
 

 بیرینگو خرابی روانکار = شکست و نارسایی  شکست

تیطیًٙٚاوثطیتٞستٙسطٕیٙاٖتاالایتلاتّتاییاخعاطیغّتٞایتیطیًٙ وٝتطضٚییتدٟیعاتاظتیطتطٞا

٘ػةضسٜ ٔیاآٟ٘ا ػٕط ایٗ .وٙٙس٘س، ،ٚخٛزتا چٝ تیطیًٙاٌط وٕیاظزضػّتٞا زضذطاتیغس تدٟیعاتٞا

تٝتحطا٘ییهضٚیسازٔؼٕٛالًس،زٞٔیزضتیطیٍٙیضىستضخظٔا٘یوٝ.ضٚ٘ساظتیٗٔیٌاٞیِٚیآٟ٘ا،ٞستٙس

.ذٛاٞستٛزپطٞعیٙٝاظواضافتازٌیتؼٕیطٚزوٝٔٙدطتٝپیٛ٘سٔیٚلٛع

س.زٞٔیضٚیذستٍیٔٛازتٝػّتٞا،تٟٙاتؼسازوٕیاظضىستزٞسضخٔیضىستٍٞٙأیوٝزضتیطیٍٙی

ٞاضىستتیطتط ٔؼٕٛالًتاضسضطایطیٔی٘اضیاظ .ٞستٙسٍیطیپیطلاتُوٝ ػُّضىستػٙٛاٖٕ٘ٛ٘ٝتٝ ،

:ٔٛاضزظیطتاضسزضاثطستٛا٘ٔیٞاتیطیًٙ

 سرتػّٕیاتیضطایط 

 ٔٙاسة٘اا٘ساظیضاٜٚ٘ػةٚ٘مُٚحُٕ،ٍٟ٘ساضی 

 ٘ازضستضٚا٘ىاضی 

.ٕ٘ٛزٜاستتٕطوع،ٌصاضزتاثیطٔیٞاضىستتیطیًٙوٝتطتأطىالتضٚا٘ىاضیٔطتثطٔٛاضزایٗٔماِٝتط

 نکاراروشکست از  جلوگیری

اظاِٚٛیت٘ىاضی٘أٙاسةاضٚزٞسوٝ٘طأٖیٔطاِؼاتٔتؼسز،أاتاضسٔیتٝزالیُتسیاضیٞاتیطیًٙضىست

ٞاتطذٛضزاضاست.ٔٛاضززیٍطتٝضطحظیطاست:٘رستزضذطاتی

 ٚزضغس50تا40:٘أٙاسة٘ىاضیاض 

 زضغس30تا25:٘ػة٘ازضست 

 زضغس20حسٚززض:ػُّسایط 

 ٖزضغس10اظوٕتط:ذستٍیطثیؼیحستٝضسیس 

فّعاتفّعتیٗتٕاساظخٌّٛیطیتطای ٌصضٌاٜػٙاغط ٍٟ٘ساض٘سٜٚٞاِغعضی، زض ؾسٞایتیطیًٙٞا

 ٔحافظتتیطیًٙزضتطاتطذٛضزٌیٚسایصاظ،اضیا٘ىضٚ،ایٗتطافعٖٚ.اخعاتٟطٜخست٘ىاضیاضٚاظتایس،سایص

 



