
  

  غالمرضاكاظمي: تحقيق و ترجمه

  92ارديبهشت 

  :1ي بستر اشكاالت اتصال بدنه ماشين به صفحه

ي بستر  شكالت اتصال پوسته ماشين به صفحهاتواند مربوط به  هاي دوار مي محوري ماشين ترين مشكالت در ارتباط با هم يكي از شايع
به گيرد ممكن است يك يا چند پايه آن در نقاط پايه روي قاب  خود قرار مي sole plateوقتي ماشين دوار روي پايه، قاب يا . باشد

كاري  هاي ماشين، ماشين گي يا كمانه كردن پوسته گي يا كمانه كردن قاب، تابيده تابيده  تواند مشخصه مي اين. خوبي متصل نشود
. گي يا ناهمواري پوسته ماشين باشد گي يا ناهمواري قاب و تابيده ي بستر، يا تركيبي از تابيده كاري نادرست صفحه ها، ماشين نادرست پايه

عموماً به هرگونه شرايط كه تماس ضعيف يا سطحي بين  Soft Foot. شود شناخته مي Soft Footاين مشكل عموماً تحت عنوان 
  روي صفحه Soft Footرسد  به نظر مي. گردد شود اطالق مي ي بستر متصل مي دو طرف پايه ماشين و جايي كه به قاب يا صفحه

هاي ناوداني، نبشي،  شده معموالً از بخش مونتاژهاي  ي بستر  صفحه. شده بيش از صفحه بسترهاي ريختگي باشد هاي مونتاژبستر 
 908 يا 458 در حاليكه .شوند تا قاب ماشين ساخته شود اين قطعات به هم جوش مي. شوند ساخته مي I‐beamاي يا  هاي سازه لوله
اشند را خيلي غير محتمل اطمينان از اينكه همه مسطح، قائمه و در يك صفحه ب انجام مي شودروي قطعات قاب و جوشكاري  كاريبرش
گي نيزكه پايه از  ي بستر هاي ريخته حتي در صفحه. گي نيز از اين مشكل در امان نيستند هاي ريخته بستر   با اين حال، صفحه. سازد مي

د قاب نگير قرار مياند، اين احتمال وجود دارد كه هنگام فرايند نصب وقتي در پايه بتني  كاري شده هاي ماشين دوار نيز ماشين چدن و پايه
  : به چند دليل اين مشكل بايد حل شود چرا بايد نگران اين پديده باشيم؟اما . فراهم شود Soft Footتابيده شود و مقدمه 

تواند به جهات مختلف جابجا شود كه باعث ميزان  هاي پايه سفت شوند، خط مركز دوران مي بسته به اينكه به چه ترتيب پيچ-1
  . شود محوري مي قابل توجهي ناكامي هنگام هم

هاي  و لقيهاي پايه كه اتصال خوبي با صفحه بستر ندارند باعث خواهد شد كه پوسته ماشين بتابد  سفت كردن هركدام از پيچ -2
بندهاي مراحل كمپرسور،  هاي سايش، آب بندهاي مكانيكي، رينگ بندهاي شافت، آب ها، آب حساس قطعات حياتي نظير بيرينگ

  . هاي هوايي استاتور و غيره به هم بخورد آرميچر موتور، يا فاصله

ها از زير پايه با توجه به شرايط  ت شيمها خواهد شد و ممكن اس هاي پايه با گذشت زمان، ارتعاش ماشين باعث شل شدن پيچ -3
Soft Foot محوري تا حد غيرقابل قبولي تغيير كند هاي پايه شل ممكن است هم با پيچ. بيرون رانده شوند .  

          هاي تنش باال روي پوسته ماشين ممكن است باعث شروع خستگي و نهايتاً ترك پوسته ماشين شود ايجاد محدوده -4
  ). 5-19شكل (

                                                            
1 Base Plate 

    



  .شود گي سايش و ضربه متناوب پوسته ماشين و آسيب به سطوح مي با پايه شل، ارتعاش ماشين باعث خورده -5

  
FIGURE 5.19 Cracked weld on machine housing  

  
FIGURE 5.35 Underside of pump bearing housing frame that needed resurfacing die to improper contact 

with its frame. 
و  Soft Footدهد كه ميزان قابل توجهي آسيب مداوم حاصل شرايط  سمت پايين هوزينگ بيرينگ پمپ را نشان مي 5 -35شكل 
  .هاي ناهموار نصب شده بين هوزينگ بيرينگ و قاب مي باشد شيم

پس از . يرينگ اتصال ندارددهد كه با زير ب فن بزرگي را نشان مي pillow block bearingيك ورقه شيم زير يك  5 -36شكل 
  . در صد كاهش يافت 400، ارتعاش Soft Footاصالح شرايط 

  



  
FIGURE 5.36 Shim pack that had worked loose under a fan bearing due to a soft foot condition.  

