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 چکیده:

 055℃و در برخی موارد تا  105℃دمای تا  205℃در دماهای  کارهای غلتشی دما باال که برای بیرینگ

صنایع ها در بیرینگاین شوند. بندی میشده طبقهای مهندسیهاند، جزء بیرینگطراحی و ساخته شده

از  هاآنهای شناخت دقیق ویژگیلذا  .دارند یکاربرد قابل توجهو ...  ی، صنعت شیشهفلز صنایعغذایی، 

های بلبرینگاز قبیل  های غلتشی دماباالنگبیریانواع  به معرفی این مقاله .اهمیت باالیی برخوردار است

های برخی از ویژگی و پردازدمی های دماباالیونیت بیرینگو  ی دماباالهااینسرت بیرینگ ،شیارعمیق دما باال

 .کندمیرا تبیین ها آن

 

 کلمات کلیدی: 

 .های دارای پایه گرافیتروانکاردمای عملکردی بیرینگ، ، دماباال های غلتشیبیرینگ
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 مقدمه: -1

که برای کار در دماهای باال  هستندهای غلتشی های غلتشی دماباال، آن دسته از بیرینگمنظور از بیرینگ

، 205℃در دماهای باالتر از  اند.گراد( طراحی و ساخته شدهسانتی درجه 205)به طور معمول باالتر از 

کاررفته در های مواد بهتغییر در ویژگیدهد که عمدتاً عبارتند از های معمولی رخ میمشکالتی برای بیرینگ

یکی از راهکارهای  [.2و ... ] مشکالت روانکاری، بندیتضعیف نشت، انبساط بیش از حد، ساختار بیرینگ

ها انواع مختلفی دارند که این بیرینگ های غلتشی دماباال است.ها، استفاده از بیرینگمقابله با این آسیب

های غلتشی ز بیرینگ. البته، برخی ارا تحمل کنند 105℃توانند تا دمای اغلب می ،هاهای آنبهترین نمونه

. [1]،[2] کنندرا نیز تحمل می 055℃ شوند تا دمایهای فوق دماباال نامیده میاصطالحاً بیرینگگاهی که 

های دماباالی این مقاله بر روی بیرینگتمرکز  های لغزشی استفاده نمود.، باید از بیرینگبرای دماهای باالتر

  .[0] کنندمیرا تحمل  105℃دمای است که به طور معمول، نهایتاً تا همان  SKFساخت شرکت 

 

 :های غلتشی دماباالانواع بیرینگ -2

های ها عبارتند از بلبرینگترین آنباشند و رایجهای دماباال به طور معمول از نوع بلبرینگ میبیرینگ

ها معموالً به همراه محفظه و در قالب بیرینگکه اینسرت  ی دماباالهاشیارعمیق دما باال و اینسرت بیرینگ

 اند.، نشان داده شده2ها در شکل شماره این بیرینگ گیرند.مورد استفاده قرار می های دماباالیونیت بیرینگ

 

 

 [.4های غلتشی دماباال ]ترین انواع بیرینگ: رایج1شکل 

 

ها یات حرارتی صورت گرفته بر روی آنهای دماباال و نوع عملرفته در بیرینگکارجزئیات مربوط به متریال به

رود و درنتیجه در اختیار ها به شمار میهای تولیدکننده این بیرینگبه عنوان بخشی از قدرت رقابتی شرکت
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پوشش « منگنز فسفات»سط تو ، اغلبهادانیم که سطوح مختلف این بیرینگگیرد. اما میعموم قرار نمی

 .[0] ها استرای مقابله با خوردگی و بهبود خواص حرکتی آناند که البته این عمل بیشتر بداده شده

شوند. به دو دسته تقسیم می SKFهای دماباالی ساخت شرکت از نظر بیشینه دمای قابل تحمل، بیرینگ

کنند و دسته دوم که شامل را تحمل می 205℃هستند تا دمای  VA201های سری دسته اول که بیرینگ

 VA208های کنند. تفاوت سریرا تحمل می 105℃است، تا دمای  VA228و  VA208های سری بیرینگ

ها است. در شرایط یکسان، بیشنه سرعتی که یک در میزان بیشینه سرعت قابل تحمل آن VA228و 

 .[0] است VA208برابر بیرینگ دارای ابعاد مشابه از سری  2کند، تحمل می VA228بیرینگ سری 

های دارای حفاظ شوند. بیرینگهای غلتشی دما باال در دو نوع باز و دارای حفاظ فلزی تولید میبیرینگ

اند و در طول استفاده، نیازی به روانکاری شدهبا روانکارهای دارای پایه گرافیت، فلزی از قبل در کارخانه 

های زمانی معین، روانکاری در بازهفاده های باز باید در طول زمان استروانکاری مجدد ندارند. ولی بیرینگ

های شیارعمیق دماباال را نشان خورده برخی از انواع بلبرینگهای شماتیک برش، نمونه2شکل شماره  .شوند

 دهد.می

 

 

