ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ
ﮐﺎرﺑﺮ ھﺎی ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ھﺎ و روﻟﺒﺮﯾﻨﮓ ھﺎ

ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ Application of bearingsھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ی اﻧﻮاع ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ھﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﮫ و ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﮭﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ  .ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ھﺎ را در
اﺑﻌﺎدی ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﻧﺎﺧﻦ اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﻌﺎد ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ طﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ھﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﻮازم ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ آن دﻗﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ  .ﺑﺎ اطﻼع از ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ھﺎ و روﻟﺒﺮﯾﻨﮓ ھﺎ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ وﺟﻮد ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ھﺎ ﭘﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮد  .ﺑﺎ
ﮐﻼﺳﯿﮑﺎل ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ .

ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ در ﺧﻮدروھﺎ  ،ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ھﺎ  ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺮﯾﻠﺮ ھﺎ
ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ھﺎ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ  ،اﻧﻮاع ﭘﻨﮑﮫ و ﮐﻮﻟﺮ و  ....ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ
در ﻟﻮازم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﻧﯿﺖ
در ﻗﻄﻌﺎت ھﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﭼﺮﺧﮭﺎی آن
در ﻗﻄﺎر ھﺎ و ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ھﺎ
و ھﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮭﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺎرد دﯾﺴﮏ ھﺎ و ﺳﯽ دی دراﯾﻮ ھﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ .
ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ و روﻟﺒﺮﯾﻨﮓ ھﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ و ﻣﻮﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ از ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ھﺎ در ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ

ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ در ﻓﻀﺎ ﭘﯿﻤﺎھﺎ و ﺻﻔﯿﻨﮫ ھﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
در ﻣﯿﺰھﺎی ﮔﺮدان  ،درﺑﮭﺎی ﮐﺸﻮﯾﯽ  ،در ﺻﻨﺪﻟﯽ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  ،اﺳﮑﯿﺖ ھﺎ  ،ﭼﺮخ ﻓﺮﻏﻮن و ﮔﺎری و ...ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارﻧﺪ .
ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ در ﺑﺨﺶ ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯽ ﺗﯽ اﺳﮑﻦ و ام آر آی ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .
ھﻤﭽﺠﻨﯿﻦ در رﺑﺎت ھﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
دو وﺳﯿﻠﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ رﻓﻊ اﺻﻄﮑﺎک ﺑﯿﻦ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺎ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺮﺧﺶ اﺳﺖ

ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﻮازم ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ  .ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ در ﻟﻮازم ﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﮫ وﺳﯿﻠﮫ ای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽ ﺷﺪ و ﭼﮫ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺸﺮﻓﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ی وﺟﻮد ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ھﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮑﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮭﯿﮫ و ﭘﺨﺶ اﻧﻮاع ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ  ،روﻟﺒﺮﯾﻨﮓ  ،اﻧﻮاع ﮔﺮﯾﺲ و روﻏﻦ ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﯾﺮان در ﺧﺪﻣﺖ ھﻢ ﻣﯿﮭﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺟﮭﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ی ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .ﺑﺎ آروزی ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روز اﻓﺰون ﺑﺮای ﺷﻤﺎ  -ﮐﻼﺳﯿﮑﺎل