  
FIGURE 5.37 Machine frame to sole plate shim pack that had worked loose due to a soft foot condition.  

 Soft Footاند جايي كه انكر بولت ها به خاطر شرايط  دهد كه زير قاب كمپرسور شل بسته شده هايي را نشان مي شيم 5 -37شكل 
  .ارتعاش تا حد زيادي كاهش يافت Soft Footباز هم، پس از اصالح مشكل . شل شده اند

اين تشبيه خيلي ساده است و آنچه واقعاً در ماشين . كنند از چهار پايه صندلي مقايسه مي اغلب به اشتباه اين مشكل را با يك پايه كوتاه
هاي ماشين دوار تنها تماس  اگر پايه. اي با كف اتاق دارند هاي صندلي عموماً تماس نقطه پايه. كند دوار اتفاق مي افتد را منعكس نمي

. شود حل شود ها ديده مي د با استفاده از سه پايه ماشين نظير آنچه در سه پايهتوان مي Soft Footاي داشته باشند هرگونه مشكل  نقطه
سطح تخت پايه كه زير پوسته ماشين ) يا بيشتر(به جاي آن چهار. اي ندارند هاي ماشين دوار تماس نقطه خيلي مهم است بدانيم كه پايه

ي چهار سطح روي  حاال، شانس اينكه همه. بستر جفت شوند ي كنند با سطوح تخت مفروض روي صفحه اند سعي مي در نظر گرفته شده
كنيم نقاط تماس زير ماشين و  اغلب وقتي سعي مي. ي بستر نيز تخت و در يك صفحه باشند واقعاً به ندرت اتفاق مي افتد صفحه
ممكن اي شكل كه  روطي، گوهفاصله غير موازي، خيلي پيچيده، مخمختلفي بوجود مي آيد از جمله ي بستر را جفت كنيم، شرايط  صفحه



ي بستر  در اين شرايط ، فقط به خاطر اينكه تماس خوبي روي صفحه. ها به وجود آورد روي همه نقاط پايه Soft Footشرايط است 
 دوانت ماشين دوار مي. انواع شرايط گوناگوني ممكن است وجود داشته باشد. شود كه ماشين دوار در فضا معلق است گفته نمي نداردوجود 

ببينيد سه پايه روي پنجه باال هستند و  شايد .به صورت اريب روي دو گوشه يا از يك طرف به طرف ديگر يا انتها به انتها نوسان كند
  .اي در سمت داخلي يك پايه و لبه بيروني در آن پايه يك فاصله هوايي را نمايش دهد احتمال دارد تماس لبه. چهار پايه روي پنجه پايين

مهارت واقعي براي اصالح  .اند نشان داده شده 5 -41تا  5 -38در شكل  Soft Footچهار گام اساسي براي كشف و اصالح مشكل 
Soft Foot) آل عالي اين است كه به تماس  حالت ايده. گذرد اطمينان از اين است كه تماس از محور هر سوراخ پيچ مي) 5 -42شكل

اي شكل دارد كه نياز به صبر و تحمل بسيار افراد در رابطه با اين  هاي گوه اما نياز به ساخت شيم حلقوي كامل دور سوراخ پيچ برسيم
  .با اين حال افراد كمي هستند كه حاضر به صرف وقت براي اطمينان از اين هستند كه كار با كيفيت انجام شده است. مشكل دارد

  
  Soft footمثال  5-42شكل 



  پوسته ماشين و صفحه بسترگام اول تنش زدايي از 
  

                                                            Loosen bolts   remove shims   and clean 

  
                                                            Loosen bolts   remove shims   and clean 

  

هايش بوده و براي مدتي  براي ماشين دواري كه شيم زير پايه •
آن اصالح  Soft Footكرده است و مظنون هستيد كه  كار مي

هاي موجود را برداريد و ماشين را روي  ي شيم نشده است، همه
  .ي بستر قرار دهيد صفحه

ي بستر  را تميز  هاي ماشين و صفحه ي نقاط تماس پايه همه •
 ها پايهمه گي يا شيم را از زير ه زده هرگونه آلودگي، زنگ. كنيد

