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»دوره های آموزشی شبکه بلبرینگ ایران«

با رقابتی تر شدن فضای اقتصاد جهانی در سال های اخیر، اغلب شرکت ها و صنایع  برای بقای خود، ملزم به افزایش بهره وری و سودآوری خود می باشند. از 
جمله گزینه های مطرح در این خصوص، می توان به کاهش هزینه های تولید اشاره کرد که همواره جزء اهداف صنایع مختلف بوده است. یکی از راهکارهای 

کاهش هزینه های تولید، نگهداری مناسب از تجهیزات سایت تولیدی و افزایش عمر مفید آن ها می باشد.
    بیرینگ ها )بلبرینگ ها، رولر بیرینگ ها، ژورنال بیرینگ ها، بیرینگ های خطی و ...( جزء پرکاربردترین قطعات مکانیکی مورد استفاده در ماشین آالت و 
صنایع مختلف می باشند و داشتن شناخت کافی در زمینه مباحث مطرح در حوزه بیرینگ ها، تأثیر قابل توجهی در استفاده بهینه از آنها و کاهش هزینه های 

صنایع مختلف خواهد داشت.
    متأسفانه با وجود حضور نیروی کار متخصص و تحصیل کرده در کارخانجات مختلف کشور، شاهد عدم تسلط کافی این صنایع در حوزه های مرتبط با بیرینگ 
ها از قبیل تأمین، انبارداری، نصب، نگهداری و تعویض بیرینگ ها هستیم که این امر، در طی سال های گذشته خسارات اقتصادی متعددی به صنایع مختلف 
کشور تحمیل نموده است. طی بررسی وضعیت صنایع مختلف توسط کارشناسان شبکه بلبرینگ ایران، یکی از علل آسیب های جاری، عدم آموزش تخصصی 

پرسنل شرکت ها در حوزه بیرینگ می باشد. 
    با توجه به مطالب ذکر شده و در راستای خدمت رسانی و رفع نیاز صنایع و کارخانجات مختلف کشور، دپارتمان آموزش شبکه بلبرینگ ایران، اقدام به برگزاری 
دوره های آموزش تخصصی حوزه بیرینگ در تهران و یا محل شرکت های متقاضی می نماید. این دوره ها در قالب های مختلف و با سر فصل های متنوع ارائه 

می گردند و مخاطبین محترم می توانند مطابق اهداف و عالیق خود، هر یک از این دوره ها را انتخاب نمایند. 
    همچنین شبکه بلبرینگ ایران آمادگی دارد تا برای اولین بار در کشور، دوره های تخصصی بیرینگ را متناسب با خط تولید و نیازهای ویژه هر یک از شرکتهای 
متقاضی، شخصی سازی نماید. شایان ذکر است که عالوه بر برگزاری دوره های مرتبط با بیرینگ، دپارتمان آموزش شبکه بلبرینگ ایران، دوره های تخصصی 

مرتبط با مباحث مکانیک شکست و خستگی در قطعات صنعتی را نیز برگزار می نماید. 
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درباره شبکه بلبرینگ ایران:
  شبکه بلبرینگ ایران نامی آشنا و پرمعناست که در واقع گویای هدف بزرگی است که دنبال می کند. این شبکه 
حاصل همکاری جمعی از بزرگترین و سرشناس ترین واردکنندگان بیرینگ ایران است که با هدف عرضه مستقیم 
بیرینگ به مصرف کنندگان فعالیت می نماید. بنیان گذاران این شبکه با داشتن ده ها سال  تجربه در زمینه واردات 
و عرضه بیرینگ در ایران بر آن شدند تا با ایجاد زیرساخت های الزم، زمینه دسترسی صنعت گران و تولید کنندگان 
عزیز را به کاالی اصل با مناسب ترین قیمت فراهم آورند. این شبکه در نظر دارد با بهره گیری از تجربیات، امکانات 
و توانمندی های دست اندرکاران خود و همچنین استفاده از ارتباط مستقیم با تولید کنندگان برتر و صاحب نام جهان 

در جهت تامین هر چه بیشتر نیازهای بازار و خدمات هر چه بهتر به مشتریان عزیز تالش نماید. 
هم اکنون نیز این شبکه با در اختیار داشتن بزرگترین بانک آنالین اطالعات بیرینگ در ایران افتخار دارد میزبان شما 

مشتریان گرامی باشد. امید است گامی باشد جهت ارائه خدمات شایسته تر و بهینه تر به همکاران، صنعتگران و تولید کنندگان میهن عزیزمان.
 