 [.4های شیارعمیق دماباال ]خورده برخی از انواع بلبرینگهای شماتیک برش: نمونه2شکل 

 

و  Nilosهای های خارجی از قبیل رینگتوان از حفاظبندی بیشتری باشد، میدر مواردی که نیاز به نشت

های رینگهای دارای ، مقطع برش خورده بیرینگ1نیز استفاده کرد. شکل شماره  SKFبندی واشرهای نشت

Nilos بندی و واشرهای نشتSKF دهد.را نشان می 
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 SKF [4.]بندی و واشرهای نشت Nilosهای های دارای رینگ: مقطع برش خورده بیرینگ3شکل 

 

 :های معمولیهای دماباال با بیرینگمقایسه بیرینگ -3

پردازیم. یکی می های معمولییرینگهای ویژگیهای دماباال با ببیرینگهای یژگیومقایسه در این بخش به 

میزان بیشنه سرعت قابل  ها، حد سرعت بیرینگ است. در این خصوص باید توجه داشت کهاز این ویژگی

ها سایز آنهمنوع و همای کمتر از بیرینگ معمولی های دما باال به طور قابل مالحظهتحمل توسط بیرینگ

، حد سرعت بیرینگ VA201/6210و  6210های شیارعمیق است. به عنوان مثال، در مقایسه دو بلبرینگ

های غلتشی دماباال برای اصوالً بیرینگ به عبارت دیگر، است. VA201/6210برابر بیرینگ  220، 6210

به طور توأمان با مقادیر باالی دما  ،خاص کاربردییک شرایط اند و اگر در های نسبتاً کم طراحی شدهسرعت

 .[0] فاده نماییمهای لغزشی استرو باشیم، باید از بیرینگو سرعت چرخش روبه

 های شیار عمیق معمولی و دماباال وجود ندارد.از نظر بار مجاز استاتیکی، تفاوت قابل توجهی بین بلبرینگ

های عادی با توجه به دو معیار بار مجاز استاتیکی البته باید توجه داشت که انتخاب سایز بیرینگ در بیرینگ

های دماباال، معموالً انتخاب سایز بیرینگ، تنها خصوص بیرینگگیرد؛ ولی در و بار مجاز دینامیکی صورت می

 .[0] شودبا توجه به بار مجاز استاتیکی انجام می

های عادی است. به عنوان ای بیشتر از بیرینگباال به طور قابل مالحظههای دمالقی داخلی شعاعی بیرینگ

لقی  که دارای mm05بیشینه لقی داخلی شعاعی یک بلبرینگ شیار عمیق معمولی با قطر داخلی مثال، 

 272، برابر با عدد برای بیرینگ دماباالی مشابه ولی این ؛میکرون است 22برابر با  ،نرمال است داخلی
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االی انبساط در این تفاوت قابل توجه در میزان لقی داخلی به منظور جبران مقادیر ب باشد.میکرون می

 .[0] دماهای باال در نظر گرفته شده است

 های عادی است.های دماباال نیز به طور قابل توجهی باالتر از بیرینگای بیرینگمیزان تحمل ناترازی زاویه

در های شیار عمیق عادی بلبرینگ ای قابل قبول برایمقدار ناترازی زاویه به عنوان مثال در حالی که

دقیقه  15های شیار عمیق دماباال تا دقیقه قوسی است، این میزان برای بلبرینگ 25لت برابر با بیشترین حا

 .[0] قوسی هم قابل قبول است

 

 گیری:بحث و نتیجه -3

ها و برخی از ر خصوص انواع این بیرینگد و دهای غلتشی دماباال معرفی شدننگدر این مقاله، بیری

ترین یای مختلفی دارد که طبعاً مهمهای دماباال مزااز بیرینگاستفاده ها اطالع رسانی شد. های آنویژگی

 د.کنیها را مرور م، به طور خالصه مزایای این بیرینگ0ها، همان تحمل دماهای باال است. شکل شماره آن
 

 

 
 SKF [5.] های دماباالیمزایای استفاده از بیرینگ: 4شکل 
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این مطالعات عمدتاً بر روی  ها در جریان است.بهبود عملکرد این بیرینگای برای مطالعات گستردهامروزه 

ها، تغییر جنس و ساختار قفسههای غلتشی، المانهای داخلی و خارجی و رینگنوع فوالد به رفته در  ارتقاء

بندی صورت بهبود عملکرد روانکارها )با گرایش به استفاده از روانکارهای جامد( و بهبود شرایط نشت

 های اخیر مورد توجه بوده است.های هیبریدی دماباال نیز در سالبیرینگتولید  گیرد.می

شناخت لذا  .دارند یکاربرد قابل توجهو ...  ی، صنعت شیشهفلز صنایعصنایع غذایی،  های دماباال دربیرینگ

به آن این مقاله سعی شد تا  رد امری که ؛ها از اهمیت باالیی برخوردار استهای این بیرینگدقیق ویژگی

 پرداخته شود.
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