
 

 

 ی ژورنالها جنس بيرينگ

ذ تاش ی داخلی ٍ خاسجی ٍ اجضا غلتشی آى هؼوَالً اص فَالد آلیاطی هیّا جٌغ سیٌگ ،ی غلتشیّا تیشیٌگدس هَسد 

ی ّا یی وِ دس هحیطّا تیشیٌگًذ. تِ ػٌَاى هثال دس شَ هیوِ آلیاطّای آى تؼتِ تِ ػاختواى ٍ واستشد تیشیٌگ اًتخاب 

یی وِ ًیاص اػت دس ّا تیشیٌگوٌٌذ یا  ًی اػتفادُ هیهَلیثذ -خَسًذُ واستشد داسًذ اص فَالدّای صًگ ًضى وشٍهی یا وشٍم 

% 55ی ػخت واسی ػطحی شذُ تا ّا دهاّای تاال واس وٌٌذ تایؼتی تحت ػولیات حشاساتی هخصَص لشاس گیشًذ. فَالد

 ّا تیشیٌگوشتي اص هؼشٍفتشیي فَالدّای اػتفادُ شذُ دس ػاخت  % 5.55تا  وشتي ٍ فَالدّای ػخت واسی ػومی شذُ

تحت تاسّای هختلف لشاس گشفتِ ٍ تا هَاد شیویایی  (Cage)ّا  ی غلتشی اص آًجا وِ لفؼِّا تیشیٌگ. دس هَسد تاشٌذ هی

ی پلی ّا لفؼِ اص لحاظ جٌغ شاهل ّا گًَاگَى تواع داسد اًتخاب آى اص اّویت خاصی تشخَسداس اػت. هتذاٍلتشیي لفؼِ

ی ّا اص جٌغ پالػتیه ای ی ٍیظُّا . ػالٍُ تش ایي لفؼِتاشذ هیی تشًجی ّا ی فَالدی ٍ لفؼِّا آهیذی)فیثشی(، لفؼِ

 ّا تیشیٌگی هخصَص ًیض دس تؼضی واستشدّا هوىي اػت تَلیذ شًَذ. دس هَسد طٍسًال ّا هخصَص، آلیاطّای ػثه ٍ چذى

تَاًذ هحذٍدُ ٍػیؼی اص آلیاطّای فلضی سا شاهل  ْا هیآًیٌگ، جٌغ اػتفادُ شذُ دس تؼتِ تِ ًَع واس ٍ تاسگزاسی سٍی تیش

وٌذ. ایي اّویت دس صهاى ششٍع سٍاًىاسی  ّای طٍسًال ًمش هْوی دس ػاخت آى ایفا هی هَاد تشىیل دٌّذُ تیشیٌگ شَد.

شَد. هَاد تشىیل دٌّذُ  یشتش احؼاع هیّیذسٍدیٌاهیىی ٍ دس صهاى تواع فلض تا فلض یا سٍاًىاسی هشصی یا ّیذسٍاػتاتیىی ت

 آل تایذ داسای خَاص صیش تاشٌذ: ّا دس ششایط ایذُ طٍسًال تیشیٌگ

 هحَسی ٍ جاتجایی شفت هذٍل االػتیه ون ٍ اًؼطاف پزیشی تِ هٌظَس اًطثاق تا فشاسّای تاال ًاشی اص ًاّن  -5

سا تذّذ وِ سٍی ػطح خاسجی طٍسًال  ّای هالین وِ تِ رسات خاسجی ایي اهىاى لاتلیت جا دادى یا تَسفتگی -2

 ًشیٌٌذ ٍ اص ػایش طٍسًال جلَگیشی وٌٌذ.