هدف از ایجاد شبکه بلبرینگ ایران:
 

در سال های اخیر با ورود بی رویه اجناس غیر اصل و بی کیفیت به کشور نیاز گسترده ای به وجود منبعی جامع جهت دسترسی به اطالعات و قیمت انواع بیرینگ ایجاد شده است. 
شبکه بلبرینگ ایران نیز با توجه به این نیاز و به منظور ایجاد بازاری شفاف جهت دسترسی به کاالی اصل و با کیفیت به وجود آمده است. کاربران شبکه بلبرینگ ایران می توانند 
با ارزیابی اطالعات جامع و مشاهده قیمت ها برای انتخاب درست بیرینگ های مورد نظر خود از طریق این شبکه اقدام کنند. این شبکه با ارائه طیف گسترده ای از معتبرترین 

برندهای بیرینگ تالش می کند تا نیازهای مشتریان را با قیمت های کامال رقابتی و مناسب برآورده سازد.
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• دوره یک روزه آموزش تخصصی مباحث پایه بیرینگ های غلتشی:
این دوره مروری سریع بر مباحث مختلف حوزه بیرینگ های غلتشی داشته و برای تمامی مشاغل مرتبط با بیرینگ ها، مفید می باشد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • آشنایی با بیرینگ های غلتشی و ویژگی های آن 
 • آشنایی با نام گذاری بیرینگ های غلتشی و پسوندهای پرکاربرد آن

 • آشنایی با مفهوم عمر بیرینگ های غلتشی
 • آشنایی با عوامل خرابی زودهنگام بیرینگ های غلتشی

 • نشانه شناسی خرابی بیرینگ های غلتشی
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• دوره یک روزه آموزش تخصصی بیرینگ های فوق دقیق )اسپیندل بیرینگ(:
در مواردی که دقت عملکرد یک سیستم از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است )به عنوان مثال در برخی از ابزارهای ماشین کاری(، 
باید از بیرینگ هایی استفاده گردد که از دقت عملکردی باالیی برخوردار باشند؛ با توجه به محدودیت بیرینگ های عادی در تأمین 
دقت مورد نیاز طراحان، سازندگان مطرح بیرینگ اقدام به تولید بیرینگ های ویژهای نموده اند که با نام »بیرینگ های فوق دقیق« 
شناخته می شوند. دوره یک روزه آموزش تخصصی بیرینگ های فوق دقیق به بررسی مباحث مطرح در بیرینگ های فوق دقیق       

می پردازد و برای مشاغل مرتبط با این بیرینگ ها، مفید می باشد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

  • آشنایی با مفهوم دقت در بیرینگ ها
  • بیرینگ های فوق دقیق و کاربردهای آن ها

  • بیرینگ های تماس زاویه ای فوق دقیق و ویژگی های آن ها
  • بیرینگ های فوق دقیق مخصوص تحمل سرعت های باال

  • رولربیرینگ های استوانه ای فوق دقیق و ویژگی های آن ها
  • بیرینگ های فوق دقیق کف گرد و ویژگی های آن ها

  • سایر انواع بیرینگ های فوق دقیق و ویژگی های آن ها
  • عوامل خرابی بیرینگ های فوق دقیق
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• دوره یک روزه آموزش تخصصی Unit بیرینگ ها:
اصطالح Unit بیرینگ به مجموعه هایی اطالق می گردد که اغلب، شامل یک بیرینگ، نشت بند، روانکار و مکانیزم های قفل 
کردن شفت می باشند. به طور معمول، اجزا Unit بیرینگ ها از قبل در کارخانه مونتاژ و تنظیم گردیده اند و این امر، استفاده از آنها را 
تسهیل می نماید. دوره یک روزه آموزش تخصصی Unit بیرینگ ها به بررسی مباحث Unit بیرینگ  ها می پردازد و برای مشاغلی 

که با این بیرینگ ها ارتباط دارند، مفید می باشد.  

سرفصل های این دوره عبارتند از:

  • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
  • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی
  • اینسرت بیرینگ ها و ویژگی های آن ها

  • اجزا Unit بیرینگ ها
  • انواع Unit بیرینگ ها و نام گذاری آن ها

  • عوامل خرابی Unit بیرینگ ها
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• دوره یک روزه آموزش تخصصی رولربیرینگ های سوزنی:
اصطالح رولربیرینگ های سوزنی، به دسته ای از بیرینگ های غلتک استوانه ای اطالق می گردد که نسبت قطر به طول غلتک 
های آن ها کوچک می باشد. از این بیرینگ ها اغلب در مواردی که فضای شعاعی محدود است، استفاده می گردد. رولربیرینگ های 
سوزنی در انواع بسیار متنوعی تولید می شوند که هر یک از این بیرینگ ها دارای ویژگی های عملکردی خاص خود می باشد. دوره 
یک روزه آموزش تخصصی رولربیرینگ های سوزنی به بررسی مباحث مطرح در رولربیرینگ های سوزنی می پردازد و برای مشاغلی 

