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 INAبلبرینگ ایگرگ  

ای هست که کار تسهیل کردن این  ی در حال حرکت و چرخش، برای کاهش اصطکاک و حرارت ناشی از آن نیازمند قطعههر وسیله

است    ی مکانیکی اقطعه(  Bearing. برینگ )شودبرینگ هست که در فارسی یاتاقان گفته می  کنندهتسهیل  حرکت را انجام دهد. این 

حرکت   ،و غلتیدنها ها با قرار گرفتن درون حلقه . این ساچمهاندها و انواع مختلف ساخته شدههایی در شکلکه از دو حلقه و ساچمه 

عات جلوگیری کرده و به محکم  طهنگام حرکت قهمچنین از ایجاد سر و صدا و لرزش   هابرینگکنند.  آسان و روان می   بین قطعات را

 کنند. قطعات کنار یکدیگر کمک میه داشتن نگ

 

کشیدن اجسام سنگین روی زمین  ها پس از اینکه دریافتند  دقیق مشخص کرد اما انسان  به طور  ها را توان تاریخ اختراع برینگنمی

هایی اندیشیدند که بتوان شود به راهموجب فرسایش و اصطکاک جسم مورد نظر میبر است و همچنین  فرسا و زمانکاری طاقت

 دانست.رینگ توان آغاز ساخت باین زمان را میتر اجسام بزرگ را جا به جا کرد. تر و با آسیب کمراحت 

 

 

دادند که پشت سر هم ردیف شده بودند و کارگران با  جسم مورد نظر را روی چندین الوار چوبی قرار میبرینگ،    یدر حالت اولیه

  انواع بیرینگ صنعتی به تدریج    .باشد ها میترین کاربرد از برینگابتدایی  کاهش اصطکاک تسهیل در حرکت و  کشیدند.  طناب آن را می

 آالت و گسترشی گسترده از انواع ماشینبا آغاز انقالب صنعتی و استفاده  و های مکانیکی به کار گرفته شدند سایر صنایع و سازه رد

ها به حسب عملکردشان به طور کلی به شش  برینگ  ها توسعه یافتند و کم کم به شکل مدرن و امروزی در آمدند.صنایع، برینگ

 شوند: دسته تقسیم می



توان میزان عملکرد و ها عمر متوسطی دارند و در صورت استفاده از روانکار مناسب میساده: این نوع از برینگ  هایبرینگ •

زیاد است پس انتخاب و خرید آن باید متناسب    دیگر  انواععمرشان را افزایش داد. اصطکاک در این نوع برینگ نسبت به  

   نیاز کاربر باشد. 

و    صنعتی  بلبرینگهای کروی( در  ها برای تسهیل در حرکت از ساچمه )گلوله برینگ  های غلتشی: در این گونه ازبرینگ •

داری و روانکاری مناسب  ها نیز عمر متوسطی دارند که با نگهشود. این نوع از برینگ ها استفاده میبرینگ غلتک در رول

ای های ساده، کاربرد گستردهبه برینگتر نسبت  های غلتشی به دلیل تحمل بار بیشتر و اصطکاک کمیابد. برینگافزایش می

 در صنایع گوناگون دارند. 

ماهیت سیالشان    لها همچون گازها هست. در واقع به دلیی انواع سیالها به وسیلههای لغزشی که تحمل نیرو در آنبرینگ •

فرسایتوان گفت عمری بیمی اندکی  اگرچه هنگام خاموش و روشن کردن دستگاه، دچار  شوند. در  ش مینهایت دارند. 

ای و مداوم تعمیر شود. باید دقت کرد غبار و  الزم است به صورت دوره  ، صورتی که به صورت مداوم باید استفاده شوند

 توانند باعث خرابی این نوع برینگ شود.ریزه میسنگ 

م شدن این شود در واقع با تغیر شکل ماده به صورت خهای خمشی که نیروی خم شدن باعث حرکت در آن میبرینگ •

ی قابل  تواند زیاد یا کم شود. نکتهداری میآید. عمر این نوع برینگ با توجه به نوع کاربرد و میزان نگهجود میوحرکت به 

 باشد. می ی حرکتی محدود آنبرینگ داشتن دامنهتوجه در این نوع 

ها معموالً برای سرعت کم و  برینگچرخد. این نوع از بلهای مرصع که حول یک نقطه خارج از مرکز محوری میبرینگ •

