میبندي این دسته 1جدول 
 

 هاي کاربرد فنبنديدسته – 1جدول 

هاي توان محرك محدوده هامثال کاربرد
kW 

 BVبندي کاربرد فن، دسته

 مسکونی

هاي فنهاي سقفی، فن
قارچی، کولرهایی که در 

 شوند و ...پنجره نصب می

≤ 0.15 
> 0.15 

BV-1 
BV-2 

HVAC و کشاورزي 

تهویه ساختمان و تهویه 
 ؛مطبوع

 هاي تجاريسیستم

≤ 3.7 
> 3.7 

BV-2 
BV-3 

فرایندهاي صنعتی و 
 نیروگاهی و ...

هاي کنترل آلودگی سیستم
ها، معدن، ، تمیز کننده17هوا

بویلرها، هواي احتراق، انتقال، 
 هاي بادکنترل آلودگی، تونل

≤ 300 
> 300 

BV-3 
 مراجعه شود ISO 10816-3به 

 حمل و نقل و دریایی
ها، لوکوموتیوها، کامیون

 خودروها
≤ 15 
> 15 

BV-3 
BV-4 

 ترانزیت/تونل

-تهویه اضطراري مترو، فن
هاي تونل، تهویه گاراژ، جت 

 هاي تونلفن

≤ 75 
> 75 
none 

BV-3 
BV-4 
BV-4 

 فرایندهاي پتروشیمی
گازهاي سمی و خطرناك، 

 هاي فرایندفن
≤ 37 
> 37 

BV-3 
BV-4 

کارخانه ساخت چیپست 
 کامپیوتر

 none BV-5 18هاي تمیزاتاق

 ISO 10816-3هاي باالتر از این توان به استاندارد محدود شده است. براي فن 300kWهاي زیر این استاندارد به فن      1توجه 
تعیین شده در  R20باشد. (پیرو سري  355kWتواند تا مراجعه شود. با این حال، یک الکتروموتور تجاري استاندارد موجود می

 باشند.هایی بر طبق این استاندارد جهانی قابل قبول می) چنین فنISO 10816-3استاندارد 
 

) که در 12500mmتا  2800mmبا قطر بزرگ (عموما از هاي محوري سبک سرعت پایین براي فناین استاندارد      2توجه 
ها و دسته شوند کاربرد ندارد. کیفیت باالنس مورد نیاز براي این فنهاي خنک کن و ... استفاده میهاي حرارتی هواخنک، برجمبدل

 باشد. BV-3و   G16بندي کاربردشان به ترتیب باید 

کاربرد فن را بر اساس نوع تجهیز و توان مورد بندي مناسب کارخانه سازنده فن عموما دسته
کند. خریدار یک پروانه فن یا روتور ممکن است فقط درجه باالنس را مد نظر نیاز تعیین می

                                                           
17 Baghouse 
18 Clean rooms 
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). خریدار یک مجموعه کامل فن ممکن است یک یا چند مورد که در 2داشته باشد (جدول 
)، ارتعاش در کارخانه (جدول 2 ادامه آمده است را مد نظر داشته باشد. درجه باالنس (جدول

براي تمام ملزومات بکار  BVبندي ). معموال، یک دسته5)، ارتعاش در محل نصب (جدول 4
ربردهاي لیست شده بندي متفاوت از کارود. با این حال یک خریدار ممکن است یک دستهمی

داد اثر بگذارد. در تواند بر قیمت قراررا درخواست کند، با ذکر این نکته که این درخواست می
، درجه کیفیت باالنس و حد ارتعاشات قابل قبول باید به عنوان BVبندي بیشتر موارد، دسته

در مواردي که به چنین توافقی نتوان رسید، یا اینکه بخشی از بخشی از قرارداد فن توافق شود. 
(براي فن  4حدود ارتعاش داده شده در جدول  یک قرارداد نباشد، فن خریداري شده باید

هاي دمونتاژ شده) را ارضا (براي فن 2مونتاژ شده) و یا نامیزانی پسماند مورد نظر در جدول 
 نماید.

