
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FAGبلبرینگ ایگرگ 
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 FAGبلبرینگ ایگرگ 

های مکانیکی در صنایع مختلف خانگی، کشاورزی، نظامی، انرژی و ... شاهد به وجود  گسترده از سازه  با گسترش صنایع و استفاده

از این رو اگر     ها شدیم که هر کدام متناسب شکل و کارکردشان کاربردهای مختلفی در صنایع دارند.آمدن انواع مختلفی از برینگ

بلبرینگ ایگرگ   این   FAGبه دنبال تهیه و خرید  تا اطالعات کاملی در خصوص  باشید  با ما همراه  این بخش  انتهای  تا  هستید 

 محصول دریافت کنید. 

 

 آشنایی با بیرینگ ها و کاربرد آن در صنعت

تحمل کردن و حمل کردن گرفته شده است و کار  به معنای   Bearاز فعل  Bearing شود. واژهرینگ در فارسی یاتاقان گفته مییب

نیز همین میرینگ یب برای به حرکت باشد، قطعهها  نیرو  اعمال  توان تحمل و  به دیگر قطعات  بار وارد شده است و  ای که حامل 

کت  ی کم کردن اصطکاک هنگام حرای است که وظیفهرینگ قطعهیمکانیکی متحرک، ب  در یک مجموعه  دهد. شان را میدرآمدن

ها، مشخص کردن میزان حرکت بین قطعات و تسهیل در حرکت قطعات، تحمل نیروی وارده بر قطعات برای جلوگیری از آسیب به آن 

 قطعات را بر عهده دارد.

 

 

و   اصطکاک قطعات  منظور کاهش  بیرینگ صنعتیبه  نیاز سازه  ،انواع  با  غلتک در شکل ظاهری متناسب  یا  یا گلوله  از خمش  ها 

توان استفاده کرد برای مثال پالستیک به دلیل اصطکاک  ها از مواد گوناگونی میشود. همچنین در ساخت آنده میها استفابرینگ

ها  بارهای وارده بر برینگ شود.ها استفاده میهای مرصع جیبی از برخی سنگ باشد. یا در ساعتها میپایین از مواد مصرفی در برینگ

 ها تأثیرگذارند. از این دو باشند که به تناسب نیاز در شکل و متریال مورد استفاده برای برینگممکن است شعاعی، محوری یا ترکیبی  

 

 

 شوند: ها به حسب عملکردشان به طور کلی به شش دسته تقسیم میبرینگ

برینگ  بهترین عملکرد الزم است  از گریس معمولها به صورت دورهبرای داشتن  استفاده  روانکاری شوند.  ترین ای تعمیر، تمیز و 

شود. انتخاب  طکاک و سایش میچسبد و مانع اصکند و به خوبی به قطعات میی روانکاری است زیرا همچون روغن چکه نمیشیوه 

براساس عملکرد به انواع    انواع بیرینگ صنعتی  ها مؤثر است. وری آنها و بهرهروانکار مناسب در باال بردن طول عمر مفید برینگ

 زیر تقسیم بندی شده اند: 



 

روانکاری و تعمیرات های ساده: با میانگین عمر متوسط، اصطکاک بیشتر نسبت به دیگر انواع برینگ. نیازمند به  برینگ •

 ای.دوره

تر. نیازمند  های غلتشی: با میانگین عمر متوسط، تحمل بار بیشتر نسبت به برینگ ساده در عین حال اصطکاک کمبرینگ •

 ای.به روانکاری و تعمیرات دوره

  نهایتی دارند. باً بیها همچون گازها، به خاطر این ویژگی عمر تقریی انواع سیال های لغزشی: تحمل نیرو به وسیله برینگ •

 ای.ی پیوسته نیازمند به تعمیرات دورهفرسایش اندک هنگام روشن و خاموش کردن دستگاه، در صورت استفاده

انواع ساعتبرینگ • ها  های مرصع: به خاطر نوع چرخش به دور یک محور برای استفاده در سرعت کم و دقت زیاد مقل 

