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ه

گفتارپیش

هـاي سـیون در کمیآننـویس پـیش که"هاي بار دینامیکی و نرخ عمرنرخ-هاي غلتشییاتاقان"استاندارد
و پنجاه و پنجمـین پانصددر وشدهتدوینوایران تهیهتحقیقات صنعتیواستانداردتوسط مؤسسهمربوط
بـه است، اینکگرفتهقرارتصویبمورد30/6/89استاندارد مکانیک و فلزشناسی مورخملیکمیتهاجالس
مصـوب ایـران، صـنعتی تحقیقـات وداردمقررات مؤسسه استانوقوانیناصالحقانون3مادهیکبنداستناد
.شودمنتشر میایرانملیاستانداردعنوانبه،1371ماهبهمن
خـدمات،  وعلـوم زمینه صنایع،درجهانیوملیهايپیشرفتوتحوالتباهماهنگیوهمگامیحفظبراي

ایـن  تکمیلواصالحرايبکهپیشنهاديهروشدخواهدنظرتجدیدلزوممواقعدرایرانملیاستانداردهاي
بنـابراین،  . گرفـت خواهـد قرارتوجهموردمربوطفنیکمیسیوندرنظرتجدیدهنگامشود،ارائهاستانداردها

.کرداستفادهملیاستانداردهايتجدید نظرآخرینازهموارهباید
:استزیرشرحبهگرفتهقراراستفادهمورداستانداردتهیه اینبرايکهمنبع و ماخذي

ISO 281:2007, Rolling bearing – Dynamic load ratings and rating life



و

مقدمه

هـاي  اغلب اثبات اینکه یاتاقان انتخاب شده براي یک کاربرد بخصوص مناسب است، با روش آزمایش یاتاقـان 
توضیح داده شد یـک معیـار اصـلی از    1-3اگر چه عمر، همانطور که در . کافی در آن کاربرد غیر عملی است

بنابراین یک محاسبۀ قابل اعتماد عمر جانشین مناسب و متداولی بـه جـاي روش   . مناسب بودن یاتاقان است
.تهیۀ مبانی اصلی براي محاسبه عمر استملی هدف این استاندارد . آزمایش است

هـاي داخلـی ناشـی از    گ، روانکاري، تـنش روي عمر بریننفوذ آلودگیتأثیرهاي دانشدر این استاندارد ملی 
.افزوده شده است. . . کاري، محدوده بار خستگی فلز و هاي ناشی از سختنصب، تنش

تأثیراتی را در محاسبه نـرخ عمـر اصـالحی یـک     یک روش عمومی ارائه شد که چنیناستاندارد ملی ایندر
عمـال شـرط روانکـاري روي عمـر یاتاقـان،      همچنین یـک روش عملـی بـراي ا   . دهدیاتاقان مورد توجه قرار 

.شودروانکاري آلوده و بار خستگی روي فلز یاتاقان ارائه می
سـازد کـه تـأثیرات لقـی کـارکرد یاتاقـان و       را که کاربر را قادر میهاي محاسبه پیشرفتهروشاین استاندارد

.دکنی بارگذاري، وارد محاسبات نماید، معرفی میناهمراستایی تحت شرایط کل
یاتاقان براي پیشنهادات و ارزیابی بار معادل براي شـرایط کـارکرد و سـایر    سازندهتواند با همچنین کاربر می

.تأثیرات، براي مثال، بارهاي گریز از مرکز اجزاي غلتان یا سایر تأثیرات سرعت باال مشورت نماید
ربوط به چنین کاربردهـایی و یـا طراحـی    هاي ممحاسبات مطابق این استاندارد نتایج قابل قبول براي یاتاقان

همچنین . دهدیابد ارائه نمیو جزء غلتان به طور قابل توجه کاهش میروساچمهداخلی که سطح تماس بین 
هاي با شیار ساچمه جـازنی کـه در   براي مثال، براي یاتاقان. نتایج محاسبات اصالح نشده قابل کاربرد نیستند

شود هنگامی که یاتاقان تحت کاربردي بار محوري قـرار  ساچمه طراحی می/واقع در حالت تماس سطح شیار
.باید کارخانجات سازنده یاتاقان مورد مشورت قرار گیرند. گیردمی

قابلیت اطمینان 95/99%، به طور ناچیزي تغییر و به مقدار a1هاي اصالح عمر براي قابلیت اطمینان، ضریب
.افزایش یافته است
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هاي بار دینامیکی و نرخ عمرنرخ-اي غلتشیهیاتاقان

و دامنه کاربردهدف1
آن دسـته از  هـایی بـراي محاسـبه نـرخ بـار دینـامیکی مبنـاي        روشتعیـین ،اسـتاندارد هدف از تدوین این 

مـان تولیـد   هاي اعالم شده باشند و به طور همزدر بازه اندازه، که اندازه ابعادي آنها،استهاي غلتشییاتاقان
هـاي سـاخت مناسـب    از فوالد سخت شده با کیفیت باال و مطابق بـا روش بوده ومتداول شده، براي استفاده 

.و داراي طراحی صنعتی با مالحظه شکل سطح تماس غلتشی باشندشدهساخته 
ا عبـارت  طبق تعریف نرخ عمر مبن.کندمیتعیینهاي محاسبه نرخ عمر مبنا را روشاستانداردهمچنین این 

مورد آزمـایش بـا مـواد و کیفیـت سـاخت معمـولی و       هايیاتاقان% 90بدست آمده با قابلیت اطمیناناز عمر 
اصـالحی را توضـیح   عمـر  هـاي محاسـبه نـرخ    این اسـتاندارد روش عالوه بر آن . استمتداولکارکرد شرایط 

بـار خسـتگی یاتاقـان لحـاظ     شـرایط روانکـاري در محـیط آلـوده و    و هاي اطمینان گوناگون دهد قابلیتمی
.شوندمی

.شوداین استاندارد شامل شرایط خوردگی، پوسیدگی و فرسودگی جریان الکتریکی روي عمر برینگ نمی
شـفت یـا   سـطح طراحی شده که در آن اجزاي چرخان به صورت مستقیم بـا هايیاتاقاناین استاندارد براي 

داخلی یا حلقهطح تماس مورد اشاره از هر لحاظ شبیه شیار رود مگر اینگه ستماس دارند به کار نمیمحفظه
. واشر باشد

. انـد ن اسـتاندارد متقـارن فـرض شـده    گـرد دو طرفـه در ایـ   کـف هايیاتاقانشعاعی دو ردیفه و هايیاتاقان
.هاي مربوط ذکر شده استبندباشد در میهاي خاصیاتاقانهاي بیشتر که شامل انواع محدودیت

مراجع الزامی2
. مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت    

.شودمقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب میبدین ترتیب آن 
دید نظرهـاي بعـدي آن   ها و تجانتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهدر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ

در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست
.هاي بعدي آنها مورد نظر استاست، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

.استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی است
هانمادهاي کمیت-هاي غلتشییاتاقان، 1388، سال 12308ایران شماره استاندارد ملی1- 2

2-2 ISO 76, Rolling bearings – Static load rating.
2-3 ISO 5593, Rolling bearings – Vocabulary.
2-4 ISO/TR 8646:1985, Explanatory notes on ISO 281/1-19771

اصطالحات و تعاریف3

ISO/TRتحت بازنگري است، به عنوان استاندارد -1 .منتشر خواهد شد1281-1
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ISOتعیین شده در استاندارد تعاریفین استاندارد عالوه بر اصطالحات و در ا زیرتعاریفاصطالحات و 5593
.رودنیز به کار می

