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 NSKبلبرینگ ایگرگ 

استفاده از بلبرینگ ها در صنایع بزرگ و کوچک به منظور افزایش میزان کیفیت و همچنین کارکرد صحیح دستگاه ها، امروزه به اوج  

خود رسیده است. با توجه به این که کارخانه های تولیدی این محصوالت بسیار متنوع است، لذا انتخاب برای صنعت گران کمی 

است که در این بخش قصد داریم در    NSKیکی از محصوالت مناسب و ایده آل برند    NSKبلبرینگ ایگرگ   شده است.سخت  

هستید    NSKخصوص آن اطالعات کامل تری در اختیار شما قرار دهیم. بنابراین اگر شما نیز به دنبال تهیه و خرید بلبرینگ ایگرگ  

 تری در خصوص این محصول به دست آورید. تا انتها با ما همراه باشید تا اطالعات کامل 

 

 در خصوص برینگ ها چه می دانید؟ 

ی  های اولیهنمونه   ی مکانیکی است برای سهولت حرکت و کاهش اصطکاک حین حرکت.( نوعی سازهbearingیاتاقان یا برینگ )

ها و جا به جایی  ها، پلها، هرمساخت کاخ  برای  های بزرگ باستانیتمدن  های پیش از میالد. زمانی کهگردد به هزارهنگ بر میبری

که کارگران    ندآسایی بودهای غلتان و غولها چوبهای برینگولین نمونها   .داشتندتر شدن حرکت  مواد اولیه نیاز به ابزاری برای آسان 

شکل ابتدایی یاتاقان مدرن  که منسوب است به داوینچی    زیر  تصویر  کشیدند. میبا طناب    دادند و ها قرار میجسم مورد نظر را روی آن

 دهد. را نشان میامروزی در دوران رنسانس 

 

 

توسعه  ها شد و این  های صنعتی باعث توسعه و گسترش برینگ میالدی و آغاز انقالب صنعتی، ساخت ابزار و ماشین  18در قرن  اما  

به   1916از سال  NSKژاپن پیشگام ساخت انواع برینگ است. شرکت  شد. اخت انواع مدرن و امروزی برینگدر نهایت منجر به س

پیشرفت و گسترش سبب    نیز  جهانی و نیاز به تجهیزات جنگیهای  جنگوقوع  .  ی ساخت برینگ شدصورت تخصصی وارد حیطه

ی تولید لوازم هاست زیرا دنیا شاهد موج فزایندهو درخواست برای برینگگیری  آغاز اوجبه بعد    1955سال     .تولید انواع برینگ شد

فریزرها  خانگی  و  یخچال  جمله  ماشیناز  تهویه،  لوازم  و ظرفشویی،  لباسشویی  ... های  و  هوا  برینگ  ی  به  نیاز  و  بهبود  است  و  ها 

 های ژاپنی سکوت وویژگی مهم برینگی مکانیکی.  و صادرات این سازه  تولیدبهبود  پژوهش و    افزایش  بهشود  میعملکرشان منجر  

ی دنیای صنعتی امروز نیاز انسان به انواع برینگ را افزایش داده است. پژوهش در زمینه وامشان است.ها و همچنین دصدایی آنبی

استاندارد مناسبی بر خوردار باشد مثل کاهش وزن، افزایش راندمان، کاهش    از کیفیت  وهای امروزی  ها سبب شده تا برینگبرینگ

 اصطکاک، افزایش طول عمر و سازگاری بیشتر با محیط زیست. 