براي  80حدوداً  اگر ضرورت دارد از كاغذ سمباده. بزداييد
ي  تميزكاري سطوح زير پايه ماشين و نقاط تماس روي صفحه

 .استفاده كنيد) شوند ناميده مي Padكه گاهي (بستر 
ها را در جاي خود قرار دهيد اما آنها را سفت  پايه هاي پيچ •

ها قرار  سعي كنيد پوسته ماشين را در مركز سوراخ پيچ. نكنيد
 .محور كنيد دهيد و تقريبي مجموعه را هم

  

  

  

  

گام اول همه شيم ها را برداريد و  -Soft foot ٣٨-.۵شكل
  آنيدسطوح را تميز 



  را اندازه گيري آنيد ها پايه يهاآلنگي را بررسي آنيد و فاصله هوايي دور پيچ حالت اال :گام دوم
بررسي كنيد  ها كامالً باز يا خيلي شل هستند هاي پايه وقتي پيچ •

آيا ماشين گوشه به گوشه يا دو طرف يا دو انتها حالت االكلنگي 
اگر مي توانيد تعيين كنيد آيا پوسته ماشين روي يك . دارد يا نه

ي بستر جفت  موقعيت بهتر از موقعيت ديگري روي صفحه
هاي يك پايه يا بيشتر را سفت كنيد  با دست پيچ. يا نه شود مي

تا ماشين سر جايش نگه داشته شود و چهار نقطه دور همان پيچ 
سپس چهار نقطه دور هركدام از . گيري كنيد سفت شده را اندازه

گيري و قرائت را ثبت  هاي باقيمانده را با فيلر گيج اندازه پيچ
 .كنيد

اند،  ه در جايشان هستند اما سفت نشدههاي پاي كه پيچ در حالي •
گيري و  چهار نقطه دور سوراخ پيچ را با يك فيلر گيج اندازه

 .ها را ثبت كنيد قرائت

  

  

  

  

  

  

  
  فيلر گيج اندازه گيري آنيدگام دوم فاصله هوايي چهار نقطه دور هر پيچ پايه را با  -Soft foot 39-5شكل 

  
  
  
  
  

Measure around the bolt-holes and 
 record the readings 
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  soft footگام سوم اصالح شرايط  

شكل  Uهاي  زير هر پايه را با نصب شيم Soft Footشرايط  •
اگر فاصله يكنواختي در همه چهار نقطه دور ( كامل حذف كنيد 

 Lهاي  ا شيمياي  اي پله يا شيم گوه) سوراخ پيچ داشته باشيد
و زير هر پايه اي تهيه كنيد  اي شكل يا شيم تسمه Jشكل يا 

 هاانواع شيم  .گوه هاي خاص قرار دهيد كه نياز به اصالح دارد
 . زير ببينيددر شكل  را

يا تسمه اي  Jيا  Lگوه اي  اگر مجبور به ساخت شيم دلخواه •
 Uشكل شديد سعي كنيد تا جاي ممكن شكل كلي يك شيم 

حفظ  شكل كامل را هنگام چسباندن قطعات شيم به يكديگر
تري زير  پس از آن، ممكن است مجبور شويد شيم اضافه. كنيد

پايه بگذاريد تا ارتفاع يا شيب پوسته ماشين را هنگام 
 Softهاي  اگر مجموعه شيم. محوري تغيير دهيد هم Foot 

توانيد  اند، مي به هم چسبيده Uاند و به شكل  مرتب ساخته شده
 Softي مجموعه شيم  گي همه به ساده Foot  ،را برداريد

تري روي مجموعه يا زير آن اضافه كنيد و  هاي اضافه شيم
همه را قرار  Soft Footهاي  خوردن ترتيب شيم هم بدون به

 . دهيد

  

  
  

اگر شيم اصالحي زير ممكن است مفيد باشد ببينيد  :نكته
يا  دوشمي ذف ح Soft Footيك پايه قرار دهيد، آيا 

براي اين منظور، ابتدا با انگشت پيچ را سفت كنيد، . نه
آچاري روي پيچ بگذاريد و سعي كنيد آن را سفت سپس 
مثالً فقط بايد ( اگر پيچ خيلي سريع سفت مي شود . كنيد

 Soft) دور يا كمتر بچرخانيد 1/8آچار را  Foot 
دور  1/2يا  1/4اما اگر بايد . احتماالً اصالح شده است

خانيد و پايه احساس اسفنجي دارد، احتماالً آچار را بچر
 Softهنوز  Foot وجود دارد و بايد مجموعه شيم  