3-1
عمر

هـا یـا واشـرها نسـبت بـه      حلقهکه یکی از شوداطالق میتعداد دورهایی به ، )غلتشی تکییاتاقانبراي یک (
.یا واشر یا اجزاي غلتان ظاهر شود حلقهین آثار خستگی در مواد قبل از آنکه نخست،زنددیگري می

.کارکرد در یک سرعت چرخشی ثابت بیان شودهايعمر همچنین ممکن است بر حسب تعداد ساعت-یادآوري

3-2
قابلیت اطمینان

کنند درصدي ان کار میکه در شرایط یکستکیهاي غلتشییاتاقانبراي یک گروه از )در زمینه عمر یاتاقان(
عبارت از مقـدار احتمـالی   تکییاتاقانبراي یک .از گروه که به مقدار عمر تعیین شده یا بیشتر از آن برسند

. به عمر تعیین شده برسد یا از آن تجاوز کندیاتاقانکه 

مشخص خواهد رسید یا از آن عبور قابلیت اطمینان یک یاتاقان چرخشی تکی عبارت از آن است که یاتاقان به عمر -یادآوري
.خواهد کرد

3-3
نرخ عمر 

بینی شده عمر بر پایه یک نرخ بار شعاعی دینامیکی مبنا یا یک نرخ بار محوري دینـامیکی مبنـا   مقدار پیش
.است

3-4
نرخ عمر مبنا 

ا که استفاده متداول دارند، در هیاتاقاناز آن گروهبراي . قابلیت اطمینان است % 90طول عمر بدست آمده با 
.دارندقرار معمولکاري شرایطو در شود میاستفاده با کیفیت باالمواد ساخت آنها از 

3-5
اصالحینرخ عمر
یا قابلیت اطمینان دیگر، بار خستگی یاتاقان و یا خواص ویژه یاتاقان و یا روانکار 90%اصالحی براي نرخ عمر 

.شرایط کارکرد غیر معمول استآلوده و یا سایر 
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.شودواژة نرخ عمر اصالحی در این سند تازه است و جایگزین نرخ عمر تنظیمی می-یادآوري

3-6
نرخ بار شعاعی دینامیکی مبنا 

به صورت نظري براي نرخ عمر مبناي پایه یک میلیون غلتشی یاتاقانمقدار بار شعاعی ثابت و دائمی که یک 
. تواند تحمل کند یدور م

باعـث  ،زء شعاعی آن بـار بسـتگی دارد کـه تحـت آن    اي تک ردیفه نرخ بار شعاعی به جتماس زاویهدر مورد یاتاقان-یادآوري
.  شوندنسبت به یکدیگر میهاي یاتاقانجابجایی شعاعی خالص حلقه

3-7
نرخ بار محوري دینامیکی مبنا 

به صورت نظري براي نرخ عمر پایه یـک میلیـون دور   غلتشی یاتاقانثابتی که یک مرکزيمقدار بار محوري 
. تواند تحمل کند می

3-8
بار شعاعی دینامیکی معادل 

ثیر آن مقـدار بـار عمـري برابـر بارگـذاري در      أتحت تـ غلتشی یاتاقانمقدار بار شعاعی ثابت و دائمی که یک 
.  شرایط عملی داشته باشد 

3-9
بار محوري دینامیکی معادل 

ثیر آن مقـدار بـار عمـري برابـر بارگـذاري در      أتحت تغلتشی یاتاقانثابتی که یک مرکزيمقدار بار محوري
.  شرایط عملی داشته باشد 

3-10
محدوده بار خستگی
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را روتمـاس سـاچمه  ، همان میزان بار باالترین بارگذاري سطحuσباري که تحت آن محدوده تنش خستگی، 
.دارد

3-11
کتقطر غل

قطر نظري در یک صفحۀ شعاعی از میانۀ طـول غلتـک در یـک غلتـک     ) هاي بارکاربردي در محاسبات نرخ(
.متقارن است

ک تهاي تیز قطر بزرگترو کوچکتر غلاین مقدار برابر مقدار متوسط قطر نظري گوشه،ک مخروطیتبراي یک غل-1یادآوري
. تاس

ک و تـ نقطـه برخـورد بـین غل   غلتـک در  این مقدار تقریبی از قطر قطر کاربرديک نامتقارن محدبتبراي یک غل-2یادآوري
.استر حالت بدون بار رو بدون لبه دساچمه

3-12
مؤثرطول غلتک

ی کـه  در جـای روسـاچمه طول بیشینه نظري تماس بین یـک غلتـک و   ) هاي بارکاربردي در محاسبات نرخ(
. تماس کوچکترین مقدار را دارد 

ک و یـا فاصـه بـین    تـ هـاي غل ک منهـاي پـخ  تـ هاي تیـز نظـري غل  برابر است با فاصله بین گوشهاین حالت معموالً-یادآوري
.  زنی، هر کدام که کوچکتر باشد ک پس از سنگتغلروساچمههاي لبه

3-13
زاویه تماس اسمی

و خط اسـمی برآینـد نیروهـاي وارد از    )یک صفحۀ شعاعی(یک یاتاقان ود بر محور زاویه بین یک صفحه عم
.باشدغلتشی میزء جیک به یاتاقان یا واشرحلقهطرف 

رو بدون لبـه مشـخص   هاي نامتقارن دارند، زاویه تماس اسمی به وسیله تماس با ساچمههایی که غلتکبراي یاتاقان-یادآوري
.شودمی

3-14
طر گام مجموعه ساچمهق

.کندعبور مییاتاقاناي که از مراکز ساچمه ها در ردیف قطر دایره
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3-15
کتقطر گام مجموعه غل

. کند عبور میغلتکیک ردیف درها غلتکاي که از وسط محور قطر دایره

3-16
شرایط کارکرد معمول

شـود، بـه انـدازه کـافی     نصب و از مواد خـارجی محافظـت مـی   مناسبکامالًیاتاقانشرایط فرضی که در آن 
گیـرد و در حالـت   شود، در معرض دماي خیلی زیاد قرار نمـی شود، به مقدار مجاز بارگذاري میروانکاري می

. کند استثنایی در سرعت باال یا پایین کار نمی

3-17
نسبت گرانروي

کارکرد تقسیم بر گرانـروي سـینماتیکی مرجـع بـراي روانکـاري      گرانروي سینماتیکی واقعی روغن در دماي 
.باشدمناسب می

3-18
پارامتر فیلم

، که براي تخمین نفوذ روانکار روي عمر یاتاقان r.m.sهاي سطح نسبت ضخامت فیلم روانکار به مخلوط زبري
.گیردمورد استفاده قرار می

3-19
گرانروي-ضریب فشار

.دهدکاري گرانروي روغن را در تماس جزء غلتان نشان میخص که تأثیر فشار روغنپارامتر شا

3-20
شاخص گرانروي

.هاي روانکاري استروي روغنشاخص تعیین کننده درجۀ  تأثیر دما روي گران

نمادها4
ISOبراي استفادة این استاندارد، نمادهاي استاندارد  :روده کار میو نمادهاي زیر ب15241
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aISO محاسبۀ عمرهايسیستمرویکردضریب اصالح عمر، بر مبناي یک
a1ضریب اصالح عمر براي قابلیت اطمینان
bm   ضریب نرخ براي هم زمانی، استفادة متداول، فلز سخت شده کیفیت باال مطابق با طرز کـار مناسـب

.کندیسازنده، مقداري که با توجه به نوع و طراحی برینگ تغییر م
Caنرخ بار دینامیکی محوري مبنا ، بر حسب نیوتن
Crنرخ بار دینامیکی شعاعی مبنا ، بر حسب نیوتن
Cuمحدوده بار خستگی، بر حسب نیوتن

