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 وخرد خداوند جان بنام

 :مقدمه

موضوع اصل رعایت ضمن.است گردیده آوری،ترجمه وتدوین  جمع مختلف جزوه ازمنابع این مطالب

بیان  صنعت محترم کارکنان کلیه برای استفاده وقابل ساده بزبان مطالب االمکان حتی شده است سعی

صطالحات انگلیسی فنی مرتبط با یاتاقانهاازحذف زیرنویس همچنین برای آشنایی بالغات وا.شود

 انگلیسی شکلها خودداری شده است.

مزایا  جنس ،طرزکار، اصلی، ،ساختمان انتخاب ، ، کلی بندی تقسیم با کاربرد، جزوه کارکنان دراین

ونحوه ایاتاقانه عمومی انواع اشکاالت با همچنین و ونکات معمول تعمیراتی نگهداری ومعایب ،طریقه

  .شوند می آنها آشنا کردن برطرف

 پیشنهادات ارزنده شمادرراستای بهبودوغنی سازی جزوه می تواند ما را درچاپ های آینده یاری نماید.

 باسپاس فراوان         

 7244اردیبهشت  –جمشیدنیا  بهروز  
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 :تعریف اصطکاک

 

 :دید کلی

 

 شود ، همچنین در داخل آنها ، دیده می گازها و مایعات ، جامدات ای است که در مرز بین اصطکاک پدیده.  

 شود آنها توجه می خاصیت چسبندگی ، به (مایعات و گازها) ها شاره در تحلیل اصطکاک در.  

 پذیر است؟ یا دوچرخه امکان اتومبیل ن راه رفتن برای ما وآیا بدون اصطکاک امکا  

 نیروی  .کند ای است که از لغزیدن سطوح مجاور نسبت به یکدیگر جلوگیری می کارکرد اصطکاک همیشه بگونه

لغزند، موازی است. جهت نیروی اصطکاک ممکن است در جهت حرکت یا در  با سطوحی که نسبت به هم می اصطکاک

 .خالف جهت حرکت باشد

جهت  دیگر بلغزد، نیروی مقاومی در سطح تماس دو جسم در خالف  خواهد بر روی جسمی  می وقتی که جسمی 

لبته الزم به گویند. ا نیروی اصطکاک کند. این نیرو را  آید که این نیرو از حرکت جسم جلوگیری می  حرکت پدید می

حرکت جسم نیز نیرو گویند، اما در طول   می نیروی اصطکاک ایستایی ذکر است که این نیرو در لحظه شروع حرکت را

 .گویند  می نیروی اصطکاک لغزشی وجود دارد که در این حالت

 

 مدل ریاضی اصطکاک

ای برای نیروی اصطکاک دست یافت. نخست ، همانگونه که انتظار  توان به مدل ریاضی ساده می ازه گیری نیروهااند با

کنند. نیروی اصطکاک به مساحت کل سطح  یگر وارد میدارد که سطوح به یکد فشاری رود، اصطکاک بستگی به می

، A NP=F/آید،  تماس بستگی دارد، اما از آنجا که فشار از تقسیم نیروی عمودی بر مساحت سطح تماس بدست می

 :آید مساحت سطح تماس است، پس از ضرب این دو عامل بدست می  Aنیروی عمودی و NF که در آن

 

PA=FN A      ~    کاکنیروی اصط 

 نیروی اصطکاک   =    NFk: μبرای سطوح در حال حرکت داریم

 

 . شود نامیده می ضریب اصطکاک جنبشی ثابتی است که kμ در آن که

 

نوشته شود  NFsμ ≥ نیروی اصطکاک ند، بهتر است که این رابطه بصورتبرای سطوحی که نسبت به هم ساکن هست

بیشتر است. نیروی اصطکاک ، برای سطوحی  kμ ر آن عموما ازاست و مقدا ضریب اصطکاک ایستایی sμ که در آن

شود، نیز  تجاوز کند، اما از نیرویی که به موازات سطح اعمال می NFsμ تواند از که نسبت به هم ساکن هستند، نمی
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 . تواندفراتررود نمی

 . که تحت تاثیر نیرویی قرار ندارند، هیچ نیروی اصطکاکی وجود ندارد  برای اجسامی

 شود، ارد میدهد که نیروی اصطکاک همواره با نیروی عمودی که از طرف جسم بر سطح اتکای آن و  جربه نشان میت

شود، نیرویی است که هر جسم در راستای عمود بر   نیز گفته می نیروی بارکه گاهی  نیروی عمودی. متناسب است

این نیرو از تغییر کشسان اجسام در تماس ناشی  کند.  سطح تماس خود به جسم دیگر یا به سطح اتکای خود وارد می

لغزد، بزرگی نیروی   که روی یک میز افقی به حالت سکون قرار دارد یا روی آن می شود. مثال در مورد جسمی   می

قائم ندارد، لذا باید میز نیز نیرویی به طرف باال بر آن وارد کند که  شتاب جسم برابر است. چون جسم وزن مودی باع

 .بزرگی آن با کشش رو به پائین وارد بر جسم از طرف زمین ، یعنی با وزن جسم ، برابر است

م برابر است. وقتی که حرکت شروع جس حرکت بیشترین مقدار نیروی اصطکاک با کمترین نیروی الزم برای شروع به

کند و نیروی کمتری برای یکنواخت ماندن حرکت الزم است.   شد، معموال نیروی اصطکاک بین سطوح کاهش پیدا می

همچنین گفتیم که بزرگی نیروی اصطکاک با نیروی عمود بر سطح از طرف جسم متناسب است. ضریب تناسبی که 

 نام دارد.  ضریب اصطکاک کند،  ل میاین رابطه تناسب را به تساوی تبدی

  .همانند ضریب اصطکاک به عوامل مختلفی

 بستگی دارد.جنس ماده ، پرداخت سطحی ، فیلمهای سطحی ، دما و میزان آلودگی سطح 

 :ماهیت نیروی اصطکاک

همانند منشا بسیاری از نیروهای دیگر پیچیده و ناشناخته است، دو نظریه معروف در مورد اصطکاک وجود دارد،  

شود و نیروی عمود بر سطح درگیری را در مقدار نیروی اصطکاک  نظریه نخست با نام اصطکاک کولمبی نامیده می

دانند، از  های جدید نیروی اصطکاک را با چسبندگی مولکولهای دو سطح درگیر مرتبط می داند، نظریه تولیدی موثر می

ره مانندی در آن ذکنیم، ناهمواریهای  ح کامال صیقلی را در زیر میکروسکوپ نگاه میسط نظر میکروسکوپی هنگامی که

 دو نحوی به اگر شود، می تولید اصطکاک حرکت مخالف نیروی یکدیگر با سطح دو ناهمواریهای تماس شود، از دیده می

 .یافت خواهد کاهش اصطکاک نیروی شوند جدا یکدیگر از درگیر سطح
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 BEARINGSاقانها  =  تیا

دهد که به طور نمونه به  ای است که اجازه حرکت نسبی مشخصی را بین دو یا بیشتر از دو قطعه را می وسیله :اتاقانی

 صورت چرخش یا حرکت خطی است. 

 اقانهاترد یاکارب

 کم کردن اصطکاک •

 جلوگیری از فرسایش وسائیدگی •

 تکیه گاه خوبی برای قطعات متحرک •

 قابلیت تعویض •

 انواع یاتاقانها

 اقانهای ضد اصطکاکیتالف : یا

گ یا حلقه و یک سری ساچمه ندر واقع شامل دو عدد ری نیز معروف می باشند.نهای غلتشی قاااین یاتاقانها که به یات

توسط ویاغلطک ها معموالًساچمه ها .بین حلقه ها قرار گرفته اندمعیین  هستند که بصورت مماس و به اندازهویاغلطک 

 . یا هر ماده مناسب دیگر جدا از هم نگه داشته می شوندوپالستیکی ،ی که از صفحات موازی برنجی ه اقفس
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 اقانهای ضد اصطکایتانواع یا

                    ball                        ساچمه ای     .7

 roller                   کی                                          تغل   .2

                                                                                        needleسوزنی .2

      

                               

 

 

 

 :های غلتشینحوه کار یاتاقان

 و شده جدا یکدیگر از کامال سطح دو روش این با استفاده از جسمهای غلتان در بین دو سطح درگیر است، 

 اصطکاک بدون فرآیندی غلتش که دانیم می و شود می غلتشی حرکت به تبدیل سطح دو بین لغزشی حرکت

 یاتاقانهای در شود، می غلتش بستر بر غلتان جسم شدید تنش سببوجود حذف اصطکاک، با روش این است،

 .است مهمی بسیار پارامتر تنش غلتشی
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همانگونه که درشکل زیر مالحظه می نمایید دریک یاتاقان غلتشی ساچمه ای هنگام حرکت ساچمه برروی رینگ 

 اعمال بار درنقاط نشان داده شده بصورت زیرمی باشد.

 

 مرکز لغزش  1منطقه  -

 محدوده لغزش بیرونی 2مناطق   -

 محدوده غلتش 3ناطق  م -

 

 

 .ساچمه سبب تخت شدن ساچمه ورینگ خواهدشد جلو بررویاثر اعمال با ر رتوده ایجادشده د

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


9 
 

 : یاتاقان ها اصطالحات

 ( رولر و ساچمه ) غلتنده قطعات-2 و7

 نشیمنگاه -2

 شفت-4

 شفت پله شانه-1

 شفت قطر-6

 کننده قفل صفحه-7

 شفت شعاعی بندی آب-4

 ندازا فاصله رینگ-4

 نشیمنگاه قطرداخلی- 70

 نشیمنگاه داخلی سطح- 77

 نشیمنگاه درپوش- 72

 خارفنری– 72

 ی ضداصطکاکی: نهاایاتاق انواع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               باز اصلی طرح– عمیق شیار یاتاقان                                       تماسی   بند آب با عمیق شیار یاتاقان
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 یک ریفه با مقطع ثابت –یاتاقان شیار عمیق   دو ریفه -یاتاقان شیار عمیق

با طرحدوردیفه رولربرینگ استوانه ای    رولبرینگ استوانه ای چهار ردیفه
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 رولرببرینگ استوانه ای بدون قفسه یک ردیفه           رولبرینگ استوانه ای بدون قفسه دو ریفه با اب بندی  

 

 

 

 

 (یک ردیفه)مجموعه قفسه و رولرهای سوزنی
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 NNUدو ردیفه با طرح  –رولر یاتاقان 
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 کاربرد یاتاقانهای ضداصطکاکی:

 :ی ساچمه اییاتاقانهاالف:

موارد استفاده زیاددارد و می تواند  .در بازار است  یاتاقانمتداولترین نوع  :شیار عمیق یاتاقان ساچمه ای  - 7

  .نیروهای شعاعی و نیروهای محوری را در دو جهت تحمل می کند وبرای سرعت های باال مناسب است 

 یاتاقان های .و خارجی  سطوح غلتش در رینگ داخلی :یاتاقان تماس زاویه ای  - 2

بار  )یاتاقان برای تحمل بار ترکیبی بنابراین یاتاقان جابجا شده اند  تماس زاویه ای نسبت به یکدیگر در جهت محور

  .طراحی شده اند  (محوری و شعاعی همزمان

زاویه تماس ، زاویه  .یاتاقان های تماس زاویه ای با افزایش زاویه تماس ،افزایش می یابد  .ظرفیت حمل بار محوری 

مسیر انتقال بار از یک سطح غلتش  )بین خط ارتباط دهنده نقاط تماس ساچمه ها باسطوح غلتش در صفحه شعاعی 

  .یاتاقان است  .و خط عمود بر محور (به سطح دیگر

ح کروی کروی می باشد که سط یاتاقان در یک طرف دو شیار دارد و در یک طرف سطح .این :یاتاقان خودمیزان  -2

