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  پیشگفتار:

  

ایران خودرو پانهـادم. ایـن نماینـدگی در     5035به نمایندگی  22/4/89من در روز سه شنبه 

شهرك غرب میدان بوستان واقـع شـده اسـت. در روزهـاي شـنبه، یـک شـنبه، سـه شـنبه،          

مـی   به فعالیت    16ساعت   حدود تا   و  می رفتم 8چهارشنبه و پنج شنبه صبح ها ساعت 

متر بود. وارد نمایندگی کـه مـی شـویم در سـمت      2000وعه بنایی حدود پرداختم. کل مجم

چپ دفتر است که پذیرش در آنجا انجام می گرفت. بعـد از دفتـر بـه ترتیـب بـاتري سـازي،       

صافکاري، نقاشی، فروشگاه و چند دهنه مکانیکی قرار دارد. در هر یک از این دهنه ها دو عدد 

رد. در طبقه دوم نیز انبار اجناس و یک رختکن براي چال و دو عدد جک هیدرولیکی وجود دا

  کارمندان موجود است.
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  انواع بلبرینگها

  و کاربرد آنها
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  انواع بلبرینگهاي غلتشی 

به طو رکلی تمام بلبرینگهاي غلتشی از دو عدد رینگ و مجموعه اي از اجزاء غلتـده کـه در مسـیر    

. شـکلهاي اسـتاندارد ایـن اجـزا شـامل       مشخصی داخل رینگها حرکت می کنند ، تشکیل شده اند

ساچمه ، رولر استوانه اي ، رولر سوزنی ، رولر مخروطی ، رولر بشکه اي متقارن و رولر بشـکه اي نـا   

 .1متقارن می باشد همانند شکل 

  

همچنین اجزاي غلتنده ، با قفسه اي مهار شده اند تا همواره فاصله انها ار هم ثابت مانده واز برخورد 

س آنها جلوگیري شود. در رولبرینگهاي سوزنی و رولبرینگهاي کروي خود تنظـیم بـدون لبـه    و تما

برآمده (روي رینگ داخلی)، قفسه باید موقعیت مناسب محوردوران رولرها را نیز تضمین نماید . در 

بلبرینگهاي قابل تفکیک ، قفسه ها وظیفه دیگري نیز دارند که نگه داشتن مجموعه اجزاء کنار هـم  

  می باشد . این امر باعث تسهیل در نصب ببرینگها می شود .

اکثراً رینگهاو اجزاء غلتنده را از فوالد هاي کروم داري می سازند که توانایی سـختی پـذیري تـامغز    

قطعه را داشته باشند . در بعضی موارد نیز از فوالدهاي سخت شونده سـطحی اسـتفاده مـی گـردد.     

، مثل بیرینگهاي مفصلی بزرگ ، از کونچ و تمپر کـردن فـوالد بـا    قطعات بیرینگهاي غلتشی بزرگ 

قابلیت سختی پذیري سطحی ، تولید مـی شـوند و فقـط سـطوح تمـاس سـخت مـی گردنـد . در         

بیرینگهاي ویژه که تحت بار ، سرعت ، حرارت و یا خوردگی باالیی کار می کنند از فوالدهاي مقاوم 

اه پالستیک ، سرامیک یا مواد مخصوص دیگر بنا بـه مـورد   به حرارت یا فوالدهاي زنگ نزن به همر

  کاربرد استفاده می شود .
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قفسه هاي تولید شده به روش پرس کاري ورق معموالً از ورقهاي فـوالدي سـاخته     مـی شـوند .     

البته در بعضی موراد ، از ورق برنجی نیز استفاده می گردد. قفسه هاي یکپارچه نیـز از پالسـتیک ،   

آلیاژهاي سبک یا فوالد و در بعضی موارد از آهن ژینتر شده (تف جوشی شـده) یـا از رزیـن    برنج ، 

فنولی با الیه هاي الیاف نخی ساخته         می شـوند .البتـه اکثـراً قفسـه هـاي یکپارچـه از مـواد        

  .ترموپالست تزریق شده در قالب ، خصوصاً از پلی امید تقویت شده با الیاف شیشه تولید می شوند 

انواع بلبرینگهاي غلتشی باتوجه به طراحی  وموارد کاربرد ، دسته بندي شده انـد . مشخصـه اصـلی    

راستاي اعمـال بـار اصـلی بـه آنهـا مـی باشـد         تمایز بین بیرینگهاي شعاعی از بیرینگهاي محوري ،

خصـه  وهمچنین شکل اجزاي غلتنده ، نشانه اصلی تمایز بین بیرینگها و رولبرینگها مـی باشـد . مش  

مهم دیگر جهات مهار شفت توسط بیرینگ غلتشی است . مثالً آیا بیرینگ امکان جابجایی محـوري  

به شفت می دهد؟ یا آیا بیرینگ اجازه حرکت زاویه اي به شفت می دهد تا بتواند خود را با انحراف 

  شفت به هنگام دوران رینگها تطبیق دهد ؟

  بلبرینگهاي شعاعی 

  بلبرینگهاي شیار عمیق 

در این نوع بلبرینگها ، در هر رینگ یک شیار عمیق دایرهاي با شعاعی برابر با شعاع ساچمه وجود 

دارد . به خاطر وجود همین شیار و ایجاد سطح تماس باال بین ساچمه ها و رینگها ، این نوع 

 3 و 2بلبرینگها توان تحمل بارهاي شعاعی زیاد به همراه نیروهاي محوري را دارند به شکلهاي 

  توجه شود 

.  
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نحوه مونتاژ ساچمه ها بین رینگها را نشان می دهد . در ابتدا فضاي فضاي خـالی ناشـی از    4شکل 

خارج از مرکز قرار گرفتن رینگها نسبت به هم ، امکان قرار دادن ساچمه ها داخل رینگهـا را ایجـاد   

ت مربـوط و بـا توجـه بـه     می کند .  الزم به ذکر است انـدازه و تعـداد سـاچمه هـا توسـط معـادال      

االستیسیته رینگها محاسبه می گردد . پس از قرار گیري تمامی ساچمه هـا ، رینـگ داخلـی را در    

موقعیت هم مرکز با رینگ خارجی قرار می دهیم، سپس ساچمه هـا را در فضـاي بـین رینگهـا بـا      

  ونتاژ نمود . فواصل مساوي مرتب می کنیم، در این حالت می توان قفسه را روي ساچمه ها م

اکثراً در بلبرینگهاي شیار عمیق از قفسه هاي دو تکه استفاده می شود ،این قفسه ها معموالً از 

پرسکاري روق فوالدي یا برنجی ساخته می شوند . نیمه هاي قفسه از دو طرف در بلبرینگ قرار 

  تصل می گردند. گرفته و توسط پرچ یا خم کردن لبه هاي اضافی خار مانند روي آنها به هم م
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در برخی موراد از قفسه هاي پالستیکی نیز استفاده می شود . در نمونه هاي پالسـتیکی لبـه هـاي    

نگهدارنده قابل انعطافی تعبیه شده که به همین جهت به راحتی و با فشار     می توان آن را داخـل  

ژه داشته باشند از قفسه هاي یکپارچـه  بلبرینگ و ساچمه چفت کرد . در بلبرینگهایی که کاربرد وی

اي مشابه قفسه هاي دو تکه پرسی که ساچمه ها را ثابت می کنند استفاده می شـود .قفسـه هـاي    

یکپارچه این نوع بلبیرینگها که براي کا در سرعت باال طراحی شده اند ، می توانند توسط لبه هـاي  

راي این نوع قفسه ها، باید لبه هاي رینگهـا  رینگ داخلی یا خارجی نیز در جاي خود ثابت شوند . ب

  سنگ زده شود . 