C0aنرخ بار محوري استاتیکی مبنا ، بر حسب نیوتن
C0rنرخ بار شعاعی استاتیکی مبنا ، بر حسب نیوتن

Dمترحسب میلیقطر بیرونی یاتاقان، بر
Dpw متر، بر حسب میلیغلتکساچمه یا مجموعه قطر گام
Dwمترقطر ساچمه ، بر حسب میلی

Dwe متربار، بر حسب میلیهايکاربردي در محاسبه نرخغلتکقطر
dمترقطر سوراخ یاتاقان، بر حسب میلی

e مقدار محدود کننده
r

a

F

Fختلف بر حسب مقادیر مختلف ضرایببراي کارکردهاي مXوY

eCضریب آالیندگی
Fa بر حسب نیوتن،)یاتاقانمحوري بار حقیقی ءجز(یاتاقانبار محوري
Fr بر حسب نیوتن،)یاتاقانشعاعی بار حقیقی ءجز(یاتاقانبار شعاعی
fcدقت اجزاي مختلفی که ساخته شده است و مواد ساخته شـده  یاتاقانسه اجزاي ضریبی که به هند ،

.بستگی دارد
f0 1و سطح تحت تنش کارکردي داردیاتاقانضریبی که بستگی به هندسه اجزاي

iهاي اجزاي غلتانتعداد ردیف
Lnm اصالحی، بر حسب میلیون دورنرخ عمر
Lwe متربار ، بر حسب میلیکاربردي در محاسبات نرخ غلتکطول
L10نرخ عمر مبنا ، بر حسب میلیون دور

nسرعت چرخش، بر حسب دور بر دقیقه
nزیرنویس احتمال شکست، بر حسب درصد
Pبار معادل دینامیکی، بر حسب نیوتن

Paبار محوري دینامیکی معادل ، بر حسب نیوتن
Prبار شعاعی دینامیکی معادل ، بر حسب نیوتن

ISO، استاندارد f0و C0a ،C0rهاي محاسبه و مقدارهاي براي تعاریف، روش-1 .را ببینید76

1

1
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Sبر حسب درصد)احتمال خرابی(یت اطمینان قابل ،
Xضریب بار شعاعی دینامیکی
Yضریب بار محوري دینامیکی
Z چنـد  یاتاقـان در هـر ردیـف یـک    اجزاي غلتانتعدادتک ردیفه؛ در یک یاتاقاناجزاي غلتانتعداد

.استدر هر ردیفاجزاي غلتانردیفه با همان تعداد 
α بر حسب درجهنیاتاقایک اسمیزاویه تماس ،
K نسبت گرانرويν/ν1

Λپارامتر فیلم
νمتر مربع بر ثانیهگرانروي سینماتیکی واقعی در دماي کارکرد، بر حسب میلی

ν1متـر مربـع   آید، بر حسب میلیگرانروي سینماتیکی مرجع، در حالتی که روانکاري مناسب بدست می
بر ثانیه

σ متر مربعخستگی، بر حسب نیوتن بر میلیمورد استفاده در شاخص)واقعی(تنش
uσمتر مربعرو، بر حسب نیوتن بر میلیمحدودة تنش خستگی فلز ساچمه

شعاعیايهاي غلتشی ساچمهیاتاقان5

نرخ بار شعاعی دینامیکی مبنا5-1
هاي تکیبراي یاتاقاننرخ بار شعاعی دینامیکی مبنا5-1-1
:شودارائه میزیر معادالت شعاعی بصورت هايیاتاقانرخ بار شعاعی دینامیکی مبنا، براي ن

2
0.7 1.83( cos )r m c wC b f i Z D ــراي بــــــــ : wD ≤ 25.4mm

)1(
2

0.7 1.433.647 ( cos )r m c wC b f i Z D ــراي  بــــــــ : wD > 25.4mm

)2(
.آورده شده است2و 1هايدر جدولبه ترتیب fcو bmمقادیر 

سـطح مقطـع   که در آن شعاع ايو تماس زاویههاي شعاعی شیار عمیقیاتاقانحلقۀ درونیمقادیر براياین 
هاي شیار عمیق شـعاعی و  یاتاقانبیرونی نباشد و همچنین در حلقه 0.52Dwبرش یافتۀ بزرگتر از روساچمه

.رودنباشد به کار می0.53Dwهاي خود تنظیم بزرگتر ازاي و حلقه داخلی یاتاقانتماس زاویه
امـا بـا بکـارگیري شـعاع     . یابـد کوچکتر افزایش نمیشیارتوانایی تحمل بار یاتاقان ضرورتاً با بکارگیري شعاع 

.یابدگتر از آنچه که در باال اشاره شده است کاهش میبزر
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محاسبۀ این مقدار کاهیـده بـه وسـیلۀ    . مورد استفاده قرار خواهد گرفتfcدر حالت اخیر، یک مقدار کاهیدة 
ISO/TRدر استاندارد ) 315(معادالت  .اندداده شده8646:1985

شعاعیهايیاتاقانبراي bmمقادیر-1جدول 
mbتاقاننوع یا

، )هاي با شیار ساچمه جازنیبه غیر از یاتاقان(اي اي شعاعی و تماس زاویههاي ساچمهیاتاقان
3/1هاي خود تنظیمهاي الحاقی و یاتاقانیاتاقان

1/1هاي با شیار ساچمه جازنییاتاقان

هاهاي یاتاقانکیبترنرخ بار شعاعی دینامیکی مبنا براي5-1-2
کنندهاي شعاعی تک ردیفه دوتایی که بصورت واحد عمل مییاتاقان5-1-2-1

تک ردیفه شیاردار تماس شعاعی مشابه که کنار هم روي یاتاقانهنگام محاسبه نرخ بار شعاعی مبنا براي دو 
تماس یاتاقانرت یک آن دو جفت بصو. کنندعمل می) جفت سوار شده(یک شفت سوار شده و بصورت واحد 

. شودشعاعی دو ردیفه در نظر گرفته می

گیرنداي تک ردیفه که به صورت روبرو یا پشت به پشت قرار میهاي تماس زاویهیاتاقان5-1-2-2
اي تک ردیفه مشابه که کنـار هـم   تماس زاویهیاتاقانمبنا براي دو دینامیکی هنگام محاسبه نرخ بار شعاعی 

عمـل  ) جفـت سـوار شـده   (هاي روبرو یا پشت به پشت بصورت واحـد  سوار شده و در آرایشروي یک شفت 
.شوداي دو ردیفه در نظر گرفته میتماس زاویهیاتاقانکنند آن دو بصورت یک می

شعاعیاي ساچمههاي براي یاتاقانcƒمقادیر -2جدول 

)cos a

pw

w

D

D 

cƒضریب

اي هاي ساچمهیاتاقان
اي شیاري دو تماس زاویه

هاي ردیفه و یاتاقان
اي تماس شعاعی ساچمه

تک ردیفه

هاي یاتاقان
اي شیاري ساچمه

تماس شعاعی دو 
ردیفه

هاي یاتاقان
اي خود ساچمه

تنظیم تک ردیفه 
و دو ردیفه

اي هاي ساچمهیاتاقان
پذیر تماس تفکیک

شعاعی تک ردیفه 
)هاي مغناطیسییاتاقان(

01/01/295/279/94/9
02/08/359/334/127/11
03/03/402/383/144/13
04/08/435/419/159/14
05/07/462/443/172/16
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06/01/495/466/184/17
07/01/514/489/195/18
08/08/52501/215/19
09/03/544/513/226/20
1/05/556/524/235/21
11/06/566/535/245/22
12/05/575/546/254/23
13/02/582/556/264/24
14/08/587/557/273/25
15/03/591/567/282/26
16/06/565/567/291/27
17/08/597/567/309/27
18/09/598/567/318/28
19/0608/566/327/29
2/09/598/565/335/30
21/08/596/564/343/31
22/06/595/562/351/32
23/03/592/561/369/32
24/0599/558/267/33
25/06/585/555/375/34
26/02/581/552/382/35
27/07/576/548/389/35
28/01/571/544/396/36

