
 

 

 ها عوامل اصلي خرابي زودهنگام بيرينگ
 

 آىّبی  غلته وِ ثِ اجضای غلتطی ٍّوچٌيي ًيشٍّبیی ّبی تٌص ٍ  غلتطی ثِ تؼذاد سيىل ثيشیٌگیه  ػوش

 د.گشد هیآضىبس  ثيشیٌگضذى دس سطح  ٍِسل ٍِسل ضذى ٍ ِپَست ِخستگی هؼوَلی ثب پَست ثستگی داسد. ،ضَد ٍاسد هی

 

 بيرينگخرابي اصلي علل  

 

 (poor fitting)نصب نادرست  از خرابي ناشي -1

ّبی صحيح ٍ هَثش ًصت ثيشیٌگ  ّب ًبضی اص ًصت ًبدسست ٍ ػذم آگبّی اص سٍش  ّبی ثيشیٌگ % اص خشاثی16هؼوَالً 

 ضَد.: صیش دیذُ هیثبضذ. ایي خشاثی هؼوَالً دس اثش هَاسد  هی

  ب صدُ ًطَدجای ثِ خَثی دس سیٌگ خبسجی آى  غلتطی استَاًِ ثيشیٌگسیٌگ داخلی. 

  طَدًٍاسد  ثيشیٌگٍسط اجضای لسوت دس  ثيشیٌگًيشٍی جب صدى. 

 ٍ ُثيشیٌگوذس ضذى ضيبسّبی ّبی آى  ثيشیٌگ هٌبست ًجَدُ وِ ًطبًِضشایط گشدش  ثبسّبی خبسجی اػوبل ضذ 

 ذ.ثبض هی

 اص  ثبضذ هی سٍی هحَس آىیب تٌظين غيشدليك  ٍ ثيشیٌگاص جب صدى خيلی هحىن ًبضی  ، وِثبس هخشة پيص ٍ

 ثيشیٌگ است.ضيبسّبی غيشػبدی سٍی ّبی آى، ثِ ٍجَد آهذى  ًطبًِ

 

 (Contamination) آلودگي -2

خبصيت سبیٌذگی  داسایٍ گيشًذ  هیلشاس  آىرسات خبسجی وِ سٍی سطح ی ثسيبس دليك است. ٍجَد  ثيشیٌگ یه لطؼِ

ثبػث خطي ضذى سطَح ٍ . سبیص ثخطٌذ سا تسشیغ هی آىخشاثی  خَاٌّذ ضذ ٍ ثيشیٌگهَجت خستگی صٍدسس  ،ّستٌذ

گشدد. ّوچٌيي  وِ اصطىبن ثِ ٍجَد آهذُ ثبػث گشم ضذى ثيشیٌگ هی ضًَذ هی حشوت لطؼبت داخلی ثيشیٌگوٌذ ضذى 

 ضذ. ّذ ثيشیٌگ خَاسبیص صیبد هَجت لمی ثيص اص اًذاصُ دس 

 :ثبضذ ضبهل هَاسد صیش هی ّب آلَدگی

 ُلطؼبت آلَد 

 ٍ خبن گشد 

 دسستدسصگيشی ًب 

 ُسٍاًسبصّبی آلَد 

 ُضَد. هٌتمل هی ثيشیٌگفلضّبی لطؼبت دیگش وِ ّوشاُ سٍاًسبصّب ثِ  خشد 



 

 

 خوردگي -3

ًبضی اص  یثِ دالیل گًَبگَى سخ دّذ. خشاث ّبی هختلف ٍ ّبی غلتطی هوىي است ثِ ضىل  ثيشیٌگخَسدگی دس 

ثبػث  ثيشیٌگصدگی حبصل اص خَسدگی تَسط اجضای  صًگ ضَد. ٌّگبم وبسوشدى آضىبس هی ی ثيشیٌگصذا خَسدگی ثب سش ٍ

 .ضَد هی ثيشیٌگسبیص سطح 

 :ػجبستٌذ اص ػَاهل خَسدگی

 ٌذی ًبوبفی دس ثشاثش سطَثت ٍ ثخبس آةث آة .1

 ثبضٌذ سٍاًسبصّبیی وِ حبٍی اسيذ هی .2

 ّب  ثيشیٌگهحيط ًبهٌبست اًجبس ًگْذاسی  .3

 همبیسِ ثب دًذاًِ ّب دس ضَد. ایي خشاش ظبّش هی ثيشیٌگّبیی دس سطح غلته  ثب خشاش ثيشیٌگب ضيبس ثّب  سبیص سبچوِ