به دلیل توانایی تحمل بارهاي شعاعی و محوري ، اصطکاك کم و توانـایی تحمـل سـرعتهاي بـاال ،     

بلبرینگها شیار عمیق کاربرد گسترده اي در صنایع مختلف پیدا کرده اند بلبرینگهاي شیار عمیق دو 

مشی را نیز دارند . بلبرینگهـا شـیارعمیق دو ردیفـه بـراي شـفتهاي      ردیفه قابلیت تحمل بارهاي خ

کوتاهی کـه بخـواهیم فقـط از یـک بلبرینـگ در انتهـاي آن اسـتفاده کنـیم مناسـب اسـت.امروزه           

در  6یا مجهز به حلقه آب بنـدي پالسـتیکی شـکل     5بلبرینگهاي شیار عمیق با حفاظ فلزي شکل 

  حجم بسیار باالیی به کار می روند . 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

٧

  

حلقه هاي آب بندي ، داخل بلبرینگ هـا پـاکیزه مانـده وایـن امـر باعـث       به دلیل وجود حفاظها یا 

افزایش عمر بلبرینگ می گردد. این بلبرینگ ها خصوصـاً بـراي طراحـی ماشـینهاي جمـع و جـود       

مناسب هستند زیرا دیگر نیاز به در نظر گرفتن فضایی براي نصـب کاسـه نمـد جهـت محافظـت از      

  لبرینگ ها نمی باشد . ب

حفاظها با پرس کردن واشرهاي فوالدي داخل شیار مربوطه در رینگ خارجی و فرم دهی لبه پایین 

به صورتی که با لبه رینگ داخلی فاصله کمی داشته باشد روي بلبرینگ نصب می شوند . حلقه هاي 

چسبانده شـده سـاخته    آب بند از الستیک یا واشر پالستیکی که به یک حلقه فلزي جهت جا زدن

می شوند . لبه داخلی حلقه آب بندي فرم مخصوصی دارد تا بتواند روي لبه سـنگ خـورده رینـگ    

داخلی بلغزد . این لبه به نحوي با سطح لبه رینگ یا حفاظ دار به صورت یک طرفه یا دو طرفـه در  

ه آب بندي داشته باشـند  بازار موجود       می باشند . داخل بلبرینگهایی که در هر دو طرف ، حلق

توسط تولید کننده به میزان الزم گریس تزریق می گردد و این میزان به نحوي در نظر گرفته شده  ،

  است که تا پایان عمر مفید بلبرینگ ، نیازي به گریسکاري مجدد نباشد .

  Sبلبرینگ هاي نوع 

می نامنـد .      Sرا بلبرینگ نوع بلبرینگهاي با شیار عمیق که رینگ داخلی آنها دنباله داشته باشد 

این طرح فقط براي بعضی از موارد خاص به کار می رود . در این نوع بلبرینگ به یک طرف رینـگ  

و یا خـود رینـگ داخلـی     7داخلی ، یک رینگ قفل کن خارج از مرکز نصب می شود همانند شکل 

عموماً این نوع رینگها حلقـه  .  8بلندتر طراحی شده و روي آن دو پیچ تنظیم تعبیه می شود شکل 

آب بندي الستیکی دو طرفه داشته و حتی در مورادي اززبانه هاي نصب شده خارجی رینگ بیرونی 

به شکل کروي سنگ زده می شود تا با چرخش داخل محفظه چدنی یا فـوالدي مخصـوص خـود ،    

ار گیـري بلبرینـگ   بتواند خود را با اشکاالت احتمالی عدم تراز بودن شفت یـا اشـکال موقعیـت قـر    
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تطبیق دهد . این بلبرینگها عموماً درماشین آالت کشاورزي ، نوار نقاله ها و ماشین آالت ساختمانی  ،

  به کار می روند .

  بلبرینگهاي شیار عمیق با شیار جازنی ساچمه ها 

. شـکل  می باشند   گهاي شیار عمیق بدون شیار جا زنیاین نوع بلبرینگ در واقع نمونه اولیه بلبرین

  .10و 9

در یک طرف این بلبرینگ ها روي لبه هر دورینگ داخلی و خارجی شـیارهایی تعبیـه شـده کـه از     

طریق این شیارها می توان براحتی ساچمه ها را داخل بلبرینگ جا زد. این بلبرینگ ها جهت تحمل 

زنـی خـارج   بارهاي محوري زیاد مناسب نمی باشند ، زیرا درآن صورت ساچمه ها از شیارهاي جـا  

خواهند شد . چون تقریباً  به تمام بیرینگها بار محوري نیز وارد می شود ، بیرینگهـاي بـدون شـیار    

  جازنی کاربردي بیشتري دارند .

  بیرینگ هاي دینام 

ساختمان بیرینگ هاي آهنربایی بسیار شبیه بلبرینگهاي شیار عمیق بدون شیا رجازنی اسـت . امـا   

ک لبه وجود دارد ،اجزاء آن می توانند براحتی از بیرینگ جـدا شـوند   چون در رینگ خارجی فقط ی

.پروفیل دایره اي شکل شیار در رینگ خارجی ، از مرکز رینگ به بعد تبدیل به پروفیل خطـی مـی   

شود . بیرینگ هاي دینام بار محوري را فقط در یک جهت می توانند تحمل کنند . به همین دلیـل  

استاي محوري باید از دو بیرینگ رو در روي هم استفاده نمود .معمـوالً  براي مهار نمودن شفت در ر

در این حالت بیرینگها را با لقی محوري کمی مونتاژ می نمایند تا امکان انطباق با تغییرات جزئی در 

طول شفت و محفظه بیرینگ وجود داشته باشد . از آنجا که اجزاء بیرینگ هـاي دینـام قابـل جـدا     

توان رینگ داخلی با ساچمه ها و قفسه را جداگانه در جایگاهشـان نصـب نمـود     شدن هستند ، می

شکل از جنس برنج یا فوالد نگهداشته می شـوند ، البتـه از    U.ساچمه ها توسط قفسه اي با مقطع 

قفسه هاي یکپارچه از جنس پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه نیز اسـتفاده مـی شـود. قفسـه ،     

  .جموعه را تشکیل می دهنداخلی ، یک مساچمه ها و رینگ د
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گرچه قطر خارجی تمام رولربیرینگها تلرانس منفی دارنـد ، ولـی تمـام بیرینگهـاي دینـام تلـرانس       

+0.01mm .دارند . منشاء این تفاوت به گذشته باز می گردد  

برقی ، قطب  بیرینگهاي دینام در انواع لوازم الکتریکی کوچک از قبیل دینام ، استارت خودرو، جارو

  استفاده شده اند ، ولی رفته رفته جاي خود را به بلبرینگهاي شیار عمیق می دهند . …نما و 

  بلبرینگ باتماس زاویه اي یک ردیفه

  نشان داده شده است،  12در بلبرینگ هاي با تماس زاویه اي یک ردیفه، همانگونه که در شکل 

  

  

  

  

ها تحت زاویه تماس مشخصی از یک رینگ بـه ینـگ دیگـر    شیارها به نحوي قرار گرفته اند که نیرو

  منتقل می شوند ، زاویه اي که بین خط اعمال نیرو و صفحه شعاعی تشکیل شده است.

  درجه ساخته شده اند .  40و25و 15بلبرینگ هاي با تماس زاویه اي در انواع مختلف با زاویه تماس 

زاویهاي یک ردیفه خیلـی ، بهتـر از بلبرینگهـاي    بلبرینگهاي با تماس  به خاطر همین زاویه تماس ،

شیار دارد ، قادر به تحمل بارهاي محوري باال می باشند . هر چند آنها فقط زمانی قـادر بـه تحمـل    

  بارهاي شعاعی هستند که تحت بارهاي محوري نیز باشند .

دار مجاز تعیین شده دائمی نباشد و یا نسبت بار شعاعی به بار محوري از مق اگر بار محوري اعمالی ،

به واسطه زاویه تماس باالتر باشد ، باید از دو بلبرینگ روبه روي هم در شفت استفاده شود تا شفت 
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درهر دو جهت محوري ثابت شود، جهت دست یافتن به بهترین وضعیت تقسیم بار و غلتش ساچمه 

اً تنظـیم کـرد . تنظـیم    ها ، باید هنگام مونتاژ کردن ، موقعیت محـوري ایـن دو بلبرینـگ را دقیقـ    

موقعیت محوري بلبرینگها ، مانع جدا شدن بیش از حد بلبرینگها در اثر اخـتالف حرارتـی شـفت و    

نشیمنگاه بلبرینگها  می گردد. این اختالف حرارت که باعث انبساط و انقباض درراستاي محور مـی  

ه تنظیم الستیکی     می توان شود ،می تواند باعث تغییر لقی بین اجزاء بلبرینگ شود . با یک وسیل

  تغییرات فاصله بلبرینگها را جبران کرد . 

