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 zwz میخود تنظ نگیبلبر

انواع بلبر  یکی از فوالد مقاوم تول  zwz  میخود تنظ  نگیپر کاربرد در صنعت، بلبر  اریبس  ی ها  نگیاز  و به    است  شده   د یاست که 

اگر   .خواهد داشتاز هر دو نوع فشار را    یبیترک  ایو    یمحور  ،یمقاومت در برابر هر نوع بار وارد شده در جهت شعاع   تیقابل  یراحت

ت  را باکیفیت مناسب و همچنین قیم  ید این محصولهستید و می خواه  zwz  تنظیم  خود  بلبرینگدنبال تهیه و خرید    نیز به  شما

  طالعات کامل تری در خصوص این محصول در اختیار شما قرار دهیم کنید تا انتهای این بخش با ما همراه باشید تا اایده آلی تهیه  

 آلی را داشته باشید. ده تجربه خرید مناسب و ای تا بتوانید 

 

 ZWZ تنظیم خود بلبرینگ مشخصات

  شده  دهیشکل در دو محور جداگانه چ  یکرو  یاست که در آن ها ساچمه ها  ییها  نگیبلبر  م،ی خود تنظ  یها  گنیاز بلبر  منظور

ا  است پ   ست؟یچ  نگیبلبر  یاصل  فهیحال وظقفسه به صورت مشترک وجود دارد.    کیحلقه و    کی  انیم  نیو در  بدر  ااسخ    ن ی ه 

طلبد که بتواند    ی را م  ییرویموضوع ن  نیو هم  شکل است  یبه صورت منحن  ه،که در ساچمه قرار گرفت  یاریکه ش  مییبگو  دیسوال با

در شفت   یکه انحراف  یکه در موارد  مییبگو  میتوان  یساده تر م  انیدر واقع به ب  همراستا با محور خود قرار دهد.   یرا به خوب  اریش

دستگاه های    این اتفاق در   الزم را به وجود آورد.  ییشود تا همراستا  ی اده ماستف  میخود تنظ  یها   نگیشد، از بلبروجود داشته با

 بلبرینگ ها اهمیت پیدا می کند.  استفاده از اینهمین دلیل  دیده می شود و بهفور به و یصنعت مکانیکی و یا استاتیکی 

 

 zwz می خود تنظ نگیموارد استفاده بلبر

باال    اریبه سرعت بس  ازی نکه    شود  یاستفاده م   یموارد  یاز آن برا  لیدل  نیشده دارند و به هم  تیحالت تقو  کی  zwz  یها  نگیبلبر

که  .  است بدانید  است  بلبرجالب  دوران  ا  اریبس  zwz  یها  نگیسرعت  علت  اما  است  چ  نیباال  علت   ست؟یموضوع  به  واقع  در 

توان در صورت  ی م  گرید  یو از طرفخواهد بود باال  اریسسرعت چرخش قطعه ب ، های خود تنظیم نگیبلبر  یداخل نگیر تیشفاف

 ارتقا داد. یشتریفضا را به مقدار ب ازین

 

 



 میخود تنظ  یها نگیبا بلبر ییآشنا 

اما   دن یآ یقطعه به وجود م نیکه از کنار هم قرار دادن چند هستندموجود در بازار  ی ها نگیاز بلبر ینوع   میخود تنظ یها نگیبلبر

قرار   یبرا  یفضاها، داشتن مکان  نیا  یر یقرار گ  لیشده است که دل  جادیا  یخال  یفضاها  یسر  کیقطعات،    ن یا  مینظدر حالت خود ت

هاگیری   کننده  وا  صنعتی  نگیبلبر  یروان  در  ا  قعاست.  در  ها  کننده  روان  بردن  کار  به  سرعت   نیبا  قطعه  عملکرد  قطعات، 

حالت بدون کاسه   2مورد ذکر در    یها  نگیبلبر  گردد.   یطول عمر محصول م  شیمسئله موجب افزا  نیو ا  بیشتری پیدا می کند

و   طیها بر اساس شرا  نگیشوند که هر کدام از انواع بلبر  یم  یبلند طراح  یبوش ها  هلیبه وسساخته شده اند و  با کاسه نمد  و    نمد

برا  ییکارا م  یموارد مختلف  یکه دارند،  ا  روند.  یبه کار   نه یر زمشده د  گرفتهبه کار    یوان به دستگاه ها ت  یموارد م  نیاز جمله 

 شود.  یمحسوب م میخود تنظ یها نگیوارد کاربرد بلبرم گریساخت هواکش ها از د  زیاشاره کرد؛ البته صنعت چوب و ن یکشاورز

 

 چقدر است؟  ZWZ تنظیم خود  بلبرینگ قیمت |   zwz میخود تنظ نگیبلبر متیعوامل موثر بر ق 

به   هیمواد اول  تیفیقطعات به کار رفته در صنعت، مسئله ک  یتمام  یگذار  متیبلکه در ق  میخود تنظ  نگیبربل  دیخرتنها در    نه

به کار رفته در قطعه بهتر    الیمتر   تیفیاساس به هر اندازه که ک  نیارد. بر اد  یادیز  ریکار رفته در روند ساخت قطعه مورد نظر تاث

  ، zwz  میخود تنظ   نگیبلبر  متیگذار بر ق  ریاثعوامل ت  گرید  از  باالتر خواهد بود.    زینمحصول    یی نها  متیباشد، به همان اندازه ق

ژاپن و   ن،یاعم از چ  یادیز  یکشور ها  دیدان  یکه م  ده است. همانطورقطعه کر  نیخواهد بود که اقدام به ساخت ا  یو برند  یکمپان

کدام از آن ها پروسه ساخت متفاوت و    هر  انی م  نیکه در ادارند    تیفعال  م یخود تنظ  یها  نگی ساخت بلبر  نهیو ... در زم  کایآمر

تیم  البته برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص قیمت نهایی این محصول می توانید با    خواهند داشت.  زین  یمتفاوت  متیالبته ق

ا متی این محصول راطالعات قیین زمان ممکن، ران ما بتوانند در کمتتا کارشناسان و مشاور در تماس باشید چاکوشرکت پشتیبانی 

 در اختیار شما قرار دهند. 

 

   zwz  میخود تنظ ی ها نگیبلبر دیخر 

کرد که تنها با چند    دیمختلف مشاهده خواه  یرا در قطر ها  zwzبا برند    میخود تنظ  یها  نگیبلبرانواع    تیاز سا  قسمت  نیا  در

م   کیکل ده  دیانتو  یساده  سفارش  را  خود  نظر  مورد  هر  دیمحصول  در  چنانچه  ا .  راهنما  ازین  یرابطه  و  مشاوره    د، یداشت  یی به 

 باشند.  زانیسواالت شما عز یده هستند تا پاسخ گورت تمام وقت آمابه صو چاکو  یبازرگان  یمهندس می همکاران ما در ت