یغساٚسط ٕٞچٙیٗٚوٙسٔیوٕه ٔایغٚخأسٞایآِٛزٌیتٙسیوطزٖآبٌٚطٔاٚا٘تماَ،تٝپرصوٙسٔی

.زٞسٔیواٞص٘یعتیطیًٙضا ػٕطحساوثطتٝضسیسٖتطایضا٘ستطیٗیطتٔٙاسة،٘ىاضیاضٚیهتیطیًٙتا

.تاضسٔیزاضاضاذٛززٞیسطٚیس

:خّٕٝاظ ،زاضزٚخٛزضىستٚ٘اضساییضٚا٘ىاضتطای٘یعیٔتؼسزػُّٞا،تیطیًٙٙسذٛزٕٞا٘

 ضٚا٘ىاضوافی٘ایٚیسىٛظیتٝیاٚىاضضٚا٘٘اوافیٔمساض 

 َسطضیعوطزٖتسٖٚٔستطٛال٘یزٞیسطٚیسزِیُتٝٚاستٟالنظٚا 

 ٝحساظتیصحطاضتزضخ 

 ذاضخییٔازٜتاآِٛزٌی 

 ٜوٙسضاایدابٔیٌطزشزضیاٚاستاتیهیا٘ىاضضٚاظاستفازٜ ،ضطایطوٝظٔا٘یٌطیساظاستفاز 

 ٝذاظواضتطزیهتطایٌطیس یا٘تراب٘ازضستپای 

 ٚ٘ىاضیتیصاظحساض 

االستٛٞیسضٚزیٙأیه فیّٓ-ایٙچٔیّیٛ٘یٓ-٘اظنتسیاضٔستٕطحؿٛضتٝغّتطیٞایتیطیًٙػّٕىطزٔٙاسة

تطایخٌّٛیطیاظٚاتستٝ اخعایغّتطیٚضیًٙ،لفسٝتیٗٚ،ٞاٌصضٌاٜٚغّتطیػٙاغطتیٗاضضٚا٘ى است.

وطزٖخساتطایٔٙاسةیالیٝیهتِٛیسوٝضٚغٗیاٌٚطیسیهتٛأٖی،ضٚا٘ىاضیاظ٘اضیٞایضىست

وٙس.٘ىاضیٔطظیذٛبضافطاٞٓٔیاذٛبٕٞچٙیٗیهضٚىاضضٚا٘یه.ا٘ترابٕ٘ٛز وٙسٔیغّتطیػٙاغط

اخعایغّتطیٚ ٞاٌصضٌاٜ (ایلٟٜٛ/آتی)ضً٘تغییطتٝتٛأٖیضىستٚ٘اضساییزضضٚا٘ىاضتطایضٙاسایی

وطززلت تٝٚٞاحّمٝ،غّتطیػٙاغطزضحساظتیصسایص. ٔٙدط یضىستآٖپیطٚٚظیازٌطٔایلفسٝ،

س.ضذٛاٞستاضفاخؼٝ

زستاظضاذٛزیٌوٙٙسضٚاٖذٛاظ اضضٚا٘ىاٌطیا،زاضتٝتاضسوافی٘ا٘ىاضیاضٚیهتیطیًٙاٌطایٗ،تطػالٜٚ

ػٙاغطتیٗتافّع فّعتٕاس ٘تیدٝزض.ضٛزتطىیُتٛا٘سٕ٘یوافیتاضحُٕظطفیتتایضٚغٙالیٝ،تاضسزازٜ

ضٛز.ٔی(Adhesive Wear)ٌیٙسچسثسایصتٝٔٙدطٞاضخزازٌٜصضٌاٜٚغّتطی



 

 



 

 

سایصچسثٙسٌی

.است seizingٚ scuffingخاْوطزٖیا،galling سائیسٌییا،scoringضأٌُیٙسچسثسایصٞایٔٛز

ٞایٔیىطٚسىٛپیتطآٔسٌیٖذٛضزخٛشاظخٌّٛیطیتطایاضضٚا٘ىیالیٝ وٝٙسزٞٔیضخظٔا٘یٞاضىستایٗ

تٝٞاتطآٔسٌیٖذٛضزخٛشاظپس.است٘اظنحساظتیص،زٚخعءزضتٕاسِغع٘سٜتیٗسطٛحزضتٕٝٞسیٍط

ٔیسطحیهاظضافّعِغع٘سٜ ٘یطٚٞای،ٕٞسیٍط زضسطحزیٍطٚوٛچهٞایٜحفطسطحیهزضٚوٙٙسخسا

.ٙسوٙٔیایدازییٞاتطآٔسٌی

س٘ضٛٔی٘یعتیطتطآسیةتٝٔٙدطحتیٞا٘معایٗ آغاظٔیىطٚسىٛپیسطحزضٌیٙسچسثسایصچٝاٌط.