ممکن است خریدار در قرارداد خواستار ترکیب نصب خاصی براي تست کردن در کارخانه 
-می. اگر توافقی از پیش وجود نداشته باشد، فن مطابق با وضعیت نصب فن در محل به باشد

نصب در محل بدون در نظر گرفتن نوع نصب  تواند بصورت صلب یا انعطاف پذیر براي تست
 شود.

 

 باالنس کردن -7
 عمومی 7-1

کارخانه سازنده فن مسئول باالنس کردن پروانه فن بر طبق استانداردهاي تجاري قابل قبول 
باالنس کردن عموما است.  ISO 1940-1است. این استاندارد جهانی بر اساس استاندارد 

ها توان با آناند و میهاي باالنس با دقت بسیار باال که مختص اینکار ساخته شدهتوسط ماشین
 گیرد.ارزیابی دقیقی از نامیزانی پسماند داشت، صورت می

 

 درجه کیفیت باالنس 7-2
ها کاربرد دارد. یک سازنده فن ممکن درجات باالنسی که در ادامه آمده است براي پروانه فن

ممکن دیگر اجزاي دوار را مانند شفت، کوپلینگ، پولی و ... را لحاظ نماید. عالوه بر این، است 
و  ISO 4863باشد. استانداردهاي  زمنحصر به فرد مورد نیا ياست باالنس کردن برخی اجزا

ISO 254 مالحظه شود.ها ها و پولیهاي باالنس کوپلینگبراي نیازمندي  
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 درجات کیفیت باالنس – 2جدول 
 درجه کیفیت باالنس براي روتور/پروانه دوار بندي کاربرد فندسته

BV-1 G 16 

BV-2 G 16 

BV-3 G 6.3 

BV-4 G 2.5 

BV-5 G 1 

موجود باشد. در این موارد،  gr 224ممکن است روتورهاي بسیار کوچکی با وزن کمتر از  BV-1توجه     در دسته 
ممکن است تعیین نامیزانی پسماند بصورت دقیق مشکل باشد. در فرایند ساخت باید از توزیع وزن یکسان حول محور 

 دوران اطمینان حاصل شود.

 محاسبه نامیزانی پسماند مجاز 7-3
𝑒𝑝𝑒𝑟داده شده درجات کیفیت باالنس بوده و از رابطه  2که در جدول  Gدرجات  × 𝜔𝜔  بر
 اي پروانهسرعت زاویه 𝜔𝜔نامیزانی پسماند مجاز و  𝑒𝑝𝑒𝑟آید که در آن بدست می mm/sحسب 

 باشد. می
 بنابراین

𝑔.𝑚𝑚)متر گرم میلییا  (𝜇𝜇𝑚)نامیزانی خاص، بر حسب میکرومتر  -
𝑘𝑔

 برابر است با: (

𝑒𝑝𝑒𝑟 =
𝐺
𝜔𝜔 × 103 

 برابر است با: (𝑔.𝑚𝑚)متر گرم میلی ، بر حسب(moment)نامیزانی پسماند مجاز  -
𝑈𝑝𝑒𝑟 = 𝑚 × 𝑒𝑝𝑒𝑟 

 برابر است با: (rad/s)اي پروانه بر حسب سرعت زاویه -

𝜔𝜔 = 2𝜋 ×
𝑁
60 

در نظر  𝑈𝑝𝑒𝑟/2تواند ي تصحیح میدر بیشتر کاربردها، نامیزانی پسماد مجاز در هر یک از دو صفحه
کند مونتاژ شود. باید روي شفتی که بر روي آن کار می هنگامی که ممکن باشد، پروانه فنگرفته شود. 
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شود، باید توجه شود که از ایجاد خروج از مرکزيِ مربوط به از بین رفتن اگر از یک مندرل استفاده می
 (پیوست ب) اجتناب شود.و مندرل  19بین توپی fitحالت 

گیري باید بر و اندازه ISO 1940-1استاندارد  6,2,3محاسبه نامیزانی پسماند باید منطبق بر بخش 
 باشد. 8طبق بند 