پوسته ی داخلی انطباق نداشته باشد ، یا محور دارای خیز باشد  در مواردی که محور با .باعث خودمیزان می شود 

  .استفاده می شود 

 در علم فنی یعنی خم شدن محور  :خیز 

  .محورهای عمودی بهتر است  برای سرعتهای باال مناسب نیست و عملکرد آن برای : محورییاتاقان  -- 4

  یاتاقانهای غلطکی: ب

  :سیلندری یاتاقانهای غلطکی 7

  .چون سطح تماس بیشتری دارند  تحمل می کند یاتاقانهای ساچمه ایبیشتری را نسبت به  شعاعینیروی 

 :مخروطی یاتاقانهای غلطکی . 2

ی کند نیروهای محوری را فقط در یک جهت تحمل م نیروهای شعاعی است اما یاتاقانهاقادر به تحمل این  

  .خودش به کار می رود  بنابراین به طور معکوس با جفت

 :سوزنی یاتاقانهای غلطکی . 2

موجود باشد استفاده ولرزش دردستگاه  شعاعی کم در جایی که فضای و دارای تحمل نیروهای شعاعی است 

  .می شود 
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  یاتاقانهای بشکه ای:. 4

 .مناسب استزاویه ای بارهای  ست و برایدارای خاصیت خود میزانی ا یاتاقان غلطکی این :

 قطعاتی هستند که امکان حرکت نسبی بین دو نقطه راکی تیاتاقانهای ساچمه ای وغل

 .هستند  غلتشیازطریق غلتش فراهم می کنند در واقع یاتاقان های 

 بررسی یاتاقانهای غلتشی ازجهات مختلف :

  : از جهت تحمل نیرو. 7

  (ی شعاع )یاتاقان های رادیال

 (محوری  )یاتاقان های اکسیال 

  : به جهت شکل غلتک ها .2

 کروی 

 (رولر  )استوانه ای 

  : نوع حرکت.2

 دورانی 

 (خطی  )رفت و برگشتی 

  : مزایای یاتاقان های غلتشی

  .ممان اصطکاکی در شروع حرکت کمتر است  . 7

  .از لحاظ نگه داری و سیستم روغن کاری ساده تر است . 2

  .ر واحد عرض میزان تحمل نیرو بیشتر است د . 2

  .از لحاظ ابعاد و کیفیت و عمر مفید استاندارد شده است  . 4

  .در بازار در دسترس است  . 1

 یاتاقانجنس 

قابل نفوذ است  فوالد آلیاژی کرم داراست که تا عمق کافی سخت شده است یعنی غیر یاتاقانهاجنس 

بار ، مقاومت به خستگی  نظر گرفته شود ، شامل سختی برای ظرفیت حملمالحظاتی که درجنس یاتاقان در 

  .پایداری ابعادی می باشند  لوده وآتحت شرایط تماس غلتشی و شرایط روانکار تمیزی 

موارد واکنش شیمیایی  ن مالحظات شامل اصطکاک ، کرنش ، نیروه ای اینرسی و دربعضی آ یها برای قفسه

  .ا، خنک کننده ها و مبردها می باشد روانکارهای خاص ، حالل ه
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خوردگی، دمای باال ،  مانند یاهمیت نسبی مالحظات فوق می تواندتحت تاثیر پارامترهای عملکردی دیگر

  .گیرد  بارهای شوک و یا ترکیبی از این شرایط و دیگر شرایط قرار

 :آب بندهای تماسی

 .دارند یاتاقان اطمینان  و قابلت در یاتاقان های غلتشی اثر قابل مالحظه ای برکارکرد 

 جنس رینگ ها و اجزای غلتنده

  .از فوالد سخت شونده عمقی می باشد  

  جنس قفسه ها

پرسوووکاری شوووده از  مختلفوووی شوووامل ، اکثووورا قفسوووه هوووای سووواخته شوووده از ورق فووووالدی  موووواداز 

  .جوووووونس ورق فووووووووالدی کوووووووم کووووووربن ، نوووووووورد گووووووورم شووووووده موووووووی باشوووووووند    

افوووزایش  کاری شوووده از جووونس فووووالد سووواختمانی بووودون الیووواژ ، بوووه منظوووورقفسوووه هوووای فووووالدی ماشوووین

عملیوووات سوووطحی موووی  مقاوموووت سایشوووی و لغزشوووی، بعضوووی از قفسوووه هوووای فووووالدی ماشوووینکاری شوووده 

ای کوووه در انهوووا  ایوووا در کاربردهووو ودریاتاقانهوووای بوووزر  قفسوووه هوووای فووووالدی ماشوووینکاری شوووده .شووووند 

اسوووتفاده ازقفسوووه برنجوووی وجوووود دارد ،     ر صوووورتخطووور ایجووواد تووورک ناشوووی از واکووونش شووویمایی د    

  .درجووه اسووتفاده کوورد    200کووارکرد  ایوون قفسووه هووای فوووالدی را تووا دمووای      .اسووتفاده مووی شوووند   

کوچووووک و متوسووووط بکووووارمیرود و    یاتاقانهووووایقفسووووه برنجووووی از ورق پرسووووکاری شووووده دربعضووووی    

برداشوووتن قفسوووه  رکاسوووتفاده میشوووود کوووه احتموووال تووو اک مونیوووآدرکمپرسوووورها سیسوووتم تبریووود کوووه از  

  .برنجوووووووی ماشوووووووینکاری شوووووووده یوووووووا قفسوووووووه فووووووووالدی اسوووووووتفاده کووووووورد        

مصوونوعی و گووریس   نظیوور روغوون هووای   یاتاقووانقفسووه بوورنم ی ماشووینکاری شووده ، در اکثوور روانکارهووای      

گانیووک معمووولی نیووز تمیزکوورد    راو هووای توواثیری بووراین قفسووه هووا نداشووته و مووی توووان انهووا را بووا حووالل        

  .سووووانتیگراد اسووووتفاده شوووووند   درجووووه 2 10در دمووووای بوووواالتر از  قفسووووه هووووای برنجووووی نبایوووود .

 کوووه نیووواز بوووه موووی باشووود، در جوووائی 6.6قفسوووه هوووای پلیموووری بوووه روش تزریوووق پالسوووتیک پلوووی امیووود

آمیووود  بووواال موووی باشووود ، نظیووور جعبوووه محوووور وسوووایل نقلیوووه ریلوووی، از پلوووی (Toughness)چقرمگوووی

درجووه  70 تووا -40بووذکر در محوودوده دمووای   الزم .تقویووت شووده بووا الیوواف شیشووه، اسووتفاده مووی شووود     

  . سانتیگراد قابل استفاده است

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


18 
 

 

 قفسه های پرسکاری شده از جنس فوالدی یا برنجی

a-    قفسه فوالدی یا برنجی نوع نواری 

b-  قفسه فوالدی پرچ شده 

c- یا برنجی از نوع  دیقفسه فوالSnap 

d- قوی قفسه فوالدی نوع پنجره ای فوق العاده 

 

 

 

 

 

 

a  : ماشین کاری شده دو تکه پرچ شده قفسه 

b  : سرخود قفسه ماشین کاری شده دو تکه به همراه پرچ های سوراخ 

           c    : قفسه ماشین کاری شده نوع پنجره ای یک تکه 

: d             قفسه ماشینکاری شده نوع چنگکی دوبل 
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          e     :زریق پالستیک قفسه پنجره ای پلیمری ساخته شده به روش ت 

            f   قفسه ماشین کاری شده یک تکه از جنس رزین فنولی:  

  شماره فنی یاتاقان ها

که دارای ابعاد  ) شماره فنی یاتاقان ها به دو گروه اصلی تقسیم می شود، شماره فنی برای یاتاقان های استاندارد

عادی مطابق با نیازکاربرد خاص می باشند و با شماره نقشه دارای اب و شماره فنی برای یاتاقان های خاص (استاندارد

  .مربوطه مشخص می شود 

  :مشخص کننده  یاتاقان شماره فنی اصلی

 .پسوندها و پیشوندها مشخص کننده است    یاتاقانابعاد خارجی استاندارد  ·     طراحی اصلی ·      نوع ·

 یاتاقانبا طرح اصلی طرح و مشخصات متفاوت  ·   و یا یاتاقاناجزای  ·
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  یاتاقان نحوه انتخاب

رقم و یا ترکیبی از حروف و  1 تا 2استاندارد دارای یک شماره فنی اصلی می باشند که معموال شامل  یاتاقانهایهمه 

 (7نمودار  ).ارقام است 

 = suffix XX XXX   را نمایش می دهند یاتاقانشماره فنی یک 

Series bearing 

     گردد.ن نیز حذف گرد اطالق می آ ت چپ شماره فنی است که می تواند رقم اول و دومبه سه رقم سم

  .است و میتواند یک یا چند حرف باشد  یاتاقانعالمت اول نشان دهنده نوع 

  .می باشند  ISOدو رقم بعدی مشخص کننده سری ابعادی 

  .کد شده است که به صورت  (Hیا  B،Tبعد  )است یاتاقانکه رقم اول آن پهنای 

  (Height Selection)یاتاقانرقم دوم ارتفاع مقطع یا قطرخارجی 

وردن قطر داحلی یاتاقان باید دوعدد آدست  است با واحد اینچ یا میلیمتراست و برای به یاتاقانخر قطر آدو حرف 

 .بدست می آید  محور )قطر رینگ داخلی )ضرب نمائیم 1سمت راست را درعدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .پهنا از روی قطر خارجی و قطر خارجی از روی قطر داخلی بدست می آید  :نکته

  (7نمودار   SKF)از کاتالو  شرکت یاتاقان بطور مثال انتخاب یک

 ، groove deep نشان دهنده یاتاقان ازنوع 6در آن جدول عدد  : 6 7 47 4
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 پیدا می کنیم و بعد از روی جدول شماره فنی یاتاقان Designtionو بعد در قسمت قطرداخلی  4 7*1=6 4

 بدست می آید B=72و  D=720مشابه شماره یک میزان 

  :استثناها

  : استثناء یك

ن زمان خاص فقط سری [اینکه در  بوده است که با توجه به 6(0 )2 04و درواقعه  6 2 04در صورتیکه شماره فنی به 

  . دصفر ساخته می شده ازنوشتن صفر صرفنظرکردن

  : ء دوماستثنا

 .والزم است اعدادزیر بخاطر سپرده شودبرقرار نمی باشد  1قاعده ضربدر  2 0تا  7 0بین  داخلی برای قطرهای

60200= mm70 

60207 =mm72       

60202= mm71 

60202=mm 77 

 مثال N 6202:ازنوع یاتاقاننشان دهنده  6مطابق با نمودار شماره یک ، عدد  : 

 groove deep میلیمتر 77قطرداخلی  02شده  رایط خاص بیانبوده است ، مطابق با ش

 می باشد.