کیفیت حفظ ها. عمر مفیدشان نسبتاً زیاد است اما باید توجه داشت برای روند مانند استفاده در ساعتدقت باال به کار می

 کاراییشان به تمیزکاری و روانکاری احتیاج دارند. و 

می  هایبرینگ • متحمل  را  نیرو  مغناطیسی  میدان  یک  ایجاد  با  که  برینگمغناطیسی  دو سطح  شود.  با  مغناطیسی  های 

نهایتی  شوند به همین خاطر این نوع برینگ سرعت و عمر بیالکترومغناطیسی )جریان گردابی( از هم جدا نگه داشته می

 ن نوع برینگ بسیار باالست.داری ندارد. سطح مصرف انرژی در ایدارد و همچنین نیازی به نگه

 

ها(، خطی )مانند حرکت  ای(، مفصلی )مانند حرکت دربهای کروی )مانند لوالهای ساچمه ها نیز حرکت ترین حرکات برینگمعمول 

هر برینگ و بلبرینگ هستند که  رول  ،بیرینگ صنعتیانواع  ترین  متداول  ی محورها( است.کشوها( و محوری )مانند حرکت میله



انواع آن و برندهای  ی بلبرینگ و  هایی دارند. در اینجا سعی داریم تا اطالعاتی دربارهبه شکل و کارکردشان زیر مجموعه  کدام بسته

 ی ساخت این قطعات ارائه دهیم.معتبر در حوزه 

 

 ها بیشتر بدانید.  بلبرینگی درباره

( و  Ballشوند )های کروی شکل که ساچمه هم نامیده میگویاز  های غلتشی است که نوعی از برینگ( Ball Bearing)بلبرینگ 

نگی  ها به خاطر شکل و عملکردشان در موارد بسیاری اعم از خا بلبرینگ تشکیل شده است.  (Bearingپذیر و چرخنده )سطح تحمل

برای مثال چرخ   حرکت و چرخش هستند.   در سهیل در  ها برای کاهش اصطکاک و توع برینگی کاربرد دارند زیرا بهترین نتا صنعت

به    اگر بلبرینگ نباشد تا چرخش آن راحت و روان انجام شود، فلز چرخ به تنهایی و سختی باید گردش،  یک خودرو را در نظر بگیرید 

ترین وسایل خانگی نیز  امروز که کوچک   یدر دنیای صنعتی و مدرنیزه  صنعتی بلبرینگوجود   آید تا خودرو بتواند حرکت کند.در

 . نیازمند چرخش و حرکت هستند، بسیار محسوس و ضروری است

 

 ها در صنعت انواع بلبرینگ

خواهد شد. بنابراین به منظور رفع این مشکل، قطعه ای تولید شد    رهیو غ   یدگیخراش  ، یدگییسا  ،یخوردگ   جاد یا  باعث  غالبا اصطکاک  

است    اتاقانی  بلبرینگ نوعی   که از بروز این آسیب ها در ماشین آالت صنعتی جلوگیری نماید و این قطعه صنعتی بلبرینگ نام دارد.

شوند که هر کدام کاربردهای  ی کلی تقسیم میها به پنج دستهبلرینگ. کند را تحمل می تواند بارهای ترکیبی محوری و شعاعی که 

 گوناگونی دارند: 

 بلبرینگ شیار عمیق )تک ردیفه و دو ردیفه(  •

 بلبرینگ ایگرگ •

 ای )تک ردیفه، دو ردیفه وبا چهار نقطه تماس( ینگ تماس زاویه بلبر •

 بلبرینگ کفگرد •

 خود تنظیم بلبرینگ •

 

 



 بلبرینگ ایگرگ چیست؟ 

هستند که با بهبود کیفیت و کارایی از آن در صنایع بیشتری   دار  رینگ شیارببلتر  طراحی پیشرفته   Y Bearingیا   بلبرینگ ایگرگ

از آلیاژهای  بلبرینگ  این نوع    ،و براساس کاربرد  ستتر شده ارفته و بهینه   تری در آن به کارهای پیشرفته ویژگی  و  توان استفاده کردمی