 

کاربرد دارند از جمله صنعت چاپ و کاغذ، صنایع نیروگاهی و    از صنایع گوناگون نیز  بزرگیعالوه بر لوازم خانگی در بخش  ها  برینگ

های  بندیها تقسیمبرینگ و ...  ، صنایع هوا و فضا، صنعت تسلیحات و نظامی سازیفوالد، صنعت نساجی، صنعت خودروسازی و راه

 بلبرینگ صنعتینیروی بارها به سه شکل بر   .کنندبندی میار تحمل نیرو دسته نوع حرکت، کاربرد و مقدبر اساس    مختلفی دارند و

 بندی بر اساس تحمل بار.ای است از تقسیمشعاعی. تصویر زیر نمونهشوند: بارهای محوری، بارهای شعاعی و بارهای محوری اعمال می

 

 

 

 

 

 

 



تحمل بارهای ترکیبی برینگ مخروطی برای  بلبرینگ و رول نیز متفاوت است. برای مثال    هارینگببر اساس توان تحمل بار کاربرد  

 : کنندبندی میها را بر اساس کاربرد و شکل نیز دسته برینگ شعاعی مناسب است.محوری 

 ساده های برینگ •

 های غلتشی برینگ •

 مرصعهای برینگ •

 های خمشیبرینگ •

 مغناطیسی های برینگ •

 لغزشی های برینگ •

 

 

 کند؟ چیست و چگونه کار میبلبرینگ 

هاست که برینگ با  تشکیل شده است. علت این نامگذاری شکل ظاهری این نوع از برینگ   Bearingو    Ballی  رینگ از دو واژه لبِبُ

ها متوسط ارزیابی  عمر این نوع از برینگ کننده نیروی وارده است.حرکت و تحمل  یکنندهای تسهیلهای کروی شکل یا ساچمهگوی

 به تناسب کارکردشان نیاز به روانکاری و تعمیر   بیرنگ صنعتی انواعلغزشی باقی  های مغناطیسی و  شود. در واقع به جز برینگ می

کاری  های الکتریکی دستگاه، روغنتأثیر دارن از جمله دما، چگونگی نصب، جریان  ها عوامل بسیاری بر عمر بلبرینگ سی دارند.ربرو  

ها  ی اختیار سازنده خارج هستند و الزم است تا کاربران به دقت مسائل را کنترل کرده تا بلبرینگکه همگی از حیطه   نامناسب و ...

ی  ترین مادهباشد به همین خاطر فوالد مهممی  هانواع برینگ نکات مهم در ساخت ااز  پذیری  سختی بهترین کارایی را داشته باشند.

بل آلیاژهای  ترکیب  برینگبمصرفی در  و سایر  آنرینگ  دیگر  کاربرهای  به  توجه  با  است. همچنین  موادی مثل سرامیک،  ها  از  ها 

 شود. های سخت و دیگر مواد استفاده میپالستیک، سنگ



 

 ها در صنعت انواع بلبرینگ

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

است    اتاقانی  بلبرینگ نوعی   ن قطعه صنعتی بلبرینگ نام دارد.و ای  ماید ی نت صنعتی جلوگیرب ها در ماشین آالیکه از بروز این آس

  شوند ها نیز با توجه به کاربردشان به انواع مختلفی تقسیم میبلبرینگ،  کندرا تحمل  می تواند بارهای ترکیبی محوری و شعاعی  که  

 که عبارتند از: 

 بلبرینگ شیار عمیق )تک ردیفه و دو ردیفه(  •

 بلبرینگ ایگرگ •

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

 بلبرینگ کفگرد •

 بلبرینگ خود تنظیم •

 

ت ر ن مشو کدام الزم است با متخصصاصنایع کاربردهای متفاوتی دارند و برای خرید هر    نیاز  توجه به  ها باهر کدام از این بلبرینگ

 کنید. 