ادامه-2جدول 

)cos a

pw

w

D

D 

cƒضریب

اي هاي ساچمهیاتاقان
اي شیاري دو تماس زاویه

هاي ردیفه و یاتاقان
اي تماس شعاعی ساچمه

تک ردیفه

هاي یاتاقان
اي شیاري ساچمه

تماس شعاعی دو 
ردیفه

هاي یاتاقان
اي خود ساچمه

تنظیم تک ردیفه 
و دو ردیفه

اي هاي ساچمهیاتاقان
پذیر تماس تفکیک

یفه شعاعی تک رد
)هاي مغناطیسییاتاقان(

29/06/566/539/392/37
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3/056533/408/37
31/03/554/526/404/38
32/06/548/519/409/38
33/09/531/511/414/39
34/02/534/502/418/39
35/04/527/493/411/40
36/07/519/483/414/40
37/09/502/482/417/40
38/0504/47418/40
39/02/496/467/409/40
4/04/488/454/409/40

a مقادیر میانیcƒ 1(با درونیابی خطیcos

pw

w

D

D آیندبدست می.

شعاعیاي ساچمههاي براي یاتاقانYو Xمقادیر - 3جدول 

بار محوري نسبینوع یاتاقان
b وa

هاي دو ردیفهیاتاقانهاي تک ردیفهیاتاقان

e e
F

F

r

a e
F

F

r

a e
F

F

r

a e
F

F

r

a 

XYXYXYXY
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اي هــاي ســاچمه یاتاقــان
تماس شعاعی

or

ao

w

a

C

Ff

iZD

F )3

2

172/0172/0

1056/0

3/2

1056/0

3/219/0
345/0345/099/199/122/0
689/0689/071/171/126/0
03/103/155/155/128/0
38/138/145/145/13/0
07/207/231/131/134/0
45/345/315/115/138/0
17/517/504/104/142/0
89/689/61144/0

or

ao

w

a

C

Ff

iZD

F )3

2

eو Yو Xبراي این نوع 

هاي مقدارهاي یاتاقان
تماس شعاعی به کار 

روندمی

هاي یاتاقان
اي ساچمه

ايتماس زاویه
º5 =

173/0172/0

10
1

78/2

78/0

74/323/0
346/0345/04/223/326/0
692/0689/007/278/23/0
04/103/187/152/234/0
38/138/175/136/236/0
08/207/258/113/24/0
46/345/339/187/145/0
19/517/526/169/15/0
92/689/621/163/152/0

هاي یاتاقان
اي ساچمه

ايتماس زاویه
º10 =

175/0172/0

1046/0

88/1

1

18/2

75/0

06/329/0
35/0345/071/198/178/232/0
7/0689/052/176/147/236/0
05/103/141/163/129/238/0
4/138/134/155/118/24/0
1/207/223/142/1244/0
50/345/31/127/179/149/0
25/517/501/117/164/154/0
789/6116/163/154/0

ادامه- 3جدول 
eهاي دو ردیفهیاتاقانهاي تک ردیفهیاتاقانبار محوري نوع یاتاقان
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نسبی
b وa

e
F

F

r

a e
F

F

r

a e
F

F

r

a e
F

F

r

a 

XYXYXYXY

º15 =

178/0172/0

1044/0

47/1

1

65/1

72/0

39/238/0
357/0345/04/157/128/24/0
714/0689/03/146/111/243/0
07/103/123/138/1246/0
43/138/119/134/193/147/0
14/207/212/126/182/15/0
57/345/302/114/166/155/0
35/517/5112/163/156/0
14/789/6112/163/156/0

º20 = -- --

10

43/01

1

09/17/063/157/0
º25 = -- --41/087/052/067/041/168/0
º30 = -- --39/076/078/063/024/18/0
º35 = -- --37/068/066/06/007/195/0
º40 = -- --35/057/055/057/093/014/1
º45 = -- --33/05/047/054/081/034/1

104/0cot4/01cotاي خود تنظیمهاي ساچمهیاتاقان
42/065/0cot

65/0
tan

5/1
پذیر تماس شعاعی اي تفکیکهاي ساچمهیاتاقان

2/0-- -- -- -105/05/2)هاي مغناطیسییاتاقان(تک ردیفه 

aستون اول یا دوم اطالعات موجود را بکار ببرید)رو و لقی داخلیعمق شیار ساچمه(بستگی دارد مقدار بیشینه مجاز که به طراحی یاتاقان
b مقدارهايX وYوe یدآیابی خطی بدست میهاي تماس بوسیله میانمیانی و یا زاویه"بارهاي محوري نسبی"براي
c براي مقدارهايfo بهISO .مراجعه کنید76

آرایش پشت سر هم5-1-2-3
اي یک ردیفه مشابه که در تماس زاویهاي ساچمههايیاتاقاننرخ بار شعاعی مبنا براي دو یا تعداد بیشتري از 

از یک جفت سـوار  جفت شده یا بیشتر (کنند اند و بصورت واحد عمل میکنار هم  روي یک شفت سوار شده
که بصورت پشت سر هم سوار شده، به درستی ساخته شده و نصب آنها به صـورتی اسـت کـه بـار بـه      ) شده

تک ردیفه یاتاقانبرابر نرخ یک 7/0ها به توان یاتاقانصورت مساوي روي آنها توزیع شود، برابر است با تعداد 

1هاي قابل تعویض مستقلیاتاقان5-1-2-4

تک ردیفـه مسـتقل از یکـدیگر    هايیاتاقانها به صورتی باشد که تعدادي از یاتاقانالیل فنی، آرایش اگر به د
.کاربرد ندارد3-1-1-5بندجایگزین شوند ، در این صورت

1 - Independently replaceable bearings
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بار شعاعی دینامیکی معادل 5-2
هاي تکیبار شعاعی دینامیکی معادل براي یاتاقان5-2-1

اي تحـت نیروهـاي   شـعاعی و تمـاس زاویـه   اي ساچمههاي براي یاتاقان) Pr(معادل نیروي شعاعی دینامیکی
:شعاعی و محوري ثابت، بصورت زیر است

r r aP XF Y F  )3           (

هاي شیار سـطح مقطـع   هاي با شعاعاین مقدارها براي یاتاقان.داده شده است3در جدول Y , Xمقدارهاي 
در 2-4هـاي  توانـد بـا روش  میY, Xهاي شیار، محاسبات براي سایر شعاع. روندبه کار می1-1-5مطابق با 

ISO/TR .بدست آید8646:1985

هاي یاتاقاندل براي ترکیببار شعاعی دینامیکی معا5-2-2
اي تک ردیفهتماس زاویهاي ساچمههاي هاي روبرو و پشت به پشت یاتاقانآرایش5-2-2-1

اي تک ردیفه مشابه که کنار هم روي یـک  تماس زاویهاي ساچمهبراي محاسبه بار شعاعی معادل دو یاتاقان 
ند، در حالت قرارگیري پشت به پشت یا روبرو، کنعمل می) جفت سوار شده(شفت سوار شده و بصورت واحد 

