
 

 انواع یاتاقان و بیرینگ و مسایا و معایب انواع یاتاقان , بیرینگ و رولبیرینگ .:

ای هَاسد ّن تِ ػٌَاى هاًغ دس ػش ساُ اًؼاى تَدُ ٍ  ًیشٍی اكٌىان ػلی سغن فَایذی وِ دس تشخی هَاسد تشای اًؼاى داؿتِ اػت دس پاسُ

ن سا واّؾ دّذ یاتالاى یا تیشیٌگ گاّی وِ اكٌىا تاػث اتالف همذاس تؼیاس صیادی اص اًشطی هی ؿَد. دس تؼشیف ولی ,تِ ّش تىیِ

(Bearing گَیٌذ . آیا تا تِ حال تِ چگًَگی واسوشد ٍػایلی هاًٌذ چشخْای اػىیت یا هَتَس ّای الىتشیىی وِ تِ ًشهی ٍ تا ػشػت هی )

اتضاسّایی وِ ها چشخٌذ تَجِ ًوَدُ ایذ؟ ػلت سا هی تَاى دسولوِ ی وَچه ٍ ػادُ یاتالاى )تیشیٌگ( یافت. تیشیٌگ ّا هوىي اػت دس 

ّوِ سٍصُ اص آًْا اػتفادُ هی وٌین ٍجَد داؿتِ تاؿٌذ .تذٍى یاتالاى، هی تایؼت پیَػتِ اجضایی سا وِ تحت اكٌىان خشاب هی ؿًَذ 

,ػَم وشد. یاتالاًْا تىیِ گاُ اكلی اجضاء چشخٌذُ پوپ ّا تَدُ ٍ هؼیَب ؿذى آًْا هوىي اػت هَلؼیت اجضاء چشخـی پوپ سا تغییش 

ِ دس ایي كَست تاػث تشخَسد لٌؼات ثاتت ٍ هتحشن پوپ هی گشدد. هؼیَب ؿذى ولی یاتالاًْا هوىي اػت هَجة خن ؿذى دّذ و

ّا اجضاء ّوِ  هحَس پوپ ؿَد ٍ دس ًْایت تاػث ؿىؼتگی هحَس ؿذُ ٍ دس ػایش هَاسد تاػث داؽ ؿذى هَهؼی لٌؼات پوپ ؿَد. یاتالاى

ی  َاًٌذ تذٍى آًْا تِ واس خَد اداهِ دٌّذ. پَؿؾ الواػی، اكٌىان سا دس ػاچوِ ٍ سیل لغضًذُت ای ّؼتٌذ وِ تجْیضات اًذوی هی هٌظَسُ

ی پالػتیىی تا اػتفادُ اص فشآیٌذ خاكی اػوال ؿَد ٍ حالت استجاػی ٍ ًَل  تَاًذ تِ هحفظِ ی وشتي هی دّذ. الیِ یاتالاى ّا واّؾ هی

ّا یا  ّای لغضًذُ )هتحشن( دس هیل لٌگ وـتی تا سیل  ّا، یاتالاى ای دس دٍچشخِ وِّای ػاچ ػوش اجضاء یاتالاى سا افضایؾ دّذ. یاتالاى

ّایی اص واستشد یاتالاًْا ّؼتٌذ. دس تؼیاسی اص هَاسد آًْا تایذ دس تشاتش دٍسّای  ّای تا واسایی تاال دس تجْیضات ٍسصؿی هَتَسی ًوًَِ یاتالاى

. چشخ دًذُ ّا، چشخ ٍ ؿفت تَػیلِ یاتالاًْا دس هحل اػتمشاس خَد ًلة ؿذُ ٍ دس تاالی هَتَس ٍ دس ًتیجِ گشهای صیاد هماٍهت وٌٌذ

هماتل اكٌىان ٍ فشػایؾ هحافظت هی ؿًَذ. یاتالاى ٍػیلِ ای اػت وِ اجاصُ حشوت ًؼثی همیذ تیي دٍ یا تیـتش اص دٍ لٌؼِ سا هی 

 دّذ وِ تِ هی تَاًذ تِ كَست چشخؾ یا حشوت خٌی تاؿذ .

 یاتاقان ها )بیرینگ ها(تاریخچه پیذایش 

هلشیْا دس ػْذ تاػتاى ػٌگْای ػظین سا تا حشوت تش سٍی الَاس چَتی جاتجا هی وشدًٌذ ٍ تشای ػَْلت دس حشوت آًْا سا تِ آب یا سٍغي 

ىاسی آى آغـتِ هی ًوَدًٌذ. ػپغ اػتفادُ اص هحَس، چشخ ٍ یاتالاى چَتی دس دسؿىِ ّای لذیوی ٍ اػتفادُ اص چشتی حیَاًات تشای سٍاً

تَػي ایؼان تاتیت آهشیىایی ٍ اػتفادُ اص آى دس ػاخت یاتالاًْای فلضی هَتَسّای تخاس ٍ  <8=9هتذاٍل ؿذ. وـف آلیاط تاتیت دسػال 

ػپغ ػاخت یاتالاًْایی )تشیٌگ( اص جٌغ تشًض اص تحَالت دیگش دس ػیش پیـشفت یاتالاًْا تَدًذ. ػاخت یاتالاًْای لغضؿی دس كٌایغ حول 

سا اص دیگش تحَالت دس  6=( ٍ دس ًْایت یاتالاًْای هگٌتی دس دِّ 6;( ٍ تیشیٌگْای غلتىی دس اٍائل دِّ )<9<9یلی دس ػال ) ًٍمل س

 پیذایؾ یاتالاًْا تَدُ اًذ.