 ارتعاش فن  -8

 گیريملزومات اندازه 8-1

 عمومی 8-1-1

دهد. چند مکان و جهت ممکن براي خواندن ارتعاش روي هر یاتاقان را نشان می 4تا  1اشکال  
هاي فن باشد ( مراجعه ها یا فلنجگیري ارتعاش در فونداسونها ممکن است مربوط به اندازهدیگر مکان

بر پایه مقادیر خوانده شده عمود  4). مقادیر نشان داده شده در جدول ISO 14695شود به استاندارد 
شود،  با خوانده میها در محل خرید یا در محل نصب بر محور دوران است. تعداد نقاطی که مقادیر آن

ها روي یاتاقان گیريشود که اندازهشود. توصیه میصالحدید سازنده فن یا با توافق با خریدار انجام می
باید در نزدیکترین مسیر مکاینکی  pick upشفت پروانه انجام گیرد. اگر چنین چیزي ممکن نباشد، 

 مستقیم بین ترنسدیوسر و یاتاقان قرار گیرد.

ي دیگر که یک ها یا جاها، گاردها، فلنج20هاي مهار نشده، محفظه فنترنسدیوسرها نباید بر روي پنل
-آید نصب شود، مگر اینکه نیاز باشد که ارتعاشات منتقل شده به کانالمسیر مکانیکی ممتد بدست نمی

 ).ISO 5348و استاندارد  ISO 14695کشی و/یا فونداسیون داده شود ( مراجعه شود به استاندارد 

عمودي همواره باید عمود  خواندنخواندن افقی باید در یک جهت شعاعی عمود بر شفت فن انجام شود. 
بر محور شفت فن و عمود بر جهت خواندن افقی انجام شود. خواندن محوري همیشه باید موازي با 

 ور شفت(روتور) صورت گیرد.مح

 

 

 

                                                           
19 Hub 
20 Fan housing 
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 21ايهاي لرزهخواندن 8-1-2

ن اي هستند که حرکت محفظه یاتاقان را نشاهاي لرزهها در این استاندارد جهانی خواندنتمام خواندن
 دهند.می

مشاهدات جهت خواندن باید با ابزار شتاب سنج یا سرعت سنج انجام گیرد. باید اطمینان حاصل گردد 
بر روي سطح مربوطه قرار  که حسگر ارتعاش ترنسدیوسر به درستی بدون لقی، بدون تکان و رزونانس

گیرد. اندازه و وزن ترنسدیوسر و متعلقاتش نباید آنقدر بزرگ باشد که تاثیر قابل توجهی بر پاسخ 
-ارتعاشی فن داشته باشد. متغیرهاي وابسته به ترنسدیوسر نصب شده و متغیرهاي ابزار کالیبراسیون می

 مقادیر داده شده در اینجا باشد. %10±گیري به اندازه تواند منجر به تغییرات در اندازه

 

 خواندن جابجایی 8-1-3

توسط  Sleeve Bearingدر الیه روغن گیري جابجایی شفت مشتري و سازنده ممکن است در اندازه
 توافق کنند. 22سیستم حسگر مجاورتی

به  کنند.گیري میهایی حرکت نسبی بین سطح شفت دوار و محفظه یاتاقان ایستا اندازهچنین سیستم
وضوح، دامنه جابجایی مجاز باید کمتر از لقی قطري یاتاقان باشد. این لقی داخلی تابعی از اندازه 

کند( یعنی ها تغییر مییاتاقان، بار شعاعی/محوري، نوع یاتاقان و محور مورد نظر بوده و بر اساس آن
محور عمودي است.) در محور افقی نسبت به ها داراي یک هسته بیضوي با لقی زیاد برخی طراحی

ها  Sleeve Bearingحدود جابجایی شفت براي همه بنابراین در این استاندارد قصد بر این نیست که 
گردد. شفت پیشنهاد می حال راهنماي زیر براي حدود جابجاییو کاربردهاي فن را جدا کنند. با این 

 درصد حدود لقی کل موجود یاتاقان در هر محور است. ،3مقادیر نشان داده شده در جدول 

 درصد حدود لقی کل موجود یاتاقان در هر محور - 3جدول 

 شرایط
بیشتري جابجایی پیشنهادي به عنوان درصد لقی کل موجود 

 (هرمحوري)

 %25کمتر از  استارت/ رضایتبخش

                                                           
21 Seismic readings 
22 Proximity probe systems 
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براي بدست آوردن لقی قطري و توجه     با تامین کننده یاتاقان 
-خاص استفاده می sleeve bearingحوري موجودي که در م

 شود، تماس گرفته شود.