که با این بیرینگ ها ارتباط دارند، مفید می باشد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • رولربیرینگ های سوزنی و کاربردهای آن ها
 • ویژگی های عملکردی رولربیرینگ های سوزنی

 • مجموعه سوزن ها و قفسه
 • رولربیرینگ های سوزنی دارای رینگ داخلی از جنس ورق کشیده شده

 • رولربیرینگ های سوزنی ماشین کاری شده
 • سایر انواع رولربیرینگ های سوزنی
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• دوره سه روزه آموزش تخصصی مباحث پایه و روانکاری بیرینگ های غلتشی:
در این دوره عالوه بر مرور مباحث پایه در حوزه بیرینگ های غلتشی، روانکاری آن ها نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • طبقه بندی کلی بیرینگ ها و ویژگی های آن ها
 • آشنایی با انواع بیرینگ های غلتشی

 • مفاهیم اصلی در حوزه بیرینگ های غلتشی )اجزا بیرینگ ها، بارگذاری بیرینگ ها، ناترازی، دقت بیرینگ ها، لقی بیرینگ ها(
 • نام گذاری بیرینگ های غلتشی و پسوندهای پرکاربرد

 • مفهوم عمر بیرینگ ها
 • آشنایی با عوامل خرابی زودهنگام بیرینگ ها

 • نشانه شناسی خرابی بیرینگ ها
 • نحوه انتخاب بیرینگ ها

 • آشنایی با مفاهیم روانکاری
 • انواع روانکارها و ویژگی های آن ها

 • روانکاری بیرینگ های غلتشی )انتخاب روانکار، دوره های روانکاری مجدد و ...(
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• دوره سه روزه آموزش تخصصی مباحث پایه و نصب بیرینگ های غلتشی:
در این دوره عالوه بر مرور مباحث پایه در حوزه بیرینگ های غلتشی، اصول حاکم بر نصب بیرینگ ها نیز مورد بحث و بررسی قرار 

می گیرد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • طبقه بندی کلی بیرینگ ها و ویژگی های آن ها
 • آشنایی با انواع بیرینگ های غلتشی

 • مفاهیم اصلی در حوزه بیرینگ های غلتشی )اجزا بیرینگ ها، بارگذاری بیرینگ ها، ناترازی، دقت بیرینگ ها، لقی بیرینگ ها و ...(
 • نام گذاری بیرینگ های غلتشی و پسوندهای پرکاربرد

 • مفهوم عمر بیرینگ ها
 • آشنایی با عوامل خرابی زودهنگام بیرینگ ها

 • نشانه شناسی خرابی بیرینگ ها
 • نحوه انتخاب بیرینگ ها

 • نصب بیرینگ های غلتشی
 • بیرون آوردن )Dismounting( بیرینگ های غلتشی
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• دوره سه روزه آموزش تخصصی مباحث پایه و پایش وضعیت بیرینگ های غلتشی:
در این دوره عالوه بر مرور مباحث پایه در حوزه بیرینگ های غلتشی، پایش وضعیت بیرینگ ها نیز مورد بحث و بررسی قرار  می گیرد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • طبقه بندی کلی بیرینگ ها و ویژگی های آن ها
 • آشنایی با انواع بیرینگ های غلتشی

 • مفاهیم اصلی در حوزه بیرینگ های غلتشی )اجزا بیرینگ ها، بارگذاری بیرینگ ها، ناترازی، دقت بیرینگ ها، لقی بیرینگ ها و ...(
 • نام گذاری بیرینگ های غلتشی و پسوندهای پرکاربرد

 • مفهوم عمر بیرینگ ها
 • آشنایی با عوامل خرابی زودهنگام بیرینگ ها

 • نشانه شناسی خرابی بیرینگ ها
 • آشنایی با نحوه انتخاب بیرینگ ها

 • روش های پایش وضعیت بیرینگ ها
 • روش های تحلیل ارتعاشات بیرینگ های غلتشی
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 • دوره جامع پنج روزه آموزش تخصصی بیرینگ های غلتشی:

این دوره شامل مرور اغلب مباحث مطرح در حوزه بیرینگ ها می شود و شرکت کنندگان در این دوره، دید جامعی از مباحث حوزه 
بیرینگ به دست می آورند.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • آشنایی با انواع بیرینگ های غلتشی
 • مفاهیم اصلی در حوزه بیرینگ های غلتشی )اجزا بیرینگ ها، بارگذاری بیرینگ ها، ناترازی، دقت بیرینگ ها، لقی بیرینگ ها و...(

 • نصب بیرینگ های غلتشی
 • بیرون آوردن )Dismounting( بیرینگ های غلتشی

 • مفهوم عمر بیرینگ ها
 • آشنایی با عوامل خرابی زودهنگام بیرینگ ها

 • روند انتخاب بیرینگ ها
 • آشنایی با مفاهیم روانکاری

 • روانکاری بیرینگ های غلتشی )انتخاب روانکار، دوره های روانکاری مجدد و ...(
 • آشنایی با اصول »نگهداری بر مبنای وضعیت« در بیرینگ های غلتشی