کنار هم   13و یا پشت سر هم مانند شکل  xو  oبلبیرینگهاي با تماس زاویه اي یک ردیفه به شکل 

گفته     می شود . البته آنها را می  uمونتاژ می شوند که به این چیدمانها اصطالحاً طرح عمومی یا 

ا به نیاز در شکلهاي مختلفی حتی بدون الیی تنظیم نیز کنار هم چید و بسته  به نوع طـرح  توان بن

) بلبرینگهاي جفت شده لقی یا بار اولیه مختلفی خواهند داشت . بلبرینگهاي UL,UO,UAانتخابی (

ي ، بسیار دقیقی که اصطالحاً بلبرینگ محور نامیده می شوند ، درواقع بلبرینگهاي با تماس زاویـه ا 

درجـه مـی باشـند . ایـن نـوع بلبرینـگ غالبـاً در محـور کـارگیر           a0=25یا  a0=15با زاویه تماس 

ماشینهاي ابزار با سرعت دوران باال و همچنین در تجهیزاتی با محـور دوران دقیـق و بـدون لقـی و     

هاي بـا  درجه براي سرعتهاي بسیار باال و طرح 15لنگی ، به کار می روند . طرحهاي با زاویه تماس 

درجه جهت تحمل بارهاي محوري باال مناسب هستند . بلبرینگهاي با چیدمان عمومی در  25زاویه 

  آورده شده اند . 13شکل 
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سرعت دوران باال باعث اعمال نیروي گریز از مرکز بیشتري در ساچمه ها میشـود . ایـن   

رقابلت وجهـی در محـدود   نیروها به بارهاي کاري وارده افزوده می شوند و در نتیجه تاثی

نمودن سرعت دارند . کاهش نیرویهاي گریز از مرکز و در نتیجه امکان افـزایش سـرعت   

در بلبرینگهاي با تمـاس زاویـه    HS719و  HS70مجاز کاري ، توسط طرحهاي جدید و پیشرفته 

ار رفته اي میسر گشته که در آنها نسبت به بلبرینگهاي هم اندازه خود، ساچمه هاي کوچکتري به ک

است.شرایط تماس ویژه بین ساچمه و سطوح تماس ، اصطکاك و دماي کاري را پایین نگه می دارد 

از  HC70, HC719در طرحهـاي   . در سالهاي اخیر جهت افزایش بیشـتر سـرعت مجـاز کـاري ،    

مقطع بلبرینگهاي محور ، از نوع  14) در شکل 71ساچمه هاي سرامیک استفاده شده است . (شکل 

  مقایسه شده اند . HS,HCندارد با مقطاطع بلبرینگهاي نوع استا

  

  

  

  

  

  

  

  

در مدلهاي امروزي بلبرینگهاي با تماس زاویه اي یک ردیفـه لبـه هـاي سـطوح تمـاس بـه شـکلی        

  طراحی شده اند که اجزاء بلبرینگ کنار هم ثابت هستند و دیگر قابل تفکیک نمی باشند .
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ه از جنس پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه یا رزیـن فنـولی   در آنها عموماً از قفسه هاي یکپارچ

با الیه هاي نخی استفاده می شود ، در بلبرینگهاي بزرگتر ، از قفسه هاي برنجی ماشـینکاري شـده   

  استفاده می شود .

  بلبرینگهاي با تماس زاویه اي دو ردیفه 

باشـد . بـه شـکلی کـه راس      مـی  Oطرح آنها مشابه بلبرینگهاي یک ردیفه جفت شده با چیـدمان  

مخروط فرضی تشکیل شده از خطوط راستاي تماس ساچمه ها ، همواره در بیرون بلبرینگ تشکیل 

می شود . بلبرینگهاي با تماس زاویه اي دو ردیفه قادر به تحمل بارهاي سنگین شعاعی و محـوري  

  د.هستند . به ویژه آنها براي ثابت کردن شت در راستاي محوري مناسب هستن

بنابراین توانایی  15a,bبلبرینگهاي با تماس زاویه اي دو ردیفه کوچک، شیار جازنی ندارند شکلهاي 

تحمل بار محوري در هر دو جهت را دارند . قفسه هاي آنها از جنس پلی آمید تقویت شده با الیـاف  

ر آنها از قفسه و د 15c,dشیشه است . اما بلبرینگهاي بزرگتر ،در یک طرف شیار جازنی دارند شکل 

هاي برنجی ماشینکاري شده و یا ورق فوالدي موجدار براي هر ردیف از ساچمه هـا اسـتفاده شـده    

است . براي تحمل همزمان بارهاي شعاعی و محوري ، بلبرینگ باید به نحـوي مونتـاژ شـودکه بـار     

  محوري به طرف بدون شیار جازنی وارد شود .

جهت تحمل بارهاي سنگین و  16بارینگ داخلی دو تکه شکل  بلبرینگ با تماس زاویه اي دو ردیفه

یا بارهاي محوري با تغییر جهت تناوبی ، طراحی شده است . این بلبرینگ ها زاویه تماس بزرگتري 

داشته و در آنها شیاز جازنی وجود ندارد . این بیرینگها در طرحهاي بدون حلقه آب بند یا با حلقـه  

  لبرینگها در دو نوع قابل جداسازي و غیر قابل جداسازي ارائه شده اند .آب بند و رینگ داخلی این ب
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١٤

  

  بیرینگهاي با تماس چهار نقطه اي 

پروفیل شیار هر یک از رینگهاي داخلی و خارجی در این نوع بلبرینگها از دو کمـان تشـکیل شـده    

بارهاي شعاعی ، ساچمه ها در  است که مراکز آنها بر هم منطبق نمی باشند ، به همین دلیل اعمال

  چهار نقطه با شیارها تماس پیدا می کنند . 

  

  

  

  

جهت جازدن ساچمه ها یکی از رینگها را که معموالً رینگ داخلی است ، دو تکه می سـازند شـکل   

17.  

این بلبرینگها براي تحمل بارهاي خالص یا بارهاي محوري غالب بر بارهاي شعاعی در هر دو جهـت  

باشند . تحت بارهایی از این قبل ، ساچمه ها با هر رینگ در یک نقطه تمـاس خواهنـد    مناسب می

  داشت ، مشابه حالتی که در بلبرینگهاي با تماس زاویه اي تحت بار محوري اتفاق می افتد .

زاویه تماس  بلبرینگهاي با تماس چهار نقطه اي ، بزرگ است . بنابراین این بیرینگها توانایی تحمل 

اي محور باالیی را در دو جهت دارند . کاربرد اصلی آنها در زمینه تجهیزات انتقـال قـدرت مـی    باره

باشد ، جایی که بار محوري در هر دو جهت اعمال       می شود و باید حرکت محوري کامالً مهـار  

بـه   شود و همچنین باید از بیرینگ با پهناي کم استفاده کرد . بیرینگهاي با تماس چهـار نقطـه اي  

هیچ وجه براي تحمل بارهاي شعاعی غالب بر بارهاي محوري مناسب نیستند زیرا تحت بار شـعاعی  

  نقاط تماس به چهار نقطه افزایش ودر نتیجه میزان اصطکاك افزایش می یابد . 
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در بیرینگهاي با تماس چهار نقطه اي از قفسه هاي یکپارچه از جنس پلی آمید تقویت شده با الیاف 

  برنج استفاده می شود .شیشه یا 

  بلبرینگهاي خود تنظیم 

پروفیل شیار رینگ خارجی کـروي شـکل اسـت . همچنـین      18در یک بلبرینگ خود تنظیم شکل 

رینگ داخلی دو شیار با مقطع دایره اي دارد . قفسه ، هر دو ریدف ساچمه ها را روي رینگ داخلی 

عه داخل رینگ خارجی به صورت مفصلی ثابت کرده و تشکیل یک مجموعه را می دهد . این مجمو

  می چرخد و خود را با وضعیت شفت تنظیم می کند . 

  

  

  

  

  در نتیجه مشکالت هم راستا نبودن نشیمنگاه بلبرینگ ، عدم توازن شفت با 

  

  محور رینگ خارجی و یا خیر شفت ، اثرنامطلوبی بر بیرینگ نمی گذارند . 

از قفسـه هـاي پـرس شـده از ورق فـوالدي       90mm-60لـی  عموماً در بیرینگهاي با قطر سوراخ داخ

  استفاده می شود. در بیرینگهاي بزرگتر ، قفسه هاي برنجی ماشینکاري شده به کار می روند . 