  ديگري را امتحان كنيد 
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  اصالح شده است soft footگام چهارم تعيين كنيد كه 
  :اند گي قاب و پوسته ماشين حل شده يا مشكل تابيده Soft Footروشهاي زير تشخيص دهيد كه آيا  با

 چند ساعت-روش چند پيچ  •

 يك ساعت -روش چند پيچ •

 روش جابجايي شافت •

  .يك ساعت -روش يك پيچ •

  
  گام چهارم بلند شده گي يا جابجايي را بررسي كنيد - Soft foot 41-5شكل 

  :Soft Footتشخيص حذف شدن 

 به خاطر طبيعت پيچيده پوسته ماشين و. وجود دارد يا نه حذف شده است soft footآيا شرايط كه اينتشخيص براي چندين روش 
اگر اين كار عملي نيست، . ، در بهترين روش چندين نقطه روي پوسته ماشين بايد از نظر جابجايي مانيتور شودآن داري قاب تاب احتمال
ها  روش ديگر اين است كه جابجايي شافت. شوند، بايد يك نقطه از پوسته ماشين مانيتور شود ي ماشين شل مي كه چند پيچ پايه درحالي

  )5.50 تا  5.43شكل (. سي شوددر حال شل كردن يك يا چند پيچ پايه برر
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FIGURE 5.43 Cleaning the underside of the feet on a motor.  

  
FIGURE 5.44 Sole plates cleaning under motor shown in Figure 5.42  



  
FIGURE 5.45 Sole plates cleaning on pump frame.  

  
FIGURE 5.46 Cleaning the pump feet using 180 grit emery cloth wrapped around a 1/8 in. thick steel bar 

and ‘‘sawing’’ back and forth to clean the underside of the machine foot and the base plate at the same 

time. 

22489



  
FIGURE 5.47 The underside of this motor foot is ‘‘hollow.’’ Make sure for using the right size shims to 
get as much contact as possible here. 

  
FIGURE 5.48 Soft foot correction shim stack.  
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FIGURE 5.49 Soft foot correction shims for a motor.  

  
FIGURE 5.50 Soft foot correction shims stack.  

  )بهترين روش(چند ساعت انديكاتور -روش چند پيچ

 .هاي نگهدارنده ماشين را سفت كنيد پيچهمه  -1

ها را روي قاب يا پايه سوار كنيد و  ساعت. هاي نگهدارنده ماشين روي پوسته يك ساعت قرار دهيد در موقعيت هركدام از پيچ -2
نوك ساعت را تا جاي ممكن به سوراخ پيچ ها نزديك كنيد، مطمئن شويد كه اهرم ساعت باالي پايه است و ساعت را صفر 

 . يدكن
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 softيك پيچ را شل كنيد تا جايي كه بدترين شرايط  -3 foot وجود آيد در اين حالت ساعت آن پايه را از نظر جابجايي  به
در آن پايه وجود دارد اما هنوز  soft footجابجايي مالحظه شد، احتماالً مقداري  mils 3تا  2اگر بيش از . بررسي كنيد
 .بگذاريد پيچ شل باشد. كاري نكنيد

ساعت آن پايه را از نظر هرگونه جابجايي بررسي كنيد همچنين ساعت پايه اول را نيز از نظر هرگونه  پيچ ديگر را شل كنيد و -4
 3milsتا  2جابجايي هنگام شل كردن اين پيچ مشاهده شد و اگر بيش از  mils 3تا  2اگر بيش از . جابجايي اضافه چك كنيد

داري بين اين دو پيچ حادث شده است اما باز هم كاري  هده شد احتماال مقداري تابجابجايي اضافه در ساعت پيچ اول مشا
 .هر دو پيچ را شل رها كنيد. نكنيد

ي پيچ هاي باقيمانده را مالحظه كنيد و هرگونه  باقيمانده را ادامه دهيد، ساعت همه  نگهدارندههاي  ي پيچ شل كردن همه -5
ساعت هر گوشه كه ممكن است در اثر شل شدن هر پيچ باال يا پايين . مشاهده كنيددر پيچ هاي قبلي را نيز جابجايي اضافه 

 .مشاهده كنيد، تا ببينيد قاب تابداري چندوجهي دارد يا در امتداد يك طرف تابيده استبا دقت رفته باشد را 

