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 ؟توان آن را تصحیح نمود چیست و چگونه می  Soft footا یاه ضعف پایه

هطاتِ  ایي هطىل تمزیثاً .تاضذ هی soft footتصحیح ٍ رفغ هطىل  ،هحَری هَفك یىی اس هْوتزیي هزاحل در ّن

در ًتیجِ ایي هَضَع وِ در ٍالغ ّواى حزوت االولٌگی  .ّاست تز اس سایز پایِ ی آى وَتاُ هیش یا صٌذلی است وِ یه پایِ

چٌاًچِ چٌیي ٍضؼیتی در تجْیشی هثل الىتزٍهَتَر ٍ یا  گزدد ٍ ی هختلف هیاّ تاضذ تاػث تغییز هَلؼیت هیش در حالت هی

هحَری  هحَری تز رٍی آى صَرت پذیزد ٍجَد داضتِ تاضذ، ػولیات ّن ي دیگزی وِ لزار است ػولیات ّنپوپ یا ّز هاضی

ّای پایِ هَلؼیت ضفت تغییز  وٌذ، تِ ایي صَرت وِ تِ هحض سفت وزدى پیچ حتی ًاهَفك هی تز ٍ را تسیار هطىل ٍ سهاى

تزاتز  تاػث افشایص ارتؼاضات در فزواًس یه تزاتز یا دٍ ی تجْیش ٍ تیزیٌگ َّسیٌگ تحت تٌص لزار گزفتِ ٍ وزدُ ٍ پَستِ

 ضَد. دٍر دستگاُ هی

 ضَد: تِ سِ ضىل در تجْیشات هطاّذُ هی soft footتِ طَر ولی هطىل 

1- Soft foot ِتاضذ ٍ ایي هطىل تِ راحتی تا  تز اس تمیِ هی ّا خالی هَاسی وِ در ایي حالت سیز یىی اس پای

 تاضذ. ٍ پز وزدى آى تَسط ضین هٌاسة لاتل رفغ هی base plateگیزی فاصلِ هیاى پایِ ٍ  اًذاسُ

 

 
 هَاسی Soft foot. 1ضىل



  

 

2- Soft foot ِتَاًذ تِ دلیل ًاصاف تَدى  ای وِ هی ساٍیbase plate  یاpedestal ّای ًاضی اس  تِ دلیل پیچیذگی

ذ اس ٌوِ تزای رفغ ایي گًَِ اس ػیَب ٍجَد دارد ػثارت یّای ّای حزارتی ٍ یا هىاًیىی تِ ٍجَد آیذ. رٍش تٌص

 دار ٍ یا چٌذ تىِ ٍ یا صاف وزدى سطَح تا استفادُ اس سٌگ سٌثادُ.  استفادُ اس ضیوشّای ساٍیِ

 

 
 ای ساٍیِ Soft foot. 2ضىل

  

3- Soft foot تاضذ. ّای فَق هی تزویثی وِ ّواى طَر وِ اس اسن آى پیذاست تزویثی اس حالت 

 

 :  soft footگیری  اندازه

 ضَد: ّا اضارُ هی ّای هتفاٍتی ٍجَد دارد وِ در اداهِ تِ چٌذ هَرد اس آى رٍش soft footگیزی  تزای اًذاسُ

 

 استفاده از فیلر گیج -1

ّا تِ طَر واهل ضل  یىی اس پایِ سپسٍ  تاضذتایست سفت  ّای پایِ هی ی پیچ رٍش ًیش ولیِي در ای

سپس تؼذ اس سفت وزدى  .گیزی ٍ ثثت گزدد تَسط فیلز اًذاسُ base plateٍ  ی تجْیش پایِی تیي  َد ٍ فاصلِض

دار تَدى  وِ ایي رٍش در تطخیص ساٍیِ د. تا تَجِ تِ ایيگزدّا تىزار  ی پایِ ی هذوَر ایي هزاحل تزای ولیِ پایِ

ّایی وِ در اداهِ  وذام اس رٍش تا ّزضَد لثل اس ضزٍع تِ وار  وٌذ پیطٌْاد هی ّا ووه تسیار سیادی تِ ها هی پایِ

سیز ّای   گیزی در ضىل رٍش اًذاسُ .ّا تا ایي رٍش هَرد ارسیاتی لزار گیزد دار تَدى پایِ ، اتتذا ساٍیِ گزدد هؼزفی هی

 ًطاى دادُ ضذُ است:
 

 

 

 

 

  فیلزرٍش استفادُ اس  .3ضىل



  

 

 گیزی تا فیلز رٍش اًذاسُ. 4ضىل

 

 اندیکاتوراستفاده از ساعت  -2

ّای پایِ، ًَن  رٍش وار تِ ایي صَرت است وِ اتتذا پس اس اطویٌاى حاصل وزدى اس سفت تَدى پیچ

ی هَرد ًظز را تِ آراهی ضل  وٌین، سپس پایِ ّا گذاضتِ ٍ آى را صفز هی ساػت اًذیىاتَر را تز رٍی یىی اس پایِ

هجذد پایِ را در حذی سفت  ذیىاتَر،ًتِ ساػت ا وٌین، تذٍى دست سدى جایی را ثثت هی وزدُ ٍ هیشاى جاتِ

 صفز گزدد.  هجذداً وٌین وِ ساػت هی

 وٌین. ّا تىزار هی هزاحل گفتِ ضذُ را تِ تزتیة تزای سایز پیچی   حال ولیِ

 