 ? یاتالاى ّا )تیشیٌگْا( داسای دٍ ًمؾ اػاػی دس هاؿیي آالت دٍاس ّؼتٌذ

 داخل تذًِ جلَگیشی ًوایذ. ًگْذاسًذُ هحَس تٌَسیىِ اص تضلضل ٍ لمی آى دس - 9

 جلَگیشی اص حشوت جاًثی هحَس ٍ تشخَسد لؼوتْای هتحشن ٍ ثاتت -2

 یاتالاًْا )تیشیٌگ ّا( سا اص ًظش تاسی وِ تِ آًْا ٍاسد هی ؿَد تِ ػِ گشٍُ تمؼین هی وٌٌذ? 

 (Radialؿؼاػی ) -9

 (Axialهحَسی ) -2

 (Radial-Axialهحَسی ) -ؿؼاػی -8

 ػاختواى داخلی ًیض تِ ػِ گشٍُ تمؼین هی ؿًَذ? یاتالاًْا اص ًظش 



 (Sliding Contact Bearingیاتالاى لغضؿی ) -9

 (Rolling Bearingsیاتالاى غلتـی ) -2

 (Magneticیاتالاى هگٌتی ) -8

 اداهِ تؼذادی اص اًَاع هختلف یاتالاى )تیشیٌگ( سا هَسد تشسػی لشاس هی دّین ?دس 

 (Radial Bearingsیاتاقانهای شعاعی )

 یاتالاًْای )تیشیٌگ ّای( ؿؼاػی اجضایی اص هاؿیي آالت ّؼتٌذ وِ هجوَػِ هحَس سا دس صهاى تغییش دٍس ٍ تاس دس هشوض لشاس دادُ ٍ تاسّای

ذ. ایي ًَع یاتالاًْا ًثایذ دس تشاتش چشخؾ هماٍهتی ًـاى دٌّذ، دس غیش ایي كَست واّؾ ساًذهاى ػیؼتن سا تاػث ؿؼاػی سا تحوّل هی وٌٌ

 خَاٌّذ ؿذ. اًَاع هختلفی اص ایي ًَع یاتالاى )تشیٌگ( دس هاؿیي آالت هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشًذ وِ ػثاستٌذ اص ? 

 ٌگ ؿیاس ػویك ٍ خَد تٌظین وي تلَست تال ٍ سٍل دس هاؿیي آالت ػثه.یاتالاى )تشیٌگْای( ؿؼاػی غلتىی هاًٌذ تیشی -9

 یاتالاى ّا )تشیٌگْای( ؿؼاػی لغضؿی دس هاؿیي آالت تا فـاس تاال، هاًٌذ طٍسًال تیشیٌگْای تاتیتی.  -2

 یاتاقان )برینگ( های محوری 

فت گشدد ٍ لزا تایذ اص تیشیٌگ )یاتالاى( هحَسی اػتفادُ وشد. اگش تِ ؿفت تاس هحَسی ٍاسد ؿَد ,یاتالاى ؿؼاػی ًوی تَاًذ هاًغ اص حشوت ؿ

 یاتالاى هحَسی, یاتالاًی اػت وِ ٌّگام واس , تاس هحَسی سا تحوّل هی ًوایذ. ایي ًَع یاتالاى سا تشیٌگ وف گشد ًیض هی گَیٌذ.

وَد ٍ دس هاؿیي آالت ػٌگیي یاتالاى تشاػت صهاًی وِ ًیشٍی هحَسی ووی ٍجَد داؿتِ تاؿذ اص یاتالاى هخشًٍی سٍل هی تَاى اػتفادُ ً

 وفـىی تْتشیي اًتخاب خَاّذ تَد. 

 یاتاقان )بیرینگ( های شعاعی محوری 

ایي یاتالاى ػالٍُ تش تاس ؿؼاػی, تاس هحَسی سا ًیض تحول هی ًوایذ هاًٌذ یاتالاًْای تواع صاٍیِ ای یه سدیفِ، دٍ سدیفِ ٍ یا سٍلش 

 تیشیٌگْای هخشًٍی.

