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 Timken میخود تنظ نگیبلبر 

برند ها نوع    نیاز سرشناس تر  ی کی  انیم  ن ید که در انشو  یو روانه بازار م  دیتول  ی مختلف  یدر برند ها  میخود تنظ  یها  نگیبلبر

Timken  میخود تنظ  ی ها  نگی. بلبراست  Timken  قسمت از آن ساچمه نام    ک یشده است؛    لیتشک  ی در واقع از دو قسمت اصل

گفته   یاست که ساچمه ها  یهمان حلقه ا  گریاند و قسمت د  به صورت منظم قرار گرفته  هم در کنار    فیدو ردصورت  ه به  دارد ک

 دهد.  یشده را به صورت کامل پوشش م 

 

انحنا    نیانحنا دارند و هم  یتا حدود  نگیبلبر  یداخل  ی ارهایکه ش  د یفهم  دیخواه  د، یها دقت کن  نگیبلبر  نیا  ریبا دقت به تصو  اگر

است که از    ل یدل  نیگردد؛ به هم  میبه صورت خودکار تنظ  د،یبه وجود آ  نگیدر بلبر  ییستاشود که اگر هر نوع ناهمرا  یجب ممو

با ما  دارید  را    Timken  میخود تنظ  ی ها  نگیبلبر  د یقصد خر  کهیدر صورت شود.    ی استفاده م  عاتقط  ن یا  یبرا  م«ینام »خود تنظ

 . میشما قرار ده اریدر اخت این محصولموجود در خصوص  یایرا در رابطه با همه زوا یامل تا اطالعات ک باشیدهمراه 

 

 د یبدان Timkenدرباره  دی هر آنچه که با

نام    کیهر کدام از آن ها    یبرا  جهیهستند که در نت  یمختلف  یکشور ها  موجود در بازار، ساخت  میخود تنظ  نگیبلبر  یها  مدل

از جمله کشورها  کایآمر  ژاپن،  ن،یچ  یته شده است. کشورهادر نظر گرفبرند    ... تول  یی و  بلبر  دیسرشناس در حوزه   نگیقطعات 

از نظر مقاومت    Timken  میخود تنظ  یها  نگیبلبردرخشد.    یم   Timkenبا نام    نگیبلبر  یی کای برند آمر  انیم  ن یهستند که در ا

اده کرد.  مدت ها از آن استف  یان برتوا  ی م  اییدغدغه و نگران  چیبدون ه  کهی قرار گرفته اند به طور  یی و طول عمر در سطح باال

کنترل   نظوربه م  بیترک  نیکه از ا  رندیگ  یبدنه قرار م  یبر رو  یگزاگیه اند، به حالت زشد  فیرد  نگیبلبراین  که در    ییساچمه ها

 گردد.  یدوران شفت استفاده م

 

 دیرا بشناس Timken یها نگیانواع بلبر

 یمیخودتنظ  دلیل  مشخصه  نیا  . می باشد  یخارج  نگیدر ر  یکرو   اریش  ک یساچمه و    فیاز دو رد  متشکل  میخود تنظ  نگیبلبر

باشد   نگیبلبر می  فراهمو    ها  را  امکان  تا    این  سازد  به    ت یموقعمی  نسبت  تغ   اتاقانیشفت  ب  ها  نگیبلبرباشد.  رییقابل  رند  با 

TIMKENمدل ها عبارتند از: نیشود. ا ی م یدسته بند یتلفکه دارند به انواع مخ یبر اساس نحوه کارکرد 



نمد:  بلبرینگ   .1 کاسه  بدون  بلبر  یگروههای  تنظ  یها  نگیاز  ه  می خود  نمد  چگونهیاز  نم  یکاسه  بر    یاستفاده  و  کنند 

 شوند.   یم یارگذ ی بدون کاسه نمد جا یها نگیعملکرد، در دسته بلبر نیاساس هم

ها به واسطه وجود کاسه نمد عملکرد خود را    نگیاز بلبر  گر ید  یگروه   اول،   دسته  خالف  بر نمد دار:    بلبرینگ های کاسه .2

نام    دار  کاسه نمد   Timken  میخود تنظ  یها  نگیاست که گروه دوم را با نام بلبر  لیدل  نیکنند و به هم  یم  ییاجرا

 . میکن  یم یگذار

  ی نم  ش یعدم وجود کاسه نمد پ   ا ی   وجوداز    ی بحث  گری ها د  نگیبربل  ن یگروه سوم از ا  درلی عریض:  با حلقه داخبلبرینگ   .3

 .ردیگ  یانجام م  ینام گذار ضیعر یبلکه به واسطه وجود حلقه داخل دیآ

 