.وٙسٔیپیططفتپیٛستٝطٛضتٝآغاظپساظضٛزِٚیٔی

 کارروان انتخاب

تسٖٚ.تیطیًٙزاضزػٕططَٛٚػّٕىطززضحیاتی٘مطیضٚا٘ىاضیوٝاستتسیٟی تٛأٖی،ضٚا٘ىاضیٚخٛز

احتٕاالًٚتیطیًٍٙٞٙاْظٚزضىستا٘تظاض زاضتتدٟیعاتسایطضىست اغّیٍ٘طا٘یسٝ.ضا تأطتثط

:اظػثاضتٙستیطیًٙضٚا٘ىاضی

 ضسٜاستفازٜغّتطیٞایاضزضتیطیًٙضٚا٘ىٔمساضحسالُوٍٝٞٙأی –روانکار مناسب مقدار تعیین

ػّٕىطزٞایتٝتستٍیٕٞچٙیٗ٘یاظٔٛضزاضضٚا٘ىٔمساض.وٙٙسٔیواضذٛزیتٟیٙٝزٔایزض،آٟ٘ااست

 .زاضزیتٙس٘طتٌٚیوٙٙسذٙهٔا٘ٙسضٚا٘ىاضزیٍط

 ٔٛاضززض.ا٘ىاضیٕ٘ٛزضٚضٚغٗیاٌطیستاتٛأٖیضاغّتطیٞایتیطیًٙ-روانکار تعیین نوع صحیح

 .ٌیطزلطاضاستفازٜٔٛضزتٛا٘سٔیخأساضضٚا٘ىذاظ،



 کارتمیز نگهداشتن روان 

ٚاضزٜتاضٞا چطذص،سطػت،ػّٕیاتیحطاضتزضخٕٝٞچٖٛضطایطیتٝاضضٚا٘ىا٘تراب یٔحیطضطایطٚی

 استفازٜاظآٖططاحیٔالحظاتزِیُتٝأااست،تیطیًٙاضتطایضٚا٘ىتٟتطیٗضٚغٗوّی،طٛضتٝ.زاضزتستٍی

.٘یستیػّٕٕٞیطٝ

٘سثتتٌٝطیس.وٙسواض٘طٔاَ حطاضتزضخٝٚسطػتظیطیاتالاٖوٝضٛزاستفازٍٜٞٙأیتایسٌطیس ضٚا٘ىاض

ٔحافظتتٟثٛزٚتٟتطچسثٙسٌی،ٞایواضتطزضٚشتٛزٖٚاضظا٘تطتطسازٜخّٕٝاظٔتؼسزی،ٔعایایزاضایضٚغٗ

.تاضسٔیٞاٚآالیٙسٜضطٛتتتطاتطزض

حفظتٛا٘ایی)پایساضی،(غّظتسرتی)ضأُٔٛضزتٛخٝػٛأُ.استٔتفاٚت،واضتطزتٝٝتستٌطیسا٘تراب

حأُیاپایٝیهزض،ضٚغٗٔؼّكٌطیسحاَ،ایٗتا.تاضسٔی(ساظیأِٛسیٖٛ)آبتطاتطزضٔماٚٔتٚ(غّظت

وطتٗذاوستطیاٚغاتٖٛتٝسٙتٛا٘ٔی،س٘لطاضٌیطحطاضتیاضطٛتتٔؼطؼزضٞاپایٝایٗوٍٝٞٙأیٚ،است

الظْ یٌطیسپایٝظٚاَاظخٌّٛیطیتطایٔػٙٛػیٞایافعٚز٘یاظاستفازٜاستٕٔىٗتٙاتطایٗ،.ضٛ٘ستثسیُ

.تاضس

ػٙاغط ظیطاضٛز؛ٞایتاالٕٔىٗاستتاػثافعایصسطیغزضخٝحطاضت،تٝٚیژٜزضسطػتتیصاظحسوطزٖپط

ٌطیسطایذاضجوطزٖتغّتطی اظ ٚاضزٔیتٝآٖٔسیط وٙٙسفطاض تٝ. ٔٙدط تطىیُوطٜایٗأط ٌطیسزض

یتِٛیسحطاضتٔ،وٝضٛزٔی تستطذٛاٞسوطزتٟٙاایٗٔطىٌُطیستیطتط،فعٚزٖاوٙس. ضا تیطٖٚحتٕاَٚا،