تا  2تنها يك ساعت بيش از اگر . ها شل شدند، مشاهدات خود را هنگام شل كردن هر پيچ بازنگري كنيد ي پيچ وقتي همه -6
3mils   جابجايي را نشان داده است، احتماالً تنها در آن پايهsoft foot  هاي زير آن پايه را برداريد  ي شيم همه. وجود دارد

شرايط مشاهده شده  حاي براي اصال گيري كنيد و يك شيم تخت يا گوه ر گيج اندازهنقطه دور آن سوراخ پيچ را با فيلو چهار 
در هر كدام  soft footجابجايي در موقعيت چند پيچ وجود داشت، احتماالً وجود شرايط  mils 3تا  2اگر بيش از . قرار دهيد

اي  تخت يا گوه  گيري كنيد و شيم ر اندازهها را با فيل و دور آن سوراخ پيچهاي مذكور را برداريد  هاي پايه ي شيم همه. رود مي
 .الح شرايط قرار دهيدبراي اص

 .اگر اصالحات بيشتري الزم است، فرايند را تكرار كنيد -7

  :)ترجيح دوم(روش چند پيچ يك ساعت

 .هاي نگهدارنده ماشين را سفت كنيد همه پيچ-1

ساعتها را روي قاب يا . در آن مشاهده شده قرار دهيد soft footيك ساعت انديكاتور در موقعيت پيچي كه بدترين شرايط -2
پايه سوار كنيد و نوك ساعت را تا جاي ممكن به سوراخ پيچ ها نزديك كنيد، مطمئن شويد كه اهرم ساعت باالي پايه است و 

 . ساعت را صفر كنيد

در آن پايه  soft footؤيت شد احتماالً جابجايي ر mils 3تا  2اگر بيش از . پيچي كه ساعت روي آن قرار دارد را شل كنيد -3
  . پيچ را شل رها كنيد. هنوز كاري نكنيد وجود دارد اما



جابجايي اضافه  3milsتا 2اگر بيش از . را به ترتيب باز كنيد و پايه اول را از نظر هرگونه جابجايي بررسي كنيدديگر  يها پيچ -4
ماالً تابداري بين اين پايه با پايه اول وجود دارد اما هنوز كاري نكنيد و هر هنگام باز كردن پيچي روي پايه اول مشاهده شد، احت

  . دو پيچ را شل رها كنيد

هاي باقيمانده ادامه دهيد و ساعت روي پايه اول را ببينيد تا هرگونه جابجايي اضافه را مشاهده  كدام از پيچ به شل كردن هر-5
با شل كردن هر پيچ باال يا پايين رفته باشد تا مشخص شود آيا گوشه اي ممكن است آيا با دقت ساعت را مشاهده كنيد كه . كنيد

  .وجهي است يا در امتداد يك طرف حادث شده است تابداري قاب چند

تا  2اگر تنها يك ساعت بيش از . ها شل شدند، مشاهدات خود را هنگام شل كردن هر پيچ بازنگري كنيد ي پيچ وقتي همه -6
3mils  ي را نشان داده است، احتماالً تنها در آن پايه جابجايsoft foot  هاي زير آن پايه را برداريد و  ي شيم همه. وجود دارد

اي براي اصالي شرايط مشاهده شده قرار  گيري كنيد و يك شيم تخت يا گوه چهار نقطه دور آن سوراخ پيچ را با فيلر گيج اندازه
. رود در هر كدام مي soft footوجود شرايط  وقعيت چند پيچ وجود داشت، احتمالي در مجابجاي mils 3تا  2اگر بيش از . دهيد
اي براي اصالح  تخت يا گوه  گيري كنيد و شيم ها را با فيلر اندازه هاي مذكور را برداريد و دور آن سوراخ پيچ هاي پايه ي شيم همه

  .شرايط قرار دهيد

  .را تكرار كنيداگر اصالحات بيشتري الزم است، فرايند  -7

  ):ترجيح سوم(روش جابجايي شافت

 .هاي نگهدارنده ماشين را سفت كنيد همه پيچ--1

يك ساعت روي باالي شافت ديگر قرار دهيد و آن را با استفاده از آن نصب كنيد، و  ها شافت ي ازروي يك2يك سگدست  -2
 .صفر كنيد

  .براي هركدام جابجايي ساعت را ببينيدبه طور متناوب هر پيچ پايه را جداگانه باز كنيد و -3

. است soft footجابجايي هنگام شل كردن تنها يك پيچ مالحظه شد، احتماالً تنها همان پايه   3milsتا  2اگر بيش از  -4
اي  گوه گيري كنيد و شيم تخت يا ر گيج اندازهرا با فيل هاي زير آن پايه را برداريد و چهار نقطه دور سوراخ آن پيچ ي شيم همه