با گریس کافی تا پایان  6بلبرینگهاي خود تنظیم با ابعاد متوسط و پر مصرف با حلقه آب بند شکل 

لبرینگهاي خود تنظیم در ماشین آالت کشاورزي ، نوار نقالـه  عمر مفید نیز ارائه می شوند . عموماً ب

  ها ، ماشینهاي ساده ، صنایع چوب و هواکشها کاربرد دارند
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  بیرینگهاي مقطع باریک 

ابعاد مقطع این بیرنگها نسبت به قطرشان بسیار کوچک وهمین امر صرفه جویی در فضـا و وزن بـه   

کـه   DIN ISOخالف رولربیرینگهاي استاندارد طبـق   همراه صلبیت و دقت دوران باال می گردد. بر

مقطع اشانبا افزایش قطر ، افزایش می یابد ، تمام اندازه هاي یک سري از بیرینگهاي مقطه باریـک  

داراي مقاطع یکسانی می باشند. بیرینگهـاي مقطـع باریـک در انـواع بـا تمـاس  چهـار نقطـه اي ،         

ساخته شـده   1000mm-25یه اي ، با قطر خارجی بین بلبرینگ شیار عمیق و بلبرینگ با تماس زاو

. مصارف عمده آنها در صنایع هوا فضا ، فیکسچرهاي جوشکاري ، روباتهاي صـنعتی ،   19اند شکل 

  ماشین آالت نساجی و رنگرزي ، صنایع اپتیک و اپترونیک می باشد .

  رولربیرینگهاي شعاعی 

  رولربیرینگهاي استوانهاي

رولربیرینگهاي استوانه اي، رولرها توسط لبه هـاي یکـی از رینگهـا مهـار مـی      در تمام انواع مختلف 

شوند و با قفسه مربوطه و رینگ لبه دار تشکیل یک مجموعه را می دهند . رینگ دیگرمی تواند در 

صورت نیاز جدا شود. در نتیجه می توان رینگهـا را جداجـدا و بـه صـورت فشـاري د رجـاي خـود        

می در افزایش صلبیت بیرینگ داشته وباعث باالرفتن دقت مهـار شـعاعی   جازد.این مسئله نقش مه

شفت می شود . براي مصارف ویژه ، رولربیرینگهاي اسـتوانه اي بـا تمـام ضـمائم ارائـه مـی شـوند.        

  آورده شده است . 21و  20طرحهاي مختلف رولربیرینگهاي استوانه اي در شکلهاي 
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  استوانه اي بسته به طرز قرار گیري لبه هاي روي رینگها از هم  انواع رولربیرینگهاي

دو لبه دارد در این نوع رینگ داخلی بدون لبـه اسـت . در    21Bشکل  NUمتمایز می شوند . طرح 

 NUو  Nرینگ داخلی دو لبه دارد و رینگ خارجی بدون لبه است .  طرحهـاي   21aشکل  Nطرح 

د. زیرا رولرها  می توانند روي رینگ بدون لبه، در راسـتاي  جزو بیرینگهاي شناور محسوب می شون

دو لبه روي رینگ خارجی و یک  20شکل  NJمحوري براحتی جابه جا شوند . رولربیرینگهاي طرح 

لبه روي رینگ داخلی دارند و آنها می توانند بار محوري را در تغییر جهت تناوبی می باشد . رینـگ  

اش یک لبه ثابت و یک لبه قابل تفکیک دارد . یک رولربیرینـگ   خارجی آن دو لبه و رینگ داخلی

یـک بیرینـگ موقعیـت دهنـده      21dشکل  HJبه همراه یک رینگ زاویه دار  NJاستوانه اي با طرح 

  راتشکیل می دهند . NUPمشابه طرح 
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ي بیشـتر ،  عموماً در طراحی داخلی مدلهاي رایج رولربیرینگهـاي اسـتوانهاي ، بـراي تحمـل بارهـا     

مـی شـوند قطـر خـارجی      مشـخص   Eاصالحاتی انجام شده است . در این بلبرینگها که با پسـوند  

دارند اما در انها در رولربیرینگهاي استوانه اي بـا انـدازه متوسـط بـه      Eیکسان با انواع بدون پسوند 

شده بـه کـار    پایین قفسه هایی از جنس پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه یا ورق فوالدي پرس

می رود . قفسه هاي فلزي ماشینکاري شده براي نمونه هاي بزرگتر مناسب هستند ، این قفسه ها از 

جنس برنج ، فوالد یا آلیاژهاي سـبک بـوده و بـا رولرهـا داخـل رولربیرینـگ ثابـت مـی شـوند .در          

داخـل   رجی ،رولربیرینگهاي سرعت باال ، قفسه ها ، با لبه هاي سنگ خورده رینـگ داخلـی یـا خـا    

  رولربیرینگ مهار شوند .

شکل اصلی رولرها و شیارها در رولربیرینگ استوانه اي ، استوانه اي است . هـر چنـد شـکل دقیقـاً     

و این مسـئله   23میگردد شکل  استوانه اي آنها باعث ایجاد بیشترین تنش در دوسررولرها و شیارها

این مشکل مدتهاست که رولرها را با فرم  ممکن است باعث کاهش عمر بیرینگ شود. جهت پرهیز از

  .24سطحی لگاریتمی میسازند شکل
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هدف دستیابی به خط تماس اصالح شده می باشد . امروزه در بعضی موارد حتـی سـطح شـیارهاي    

رینگ داخلی و خارجی را نیز با پروفیل لگاریتمی ماشینکاري می نمایند ، این پروفیل بـا تنشـهاي   

ی بیرینگها سازگاري دارد . بیرینگهاي با سطح تماس لگاریتمی تحمل کمتري در مقابـل  ویژه اعمال

خیز شفت و نابه جایی آن دارند . پروفیلها به شکلی محاسبه شده اند کـه تحـت شـرایط بارگـذاري     

عادي تا انحراف زاویه اي چهار دقیقه اي بین رینگ داخلی و خارجی در دو انتهاي رولرها ، تنشهاي 

  ها که باعث عمر می شوند ایجاد نشود .لبه 

. این شیب و سـطح اصـالح شـده    25سطح داخلی لبه هاي رینگها شیب کمی به بیرون دارد شکل 

رولرها که باعث ایجاد روانکاري هیدرودینامیک و ایجاد فیلم روغن بـین پیشـانی رولرهـا و لبـه هـا      

در برابر بارهاي محوري می شوند  هنگام کار می شون ، موجب دوران کم اصطکاك و افزایش تحمل

.  
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رولربیرینگهاي استوانه اي در ماشینهاي ابزار، تجهیزات انتقال نیرو ، ماشینهاي لرزاننده (ویبراتورها) 

و به عنوان چرخ در وسایل نقلیه ریلی به کار می روند . آنها به عنوان بیرینگ شـناور در موتورهـاي   

و در ماشـین آالت عمـومی سـاختمانی نیـر بـه کـار مـی رونـد .         الکتریکی با توان متوسط بـه بـاال  

رولربیرینگهاي استوانه اي ، به دلیل وضعیت خوب غلتش رولرها و اصطکاك کم ، به همـراه قفسـه   

و دو  19و 10مربوطه ، جهت کار در سرعتهاي باالتر مناسب هستند . نمونه هاي یک ردیفه سـري  

باالتر نیز قابل دسترسی اند . این بیرینگها سـطح مقطـع    در کالسهاي با دقت 27و 26ردیفه شکل 

کمی داشته و صلبیت شعاعی باالیی دارند . کاربردآنها در محـور کـارگیر ماشـین ابزارهـا شـفتهاي      

) لقـی  Kدستگاههاي برش و غیره می باشد . در نمونه هاي با سوراخ داخلی مخروطـی (بـا پسـوند    

روي شـفت مخروطـی قابـل تنظـیم اسـت. غالبـاً در        شعاعی توسط جابه جا نمودن رینـگ داخلـی  

غلتکهاي نورد و غلتکهاي پشت بند آنها درماشینهاي نورد از رولربیرینگهاي استوانه اي چند ردیفـه  

استفاده می شود . رولرهاي این نـوع بیرینگهـا ، یـک سـوراخ راه بـدر در راسـتاي        28مطابق شکل 

از  ه اي مخصوص که اصطالحاً قفسه پین نـام دارد ، محورشان دارند و توسط پینهاي موجود در قفس

داخل مهار می شوند. در اینگونه بیرینگها به دلیل استفاده از قفسه پین دار و صرفه جویی در فضاي 

بین رولرها امکان جا دادن رولرهاي بیشتري داخل بیرینـگ بـه وجـود آمـده اسـت کـه در نتیجـه        

  ست.ظرفیت تحمل بارهاي فوق سنگین مهیا شده ا



 

  

٢١

) را معموالً جهت تحمل بارهاي Vرولربیرینگهاي تک ردیفه و چند ردیفه با ضمائم کامل (با پسوند 

که با ضمائم کامل ارائه می شود اجـزا   NJسنگین با سرعت دورانی پپایی به کار می روند . در طرح 

  ).VHقابل تفکیک می باشند (با پسوند 

  

  

  

  

مجموعه رولرها به انضمام رینگ خارجی، تشکیل دهنده یک واحد خود نگهدارنده هسـتند.درنتیجه  

رینگ داخلی و رینگ خارجی را می توان جداگانه در جاي خود نصب نمود . طرحهاي دیگـر قابـل   

  تفکیک نمی باشند .