ص هَاسد اص یاتالاًْای تواع صاٍیِ ای یه سدیفِ تلَست دٍتایی تحالت سٍتِ سٍ، پـت تِ پـت ٍ یا پـت ػش ّن اػتفادُ هی دس تؼوی ا

ؿَد. اًتخاب سٍؽ ٍ حالت ًلة تؼتگی تِ همذاس ٍ جْت ًیشٍی هحَسی ّش دػتگاُ داسد ٍ دس هَاسدی ًیض اص تؼذاد تیشیٌگ تیـتشی 

 ِ تایی ٍ چْاستایی دس تاسّای ؿؼاػی هحَسی صیاد. اػتفادُ هی گشدد هاًٌذ حالت ًلة ػ
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 یاتاقان های )بیرینگ های( لغسشی 

چشخؾ ؿفت دس ایي یاتالاًْا تا لغضؽ ّوشاُ اػت تِ ایي هؼٌی وِ ؿفت دس داخل یاتالاى هؼتمیواً هی چشخذ )هاًٌذ تیشیٌگْای تَؿی( . 

لاى، واّؾ اكٌىان ٍ تِ حذالل سػاًذى ػایؾ، هؼوَال اص وفِ یاتالاى ٍ یا دس ایي ًَع یاتالاى )تیشیٌگ( تِ هٌظَس حفاظت اص ؿفت ٍ یاتا

تَؿْای تشًجی )دس یاتالاًْای یه پاسچِ( اػتفادُ هی ؿَد. یىی اص هَاد پش هلشف دس وفی یاتالاًْای لغضؿی آلیاط تاتیت اػت وِ اص 

 گیشًذ?  الاًْای لغضؿی هَسد اػتفادُ لشاس هیٍیظگی خَتی دس واّؾ خَسدگی تشخَسداس اػت. فلضاتی وِ هؼوَال دس ػاخت یات

 آلیاط تاتیت -9

 ػشب ػخت ؿذُ الىلی -2

 ػشب هؼی -8

 تشًض آلَهیٌیَهی -9

 فلضات تا سٍوؾ ًمشُ-:

 پالػتیه -;

 چَب ->

 الػتیه -=

 وشتي گشافیت -<

 خواص فیسیكی فلس یاتاقانهای لغسشی 

 هذ خؼتگی. -9

 هذ ًفَر پزیشی.  -2

 هذ گشیپاط. -8

 خاكیت ؿىل پزیشی. -9

 خاكیت اًتمال ػشیغ حشاست ٍ گشها. -:

 هذ خَسًذگی. -;

 تَاى تحوّل تاس.  ->

 Rolling bearingیاتاقان )بیرینگ( غلتشی 

یاتالاًْای غلتـی آى گشٍُ اص یاتالاًْا )تیشیٌگ( سا گَیٌذ وِ حشوت چشخـی هحَس دس آًْا ّوشاُ تا غلتؾ اجضاء یاتالاى )تیشیٌگ( اػت. 

ي ًَع تیشیٌگ، ؿفت ّیچ گًَِ حشوت لغضؿی ًؼثت تِ یاتالاى ًذاسد. تش خالف یاتالاًْای لغضؿی دس ًَع غلتـی, ولیِ اجضاء یاتالاى دس ای

هحَسی تا تَجِ تِ اجؼام غلتاًی -)تیشیٌگ( یه ٍاحذ سا تـىیل هی دٌّذ. تیشیٌگ ّای غلتـی ػالٍُ تش اًَاع هحَسی, ؿؼاػی ٍ ؿؼاػی

 تىاس سفتِ اػت تِ دٍ دػتِ ولی تمؼین هی ؿًَذ?وِ دس ػاختواى آًْا 

 تلثشیٌگ ّا تا ػوَ غلتاى وشٍی )یاتالاى ػاچوِ ای(. -9

 سٍلش تیشیٌگْا تا ػوَ غلتاى اػتَاًِ ای یا ؿثیِ تِ آى.  -2



 مسایای یاتاقانهای )بیرینگ( غلتشی

 تِ لحاٍ حشوت غلتـی دس ایي یاتالاًْا )تیشیٌگ ّا( ,اكٌىان ووتش ٍ دس ًتیجِ حشاست تَلیذ ؿذُ ووتش هی تاؿذ. -9

 دس ؿشٍع حشوت ,گـتاٍس اػوالی ًاچیض اػت. -2

 ًیاص تِ سٍغٌىاسی دس آًْا ووتش ٍ هخاسج ًگِ داسی ًیض پاییي تش اػت. -8

 هی تاؿذ.  هشالثت ٍ ًگْذاسی ایي یاتالاًْا آػاى تش -9

 اگش دس ؿشایي هٌاػة اص آًْا اػتفادُ ؿَد ػوش ًَالًی تشی داسًذ صیشا اهىاى افضایؾ لمی دس آًْا ون اػت. -:

 تِ خاًش اػتاًذاسد تَدى, تؼَین آًْا تِ ساحتی هیؼش اػت. -;

 یشیٌگ( اػتفادُ وشد.ًیاص تِ آب تٌذی اٍلیِ ًذاسًذ ٍ دس هشاحل اٍلیِ واس هی تَاى اص حذاوثش ظشفیت یاتالاى )ت ->