 %50 + سطح هشدار

 %70+ سطح خاموش شدن

ها نه تنها تحت تاثیر ارتعاش شفت گیريشود. اندازهگیري شامل حرکت ظاهري سطح شفت میاندازه
باشد. یا گرد نبودن آن نیز میناشی از خمش شفت خروج از مرکز مکانیکی هر هستند بلکه تحت تاثیر 

گیري نیز بر خروج از مرکز الکتریکی شفت مشخصات مغناطیسی/الکتریکی ماده شفت در نقطه اندازه
 گذارد.شود اثر میگیري میهنگامی که توسط حسگر مجاورتی اندازه

ی که داراي لق 150mmبا قطر اسمی  Sleeve Bearingهاي پیشنهادي براي دستورالعملمثال) 
 است: 0.33mmافقی 

 حدود نسبی ارتعاش شفت:

 :استارت/ رضایتبخش  -

= (0.25 × 0.33𝑚𝑚) = 0.0825𝑚𝑚 𝑝𝑒𝑎𝑘 − 𝑡𝑜 − 𝑝𝑒𝑎𝑘 

 هشدار -

= (0.50 × 0.33𝑚𝑚) = 0.165𝑚𝑚 𝑝𝑒𝑎𝑘 − 𝑡𝑜 − 𝑝𝑒𝑎𝑘 

 خاموش کردن -

= (0.70 × 0.33𝑚𝑚) = 0.231𝑚𝑚 𝑝𝑒𝑎𝑘 − 𝑡𝑜 − 𝑝𝑒𝑎𝑘 

 گیري ارتعاش:الکتریکی شفت در نقطه اندازهخروج از مرکز ترکیبی مکانیکی و 

 0.0125mmالف) 

 x 0.0825mm = 0.0206mm 0.25ب) 

 0.0206mmمقدار بزرگتر انتخاب شود: 
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 -2افقی  -1براي فن محوري که افقی نصب شده است. ( pickupهاي سه محور مکان – 1شکل 
 عمودي) -3محوري 

 

 

محوري  -2عمودي  -1(فن سانتریفیوژ یک طرفه  یک براي pickupهاي سه محور مکان – 2شکل 
 افقی) -3
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 -3محوري  -2عمودي  -1براي یک فن سانتریفیوژ دو طرفه ( pickupهاي سه محور مکان – 3شکل 
 افقی)
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 -2عمودي  -1براي فن محوري که عمودي نصب شده است. ( pickupهاي سه محور مکان – 4شکل 
 افقی) -3محوري/ عمودي 
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 فن مهارسیستم  8-2

گردد. براي بندي میها (انعطاف پذیر یا صلب) براي شدت ارتعاش طبقهنصب فن با توجه به نوع مهار آن
بیشتر از سیستم مهار فن و فن باید فرکانس طبیعی اصلی (کمترین) طبقه بندي شدن در دسته صلب، 

سرعت کاري باشد. براي طبقه بندي شدن در دسته انعطاف پذیر، فن و سیستم مهار آن باید داراي 
فرکانس طبیعی اصلی کمتر از سرعت کاري باشد. بطور کل، یک فونداسیون بتونی بزرگ که به خوبی 

گیر در هدهد، درحالیکه یک فن نصب شده روي لرزطراحی شده باشد، یک مهار صلب را نتیجه می
ي فوالدي، وابسته به هاي نصب شده روي یک سازهگیرد. فنپذیر قرار میدسته بندي مهار انعطاف

در مواردي که تردید وجود دارد، براي تعیین فرکانس تواند در این دسته قرار گیرد. طراحی سازه می
-برخی موارد، یک فن می طبیعی اصلی ممکن است به انجام تست یا آنالیز نیاز باشد. توجه شود که در