.شوداي دو ردیفه در نظر گرفته میآن دو بصورت یک بلبرینگ تماس زاویه

اي تک ردیفه تماس شعاعی مشابه به صورت پشت به پشت یا روبرو نصب شوند، کاربر باید بـا  اگر دو یاتاقان ساچمه-یادآوري
.بار شعاعی معادل مشورت نمایدکارخانه سازنده برینگ در مورد محاسبه

آرایش پشت سر هم5-2-2-2
تک ردیفه مشابه که کنار هـم روي یـک شـفت    اي ساچمهاعی معادل دو یا چند یاتاقان شعبراي محاسبه بار 

در حالـت قرارگیـري پشـت سـر هـم،      . انـد سـوار شـده  ) جفت یا ردیـف (طوري که بصورت واحد عمل کنند 
Y,مقدارهاي  Xبـا بکـارگیري   ) را ببینیـد 3جدول (بار محوري نسبی . رودبراي یاتاقان تک ردیفه بکار می

1i 0و مقادیر ,r aC Fاگرچـه مقـدارهاي  . (شودها منسوب است، ایجاد میکه هر دو فقط به یکی از برینگ
,r aF Fگرددبه بارهاي عمومی مورد استفاده براي محاسبه بار معادل چیدمان کامل بر می.(

نرخ عمر مبنا5-3
معادله عمر5-3-1

: بصورت زیر است مطابق معادلۀ عمر شعاعی اي ساچمههايیاتاقاننرخ عمر مبنا براي 
3

10 P
r

t

C
L

 
  
 

)4(
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rPمقدارهاي , rC شوندمحاسبه می5-2و 5-1مطابق روابط.
بیشتري از برینگ هاي تک ردیفه که بصورت واحد عمل فرمول عمر همچنین براي سنجش عمر دو یا تعداد

بـراي ترتیـب قرارگیـري کامـل     rCنرخ بارنشان داده شد 1-1-5همانطور که دررود، می کنند  به کار می
Y,Xاستفاده از مقدارهاي . شوده میبراي بارگذاري کامل در ترتیب قرارگیري محاسبrPو بار معادلیاتاقان

.باشدمی2-2-5شده در اشاره
هاي بارگذاري معادله عمرمحدودیت5-3-2

اگرچـه بارهـاي بسـیار سـنگین     . دهـد مـی یاتاقـان بارهـاي از بزرگیبازهبراي فرمول عمر نتایج قابل قبولی
باید بـا  بنابراین کاربر . شیار ساچمه شودتوانند باعث تغییر شکل پالستیک مضر در محل تماس ساچمه ومی

0.5یا0rCبهrPدر کاربرد فرمول عمر در این مورد که در کجا سازندة یاتاقان rCاستهر کدام که کوچکتر
. برسد مشورت نماید

باعث تغییر مدهاي شکست شود به وسیلۀ این اسـتاندارد مـورد بررسـی    بارهاي بسیار سبک که ممکن است 
.اندقرار نگرفته

1گردکفايهاي ساچمهیاتاقان6

نرخ بار محوري دینامیکی مبنا 6-1
هاي تک ردیفهنرخ بار محوري دینامیکی مبنا براي یاتاقان6-1-1

گرد تک ردیفه، یک جهته یـا دو جهتـه   کفاي ساچمههايیاتاقان، براي aCنرخ بار محوري دینامیکی مبنا ،
: بصورت زیر است













90,4.25

tan)(cos647.3

90,4.25

647.3

90,4.25

tan)(cos

90,4.25

4.13
27.0

4.13
2

8.13
27.0

8.13
2











mmDfor

DZfbC

mmDfor

DZfbC

mmDfor

DZfbC

mmDfor

DZfbC

w

wcma

w

wcma

w

wcma

w

wcma

1.3mb.کنندهایی است که بار را در یک جهت تحمل میتعداد ساچمهZکه در آن  

بیشـتر  روسطح مقطع ساچمههاي شیار شعاعهایی که و براي یاتاقانشودمیداده 4در جدول cfمقدارهاي
0.54از wDنباشد به کار می رود.

1 - Thrust ball bearings

)5(

)6(

)7(

)8(
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عاع شیار اما با بکارگیري ش. شودزیاد نمی،ضرورتاً با بکارگیري شعاع شیار کمترتوانایی تحمل بار یک یاتاقان
ــی    ــاهش م ــد ک ــاره ش ــاال اش ــه در ب ــداري ک ــتر از مق ــدبیش ــدة   .یاب ــدار کاهی ــک مق ــر ی ــت اخی fcدر حال

ISO/TRدر ) 320(بوسیله معادالت  هـاي بـا   براي یاتاقان8646:1985 90  در ) 325(و معـادالت
ISO/TRاستاندارد  هاي با براي یاتاقان8646:1985 90توانند استخراج شوندمی.

گردکفاي ساچمههاي براي یاتاقانfcمقدارهاي-4جدول 
)a

pw

w

D

D
cf)cos a

pw

w

D

D cf

 90
)45 b60 75

01/07/3601/01/422/393/37
02/02/4502/07/511/489/45
03/01/5103/02/582/547/51
04/07/5504/03/639/581/56
05/05/5905/03/676/627/59

06/09/6206/07/708/657/62
07/08/6507/05/734/682/65
08/05/6808/09/757/703/67
09/07109/0786/722/69
1/03/731/07/792/747/70

11/04/7511/01/815/72
12/04/7712/03/826/76
13/03/7913/03/835/77
14/01/8114/01/843/78
15/07/8215/07/848/78

16/04/8416/01/852/79
17/09/8217/04/855/79
18/04/8718/05/856/79
19/08/8819/05/856/79
2/02/902/04/855/79
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21/05/9121/02/85
22/08/9222/09/84
23/01/9423/05/84
24/03/9524/084
25/04/9625/04/83

26/06/9726/08/82
27/07/9827/082
28/08/9928/03/81
29/08/10029/04/80
3/09/1013/06/79

ادامه-4جدول 
)a

pw

w

D

Dcf)cos a

pw

w

D

D cf

 90
)45 b60 75

31/09/102
32/09/103
33/08/104
34/08/105
35/07/106

aمقدارهايcfبراي
pw

w

D

D 1(یاcos

pw

w

D

xD انـد بوسـیلۀ درونیـابی خطـی بـه دسـت       هاي تماس، مقادیري که در جدول نشان داده نشدهیا زاویه/ و

.آیندمی
bگرد هاي کفبراي یاتاقان >45º 45، مقدارهاي داده شده براي درونیابی مقدارهايº 60وºروندبه کار می.