 معایب یاتاقان های )بیرینگ( غلتشی

 داؿتي حؼاػیت دس هماتل هشتِ.  -9

 تلشاًغ ون دس هحل ًلة ٍ هحَس ٍ دس ًتیجِ ّضیٌِ ػاخت تاالی آًْا. -2

 حشوت ّوشاُ تا كذا. -8

 هحذٍد تَدى تاس ٍ تؼذاد دٍس دس آًْا. -9

 : شیمسایای یاتاقان )بیرینگ( های لغسشی نسبت به غلت

 

. صهاًی وِ هحَس تحت تاسّای هذاٍم ٍ ثاتت لشاس هی گیشد, لؼوتْای تحت تاس یاتالاى ,تحت تٌؾ ثاتت لشاس هی گیشًذ وِ هَجة واّؾ 9

 خٌش هؼیَب ؿذى دس اثش خؼتگی هی ؿَد.

ط واس ًوَدُ ٍ سٍاًىاسی ٍ خٌه . چٌاچِ یاتالاًْای لغضؿی اص هَاد هٌاػة ػاختِ ؿذُ تاؿٌذ ,لادس خَاٌّذ تَد دس داخل هایغ هَسد پوپا2

 . واسی ؿًَذ

هی تَاًٌذ تاسّای  یاتالاًْای )تیشیٌگ ّای( غلتـی. تَػي سٍاًىاسی ٍ سٍغٌىاسی هٌاػة دس ػشػت ّای تاال یاتالاًْای لغضؿی ًؼثت تِ 8

 . تیـتشی سا تحول وٌٌذ

 : معایب یاتاقان های لغسشی نسبت به غلتشی

 

 تشاتش یاتالاًْای غلتـی اػت ٍ ایي اهش هَجة اتالف ّضیٌِ صیادی هی ؿَد. :9تا  96.هشیة اكٌىان آًْا 9

ىان تیـتش ,دهای سٍاًىاسی سا تا حذی افضایؾ هی دّذ وِ دس هاؿیي ّای دلیك ٍ گشاًمیوت ,خٌه واسی سا اجتٌاب . غالثا هشیة اك2ٌ

 ًاپزیش هی ػاصد.
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 یاتاقانهای غلتشیانواع 

 (( DEEP GROOVE BALL BEARINGSبلبرینگ های شیار عمیق  -1

ٍػیغ هی تاؿذ، صیشا ًشاحی آًْا ػادُ تَدُ ٍ اهىاى واسوشد دس ػشػت ّای صیاد سا داسا هی تاؿٌذ.  تلثشیٌگ ّای ؿیاس ػویكداهٌِ واستشد 

 .تَلیذ هی ؿًَذایي ًَع تلثیشیٌگ ّا دس چٌذ ًَع یه سدیفِ ، دٍ سدیفِ ٍ یه سدیفِ تا ؿیاس ػاچوِ خَس 

 

 ( SELF-ALIGNING BALL BEARINGS )بلبرینگ های خود تنظیم  -2

ایي ًَع تلثیشیٌگ داسای دٍ سدیف ػاچوِ تا یه حلمِ تیشًٍی هـتشن اػت وِ ؿیاس ػاچوِ دس آى تِ كَست هٌحٌی تَدُ ٍ ایي تاػث 

 .ایجاد خاكیت خَدتٌظیوی تلثشیٌگ دس هَالغ اًحشاف ٍ ًاّوشاػتایی ؿفت هی ؿَد

 

 (( ANGULAR CONTACT BALL BEARINGSبلبرینگ های تماس زاویه ای  -3

حلمِ ّای داخلی ٍ خاسجی ایي ًَع تلثشیٌگ ّا ًؼثت تِ یىذیگش صاٍیِ ای هی ػاصًذ وِ اهىاى تحول تاسّای ؿؼاػی ٍ هحَسی ّوضهاى 

سا تَػي آًْا فشاّن هی وٌذ. ّش لذس صاٍیِ تواع تلثشیٌگ تضسگتش تاؿذ، لذست تحول تاس هحَسی آى تیـتش هی ؿَد. تَلیذات هختلف ایي 

ٍ تلثشیٌگ ّای تا چْاس ًمٌِ  double row دٍ سدیفِ Single row اص? تلثشیٌگ ّای تواع صاٍیِ ای یه سدیفِ تلثشیٌگ ّا ػثاستٌذ

 Four Point Contact ball bearingsتواع 
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 ( CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS )رولربیرینگ )رولبرینگ( های استوانه ای  -4

ٍ ًشف لثِ ًذاؿتِ ٍ لزا سٍلثشیٌگ لاتلیت ًشاحی ایي سٍلثشیٌگ ّا تِ ًحَی اػت وِ یىی اص حلمِ ّای داخلی یا تیشًٍی، اص یه یا د