  رولربیرینگهاي سوزنی 

  

  

  

  

  

  

  

  

نه اي با رولرهاي بلند و کم قطر هسـتند . آنهـا فقـط    در واقع بیرینگهاي سوزنی ، رولربیرینگ استوا

به  1تا  5/2به  1قادر به تحمل بارهاي شعاعی می باشند . نسبت قطر به طول رولرهاي سوزنی بین 

می باشد . قطر رولر سوزنی در انتهاي آن کاهش پیدا می کند . پیشـانی دو سـر رولـر سـوزنی      10

توسط قفسه ها یا لبه هاي ماشینکاري شده رینگها کنترل تخت یا گرد است . جابجایی محوري آنها 

می شود . با توجه به ضخامت که سطح مقطع اشان ، این نوع بیرینگها معموالً در تجهیزات کم وزن 

  و یا در مورادي که فضاي کمی در دسترس باشد به کار می روند .



 

  

٢٢

مل مجموعه رولرها توسط قفسه مهار در نمونه هاي اولیه رولربیرینگهاي سوزنی در انواع با ضمائم کا

نمی شدند . از  آنجا که در طرحهاي اولیه رولرهاي سوزنی بادقت مناسب مهار نمی شدند و تمـاس  

بین رولرها اصطکاك را افزایش می داد ، رولربیرینگهاي سوزنی نتوانستند جایگاه مطلوب خود را به 

پیدا کنند . موارد کـاربرد رولربیرینگهـاي   عنوان بیرینگهاي مخصوص تحمل تنشهاي دینامیکی باال 

سوزنی با ضمائم کامل تحمل بارهاي بسیار سنگین دوران نسبتاً کم یا با حرکـت چرخشـی رفـت و    

برگشتی می باشد . امروزه اکثراً رولربیرینگهاي سوزنی مجهز به قفسه هستند که باعث مهار حرکتی 

محور دوران می شود. قفسه ها در طرحهاي یک رولرهاي سوزنی و موازي نگه داشتن آنها نسبت به 

ردیفه و دو ردیفه طراحی شده اند و از ورق فوالدي پرسکاري شده یا پلی آمید تقویت شده با الیاف 

شیشه ساخته می شوند . در قفسه هاي ویژه از مواد دیگري هـم اسـتفاده مـی شـود (بـراي مثـال       

زنی در طرحهاي بیشماري سـاخته شـده انـد از    یا آلومنیوم ) . رولربیرینگهاي سو PEEKپالستیک 

  رولربیرینگ سوزنی با رینگ  29جمله : مجموعه رولرهاي سوزنی با قفسه بدون رینگ ها شکل 

و  32و  31و 30خارجی از جنس ورق کشیده شده با دو انتهاي بار یا با یک انتهاي بسته شکل هاي 

. رولربیرینگهاي سـوزنی  33اري شده شکل رولربیرینگ سوزنی با رینگهاي داخلی و خارجی ماشینک

  .33bو  31در انواع مجهز به حلقه آب بندي یک طرفه و دو طرفه نیز در دسترس می باشند شکل 
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مجموعه رولرهاي سوزنی باقفسه بدون رینگ مستقیماً روي شفت و محفظه بیرینگ قرار می گیرند 

خت شده سنگ زده  می شـود . بـااین روش مـی تـوان     . سطح داخل محفظه و سطح روي شفت س

بیرینگهاي دقیق با لقی شعاعی کم را با هزینه مقرون به صرفه و در حداقل فضاي به کار رفته تولید 

  نمود . 

رولربیرینگهاي سوزنی بارینگ خارجی از جنس ورق کشیده شده با دو انتهاي بـاز یـا یـک انتهـاي     

رجی سخت شده ولی سنگ نزده دارد کـه توسـط پرسـکاري    یک رینگ خا 32تا 30بسته شکلهاي 

  فرم داده شده است .

با پرسی جا زدن رینگ خارجی داخل نشیمنگاه مربوطه بار وارده بـر بیرینـگ باعـث تغییـر رینـگ      

نخواهد شد . این نوع بیرینگها ارزان قیمت و اقتصادي بوده و سطح مقطع بسیار کوچکی دارنـد ، از  



 

  

٢٤

ه دنده هاي وسایل نقلیه موتوري به کار مـی رونـد. در رولربیرینگهـاي سـوزنی     این رو در اکثر جعب

، امـا   33بارینگ هاي ماشینکاري شده معموالً رینگ خارجی دو لبه برجسته یکپارچـه دارد شـکل   

. رولربیرینگهـاي سـوزنی کـوچکتر معمـوالً      35و 34نمونه هاي بدون لبه نیز وجود دارند شـکلهاي  

سطح سخت شده و سنگ خورده شفت ، وظیفـه رینـگ داخلـی را انجـام مـی      رینگ داخلی ندارند 

  دهند .

  

  

  

  

  

  

  

  

رولربیرینگهاي سوزنی شعاعی به عنون بیرینگ شناور نیز به کار می روند . بـراي مـورادي کـه بـار     

که مجموعه اي از دو  36محوري نیز وجود دارد از رولربیرنگ سوزنی مرکب استفاده می شود شکل 

اعی و محوري می باشد .این نوع بیرینگ از یک رولربیرینگ سوزنی شـعاعی بـه همـراه    بیرینگ شع

یا یک بلبیرینگ با تماس زاویه اي یا یک رولربیرینـگ اسـتوانه اي    37یک بلبرینگ کف گرد شکل 

  کف گرد و یا یک رولربیرینگ سوزنی کف گرد تشکیل شده است . 
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زنی بیرینگهاي ماشینکاري شده وجود دارند که اصطالحاً طرحهاي ویژه دیگري از رولربیرینگهاي سو

رولربیرینگ چرخی بدون محور و رولربیرینگ چرخی بامحور رزوه دار نامیده می شـوند . بـه دلیـل    

ضخامت باالي رینگ خارجی این نوع بیرینگ توانایی تحمل بارهـاي سـنگین بـه همـراه شـوك را      

بیرنگها توانایی تحمـل بارهـاي سـنگین بـه همـراه      هنگام تماس مستقیم رینگ خارجی با این نوع 

شوك را هنگام تماس مستقیم رینگ خارجی باسطوح صـاف یـا انحنـا دار دارنـد . در رولربیرینـگ      

رینگ داخلی مشابه رینگهـاي معمـولی اسـت. امـادر رولربیرینگهـاي       35چرخی بدون محور شکل 

ور رزوه دار جهت نصب بیرینگ در به جاي رینگ داخلی یک مح 38چرخی با محور رزوه دار شکل 

  محل مورد نظر قرا ردارد . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رولربیرینگ هاي مخروطی 

یک رولربیرینگ مخروطی شامل یک رینگ داخلی بادو لبه یک رینگ خارجی بدون لبه و مجموعه 

اي از رولرهاي مخروطی شکل می باشد. راستاي خطـوط تمـاس بـین رولرهـا و سـطوح تمـاس در       

. یک قفسه تمـام   39aر نقطه مشترکی محور دوران بیرینگ را قطع       می نماید . شکل رینگها د



 

  

٢٦

رولر ها را به شکل یک مجموعه واحد نگاه  می دارد . رینگ خارجی رامی توان از ورق کشیده شده 

  ساخت .