 اال، نیازمند به تعمیر و روانکاری.شوند. میانگین عمر نسبتاً باستفاده می

انرژی زیاد، میانگین سرعت و عمر نامحدود  برینگ • الکترومغناطیسی، مصرف  های مغناطیسی: تحمل نیرو توسط سطوح 

 داری.بدون نیاز به نگه

نگه برینگ • و  تعمیرات  انجام  و  کاربرد  به  بسته  عمر  میانگین  تغییر حالت و خم شدن،  با  نیرو  داری های خمشی: تحمل 

 ی حرکتی محدود. تواند کم یا زیاد شود. دارای دامنه می

 

 ها  ها و طرز کار آنبلبرینگ 

 

 بلبرینگ .کنندهای کروی شکل کار میهای غلتشی هستند که با ساچمه یا گلوله( نوعی از برینگBall Bearingها )بلبرینگ 

شعاعی( توان کمی دارند و در  های ساده کاربرد بیشتری دارند اما در تحمل بارهای ترکیبی )بارهای محورینسبت به برینگ  صنعتی

علت این  شوند به همین خاطر مناسب استفاده برای بارهای سنگین نیستند.صورت زیاد بودن میزان بار دچار آسیب و شکستن می

ها اگرچه سبب کم شدن اصطکاک و روان شدن حرکت قطعات  ها. کروی بودن گویاین نوع از برینگ  گردد به شکلمسئله بر می

شود توان تحمل بارها کاهش بیابد. به همین خاطر برای ها با سطوح بیرونی و درونی برینگ باعث میشود اما تماس کم گویمی

و سرعت مناسببارهای سبک  کم  است.های  پرکاربلبرینگ   تر  برینگاز  نوع  تا  بردترین  کابینت  روان کشوهای  از حرکت  هاست؛ 

ها، در صنایع بزرگی چون فوالد و مس، ماشین و ابزارآالت کشاورزی، صنعت حمل و نقل، صنایع فضای و ... همگی برای  اتومبیل 

 آسان شدن حرکت و به گردش درآمدن موتورهایشان به بلبرینگ نیاز دارند.

 



 در صنعت گانواع بلبرینآشنایی با 

را   یحرکت محور  قابلیت  نگیبلبر  نی، امی باشد شکل    یآن ها قوس  یرونی حلقه بو    قرار داردکاسه نمد  ،  ها  نگیبلبر  نیاطرفین  در   

کاربرد   . می باشدچرخنده    یاجزا  یبرا  یگاه   هیتکرگ  گیا  نگیبلبر  .در نظر گرفته شودکوتاه    دی طول شافت بابه همین خاطر،    ندارند

ها را بر اساس شکل و عملکردشان تقسیم سبب گسترش انواع بلبرینگ متناسب با نیازهای کاربران شده است. بلبرینگ  بلبرینگ

 که عبارتند از:  کنندمی

 بلبرینگ شیار عمیق )تک ردیفه و دو ردیفه(  •

 بلبرینگ ایگرگ •

 طه تماس( ای )تک ردیفه، دو ردیفه وبا چهار نقبلبرینگ تماس زاویه  •

 گرد بلبرینگ کف •

 بلبرینگ خود تنظیم  •

 

 بلبرینگ ایگرگ چیست؟ 

، بسته    یی غذا  ع یدر صنا  می باشد که دارای محفظه ای از جنس چدن است. که   صنعتی  نگیریبانواع  از    یی ، مجموعه اگرگیا  نگیریب

بلبرینگ   یافته  نوع ارتقا ها  بلبرینگ    این نوع از    . دورد استفاده قرار می گیر.. م.  و  ی ، نساج  ی، راهساز  یآالت کشاورز  ن ی، ماش  یبند

 : اشاره کردبه موارد زیر توان های بلبرینگ ایگرگ می. از ویژگیهستنددار  شیار

 گوناگونی جنس، مدل و سایز ایگرگ برینگ •

 داری و تعمیرات تر به نگهتر و نیاز کمطراحی پیشرفته  •

 طراحی و ساخت مبتنی بر استاندارد ایزو •

 ایمنی و روان بودن بیشتر  •

 کیفیت باالتر و افزایش طول عمر در بلبرینگ ایگرگ •

 تعویض راحت و سریع  •

 نصب بودن آبندی متناسب و آماده •

 