تفىیه ؿذى داسد. ایي اهش دس هَاسدی ًظیش جا صدى ٍ دس آٍسدى سٍلثشیٌگ ّا تِ خلَف دس هَاسدیىِ اًٌثاق تایذ تذاخلی تاؿذ، هَجة 

چشخؾ تا ػشػتْای تاال ًیض  تؼْیل واس هًَتاط ٍ دهًَتاط هی ؿَد. ایي ًَع سٍلشتشیٌگ ّا تا داؿتي لاتلیت تحول تاسّای ػٌگیي، لادس تِ

آغاص هی ؿَد، حلمِ پاییٌی تذٍى لثِ ٍ لاتل جذا ؿذى اػت ٍ دس ًَع دیگش وِ تا  NU ّؼتٌذ. دس یه ًَع اص آًْا وِ ؿواسُ آى تا حشف

لمِ هـخق هی ؿَد، حلمِ تاالیی تذٍى لثِ اػت. دس هَاسدی ًظیش اًثؼاى ًَلی هحَس ؿفت دس اثش حشاست، اهىاى جاتجایی ح N حشف

ؿشٍع هی ؿَد، حلمِ داخلی دس یه  NJ ّا دس اهتذاد هحَسی اص ایجاد تٌؾ احتوالی جلَگیشی هی وٌذ. دس ًَع دیگش وِ ًاهگزاسی آى تا

ؿشٍع هی ؿًَذ، حلمِ پاییٌی  NUP دس ػشی وِ ًام آًْا تا .ػوت داسای لثِ اػت، لزا اهىاى تغییش هىاى هحَسی اص یه ًشف ٍجَد داسد

یىپاسچِ ٍ دس ػوت دیگش لثِ جذاؿذًی داسد. ایي ًَع ًشاحی تاػث هی ؿَد وِ ًخؼت سٍلثشیٌگ لاتل تفىیه سا تِ دس یه ػوت لثِ 

ساحتی ًلة ًوَدُ ٍ ػپغ تا گزاؿتي لثِ دیگش دس جلَی آى سٍلثشیٌگ سا اص دٍ ًشف دس اهتذاد هحَسی تثثیت وشد. هی تَاى تِ جای لثِ 

، 96هـخق هی ؿَد، اػتفادُ ًوَد. همذاس ًاّوشاػتایی هجاص دس سٍلشتشیٌگ ػشی  HJ وِ تا Angle ring جذاؿذًی اص حلمِ گَؿِ داس

دسجِ ػاًتیگشاد 9:6، دس حذٍد ػِ دلیمِ اػت. سٍلثیشیٌگ ّای اػتَاًِ ای تا دهای 28ٍ  22، حذٍد چْاس دلیمِ ٍ دس ػشیْای 9ٍ  8، 2

ٍ تشًجی تؼتِ تِ ّش ػشی اًذاصُ تَلیذ هی فَالدی ًیض دس اًَاع پلی آهیذی، تذٍى تغییش اتؼادی لاتلیت واسوشد داسًذ. پٌجشُ ػاچوِ آًْا 

 .ؿَد
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 (Needle roller bearing )رولبرینگ های سوزنی  -5

دس سٍلثشیٌگ ّای ػَصًی، غلته ّا تِ ؿىل اػتَاًِ تَدُ، ٍلی لٌش آًْا تِ ًؼثت ًَلـاى وَچه اػت وِ تا داؿتي ایي ٍیظگی اص لذست 

ایي سٍلثیشیٌگ ّا دس اًَاع تا پَػتِ  .تحول تاس تاالیی تشخَسداس تَدُ ٍ دس هلاسفی وِ فوای هَجَد آى وَچه تاؿذ، هٌاػة ّؼتٌذ

تاص ,تا پَػتِ وـیذُ ؿذُ ٍ اًتْای تؼتِ , سٍلثشیٌگ ػَصًی تا حلمِ داخلی ٍ سٍلثشیٌگ ػَصًی تذٍى حلمِ داخلی وـیذُ ؿذُ ٍ اًتْای 

 تَلیذ هی ؿًَذ.

 

 ((SPHERICAL ROLLER BEARINGSی رولبرینگ های بشكه ا -6

ایي سٍلثشیٌگْا داسای دٍ سدیف غلته دس یه ؿیاس هـتشن هٌحٌی الـىل دسحلمِ تیشًٍی ّؼتٌذ ٍ دٍ ؿیاس دس حلمِ دسًٍی آًْا ًؼثت تِ 

هحَس تیشیٌگ )یاتالاى( صاٍیِ هی ػاصد. ایي ًَع تیشیٌگ خاكیت خَد تٌظیوی داؿتِ ٍ دس ًتیجِ ًؼثت تِ ًاّوشاػتایی ؿافت حؼاع 

تاس ؿؼاػی، تاس هحَسی سا ًیض اص دٍ ًشف هتحول هی ؿَد. غلته ّای آى تلٌذ، لٌَس ٍ هتماسى ٍ تِ تؼذاد صیاد  ًیؼت ٍ ػالٍُ تش تحول