-گیري در دسته سیستم مهار صلب قرار گیرد و در جهت دیگر در دسته مهار تواند در یک جهت اندازه
 پذیر قرار گیرد.انعطاف

 

 حدود ارتعاش فن براي تست در کارگاه تولید کننده 8-3

شوند. مقادیر نشان داده هاي مونتاژ شده استفاده میبراي فن 4حدود ارتعاش نشان داده شده در جدول 
هاي فن در فرکانس دورانی فن در نظر گرفته در یاتاقان Filter-Inاست.  mm/sشده بر حسب سرعت 

 شود.می

 بندي کاربرددسته
 فن

 نصب صلب
mm/s 

 پذیرنصب انعطاف
mms 

Peak r.m.s. Peak r.m.s. 
BV-1 12.7 9.0 15.2 11.2 
BV-2 5.1 3.5 7.6 5.6 
BV-3 3.8 2.8 5.1 3.5 
BV-4 2.5 1.8 3.8 2.8 
BV-5 2.0 1.4 2.5 1.8 

اند. گرد شده  ISO 10816-1تعیین شده در استاندارد R20سري ها به باشند. آنارحج می  داده شده در این جدول .r.m.sمقادیر      1توجه 
موج سینوسی، این اعداد دقیقا ارتباط ریاضی  از تعداديتشکیل شدن با گردد. بطور گسترده در آمریکاي شمالی استفاده می peakمقادیر 

 ندارند. همچنین ممکن است تا حدي به ابزار مورد استفاده وابسته باشند. .r.m.sدقیقی با مقادیر 
 

شرایط با بارگذاري مقادیر در شود. ارجاع می "کامال باز"به طراحی کار و طراحی سرعت دورانی و هر دهانه ورودي مقادیر این جدول      2توجه 
 برابر مقادیر داده شده فراتر رود. 1,6کمتر باید به توافق سازنده و مشتري برسد، ولی نباید از 
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 حدود ارتعاش فن براي کار در محل 8-4

جرم و سفتی باشد. فاکتورهاي نصب، سطح ارتعاش در محلِ هر فن فقط وابسته به درجه باالنس نمی
ارتعاش در محلِ تاثیر خواهد داشت. بنابراین، مسئولیت سطح ارتعاش فن در سیستم مهار بر سطح 

 باشد، مگر اینکه در قرارداد قید شده باشد.محل بر عهده سازنده نمی

ها و بنديدر دستهها هایی براي عملکرد قابل قبول فندستورالعمل 5سطوح ارتعاش در جدول 
روي محفظه یاتاقان، و  filter-outهاي ده شده براي اندازهمقادیر نشان دا باشند.کاربردهاي مختلف می

 باشند.می mm/sگیري شده بر حسب هاي اندازهسرعت

باشد. هنگامی کـه   "استارت"باید برابر یا کمتر از سطح  هاي تازه سفارش شدهفنارتعاش -سطح شدت
اثـر سـایش و دیگـر مـوارد     رود که سطح ارتعـاش فـن در   یابد، انتظار میمدت زمان کار فن افزایش می

 افزایش یابد. عموما، افزایش ارتعاش تا زمانیکه به سطح هشدار نرسیده منطقی و ایمن است.

ارتعاش به سطح هشدار برسد، فورا باید بررسی جهت تعیین عوامل افزایش آغاز شده و -اگر سطح شدت
جهت تصحیح آن اقدام گردد. عملکرد در چنین شرایطی باید به دقت پایش شود و به زمان مـورد نیـاز   

 محدود گردد. عوامل افزایش ارتعاشجهت توسعه برنامه براي تصحیح 

اگـر سـطح   برسد، اقدام تصحیحی فـورا بایـد انجـام شـود.      "خاموش"اگر سطح شدت ارتعاش به سطح 
ارتعاش خاموش به سطح قابل قبول پیشنهادي کاهش نیابد منجر به واماندگی یاتاقـان، تـرك خـوردن    