.زٞسضاافعایصٔیتٙسآبضا٘سٖ

ٟاٞٛظیًٙآ٘،زاض٘س٘یاظتٝحفاظتزضتطاتطذٛضزٌیآٟ٘اییوٝٚوٙٙسٔیپاییٗواضزضسطػتوٝییٞاطیًٙیت

ترصضؾایتتٝطٛض،ضسٜتاٌطیسىاضیا٘ضٚطیًٙیتٔستظٔا٘یوٝ.تاضسٌطیستٛا٘ستٝطٛضوأُپطاظٔی

 ا٘ساظٜزازذٛاٞسازأٝ ذٛزواضتٝ ،ضٚا٘ىاضیزٚتاضٜتسٖٚ تٝ تیطیًٙتستٍی حطاضتی زضخٝ سطػت، ٘ٛع، ،

زاضز.ٌطیساستفازٜضسّٜٕٚیاتیػ

تایساظٚیاضٛزٌطیسٔیوٝسطػتٚیاضطایطػّٕیاتیٔا٘غاظاستفازٜاظٍٞٙأی تیطیًٙخاییوٌٝطٔا

اظضٚغٗتطایتطآٚضزٜوطزٖضٛز.ٔیزازٜتطخیحاستفازٜاظضٚغٗتٝػٙٛاٖضٚا٘ىاض،ٔٙتمُضٛز اِعأاتغاِثاً

.ضٛزٔی استفازٜٞاز٘سٜچطخٚٞاتٙسآبٕٞچٖٛزیٍطاخعایػّٕیاتی



ٔىطضتؼٛیؽتطایخٌّٛیطیاظ .استٔٙاسة ٞایحٕاْضٚغٗسیستٓاستفازٜاظ،فتاضٞایپاییٗسطػتزض

تاال،ٞایسطػتٞایتاضافتزض وطز.استفازٜضٚغٗسیستٌٓطزشاظتٛأٖی،تاالزٔایواضوطززِیُضٚغٗتٝ

تٝخاییوٝضٚغٗوٝتطایاطٕیٙاٖاظایٗ.تثطزاظتیٗضااؾافٝحطاضتوٙستا٘فٛشتیطیًٙضٚغٗتایستٝزاذُ

اطٕیٙاٖحاغُایٙىٝتطای.ثطاستٔؤضٚشضٚغٗیهسیستٓتعضیكاستفازٜاظ،ضٛزٚاضزٔیٔٛضز٘یاظاست

ا٘ساظٜ وٝضٚغٗتٝ یٌطزابٞٛاتٝوافییضٛز زض است٘فٛشتیطیًٙچطذصاثطایدازضسٜ وطزٜ سطػت،

.تاضستاال وافییتایستٝا٘ساظٜضٚغٗتعضیك

اییظٔا٘یتاظٜ آٖ زض تضٚغٗوٝ تٝ ؼٛیؽ٘یاظ ضطایطػّٕیاتیٚزاضز تطایضٚغٗزاضزویفیتتستٍیتٝ .

ٚیااٌطزستٍاٜزضیهتاضسزضخٝفاضٟ٘ایت120تیصاظضٚغٗزضغٛضتیوٝزٔای،ٞایحٕاْضٚغٗسیستٓ

تاضسزضحاَواضآالیٙسٜٔٛازسایٙسٜٚیاآِٛزٜتٝٔحیط تطایستاضذیّیتیطتطضٚغٗتایسزفؼاتتؼٛیؽ، .