وجود  وقعيت چند پيچ وجود داشت، احتمالجابجايي در م mils 3تا  2اگر بيش از  .زير آن قرار دهيد تا شرايط اصالح شود
گيري  ها را با فيلر اندازه هاي مذكور را برداريد و دور آن سوراخ پيچ هاي پايه ي شيم همه. رود در هر كدام مي soft footشرايط 

  .اي براي اصالح شرايط قرار دهيد گوهتخت يا   كنيد و شيم

  .اگر اصالحات بيشتري الزم است، فرايند را تكرار كنيد -5

                                                            
2 bracket 



  )ترجيح آخر(روش يك پيچ يك ساعت

 .هاي نگهدارنده ماشين را سفت كنيد همه پيچ--1

ساعت را روي قاب يا پايه سوار كنيد و . روي پوسته يك ساعت قرار دهيدي ماشين  در موقعيت يكي از پيچهاي نگهدارنده -2
 . نوك ساعت را تا جاي ممكن به سوراخ پيچ نزديك كنيد، مطمئن شويد كه اهرم ساعت باالي پايه است و ساعت را صفر كنيد

در آن پايه  soft footاحتماالً   جابجايي رؤيت شد mils 3تا  2اگر بيش از . پيچي كه ساعت روي آن قرار دارد را شل كنيد-3
گيري كنيد و شيم تخت يا  هاي زير آن پايه را برداريد و چهار نقطه دور سوراخ آن پيچ را با فيلر گيج اندازه ي شيم وجود دارد همه

  .پيچ را مجددا سفت كنيد. اي زير آن قرار دهيد تا شرايط اصالح شود گوه

جابجايي هنگام شل كردن هر پيچ روي پايه   mils 3تا  2اگر بيش از . ببريد ي ديگرها به طور متناوب ساعت را به پايه -4 
آن هاي مذكور را برداريد و دور سوراخ  هاي پايه ي شيم همه. رود مي آندر  soft footوجود شرايط  احتمال آن مالحظه شد

  .را سفت كنيدها پيچ مه ه شرايط قرار دهيداي براي اصالح  هتخت يا گو  گيري كنيد و شيم ها را با فيلر اندازه پيچ

  . اگر اصالحات بيشتري الزم است فرايند را تكرار كنيد -5

هاي بيشتري  ممكن است بعد شيم. مانند باقي مي در جايشانمحوري  ي فرايند هم ها براي ادامه د، شيمواصالح ش soft footيكبار كه 
 softح شرايط هاي استفاده شده براي اصال اضافه كنيم اما شيم foot 5.51طور كه در شكل  همان. در محل باقي خواهند ماند 

يك  ماشين حادث شده باشد، كه هپوست جنباجزاي ماشين ديگر تواند روي  مي soft footنشان داده شده است، شرايط   5.53تا
pillow block bearing اش است و پايه نگهدارنده.  

  
FIGURE 5.51 Soft foot correction shims for a pillow block bearing on a fan.  
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FIGURE 5.52 Checking for lift with a magnetic base and dial indicator on a machine foot.  

  

FIGURE 5.53 Checking for lift with a magnetic base and dial indicator on a fan frame.  

اتصال . دهد اند را نشان مي ي عرضي كه به پوسته كندانسور پيچ شدههاي نگهدارنده  توربين را با صفحهبيرينگ يك  5.54 شكل
  .هاي پوسته كندانسور وجود دارد هاي نگهدارنده و فلنج ناجوري بين اين صفحه
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FIGURE 5.54 Soft foot shims installed on turbine bearing lateral support plates.  

سطح  5.55شكل . كند دهد كه اتصال كافي برقرار نمي ديگري را نشان مي pillow block bearingنيز  5.58 تا 5.55هاي  شكل
پاييني به پايه اتصال ندارد، يك  چدنيبراي تعيين اينكه كجاي . دقت كنيد كه خيلي گود است. دهد را نشان مي  pillow چدنيپاييني 

سپس يك پالستيك گيج در سطح . پاييني را به ميزان معيني باال ببرد چدنيروي پايه گذاشته شده است تا   5milsتسمه با ضخامت 
 pillowها و برداشتن  پس از شل كردن پيچ. كنند ها را به آرامي سفت مي دهند و مجموعه بيرينگ را قرار داده و پيچ تماس قرار مي

 5اگر فاصله بيش از . شود گيري مي اندازه 5. 57ستفاده از يك راهنما مطابق با شكل پاييني، ميزان لهيدگي پالستيك گيج با ا چدني
mils دهد كه براي اطمينان از فقدان  بررسي انجام شده روي يك بلوك بالشتك را نشان مي 5. 58شكل . گذاري شود باشد بايد شيم

  .مشكل تماسي كه بايد اصالح شود انجام شده است
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FIGURE 5.55 Underside of pillow block bearing lower casting  
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FIGURE 5.56 Installing shims and Plastigage for contact check.  