 گردد. هاي سازه محفظه فن میاجزاي روتور و جوش

باشد. تغییر ناگهانی در نصب فنی می هر شدت ارتعاشیک فاکتور مهم هنگام بررسی  تاریخچه اطالعات
گـردد. ایـن مقـادیر بایـد      تعمیـرات دهنده نیاز براي بررسـی فـوري یـا    سطح ارتعاش ممکن است نشان

س تاریخچه اطالعات و عملکرد باشد. تغییرات موقت در سطح منطبق بر هر نصب فنی بر اسامحاسبه و 
تجهیـزات اسـتفاده    تعمیرات است نباید براي محاسـبه شـرایط   ارتعاش که در نتیجه روانکاري مجدد یا

 شود.
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 حدود سطح ارتعاش براي انجام تست در محل – 5جدول 

 شرایط
 دسته بندي کاربرد

 فن

 نصب صلب
mm/s 

 نصب انعطاف پذیر
mm/s 

Peak r.m.s. Peak r.m.s. 

 آغاز به کار

BV-1 14.0 10 15.2 11.2 
BV-2 7.6 5.6 12.7 9.0 
BV-3 6.4 4.5 8.8 6.3 
BV-4 4.1 2.8 6.4 4.5 
BV-5 2.5 1.8 4.1 2.8 

 هشدار

BV-1 15.2 10.6 19.1 14.0 
BV-2 12.7 9.0 19.1 14.0 
BV-3 10.2 7.1 16.5 11.8 
BV-4 6.4 4.5 10.2 7.1 
BV-5 5.7 4.0 7.6 5.6 

 خاموش

BV-1  1توجه  1توجه  1توجه  1توجه 
BV-2  1توجه  1توجه  1توجه  1توجه 
BV-3 127 9.0 17.8 12.5 
BV-4 10.2 7.1 15.2 11.2 
BV-5 7.6 5.6 10.2 7.1 

 باید بر اساس تاریخچه اطالعات انجام گیرد. BV-2و  BV-1هاي در دسته سطوح خاموش براي فن     1توجه 
 

  ISO 10816-1تعیین شده در استاندارد R20ها به سري آنباشد. . ارجح میداده شده در این جدول  .r.m.sمقادیر      2توجه 
گردد. با تشکیل شدن از تعدادي موج سینوسی، این اعداد بطور گسترده در آمریکاي شمالی استفاده می peakاند. مقادیر گرد شده

 ستفاده وابسته باشند.ندارند. همچنین ممکن است تا حدي به ابزار مورد ا .r.m.sدقیقا ارتباط ریاضی دقیقی با مقادیر 
 

 

 

 دیگر اجزاي دوار -9

و  اجزاي جانبی دوار که ممکن است بر سطح ارتعاش فن اثر گذار باشد، شامل پولی، تسمه، کوپلینگ
شود، انجام باشد. هنگامی که یک فن بدون این تجهیزات به سازنده سفارش داده میالکتروموتور می

تست ارتعاش نهایی بعد از مونتاژ براي سازنده عملی نیست. بنابراین، اگرچه ممکن است پروانه فن 
انجام تست ارتعاش در توسط سازنده باالنس شده باشد، اما مشتري تا زمان نصب آن به موتور و 

 تواند از کارکردن نرم مجموعه اطمینان داشته باشد.مرحله استارت نمی
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شوند تا سطح ارتعاش به سطح استارت  23باالنس نهاییهاي مونتاژ شده عمول نیاز است تا فنبطور م
-BV-3 ،BVهاي هاي تازه نصب شده که در دستهکاهش یابد. تست محصول نهایی براي همه فن

هاي گردد. این عمل خط آغازي براي پیش بینیقرار دارند قبل انجام به کار توصیه می BV-5و  4
 نماید.جهت عملیات نگهداري محصول ایجاد میآینده 

شود را بر سازنده فن مسئولیت اثرات ارتعاش اجزاي محرکی که بعد از تست در کارخانه اضافه می
عهده ندارد. براي اطالعات بیشتر از کیفیت باالنس یا ارتعاش اجزا به مرجع مناسب داده شده در بند 

 مراجعه شود. 2

 

 الیبراسیونو ک گیرياندازه ابزار -10

 گیرياندازه ابزار 10-1

هاي باالنس مورد استفاده باید نیازهاي مورد نیاز را برآورده کرده و و ماشین گیريي اندازه اجزا
گیري دوره کالیبراسیون براي ابزار اندازه مطالعه شود. ISO 1940-1استاندارد  8کالیبره باشند. بند 

گیري باید در شرایط خوب و مناسب براي سفارش شود. ابزار اندازهگیري با توسط سازنده ابزار اندازه
 تست مورد نظر در مدت زمان تست کامل باشد.