 اػتحىام تششی پاییي جْت پشداخت آػاى ػطَح ػخت -3

 اػتحىام فشاسی ٍ هماٍهت خؼتگی وافی جْت تحول تاس اػوال شذُ تِ طٍسًال دس توام ششایط واسی -4

 هایی خَبسػاًایی گشهایی هٌاػة جْت پخش گشهای اصطىان ٍ ضشیة پخش گش -5

 هماٍهت هٌاػة دس تشاتش خَسدگی، سٍاًىاسی ٍ هحصَالت هَتَسّای احتشاق -6

ّای طٍسًال ػثة شذُ اػت تا جٌغ  تغییشات دس ششایط ػولیاتی ٍ تماضاّای تیشتش دس تِ واسگیشی تیشیٌگ

دس تیشتش هَاسد داسای  شَد ّا تِ واس تشدُ هی ّای جذاس ضخین وِ غالثاً دس تَستَهاشیي تیشیٌگ تْثَد دادُ شَد. تیشیٌگ

ّا، تاتیت تا پایِ للغ  اػاػاً تاتیت هَسد اػتفادُ دس ایي تیشیٌگ .(mils 50-20پَػتِ فلضی تا الیِ ًؼثتاً ضخین تاتیت ّؼتٌذ )

اػت چشا وِ ایي ًَع تاتیت داسای ٍیظگی ضذ گیشپاط ػالی، هماٍهت دس تشاتش خَسدگی، هطاتمت ٍ واسگزاسی یا جاػاصی 

 هشخصات ٍ تشویة چٌذ ًوًَِ تاتیت آهذُ اػت.  2ٍ  5اشذ. دس جذٍل ت هٌاػة هی

 

 



 

 

     ٍ تشویة چٌذ ًوًَِ تاتیتهشخصات : 5جذٍل 

 
دسجِ ػاًتیگشاد  77ّا اًؼطاف پزیشی ػالی داسًذ اها هماٍهت فشاسی ٍ حذ خؼتگی آًْا تِ ٍیظُ دس دهای ووتش اص  تاتیت

ًشاى دادُ شذُ  5 شًَذ. ّواى گًَِ وِ دس شىل دسجِ ػاًتیگشاد اػتفادُ هی 525پاییي اػت ٍ تِ ًذست دس دهای تاالتش اص 

ٍ تاالتش تِ واستشدُ شًَذ  mils 10خصَص صهاًی وِ دس ضخاهت  ّای پایِ للغ تِ اػت، هماٍهت دس تشاتش خؼتگی دس تاتیت

شَد  ٍ یىٌَاختی تش تیشیٌگ اػوال هیّا هؼوَالً تِ خاطش ٍصى سٍتَس، تاس پایذاس  تؼیاس ضؼیف اػت. اگش چِ دس تَستَهاشیي

ٍجَد   ّا یه تاس دیٌاهیىی سٍی تیشیٌگ تِ ٍلی ًاتاالًؼی هَجَد دس تیشتش سٍتَسّا ٍ ػشػت تاالی واسی دس ایي هاشیي

ػَ ٍ   تَاًذ تاػث شىؼت ًاشی اص خؼتگی دس تاتیت شَد. تا تْثَد فیلتشاػیَى دس ػیؼتن سٍاًىاسی اص یه آٍسد وِ هی هی

اّویت جاػاصی یا  ،ّای اػاػی اص ػَی دیگش ّا تشای یه تاصُ طَالًی تیي تؼویشات دس ػشٍیغ تَدى تَستَهاشیي ًیاص تِ

Embedability دلیل  آىتِ ایي ّا واّش دادُ ٍ دس ػَض اّویت هماٍهت خؼتگی سا افضایش دادُ اػت.  سا دس ایي تیشیٌگ

تا  5ّای تشًضی ّوشاُ تا الیِ ًاصوی اص تاتیت )تیي  ّا دس حال جایگضیٌی تِ تیشیٌگ ّا دس تَستَهاشیي اػت وِ تیشتش تیشیٌگ

ّای سفت ٍ تشگشتی داسای ػشػت ًؼثتاً پاییٌی ّؼتٌذ ٍلی  ّا دس هاشیي چِ تیشیٌگ تاشذ. اص ػَی دیگش، اگش هیلض( هی 8

ّایی وِ  ؼیاس تاالتش اػت. ایي تاسّا تِ طَس پیششًٍذُ ٍ تِ ػشػت افضایش یافتِ اػت ٍ تیشیٌگتاسگزاسی دیٌاهیىی دس آًْا ت