 Timken میخود تنظ نگیبلبر مشخصات

  ار یش  نیکامل ساچمه وجود دارد که ا  یریگ  قرار  یبرا  اریش  یساچمه ها نوع  گاهنشیمن در محل    م،یکرد  انیاز ب  شیکه پ   همانطور

دارا اانحن  یمقدار  یها  وجود  هستند؛  م  های  قوس  نیا  همراستا  یکوچک سبب  مرکز  از  انحراف  گونه  هر  تا  صورت    ییشود  به 

ن درو  یها  اریبه واسطه وجود ش  نگیبلبر  میتنظ  تیوجود قابل  لیکه به دل  مییبگو  میتوان  یم  گریبه عبارت د  شود.  میخودکار تنظ

  زان یتوان به م  یها م  نگینوع از بلبر  نیا  یها  یژگیو  نیشود. از مهم تر  یفته مگ  میتنظ  قابل  نگیبلبرنوع از قطعه،    نین، به اآ

و    ی به ندرت امکان خراب  نیکنند و همچن  ی م  دا یاساس عملکرد دستگاه سرعت پ   نیقطعه اشاره کرد؛ بر هم  نیکم ا  اریبس  شیسا

 وجود دارد. بلبرینگ ریتعم

 

   ضیعر یبا حلقه داخل  میخود تنظ یها نگیبلبر 

تنها    صنعتی  نگیبلبرنوع    نیا  است.  ضیعر  ینوع حلقه داخل  میخود تنظ  یها  نگیاز انواع بلبر  ی کی  م، یکه در باالتر گفت  طورهمان

ا  یشود که شفت موجود در دستگاه با دقت کاف   یاستفاده م  یدر موارد که   ود داردوج  یحلقه داخل  کی قطعه    نیعمل کند. در 

پ  با   لاست؛ حا  شده   هیآن تعب  یبر رو  ی شکاف لغزش حلقه را به   زانیتوان م  ی شکاف م  نیمخصوص در ا  چیاستفاده از قرار دادن 

اصطالح  نیترحداقل در  رساند.  بازار  انهیعام  یمقدار ممکن  ا  یکه  در  فعال  م   نیها  استفاده  بلبر  یحوزه  به  خود    یها  نگیکنند 

 شود.  یگفته م یدو هزار نگیبربل  ض،یرع   یبا حلقه داخل میتنظ

 

   ضیعر یبا حلقه داخل میخود تنظ یها نگیانواع بلبر 

شوند که در    ی م  یبند  میتقس  ژهیو و   یهستند، خود به دو دسته معمول  ض یعر  یحلقه داخل  یکه دارا  ی میخود تنظ  ی ها  نگیبلبر

  گاه ی از جا  یاست که مقدار  یساچمه ها به گونه ا  نیا  یریبرجسته وجود دارد. نحوه قرار گ  یساچمه ها  یقطعه نوع  ن یا  ژهینوع و

برآمده هستند و به هم ا  ریسا  یطراح  رد  لیدل  نیخود  اطراف  با   نیقطعات  آورده شود.    ت ینها  د یساچمه ها   توجه دقت به عمل 

  نیا  یردد که براکنترل گ  د یلغزش با  نیلغزش دارند و ا  اریش  یساچمه ها بر رو   میکه همانطور که قبالً هم عنوان کرد  دیداشته باش

ساچمه به   یبر رو ی نیسنگ یبار نوع ن یشود؛ در واقع با وجود ا ی استفاده م  نگیبلبر ی رار دادن بار بر رومنظور به صورت مداوم از ق

 . ردیگ یصورت نم اریش یبر رو یلغزش لیدل نیهم هوجود آمده و ب

 



 Timkenخود تنظیم  قیمت بلبرینگ

نهایی  بلکه قیمت   است نشده تعریف  محصول  اینکه قیمت ثابتی برای  ت می توان گف Timkenتنظیم نگ خود درباره قیمت بلبری

ت، کیفیت متریال بلبرینگ و  سایز بندی قطعا  متغیر خواهد بود.   مواد اولیه به کار رفته در آن و کاراییهر محصول بر اساس کیفیت  

از مواردی هستند که بر قیمت  اعتبار برند  همچنین   از  به منظور  حصول تاثیر می گذارند.  نهایی مسازنده بلبرینگ  قیمت  آگاهی 

  مهندسی بازرگانی چاکوتیم  دریافت راهنمایی در زمینه خرید محصوالت می توانید با مشاوران ما در  انواع بلبرینگ و همچنین  

 آماده هستند.  ت شمامی سواالدهی به تما  فراوان برای پاسخ و حوصلهید. اطمینان داشته باشید که همکاران ما با صبر ارتباط بگیر