هاي دو یا بیشتر هاي با ردیف ساچمهنرخ بار محوري دینامیکی مبنا براي یاتاقان6-1-2
هـاي دو یـا   د براي تعداد ردیـف گرکفايهاي غلتشی ساچمهیاتاقانبراي aCنرخ بار محوري دینامیکی مبنا

. در زیر داده شده است،هاي یکسانی براي تحمل نیرو در یک جهت دارندبیشتر که ساچمه

3
10 10 10 10

3 3 3
1 2

1 2
1 2

( ... ) ... n
a n

a a an

Z Z Z
C Z Z Z

C C C


                          

)9(
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1هاي بارنرخ 2, ,...,a a anC C C1ردیفتعداد هاي با براي ساچمه 2, ,..., nZ Z Z   بوسیله فرمـول اختصـاص داده
.شودتک ردیفه محاسبه میهايیاتاقانبراي 1-1-6بند شده در

بار محوري دینامیکی معادل6-2
90گرد بـا کفاي ساچمههاي براي یاتاقان،aPبار محوري دینامیکی معادل،  هـاي شـعاعی و   ، تحـت بار

.محوري ثابت بصورت زیر است
a r aP XF Y F  )10                  (

X,مقدارهاي Y شیار سـطح مقطـع   هايهاي با شعاعها براي یاتاقانن ضریبای.داده شده است5در جدول
در 2-4از معـادالت  توانـد مـی X,Yهـاي شـیار محاسـبه    براي سایر شعاع. روندبکار می1-1-6مطابق با بند 

ISO/TRاستاندارد .استخراج شود8646:1985
90گرد باکفاي ساچمههاي یاتاقان بار محوري دینـامیکی  . توانند تحمل کنندمحور را میفقط بارهاي

.آیدبه دست میزیرها از رابطه معادل براي این نوع یاتاقان
a aP F )11       (

گردکفهايیاتاقانبراي Yو Xمقدارهاي -5جدول 

 a)

هاي تک یاتاقان
هاي دو جهتهیاتاقانجهته

e
e

F

F

r

a e
F

F

r

a e
F

F

r

a 

XYXYXY
º453(66/018/159/066/025/1

º5073/037/157/073/049/1
º5581/06/156/081/079/1
º6092/09/155/092/017/2
º6506/113/254/006/1168/2
º7028/19/253/028/143/3
º7566/189/352/066/167/4
º8043/286/552/043/209/7
º858/475/1151/08/429/14

º90)sin3/2 -1 (
tan25/11)sin3/1-1 (

tan13/20
)sin3/1-1 (

13/10
)sin3/2 -1 (

tan25/11tan
25/1

2
3
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a مقدارهايX وY وeآیندبراي مقدارهاي متوسط با درونیابی خطی بدست می.
b

e
F

F

r

a 
.هاي تک جهته مناسب نیستبراي یاتاقان

cگرد هاي کفبراي یاتاقانº45 º45، مقدارهاي < .آیندبدست میº50و º45بین از درونیابی خطی <

مبنانرخ عمر6-3

معادله عمر6-3-1
.آیدگرد از رابطه روبرو بدست میکفايیاتاقان ساچمه، براي یک 10Lنرخ عمر مبنا ،

3
10 ( )a

a

C
L

P


)12(
.شوندمحاسبه می2-6و 1-6مندرج در بندهاي از روابط aPوaCمقدارهاي 

هاي بارگذاري معادله عمرمحدودیت6-3-2
چه بارهـاي خیلـی سـنگین    اگر. دهدمییاتاقاناي از نیروهاي فرمول عمر نتایج قابل قبولی براي بازه گسترده

کـاربر بایـد در   .هاي پالستیک مضر در محل تماس سـاچمه و شـیار سـاچمه شـود    تواند باعث تغییر شکلمی
0.5بزرگتر از aPکاربرد فرمول عمر در مواردي که مقدار aC مشورت کندیاتاقانباشد با سازندة.

یار سبک که ممکن است باعث تغییر مودهاي شکست شود به وسیلۀ این اسـتاندارد مـورد بررسـی    بارهاي بس
.اندقرار نگرفته

1شعاعیغلتکی هايیاتاقان7

نرخ بار شعاعی دینامیکی مبنا7-1
هاي تکیبراي یاتاقاننرخ بار شعاعی دینامیکی مبنا7-1-1

:شعاعی به صورت زیر است غلتکی یاتاقان، براي یک rCکی مبنا ،نرخ بار شعاعی دینامی
27

29
4

3
9

7
)cos( wewecmr DZiLfbC 

)13(
داده ها مقدارهاي ماکزیمم هستند، و . داده شده است7در جدول Cfو مقدارهاي6در جدول mbمقدارهاي

تـرین بارگـذاري   تحت بار، تنش ماده تحـت سـنگین  رود که در یاتاقانبکار میغلتکیهاي فقط براي یاتاقان
از مقدارهاي داده شده در جـدول  Cfمقدارهاي کوچکتر از. یکنواخت باشدک و شیار اساساًتسطح تماس غل

ک و شیار تهاي محل تماس غلزمانی بکار می رود که، تحت بار، تمرکز تنش قابل توجه در بعضی از قسمت7

1- Radial roller bearing
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هایی باید لحاظ شود ،بـراي مثـال، در مرکـز نقـاط تمـاس اسـمی، در       وجود داشته باشد، چنین تمرکز تنش
هاي با طـول  کتهاي با غلاند و در یاتاقانها با دقت هدایت نشدهکتهایی که غلانتهاي خط تماس، در یاتاقان

.کتبرابر بزرگتر از قطر غل5/2

شعاعیغلتکیهاي براي یاتاقانbmمقادیر - 6جدول 
mbنوع یاتاقان

1/1کاري شدههاي ماشینسوزنی با حلقههاي غلتکیهاي غلتکی مخروطی و یاتاقاناي، یاتاقانهاي غلتکی استوانهیاتاقان
1هاي غلتکی سوزنی با پوسته کشیده شدهیاتاقان
15/1هاي غلتکی کرويیاتاقان

ی شعاعیکهاي غلتبراي یاتاقانfcبیشینه مقادیر - 7جدول 
)cos a

pw

we

D

D 
cf

01/01/52
02/08/60
03/05/66
04/07/70
05/01/74

06/09/76
07/02/79
08/02/81
09/08/82
1/02/84

11/04/85
)ادامه(- 7جدول 

)cos a

pw

we

D

D 
cf

12/04/86
13/01/87
14/07/87
15/02/88

16/05/88
17/07/88
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18/08/88
19/08/88
2/07/88
21/05/88
22/02/88
23/09/87
24/05/87
25/087
26/04/86
27/08/85
28/02/85
29/05/84
3/08/83

a مقدارهاي
cf1(هاي میانی براي دادهcos

pw

we

D

D آینداز درونیابی خطی بدست می

هاهاي یاتاقانراي ترکیبنرخ بار شعاعی دینامیکی مبنا ب7-1-2
هاي پشت به پشت و روبروحالت7-1-2-1

مشابه تک ردیفه که کنار هم روي شفت طوري که غلتکی یاتاقانبراي محاسبه نرخ بار شعاعی مبنا براي دو 
در ترتیب قرارگیري پشت به پشت یا روبرو آن دو بصـورت یـک   ،عمل کنند) جفت سوار شده(بصورت واحد 

.شوددو ردیفه در نظر گرفته میانیاتاق

هاي پشت به پشت و روبروهاي قابل تعویض مستقل در حالتیاتاقان7-1-2-2
بصورت مستقل یاتاقاناي باشد که دو ها به گونهیاتاقاناگر به خاطر بعضی مالحظات فنی، ترتیب قرارگیري 

.کاربرد ندارد1-1-1-7بند از یکدیگر قابل تعویض باشند در این صورت

حالت پشت سر هم7-1-2-3
که کنار هم روي یک شفت که بصـورت  غلتکی تک ردیفه یاتاقاننرخ بار شعاعی مبنا براي دو یا بیشتر از دو 

در حالت ترتیب قرارگیري پشت سر هم ) اندجفت شده یا بیشتر از یک جفت نصب شده(کنند واحد عمل می
تـک  برابر توان یـک یاتاقـان  7/9ها ضربدر ي توزیع بار یکسان، برابر تعداد یاتاقانساخت و نصب صحیح براو 

. باشدمیردیفه

هاي قابل تعویض مستقل در حالت پشت سر همیاتاقان7-1-2-4
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که بصـورت مسـتقل   ردیفهتک هايیاتاقانها بستگی به تعداد یاتاقاناگر بنابه دالیل فنی، ترتیب قرارگیري 
. کاربرد ندارد3-1-1-7بل جایگزینی با یکدیگر باشند، باشد در آن صورت قا

