
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   تدبیرصنعت بسامد شرق               

 ایزوالسیون ارتعاشات                      -آموزش-مشاوره      

Email : info@tsvibra.ir  

tel : 021-28427816  

fax : 021-42693753  

website : tsvibra.ir 

   

 

در پروژه های ایزوالسیون  و آزمایشها نمونه محاسبات

 شوک و ارتعاش به کمک دمپرهای سیمی
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 ایزوالسیون ارتعاشات یک ژنراتور نصب شده در شرایط محیطی خاص :

داقل قابلیت   ت نیازمند دمپرهایی است  کته  kg 800یک مجموعه موتور / ژنراتور با وزن 

در ایت  بتوده و   rpm 1800ایزوالسیون داشته باشند.  داقل سترع  کتاری تجهیتزات  %80

محل هایی برای نصب دمپتر می باشد. mm 0.8 ازه گیری شده فرکانس ؛ میزان ارتعاش اند

بتار روی یتک فتر   57%قرار دارد. مرکز گرانش به گونه ای اس  که دستگاه در چهار گوشه 

 روی فر  دیگر می باشد. دمپرهای مناسب را انتخاب کنید.43%و

                                                                    .با توجه به شرایط محیطتی ختاص استتهاده از هتربه گیرهتای ستیمی پیشتنهاد شتده است

fd=30 Hz     

ایزوالسیون انجام گردد.  80%الزم اس  تا  1به  3نسب  فرکانس   ۱ مطابق منحنی در شكل 

 )یا پایینتر ( مورد نیاز اس  .   Hz 10لذا فرکانس فبیعی  
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نسب  به  الزم برای هر فر  و مقدار  N/mm  3155 معادل  کل  لذا سختی دینامیكی

 .واهد بودخ N/mm--(3371 N) 1357  و  N/mm--(4468 N) 1798توزیع وزن؛  معادل 

ابجایی سختی دینامیكی به میزان دامنه  ج  با توجه به آزمایشهای انجام شده ؛ وابسته بودن

بوده  و لذا هریب سختی استاتیكی یک سوم مقادیر فوق بوده و برای هر  ۲كل  مطابق ش

  N/mm--(1685 N) 226و    N/mm--(2234N) 300دمپر معادل  

 

 ۲شكل 

به  لذا با توجه به منحنی های تس  استاتیكی ایزوالتورهایی انتخاب می شوند که با توجه

ع اشند.با بررسی نمودار دمپر های متنونیروهای تعیی  شده ؛سختی مورد نظر را داشته ب

 به شرح ذیل انتخاب می شوند. ؛هربه گیرهایی که شرایط فوق را داشته باشند

 (mm 5.5)جابجایی استاتیكی  بكترسسم    TSH-125-240دو عدد دمپر |

 (mm 7نگینتر)جابجایی استاتیكی سم  س  TSH-160-310دو عدد دمپر 



 

های  و میزان جابجایی استاتیكی ای  دو دمپر ؛نگهدارنده همنا با توجه به اختال  ارتهاع

 مناسبی نیز توسط کارشناسان شرک  می بایس  فرا ی و ساخته شود.

 مطابق-    kg 180انتخاب دمپر مناسب برای یک کابی  با تجهیزات الكترونیكی  با وزن 

 CAVOFLEXکاتالوگ دمپرهای 

کیلوگرم می بایس  به فور االستیک همان گونه کته در شتكل 180ل به جرم یک کابی  کنتر

    از نوع CAVOFLEXنشان داده شده نصب گردد.چهار عدد دمپر  ۳

       H125-216-110-150-8 .  استهاده شده اس 

)دو عدد فشاری و دو عدد کششی (.ای  کابی  می بایس  در معتر  یتک شتوک بته میتزان 

g95  در مدتms5 ار گیرد.آزمایش به صتورت تست  ستقوا بتا سترع  قرm/s3  از ارتهتاع

 محاسبه شده صورت می پذیرد.

m 0.46=gvh 2/2 

 ۳شكل



 

 فرا ی تقریبی :    

 چهار عدد دمپر انرژی زیر را تحمل می کنند.  