در قسمت پسوندها به ان پرداخته  Nو حرف  .بدست می آید   =B  74 و D=47   طبق جدول شماره یک میزان 

 .خواهد شد

  : استثناء سوم

 سرا بدون کد شده بالفاصله پ یاتاقان، قطر  7 0و زیر  100برای قطرهای باالتر از 

 میلیمتر  7 060 :مثال قطر داخلی    :از اسلش می اوریم 

 

  2 40؟؟  :شماره فنی 

7060/240 

 میلمتر  1 :مثال قطر داخلی 
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  6 7 4؟؟ :شماره فنی 

1/674 

  :اسنثناء چهارم 

  :اوریم  قابل تقسیم نمی شوندبصورت اسلش می 1که بر  22و  2 4برای قطرهای 

  میلیمتر 2 4 :مثال قطر داخلی 

  6(0 )2؟؟  :شماره فنی 

24/62 

   6(0 )2 02؟؟ :شماره فنی                                                          اینچ  4/1 :مثال قطر داخلی 

       6202اینچ /  4/1  
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 : پیشوندها و پسوندها در شماره فنی

 پیشوندها 

شماره فنی کامل آورده می شود و  می روند و معموال بعد از آن بکار یاتاقانپیشوندها برای مشخص کردن اجزای یک 

 می روند یا برای جلوگیری از اشتباه بین شماره های فنی بکار

: GS  محوریاستوانه ای  یاطاقانهایواشر نشیمنگاه در  

K   : مجموعه رولرها و قفسه های در رولریاتاقان های استوانه ای کف گرد 

K    :و قفسه  غلطکهاموعه رینگ داخلی با مج(Cone)  یا رینگ خارجی(Cup) 

  ABMAمخروطی اینچی متعلق به سری های استاندارد  یاتاقانیک 

L   : تفکیک پذیر  یاتاقانرینگ داخلی یا خارجی قابل تفکیک از یک 

R   : پذیر  تفکیک یاتاقانو قفسه از یک  غلطکهارینگ داخلی یا خارجی به همراه مجموعه 

W  شیارعمیق ضد زنگ  ان: یاتاق 

WS   : محوریهای استوانه ای  یاتاقان غلطکیواشر شفت در  

ZE  به همراه سیستم نصب سنسوری : یاتاقان 

  :پسوندها

 طرح اصلی بایا گونه هایی که به طریقی  اپسوندها جهت مشخص کردن طرحه

  :متفاوت هستند ، بکارمی روند تعدادی از پسوندها به شرح ذیل می باشند 

 A  :،انحراف یا اصالح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی 

  .به عنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به نوع یاتاقان یا سری های یاتاقان دارد 

 AC: تماس زاویه ای دو ردیفه بدون شیار جازنی ساچمه  یاتاقان 

  ADA: جی، دو تکه رینگ داخلی به کمکشیار خار فنری اصالح شده در رینگ خار 

 شوند. رینگ نگهدارنده یکپارچه می  یک

B   : انحراف یا اصالح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی، به 

  .خاص دارد  یاتاقانعنوان یک قانون کلی معنی آن نسبت به سری های 

 B  4 22 7 مثال

 درجه  40زاویه تماس  تماس زاویه ای یک ردیفه با یاتاقان

 C    :،انحراف یا اصالح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی 

 خاص دارد ، یاتاقانبه عنوان یک قانون کلی معنی آن نسبت به سری های 
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ناور وقفسه راهنمای ش کروی با رینگ داخلی بدون لبه ، رولرهای متقارن ، رینگ یاتاقان غلطکی،  C 206 27مثال  

  .نوع پنجره ای از جنس فوالد پرسکاری شده 

  CA: 7- کروی با طرح  یاتاقان غلطکیC بر روی رینگ اما با لبه های نگه دارنده 

که به  یاتاقاندو  .صورت جفتی  تماس زاویه ای یک ردیفه برای نصب به یاتاقان -2.داخلی و قفسه ماشینکاری شده 

  .می باشد  (CB)گیرند دارای لقی محوری کم تر از نرمال  جلو قرار می صورت پشت به پشت و یا جلوبه

 CAC: کروی با طرح  یاتاقان غلطکیCA  اما با تقویت هدایت رولرها 

CB :7- که به صورت پشت به پشت و یا  یاتاقان یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی، دو تماس زاویه ای یاتاقان

 یاتاقانلقی محوری کنترل شده در  -2. محوری نرمال قبل از نصب می باشند ی لقیجلو به جلو قرار می گیرند دارا

 زاویه ای دو ردیفه تماس

 

: CC  کروی طرح یاتاقان غلطکی C تماس یاتاقان غلطکی -2هدایت رولرها  با تقویت 

 صورت پشت به پشت و یا که به یاتاقانزاویه ای یک ردیفه برای نصب جفتی دو 

  . می باشد (CB) می گیرند دارای لقی محوری بیش تر از نرمال جلوبه جلو قرار

CLN :6مخروطی با تلرانس مطابق با کالس  یاتاقان غلطکیX استاندار ISO 

CL :استاندارد0مخروطی اینچی با با کالس یاتاقان غلطکیABMA/ANSI 

 CL :مخروطی اینچی با تلرانس مطابق با استاندارد یاتاقان غلطکی ABMA/ANSI 

CL2   :استاندارد 2مخروطی اینچی با تلرانس کالس  یاتاقان غلطکیANSI/ABMA 

C CL7   :مخروطی با رفتار اصطکاکی خاص و دقت حرکتی باال  یاتاقان غلطکی 

CN  :لقی داخلی نرمال ، معموال با حرف اضافی دیگر برای نشان دادن محدوده لقی 

  : کاهش یا جابجا شده بکار می رود ، مثال

 

CNH  : نیمه باالیی محدوده لقی نرمال 

CLN   : نیمه پائینی محدوده لقی نرمال 

 CNM   : دو ربع میانی محدوده لقی نرمال 

CNP   :نیمه باالیی محدوده لقی نرمال و نیمه پائینی محدوده لقی C2  

 نیز استفاده C1 و C2 ،C2 ،C4 همچنین با کالسه ای لقی H ،M ،L ،P حروف

  . می شوند

CV  :استوانه ای بدون قفسه با طرح داخلی اصالح شده  یاتاقان غلطکی 

CS   :آب بندی تماسی از جنس الستیک اکریلونیتریل بوتادین(NBR) ورق فوالدی دریک طرف  تقویت شده با
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 یاتاقان 

2CS  :آب بندهای تماسی نوع CS  در دوطرف یاتاقان 

 2 CS   :آب بند تماسی از جنس الستیک فلورو(FKM) تقویت شده با ورق فوالدی در 

  یاتاقانیک طرف 

2CS2 :2آب بند تماسی نوع CS  یاتاقاندر دو طرف 

CS1   :ونیتریل بوتادین هیدروژنه آب بندی تماسی از جنس الستیک اکریل(HNBR)  

  یاتاقانتقویت شده با ورق فوالدی در یک طرف 

 2CS1  :آب بند تماسی نوع CS1  در دو طرف یاتاقان 

 C7   :لقی داخلی یاتاقان کم تر از C2 

C2   :لقی داخلی یاتاقان کم تر از نرمال (CN)  

C2  :لقی داخلی یاتاقان بیشتر از نرمال (CN)  

C4  :لقی داخلی یاتاقان بیشتر از C2 

C1   :لقی داخلی یاتاقان بیشتر ازC4 

 

C02 : کامل یاتاقان تلرانس کاهش یافته بیشتر برای دقت های حرکتی رینگ داخلی یک 

C04  : تلرانس کاهش یافته برای دقت های حرکتی رینگ خارجی یک یاتاقان کامل 

C02 + C04 :C04  

C02 + C04+C2 :C042 

C70   : تلرانس کاهش یافته برای قطرهای داخلی و خارجی 

D   :انحراف یا اصالح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییر در ابعاد خارجی، به 

  : های یاتاقان خاص دارد برای مثالی یک قانون کلی معنی آن بستگی به سر عنوان

2270D  تماس زاویه ای دو ردیفه با رینگ داخلی دو تکه  : یاتاقان 

DA  :وسیله یک رینگ نگهدارنده یکپارچه  شیارخار فنری اصالح شده برروی رینگ خارجی، دو تکه رینگ داخلی به

  . می شود

DB یک ردیفه مخروطی که برای  یاتاقان غلطکیتماس زاویه ای یک ردیفه  یاتاقانشیارعمیق یک ردیفه،  یاتاقانو : د

جهت شده قبل  یاتاقانهایعیین کننده مقدارلقی یا پیش باردرت DB بعد از نصب پشت به پشت جفت شده اند، حروف

  . می باشند از نصب

A    : پیش بار کم 

B   : پیش بار متوسط 

C :یاد پیش بار ز 
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AC  :لقی محوری کم تر از نرمال CB 

CB  : لقی محوری نرمال 

CC   :لقی محوری بزرگتر از نرمال CB  

C  : لقی محوری خاص برحسب میکرومتر 

GA : پیش بارکم 

GB  : پیش بار متوسط 

G  :برحسب پیش بار خاص daN  

رینگ های داخلی یا خارجی با دو  بینمخروطی جفت شده طراحی و چیدمان رینگ های میانی  یاتاقان غلطکیبرای 

  . می شود و حروف باال قرار می گیرد تعیین DB رقم که بین

DF   : مخروطی یک ردیفه که  یاتاقان غلطکی یا هس زاویه ای یک ردیف اتم یاتاقانشیار عمیق یک ردیفه،  یاتاقاندو

  . به صورت جلو به جلو جفت شده اند

DT   : مخروطی یک ردیفه که  یاتاقان غلطکی تماس زاویه ای یک ردیفه و یا یاتاقانک ردیفه، شیار عمیق ی یاتاقاندو

مخروطی جفت شده طراحی و چیدمان رینگ های میانی  یاتاقان غلطکی به صورت پشت سرهم جفت شده اند . برای

  . قرار می گیرند تعیین می شوند DT داخلی یا خارجی با دوعدد که بعد از بین رینگهای

  E   :انحراف یا اصالح نسبت به طرح داخلی استاندارد بدون تغییردر ابعاد خارجی، به 

مشخص کننده اجزای غلتنده تقویت  خاص دارد . معموال یاتاقانعنوان یک قانون کلی معنی آن بستگی به سری های 

  . شده می باشد

ECاس بین انتهایاستوانه ای یک ردیفه با طرح داخلی بهینه شده وتم : یاتاقان غلطکی 

 و لبه اصالح شده  غلطکها

ECA کروی طرح : یاتاقان غلطکی CA  تقویت شده  غلطکهایبا 

ECAC کروی طرح : یاتاقان غلطکی CAC  0.تقویت شده  غلطکهایبا 

F  :قفسه فوالدی ماشینکاری شده یا ریخته شده از چدن خاص و مرکز شده برروی 

 مشخص می شوند ، F اوت با یک عدد بعد ازاجزای غلتنده ، طرح ها و جنس های متف

  F7 نظیر

FA   :قفسه فوالدی ماشینکاری شده یا ریخته شده از چدن خاص که نسبت به رینگ 

  . خارجی مرکز شده است

FB  :قفسه فوالدی ماشینکاری شده یا ریخته شده از چدن خاص که نسبت به رینگ 

  . داخلی مرکز شده است

G پشت به پشت یا جلو به جلو جفت می  که به صورت یاتاقانهایییک ردیفه برای نصب جفتی،  تماس زاویه : یاتاقان

  . باشند شوند دارای لقی محوری معینی قبل از نصب می
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..G گریس و حرف سوم مشخص کننده  پرشده با گریس ، حروف بعدی مشخص کننده محدوده دمای کارکرد یاتاقان

  . نوع گریس است

  . شرح زیراستمعنی حرف دوم به 

E  :گریس EP  

F  : گریس سازگار با صنایع غذایی 

J;H  : درجه سانتیگراد  720تا  -20گریس برای دما باال ، برای مثال از 

L  : درجه سانتیگراد  40تا  -10گریس برای دمای پائین ، برای مثال از 

M  : د درجه سانتیگرا 770تا  -40گریس برای دمای متوسط ، برای مثال از 

x;W  : درجه سانتیگراد 740تا  -40گریس برای دما پائین و باال ، برای مثال از 

 یک رقم بعد از سه حرف کد گریس ، نشان دهنده مقدار گریس متفاوت با مقدار استاندارد

 مقدار گریس بیشتر4ت ا  4مقدار کمتر از استاندارد و ارقام  2و 2و  7می باشد . ارقام 

  . ن می دهداز استاندارد را نشا

 پرشده با مقدار استاندارد  EP گریس :GEA : مثال

GLB2  : یاتاقان پرشده است 2 1% تا  7 1گریس برای دما پائین % .  

