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. این بلبرینگ قطعه ای است که کاربرد های وسیعی در انواع ابزار و ماشین آالت صنعتی دارد

نیز در بازار قطعات صنعتی شناخته می شود در انواع و کاربرد  قطعه که به بال برینگ و یا یاتاقان

 های مختلفی تولید و روانه بازار می شود

هر چیزی که می چرخد از وسایل خانه و یا آشپز خانه تا تجهیزات عظیم و حساس صنعتی از 

 بلبرینگ برای چرخش بهره می برد

ظور کاهش اصطکاک بکار می روند و جز بلبرینگ ها با ساختاری فوالدی تولید می شوند و به من

وجود اصطکاک منجر به ایجاد خرابی هایی   پرکاربرد ترین قطعات صنعتی محسوب می شوند.

 از قبیل خوردگی، ساییدگی، خراشیدگی و .... می شود  

 



 

 اجزا بلبرینگ 

 

 

 

 قفسه •

 ساچمه •

 رینگ خارجی •

 رینگ داخلی •

 ها فاقد کاسه نمد می باشند( )برخی از أنواع بلبرینگکاسه نمد  •

 

 

 



 نگیانواع بلبر

 

 یو نحوه اتصال محور ها، نوع ساچمه ها هیزاو ،ینوع کاربراساس بر های صنعتی  نگیبلبر

 .شوند یم یدسته بند رویو انتقال ن قیتعل هیجنس، زاو ، نگیبکار رفته در ساختمان بلبر یغلطش

انواع بار محوری ، شعاعی و یا هر دو بار محوری و شعاعی را تحمل می   bearingsبیرینگ ها 

 کنند 

بلبرینگ ها با توجه به کاربرد بسیار وسیعی که دارند در اندازه ها، برند ها و با شکل های متنوعی 

 تولید می شوند تا بتوانند نیاز خریداران بلبرینگ را تامین نمایند 

 



 

 بلبرینگ شامل: انواع 

در زیر به هستند  یخاص یرویقادر به تحمل نی، ها با توجه به نوع طراح نگیهر کدام از بلبر

 دسته بندی انواع بلبرینگ ها می پردازیم. 

 Deep Groove Ball Bearings       بلبرینگ شیار عمیق  •

 Self-Aligning Ball Bearings       بلبرینگ خود تنظیم  •

 Angular Contact Ball Bearings   س زاویه ای ابلبرینگ تم •

 Thrust Ball Bearing             بلبرینگ کف گرد •

 

 نگیانواع بلبر دیخر

ارئه مشاوره در  یی، توانافنیکادر متخصص و  یریبا بکارگشرکت مهندسی بازرگانی چاکو 

 .دبه شما را دار یاصل نگیفروش بلبر یراستا



 

و طوالنی تجهیزات صنعتی  موثرو اصل بودنشان در کارکرد  بلبرینگ ها از آنجایی که کیفیت 

 لذا الزم است قبل  از اقدام به خرید به موارد زیر دقت نمایید: بسیار حائز اهمیت است

 نیاز دستگاه و تجهیز خود را مشخص نمایید •

 نمایید و جنس بلبرینگ را از سایت سازنده چک، نوع مشخصات ابعادی •

 کد های بلبرینگ میتواند راهنمای خوبی برای انتخاب صحیح باشد به توجه  •

 با روش های تشخیص بلبرینگ اصلی از تقلبی آشنا شوید  •

مورد نظر توجه فرمایید و اصل قیمت را از سایت های خارجی چک  به قیمت بلبرینگ •

 نمایید 

 قبل از خرید بلبرینگ به برند و کشور سازنده آن توجه فرمایید •

 از تامین کنندگان و فروشگاه های معتبر خرید نمایید  •



 

در عنوان های بعدی با راهنمای خرید بیرینگ ها با   .در خرید بلبرینگ باید بسیار دقت نمایید 

 شما خواهیم بود تا شما را در خرید بلبرینگ اصل یاری نماییم 

تامین  ،از واحد فروش شرکت مهندسی بازرگانی چاکوقیمت تماس و یا درخواست استعالم با 

با بروز  نگیبلبر یانواع برند هااز   دیتوان یم  skf , fag , nachi, Timkenکننده انواع بلبرینگ 