 • روش های پایش وضعیت بیرینگ ها
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• دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در خودروها :
این دوره به صورت ویژه به بررسی مباحث مربوط به بیرینگ های غلتشی در خودروها پرداخته و برای پرسنل کارخانجات خودروسازی 

و صنایع وابسته به آن، توصیه می گردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • بیرینگ های غلتشی پرمصرف در خودروها و ویژگی های آن ها
 • شرایط کاری بیرینگ ها در قسمت های مختلف اتومبیل ها

 • بررسی علل خرابی بیرینگ های غلتشی در اتومبیل ها
 • پیشرفت های جدید در حوزه بیرینگ های مورد استفاده در اتومبیل ها

 • نکات کلیدی در خصوص کاربرد بیرینگ ها در اتومبیل ها
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• دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در موتورهای الکتریکی:
این دوره به صورت ویژه به بررسی مباحث مربوط به بیرینگ های غلتشی در موتورهای الکتریکی پرداخته و برای مشاغلی که ارتباط 

مستقیم با این موتورها دارند، توصیه می گردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • موتورهای الکتریکی و عملکرد آن ها
 • عملکرد بیرینگ های غلتشی در موتورهای الکتریکی

 • انواع بیرینگ های غلتشی مورد استفاده در موتورهای الکتریکی و ویژگی های آن ها
 • خرابی بیرینگ های غلتشی در موتورهای الکتریکی

 • نکات کلیدی و توصیه های ویژه در خصوص کاربرد بیرینگ ها در موتورهای الکتریکی
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 • دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در آسانسورها:

این دوره به صورت ویژه به بررسی مباحث مربوط به بیرینگ های غلتشی در آسانسورها پرداخته و برای مشاغلی که ارتباط مستقیم 
با آسانسور دارند، توصیه می گردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • عملکرد بیرینگ های غلتشی در آسانسورها
 • انواع بیرینگ های غلتشی مورد استفاده در آسانسورها و ویژگی های آن ها

 • خرابی بیرینگ های غلتشی در آسانسورها
 • نکات کلیدی و توصیه های ویژه در خصوص کاربرد بیرینگ ها در آسانسورها
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 • دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در ماشین های کاغذسازی:
 

این دوره به صورت ویژه به بررسی مباحث مربوط به بیرینگ های غلتشی در ماشین های کاغذسازی پرداخته و برای مشاغلی که 
ارتباط مستقیم با این ماشین ها دارند، توصیه می گردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • ساختمان ماشین های کاغذسازی و نحوه عملکرد آن ها
 • عملکرد بیرینگ های غلتشی در ماشین های کاغذسازی

 • انواع بیرینگ های غلتشی مورد استفاده در ماشین های کاغذسازی و ویژگی های آن ها
 • خرابی بیرینگ های غلتشی در ماشین های کاغذسازی 

 • نکات کلیدی و توصیه های ویژه در خصوص کاربرد بیرینگ ها در ماشین های کاغذسازی
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 • دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در گیربکس های صنعتی:

این دوره به صورت ویژه به بررسی مباحث مربوط به بیرینگ های غلتشی در گیربکس های صنعتی پرداخته و برای مشاغلی که ارتباط 
مستقیم با این گیربکس ها دارند، توصیه می گردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • عملکرد بیرینگ های غلتشی در گیربکس های صنعتی
 • انواع بیرینگ های غلتشی مورد استفاده در گیربکس های صنعتی و ویژگی های آن ها

 • خرابی بیرینگ های غلتشی در گیربکس های صنعتی 
 • نکات کلیدی و توصیه های ویژه در خصوص کاربرد بیرینگ ها در گیربکس های صنعتی
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 • دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در ماشین های نورد:

این دوره به صورت ویژه به بررسی مباحث مربوط به بیرینگ های غلتشی در ماشین های نورد پرداخته و برای مشاغلی که ارتباط 
مستقیم با این ماشین ها دارند، توصیه می گردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • عملکرد بیرینگ های غلتشی در ماشین های نورد
 • انواع بیرینگ های غلتشی مورد استفاده در ماشین های نورد و ویژگی های آن ها

 • خرابی بیرینگ های غلتشی در ماشین های نورد 
 • نکات کلیدی و توصیه های ویژه در خصوص کاربرد بیرینگ ها در ماشین های نورد
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• دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در توربین های بادی:
این دوره به صورت ویژه به بررسی مباحث مربوط به بیرینگ های غلتشی در توربین های بادی پرداخته و برای مشاغلی که ارتباط 