GA که به صورت پشت به پشت یا جلو به یاتاقان تماس زاویه ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی، دو  : یاتاقان

   قبل ازنصب می باشندجلو نصب شده اند دارای پیش بار کم 

GB که بصورت پشت به پشت یا جلو به یاتاقان تماس زاویه ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی، دو  : یاتاقان

  . ش بار کم قبل ازنصب می باشندیجلو نصب شده اند دارای پ

GC پشت به پشت یا جلو به  که به صورتیاتاقان تماس زاویه ای یک ردیفه برای نصب به صورت جفتی، دو  : یاتاقان

  . جلو نصب شده اند دارای پیش بار زیاد قبل ازنصب می باشد

GJN مطابق معیار 2پرشده از گریس با پایه پلی اوره با غلظت  : یاتاقان NLGI 

 (درجه سانتیگراد ) میزان گریس در حد نرمال710سانتیگراد تا  -20برای دمای 

CXN مطابق معیار 2پلی اوره با غلظت  پرشده از گریس با پایه : یاتاقان NLGI 

  (درجه سانتیگراد ) میزان گریس در حد نرمال710سانتیگراد تا  -40برای دمای 

H  :قفسه نوع snap سخت شده از جنس فوالد پرسکاری شده .  

HA که سختی سطحی شده اند . برای جزئیات بیشتر بعد از یاتاقانیا اجزای  : یاتاقان 

HA ورده می شودآزیر  عددی به معنی .  

 یاتاقان کامل  0 

 رینگ داخلی و خارجی  7 

 رینگ خارجی    2
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 رینگ داخلی    2

 رینگ داخلی، خارجی و اجزای غلتنده    4

 اجزای غلتنده    1

 رینگ خارجی و اجزای غلتنده    6

 رینگ داخلی و اجزای غلتنده   7

HB  :یاتاقان یا اجزای یاتاقان که سخت شده اند .  

HC  : یاتاقان یا اجزای یاتاقان ازجنس سرامیک 

HE   : یاتاقان یا اجزای یاتاقان از فوالد ریخته شده در خالء 

HM  :تنزینی شده اندریاتاقان یا اجزای یاتاقان که سختی ما .  

HN   : یاتاقان یا اجزای یاتاقان که عملیات حرارتی سطحی خاص شده اند 

HT  :7 20درجه سانتیگراد تا  -2 0مای باال برای مثال از گریس برای کارکرد در د 

  . ن مشخص کننده گریس واقعی می باشندآو دو رقم بعد از HTدرجه سانتیگراد ، 

 HT گریس های متفاوت از گریس استاندارد برای این محدوده دما با دو رقم بعد از

 ف یا ترکیبمشخص می شوند . مقدار گریس متفاوت از مقدار استاندارد با یک حر

  . مشخص می شود HTxx حرف/ عدد بعد از

A   : میزان گریس کمتر از استاندارد 

B   : میزان گریس بیشتر از استاندارد 

C   : 7 0میزان گریس بیشتر از %  

F7  : میزان گریس کم تر از استاندارد 

F7   : میزان گریس بیشتر از استاندارد 

F4 : 7 0میزان گریس بیشتر از %  

 HTB ،HT22 ،HT24B : الهامث

HV   : از فوالد ضدزنگ قابل سخت شدن ، برای جزئیات یاتاقانیاتاقان یا اجزای 

  . ورده می شودآعددی  HV بیشتر بعد از

 J   :قفسه فوالدی سخت شده ، پرسکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده ، طرح 

  J7 رای مثالمشخص می شوند ب J های متفاوت با یک عدد بعد از

JR  :قفسه از دو واشر تخت سخت نشده از ورق فوالدی که به یک دیگر پرچ شده اند .  

K : 7:  72رینگ داخلی مخروطی، مخروط  

K20  : 7:  20رینگ داخلی مخروطی، مخروط  

LHL  : (درجه س انتیگراد 740تا  -40گریس برای دماهای کم یا زیاد ) برای مثال از 
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  -نوع گریس را مشخص می کند یک حرف یا ترکیب حرف/ عدد  LHT دو عدد پس از

 مشخص کننده درجه پرکردن متفاوت از استاندارد می باشد . مثال LHTبعد از

LHT22C ،LHT22 

LS   :آب بندی تماسی از جنس الستیک اکریل و نیتریل بوتادین(NBR) یا پلی اوره 

(AU)فوالدی  در یک طرف یاتاقان یا بدون ورق تقویت کننده 

2LS :آب بندی تماسی LS  در دو طرف یاتاقان 

LT  : (سانتیگراد 40تا  -10گریس برای دمای پائین ) برای مثال دمای بین LT و 

  . ن مشخص کننده گریس واقعی می باشندآدوعدد پس از 

L4B  : رینگ های یاتاقان با پوشش سطحی خاص 

L1B  : اجزای غلتنده با پوشش سطحی خاص 

L1DA : یاتاقان Wear No  با اجزای غلتنده پوشش داده شده 

L7DA   :یاتاقان Wear No با اجزای غلتنده و سطوح غلتش رینگ های داخلی وخارجی پوشش داده شده .  

M  :یا جنس قفسه برنجی ماشینکاری شده و مرکز شده نسبت به اجزای غلتنده . طرح 

  M2 ،MC ص می شود . مثالمشخ M متفاوت با عدد یا حرفی متفاوت با پس از

MA  : قفسه برنجی ماشینکاری شده و مرکز نشده نسبت به رینگ خارجی 

MB  : قفسه برنجی ماشینکاری شده و مرکز نشده نسبت به رینگ داخلی 

ML  :  خارجی  سبت به رینگ داخلی یانقفسه برنجی نوع پنجره ای یکپارچه و مرکز  شده 

MP  : یکپارچه پرچ شده یا برقو شده ، مرکز نشده نسبت بهقفسه برنجی نوع پنجره ای 

 رینگ داخلی یا خارجی 

MR :قفسه نوع پنجره ای یکپارچه ماشینکاری شده از جنس برنجی، مرکز شده نسبت 

 به اجزای غلتنده 

MT :س انتیگراد( دو عدد پس 770ت ا  -20گریس برای دمای متوسط ) برای مثال از 

  . می باشد ، و میزان پرشدن گریس نشان می دهد مشخص کننده نوع گریس MT از

 N  : شیار خار فنری بر روی رینگ خارجی 

NR  : شیار خار فنری برروی رینگ خارجی به همراه خار فنری 

N7  : یک شیار برای ثابت کردن یاتاقان در پیشانی رینگ خارجی یا واشر نشیمنگاه 

N2  : نی رینگ خارجی یا واشر نشیمنگاهدر پیشا یاتاقاندو شیار برای ثابت کردن 

 درجه از همدیگر  7 40در فاصله 

P  : تقویت شده با الیاف شیشه که با روش تزریق پالستیک ساخته 6.6قفسه پلی امید 

  . شده و نسبت به اجزای غلتنده مرکز شده است
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PH  :قفسه از جنس پلی اتراتر کتون که به روش تزریق پالستیک ساخته شده و نسبت 

  . اجزای غلتنده مرکز شده است به

PHA  :قفسه از جنس پلی اتراتر کتون که به روش تزریق پالستیک ساخته شده و نسبت 

  . به رینگ خارجی مرکز شده است

PHAS  :قفسه از جنس پلی اترتر کتون تقویت شده با الیاف شیشه که به روش تزریق 

 است به همراه شیارروانکاری در سطوح راهنما  پالستیک ساخته شده و نسبت به رینگ خارجی مرکز شده

P4  :دقت های ابعادی و حرکتی مطابق با کالس تلرانس ISO 

P1   :دقت های ابعادی و حرکتی مطابق با کالس تلرانس ISO1 

P6  :دقت های ابعادی و حرکتی مطابق با کالس تلرانس ISO6  

P6+C2 :P62 

P6+C2 :P62 

Q  : (بهینه شده) رولریاتاقان مخروطیهندسه داخلی و صافی سطوح 

:R 

 رینگ خارجی با فلنم خارجی  - 7

  (سطح حرکتی قوسی ) یاتاقان های چرخی -2

RS  :بوتادین آب بند تماسی از جنس الستیک اکریلونیتریل(NBR) با یا بدون ورق فوالدی  یاتاقان در یک طرف

 تقویت کننده 

2RS  :آب بندی نوع RS  یاتاقاندر دو طرف  

RS7  :آب بندی تماسی از جنس الستیک اکریل و نیتریل بوتادین(NBR) دریک طرف 

 با ورق تقویت کننده فوالدی  یاتاقان

2RS7  :آب بند RS7  یاتاقاندر دو طرف  

RS7Z  :آب بند تماسی از جنس الستیک اکریلو نیتریل بوتادین(NBR) با ورق فوالدی 

 فاظ فوالدی در طرف دیگر تقویت کننده در یک طرف یاتاقان به همراه ح

6201Z  : ند داردب درپوش یا آب یاتاقانبه معنی این است که یک طرف .  

 6201 2Z : بند داردآب به معنی این است که دو طرف درپوش یا .  

6201 RS  :به معنی این است که یک طرف کاسه نمد دارد .  

 6201  2RS : دکاسه نمد دار یاتاقانبه معنی اینکه دو طرف . 

6201 N  :به معنی این است که در رینگ خارجی یک شیار برای خارجاسازی شده 
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  : یاتاقانهاپارامترهای موثر در انتخاب 

 جهت نیرو از شعاعی به محوری  . 2       میزان بار .  2   فضای موجود . 7

 ( سرعت ) سرعت بال بیشتر است . 1     خود میزانی . 4

  ( صدا ) صدای رول بیشتر است. 7             دقت  . 6

  . صلبیت : تغییر فرم پالستیک را ندارد ،االستیک هستند و تغییرناپذیرند. 4

  . شود استفاده یاتاقان ساچمه ای در معرض حرارت باشد باید از  محورحرکت محوری : هرگاه  . 4

  (نصب ) مونتاژ( و بیرون آوردن ) دمونتاژ . 7 0

  . است یاتاقاننشانی های خرابی  دست دادن دقت و ایجاد سروصدا و مقاومت زیاد در دوران از تذکر : ایجاد گرما از

   :میزان بار- 2

 یاتاقانهای غلطکیاست . عموما  یاتاقانده ابعاد نمقدار بار یکی از فاکتورهای تعیین کن

بدون قفس) تعداد یاتاقانهای . همچنین  با ابعاد مشابه دارند یاتاقانهای ساچمه ای توانایی حمل بار بیشتری نسبت به 

  . قفسه دار مشابه دارند یاتاقانهای بیشتر( توانایی حمل بار بیشتری نسبت به غلطکهایساچمه ها یا 

یاتاقانهای قطور محورهای  عموما برای بارهای کم و متوسط بکار می روند . برای بارهای سنگین ویاتاقانهای ساچمه ای 

  . تری می باشند انتخاب مناسب غلطکی

 :جهت بار  -3

 با رشعاعی 

 بار محوری ، 

 سرعت -۵

اصطکاک داخلی کم داشته و در یاتاقانهایی که توسط دمای مجاز کارکرد محدود می شود . یاتاقانسرعت کارکرد یک 

 نها تولید می شود برایآنتیجه حرارت کمی در 

 شیار عمیق واتاقانهای ینها سرعت باالست مناسب می باشد . آکاربردهایی که در 

 خود تنظیم در شرایطی که بار شعاعی خالص وجود دارد ، می توان به باالترین سرعت

 دست یافت ، درحالتی که بار ترکیبی وجود دارد می توان به باالترین حد سرعت دست

میق با ساچمه های شیار ع یاتاقانهای تماس زاویه دقیق یا یاتاقانهاییافت . این موضوع به خصوص در رابطه با 