 .ّؼتٌذ وِ ایي خلَكیات ػثة تحول تاس فَق الؼادُ صیاد ایي ًَع تیشیٌگْا )یاتالاى ّا( هی تاؿذ

 

 Taper roller bearings)رولبرینگ های مخروطی ) -7

ایي ًَع  .ایي تیشیٌگ داسای ؿیاس غلته هخشًٍی دس حلمِ تاالیی ٍ پاییٌی تَدُ ٍ جضء غلتـی ًیض دس آًْا تِ ؿىل هخشًٍی هی تاؿٌذ

تاسّای هشوة )ؿؼاػی ٍ هحَسی( هٌاػة ػاختِ اػت. لذست تحول تاس هحَسی تِ صاٍیِ ؿیاس حلمِ  ًشاحی، تیشیٌگ سا تشای تحول

 ّش لذس ایي صاٍیِ دس ایي ًَع یاتالاى تضسگتش تاؿذ لذست تحول تاس هحَسی سٍلثشیٌگ ًیض افضایؾ هی یاتذ. .تیشًٍی تؼتگی داسد
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  (Thrust ball bearings) بلبرینگ های کف گرد -8

 ًَذ ?تَلیذ هی ؿ double direction ٍ دٍ سدیفِ Single direction ایي ًَع تلثشیٌگ ّا دس اًَاع یه سدیفِ

 ((Single direction thrust ball bearingsبلبرینگ های کف گرد یک ردیفه  1-8

ایي ًَع تلثشیٌگ ّا تشای هَلؼیت دّی هحَسی ؿفت ٍ تحول تاس فمي اص یه ًشف هٌاػة تَدُ ٍ تحت ّیچ حالتی ًثایذ تاس ؿؼاػی تِ 

( تا ؿیاس ػاچوِ، لفؼِ تِ ّوشاُ ػاچوِ ّا ٍ یه ٍاؿش Shaft washerایي ًَع تلثشیٌگ ؿاهل یه ٍاؿش ؿفت ) .آًْا اػوال ؿَد

ٍ یا لَػی ؿىل  Flat ( تا ؿیاس ػاچوِ اػت. ٍاؿش هحفظِ تٌا تِ ًیاص هی تَاًذ تِ كَست تخت ٍ هؼٌحHousing washerهحفظِ )

Sphered ُػاختِ ؿَد وِ دس حالت دٍم دس كَستیىِ اص یه ٍاؿش ًـیوٌگا Seating ٌگ لادس تِ تٌاتك تا ًیض اػتفادُ ؿَد، تلثشی

 .ًاّوشاػتائی ّای اٍلیِ ؿفت خَاّذ تَد. ًظش تِ ایٌىِ اجضای تلثشیٌگ لاتل تفىیه ؿذى ّؼتٌذ لزا ًلة ایي ًَع تلثشیٌگ, ػادُ اػت

 (Double direction ball bearings بلبرینگ های کف گرد دو ردیفه ) 8 -2

ل تاس هحَسی اص ّش دٍ ًشف هی تاؿٌذ. تِ ایي ًَع تلثشیٌگ ّا ًیض هاًٌذ ًَع ایي تلثشیٌگ ّا لادس تِ هَلؼیت دّی هحَسی ؿفت ٍ تحو

تا دٍ ؿیاس ػاچوِ دس دٍ ًشف خَد، دٍ  Shaft washer لثلی ًثایذ تاس ؿؼاػی اػوال ًوَد. ایي تلثشیٌگ ّا ؿاهل یه ٍاؿش ؿافت

ی )یه سدیفِ( ٍاؿشّای هحفظِ هی تَاًٌذ تِ ّؼتٌذ وِ ّواًٌذ ًَع لثل Housing washer ػشی لفؼِ ٍ ػاچوِ ٍ دٍ ٍاؿش هحفظِ

اجضای ایي ًَع تلثشیٌگ ّا ًیض لاتل تفىیه ؿذى ّؼتٌذ. اًَاع هختلف تلثشیٌگ ّای وف گشد تا  .كَست هؼٌح یا لَػی ؿىل تاؿٌذ

 .لفؼِ ّای فَالدی ٍ تشًجی تَلیذ هی ؿًَذ
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  (Needle roller thrust bearings )رولبرینگ های سوزنی کف گرد -9

ایي سٍل تشیٌگ ّا لادس تِ تحول تاس هحَسی ػٌگیي تَدُ ٍ هوي حؼاع ًثَدى تِ تاسّای هشتِ ای ,تِ حذالل فوای هحَسی هوىي 

سا فمي اص یه ػوت هی تَاًٌذ هتحول ؿًَذ. ایي ًَع سٍل تشیٌگ ؿاهل ٍاؿش هحفظِ  تشای ًلة ًیاص داسًذ. ایي سٍلثشیٌگ ّا تاس هحَسی

Housing washerٍاؿش ؿفت ، Shaft washer  هجوَػِ لفؼِ ٍ غلته ّاػت. هی تَاى هجوَػِ لفؼِ ٍ غلته ّا سا فمي تا ٍ

 ػختی ٍ كافی ػٌح وافی تشخَسداس تاؿذ.تىاس تشد ٍ ایي دس حالتیؼت وِ ًـیوٌگاُ سٍل تشیٌگ اص  Thrust washer یه ٍاؿش وفی

 (Spherical roller thrust bearings )رولبرینگ های بشكه ای کف گرد  -11

دس ایي سٍل تشیٌگ ّا حالت صاٍیِ داس تَدى ؿیاس غلته ًؼثت تِ هحَس، آًْا سا تشای تحول تاسّای ؿؼاػی ٍ هحَسی هٌاػة هی ػاصد. 