مستقیم با این توربین ها دارند، توصیه می گردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • ساختمان توربین های بادی و نحوه عملکرد آن ها
 • عملکرد بیرینگ های غلتشی در توربین های بادی

 • انواع بیرینگ های غلتشی مورد استفاده در توربین های بادی و ویژگی های آن ها
 • خرابی بیرینگ های غلتشی در توربین های بادی

 • نکات کلیدی و توصیه های ویژه در خصوص کاربرد بیرینگ ها در توربین های بادی
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 • دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در نیروگاه های گازی و بخار:
           

این دوره به صورت ویژه به بررسی مباحث مربوط به بیرینگ های غلتشی در نیروگاه های گازی و بخار پرداخته و برای پرسنل این 
نیروگاه ها توصیه می گردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • بیرینگ های غلتشی پرمصرف در نیروگاه ها و ویژگی های آن ها
 • شرایط کاری بیرینگ ها در نیروگاه ها

 • بررسی علل خرابی بیرینگ های غلتشی در نیروگاه ها
 • روش های پایش وضعیت بیرینگ ها در نیروگاه ها



28

 • دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در حمل و نقل ریلی:

این دوره به صورت ویژه به بررسی مباحث مربوط به بیرینگ های غلتشی در حمل و نقل ریلی پرداخته و برای فعالین این صنعت، 
توصیه می گردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • بیرینگ های غلتشی پرمصرف در بخش های مختلف حمل و نقل ریلی و ویژگی های آن ها
 • بیرینگ های ترکشن موتور

 • بررسی علل خرابی بیرینگ های غلتشی در خطوط حمل و نقل ریلی
 • بیرینگ های مهندسی شده و کاربرد آن ها    در حمل و نقل ریلی

 • پایش وضعیت بیرینگ ها در حمل و نقل ریلی
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 • دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در حمل و نقل دریایی:

این دوره به صورت ویژه به بررسی مباحث مربوط به بیرینگ های غلتشی در کشتی ها پرداخته و برای پرسنل شاغل در صنعت     
حمل و نقل دریایی توصیه می گردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • بیرینگ های غلتشی پرمصرف در کشتی ها و ویژگی های آن ها
 • شرایط کاری بیرینگ ها در حمل و نقل دریایی

 • بررسی علل خرابی بیرینگ های غلتشی در کشتی ها
 • روش های پایش وضعیت بیرینگ ها در کشتی ها

 • نکات کلیدی در خصوص کاربرد بیرینگ ها در کشتی ها
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 • دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در پمپ های سانتریفیوژ:

این دوره به صورت ویژه به بررسی مباحث مربوط به بیرینگ های غلتشی در پمپ های سانتریفیوژ پرداخته و برای مشاغلی که ارتباط 
مستقیم با این پمپ ها دارند، توصیه می گردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • پمپ های سانتریفیوژ و عملکرد آن ها
 • عملکرد بیرینگ های غلتشی در پمپ های سانتریفیوژ

 • انواع بیرینگ های غلتشی مورد استفاده در پمپ های سانتریفیوژ و ویژگی های آن ها
 • خرابی بیرینگ های غلتشی در پمپ های سانتریفیوژ

 • نکات کلیدی و توصیه های ویژه در خصوص کاربرد بیرینگ ها در پمپ های سانتریفیوژ
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 • دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در صنعت سیمان:

این دوره به صورت ویژه به بررسی مباحث مربوط به بیرینگ های غلتشی در صنعت سیمان پرداخته و برای پرسنل کارخانه های 
سیمان، توصیه می گردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • بیرینگ های غلتشی پرمصرف در بخش های مختلف کارخانه های سیمان و ویژگی های آن ها
 • شرایط کاری بیرینگ ها در کارخانه های سیمان

 • بررسی علل خرابی بیرینگ های غلتشی در خطوط تولید سیمان
 • روانکاری بیرینگ های کارخانجات سیمان

 • روش های پایش وضعیت بیرینگ ها در خطوط تولید سیمان
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 • دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در صنعت نساجی:

این دوره به صورت ویژه به بررسی مباحث مربوط به بیرینگ های غلتشی در صنعت نساجی پرداخته و برای پرسنل کارخانه های 
نساجی، توصیه می گردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • بیرینگ های غلتشی پرمصرف در بخش های مختلف کارخانجات نساجی و ویژگی های آن ها
 • شرایط کاری بیرینگ ها در کارخانجات نساجی

 • بررسی علل خرابی بیرینگ های غلتشی در خطوط تولید کارخانجات نساجی
 • روانکاری بیرینگ های کارخانجات نساجی

 • روش های پایش وضعیت بیرینگ ها در خطوط تولید کارخانجات نساجی
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 • دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در صنعت فوالد:

این دوره به صورت ویژه به بررسی مباحث مربوط به بیرینگ های غلتشی در صنعت فوالد پرداخته و برای پرسنل کارخانه های فوالد، 
توصیه می گردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • بیرینگ های غلتشی پرمصرف در بخش های مختلف کارخانه های فوالد و ویژگی های آن ها
 • شرایط کاری بیرینگ ها در کارخانه های فوالد

 • بررسی علل خرابی بیرینگ های غلتشی در خطوط تولید فوالد
 • روانکاری بیرینگ های کارخانجات فوالد

 • روش های پایش وضعیت بیرینگ ها در خطوط تولید فوالد
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 • دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه آشنایی با بیرینگ های مهندسی شده:
  این بیرینگ ها از نظر ابعادی مشابه بیرینگ های عادی می باشند، ولی  هر یک دارای ویژگی های خاصی هستند که آن ها را برای 
کاربری های به خصوصی مناسب نموده است. دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه آشنایی با بیرینگ های مهندسی شده با ارائه 

اطالعات کافی در خصوص این نسل جدید از بیرینگ ها در رفع مشکالت موجود در برخی صنایع مؤثر خواهد بود. 

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • بیرینگ های غلتشی و اجزا آن ها
 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های غلتشی

 • بیرینگ های دارای سنسور
 • بیرینگ های مناسب برای دماهای باال

 • بیرینگ های دارای روغن جامد
 • بیرینگ های دارای روانکار خشک
 • بیرینگ های ایزوله شده الکتریکی

 • بیرینگ های هیبریدی
 • بیرینگ های بدون سایش

 • بیرینگ های پلیمری
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:)Slewing Ring Bearings( دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه اسلوینگ رینگ ها • 

و              سنگین  بارهای  تحمل  برای  و  بزرگ  ابعاد  در  معمول  صورت  به  که  هستند  غلتشی  های  بیرینگ  جمله  از  ها  رینگ  اسلوینگ 
از رینگ های داخلی یا خارجی این بیرینگ ها، دارای حالت چرخ        اند. همچنین اغلب یکی  حرکت های چرخشی آرام طراحی شده 
دنده ای می باشد. از جمله موارد کاربرد اسلوینگ رینگ ها، می توان به جرثقیل ها، توربین های بادی، ماشین های حفاری تونل، ماشین 
های نظامی و کارخانجات سیمان اشاره نمود. دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه اسلوینگ رینگ ها به بررسی جامع این بیرینگ ها 

می پردازد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • آشنایی با نحوه عملکرد اسلوینگ رینگ ها
 • کاربردهای اسلوینگ رینگ ها

 • انواع اسلوینگ رینگ ها
 • بارگذاری اسلوینگ رینگ ها

 • فرآیند انتخاب اسلوینگ رینگ ها
 • نصب صحیح اسلوینگ رینگ ها 

 • روانکاری و نگهداری صحیح از اسلوینگ رینگ ها
 • عوامل خرابی اسلوینگ رینگ ها
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 • دوره سه روزه آموزش فوق تخصصی بیرینگ های لغزشی:
بیرینگ های لغزشی نیز مانند بیرینگ های غلتشی در ماشین آالت و کارخانجات مختلف به کار برده می شوند. در دوره سه روزه 

آموزش فوق تخصصی بیرینگ های لغزشی، مروری جامع بر مباحث فنی حوزه بیرینگ های لغزشی صورت می گیرد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • آشنایی با مفاهیم روانکاری
 • انواع روانکاری

 • انواع روانکارها و ویژگی های آن ها
 • اصول حاکم بر عملکرد بیرینگ های لغزشی

 • اصطکاک در بیرینگ های لغزشی
 • مصالح مناسب در ساخت بیرینگ های لغزشی

 • طراحی بیرینگ های لغزشی
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 • دوره سه روزه آموزش فوق تخصصی بیرینگ های خطی:
بیرینگ های خطی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و از اهمیت خاصی در خطوط تولید برخوردارند. متأسفانه در کشور 
ما، اطالعات فنی در خصوص بیرینگ های خطی بسیار محدود بوده و این امر، مشکالتی را برای برخی صنایع ایجاد نموده است. 