  . سرامیکی صحت دارد

 . شعاعی کار کنند یاتاقانهایریبه علت طرح خاص خود نمی توانند در سرعته ای باال نظ یاتاقانهای محوری

  حرکت بی سر و صدا-٧

اداری سر و صدای ایجاد شده  دربعضی از کاربردهای معین نظیر الکتروموتورهای کوچک لوازم خانگی یا تجهیزات

 شیار عمیق خاصی برای این کاربردها تولید می شوند یاتاقانهای . است یاتاقانن کارکرد عامل مهمی در انتخاب درحی
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  : صلبیت-٨

شود . معموال این تغییر شکل ها  خص میشبر اساس تغییر شکل االستیک آن تحت بارهای وارده م یاتاقانسفتی یک 

نظیر  یاتاقانهای غلطکیبه علت نوع تماس بین اجزای دورانی و رینگ ها،  . کوچک و قابل صرفنظر کردن می با شند

سفتی یاتاقان ها را می توان با   . دارند یاتاقانهای ساچمه ایاستوانه ای و مخروطی درجه سفتی باالتری نسبت به 

ه و دقت های حرکتی تا سختی چیدمان یاتاقان ها تقویت شد نها افزایش داد) یعنی لقی کارکرد منفیآپیش بار کردن 

  (. افزایش یابد

   :حرکت محوری- ٩

ثابت  یاتاقان شناور مهار می شوند .یاتاقان و یک یاتاقان ثابت و دیگر اجزای دورانی ماشین معموال توسط یک  محور

هستند که توانایی  یاتاقانهاییهای مناسب برای این موقعیت  یاتاقانجهت محوری ثابت می کند و  ررا د ،محور

دیگری برای  برای تح ل بار شعاعی و یاتاقاندیگر بکار می روند) یک  یاتاقانو به همراه یک  جابجایی محوری داشته

  . (حمل یا بار محوری بکار می رود

  نصب و بیرون آوردن-1 ٠

اخلی برای هر تد با رینگ داخلی استوانه ای و طرح قابل تفکیک ، خصوصا اگر انطباق یاتاقانهارینگ داخلی استوانه ای 

ورده می شوند . همچنین در شرایطی آب ا طرح تفکیک ناپذیرنصب و بیرون  یاتاقانهادو رینگ الزم باشد ، راحت تر از 

 ی قابل تفکیک ترجیح داده می شوند) زیرا رینگ همراه بایاتاقانهاباید تکرار شود ،  وردن بارهاآکه نصب و بیرون 

 یاتاقانهایکه شامل  (کرد را میتوان به صورت مجزا از رینگ دیگر نصب غلطک هامجموعه قفسه وساچمه ها یا 

  . استیاتاقانهای ساچمه ای وغلطکی محوری استوانه ای، سوزنی ومخروطی و همچنین یاتاقانهای چهارنقطه تماس ، 

استوانه  محورمخروطی یا محوربرروی  سانیآبا رینگ داخلی مخروطی را می توان به  یاتاقانهارینگ داخلی مخروطی 

  . کشیدنی نصب کرد ای به کمک یک غالف واسطه یا غالف بیرون

  ظرفیت های حمل بار و عمر یاتاقانها

مالحظات مربوط به عمر و قابلیت  نها نسبت به بارهای وارده وآدر یک کاربرد براساس ظرفیت حمل بار  یاتاقانهاابعاد 

 Rating Load Dynamic) یت اسمی حمل بار دینامیکیظرف اطمینان انتخاب می شوند ، مقادیر مربوط به

Basic)C اسمی حمل بار استاتیکی و ظرفیتRating Load Static Basic) 0     C(  یاتاقانها در جداول

شوند . در بررسی بارهای  آورده شده اند . ظرفیت حمل باردینامیکی و استاتیکی باید م تقل از یک دیگر بررسی

درنظرگرفته شود . این طیف بار باید شامل بارهای سنگین که به  یاتاقانار دینامیکی وارد بر دینامیکی باید طیف ب

 ندرت وارد می شوند ، نیز باشد  صورت ناگهانی و به

نمی باشد بلکه  (min/r 70>n)در حال سکون یا دوران با سرعت کم بریاتاقانبار استاتیکی تنها شامل بارهای وارده 

  . وک) بارزیاد در زمان کوتاه( نیز ضریب اطمینان استاتیکی بررسی شودش باید برای بارهای
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  بارهای دینامیکی وارده بر یاتاقان و عمر

 یاتاقانهایبه عبارت دیگر  تحت تنش دینامیکی و یا یاتاقانهایدر محاسبات  Cظرفیت اسمی حمل بار دینامیکی،

دور را به دست می  7 000000ست از باری که عمراسمی معادل عبارت ا دورانی تحت بار ، بکار می رود و بنابر تعریف

  . مقدار و جهت بار ثابت فرض شده است (ISO 247: 7440مطابق استاندارد )دهد

 

   :عمر یك یاتاقان غلتشی عبارت است از

 تعداد دوران ها یا  -7

که اولین نشانه خستگی)پوسته تحمل می کند قبل از این  یاتاقانتعداد ساعات کارکرد در یک سرعت خاص که - 2

  . از رینگ ها یا اجزای غلتنده ایجاد شود شدن( بر روی یکی

عمرهای متفاوتی دارند . بنابراین  ظاهرا مشابه تحت شرایط کارکرد یکسان یاتاقانتجربه عملی نشان می دهد که دو 

یت حمل بار براساس عمر می باشد و نیاز است . ظرف یاتاقان به تعریف دقیق تری از طول عمر برای محاسبه ابعاد

 4 0اطمینان  است و این یک یاتاقانسرویس نیز استفاده می شود که نشان دهنده عمر واقعی  درتعریفی دیگر از عمر

لودگی، سایش ، آنظیر دیگری به دالیل بلکه  درصد است ، خرابی در حین کارکرد واقعی فقط به خاطر خستگی نیست

نیز استفاده می  (Life Specification) در مواردی نیز از عمرمشخصه . می باشندنیز ی عدم همراستایی و خوردگ

تعیین می شود ، که  سازمان عمر توسط یک سازمان ، براساس بار و سرعت فرضی تعیین شده توسط ان شود این

   .دمورد نیاز براساس تجربیات به دست آمده ازکاربردهای مشابه تعیین می شو 1٠L  عموما عمر 

  یاتاقانبارهای استاتیکی وارده بر 

  : ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی در موارد زیر در محاسبات بکار می رود

 (>r/min 70 n)   دوران در سرعت های کم - 7

 حرکات نوسانی آرام  -2

عمل می کنند  ساکن ولی تحت بار برای مدت طوالنی ضریب اطمینان برای بارهایی که در زمان کوتاه یاتاقان - 2

ساکن وهمچنین یاتاقانهای ) تحت تنش دینامیکی(   در حال دوران یاتاقانهاینظیر شوک ها وبارهای حداکثر، در 

 . اهمیت زیادی دارد

سطحی در مرکز جزء غلتنده/  معادل با تنش ISO76:7447ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی مط بق با استاندارد 

  . ه شرح ذیر می باشدسطح غلتش تحت بیشترین بار ، ب

7-4600MPA-  خود تنظیم یاتاقانهایبرای .  

2- 4200MPA -   سایریاتاقانهای ساچمه ای برای  

2 - 4000MPA -   یاتاقانهای غلطکیبرای کلیه 
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غلتش می شود . برای  سطح/  غلتنده جزء قطر 0 ٫ 000 7این تنش باعث تغییر شکل دائمی به اندازه تقریبی 

، بار محوری خالص که در مرکز عمل می کند ، در نظر  محوری یاتاقانهایعاعی، بار شعاعی خالص و برای ش یاتاقانهای

تعریف می  با محاسبه ضریب اطمینان استاتیکی، ب صورت ذیل یاتاقانبارهای استاتیکی وارده بر  . گرفته می شود

  : گردد

 

  C  =   ظرفیت اسمی حمل بار برحسب کیلو نیوتن 

p   = برحسب کیلو نیوتن  یاتاقانار معادل استاتیکی وارده بر ب 

 S   = ظرفیت اطمینان استاتیکی 

 باید حداکثر بار وارده در نظر گرفته شود یاتاقاندل ادر محاسبات بار استاتیکی مع

  انتخاب ابعاد یاتاقان با استفاده از معادالت عمر

 شود از رابطه زیر محاسبه می (ISO 247: 7440طبق استاندارد)  یاتاقانعمر اسمی یک 

 

 شود ساعت کارکرد ازرابطه زیرمحاسبه می گرساعت ثابت باشدترجیحاعمربراساسا

 

L70   =  (، میلیون دور  4 0عمر اسمی )در قابلیت% 

L70h  = (، ساعت کارکرد  4 0عمر اسمی )در قابلیت% 

C  =ظرفیت اسمی دینامیکی وارده بر یاتاقان KN  

 p   =ادل دینامیکی وارد بر یاتاقان ، بار معKN 

 n   = سرعت دوران min/r 

 P    = توان در معادله عمر 
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  یاتاقانهای ساچمه ایبرای    2=

 یاتاقانهای غلطکیبرای   =2/70

 K نسبت لزجت - شرایط روانکاری

وانکاری مورد نیاز الزم فیلم ر اثرروانکار با توجه به درجه جداسازی سطوح غلتشی تعیین می شود . به منظور تشکیل

  . داشته باشد لزجت حداقلی در دمای کارکرد روغناست 

 V7اسمی برای روانکاری بهینه  به لزجت Vتعیین می شود که نسبت لزجت واقعی   Kشرایط روانکار با نسبت لزجت 

  اندازه یاتاقاناست . هر دو مقدار در دمای کارکرد 

 .گیری می شوند

 

 

 

 

 که در آن 

K   =  نسبت لزجت       V    = لزجت واقعی دردمای کارکرد برحسبs/   mm2 

V7    =لزجت اسمی، به قطر متوسط و سرعت دورانی بستگی دارد برحسبs /   mm2 

 به منظور تشکیل فیلم روانکاری کامل بین سطوح غلتشی الزم است که روانکار لزجت

یاتاقان براساس قطرمتوسط  2جت اسمی گفته می شود و از نمودار حداقلی در دمای کارکرد داشته باشد ،  که به آن لز

1(d-D) ./ = m d برحسب mm و سرعت دورانی n ،  برحسب min/r شود ، تعیین می .  