 



 بلبرینگ ایگرگ چیست؟ 

تر شده  رفته و بهینه  تری در آن به کارهای پیشرفتهکه ویژگی  دار  رینگ شیارببلی  بلبرینگ ایگرگ طراحی جدیدی است بر پایه

توان به موارد  می  گرگبلبرینگ ایهای  از جمله ویژگی  یاژهای مختلفی ساخته خواهد شد.از آلبلبرینگ  این نوع    و براساس کاربرد  ستا

 زیر اشاره کرد: 

 ها تنوع جنس، مدل و سایز و در دسترس بودن بیشتر آن  •

 ارتقای فناوری ساخت و بهبود طراحی •

 طراحی و ساخت مبتنی بر استاندارد ایزو •

 کاهش ارتعاشات و لرزش •

 کاری بهتربندی و روغنآب  •

 آمادگی برای نصب آسان و سریع  •

 طول عمر بیشتر محصول کیفیت بهتر و  •

 

 

 NSKشرکت آشنایی با 

ی ساخت انواع برینگ است. این شرکت در سال  المللی دنیا در حوزههای بینترین و معتبرترین شرکت یکی از بزرگ   NSKشرکت  

بود که بیش از صد سال پیش    Takehiko Yamaguchiگذار این شرکت آقای  بنیانمیالدی در توکیوی ژاپن تأسیس شد.    1916

NSK 1990در سال  گذاری کرد.را پایه NSK المللی  گروه بینUPI  ی شرکت انگلیسی و آلمانی نیز زیر مجموعه را خرید که دو

ی بلبرینگ اولین تولیدکننده  NSKشرکت  ن، سوئیس و آلمان نیز احداث نمود. اما  هایی در انگلستاآن بودند و به این ترتیب کارخانه

 متری است. 5متر تا میلی 1هایی با قطر ها از برینگی انواع مختلفی از برینگ در ژاپن بود که امروزه سازنده

 

 



 NSKمشخصات بلبرینگ ایگرگ 

ها در  ها و پژوهشروزترین فناوریه استفاده از بو  گ ایگرگ ینبلبر با داشتن کیفیت باال و قیمت مناسب برای انواع  NSKشرکت 

هایی با دور باال و دقت زیاد برای رینگ بتولید بل این حوزه، توانسته به رقیبی بزرگ در صنعت ساخت برینگ در جهان تبدیل شود.

در صنایع   NSKمحصوالت شرکت    این شرکت ژاپنی با دیگر سازندگان بلبرینگ است.ین، وجه تمایز  گآالت سنن تجهزات و ماشی

... استفاده می  ابزارهای دقتبسیاری از جمله خودروسازی، محصوالت مکاترونیک،   آلیاژهای    NSKهای ساخت  برینگ شود.و  از 

های منحصر طراحی  شود. کند که سبب افزایش کیفیت و طول عمر محصوالت این شرکت میسرامیکی، استیل و فوالدی استفاده می

انتقال حرارت مناسب، روانکاری باکیفیت   .های این شرکت در سطح جهان از محبوبیت بسیاری برخوردار استبه فرد و دقیق برینگ

انواعبلبرینگ  با  باکیفیت و سرعت زاویهها و روغنگریس  ها  از ویژگیهای  هایی است که این محصوالت را بسیار ارزشمند ای باال 

باالیی دارند و در برابر سایش سطحی از مقاومت    مقاومتشوند که  ها از آلیاژهای سخت فوالدی ساخته میاین بلبرینگ سازد.می

 خوبی برخوردار هستند.

 

 چقدر است؟ NSK ایگرگ بلبرینگ قیمت

برد. تیم مهندسی  متناسب نیاز کاربران را باال می  ایگرگ  خرید بلبرینگ  رگی انواع بلبرینگ امکان اشتباه دمحصوالت و گسترد  رتنوع د

تواند به انتخاب برینگ مناسب و ابزارهای مربوط همچون پولی،  با وجود مهندسان و مشاوران خبره در این حوزه می  شرکت چاکو

حتما با واحد    NSK  ایگرگ  برینگ بل  قیمتاز این رو برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص   روانکار و ... به مشتریان کمک کند.

 در ارتباط باشید.  مهندسی بازرگانی چاکوپشتیبانی فروش تیم 