داراي تجربه کافی جهت متوجه کنند باید آشنا با ابزار بوده و گیري کار میپرسنلی که با ابزار اندازه
کالیبراسون و اصالح ابزار بود آن را ابزار باشد و اگر نیاز به خرابی احتمالی و عملکرد نامناسب شدن 

 تا زمان تعمیر از سرویس خارج کنند.

 

 کالیبراسیون 10-2

گیري باید طبق یک استاندارد شناخته شده کالیبره شوند. پیچیدگی کالیبراسیون تمام ابزار اندازه
وزنه  استفاده قابل ردیابی یکممکن است از بازرسی فیزیکی تا کالیبراسیون کامل تغییر کند. 

شرح داده  ISO 1940-1استاندارد  8,3کالیبره شده براي تعیین نامیزانی باقیمانده که در بخش 
 باشد.ي کالیبراسیون ابزار دقیق میشده، یک روش پذیرفته شده

 
                                                           
23 Trim balancing 
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 مستند سازي -11

 باالنس 11-1

این موارد، گواهینامه باالنس براي یک روتور باید هنگام مذاکره براي درخواست آن فراهم باشد. در 
 شود که این گواهینامه شامل اطالعات زیر در گزارش باالنس باشد:توصیه می

 سازنده ماشین باالنس، شماره مدل -1
2- Overhung or between centres 
 اياي، دو صفحهشیوه باالنس، تک صفحه -3
 جرم مجموعه دوار -4
 ي تصحیحنامیزانی باقیمانده در هر صفحه -5
 هر صفحه تصحیحنامیزانی باقیمانده مجاز در  -6
 درجه کیفیت مورد نیاز باالنس -7
 رد معیارهاي پذیرش: قبول/ -8
 گواهینامه باالنس، اگر نیاز شد -9

هاي نگه داشتن اطالعات ثبت شده روي یک روتور همیشه عملی نیست. مدارك سازنده یا دستورالعمل
 عملکردي استاندارد شواهد کافی باالنس شدن خواهد بود.

 ارتعاش فن 11-2

گواهینامه سطح ارتعاش بدست آمده براي یک روتور باید هنگام مذاکره براي درخواست آن فراهم 
 شود که این گواهینامه شامل اطالعات زیر در گزارش ارتعاشات باشد:در این موارد، توصیه میباشد. 

 ابزار دقیق مورد استفاده -1
 اتصال ترنسدیوسر -2
 نقطه عملکرد فن (نرخ جریان، فشار، توان) -3
 سرعت عملکردي فن -4
 اتصال صلب یا انعطاف پذیر -5
 ها:گیريشرح اندازه -6

 موقعیت محور -
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 گیري مورد استفاده و سطوح مرجعواحد اندازه -
 filter-in or filter outفرکانس، پهناي باند،  -

 سطوح ارتعاش مجاز -7
 گیري شدهسطوح ارتعاش اندازه -8
 معیارهاي پذیرش: قبول/ رد -9

 است شد.گواهینامه ارتعاشات اگر درخو -10

هاي نگه داشتن اطالعات ثبت شده روي یک روتور همیشه عملی نیست. مدارك سازنده یا دستورالعمل
 عملکردي استاندارد شواهد کافی باالنس شدن خواهد بود.

 

 هاگواهینامه 11-3

دهد و فقط براي توضیح است. هر نوع یک نمونه گواهینامه باالنس ارتعاش را نشان می 5شکل 
 باشد قابل قبول است. 11-2و / یا  11-1در قسمت گواهینامه دیگر که شامل اطالعات ضروري 
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 نمونه فرم گزارش باالنس و ارتعاش -5شکل 