لزجت را در  2استفاده از نمودار  وقتی دمای کارکرد قابل محاسبه باشد یا از تجربیات قبلی مشخص است، می توان با

  . رجه سانتیگراد تعیین نمودد 40دمای استاندارد 

، به طور طبیعی دمای محوریو کروی  کروی ، مخروطی یاتاقانهایخاص مانند  قانهایایاتالزم بذکر است که بعضی از 

استوانه ای درشرایط  یاتاقانهایشیارعمیق و  یاتاقانهای ساچمه اینظیر  یاتاقانهاکارکرد بیشتری نسبت به انواع دیگر

 .دکارکرد مشابه دارن
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 :  یاتاقانهاعلل تعویض 

 شکستن قفسه  - 2 ( سایش ) به علت نفوذ گردوغبار - 2 خستگی  - 7

 تغییر شکل پالستیک در اثر بارهای سنگین  - 4

 :  یاتاقانجنس 

دی غلتشی اهمیت زیا یاتاقانهایاطمینان  بکار می رود در کارکرد و قابلیت یاتاقانها جنس موادی که در ساخت اجزای 

  برای ظرفیت حمل بار ، مقاومت به خستگی تحت شرایط تماس دارد ، و مالحظات خاص شامل سختی

Fit  انطباقات : 

 مفهوم تلرانس : در تطبیق اندازه های دو قطعه که به نحوی با هم درگیر می شوند باید

قیمت  قدر تلرانس کوچکتر شود حدود تلرانس در قیمت قطعه ساخته شده تاثیر دارد . هر . تلرانس را در نظر گرفت

  . قطعه باالترمی رود

 تلرانس به تعویض قطعه کمک می کند .معموال برای ساخت یک قطعه در نقشه یک

  محورقطعه به نام  یاندازه ی اسمی داریم و یک حد باال و یک حد پایین

 : تقسیمات کلی انطباقات 

 (انطباقات سبک  (الف 

  . .برای جازدن به نیروی زیادی نیاز نیست آزاد ) روان (: لقی زیاد - 7

  . نسبتا روان : با لقی متوسط .برای جا زدن فشار کم دست نیاز است - 2

  . فیت : با لقی کم . با فشار کف دست جا می رود - 2

 نسبتا سفت : بدون لقی : با ضربه سبک چکش  - 4

 خیلی سفت : تداخلی کم ، پرسی سبک . با نیروی پرس کم  - 1

  (انطباقات سنگین  (ب 

  . پرسی : تداخلی متوسط با ضربه چکش سنگین درگیر می شود - 7

 پرسی محکم )تداخلی ( :با نیروی زیاد و اختالف دما جا کمی خورد .نوع اتصال دائم  - 2

 پرسی سنگین : تداخلی سخت نیاز به اختالف دما دارد . از نظر استحکام اتصال مثل - 2

  . جوشکاری است

   :(انقباضی  )انطباق توسط عملیات حرارتی 

می توان با گرم کردن قطعه ای که دارای سوراخ است قطر آن را افزایش داد وبرعکس با سرد کردن میله می توان قطر 

دل می رسند یعنی اقطعه با هم درگیر می شوند . به تدریم به درجه حرارت تع موثر میله را کاهش داد . هنگامی که دو

  . می کنند طعات با هم برابر می شود که در این حالت نیروهای شعاعی زیادی به یکدیگر واردق دمای

  : در عمل انطباق دو حالت مبنای تشخیص است
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بنابراین تلرانس  . تغییر می کند ثبوت سوراخ یا سیلندر : در این حالت اندازه ی سوراخ ثابت است و سایر اجزا - 7

  . ی اندازه ی اسمی نوشته می شودسوراخ با حرف بزر  و باال

با حرف کوچک سمت راست  ثبوت میله : در این حالت اندازه ی قطر میله ثابت است در این حالت تلرانس میله . 2

  . پایین نوشته می شود

  لقی داخلی یاتاقان ها

جهت شعاعی) لقی شعاعی( دیگر در  بنا به تعریف کل فاصله ای است که یک رینگ نسبت به رینگ یاتاقانلقی داخلی 

 (2حرکت کند .)شکل شماره  یا درجهت محوری ) لقی محوری( می تواند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارکرد می رسد) لقی کارکرد(  نصب شده که به دمای یاتاقانقبل از نصب و لقی داخلی  یاتاقانبین لقی داخلی یک 

رکرد می باشد . زیرا درجه انطباقات تداخلی رینگ تفاوت وجود دارد . لقی داخلی قبل از نصب بیشتر ازلقی در حین کا

فشرده شده و  حرارتی رینگ ها و دیگر اجزا نیز متفاوت می باشد . بنابراین رینگ ها منبسط یا ها متفاوت و انبساط

 .لقی تغییر می کند

کرد طبیعی، لقی شرایط کار لقی داخلی نرمال به لقی گفته می شود که بعد از نصب یاتاقان با تداخل توصیه شده و

  . کارکرد مناسب را به دست می دهد

هر دو رینگ ، افزایش دمای  وقتی شرایط نصب و کارکرد با شرایط طبیعی متفاوت می باشد ، نظیر انطباق تداخلی
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غیرمعمول و غیره ، یاتاقان با لقی کم تر یا بیشتر ازنرمال مورد نیاز است دراین شرایط توصیه می شود که لقی 

  . نده در یاتاقان رابعد از نصب بررسی کنیدباقیما

  . می شوند در شماره فنی خود مشخص C1 تا C  7 یاتاقان ها با لقی غیر نرمال را با پسوندهای

C7  لقی داخلی یاتاقان کم تر از C2 

 C2 لقی داخلی یاتاقان کم تر از نرمال (CN)  

 C2  لقی داخلی یاتاقان بیشتر از نرمال (CN)  

C4  ی داخلی یاتاقان بیشتر ازلق C2 

C1   لقی داخلی یاتاقان بیشتر ازC4 

در حین کار کرد باید همیشه لقی داخلی صفرداشته باشند و یا کمی  یاتاقانهای ساچمه ایبه عنوان یک قانون عمومی، 

  . پیش بار شوند

  : پیش باریاتاقان ها

بیشتر کاربردها لقی کارکرد باید  . در وجوددارد، در یاتاقان لقی کارکرد یا مثبت است یا منفی، وبسته به نوع کارکرد 

  . مثبت باشد و به عبارت دیگر یاتاقان در حین کارباید لقی باقیمانده ، هرچند کم را داشته باشد

 ولی در بعضی کاربردها نیاز به لقی کارکرد منفی و یا به عبارت دیگر پیش بار

( Preload) افزایش یابد مثل ماشین های  یاتاقان ها تقویت شده و دقت های حرکتی می باشد . تا سختی چیدمان

استوانه ای به غلطکی یا شعاعی باشد . برای مثال : یاتاقان ها ی  ابزار ، پیش بار وابسته به نوع یاتاقان می تواند محوری

تماس زاویه ای یک   یاتاقانهایو و  محوریفقط پیش بار شعاعی می شوند و یاتاقان های  علت طرح داخلی خاص

مشابه به  یاتاقانصورت محوری پیش بار می شوند و عموما به همراه یک  مخروطی معموال به یاتاقانهای ردیفه و 

 .پشت به پشت یا جلو به جلو نصب می شوند صورت

 

  . تحت مقدار کمی پیش بارماکزیمم ، و با افزایش ان عمریاتاقان کوتاه می شود یاتاقانعمر  :نکته
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 یاتاقانها:عوامل اصلی خرابی های زود هنگام 

  (Poor Fitting  )نصب غلط 

از وجود تجهیزات نصب صحیح است .  ناشی از نصب نادرست و عدم آگاهی یاتاقانها   % از خرابیهای زودرس 7 6حدود 

یسّر است . بدین منظور ، با یکی از روشهای مکانیکی ، هیدرولیکی یا حرارتی م یاتاقاننصب یا درآوردن صحیح و مؤثر 

ابزار وتجهیزات جدیدی را برای آسانتر و سریعتر کردن کار نصب و درآوردن یاتاقان ها رادر بازار عرضه میگردد . 

 .مثبت در راه رسیدن به حداکثر زمان کار ماشین است بکارگیری فنون و ابزارهای تخصصی از دیگر مراحل

 

 : (Lubrication Poor)روانکاری ضعیف 

در اثر  یاتاقانهاازخرابیهای زودهنگام %  26بنددار را کنار بگذاریم ، با جرأت میتوان گفت که  ای بسته یا آبیاتاقانهاگر 

 مربوط به%  26% کاربردها گریس است( رخ میدهد )رقم  4 0روان ساز) که در  انتخاب نادرست و اعمال مقدار ناکافی

 یاتاقانیرقم محتمل است(. مسلماً  در کشور ما به تجربه تا دو برابر اینصنایع در کشورهای پیشرفته صنعتی است و 

که از روانکاری صحیح محروم باشد خیلی زودتراز طول عمر عادی اش خراب خواهد شد . بعلت اینکه دسترسی به 

بی از ناحیه درماشین آالت معموالً با دشواری همراه است ، فراموش کردن روانکاری نیز عامل تشدیدخرا یاتاقانها

 روانکاری ضعیف است . هر جا که نگهداری با ابزارهای سنتّی ودستی امکانپذیر نباشد، سیستمهای روانکاری اتوماتیک 

 میتواند روانکاری مطمئن راایجاد نماید

. 
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 :  (Contamination)آلودگی 

د و روانکار آن از آلودگی عملکرد مناسب خواهد داشت که خو یک قطعه بسیار دقیق است و در صورتی یاتاقان 

  محیط آنها است ناشی از ورود آلودگی به یاتاقانهااز تمامی موارد خرابی پیش از موعد  % 7 4 محافظت شوند . حداقل

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Fatigue)خستگی 

 ااستیاتاقانهازخرابیهای زودهنگام %  24بارگذاری بیش از حدّ و همچنین عدم سرویس یا سرویس نامنظم آنها موجب 

تحت بار زیاد یا آنهایی که سرویس دهی خوب نشده  یاتاقانهایچراکه  . خرابی ناگهانی یا غیرمنتظره قابل اجتناب است

می توان آنها را  اند، قبل ازخرابی کامل از خود عالئمی بروز می دهندکه با استفاده از تجهیزات مراقبت وضعیت

 . انداخت ی را به تعویقآشکارسازی نموده و با اقدامات اصالحی ، خراب
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 :شرح مختصری در مورد همراستایی محورها

دوار از عدم همراستایی  درص از خرابی های ماشین های 1 0حدوداٌ  :عدم همراستایی محورها هزینه ساز است 

نه ها ماشین می گردد که بطور مستقیم افزایش هزی محورها ناشی می شود . این خرابی ها موجب افزایش زمان توقف

همراستاسازی نادرست ، روی اجزای ماشین ، بار بیش ازحد اعمال می شود که  را در پی دارد . عالوه بر این در اثر

افزایش سایش و استهالک و مصرف انرژی است . هر ساله صنایع مبالغ هنگفتی راناخواسته و نادانسته  نتیجه آن

عدم همراستایی به آسانی و از طریق تعمیرات  صورتیکهمصروف عوارض عدم همراستایی محورها می نمایند، در 

مناسب و صحیح نه تنها پول شما را محفوظ داشته ، بلکه ماشین آالت را  پیشگیرانه قابل حذف است . همراستاسازی

  . طوالنی تر و مؤثرتر نگه می دارد سر پا و باکارکرد

همراستاسازی چشمی که  ت دقیق امروز است . روشروشهای همراستاسازی مرسوم فاقد دقت در حد نیاز ماشین آال

اما به شدت پر خطا است . روش مرسوم دیگر بکارگیری  هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است سریع باشد،

بوده  اگرچه در صورت اجرای صحیح از دقت باالیی برخوردار است، اما بسیار وقت گیر ساعت اندازه گیری است،که

 .و نیازمند فرد متخصص برای انجام آن می باشد (ساعت حداقل چهار)
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 :انواع همراستایی

 مراستایی درست ه

 عدم همراستایی زاویه ای 

 )یا آفست  (عدم همراستایی موازی 

 :صحیح   Alignmentمزایای همراستاسازی یا

پلینگ ، کاهش خطر گرم شدن طول عمر بیشتر یاتاقان های روی دستگاه های محرک و متحرک تنش کمتر روی کو

بیش از حد و شکستن آن سایش کمتر روی آببندها، کاهش خطر آلودگی و نشت روانکار کاهش در مصرف انرژی 

 رادربرخواهدداشت.ارتعاش و سر و صدای کمتر افزایش زمان در حال کار ماشین  ( % 7 1بطور متوسط تا )

 : ابزار جدید جهت همراستا سازی 

 Alignment  Laserی لیزری یا روش همراستاساز

 روش همراستاسازی لیزری به لحاظ برخورداری از سرعت کار زیاد و دقت بسیار باال

  .مناسبترین جایگزین برای روشهای سنتی است 

 :ده توصیه برای نگهداری یاتاقان

  .با احتیاط حمل و جابه جا کنید - 1

خراش ها و ترک های  .به جا نمایید  د ، همواره با احتیاط جایاتاقان ها را چون اجزاء بسیار دقیق و ظریف هستن

