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یک می باشند ، با این  بلبرینگ ها  دارای طراحی ساده و مشابه    Roller Bearings    ) ) رولبرینگ ها

همچنین  بلبرینگ ها ساچمه و در رولبرینگ ها به صورت استوانه می باشد غلتشی  عنصر تفاوت عمده: 

   است.متفاوت مقاومت آنها در برابر میزان تحمل بار 

 نیتر یاما اصلجز بیرینگ های غلتشی می باشند هر دو  رایها ندارند ز نگیبا بلبر یها تفاوت چندان نگیرولبر

و هستند  یشتریب اجزا غلتشی یها دارا نگیاست که رولبر نیها گفت ا نگیرولبر یتوان برا یکه م یتفاوت

 و قادر به تحمل بار محوری نمی باشند   همچنین رولبرینگ ها در برابر بار شعاعی مقاوم تراند

شعاع جزء دوار به آن  یکه بار در راستا مورد استفاده قرار می گیرند اکثرا در تجهیزاتیها  نگیرولبر بنابراین 

 وارد شود.

 این قطعات اصطکاک را به حداقل می رساند و در طراحی یک و یا دو ردیفه تولید می شوند 

 

 



 انواع رولبرینگ ها 

 

 

رولبرینگ ها بر اساس نوع باری که می توانند تحمل کنند و همچنین نوع و شکل ساچمه بکار رفته در آنها 

 تقسیم بندی می شوند 

که در طراحی آنها بکار می رود به اقسام گوناگونی تقسیم می شوند که در  بر اساس نوع رولیها  نگیرولبر

 زیر دسته بندی انواع رولبرینگ ها را مشاهده می فرمایید 

 Cylindrical Roller Bearings یاستوانه ا نگیرولبر •

استفاده شده است.  شکل یاستوانه اغلتک های از  یکرو رول های یبه جا ی استوانه ایهانگیدر بلبر

 بیرینگ یخارج قطربا  یشتریسطح تماس ب یااستوانه نگیکه رولبر همین شکل طراحی سبب شده است

 .شودیم عیتوز یشتریداشته باشند و بار وارده شده به آن در سطح ب

 Spherical Roller Bearingsی  بشکه ا نگیرولبر •

ساچمه  ریشکل است که در دو مس یبشکه ا یاز غلتک ها فیعموما شامل دو رد یبشکه ا یها نگیرولبر

 کنند.  یرو حرکت م

ها به  نگیرولبر یدارند. غلتک ها نیسنگ یتحمل بارها تیقابل خود  یکرو شکل لیها به دل نگیریب نیا

شود را بتواند  یکه در هر دو جهت اعمال م ییقرار گرفته اند تا بارها گریکدیصورت جفت در جهت عکس 

 تحمل کند.



 Taper Roller Bearingی  مخروط نگیرولبر •

 یروهاین اما را به خوبی تحمل کنند یشعاع یاروهین امکان این را دارند که رولبرینگ های مخروطی 

به  خودش معکوس با جفت صورتبه کنند به همین دلیل تحمل می توانند جهت  کیرا فقط در  یمحور

به بیرینگ داخلی کنس که گونه های مخروطی قابلیت دو تکه شدن را دارد، به این رولبرینگ رودیکار م

 .شودمحسوب میبه صورت یک جزء و رینگ خارجی جزء دیگر  اجزا غلتانهمراه قفسه و 

 Needle Roller Bearingsرولبرینگ سوزنی   •

استفاده  بیرنگرول نیموجود باشد از ا یکم یشعاع یکه فضا ییاست در جا یشعاع یاروهیتحمل ن یدارا

 شود یم

 Roller Thrust Bearingsرولبرینگ کف گرد   •

 رولبرینگ های کف گرد برای تحمل بار محوری ساخته شده اند و مناسب تحمل بار شعاعی نمی باشد

که نیازمند تحمل بار محوری سنگینی الزم باشد از این نوع رولبرینگ  با توجه به همین مساله در تجهیزاتی

 استفاده می شود که در طرح ها، اندازه ها و انواع گوناگونی در بازار یافت می شود

  

 

برای اطالع از جزئیات و مشخصات بیشتر هر یک از انواع رولبرینگ ها به صفحه مربوط به همان رولبرینگ 

 مراجعه فرمایید 

 

 می …  و SKF، FAG، KOYO، TIMKEN: شامل رولبرینگ انواع کننده تولید محبوب و مطرح رندهایب

 نامه ضمانت با و موجود است  مهندسی بازرگانی چاکو  شرکت در کد های این رولبرینگ ها  اکثر که باشد

 چاکوواحد فروش مجموعه با ها  نگیرولبرانواع  دیخر ای متیاستعالم ق یبرا .رسد می فروش به کاال اصالت

 .دیریتماس بگ

 