 :توان به موارد زیر اشاره کردها میهای ایگرگ برینگاز جمله ویژگی .مختلفی ساخته خواهد شد

 ی استانداردهای ایزوطراحی تازه بر پایه •

 افزایش کیفیت طراحی و ساخت •

 ایتر به نگهداری و تعمیرات دورهنیاز کم •

 ترلرزش و نویز و ارتعاش کم •

 بندی بهبود آب  •

 افزایش طول عمر •

 

دستگاه ها، امروزه به اوج    حیکارکرد صح  نیو همچن  تیفیک  زانی م  ش یبزرگ و کوچک به منظور افزا  ع یها در صنا  نگیاستفاده از بلبر

 ی صنعت گران کم  یمتنوع است، لذا انتخاب برا  اریمحصوالت بس  نیا  یدیتول  یکه کارخانه ها  ن یاست. با توجه به ا  دهیخود رس

به دو    ها  بلبرینگ ایگرگاشاره کرد.    INAدر بین شرکت های تولید کننده این نوع بلبرینگ می توان به برند  سخت شده است.  

 شوند: روش قفل می

 ( Eccentric Locking Collar) ی قفلیقفل کردن با مهره •

 ( Set Screw Locking) قفل کردن با پیچ مغزی •

 

 

 INAشرکت  آشنایی با 

 ی شفلر به مجموعه  FAG. با پیوستن گروه  تأسیس شددر آلمان  (  Schaefflerتوسط گروه شفلر )  INAشرکت    1946در سال  

سیاری ین شرکت در صنایع با محصوالت    ترین تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی، راهسازی و خودروسازی شد. این شرکت جزو برزگ

انرژی و ا، ماشینآهن، هوا و فضجمله ریل و راه  گیرد ازمورد استفاده قرار می های  این شرکت توانسته گواهینامه ...  آالت، صنایع 

آن خود    ی حمایت از محیط زیست را نیز ازالمللی به دست آورد. همچنین جایزهاستاندارد و کارایی کیفیت بسیاری را در سطوح بین 



های روز و  فناوری  یی تولیدات خود دارند و با به کارگیردانش و تخصص بسیاری در زمینه  و گروه شفلر  INAشرکت   است.  کرده

 اند.های ساخت و قیمت نهایی کاالها پرداختهدر عین افزایش دقت و کیفیت محصوالت خود، به کاهش هزینههای علمی پیشرفت

 

 INAمشخصات بلبرینگ ایگرگ  

باعث  است که در نهایت    تر به روانکاری و روغنکارینسبت به کاالهای رقیبان خود، نیاز کم  INAهای  های بلبرینگیکی از ویژگی

نسبت به مشابهان خود بیشتر است که همین مسئله در   INA  هایتوان تحمل بار در بلبرینگ  شود.میهای  ینهکاهش بسیاری از هز

شود  باعث می  ایزهای گوناگونسدر    INAهای  بلبرینگ  و تولید  دقت بسیار باال  ثر است.بسیار مؤتر  ی کمافزایش کارایی و صرف هزینه

ن در صنایع  وها نیاز مشتریان گوناگرینگبتنوع گسترده در ساخت انواع بل  تفاده شود.اس  آالتماشینروی اکثر  را  این قطعات  بتوان  که  

 مختلف را کامالً برآورده کرده است.

 

 شرکت بازرگانی چاکو 

با سال بازرگانی چاکو  بلبرینگ ی  ها تجربه در عرضهشرکت مهندسی  پولی،  انواع  و دیگر محصوالت مرتبط داخلی و    روانکارهاها، 

و تعهد این شرکت در    چاکوشرکت وجود تیم مهندسی متخصص   همواره در صدد رفع نیازهای مشتریان خود بوده است.خارجی،  

همواره   ،رسانی مناسبی اصالت کاال در راستای احترام به مشتریان و خدمتی شناسنامهی کاالها و خدمات باکیفیت و ارائهعرضه 

 بوده است.پیشگام 

 

 چقدر است؟ INAقیمت بلبرینگ ایگرگ  

با    در سایت   های موجودو همچنین مشاوره برای انتخاب محصوالت از طریق شماره  بلبرینگ ایگرگ قیمت برای خرید و اطالع از  

 همکاران تیم مهندسی بازرگانی چاکو در ارتباط باشید. 