ظین تَدى اػت وِ ایي اهش هَجة ػذم حؼاػیت سٍلثشیٌگ ًؼثت تِ ًاّوشاػتایی ؿفت هی خلَكیت هْن دیگش آًْا لاتلیت خَد تٌ

تِ ّوشاُ لفؼِ ٍ غلته ّا یه تخؾ اص  Shaft washer گشدد. اجضای ایي سٍلثشیٌگ ّا تفىیه ؿذًی تَدُ ٍ دس آًْا, ٍاؿش ؿافت

لته ّای تـىِ ای دس ایي ًَع سٍلثشیٌگ ّا لؼوت دیگش آًشا تـىیل هی دٌّذ. غ Housing washer سٍلثشیٌگ ٍ ٍاؿش هحفظِ

حالت ًاهتماسى داؿتِ ٍ تؼذاد صیاد ایي غلته ّا تِ ّوشاُ ًشاحی خاف ؿیاس غلته هَجة لذست فَق الؼادُ تاالی آًْا دس تشاتش تاسّای 

( وِ  Eٍجَد داسًذ )پؼًَذ ًشاحی ّای خاكی ًیض .هحَسی اػت. هوٌا ایي سٍلثشیٌگ ّا اص ػشػت دٍساًی ًؼثتاً تاالیی ًیض تشخَسداسًذ

ٍ اوثشیت  Window-type فَالدیلذست تحول تاس آًْا اص ًَع هؼوَلی ًیض تیـتش اػت. تؼوی اص ػشیْای ایي ًَع سٍلثشیٌگْا تا لفؼِ 

ایي لفؼِ ّا تا یه تَؽ وِ دس ػَساخ ٍاؿش ؿافت تؼثیِ ؿذُ اػت، ػشیْا تا لفؼِ فَالدی یا تشًجی هاؿیٌىاسی ؿذُ تَلیذ هی گشدًذ وِ 

جْت لشاس گشفتي دس ٍهؼیت دسػت, تٌظین هی ؿَد. ّواًگًَِ وِ لثالً گفتِ ؿذ، سٍلثشیٌگ ّای تـىِ ای وف گشد خاكیت خَد 

 تٌظیوی داسًذ.
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  Cylindrical roller thrust Bearings )رولبرینگ های استوانه ای کف گرد ) -11

ایي سٍلثشیٌگ ّا تشای تحول تاسّای هحَسی ػٌگیي هٌاػة ّؼتٌذ. تؼالٍُ دس هماتل تاسّای هشتِ ای حؼاع ًثَدُ، اػتحىام تاال داسًذ ٍ 

ًشاحی  .فوای هحَسی ووی تشای ًلة ًیاص داسًذ. دس ًَع یه سدیفِ ػاختِ ؿذُ ٍ تاس هحَسی سا تٌْا اص یه ػوت هی تَاًٌذ تحول وٌٌذ

ٍ لفؼِ تْوشاُ تؼذادی غلته  Housing washer ، یه ٍاؿش هحفظShaft washerٍِ ؿاهل یه ٍاؿش ؿفت آًْا ػادُ تَدُ 

ّؼتٌذ. دس هَاسدیىِ هحل لشاس گشفتي سٍلثشیٌگ هٌاػة تاؿذ، هی تَاى ٍاؿشّای هحفظِ ٍ ؿافت سا حزف ًوَد ٍ اص خَد لفؼِ ٍ غلته 

ایذ ػخت ٍ پشداخت ؿذُ تاؿذ. تِ ّویي دلیل هؼوَالً ول سٍلثشیٌگ داسای یه ّا اػتفادُ وشد، ٍلی تِ ّش حال هحل لشاس ایي هجوَػِ ت

 ؿواسُ خاف ٍ ّش یه اص اجضاء آى ًیض داسای یه ؿواسُ هجضا ّؼتٌذ.