دوره سه روزه آموزش فوق تخصصی آشنایی با بیرینگ های خطی، به منظور رفع این مشکل برگزار می گردد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • آشنایی با انواع بیرینگ ها و ویژگی های آن ها
 • بیرینگ های خطی و اجزا آن ها

 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های خطی
 • کاربردهای بیرینگ های خطی

 • انواع بیرینگ های خطی و ویژگی های آن ها
 • نام گذاری بیرینگ های خطی
 • بارگذاری بیرینگ های خطی

 • آشنایی با مفهوم عمر بیرینگ های خطی
 • نگهداری و روانکاری بیرینگ های خطی
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 • دوره سه روزه آموزش فوق تخصصی بیرینگ های مغناطیسی:
بیرینگ های مغناطیسی یکی جدیدترین انواع بیرینگ ها می باشند که فرآیند ساخت آن ها نیازمند استفاده از تکنولوژی های بسیار 
پیشرفته است. در این بیرینگ ها از پدیده شناور شدن مغناطیسی به منظور تحمل بارها و موقعیت دهی به شفت استفاده می شود. 
این بیرینگ ها دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشند که موجب افزایش تقاضا برای آن ها در صنایع پیشرو از جمله صنعت 
نفت و گاز شده است. به همین دلیل، امروزه مطالعات گسترده ای برای بهبود عملکرد و ترویج استفاده از بیرینگ های مغناطیسی در 
جریان است. دوره سه روزه آموزش فوق تخصصی بیرینگ های مغناطیسی به بررسی جامع این بیرینگ ها پرداخته و به صنایع مختلف 

امکان می دهد تا نسبت به امکان سنجی و شناخت مزایای استفاده از این بیرینگ ها در خط تولید خود، اقدام نمایند.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • آشنایی با انواع بیرینگ ها و ویژگی های آن ها
 • بیرینگ های مغناطیسی و اجزا آن ها

 • اصول کلی عملکرد بیرینگ های مغناطیسی
 • کاربردهای بیرینگ های مغناطیسی

 • مزایای استفاده از بیرینگ های مغناطیسی
 • انواع بیرینگ های مغناطیسی و ویژگی های آن ها

 • پیشرفت های جدید در حوزه بیرینگ های مغناطیسی
• نکات کلیدی در خصوص استفاده از بیرینگ های مغناطیسی
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 • دوره سه روزه آموزش فوق تخصصی خرابی بیرینگ های غلتشی:

این دوره به طور عمیق به بررسی خرابی بیرینگ ها پرداخته و تقریبًا تمامی جوانب مربوط به این حوزه را تحت پوشش قرار می دهد. 

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • مفهوم عمر و خرابی بیرینگ های غلتشی
 • بازرسی و عیب یابی بیرینگ های غلتشی

 • آشنایی با عوامل خرابی زودهنگام بیرینگ ها
 • طبقه بندی خرابی بیرینگ ها

 • نشانه شناسی خرابی بیرینگ ها
 • راهکارهای مقابله با خرابی بیرینگ ها

 • بررسی نمونه های موردی از خرابی بیرینگ ها
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 • دوره سه روزه آموزش فوق تخصصی تحلیل ارتعاشات در بیرینگ های غلتشی:
صنایع  گسترده  توجه  مورد  حاضر  حال  در  و  بوده  ها  بیرینگ  وضعیت  پایش  روش  ترین  اصلی  ارتعاشات،  تحلیل  و  گیری  اندازه 
پیشرو در سطح جهان می باشد. خوشبختانه طی سال های اخیر،گرایش به پایش وضعیت بیرینگ ها در صنایع ایران رو به افزایش               
بوده است. دوره سه روزه آموزش فوق تخصصی تحلیل ارتعاشات در بیرینگ های غلتشی به بررسی مبانی نظری و عملی تحلیل 

ارتعاشات بیرینگ ها می پردازد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • مباحث پایه ای ارتعاشات در بیرینگ های غلتشی
 • آشنایی با اصول »نگهداری بر مبنای وضعیت« در بیرینگ های غلتشی

 • مبانی پردازش سیگنال
 • اصول تحلیل ارتعاشات بیرینگ های غلتشی

 • ابزارهای کاربردی در تحلیل ارتعاشات بیرینگ های غلتشی
 • تعیین وضعیت بیرینگ های غلتشی از طریق تحلیل ارتعاشات آن ها

 • تخمین عمر باقی مانده بیرینگ های غلتشی
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 • دوره سه روزه آموزش فوق تخصصی نکات کلیدی در تأمین بیرینگ های صنعتی:
این دوره برای مدیران و پرسنل بخش های تدارکات و بازرگانی توصیه می گردد. مباحث این دوره، عالوه بر مبانی علمی و تئوریک، 

شامل بررسی نمونه های واقعی و توصیه های کاربردی می باشد.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • آشنایی با انواع بیرینگ ها
 • معرفی برندهای مطرح بیرینگ

 • امکان سنجی تعویض بیرینگ های مصرفی
 • آشنایی با اصول »نگهداری بر مبنای وضعیت« و نقش آن در بهبود شرایط تأمین بیرینگ

 • آشنایی با مفهوم زنجیره تأمین و مدیریت آن
 • آشنایی با زنجیره تأمین بیرینگ در ایران