بار شعاعی دینامیکی معادل7-2

هاي تکیبار شعاعی دینامیکی معادل براي یاتاقان7-2-1
0ی شعاعی باکهاي غلتبراي یاتاقانPrبار شعاعی دینامیکی معادل، رهـاي شـعاعی و محـوري    ، تحت با

.بصورت زیر است
r r aP XF Y F 

)14(
.داده شده است8در جدول Y,Xمقدارهاي 

0ی شعاعی باکهاي غلتمعادل براي یاتاقانبار شعاعی دینامیکی    که فقط تحت بارهاي شـعاعی هسـتند
: بصورت زیر است

r rP F

)15(

0ی شعاعی باکهاي غلتیاتاقانتوانایی -یادآوري و نحـوه عمـل   براي تحمل نیروهاي محوري با توجه به طراحی یاتاقان
ظات در ارزیـابی بارهـاي معـادل و    براي گرفتن پیشنهادات و مالحباید با سازندة یاتاقانبنابراین کاربر یاتاقان. آن متفاوت است

ها با عمر در مواردي که یاتاقان = .گیرند مشورت کندتحت بار محوري قرار می0

هاهاي یاتاقانبار شعاعی دینامیکی معادل براي ترکیب7-2-2
اي تک ردیفهی تماس زاویهکهاي غلتهاي پشت به پشت و روبروي یاتاقانحالت7-2-2-1
اي تک ردیفه که کنار هم روي شـفت بصـورت واحـد    ی تماس زاویهکغلتاي محاسبه بار شعاعی دو یاتاقانبر

هماننـد بنـد   . انـد و بصـورت پشـت بـه پشـت یـا روبـرو قـرار گرفتـه        ) انـد جفت سـوار شـده  (کنند عمل می
بـراي  8ه در جـدول  داده شدY, Xشوند مقدارهاي دو ردیفه در نظر گرفته میبه عنوان یک یاتاقان7-1-1

.شوددو ردیفه بکار برده مییاتاقان

حالت پشت سر هم7-2-2-2
اي تک ردیفه کـه کنـار هـم    تماس زاویهیکغلتهنگام محاسبه نیروي شعاعی براي دو یا بیشتر از دو یاتاقان

بـراي  ) هجفت شده یا بیش از یک جفت نصـب شـد  . (کننداند و بصورت واحد عمل میروي شفت سوار شده
بکـار  8هاي تـک ردیفـه داده شـده در جـدول     براي یاتاقانY, Xحالت قرارگیري پشت سر هم ، فاکتورهاي 

.رودمی
ی شعاعیکهاي غلتبراي یاتاقانYو Xمقدارهاي -8جدول 
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eنوع یاتاقان
F

F

r

a e
F

F

r

a 
e

XYXY

تک ردیفه   0104/0cot4/0tan5/1
دو  ردیفه   01cot45/067/0cot67/0tan5/1

نرخ عمر مبنا7-3
معادلۀ عمر7-3-1

.شعاعی بصورت زیر استغلتکی هايیاتاقان، براي 10Lنرخ عمر مبنا،
10

3

10
rP
rC

L
 

  
 

)16 (

r,مقدارهاي  rC P محاسبه شده اند2-7و 1-7از روابط مندرج .
هاي تک ردیفه کـه بصـورت واحـد    یاتاقاناین فرمول عمر همچنین براي تخمین عمر دو یا بیشتر از دو تا از

از آرایـش  rCنـرخ بـار  . در این مورد ارجاع داده شـد 1-1-7همانطور که به بند . رودکنند، بکار میعمل می
ارگیـري بدسـت آمـده    از نیـروي کـل وارده بـه ترتیـب قر    rPها محاسبه می شود و بار معـادل کامل یاتاقان

. نشان داده شده است1-2-7در Y, Xمقدارهاي 

هاي بارگذاري معادلۀ عمرمحدودیت7-3-2
با این حال بارگذاري بیش از حد و . دهدمییاتاقانبخش در بازة زیادي از نیروهاي فرمول عمر نتایج رضایت 

. ایجـاد بکنـد  یاتاقـان و شـیار  غلتکحل تماس هاي زیادي در متواند تمرکز تنش زیاد در قسمتسنگین می
0.5بیشتر ازrPبراي کاربردهاي فرمول عمر در مواردي که یاتاقانبنابراین کاربر باید با سازندة  rCشودمی ،

.مشورت کند

گردکفاي ساچمههاي غلتکییاتاقان8

نرخ بار محوري دینامیکی مبنا8-1
هاي تک ردیفهنرخ بار محوري دینامیکی مبنا یاتاقان8-1-1

کنند، بـه صـورت   ها بار را در جهت سطح تماس شیار واشر تحمل غلتکگرد اگر تمام کفیاتاقان غلتکییک 
هاي غلتکییاتاقان، براي تک ردیفه، aCبار محوري دینامیکی مبنا ،. شودیفه در نظر گرفته میدتک ریاتاقان

.شودهاي زیر داده میبه وسیله رابطهردیفهگرد یک یا دو کف
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7 293
9 274

7 293
9 274

90

( ) tan 90

a m c we we

a m c we we

C b f L Z D for

C b f L Cos Z D for



  

  

  
Z کنندهایی است که بار را در یک جهت تحمل میغلتکتعداد.

هـا بـه   غلتـک جاگذاري شـوند ایـن   تاقانیاو هم محور با محور یاتاقانهاي متعدد در جهت محور غلتکاگر 
10-3بـه بنـد   (شـود  ها است در نظر گرفته مـی غلتککه برابر با مجموع طولweLبا طولغلتکعنوان یک 

آنها مقـادیر مـاکزیمم   . اندداده شده10در جدولCfو مقدارهاي9جدولدرmbمقدارهاي) مراجعه نمایید
اساسـاً بـه مقـدار قابـل تـوجهی در      کـه  ، تنش ماده یاتاقانکه تحت بار هاي غلتکییاتاقانهستند و فقط در 

.کاربرد دارد،و شیار ساچمه یکنواخت باشدغلتکترین بارگذاري سطح تماس سنگین
زمانی که تحت بار تمرکز تنش مهم در بعضی از نقاط تماس 10هاي جدول دادهازCfمقدارهاي کوچکتر از

هایی باید لحاظ شود ، براي مثـال، در مرکـز تمـاس    چنین تمرکز تنش. رودو شیار رخ دهد به کار میغلتک
با هايقانیاتااند و در ها با دقت هدایت نشدهغلتکی که هاییاتاقاندر اي اسمی، در انتهاي خط تماس،نقطه

غلتـک  همچنـین در  Cfمقـادیر کمتـر از  . کـاربرد دارد غلتـک برابـر قطـر   5/2هاي با طول بیشـتر از  غلتک
. رودشود به کار میو شیار میغلتکگرد که شکل هندسی باعث لغزش زیاد بین سطح تماس کفهايیاتاقان

ها غلتکاي که داراي طول زیادي در مقایسه با قطر گام مجموعه توانههاي اسغلتکبا هايیاتاقان: براي مثال
.هستند

گردی کفکهاي غلتبراي یاتاقانbmمقادیر-9جدول 
mbنوع یاتاقان

1ايهاي غلتکی سوزنی و استوانهیاتاقان
1/1هاي غلتکی مخروطییاتاقان
15/1هاي غلتکی کرويیاتاقان

گردی کفکهاي غلتبراي یاتاقانcfبیشینه مقدارهاي - 10جدول 
)a

pw

we

D

D
cf)cos a

pw

we

D

D 
cf

º90=b(º50=c(º65=d(º80=

01/04/10501/07/1091/1076/105
02/09/12202/08/1277/124123
03/05/13403/05/1392/1363/134
04/04/14304/03/1487/1448/142
05/07/15005/02/1555/1514/149