های  باید داخل برینگ چفت شوند که مکانیزمها  هایی دارند. برای قفل کردن، شفت ی نصبشان تفاوت های ایگرگ در نحوهبلبرینگ 

 متفاوتی دارند از جمله:

ای که داخل آن یک پیچ  های ایگرگ است که با مهرههای قفل بلبرینگترین روشی قفلی: از متداولقفل کردن با مهره •

 شوند.مغزی کار گذاشته شده قفل می

 است. های ایگرگردن بلبرینگ قفل کردن با پیچ مغزی: این روش نیز روشی رایج برای قفل ک •

 

 FAG و برند محبوب شرکتآشنایی با 

 

( است که در سال  Scheaffler Groupی گروه آلمانی شفلر )( زیر مجموعه Fischers Aktien Gesellschaft)   FAGشرکت  

بزرگ  2001 از  شفلر  گروه  پیوست.  صنعتی  گروه  این  سازندگان  به  بترین  عال  صنعتی  نگ رییانواع  بر شرکت  است.    FAGوه 

های عنصر نورد فعالیت  ی بلبرینگ در زمینه  FAGشرکت   های این مجموعه هستند.نیز دیگر شرکت  LUKو    INAهای  شرکت

های بادی،  های فضایی، صنایع هوایی و هواپیماها، نیروگاههای مختلف صنعت از جمله صنایع فضایی مانند شاتلدارد و در بخش

 هایی خاص و ویژه است.به ساخت بلبرینگخودروسازی و ... مشغول 

 

 

 

ها است که باعث شده تا  ها و کیفیت مواد مصرفی در آندقت باالی ساخت آن   FAGهای شرکت  های برینگترین ویژگیاز مهم

های قطعات مختلف خودروها مشتریانی از سراسر  های بادی و هواپیماها تا برینگهایی با قطر چهار متر برای توربین رینگ یبرای ب

 جهان داشته باشد. 

 

  FAGمشخصات بلبرینگ ایگرگ 

ی تخصصی که طی سالیان دراز فعالیتش در این حوزه به دست آورده، هم اکنون دانش و تجربه  با در اختیار داشتن   FAGشرکت  

های محصوالت این  از جمله شاخصه ها برای خودرو و صنایع گوناگون است.یکی از برترین سازندگان و صادرکنندگان انواع بلبرینگ

 توان به موارد زیر اشاره کرد: شده است می FAGشرکت که سبب تمایز و باال رفتن کیفیت قطعات  



 ها باال بودن سطح مقاومت و استحکام بلبرینگ •

 طول عمر باالی محصوالت •

 بندی باکیفیت و روانکاری مناسب قطعات آب  •

 ها در شرایط حساس و حفظ کیفیت خود باال بودن راندمان بلبرینگ •

 ها. چمهکاری مناسب محصوالت برای مقاومت مناسب در برابر سایش برینگ و ساسخت  •

 

 بیشتر بدانید!   شرکت بازرگانی چاکودر خصوص 

ها، روانکارها و ...  ها،  پولیی محصوالت صنعتی دوار از جمله بلبرینگشرکت مهندسی بازرگانی چاکو شرکتی است که در زمینه

ی خدمات مناسب به  ی ارائهآمادهاین شرکت با داشتن تیمی متشکل از مهندسان، متخصصان و مشاوران این حوزه،   کند.فعالیت می

بخش است و به این منظور برای فراهم ی کاالها و خدمات باکیفیت و اطمینانارائه   شرکت چاکوترین اصل در  مهم مشریان است.

 ورزد.  ی اصالت و سالمت کاال مبادرت میی شناسنامهکردن آرامش خاطر مشتریان به ارائه 

 

 چقدر است؟ FAGقیمت بلبرینگ ایگرگ 

لطفاً با    بلبرینگ ایگرگ قیمتی خدمات مناسب به مشتریان و همچنین به دلیل نوسانات ارزی در بازار و اطالع از  به منظور ارائه 

 تیم مهندسی بازرگانی چاکو در تماس باشید. 