 • طراحی زنجیره تأمین بیرینگ
 • توصیه هایی جهت مدیریت روابط با تأمین کنندگان

 • بررسی مشکل بیرینگ های تقلبی در بازار ایران و راهکارهای مقابله با آن
 • راهکارهای بهبود وضعیت تأمین بیرینگ متناسب با شرایط شرکت ها )کیفیت، قیمت، زمان تحویل(
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 • دوره آموزش تخصصی خستگی قطعات صنعتی:

واژه خستگی از دهه 1840 برای تشریح گسیختگی های ناشی از تنش های تکراری به کار گرفته شد و اگر چه آمار دقیقی در دست 
نیست، ولی بسیاری از کتب و مقاالت علمی، پدیده خستگی را به عنوان عامل 50 تا 90 درصد گسیختگی های مکانیکی معرفی 
نموده اند. این پدیده ساالنه خسارات قابل توجهی به صنایع وارد می نماید و بنابراین داشتن اطالعات کافی در خصوص خستگی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. دوره آموزش تخصصی خستگی قطعات صنعتی به بررسی پدیده خستگی در ابعاد مختلف و روش های 

تحلیل خستگی و تخمین عمر قطعات صنعتی می پردازد.

سرفصل های این دوره عبارتند از: 

 • معرفی پدیده خستگی در قطعات صنعتی
 • مکانیزم خستگی
 • خستگی سطحی
 • خستگی حرارتی

 • روش های مبتنی بر تنش در تحلیل خستگی
 • روش های مبتنی بر کرنش در تحلیل خستگی

 • روش های مبتنی بر مکانیک شکست در تحلیل خستگی
 • تخمین عمر باقی مانده قطعات صنعتی

 • توصیه های کاربردی جهت پیشگیری از خرابی های ناشی از خستگی
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 • دوره آموزش تخصصی مکانیک شکست:

مکانیک شکست، یکی از شاخه های مکانیک جامدات است که به بررسی ایجاد و گسترش ترک و تأثیر آن بر عملکرد سازه مورد نظر 
می پردازد. داشتن آشنایی کافی با این حوزه، موجب تحلیل بهتر شکست قطعات صنعتی و تخمین عمر باقی مانده آن ها می شود.

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • مفاهیم پایه ای مکانیک شکست
 • شکست از دیدگاه اتمی

 • مکانیک شکست االستیک خطی
 • رویکرد انرژی
 • رویکرد تنشی

 • تکینگی در نوک ترک
 • مودهای بارگذاری و ضرایب شدت تنش

 • روش های تعیین ضرایب شدت تنش
 • تخمین جهت رشد ترک

 • مکانیک شکست االستیک – پالستیک
 • مکانیک شکست و تحلیل خستگی در قطعات صنعتی
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: FRANC3D دوره آموزش تخصصی نرم افزار • 
نرم افزار )FRANC3D )FRacture ANalysis Code3D توسط دانشگاه Cornell ایجاد شده و توسعه یافته است. هدف این نرم افزار، 
شبیه سازی رشد ترک سه بعدی در قطعات صنعتی در شرایط نسبتًا پیچیده می باشد و دارای توانایی های قابل توجهی در این زمینه 
می باشد. با توجه به عدم توانایی نرم افزارهای رایج از قبیل ANSYS و ABAQUS در بحث تحلیل رشد ترک های سه بعدی و تخمین 

عمر و همچنین امکان تلفیق توانایی های FRANC3D با نرم افزار ANSYS ، استفاده از این نرم افزار رو به گسترش می باشد. 

سرفصل های این دوره عبارتند از:

 • مبانی مکانیک شکست
 • مکانیک شکست االستیک خطی

 • روش المان مرزی
FRANC3D و OSM آموزش نصب نرم افزارهای • 

OSM آموزش کار با نرم افزار • 
FRANC3D آموزش کار با منوهای مختلف نرم افزار • 

FRANC3D و ANSYS ایجاد ارتباط بین نرم افزار • 





    

bearingnet_ir   

telegram.me/bearingnet info@bearingnet.ir

اپلیکیشن اندروید شبکه بلربینگ ایران

ــن  ــودن بزرگرتی ــا دارا ب ــران ب ــگ ای ــبکه بلربین ــن ش اپلیکیش

بانــک آنالیــن بیرینــگ در ایــران، بــه شــا کمــک مــی کنــد تــا 

انــواع بیرینــگ هــا را بــا “ضانــت اصالــت” و بهرتیــن قیمــت 

در کوتــاه تریــن زمــان تهیــه مناییــد. شــا بــا اســتفاده از ایــن 

اپلیکیشــن قــادر خواهیــد بــود در کوتــاه تریــن زمــان بیرینگ 

مــورد نیــاز خــود را جســتجو منــوده، از قیمــت و مشــخصات 

آن اطــالع پیــدا کنیــد و ســپس بــه صــورت آنالیــن اقــدام بــه 
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