 دو لبه رینگ داخلی وظایف مختلفی به شرح زیر دارند . در هنگم تمـاس بـا قفسـه ، لبـه کـوچکتر     

رولرها را در جاي خود ثابت می کند لبه بزرگتر نیـز وظیفـه تحمـل بارهـاي محـور ناشـی از فـرم        

مخروطی رولرها را دارد . هنگام دوران پیشانی آنها نیز روي سـطح لبـه بزرگتـر مـی لغـزد. جهـت       

تشکیل یک الیه فیلم از روانکار در این منطقه لبه پیشانی رولر گرد شده و سطح تمـاس در لبـه بـا    

  فرم پیشانی رولر کامالً جفت می شود . 

  

  



 

  

٢٧

جهت جلوگیري از ایجاد تنش ماکزیمم در سطح تماس رولرها و رینگها مشابه فرم نشانداده شده در 

  براي رولرهاي استوانه اي فرم سطوح تماس را به شکل لگاریتمی می سازند . 24شکل 

  

  

  

  

درجه می باشد . یک سـري رولربیرینـگ    20 تا 10زاویه تماس اکثراً رولربیرینگهاي مخروطی بین 

) . این سري بیرینگهـا  40شکل  313درجه نیز تولید شده است (سري  28مخروطی با زاویه تماس 

توان تحمل بارهاي محوري بیشتري رادارند . با توجه به شیب دار بودن سطوح تماس در رینگها یک 

خالص را ندارد . این نوع بیرینگ حتماً  رولربیرینگ مخروطی یک ردیفه توان تحمل بارهاي شعاعی

باید تحت بار محوري نیز باشد و یا در جهت محوري ثابت شود ، معموالً رولربیرینگ هاي مخروطی 

رابه صورت جفت و به شکلی که همدیگر را در راستاي محـور مهـار نماینـد بـه کـار مـی برنـد (بـا         

از قفسه پرسکاري شده از ورق فوالدي و یـا   ) . عموماً در رولربیرینگهاي مخروطی Xیا  Oچیدمان 

می شود . در بیرینگ هاي بزرگتر  قویت شده با الیاف شیشه استفاده قفسه اي از جنس پلی آمید ت

  ممکن است از قفسه هاي یکپارچه استفاده شود .

 رولربیرینگ هاي مخروطی معموالً در ماشین آالت صنعتی ، خوردو و جعبه دنده به کار می رونـد . 

اصلی ترین مزیت آنها ظرفیت باالي تحمل بارهاي شعاعی و محوري وقابلیت تفکیک آنهامی باشد . 

رینگها را می توان جداگانه در محل خود نصب نمود .لقی بین اجزاي بیرینگ نیز قابل تنظیم است . 

نیـز بـه   نمونه هاي دو ردیفه رولربیرینگهاي مخروطی به عنوان بیرینگ چرخ در وسایل نقلیه ریلـی  

  کار می روند .

از یک طرف گریسکاري شده و توسط حلقه آب بند ،  42رولربیرینگهاي مخروطی ویژه مطابق شکل 

به صورت جفت کنار هم مونتاژ می شوند . اگر تلرانس  Oآب بندي شده اند . آنها معموالً با چیدمان 
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رینگ به دست خواهد آمد . ابعادي نشیمنگاه طبق میزان توصیه شده رعایت شود لقی مناسب در بی

این بیرینگ ها اکثراً در قرقره هاي طناب گیر باالبر استفاده می شوند . توسط یک رینگ قفل کـن  

  می توان موقعیت رینگهاي خارجی را در راستاي محوري نشیمنگاه تنظیم کرد . 

  

  

  

  

  

  

  کار  می روند . عمدتاً در ماشینهاي نورد به 42رولربیرینگهاي  مخروطی چهار ردیفه شکل 

  

  

  

  

  

  

  رولربیرینگ با رولرهاي بشکه اي 

این نوع رولربیرنگها به گروه بیرینگهاي خودتنظیم تعلق دارند . رینگ خارجی این بیرینگ ها مشابه 

بلبرینگهاي خود تنظیم  رولربیرینگهاي کروي خود تنظیم پروفیل کروي دارنـد . در نتیجـه محـور    

توان با محور تقارن رینگ خارجی به صورت زاویه دار قرار گیرد که تقارن رینگ داخلی براحتی می 



 

  

٢٩

این موضوع باعث می شود رولربیرینگ خود را اشکاالت مونتاژي ناشی از زاویـه اي شـفت یـا خیـز     

  .43شفت تطبیق دهد شکل 

  

  

  

  

  

  

  

طح رولرهاي این نوع رولربیرینگ بشکه اي شکل می باشند . پروفیل سـطح آنهـا کـامالً بـا فـرم سـ      

تماسشان در رینگهاي خارجی وداخلی مطابق است . این رولرهاي توسط لبه هاي برجسـته رینـگ   

داخلی و قفسه هاي نگهدارنده در موقعیت خود ثابت شده اند . قفسه ها عموماً از دو جنس برنج یـا  

پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه ساخته می شـود رولربیرینـگ هـاي بشـکه اي بسـیار محکـم       

ند . توانایی تحمل بارهاي سنگین همراه با شوکهاي شدید آنها را براي استفاده در ماشین آالت هست

معدن ، غلتطکهاي پشت بند و .. مناسب نموده است . البته توانایی تحمل بارهاي محوري این نـوع  

  بیرینگها پایین است . 

  رولربیرنگ کروي 

که به صورت زاویه دار داخل رینگها قرار گرفته  یک رولربیرینگ کروي دو ردیف رولر بشکه اي دارد

اند به صورتی که راستاي محور دوران رولرها راستاي محور دوران رینگها را قطع می نماید . مشـابه  

مدل یک ردیفه محل تماس رولرها در رینگ خارجی به شکل کروي ساخته شـده اسـت، کـه ایـن     

باشد و در موارد خیز شفت یا اشکاالت وخطاهاي  مسئله باعث گردیده این بیرینگها نیز خود تنظیم
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مونتاژ بتوان رینگ داخلی را با آن تطبیق داد . در این بیرینگ ها نیز پروفیل محل تماس در رینگها 

مشابه پروفیل سطح رولرهاي بشکه اي می باشد . امـروزه رولربیرینگهـاي کـروي طرحهـاي بسـیار      

  متنوع طراحی و ساخته شده اند .

سه لبه برآمده روي رینگ داخلی دارد . لبه مرکزي از یک طرف  44داده شده در شکل  طرح نشان

و دو لبه خارجی از طرف دیگر هر دو ردیف رولرها رادر جاي خود ثابت نگـه مـی دارد و بـراي هـر     

ردیف نیز قفسه اي ماشینکاري شده جنس برنج یـا روق پـرس کـاري شـده بـا یـک طـرف بـاز در         

باز بودن یک طرف از قفسه ها امکان روغنکاري مناسب و کار آمد را در ایـن   نظرگرفته شده است .

  نوع بیرینگها ممکن می سازد . 

  

  

  

  

  

  

رینگ داخلی لبه برآمده ندارد به همین دلیل می تـون در   45درطرحهاي نشان داده شده در شکل 

ي قطور تر و بلندتر در انهـا  مقایسه با بیرینگ هاي هم اندازه دیگر (از لحاظ ابعاد خارجی) از رولرها

استفاده کرد . این پنجره اي شکل استفاده می شود . این قفسه ها به سه شکل ساخته می شـوند :  

ماشینکاري  -3قالب گیري از جنس پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه  -2پرس ورق فوالدي  -1

عادي بسته اي دارد تا هر دو ردیف قطعه از جنس برنج. اندازه پهناي لبه هاي داخلی قفسه تلرانس اب

رولرها در مسیر دقیقی قرار گیرند . رد این نوع رولربیرینگها ، قفسه ها به شکلی طراحی شده اند که 

بتوانند در هنگام زاویه دار قرار گرفتن محور خارجی نسبت به رینگ داخلی (مشابه لبه هاي بیرونی 
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ادر جاي خـود نگـه داشـته و از بیـرون پریـدن آنهـا       رینگ داخلی در طرح استاندارد قبل) رولرها ر

  جلوگیري نماید . 

  

  

  

  

  

  

) یـک شـیار و سـه سـوراخ     Sعموماً رولربیرینگهاي کروي بر روي رینگهاي خارجیشان (بـا پسـوند   

  شعاعی مخصوص روانکاري دارند . این حالت باعث تضمین روغنکاري مناسب  بهینه می شود . 