ّای ًاصن داسًذ. تِ ّویي دلیل  شًَذ ًیاص تِ هماٍهت خؼتگی تاالتشی ًؼثت تِ تاتیت تشای چٌیي واستشدّایی ػاختِ هی

شًَذ. تیشیٌگ تا پایِ فلضی هماٍهت هٌاػثی سا  س تشدُ هیاػت وِ آلیاطّایی اص لثیل آلَهیٌیَم ٍ هغ دس ػاخت فلض پایِ تِ وا

ّای ًاشی اص ػایش تؼیاس هْن اػت( سا  وٌذ ٍ اجاصُ تذاخل هٌاػة تیي تیشیٌگ ٍ َّصیٌگ )وِ دس واّش خشاتی فشاّن هی

لیاط تاتیت آ ،ّای پَػتِ ًاصن شَد. دس تیشیٌگ دّذ. پَشش ًاصن تاتیت تِ هٌظَس ایجاد تطاتك ٍ جاػاصی اػتفادُ هی هی

ّای تا پَػتِ ضخین اص تىٌَلَطی  گشی ًَاسی اػت دس حالی وِ دس ًمطِ هماتل ٍ دس تیشیٌگ هؼوَالً تِ صَست سیختِ

گشی ًَاسی تِ الیِ تاتیت  شَد. ػشد وشدى یا وَیٌچ ػشیغ دس فشایٌذ سیختِ جَیی هی گشی اػتاتیه یا ػاًتشیفَط تْشُ سیختِ

تشیي آلیاطّای تاتیت وِ تِ طَس گؼتشدُ اص آًْا اػتفادُ  ی تؼیاس تاالتشی دػت یاتذ. هتذاٍلدّذ تا تِ هماٍهت خؼتگ اجاصُ هی

شَد، تاتیت پایِ للغ ٍ تاتیت پایِ ػشب ّؼتٌذ. تاتیت پایِ للغ دس تشاتش تا تاتیت پایِ ػشب داسای لاتلیت اًطثاق ٍ خاصیت  هی

 تاشذ. وشؼاًی یا ًشهی تیشتشی هی



 

 

     
 ّای هختلف تا ضخاهت ّای پایِ للغ دس تشاتش خؼتگی دس تاتیتهماٍهت : 5شىل 

تاشذ، یه الیِ ًاصن اص جٌغ  ّایی وِ جٌغ آػتش اص آلیاطّای پایِ آلَهیٌیَم یا هغ ٍ تا هماٍهت تاال هی دس تیشیٌگ 

ػشب، -شش اص للغشَد. پلیت پَ شَد سٍی پایِ وشیذُ هی ًشم ٍ تا لاتلیت اًطثاق وِ هؼوَالً تِ آى پلیت پَشش گفتِ هی

تش اػت. تشای آى وِ  شَد ٍ هؼوَالً اص آلیاطّای شٌاختِ شذُ تاتیت ضؼیف ایٌذیَم ػاختِ هی-هغ یا ػشب-ػشب-للغ

تاشذ. پلیت پَشش تِ صَست گالَاًیىی  ”0.004هماٍهت هَثش تیشتش اص تاتیت تاشذ، ضخاهت پلیت پَشش ًثایذ تیشتش اص 

ًگِ داشتِ  ”0.001َس افضایش هماٍهت خؼتگی، ضخاهت الیِ سٍی پلیت دس حذٍد شَد. اخیشاً تِ هٌظ هتصل یا اجشا هی

تاشٌذ هؼوَالً تِ ًام  ّای تا پایِ فلضی وِ جٌغ آػتش آًْا آلَهیٌیَم یا هغ اػت ٍ داسای پلیت پَشش هی شَد. تیشیٌگ هی

شَد، پَشش  تشًض اػتفادُ هی-شبهغ یا ػ-هؼشٍفٌذ. دس هَاسدی وِ اص آػتش جٌغ ػشب Trimetalّای ػِ فلضُ یا  تیشیٌگ

 داسد وِ ّواى هحافظت دس تشاتش خَسدگی اػت. فشاتش اص هؼوَلٍظیفِ واستشدی  ،ػطح

     ٍ تشویة چٌذ ًوًَِ تاتیتهشخصات : 2جذٍل 
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