  

FIGURE 5.57 Measuring the crushed Plastigage.  
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FIGURE 5.58 Checking for lift after installing the noncontact (i.e., soft foot) correction shims.  

  soft footمشكل  حهاي ديگر اصال روش

هشيار . خواهند باور كنند كه واقعاً چنين عيبي وجود دارد خوانند نمي بسياري از خوانندگاني كه براي اولين بار درباره اين مشكل مطلبي مي
محوري ماشين دوار طلب  زمان بيشتري از خود هماي كه  كننده خواهد، فرآيند نااميد باشيد، كه حل اين مشكل صرف وقت زيادي مي

هاي خيلي كمي در رابطه با اينكه چگونه  حل دارند، راه soft footهاي دوار مشكل  رغم اين واقعيت كه دو سوم ماشين علي. ندك مي
شكل Uشكل يا Jشكل، Lشكل را ببريم تا تسمه، Uهاي  رسد كه شيم نسبتاً مسخره به نظر مي. مشكل به سادگي حل شود وجود دارد

شوند تا موقعيت ماشين دوار را در فرايند  شكل آماده اغلب در صنعت استفاده ميUهاي  چرا كه شيمكوتاه شوند تا اين مشكل حل شود 
از آنجا كه اغلب . پذير نيست اي شكل با يك قطعه شيم تخت امكان اما اصالح شرايط فاصله هوايي گوه. محوري تجهيز تنظيم كنند هم

ها به صورت پلكاني با هم است تا گوه مورد نياز  گوه قراردادن شيم ساختتنها راه هاي بريده شده آماده در دسترس وجود دارد،  تنها شيم
ها  برداري فاصله هوايي پايه اي شكل مورد نظرشان را پس از نقشه توانند شيم گوه كساني كه وقت كافي دارند مي. ساخته شود

 1990در سال . را اصالح كند انجام شده است soft footايط هاي كمي براي ساخت ابزار خودكاري كه شر كوشش. كاري كنند ماشين
ي  صفحهچراكه باعث ايجاد دمپينگ بين ماشين و . ها انجام شد اما به نظر نمي رسد نيازهاي ما را برآورده كند آزمايشاتي با الستيك گيج

شد، كه چندين شيم  بديل ميهاي ساندويچي ت هاي نازك به اليه شيم. به بازار بيايندهاي شيم پوسته پوسته  قبل از آن بلوك. شد مي بستر
شد هر تعداد اليه كه مورد نياز بود را برداشت يا بريد تا در صورت لزوم  بعد مي. شدند نازك با يك اليه نازك چسب به هم بسته مي

كردند  وع ميها شر شد اليه شد، در كاربردهايي كه ماشين دوار داغ مي از آنجا كه از چسب سخت نشده استفاده مي. اي پديد آيد شكل گوه
يك ايده كه برخي همكاران . رود اين است كه چسب جريان نيابد و بيرون نيايد چرا كه ضخامتي دارد آنچه هميشه اميد مي. به باز شدن
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كننده مخلوط كنيم، اپوكسي را روي  برداريم، مقداري رزين اپوكسي با سخت  10milsكنند اين است كه دو شيم ضخيم  پيشنهاد مي
در مواقعي كه مقدار . هن كنيم، و يك شيم ساندويچي درست كنيم، آن را زير پايه قرار دهيم و بگذاريم سفت شوديك طرف شيم پ
شود شيم را داخل پاكت پالستيكي قرار دهيم طوري كه اپوكسي اضافه به پاكت وارد شود و به  رود، پيشنهاد مي كار مي زيادي اپوكسي به

هاي پاكت شده برداشته شود و اپوكسي بيرون زده  اينكه اپوكسي خشك شد، شيم ضروري است پس از. نچسبد ي بستر صفحهماشين و 
اين كار را كردم وقت زيادي را هم صرف كردم و كار  يكبار من. تميز شود، كيسه پالستيكي برداشته شود، و مجدداً شيم نصب گردد