 

 قان های )بیرینگ های( مغناطیسی )مگنتی(یاتا

یاتالاى )تیشیٌگ( هگٌتی یه ػیؼتن الىتشٍهغٌاًیؼی اػت وِ ؿاهل یه لؼوت هتحشن تٌام سٍتَس ٍ لؼوت ثاتتی تٌام اػتاتَس هی 

 Electronic controlتاؿذ. ًیشٍی هغٌاًیؼی هَسد ًیاص دس ایي ًَع تیشیٌگ )یاتالاى( تَػي یه ػیؼتن الىتشًٍیىی تٌام )

cabinet?( وٌتشل هی ؿَد. ایي ًَع یاتالاى )تیشیٌگ( اص ػِ لؼوت هتفاٍت ٍ هجضا ػاختِ هی ؿَد 

 تیشیٌگ اكلی -9

 ػیؼتن وٌتشل الىتشًٍیىی -2

 تیشیٌگ ووىی. -8

 

 تیشیٌگ )یاتالاى( اكلی ایي ػیؼتن تلَست ؿؼاػی ٍ هحَسی هی تاؿذ. 
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دسجِ دس اًشاف هحَس لشاس گشفتِ اػت. ّش وذام اص ایي تالـتىْا تَػي  :9تلَست چْاس تالـته الىتشٍهگٌتی دس صٍایای  یاتالاى ؿؼاػی

تاالیی ًمؾ ًگْذاسًذُ ٍ خٌثی وٌٌذُ ًیشٍی ثمل سا تشای سٍتَس ایفا هی ًوایٌذ. تحشیه یه آهپلی فایش تحشیه هی ؿًَذ. دٍ ػذد تالـته 

 تِ هَلغ دس ّش وذام اص تالـتىْا ٍ تٌظین تِ هَلغ ًیشٍی هغٌاًیؼی تاػث پایذاسی هحَس دس هشوض ٍ گشدؽ آصاد آى هی گشدد. 

ت ًلة ؿذُ اػت )تشاػت والش( ٍ ّوچٌیي یه دیؼه ایي ػیؼتن ؿاهل یه دیؼه فشٍ هغٌاًیؼی اػت وِ سٍی ؿف یاتالاى هحَسی

 الىتشٍهغٌاًیؼی اػت وِ دس یه ػوت تشاػت والش دس تذًِ لشاس داسد ٍ تا فؼال ؿذى ایي ػیؼتن هحَس دس ٍهؼیت پایذاس لشاس هی گیشد. 

 سیستم کنترل الكترونیكی یاتاقانهای مگنتی )مغناطیسی(

ٍتَس دسٍى اػتاتَس تا تغییش همذاس جشیاى الىتشٍهغٌاًیؼی دس تالـتىْا اػت.ایي ػیؼتن تا واس ایي ػیؼتن الىتشًٍیىی، وٌتشل هَلؼیت س

 فؼال ٍ یا ون اثشوشدى حالت هگٌتی دس تالـتىْای تیشیٌگ, تٌظیوات الصم سا هتٌاػة تا تغییشات فشواًؼی دس هاؿیي اًجام هی دّذ.

حل یاتالاى ؿؼاػی ٍ هحَسی تِ ایي ػیؼتن هی سػذ. دٍ تشاًؼذیَػش دس اًالػات هَسد ًیاص ػیؼتن وٌتشل اص ًشیك تشاًؼذیَػشّا اص ه

 تیشیٌگ ؿؼاػی ٍ یىی دس تیشیٌگ هحَسی, هَلؼیت هحَس سا هـخق هی ًوایٌذ.

 یاتاقان )بیرینگ( های کمكی در یاتاقان مگنتی

ؼتن هغٌاًیؼی اهىاى تشخَسد سٍتَس ٍ تیشیٌگ ووىی ًیض جْت ًگْذاسی سٍتَس دس هذت تَلف هاؿیي ٍ یا صهاًی وِ تذلیل اؿىال دس ػی

اػتاتَس ٍجَد داؿتِ تاؿذ هَسد اػتفادُ لشاس هی گیشد. دس صهاى لٌغ ًیشٍی هغٌاًیؼی، سٍتَس دس حال چشخؾ تش سٍی یاتالاى ووىی لشاس 

َس ٍ اػتاتَس هی تاؿذ ٍ گشفتِ ٍ اص آػیة سػیذى تِ خَد سٍتَس ٍ اػتاتَس جلَگیشی هی ؿَد. لمی ایي یاتالاى هؼادل ًلف فاكلِ تیي سٍت

 تلَستی اػت وِ دس حالت ػىَى ٍ یا لٌغ ًاگْاًی ًیشٍی هغٌاًیؼی، سٍتَس دس ٍهؼیت هیاًی ػیؼتن لشاس هی گیشد.

تَؿْای خـه )تذٍى ًیاص تِ سٍغٌىاسی( دس ػاخت ایي یاتالاًْای ووىی اػتفادُ هی ؿَد. ػاخت ایي ًَع تیشیٌگ ووىی هٌاتك 

یؼتن هذ خضؽ )هذ پشٍاص( سٍتَس كَست گشفتِ ٍ جایگضیي خَتی جْت سٍلشتیشیٌگ ّای لذیوی اػت وِ دس تىٌَلَطی جذیذ ٍ تٌام ػ

 ایي ًَع تیشیٌگْا )هگٌتی( هَسد اػتفادُ لشاس هی گشفتِ اػت. 

 ػایت ّای هفیذ ?
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