اشیاء تیزرا از  .موجب عملکردضعیف یاتاقان و خرابی زود رس آن ها خواهدگردید  کوچک در اثر ضربات احتمالی وارده

که بد حمل شده  یاتاقانی را .یاتاقان برحذر باشید  تماس با یاتاقان دور نگه دارید و خود نیز از خراش انداختن سطوح

بندی کارخانه ای  یاتاقان ها را به طور افقی در محل تمیز و خشک و در بسته .نصب نکنید  و یا به زمین افتاده است را

هوا به داخل یاتاقان باعث خرابی زودرس یاتاقان در حین  ورود هر گونه آلودگی مانند گردو خاک .خود نگهداری کنید 

  .کار خواهد شد 

  .و هوزینگ را بازرسی کنید (شافت)محور  - 2

هرگونه  .قبل از اقدام به نصب یاتاقان ، همواره محور و هوزینگ را از لحاظ اندازه ووضیعت ظاهری بازرسی کنید 

هنگام بستن محور روی گیره  .در ابعاد می بایست بر طرف گردد  (مثل دوپهنی) خراش و پلیسه در سطوح و اعوجاج

  .قرار دهید  ، صفحات برنجی یا مسی روی فک های گیرهبه منظور نصب یاتاقان 

 .از گرم کردن بیش از حد اجتناب کنید - 3

 یاتاقانپس از قرار دادن  .تماس ندهید  یاتاقان به روش گرم کردن ، هرگز شعله مستقیم را به یاتاقاندر حین نصب 
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صورت  کان ندهید تا سرد شود در غیر اینگرم است آن را ت یاتاقاندستگاه ، مادامیکه  در محل مناسب خود روی

 .از محل قرارگیری صحیح خود خارج گردد یاتاقانممکن است 

 

 

 

 .ابزار و تجهیزات مناسب بکار برید -۴

نصب و  و مهره های هیدرولیک ازابزارهای تخصصی و در دسترس برای گرم کن های القایی، کیت های تزریق روغن

را یاتاقان درآوردن را افزایش و احتمال آسیب دیدگی  /ن ابزارها سرعت نصب ای .ها هستند  یاتاقاندرآوردن 

 .بسیارکاهش می دهند

 

 

 صحیح انتخاب کنید یاتاقان -  ۵

مشخصه  .خود همخوانی داشته باشند  تازه ای را که می خواهید انتخاب و نصب کنید باید با انواع قبلی یاتاقانهای

 از سازنده برای اطمینان از شماره ف ی صحیح .بسته بندی آن چاپ می شود  مچنینو ه یاتاقانمعموال روی  یاتاقان

 .کمک بگیرید
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  باشید یاتاقانمراقب با پرس جا زدن  - ۶

فشار روی رینگی که آزاد  اعمال شود  با پرس ، فشار فقط باید روی رینگی که فیت جا می رود یاتاقاندر حین نصب 

  .می شود  یاتاقاناجزاء درونی  گیاست یا فیت نیست باعث آسیب دید

  های نو را شستشو ندهید یاتاقان -٧

 دقت بسیار زیادی را در بسته بندی آن مصروف می دارند تا یاتاقانسازندگان 

که  یاتاقانکردن ماده چرب شفاف روی  ا پاکیاتاقانهایمعموال نیازی به شستن  .عاری از آلودگی و آماده مصرف باشد 

  .ن است، نمی باشد برای محافظت آ

  .ندارد ( روغن یا گریس)ضمناّ این ماده محافظ هیچ واکنش و تداخلی با روانکار 

  روانکاری صحیح الزامیست -٨

کاربرد آن ، عوامل و ضرایب بسیاری را مدنظر  و نوع یاتاقانرای ببرای انتخاب نوع روانکار مورد نیاز   یاتاقانسازندگان 

یکبار در  سطح روانکار را بطور مرتب کنترل کنید و حداقل .های سازنده را بکار برید  ن توصیهقرار می دهند ، بنابرای

 .سال روانکار را بطور کامل تعویض کنید 

 .داز همراستا بودن محورها مطمئن شوی - ٩

 .ستا نمایید یکدیگر کوپله می شوند را همرا و قبل از شروع بکار دستگاه ، محورهایی را که به یاتاقانپس از نصب 

  .میشود  و آببندهای روی آن محورها یاتاقانهاقابل قبول باعث خرابی زودرس  وجود عدم همراستایی خارج از حد

  مراقب وضعیت کار دستگاه باشید - 1 ٠

  :است باشید  یاتاقانمراقب این عالئم که نشاندهنده کارکرد نامناسب 

 عاش ، افزایش درجه حرارتبیش از حد، افزایش میزان ارت (سروصدا)نویز 

 که این عالئم را از خود بروز میدهند می بایست بطور مرتب یاتاقانهایی

  .گیرد  صورت مورد بازرسی قرار گیرند تا اقدامات اصالحی در زمان مناسب

 استفاده از ابزارهای دقیق تشخیص مثل گوشی های صنعتی و ارتعاش سنم ها و

 هستند.  ) Condition Monitoring)وضعیت کارکرد ترمومترها کمک موثری در مراقبت

 :احتیاط و دقت در خرید بیرینگ

  :ذیل می گردد  باشید ، چرا که موجب مشکالتی به شرح یاتاقانهامواظب کیفیت و مارک های تقلبی 

  ·خرابی زودرس و پیش از موعد دستگاهها و ماشین آالت تولید  -

 معیوب  یاتاقاندر تعامل با  تسری خرابی های تحمیلی به سایر قطعات -

 افزایش توقفات تولید به جهت تعمیرات غیرمنتظره   -

 افزایش هزینه ها و کاهش تولید و در نتیجه کاهش درآمد شرکت  -
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  .یک قطعه بسیار دقیق ، ظریف و حساس است  یاتاقانهمچنین خود واقف هستید که 

و غبار و بدون کنترل  ، چیدمان غلط و محیط پر گردهر گونه ضربات وارده در حین حمل و نقل و جابجایی 

قبل از  یاتاقانرفتن الیه محافظ و چرب روی  دما و رطوبت در انبار یا فروش گاه ، آسیب دیدن لفاف ، از بین

و پاکیزگی  (تلرانسها)، دقتهای ابعادی یاتاقانمصرف ، همگی موجب ایجاد خدشه وآسیب به کیفیت فوالد 

عمر بسیار  عمالّ غیر قابل مصرف بوده یا در صورت مصرف ، طول یاتاقانگردیده بطوریکه ن یاتاقامحیط داخل 

  .کمتر از حد انتظار خواهد داشت 

در حین کارکرد  یاتاقان موارد فوق که به آنها اصالّ توجه نمی شود موجب بی استفاده شدن یا خرابی زودرس

  .مشکوک یا تقلبی استفاده نکرد  یاتاقاناز ایست کهاینک با آگاهی از این حساسیتها، می ب .می شوند 

 یاتاقانچرخه ی عمر 

اما تجارب وتحقیقات نشان داده است  . .در شرایط استاندارد مشخص و قابل محاسبه است  یاتاقانطول عمر  -

مراحل مهمی  یاتاقاندر چرخه ی عمر  .رسند  ها به علل مختلف به حداکثر طول عمر خود نمی یاتاقانکه 

خرید  :این مراحل عبارتند از  .عمر آن دارند قابل شناسایی هستند  که هر کدام تأثیر به سزایی در طول

 (درآوردن)، همراستاسازی ، روانکاری مجدد ، مراقبت وضعیت وتعویض (روانکاری اولیه سوارکردن و)،نصب 

موجب استفاده از حداکثر طول تجهیزات مناسب  ارتقاء سطح پرسنل با آموزش های فنی کاربردی و بکارگیری

 .کاهش توقفات ، تعمیرات و هزینه ها و افزایش تولید و سودآوری است  می گردد که نتیجه آن یاتاقانعمر 

 

-          
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است . اگر روش وابزار صحیح به درستی استفاده  یاتاقاننصب یکی از مراحل بحرانی از چرخه ی عمر       

روانکاری اولیه نیز بخش مهمی از مرحله ی نصب است . انتخاب  . کاهش خواهد یافت یاتاقاننگردند طول عمر 

  . دارند یاتاقانو اعمال مقدار نادرست آن تأثیر منفی در زمان عمر  نامناسب نوع گریس

کوپله( می شود ، محورهای ) در یک موتور ، که به عنوان مثال به یک پمپ وصل یاتاقانبعد از نصب     

همراستا نگردد عدم همراستایی موجب تحمیل بار اضافی و  باید همراستا گردند . اگر مجموعه به درستیمجموعه 

  . عالوه بر تبعات دیگر، کاهش زمان عمر بیرینگ را به دنبال خواهد داشت ارتعاشات خواهد شد که

داً خاطر نشان می گردد دارد . مجد نیاز به روانکاری مجدد در فواصل زمانی مشخص یاتاقاندر حین کار ،  

بسیار موثر است . عالوه بر این نحوه ی  یاتاقانکه انتخاب نامناسب نوع گریس و اعمال مقدارنادرست آن در طول عمر 

خودکار با یک یا چند خروجی  تأثیر دارد . روانکاری با استفاده از روانکارهای یاتاقانمجدد نیز در زمان عمر  روانکاری

 . در مقایسه با روانکاری دستی خواهد شد یاتاقانمحیط  سته ، یکنواخت و بدون آلودگیموجب روانکاری پیو
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یت عمراقبووت از وضوو ل کووار کووه بووا بووه کاربسووتن ادر حوو یاتاقووانازرسووی موونظم و آگوواهی از وضووعیت  ب

، از حرارت و سرو صدا )نویز( صورت می گیرد  مثل اندازه گیری درجه (monitoring Condition Basic)ساده

این اندازه گیری های منظم ، به تشخیص معایوب و جلووگیری از توقفوات ناخواسوته      . اهمیت ویژه ای برخوردار است

زموان مناسوبی برناموه     آالت کمک ارزنده ای می نمایند . ضمناً این امکان را فراهم میکند تا توقف ماشوین در  ماشین

 .خواهد بود د کارخانهریزی گردد که نتیجه ی آن افزایش در بازدهی و تولی

  . بووه انتهوووای زمووان عموور خووود مووی رسووود و بایوود تعووویض شووود         یاتاقووان بووه هوور حووال     

از جهت ایمنی افراد اهمیت به سزایی  اگر چه نمی شود از معیوب مجدداً استفاده کرد ولی درآوردن صحیح آن حداقل

وارد آمدن خسارت به اجزاء دیگر ماشین مانند محور  مناسب در آوردن ، از دارد . به عالوه به کارگیری ابزار و تجهیزات

 کوه در  یاتاقوانی در برخی مواقع نیاز به این است که برای تعویض دنده یا اجوزاء دیگر،  . وهوزینگ جلوگیری می نماید

صوحیح  کوارگیری روشوها و ابوزار     باید با دقت زیاد و با به یاتاقانجلوی آن قرار دارد موقتاً خارج شود . در این صورت 

  . مجووووودد جلووووووگیری گوووووردد درآورده شوووووود توووووا ازآسووووویب دیووووودن آن جهوووووت اسوووووتفاده

بازرسی قرار گیرد تا پس از مشوخص   مورد یاتاقاناگر خرابی آن زودرس بود ،  یاتاقانتوصیه می شود پس از درآوردن 

 .برای اجتناب از خرابی های آینده صورت گیرد شدن علل خرابی، اقدامات اصالحی و پیشگیرانه

 

پس از خرید آن می بایست مورد  یاتاقاناین مراحل مهم در چرخه ی عمر یك 

قرار گیرند، زیرا که از اهمیت به سزایی در رسیدن به حداکثر طول عمر  توجه

صحیح و  شما با آموزش و با به کارگیری روشهای نگه داری .برخوردارندیاتاقان 

 .در این مهم ایفاء نمایید ابزارآالت مناسب می توانید نقش موثرو قابل توجهی
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  یاتاقاننواع ابزار مورد نیاز جهت مونتاژ و دمونتاژ کردن یك ا

 توسط ابزار مخصوص یاتاقاندمونتاژ کردن 
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DIFFERENT JAW PULLER 

 

 

 

 

REVERSIBLE JAW PULLER 
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BLIND HOSING PULLER 
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 نصب یاتاقانها

  Cold mounting    روش نصب سرد     الف:

 نیاز به پیش بار زیادی ندارندیاتاقانها بکمك ابزارمخصوص وبدون گرم کردن باتوجه به اینکه دراین روش 

 برروی محور ویا درون محفظه یاتاقان نصب می شوند .