كننده صفحه پايه ناميده شد  اين ابزار جبران. ه استايده قشنگ مشابهي توسط يكي ديگر از همكاران كار شد. محوري هم انجام نشد هم
شود تا اپوكسي به حفره جريان  ي پايه كانال زده مي كننده صفحه نشان داده شده است طرف زيري جبران 5 -60و  5 -59كه در شكل 

كننده صفحه پايه به زير  جبران از يك پيچ مخصوص براي اتصال. كند بند اورينگي از جريان اپوكسي به بيرون جلوگيري مي يك آب. يابد
  .شود خودش پايين آورده مي ي بستر صفحهشود و سپس ماشين روي  هر پايه ماشين استفاده مي

  

FIGURE 5.59 Foot plane compensator. Underside view showing epoxy channels. (Courtesy of Max 
Roeder Consulting, Inc., Danville, IN.) 
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FIGURE 5.60 Foot plane compensator. Injecting epoxy into the channels. (Courtesy of Max Roeder 
Consulting, Inc., Danville, IN.) 

وقتي اپوكسي . گردد شود و اپوكسي به حفره تزريق مي مي كننده صفحه پايه متصل هاي مربوطه به يكي از منافذ روي سمت جبران لوله
ها اصلي پايه نصب  شود و پيچ محكم كرد، پيچ مخصوص برداشته مي ي بستر صفحهرا به ي پايه  كننده صفحه تزريق شد و جبران

گونه كه در  همان. هاي مطرح شده در باال يك مشكل دارند ي ايده حال، همه با اين. يابد محوري نهايي ادامه مي شوند و فرايند هم مي
ديگري زير پايه ماشين قرار داده شود تا شرايط عدم هاي اضافه  ، ممكن است شيم soft footعنوان شد، پس از اصالح  5. 40شكل 

ي زير بيروني  شيم زير صفحه mils 300محوري نهايي، متوجه شديد كه نياز است  اما اگر بعداً هنگام هم. محوري اصالح گردد هم
بل توجهي باالتر از سمت زير صفحه دروني يا سمت كوپلينگ قرار دهيد چه بايد كرد؟ اگر يك سمت ماشين تا حد قا  5milsماشين و 

ي  صفحهروي  soft footاي زياد باشد، ضروري است كه مشكل  و اگر شيب زاويه. وجود خواهد آمد به  soft footديگر بيايد، زمينه 
موضوع است  ابداع شده است، هشت  soft footهايي براي اصالح خودكار  هرچند ابزار يا مكانيسم. واسطه ماشين اصالح گردد بستر

  :كه بايد مبتكرين اين ابزارها مدنظر داشته باشند

 .هاي اتصال است ي مكان ناشي از ناموازي بودن فاصله  soft footاكثر مشكالت  -1

يك يا چند پايه ماشين ممكن است در شرايط موازي يا ناموازي بودن نقاط تماس بين ماشين و قاب اتصال خوبي برقرار  -2
 .يك مشكل سطح تماس نيست بلكه مشكل حجمي است  soft footد كه لذا بايد بداني. نكنند

هنگام افزودن شيم زير يك انتهاي پوسته ماشين بيش از طرف ديگر در هنگام   soft footاحتمال دارد كه شرايط  -3
 .اي روي پوسته ماشين به حساب آيد لذا شكل ابزار بايد تغيير كند تا شيب زاويه. وجود آيد محوري به هم
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برداري ماشين ممكن است حادث شود كه بايد شرايط خاموش بودن  تابيدگي حرارتي يك پايه يا قاب ماشين هنگام بهره -4
 .تغيير داد را ماشين

 .ها بدون تغيير آنها قرار گيريد هاي اصلي، پوسته ماشين يا لوله به اندازه كافي الغر باشيد تا بتوانيد زير همه قاب -5

برداري ماشين براي مدت طوالني  هاي پايه، و دماي باال هنگام بهره زياد ناشي از گشتاور پيچتحت نيروهاي ارتعاشي، فشار  -6
 .شكل خودش را حفظ كند

 .نسبتاً ارزان باشد -7

براي اين مشكل پيدا  يهاي روياي شايد روزي راه حل. نصب و برداشتن آنها آسان باشد و نگهداري كمي نياز داشته باشند -8
هاي  محوري ماشين طراحي، خريد، نصب و هم در ايد به نفرات آموزش داده شود اين است كهشود اما اولين چيزي كه ب

  .دانند اما بسياري از نفرات حتي اين مشكل را نمي وجود دارد موضوعاين دوار 
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