NmvmE 810.5.0 2  

ی( اعمال بارهای فشاری و به دلیل نوع قرارگیری دمپرها)دو عدد فشاری و دو عدد کشش

کششی در جه  عمودی، همزمان رخ می دهد.در ای   ال  مناسب اس  که منحنی انرژی 

 810ترکیبی برای یک جه  دمپر کششی/فشاری تهیه گردد.لذا هر جه  دمپر نصف انرژی 

Nm  .را جذب می کنند 

 می آید.بدس   mm 53ای  مقدار در جابجایی  ۴کشش و فشار مطابق شكل در منحنی 

 بار اعمالی در شوک از جمع نیرو در مجموعه بدس  می آید.

 

 ۴شكل 

  KNFFFF tensionncompressio 76.4217238.42.2.2 
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تبتدیل متی   g 23.76بته شتوک باقیمانتده    ms 5در g 95 لذا مشاهده متی شتود شتوک 

 ( می باشد.  g 23مقدار آزمایشگاهی  دود(گردد.

  

 ۵شكل 

ر دمپرهای سیمی میرایی خوب و در نتیجه کاهش ستریع ارتعاشتا ت متی نكته قابل توجه د

باشد لذا سیستم سریعاً به  ال  پایدار می رستد. هتمناً فرا تی متی بایست  بته گونته ای 

 صورت گیرد که دمپرها  تی االمكان به صورت قرینه  ول مرکز جرم قرار گیرنتد. در يیتر ایت 

انتخاب نمتود. جهت  محاستبات  سختی مختلفصورت  می بایس  با محاسبه، دمپرهای با 

 . مربوفه می بایس  به منحنی های تهیه شده برای هر دمپر مراجعه نمود

 

 

 



 

  kg 180با وزن با تجهیزات الكترونیكی کنسول یک نتایج تس 

 ۹۳سال   -۱۷۰۲۵ ایزو با گواهی یاییصنایع در آزمایشگاه :محل تس 

  STI –DC 2200-26-06:ترودینامیكیالك  شیكر

   6g 11 ms نیم سینوسی وک اعمال شدهش

 شوک آزمایشگاهی 

(g) 

 محاسباتی

(g) 

آزمایشگاهی– فرکانس فبیعی  

(hz)  

محاسباتی -فرکانس فبیعی  

(hz) 

x 2.57 2.7 11.25 - 

y - - - - 

z 1.6 2.4 13 12 

  

برای ای  کنسول  نیز  در فرکانس تشدیدتس  دوام  و تس  های جاروب فرکانسی  همنا

تس  ها موفقی  آمیز ارزیابی  ؛ سیمی د مناسب دمپرانجام شد که با توجه به عملكر

 گردید.

 کیلوگرم ۱۰۰۰یک کنسول با وزن  شوک و ارتعاش ایزوالسیوننتایج 

 نتایج  اصله و مقایسه آن با محاسبات در جدول زیر گنجانده شده اس .

 کیلوگرم می باشد. ۱۲۰بار نامی هر دمپر 

 ۹۳سال   -۱۷۰۲ ۵  ایزو با گواهی یاییصنایع در آزمایشگاه :محل تس  :

  STI –DC 2200-26-06:ترودینامیكیالك  شیكر



 

ا امكان تس  کل کنسول میسر نبود.لذا تس  ها ب و وزنی کنسولبه دلیل محدوده ابعادی 

 بار نامی بر روی هر دمپر انجام گردید.

کاهش  میزان شوک میزان شوک ورودی

 (آزمایشگاهی یافته

یزان شوک م

 )محاسباتی(

6g 11 ms 1.95 g 2.17g 

4g 11 ms 1.699g 1.48g 

3g 11 ms 1.376g 1.13g 

 

 .بدس  آمدHz 12 و نتیجه آزمایش  HZ 10.8همنا فرکانس فبیعی محاسبه شده 

 

 