رفیت تحمل بار باالیی برخوردارند . آنها جهت تحمل بارهاي لحظه اي و رولربیرینگهاي کروي ، از ظ

شوکها به همراه نابه جایی و خیز شفت بسیار مناسب اند . کاربردهاي مهم این نـوع بلبرینـگ هـا ،    

غلتکهاي پشت بند ، شفتهاي انتقال نیرو ، کنترل سکان در کشتی ، سنگ شکنها ، میـل لنـگ هـا    

  ت لرزاننده ، ماشین آالت نورد ، آسیابها و خردکنها می باشند . صفحا چرخ دنده ها ، ،

میلیمتر به باال در دسترس هستند  55رولربیرینگهاي کروي دو تکه ، در سایزهاي با سوراخ داخلی 

. صرف نظر از پهناي رینگ داخلی تمامی ابعاد اینگونه بیرینگهـا، مطـابق طـرح اسـتاندارد     46شکل 

ب بیرینگ به دالیلی از قبیل سنگینی یک شفت بلند که اجـزاء ماشـین را   است . در مورادي که نص

  نگه می دارد ،با مشکل همراه باشد نیز از این نوع بلبرینگ هاي دو تکه استفاده می شود . 
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  بلبرینگ هاي کف گرد 

  بلبرینگ هاي کف گرد با سطح شیار دار

از دو  47نگهاي کف گرد یک طرفه شکل این بلبرینگ ها در انواع یک طرفه ارائه شده اند. بلبری

عدد واشرشیار دار و یک دست ساچمه به همراه قفسه تشکیل شده است . تحت بار محوري و 

می شوند . توان مهار نمودن ساچمه مه ها توسط لبه هاي شیارها مهار شرایط مناسب غلتش ساچ

االي دوران بر ساچمه ها وارد ها توسط لبه ها در وضعیتی که نیروي گریز از مرکز ناشی از سرعت ب

شود و همچنین نیروي محوري کم باشد به میزان نامطلوبی کاهش خواهد یافت .بلبرینگهاي کف 

. این بلبرینگ  48گرد دو طرفه جهت تحمل بارهاي محوري با جهات متغیر به کار می روند شکل 

و یک واشر میانی نصب دو واشر جهت نصب در نشیمنگاه بیرینگ دو دست ساچمه به همراه قفسه 

  روي شفت دارد . 

  

  

  

  

  

  

طرحهاي برتر امروزي را با واشرهاي نشیمنگاه با سطح تکیه گاه تخت می سازند. البته نمونـه هـاي   

یک طرفه بلبرینگهاي کف گرد با سطح تکیه گاه کروي شکل نیز ساخته شده اند که به همراه واشر 

  .49تکیه گاه اضافی ارائه می شوند شکل 
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ن نوع بلبرینگ می تواند خود را اشکاالت موقعیتی ناشی از گونیا نبودن سطح نشیمنگاه بیرینـگ  ای

تطبیق دهد البته این قابلیت در صورت که شفت لنگی داشته باشد باعث بروز مشـکل خواهـد شـد    

  زیرا باعث بروز اصطکاك اضافی در سطح کروي تکیه گاه خواهد شد .

رینگهاي کف گرد معمولی ، قفسه پرسکاري شده از ورق فوالدي در سایزهاي کوچک و متوسط بلبی

به کار می رود. انواع بزرگتر ، قفسه ماشینکاري شده از جنس فوالد یا برنج دارند . بلبرینگهاي کـف  

گرد جهت تحمل بارهاي محوري طراحی شده اند .آنها در مورادي که بار محـوري بسـیار بیشـتر از    

اشد به کار  می روند . آنها مهار محوري شفت را کامالً تضـمین مـی   حد تحمل بیرینگهاي شعاعی ب

  نمایند .
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  بلبرینگهاي کف گرد باتماس زاویه اي 

.آنهـادر   51و50این نوع بلبرینگ ها نیز در انواع یک طرفه و دو طرفه طراحـی شـده انـد شـکلهاي     

ده صلب محوري می باشند به کار می رونـد .  محور کارگیر ماشینهاي ابزار که نیازمند یک مهار کنن

به دلیل کاربرد آنها در ساخت ماشین ابزار هر دو نوع یک طرفه و دو طرفه فقط در انواع با دقت باال 

ساخته می شوند . بر خالف بلبرینگ هاي کف گرد شیار دارد نیروي اعمالی در بلبرینگ کـف گـرد   

) از یک سطح تماس به سطح تمـاس دیگـر منتقـل    60باتماس زاویه اي تحت زاویه تماس (معموالً 

می شود. برآمدگی یک طرف از پروفیل سطح تماس در در رینگها بـه انـدازه اي مرتفـع اسـت کـه      

ساچمه ها تحت تاثیرنیروي گریز از مرکز درسرعتهاي باال و یـا تحـت بارهـاي محـوري از موقعیـت      

  خودخارج نشوند .

  

  

  

  

  

اي یک طرفه از قفسه هاي طرح پنجرهاي سـوار برسـاچمه، از جـنس     در بلبرینگهاي باتماس زاویه

پلی آمید تقویت شده با لیاف شیشه استفاده شده است . این بلبرینگ هـا در مجمـوع پـیچ ومهـره     

ساچمه اي مخصوص حرکت میز ماشینهاي ابزار نیـز بـه کـار مـی رونـد .طرحهـاي جفـت از ایـن         

ارائه دهنده صلبیت باالي محوري و دقـت بـاال مـی     Oیا  Xبلبرینگها با بار اولیه محوري و چیدمان 

باشد . تعدد بیرینگهایی که کنار هم نصب می شوند بار اولیه و صلبیت مجموعه بیرینگها را افزایش 

می دهد . هر دستاز ساچمه ها در بلبرینگ هاي کف گرد با تماس زاویه اي دو طرفه ، با یک قفسه 
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اچمه ها نگه داشته می شوند . یک رینگ فاصله دهنـده بـا سـایز    برنجی ماشینکاري شده سوار برس

ویژه که بیسن واشرهاي شفت قرار می گیرند باعث تضـمین ایجـاد بـار اولیـه مناسـب محـوري در       

مجموعه می شود. اجزاء یک بلبرینگ کف گرد باتماس زاویه اي دو طرفه تفکیک پذیر، کامالً با هم 

  ان آنها را با اجزاء دیگر بیرینگها مشابه تعویض کرد.جفت وجور ساخته می شوند و نمی تو

  بیرینگهاي مفصلی (پاشنه اي)

بیرینگهاي غلتشی بزرگی هستند که در ماشین آالت حفاري ،جرثقیلها  52بیرینگهاي مفصلی شکل 

و تجهیزات مشابه در ماشین آالت سنگین به کار می روند . در تمامی ایـن کاربردهـا فضـاي نصـب     

یار است و بار زیادي به بیرینـگ وارد  میشـود و از طرفـی قابلیـت اطمینـان بـه آن از       کمی در اخت

اهمیت زیادي برخوردار است. این بیرینگها توانایی تحمل بارهـاي شـعاعی و محـوري را بـه همـراه      

  گشتاورهاي خمشی را دارند .

  

  

  

  

  

  

  

ي بزرگ خمشـی قـرار مـی    آنها معموالً به شکل افقی نصب شده و تحت بارهاي محوري وگشتاورها

  گیرند .بارهاي شعاعی معموالً کم اهمیت هستند .
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بیرینگهاي مفصلی در انواع ساچمه دار یا رولردار طراحی شده اند .قفسه از تعدادي اجزاء فاصله انداز 

تشکیل شده است که بین اجزاء غلتنده فاصله می اندازد . رینگهاي بیرینگهاي مفصلی بـا قطرهـاي   

  مورادي جهت تسهیل در حمل و نقل یا نصب به چند قسمت تقسیم می کنند . مختلف را در

یک بیرینگ با تمـاس چهـار نقطـه اي مجهـز بـه       52aبیرینگهاي مفصلی نشان داده شده در شکل 

حلقه آب بند است . بیرینگ با تماس چهار نقطه اي جهت تحمل بارهـاي خمشـی در یـک سـطح     

ثل مفاصل روباتهاي صنعتی کـه ظرفیـت تحمـل بـار و     مقطع کوچک مناسب هست . در مورادي م

استفاده می شـود. در ایـن    52bصلبیت بلبرینگ ها کافی نباشد ، از رولربیرینگهاي ضربدري شکل 

بیرینگها از یک دست رولر با قطر و طول مساوي استفاده می شود که بصورت یک در میـان نسـبت   

یرینگها ازاجزا فاصله انداز استفاده میشود ولی در به محورشان ضربدري چیده شده اند. در بعضی از ب

بعضی موارد ، رولرها را کنار هم می چینند . در بعضی موارد بلبیرینگهاي با تماس زاویه اي دوردیفه 

نیز به عنوان بیرینگ مفصلی استفاده می شوند .معموالً بیرینگهاي مفصلی به صـورت مسـتقیم بـه    

می توان به عنوان یک مفصل دورانی ارزان قیمت بدون شـفت در  محل خود پیچ می شوند . آنها را 

 52aساختمان بعضی وسایل استفاده کرد . براي چرخاندن این بیرینگها معموالً رینگ خارجی شکل 

یاداخلی را دندانه دار        می سازند .سطح تماس در رینگها و دندانه هاي ان به صورت القایی و یا 

رینگها بسته به میزان تنش ایجاد شده روي آنها و فشار اعمـالی از طـرف   با شعله سخت می گردد. 