 درتصاویرزیر نمونه هایی ازنصب سرد رامالحظه می کنید.
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 ینگ خارجی همزمان نصب شوندچنانچه الزم باشد هم رینگ داخلی وهم ر

 

 

 نصب بکمك پرس هیدرولیکی
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 هیدورلیکیابزارهای مناسب 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


59 
 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


61 
 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


62 
 

 

 

 

 Hot mounting --روش نصب نمودن گرم یاتاقانهای ضداصطکاکی 

 

  .هااستفاده نکنیدهرگزازشعله مستقیم برروی یاتاقان برای گرم کردن آن
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 ت گرم کن برقیصفحا

 

 گرم کن برقی القا ئی

 

Induction heaters 

 میورینگهای گرم کن آلومینی

 

Aluminum heating rings 
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 اطاقك های گرم کن

 

Heating cabinets 

 گرم کننده اشعه مادون قرمز

 

Infrared radiators 

 تشك های حرارتی

 

Heating panels 
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 حمام روغن

Oil baths 

Years ago, oil baths were a popular way to heat 

bearings and small housings. Today, this method 

is no longer recommended due to economic, environmental and safety reasons. 

However, sometimes there is no alternative. 

When heating a bearing in an oil bath, some 

basic rules must be followed. Only use clean oil 

with a flashpoint above 2۵٠ °C (۴٨٠ °F) and a 

clean receptacle with an adjustable thermostat. 

Furthermore, the bearings or bearing rings 

should never make direct contact with the receptacle. After heating the bearing 

and before  pushing the bearing into position on the shaft, 

allow the oil adhering to the bearing to drip off 

and then wipe clean the outside of the bearing. 

 

 دستکش های مخصوص برای تعمیرات بیرینگها:
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  clearance Bearing internal        اندازه گیری فاصله یاتاقانها
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 نصب یاتاقانهای ضداصطکاکی

Mounting rolling bearings 

Adjusting face-to-face bearing arrangements 

Whenever possible, SKF recommends adjusting 

face-to-face bearing arrangements while the 

shaft is in the vertical position so it will be 

supported by the lower bearing. 

Measure the distance from the side face of 

the outer ring to side face of the housing († fig.۴2). 
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back bearing-to-Adjusting back 

arrangements When adjusting back-to-back bearing arrangements, 

tighten the lock nut or the bolts in the 

end plate, while occasionally rotating the shaft 

(† fig. ۴۴) 
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 Alignment –هم محوری 
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 Friction Bearings-Lubrication of Anti :         روغنکاری یاتاقانهای ضداصطکاکی  

Function of The Lubricant 

1. To lubricate sliding contact between the cage and other parts of the bearing. 

2. To provide a film of oil between rolling contact surfaces 

 (elastohydrodynamic lubrication). 

3. To lubricate the sliding contact between the rolls and 

guiding elements in roller bearings. 

۴. In some cases, to carry away the heat developed in the bearing. 

۵. To protect the highly finished surfaces from corrosion. 

۶. To provide a sealing barrier against foreign matter 

Advantages 

1. Simpler housing designs are possible; piping is greatly reduced or eliminated. 

2. Maintenance is greatly reduced since oil levels do not have to be maintained 

3. Being a solid when not under shear, grease forms an effective collar at bearing 

edges to help seal against dirt and water. 

۴. With grease lubrication, leakage is minimized where contamination of products 

must be avoided. 

۵. During start-up periods, the bearing is instantly lubricated whereas with 

pressure or splash oil systems, there can be a time interval during which 

the bearing may operate before oil flow reaches the bearing. 

Disadvantages 

1. Extreme loads at low speed or moderate loads at 

high speed may create sufficient heat in the bearing 

to make grease lubrication unsatisfactory. 

2. Oil may flush debris out of the bearing. Grease will not. 

3. The correct amount of lubricant is not easily controlled as with oil 
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 ویسکوزیته مقایسه ای هایدسته بندی
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 دامنه حرارتی عملیاتی برای روغنهای معدنی باپایه های گریس

 

 

 

 یاتاقانهامحاسبه مقدارگریس تزریقی مجدد 
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 فاصله زمانی روغنکاری مجدد

 

 

 

 

 :سیستم روغنکاری

روغنکاری از فرسایش قطعات و اصطکاک بین قطعات متحرک جلوگیری می کند. این سیستم با تشکیل یک سیستم 

فیلم نازک از روغن بین قطعاتی که نسبت به هم حرکت می کنند از تماس انها با یگدیگر جلوگیری می کند. برای 

با فشار بین دو قطعه تزریق شود. تزریق تشکیل فیلم روغن اوالً باید لقی قطعات نسبت بهم کم باشد و ثانیاً روغن 

 انجام می شود.روغن همراه باتجهیزات جانبی آن روغن تحت فشار توسط پمپ 

می باشدرا همرا باتجهیزات جانبی  APIیاتاقانهاکه مطابق با استاندارد تحت فشاردرشکل زیر یک مدارروغن روغنکاری 

 آن نشان می دهد.
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  ۶1٠API /راساس استاندارد سیستم روغ روغنکاری یاتاقانها ب
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 پروفیل فشار روغن دریاتاقانهای شعایی ومحوری
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 :روغنکاری هیدرودینامیکی

 

 تئوری هیدرودینامیکی دریاتاقانهای ژورنال
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 دونمونه روش روغنکاری یاتاقانهای محوری
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بکاربرده می شود به سایر انواع روغنکاری صنعتی  عالوه برروغنکاری تحت فشارکه عمدتاً برای ماشین آالت بزر 

 درزیر اشاره می شود.

 روغنکاری دستی -7

 روغنکاری بصورت غوطه ور -2

 روغنکاری بصورت پرتابی -2

 روغنکاری بصورت قطره ای -4

 روغنکاری بصورت نمدویافتیله ای -1

 روغنکاری بصورت مخلوط روغن درسوخت -6

 روغنکاری بصورت خشک -7

 روغنکاری تحت فشار -4
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 مزایا ومعایب روغن وگریس مقایسه
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 موادافزودنی گریس وکاربرد آنها

 

 

 دامنه حرارتی عملکرد گریسها

–Operating temperature range  

 The SKF traffic light concept 

The temperature range for greases is divided by 

four temperature limits into five zones: 

• low temperature limit (LTL) 

• low temperature performance limit (LTPL) 

• high temperature performance limit (HTPL) 

• high temperature limit (HTL) 
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 ی استفاده ازگریسهادردرجه حرارت های مختلفیچراغ راهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرعت برای یاتاقانهای استاندارد:
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 بارهای یاتاقان:

 

 یق صحیح گریس درون یاتاقان:مقدارتزر

The right quantity 

As a general rule, for bearings mounted in 

housings, the bearings should be completely 

filled (1٠٠1) with grease prior to start-up. 

The free space in the housing should be partially filled (3٠ to ۵٠1) with grease († fig. 3). In 

non-vibrating applications, where bearings are 

to operate at very low speeds and good 

protection against contamination is 

required, SKF recommends filling up to 

٩٠1 of the free space in 

the housing with grease 
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 آزمایشات کارآیی گریس:
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 جدول تنظیم فاصله زمانی برای تزریق مجددگریس:
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 برنامه های تزریق مجدد گریس:
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 Inspection during operationبازرسی درحین کاریاتاقانها          

 مزایای بازرسی بکمك ابزارهای پیشرفته:

 

 

 Monitoring noise:نشان دهنده میزان صدای یاتاقان                                      -1
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 Monitoring temperatureنشانگردرجه حرارت :                  -2

 

 

 

 Monitoring lubrication conditionsنشانگروضعیت روغنکاری:       -3
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 Vibration monitoring for rollingنشانگرمیزان لرزش یاتاقانهای ضداصطکاکی:    -۴

bearings 
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 plain bearing    -ی اصطکاکی     یاتاقانها

 :لغزشی نحوه کار یاتاقانهای

 فشار همدیگر به را آنها جاذبه قوی نیروی نیست، ساده درگیر سطح دو جدایی است، جدایش دو سطح درگیر 

 لوگیریج همدیگر با ناصافی های قله تماس از و پوشاند می را سطح زبریهای جامد روانکار نام به ای ماده گاهی دهد، می

 نیروی ،(هوایی یاتاقان) هوا فشار تواند می نیرو این نماید، جدا یکدیگر از را سطح دو قوی نیرویی باید کند،٬می

 قرار سطح دو بین در که ای ماده باشد، روغن ولکولهایم بین چسبندگی نیروی یا( مغناطیسی یاتاقان) مغناطیس

تواند سطحهای درگیر را کامال  د، معموال هیچ نوع روانکاری نمیشو می میدهنا روانکار نماید می جدا هم از را آنها و گرفته

 .است الزم کار از هم جدا نماید، شرایط بسیار خاصی برای این

 

 

 sleeve bearingsیاتاقانهای بوشی یك تکه:  

ضای بسیارکمی ضمن اینکه بارزیادی را تحمل می کنند فپیداست بصورت یک پارچه بوده وشان که از نامهمانگونه 

موردنظرباشد گزینه خوبی می وزن دستگاه همچنین بخوداختصاص می دهند .بنابراین درمواردی که فضا ورااشغال 

 باشد.
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 split bearingsیاتاقانهای دوتکه: 

 .زیرا ازنظرتعمیرات بخوداختصاص داده اند بیشترین استفاده وکاربردرا بویژه درصنایع بزرگ  یاتاقانهااین 

نمی وقت کمتری رامی گیرد ونیاز به بازنموده تجهیزات نصب شده برروی محور وجه به دونیمه بودن آنها بات

 .باشد
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  ضمن کار در راه اندازی و موقعیت محوردرون بیرینگ درحالتهای استراحت،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدوده امن کارکرد یاتاقانهای ژورنال
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 BEARINGS    MATERIALS  –اقانها جنس یات
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 اشکاالت یاتاقانها:

 :نشانه های عمومی خرابی یاتاقانها عبارتنداز

 افزایش سروصدای بیش ازحد  -3 افزایش لرزش بیش ازحد   -2   افزایش درجه حرارت بیش ازحد -1

 ازحد افزایش اصطکاک بیش -۵افزایش حرکت بیش ازحدمحور                    -۴

 شرح داده شده است.زیر به مجموعه عواملی که سبب بوجودآمدن عیوب فوق می شود درجداول 

 اشکال درسیستم روغنکاریتماس فلز به فلز                                                        
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 فزایش سطح لرزش بیش ازحدا                         افزایش حرکت بیش ازحدمحور                       
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 چرخش محور برای بیش ازحد یاصطکاکایجاد ممنتم 
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 available space     )فضای دردسترس)موجود                                                                       

 loads          باروارده                                                                                                        

 Misalignment                                                                                             نامیزانی محور  

 precision       دقت                                                                                                          

 speed       سرعت                                                                                                              

 quiet running                                                                                              چرخش آرام      

 stiffness          سفتی                                                                                                       

 axial displacement                                                                                    جابجایی محوری  

 mounting and dismounting                                                                      بازوبسته کردن    

 integral seals.     نشت بندها                                                                                     
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