حؿٛضشضاتسایٙسٜ،تطایتؼییٗضٚغٗویفیتتاچهوطزٖغٗتؼٛیؽضٚٞایظٔا٘یتاظٜی،ٌطزضٞایسیستٓ

.ضٛزتؼییٗٔیٞاافعٚز٘ییاوسیساسیٖٛضٚغٗٚتدعیٝ

 ویسکوزیته روغن

ٚیسىٛظیتٝ.استإٞیتزاضای٘ىاضیوافیتطایاطٕیٙاٖاظضٚا،ضٚغٗٔمساضٕٞا٘ٙسضٚغٗیٚیسىٛظیتٝٔیعاٖ

ٚسطحپطزاذتضسٜیهغٛضتتٝذٛزضا٘ىاض،ضٚا٘اوافییٚیسىٛظیتٝ.زاضززٔایواضوطزتٝتستٍیٔٛضز٘یاظ

ٟ٘ایتتٝ٘ظطٔیظزٜیدتٝغٛضت،سطحذطاتیپیططفتتا .زٞس٘طأٖیتطاقسطحیا ٚضلٝٚضلٝضسسٚزض

وٝزاضایذستٍیضىست٘اضیاظزضٔمایسٝتااٍِٛیتِٛیسضسٜتٛسطضسٖٚضلٝضسٖٚضلٝایٗ٘ٛع ضٛز.ٔی

.استزا٘ٝضیع،تٝغٛضتتطٞستٙسزضضتٞایزا٘ٝ









 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٘اوافیضٚا٘ىاضی

ظزٌیییدزضٔطحّٝ تیطیًٙاظٙسٜضسٜفّعوٞایضیعتطاضٝ، ایدازیهٌصضٌاٜ یا ٌاٜوٝوٙسٔیnapپطظ

یهخٟتیٔٙطمٝ احساسضٛز.تٛا٘سٔی زض ظزٜ احساس،ید ضسغاف ذٛاٞس أا خٟت، زض یهزیٍط

ظزٌییدسٚ٘ضٛٔیپسیساضٞاحفطٜ،وٙسٜضساظسطحفّعوٍٝٞٙأی.ٔطرعٚٚاؾحذٛاٞسزاضت٘إٞٛاضی

.وٙسٔیپیططفتتٝسٕتوٙسٌی

ضٚیٞٓوٝزٚسطحزٞسضخٔیٍٞٙأیٚاستسطحذطاتیاظضىّیSmearingیاایضسِٖىٝیپسیسٜ

اظیهسطحوٛچىیٞایلطؼٝ زضایٗحاِت،.وٙسخٌّٛیطیاظچسثٙسٌیسطٛحتٛا٘سٕ٘یىاضٚضٚاِ٘غع٘سٔی

.ضٛ٘سزازٜٔیخٛشٞطزٚسطحتٝزٚتاضٜٚضٛ٘سٔیخسا





ذستٍی٘اضیاظٚضلٝٚضلٝضسٖ 

یاظٔٙطمٝوٍٝٞٙأیغّتطیافتسوٝػٙاغطاتفاقٔیظٔا٘ی(Skid smearing)ایضسٖتطاثطِغعشِىٝ

ایٗتطٚظتاػثىاضضٚا٘تیصاظحستٛزٖسفتٕٞچٙیٗ .وٙٙستّغع٘سٔییتاضٌصاضیضسٌٜصضٔٙطمٝتٝتاضیتی

.افتساتفاقٔیتعضيٞایتیطیًٙ،وٝتٝاحتٕاَظیاززضضٛزٔیطاتی٘ٛعذ

ایٗأطتٝ ایٚٔرطٚطیضخزٞس.استٛا٘ٝٞایتیطیًٙضِٚط زضٌصضٌاٜٚضِٚطتٛا٘ستطضٚیسطٛحٔیایضسِٖىٝ

زض٘تیدٝ، .زٞسضخٔیضا٘ٙسضِٚطٞاضإ٘یٞاوٝحّمٝخاییتاضیتیزضٔٙطمٝضِٚطچطذصوٙسضسٖیٚاسطٝ

ضتابسطیغزضٔؼطؼضِٚطٞاتٙاتطایٗ، تاضٌصاضیٞستٙس.وٝزضٔٙطمٝستتطاظظٔا٘یپاییٟٗاآ٘سطػتچطذص

.ضٛزسطحایضسِٖىٝتاػثوٕٝٔىٗاستاستآ٘مسضضسیسٝحاغِّغعشٌیط٘سوٝلطاضٔی

ٞاا٘تٟایضِٚطٚٞأحُفّٙحٔا٘ٙسیٞای٘احیٝ ضٛز.٘تیدٝٔیاظضٚا٘ىاضی٘اوافی٘یع(Grooving)ضیاضیضسٖ