  ىاتَریاًذ ساػت اس استفادُ. 5ضىل

 استفاده از لیسر االیمنت -4

ت تز رٍی ضفت ّواًٌذ ٌتاضذ، پس اس ًصة دستگاُ االیوّای پایِ سفت  ی پیچ تایست ولیِ در ایي رٍش ًیش هی

همادیز تزای  ٍ ّا ثثت دادُ، ّای لثلی ْا تفاٍت آى تا رٍشتٌضَد ٍ  ّا ضل ٍ هجذداً هحىن هی ّای لثلی پایِ رٍش

  تاضذ. ّز پایِ تَسط دستگاُ لیشر االیوٌت هی

 

 . دستگاُ لیشر االیوٌت6ضىل



  

  

 و روش تصحیح آن: soft footگیری  اندازههایی از نتایج حاصل از  نمونه

 مشکل االکلنگی -1

 

 soft footای اس هطىل  . ًو7ًَِضىل

تاضذ.  هی C  ٍBّای  ی االولٌگی پایِ تاضذ وِ ًطاى دٌّذُ هی soft footایي ًوًَِ والسیىی اس هطىل  

سیز  mm 0.80تایست  ضَد وِ هی گًَِ استٌثاط هی ایي ّا هطاّذُ ضذُ وِ در تزخَرد تا ایي الگَی پایِ هؼوَالً

اضتثاُ تَدُ ٍ در تزخَرد تا  لزار دادُ ضَد، در صَرتی وِ ایي تفىز واهالً Aی  ضیوش سیز پایِ C  ٍ0.76mmپایِ 

 ضَد:  چٌیي هَاردی دٍ راُ پیطٌْاد هی

 گیزی ٍ تىزار اًذاسُ Cی  سیز پایِ mm 0.80لزار دادى ضیوش تِ ضخاهت   -1

 فزهَلاستفادُ اس   -2

  (C+B)-(D+A) . 0.8 / 2= corrected shim for larger distance   

 )ایي فزهَل فمط تزای هطىل االولٌگی یا هَرب لاتل استفادُ است(

 

 خمیدگی پایه -3

 

 خویذگی پایِ . هطىل8ضىل

ٍ تىزار  C ی سیز پایِ mm 0.26ایي هذل تِ دلیل خزاتی پایِ تَدُ ٍ تا لزار دادى ضیوش تِ ضخاهت 

 گیزی لاتل رفغ است. اًذاسُ
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 اعمال نیرو از خارج به تجهیس -4

 

  soft footای اس هطىل . ًو9ًَِضىل

 

افی اس خارج تِ ضیا اػوال ًیزٍّای اٍ  Pipingثیز در اثز تحت تٌص تَدى تجْیش تحت تأایي هذل 

تایست پس اس تصحیح ٍ حذف  آیذ وِ هی ّای هزتَط تِ واتل هَتَر تِ ٍجَد هی هٌاسة ًثَدى ساپَرت تجْیش هثالً

 گیزی هجذداً تىزار ضَد. تٌص اًذاسُ

 اعوجاج پایه -5

 

 . هطىل اػَجاج پای11ِضىل

 

آیذ وِ در  هذل تِ دلیل پیچ ٍ تاب داضتي پایِ ٍ یا تؼذد ضیوشّای هَجَد در سیز پایِ تِ ٍجَد هیایي 

گیزی تا ضیوش تا ضخاهت هؼادل ٍ تِ  صَرت تؼذد ضیوشّا السم است آًْا را اس سیز پایِ خارج وزدُ ٍ پس اس اًذاسُ

دار  هجذداً تىزار ضَد ٍ یا هوىي است تِ دلیل ساٍیِگیزی  ػذد تجاٍس ًىٌذ جایگشیي ٍ اًذاسُ 3طَری وِ تؼذاد آًْا اس 

 تاضذ. ّای سیز لاتل رفغ هی تَدى پایِ تاضذ وِ در آى صَرت هطاتك ضىل

 

 

28 24 

0 0 

4 36 

0 0 

A B 

C D 



  

 

 

 

 

 : soft footمراحل تصحیح مشکل 

 ّا ی پایِ ٍ ثثت همادیز تزای ولیِ Base plateی هَجَد تیي پایِ ٍ  گیزی هیشاى فاصلِ اًذاسُ -1

  soft foot تطخیص ًَع -2

 اصالح ٍضؼیت تطخیص دادُ ضذُ طثك اصَل گفتِ ضذُ -3

 ( 0.07mm)هثال  ووتز اس تلزاًس تاضذ soft footهحَری در صَرتی وِ همادیز  ضزٍع تِ ػولیات ّن -4

 

 

 

 

 

 

 

 

استفادُ اس ضیوش تِ صَرت پلىاًی. 11ضىل    ى تا ضخاهت ونَاستفادُ اس چزم ٍ یا تفل. 12ضىل 

 استفادُ اس ضیوشّای استاًذارد. 13ضىل



  

 ای: زاویه soft footگیری  و اندازه نمونه جدول محاسبه

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ای ساٍیِ soft footگیزی  ٍ اًذاسُ . جذٍل هحاسث14ِضىل 

 

هٌاتغ: 

An Engineers Guide 

A Practical Guide To Shaft Alignment 

Soft foot Correction 

 تزجوِ ٍ گزدآٍری:

 اهیي اّزم

A B 

C D 