 

 توانید در زیر مشاهده نمایید ها را می نگیرولبرعکس انواع 

 



 

ها در ماشین آالت ساختمانی، معدنی، راه سازی و هر ماشینی  باید خاطر نشان کرد انواع مختلف رولبرینگ

 که دارای محور دوار است کاربرد دارد 

 تولید و روانه بازار می شود سخت ومینیآلومرولبرینگ ها از جنس فوالد ، استیل، سرامیک و یا 

  درا کاهش می دهنو اصطکاک  یی دارنددقت باال این است که  از ویژگی این قطعات صنعتی

 یدر حال نمایند و این  یم ریباال را امکان پذتجهیزات صنعتی را در سرعت های بسیار چرخش  نیبنابرا

عناصر مقرون به صرفه و  رولبرینگ ها د. نده یرا کاهش م شیو سا یکه سر و صدا، گرما، مصرف انرژاست 

 کنند یم یرویپ یالملل نیب یهستند که به طور معمول از استانداردها تعویضیقابل قطعات 

 ها :  نگیدهنده رولبر لیتشک یاجزا

 شده اند: لیتشک ریز یها از اجزا نگیرولبر

 

 (Inner Race) یکُنس داخل ای حلقه •



 (Outer Race) یکُنس خارج ای حلقه •

 (Rolling Elementغلتان ) یاجزا •

 (Cageنگهدارنده ) ای قفس •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 قیمت رولبرینگ 

به صورت  رولبرینگ مورد نظر خود را قیمت که در اینجا الزم است به  خریداران رولبرینگ توصیه نماییم 

و با قیمت روز دالر و یورو همینطور با اضافه کردن  نماییندیورویی و دالری از سایت های خارجی چک 

که بلبرینگ مد نظر ما تقریبا باید چه محاسبه نماییم  هزینه های حمل و نقل و انبار داری و سود فروشنده 

 محدوده قیمتی داشته باشد.

ها به  نگیرولبر زیر اریبس یها زیهم سا کهیآنها دارد بطور متیدر ق ییبسزا ریتاث زیها ن نگیرولبر زیسا

 الیمتر زانیآنها به سبب م زرگب اریبس یزهایو هم سا دیباال در تول اریخاص و دقت بس یسبب تکنولوژ

 هستند. یباالتر متیق یکنند دارا یکه استفاده م ییباال

  ها رولبرینگ راحی بلبرینگ و طسیستم جدول 



 

 

 

 خرید رولبرینگ 

قبل از اقدام به خرید رولبرینگ همانند سایر بیرینگ ها باید به یک سری نکات توجه نمود که از جمله آنها 

کیفیت رولبرینگ، کشور و برند سازنده رولبرینگ، شماره فنی رولبرینگ و حساسیت تجهیزی که رولبرینگ 

 قرار است بر روی آن نصب شود 

کیفیت های گوناگونی در بازار ایران موجود می باشد بنابراین شما لذا باید اشاره کنیم که رولبرینگ ها در 

نه تنها  بنا مرغوباید سعی خود را بکار بگیرید تا با کیفیت ترین بیرینگ را خریداری نمایید زیرا که کاالی 



، لذا برای خود به سرعت خراب می گردد بلکه باعث کوتاه شدن عمر مفید تجهیز صنعتی شما نیز می گردد 

رید با کیفیت می توانید با کارشناسان فروش و یا فنی مجموعه چاکو تماس حاصل فرمایید و اطالعات خ

کاملی درباره بیرنگ مصرفی خود حاصل نمایید و سپس با آسودگی خاطر خرید خود را انجام دهید و از اصل 

 باشد  مطمئنو اورجینال بودن کاالی خود 

 

 رولبرینگ صنعتی

 

 نیعمدتا در ماش یصنعت نگی. رولبرهستندباال  یتحمل بار و سخت تیظرف یدارا یصنعتهای  نگیرولبر

قرار  دهبزرگ مورد استفا یها ربکسیگ نیو همچن یسنگ زن یکارخانه ها رو،یانتقال ن زاتیابزار، تجه یها

 . ردیگ یم

. شوند یو عرضه م دیتولسازنده بیرینگ و برند اندازه  ،از نظر شکلتنوع بسیار گسترده ای در  ها  نگیرولبر

 .ردیپذ یآنها صورت مو کارکرد فنی آنها ساختار اساس ها بر نگیرولبر یاصلتقسیم بندی اما 

 

 یآمادگانواع بلبرینگ و رولبرینگ صنعتی  میوارد کننده مستقبه عنوان  چاکومهندسی بازرگانی شرکت 

اعالم می ( خودرویی ،یکشاورز ،ی)صنعتو رولبرینگ  نگیانواع بلبرو تامین خود را جهت واردات و فروش 

 دارد

 