 وٝضِٚطزض ِغعضیتیطیًٙ اغطىان خعٚتحت ٞستٙس ٞستٙسیٞایلسٕت٘رستیٗ لطاضوٝ تاثیط تحت

.ٌیط٘سٔی



تٟتطیٗضٚا٘ىاضیاظایٗضٚ،ٚیاتٙسإٞیتٔیایٙطسی،٘یطٚٞایسطٚواضزاضیٓتاالیٞاسطػتتاوٝزضٔٛاضزی

،٘اٌٟا٘یٞایاستپٚتااستاضتتاالٞایزضسطػتػٙاغطِغعضیٚاضزتطایٙطسی٘یطٚٞای.ٔٛضز٘یاظذٛاٞستٛز

٘یطٚٞاسٖآٔٚاضزٚوٙٙسٔیوحویحضا.٘یطٚٞازضٛویحٚغّتطیاخعایتیٗظیاز٘یطٚٞایتاػثایدازتٛا٘سٔی

.ضٛزٔیویحٚضىستٗذٛضزٖطنتٔٙدطتٝضٔىطتٝغٛضت



ذطاتیویح

زتیخطیاٖ ٌطزضیا سیستٓ زض ٔیی٘اوافی  ضٚغٗ تٛا٘س تٝ ٔٙدط ضٛزتیطیًٙضِٚطضىست ٔرطٚطی .ٞای

آٖاظضٚا٘ىاضیضٚا٘ىاضیاستِٚغعضیحطوتزضٔؼطؼتعضٌتطضِٚطٚا٘تٟایGuide Flangeتیٗی٘احیٝ

حطوتضِٚط٘احیٝ زضٛاضتطٞایظیط  .استٞا اظ تطذی ا٘ٙٔیتٛضِٚطٞاتٙاتطایٗ، تٝ خٛشGuide Flangeس

.ترٛض٘س

 ند ب از نشتنشت 

اظتٝطٛضٔؼَٕٛ،٘طت.یزاضتٝتاضستٛا٘س٘طتٔیحتیزضتٟتطیٗضطایطػّٕیاتی٘یعٞاتیطیًٙیٞاتٙسآب

:تاضسٚاتستٝتٝسٝػأُاساسیتٛا٘سٔیتٙسآب

 ٞٛظیًٙسٛضاخٚضفتیضطایطٚا٘ساظٜ (1



 ٘أٙاسةٞای٘ػةضیٜٛ (2

 ٛزٌیآِ (3

اغّةزضتاضس،scoredٚیاساییسٜضسٜضفتتٛا٘سٔیػّتتطیٗضایغ،افتسٙساتفاقٔیتیآب٘طتٍٞٙأیوٝ

.ضٛزتؼٕیطیاخایٍعیٗتایسضفتٙستآبآسیةاظخٌّٛیطیتطای.استآِٛزٌیی٘تیدٝسایصٔٛاضز

 واضتطیاٌط ٔازٜتٙسآباغّی ِثتاضسذاضخییحصف تٙسآبیٝ، آِٛزٌیتایس ضٚیسطح تٝ خای)ضٚ تٝ

.تاضسفطاضٝتضٚتایسٝ،ِثتاضستحتفطاضزضاثطػٛأّیچٌٖٛطٔایاػٛأُزیٍطاٌطضٚغٗ تاضس.(تیطیًٙ

زضاؾافٌٝطیس،pillow blockٞایتیطیًٙزض،ٔثاَتطای.ست٘یآٖذطاتی٘طاٍ٘طٕٞیطٝٙستآبزض٘طت

وٙس.تٙستٝزضستیواضٔیآبزٞسوٝایٗ٘طأٖی ضٛز.ٔیذاضجتٙسآباططافاظطَٛواضوطزٔاضیٗ

 ٔٙثغ:

Machinery lubrication 

تطخٕٝ:

ظیٙةسیفی



 

 

 

 

 

 

 

 

 