 نمایید یداریما خرو در کمترین زمان بلبرینگ خود را از  مطلع شویدها  متیق نیتر

 

 بلبرینگقیمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قرار است  نکهیمد نظر قرار داد. بسته به ا دیرا با یمهم فاکتور های نگیبلبریک  دیخر یبرا

ها  تیحساس م،یمورد استفاده قرار ده چه شرایطیتجهیزی و در در چه  بلبرینگ مورد نظر

 متیق یبر رو رگذاریتاث زیپارامترها ن نیا یشود. تمام یم شتریآن هم ب حیانتخاب صح یبرا

 دارد. یاتیمهم و ح یکاال نیا دیدر خر ینقش مهم عتایطبهستند که  نگیبلبر

 به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله:  قیمت بلبرینگ

 اندازه بلبرینگ -1

 برند بلبرینگ -2

 نوع بلبرینگ )جنس قفسه، دقت تلورانسی بلبرینگ، آب بند( -3

 بلبرینگ( کشور سازندههزینه حمل و نگهداری )فاصله ایران تا  -4

 نوسانات ازر  -5

 ,skf  برند های مطرحی همچون  یهانگیفروش بلبر نهیدر زم چاکو یبازرگان ،یگروه مهندس

fag nachi,Timken دارد. قصد ما تنها فروش  تیفعالاین برند ها  ابیکم همچنین کد های و

،نصب و خارج همراه با پشتیبانی فنی مهندسیهمواره  نگیبلکه از نظر ما فروش بلبر ستین

 .این قطعات است سازی و باالنس و آنالیز 

 رد دارند؟بلبرینگ ها در چه جاهایی کارب

 تا بحال به این فکر کردید اگر بیرینگ ها نبودند ما امروزه کجا بودیم؟ هیچ کجا 

زات کارخانه ها کاربرد تا هواپیما و انواع تجهیشما گرفته آشپزخانه  وسایل  بلبرینگ ها از

 فراوانی دارد 

وسایلی کع ما هر روزه از آنها استفاده ها به این دلیل است که  تنوع در طرح و اندازه بیرینگ

 میکنیم به چرخش دربیاورد.  

 در زیر به برخی از کاربرد هایشان در صنایع گوناگون اشاره خواهیم کرد



:  این صنعت به دلیل استفاده از مواد خام  برای تولید فوالد ، نورد و صنایع فوالد و ذوب فلزات

و فرایند ریخته گری جز پرمصرف ترین صنایعی است که از بلبرینگ استفاده دیگر محصوالت 

 . هستند دهیچیدر صنعت فوالد متنوع و پ نگیبلبر یبرا یاتیعمل طیشرا می کند 

اغلب  رندیگیمورد استفاده قرار م ییغذا عیکه در صنا ییهانگیبلبر:  صنایع مواد غذایی

 ییهاشده است که پوشش دهید زیاز موارد ن یاز جنس فلز هستند و در برخ ییهاپوشش یدارا

 اند.شده لیآب بند تشک کیاز جنس پالست

دو قطعه و  نیخودرو کم کردن اصطکاک ب نگیبلبر کی یاصل فهیوظخودرو سازی:  صنایع

 است. گریکدیشدن دو جسم به  دهیاز کش یریجلوگ

از  دیآن با یو تحمل وزن باال مانیبه حرکت در آوردن کوره س یرا: بسیمان  صنایع

به دلیل گستردگی عملیات صنایع سیمان هر  بزرگ استفاده کرد. زیقدرتمند و سا ینگهایبلبر

 بخش آن بلبرینگ های مخصوص به خود را دارا می باشد

های مورد استفاده در ماشین آالت و دستگاه های صنایع نفت و گاز : بلبرینگ صنایع پتروشیمی

معموال با توجه به محیط کاری خاصی که دارند از کیفیت و دقت باالیی در ساختار خود 

برخوردار هستند.از طرف دیگر این نوع از بیرینگ ها با توجه به سخت بودن شرایط تعمیر و 

 دارند.طول عمر باالتری  استفاده شود که باید از بیرینگ هایی تعویضی که دارند 

 

 صنایع شیشه و بلور

 صنایع کاشی و سرامیک

 صنایع چوب و کاغذ

 داروسازی و مواد بهداشتیصنایع 

 صنایع معدنی و فرآوری

 