  مناطقی که باالترین بار را تحمل می کنند ، به روشهاي متفاوتی عملیات حرارتی می شوند .

  رولربیرینگ هاي کف گرد 

  رولربیرینگ کف گرد کروي 

جهت محور دوران بیرینگ  یک رولربیرینگ کف گرد یک دست رولر بشکه اي نامتقارن دارد که دور

چیده شدهاند و به همین دلیل می توان بارهاي محوري باال به همراه بارهاي شعاعی قابل توجهی را 

  53تحمل نماید . شکل 
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رولرهاي بشکه اي توسط لبه باالیی رینگ داخلی در جاي خود و درتمـاس دائـم بـا سـطح تمـاس      

باعث می شود بیرینگ خود تنظیم باشد تا بتواند خود را با رینگ خارجی قرار گرفته اند .این حالت 

  اشکاالت مونتاژي یا خیز شفت تطبیق دهد.

معموالً در رولربیرینگهاي کف گر از قفسه هاي برنجی ماشینکاري شده و یا ورق فوالدي پرسـکاري  

وعه واحد در شده استفاده می شود . هر دو نوع قفسه ها ،رولرها و رینگ داخلی را به شکل یک مجم

کنار هم نگه می دارند .موارد مصرف اینگونه بیرینگ هـا شـامل مـوارد زیـر اسـت : سـتون گـردان        

جرثقیلها ، بلوکهاي تحمل کننده نیروي محوري اعمالی از پروانه کشتی ، بیرینگ هاي مفصـلی در  

لید برق و شفتهاي عمودي پیش گرم کنهاي هوا در مراکز تو، ستونهاي گردان ماشین آالت سنگین 

  چرخدنده هاي سنگین .
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  رولربیرینگهاي کف گرد استوانه اي 

اکثر رولربیرینگهاي کف گرد استوانه اي فقط بار محوري را در یک جهت تحمل می کنند . آنهـا دو  

شیار بدون لبه به همراه یک یا چند دست رولر استوانه اي دارند . رولرها به صورت ستاره اي چیـده  

وسط یک قفسه یکپارچه پنجره اي شکل از جنس پلـی آمیـد تقویـت شـده بـا الیـاف       می شوند و ت

. این بیرینگها می توانند در جهت شعاعی 54شیشه یا برنج به یک مجموعه تبدیل   می شوند شکل 

  جابجا شوند .

هنگام دوران در انتهاي حرکت لغزشی یا سرش ایجاد می شود و این پدیده با افزایش طول رولرهـا  

ایش می یابد . در نتیجه در بیرینگهاي با سطح مقطع بزرگ به جاي استفاده از یک رولر بلنـد از  افز

چند رولر کوتاه پشت سر هم استفاده می شود . این رولرها توسط قفسه در جاي مناسبشـان مهـار   

  می شوند .

  رولربیرینگ هاي کف گرد سوزنی 

. 55می روند شـکل  در دسترس باشد به کار  راي نصب این بیرینگ ها در جاهایی که فضاي کمی ب

طرح آنها کامالً مشابه رولربیرینگهاي کف گـرد اسـتوانه اي اسـت .مشـابه رولربیرینگهـاي سـوزنی       

شعاعی ، اگر سطح شفت و نشیمنگاه سنگ خورده و سخت باشد رولربیرینگهاي کف گرد سوزنی را 

نی با یک قفسه به کار برد . معموالً در می تون با یک واشر یا فقط به صورت مجموعه رولرهاي سوز

میلیمتر استفاده  1این موارد از واشرهاي پرسکاري دهو سخت شده از جنس فوالد فنري با ضخامت 

می شود . از انجا که این واشرها را سنگ نمی زنند قیمت باالیی ندارد. در جایی کـه دقـت بـاال یـا     

که از واشرهاي ضخیم تـري اسـتفاده شـود از     سطوح تماس ناصاف نشیمنگاه یا شفت ایجاب نماید

  واشرهاي شفت و نشیمنگاه رولربیرینگهاي کف گرد استورانه اي استفاده می شود .
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  رولربیرینگهاي کف گرد مخروطی 

طرحهاي بسیاري از این نوع بیرینگ ساخته می شوند . در طرح پر مصرف این نوع بیرینـگ شـکل   

و سطح تماس واشر نشیمنگاه تخـت مـی باشـد . بـراي      سطح تماس واشر شفت مخروطی است 56

اجتناب از لغزش مشابه حالتی که در رولربیرینگ هاي کف گرد استوانه اي ایجاد مـی شـود زاویـه    

مخروط در رولرها توسط لبه واشر شفت و همچنین توسط قفسه هایی غالباً از برنج ماشینکاري شده 

گها توانایی جابه جایی و تنظیم در جهت محوري را دارند ، در جاي خود مهار        می شوند. بیرین

. ترجیحاً این نوع کامل به عنوان بیرینـگ سگدسـت فرمـان در وسـایل نقلیـه موتـوري        56aشکل 

  استفاده می شود . 

  شعاعی  –رولربیرینگهاي محوري 

گ کف گرد شعاعی ، یک طرح ویژه از بیرینگهاي مفصلی است . این بیرین –رولربیرینگهاي محوري 

استوانه اي دو طرفه با دو ردیف رولر و یک رولربیرینگ استوانه اي شعاعی یـک ردیفـه کامـل مـی     

. در دو ردیف رولرهاي بیرینگ کف گرد از قفسـه یـک پارچـه برنجـی یـا از فاصـله        57باشد شکل 

کـردن  اندازهاي پلی امید استفاده می شود . سوراخهاي راه بدر در رینگهـاي بیرینـگ امکـان پـیچ     

رینگها به سطح باالیی و پایئنی سازه را ایجاد کرده است . در طرحهاي ویـژه مـی تـوان یـک ابـزار      

شـعاعی تـوان تحمـل بارهـاي محـوري و شـعاعی و        –داخلی یا خارجی ارائه کرد تا سازه محـوري  

  گشتاورهاي خمشی باال را داشته باشد .

میزهاي گردان یا میزهاي تقسـیم زاویـه اي   در  57بیرینگهاي مشابه نمونه نشانداده شده در شکل 

index  به کار می روند . تعداد و بار اولیه اعمالی رولرها در هر سه ردیف به گونه اي تعیین می شوند

  تا بتون به باالترین صلبیت ممکن دست یافت.

  بیرینگهاي ویژه 

طرحهاي ویژه به کار بیرینگهاي شرح داده شده در بخشهاي قبل را می توان در محدوده وسیعی از 

برد . ولی آنها را به صورت سفارشی براي مصارف ویژهاي نیز طراحی کرده و می سازند و امکان دارد 
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ابعادشان خارج از استاندارد باشد و یا براي افزایش قابلیتهاي آنها از قطعات اضافی اسـتفاده شـود .   

چـرخ دنـده    حلقـه هـاي آب بنـد ویـژه ،     امکان دارد بیرینگهاي ویژه ، فلنچ ، توپینهاي یک پارچه ،

،پولیهاي یک پارچه و یا کالهکهاي محافظ داشته باشند و یا امکان دارد دو تکه باشند ، یعنی هر دو 

آورده شده است.  58رینگشان از دو نیمه تشکیل شده باشند . مثالهایی از اینگونه بیرینگها در شکل 

ن به صرفه باشد یک انگیزه اصلی براي تولید کننده طرحهاي مختلف بدنه هایی که تولید شان مقرو

  هاي بیرینگهاي غلتشی در توسعه و ساخت بیرینگهاي ویژه می باشد.
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