 .ّبی ثشآهذُ ًيستٌذ دس اثش ًصت ًبهٌبست داسای لجِ ثيشیٌگضذى اجضای  دًذاًِ

وِ سبوي ّستٌذ ثبػث سبیيذگی ضذیذ  ثيشیٌگّبیی اص  دس اثش استؼبضبت دس سطح ثيشیٌگٍ ضيبس  ّب سبیص هيبى سبچوِ

آهذ وِ ساُ ثشطشف  ّبیی وِ دس حبل سىَى دس هؼشض استؼبضبت ّستٌذ ثِ ٍجَد خَاّذ خشاثی دس هبضيي ایي ًَع ضًَذ. هی

 ثبضذ. دس ٌّگبم دٍساى هی ثيشیٌگاستفبدُ اص اثضاس هٌبسجی ثشای هحبفظت  یب ٍ ثيشیٌگّبی هٌبست دس  وشدى آى ایجبد لجِ

 ثبضذ. دّذ وِ اًطجبق آًْب ثب سبیش اجضاء ثِ صَست آصاد هی دس سطَحی سخ هی ثشد ي هیثيسا اص  ثيشیٌگخَسدگی وِ سطح 

ثِ سطح هحَس  سا وٌذ وشدُ ٍ ثيشیٌگضَد وِ حشوت  دّذ ثبػث سبیص صیبد هی یي سطَح سخ هیاّبی سیضی وِ دس  حشوت

 ثبضذ. استفبدُ اص اًطجبق هحىن هيبى ایي سطَح هی ،ساُ حل ثشطشف وشدى ایي هطىلسسبًذ.  آسيت هی

  

 عبور جريان الکتريسيته -4

ای سًگ هَاصی ثب هحَس دس توبم هحيط غلته ٍ  ّبی لَُْ ثبػث ایجبد خشاش ثيشیٌگػجَس هذاٍم جشیبى الىتشیسيتِ اص 

 ضَد. هی ثيشیٌگسبیش اجضای غلتطی 

   
 (Poor Lubrication) روانسازی ناقص -5

سٍغي  ی اگش الیِ ضَد. یب استفبدُ اص سٍاًسبصّبی ًبهشغَة  ایجبد هی هيي ًبوبفی سٍاًسبص ٍأسٍاًسبصی ًبلص دس اثش ت

 ِپَست ِّبی سیض ٍ پَست وِ ػلت تطىيل حفشُ سبیص ثِ ٍجَد خَاّذ آهذ حشوت لغضضی ٍ، هيي ًطَدأوبفی هيبى سطَح ت

سٍاًسبص ثِ دليل  ضَد، دس هَاسدی وِ ػول سٍاًسبصی ثيص اص اًذاصُ اًجبم هی .ثبضذ هی ثيشیٌگّبی  ضذى سطح دس غلته

ػذم اًجبم  د.گشد هی ثيشیٌگثبػث خشاثی ضذیذ دس  دّذ ٍ سا اص دست هی خبصيت خَد گشم ضذُ ٍ ثيشیٌگ،حشوبت ضذیذ 

دستی ٍجَد ًذاضتِ ٍ یب ثِ سختی ّبیی وِ اهىبى اًجبم سٍاًىبسی  ثبضذ. دس سيستن سٍاًىبسی ًيض ػبهل تطذیذ خشاثی هی

 ضَد.   ّبی خَدوبس هطوئي تَصيِ هی ٍجَد داضتِ ثبضذ، استفبدُ اص سيستن

 



 

 

  ( Fatigue )خستگي  -6

ّبی  ّب ثبسگزاسی ثيص اص حذ ٍ ًبهَصٍى ثش سٍی تجْيض است. ثيطتش خشاثی ثيشیٌگّبی  ی خشاثی یىی اص دالیل ػوذُ

ٍ حتی  ثيشیٌگتَاى ثِ دلت ًَع ٍ خشاثی  سٌج هی ّبی استؼبش ًبگْبًی ٍ غيشهٌتظشُ لبثل پيطگيشی است. اهشٍصُ ثب دستگبُ

 ػوش هفيذ آى سا ًيض حذس صد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هحوذ لبًؼیٍ تٌظين گشدآٍسی

 