06/09/15606/09/1601579/154
07/04/16207/06/1656/1614/159
08/02/16708/05/1695/1652/163

)17(
)18(
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09/07/17109/08/1727/1684/166
1/07/1751/05/1754/171169

11/05/17911/08/1776/1732/171
12/018312/07/1794/175173
13/03/18613/01/1818/1764/174
14/04/18914/03/1829/1775/175

)ادامه(- 10جدول 
)a

pw

we

D

D
cf)cos a

pw

we

D

D 
cf

º90=b(º50=c(º65=d(º80=

15/03/19215/01/1838/1783/176

16/01/19516/07/1833/179
17/07/19717/01846/179
18/03/20018/01/1847/179
19/07/20219/01846/179
2/02052/07/1833/179

21/02/20721/02/183
22/04/20922/06/182
23/05/21123/08/181
24/05/21324/09/180
25/04/21525/08/179

26/03/21726/07/178
27/01/219
28/09/220
29/07/222
3/03/224
a مقدارهاي میانیcfبراي

pw

we

D

D یا
pw

we

D

D cosآیداز درونیابی خطی به دست می.

b مناسب برايº45<<º60
c مناسب برايº60<<º75
d مناسب برايº75<<º90

هاي غلتک دو یا بیشترهاي با ردیفنرخ بار محوري دینامیکی مبنا براي یاتاقان8-1-2
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که نیرو را در غلتکگرد با دو یا چند ردیف کفهاي غلتکییاتاقان، براي aCنرخ بار محوري دینامیکی مبنا ،
:بصورت زیر است،کنندجهت یکسانی تحمل می

1 2

2
9 9 9 9

2 2 2
1 1 2 2

1 2
1 2

( ... ) ... n n
we we n wen

n

Z Lwe Z Lwe Z Lwe
Ca Z L Z L Z L

Ca Ca Ca


                         

)19(
ــرخ ــار ن ــاي ب Canه ... , Ca2, Ca1  ــا ــاي ب ــراي ردیفه ,Zn … Z2ب Z1ــول غل ــو ط ــاي کت ه

Lwen… Lwe2, Lwe1بـود 1-1-1-8هاي تک ردیفـه در بنـد   ، از آنچه که در فرمول داده شده به یاتاقان
. آیدبدست می

.شوندطح شیار واشر تماس دارند یک ردیفه تلقی میها که با سغلتکیا قسمتی از / ها وغلتک

هاهاي یاتاقاننرخ بار محوري دینامیکی مبنا براي ترکیب8-1-3
حالت پشت سر هم8-1-3-1

گرد یک طرفه مشابه که کنار هم روي شـفت  کفغلتکییاتاقاننرخ بار محوري مبنا براي دو یا بیشتر از دو 
در حالـت  ) جفت شده یا بیشـتر ار جفـت نصـب شـده انـد     (که به صورت واحد عمل کنند طوري قرار دارند

7هـا ضـربدر   یاتاقـان قرارگیري پشت سر هم و ساخت و نصب صحیح براي توزیع بار یکسان، برابر با تعـداد  

9
.استیاتاقانتوان یک 

هاي قابل تعویض مستقلیاتاقان8-1-3-2
تـک جهتـه   هاي با در نظر گرفتن تعداد یاتاقانها یاتاقانهاي فنی، ترتیب قرارگیري گر به خاطر بعضی دلیلا

.کاربرد ندارد1-3-1-8بند که بصورت مستقل قابل جایگزینی با یکدیگرند، باشد در این صورت 

بار محوري دینامیکی معادل8-2
90گـرد بـا   ی کـف کهاي غلت، براي یاتاقانaPبار محوري دینامیکی معادل ،     تحـت بارهـاي شـعاعی و
.داده شده اند11در جدول Y,Xمقدارهاي : محوري ثابت بصورت زیر است

a r aP XF Y F 

)20(
90گرد با ی کفکهاي غلتیاتاقان کننـد، بـار محـوري دینـامیکی     توانند تحملفقط بارهاي محور را می

: ها بصورت زیر است معادل براي این نوع از یاتاقان
a aP F )21    (

گردی کفکي غلتهابراي یاتاقانYو Xمقدارهاي - 11جدول 
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eنوع یاتاقان
F

F

r

a e
F

F

r

a 
e

XYXY

تک جهته   90º-1(-1(tan1tan5/1
دو  جهته   90ºtan5/167/0tan1tan5/1

هاي تک جهته مناسب نیستبراي یاتاقان

نرخ عمر مبنا8-3
معادله عمر8-3-1

:  گرد بصورت زیر است کفغلتکی یاتاقان، براي یک 10Lنرخ عمر مبنا ،
10

3

10
a

a

C
L

P

 
  
 

)22(

. محاسبه می شوند2-8و 1-8مندرج در بند از روابط aCوaPمقدارهاي 
گرد یک طرفه کـه بـه صـورت    کفهاي غلتکییاتاقاناین فرمول عمر همچنین براي تخمین عمر دو یا چند 

aCد نـرخ بـار مبنـاي    اشاره شد، در این مور3-1-8بند رود همانطور که در کنند به کار میواحد عمل می

براي بارگذاري کامل در ترتیـب قرارگیـري بـا    aPشود و بار معادل براي ترتیب قرارگیري کامل محاسبه می
.رودبکار می2-8هاي تک جهته در بند داده شده براي یاتاقانY,Xمقادیر بکارگیري 

بارگذاري معادله عمرهاي محدودیت8-3-2
دهد با این حال بارگـذاري بـیش از   مییاتاقاناي از بارهاي بخشی براي بازه گستردهفرمول عمر نتایج رضایت

. و شیار شـود غلتکهاي محل تماس تواند باعث ایجاد تمرکز تنش زیاد در بعضی از قسمتحد و سنگین می
0.5Caبه مقدار برابر یـا بیشـتر از   aPد این فرمول براي حالتی که در مورد کاربریاتاقانکاربر باید با سازندة 

.مشورت کند. رسدمی

نرخ عمر تنظیمی9

کلیات9-1
بخـش، ثابـت   به عنوان معیاري از کارکرد یاتاقان رضایت10Lهاي زیادي، استفاده از نرخ عمر مبنا براي سال
با مواد با کیفیت باالي معمول، کیفیت ساخت خـوب و شـرایط   90%این عمر به قابلیت اطمینان . شده است

.کارکرد متداول بستگی دارد
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تـر تحـت شـرایط    هاي اطمینان مختلـف و یـا عمـر دقیـق    با این وجود، مناسب است که عمر را براي قابلیت
دانسته شده که استفاده از فلزات مدرن یاتاقان با کیفیـت  . کنیمروانکاري بخصوص و شرایط آالینده محاسبه 

باال و تحت شرایط کاري مطلوب و تحت تنش هرتزي معین جزء غلتان، عمرهاي بسـیار طـوالنی یاتاقـان در    
عبـارت دیگـر   بـه . به شرطی که از محدوده خستگی فلز یاتاقان تجاوز نشـود . آیدبه دست می10Lمقایسه با 

.خواهند بود10Lعمرهاي یاتاقان زمانی که تحت شرایط کارکرد غیر عادي باشند کوتاهتر از 
چنـین  . ها براي محاسبه عمر خستگی در این استاندارد مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت   یک رویکرد سیستم

وابسته به یکدیگر با مالحظۀ تمام تأثیراتی که باعث تنش هايروشی، تأثیر تغییرات و فعل و انفعاالت ضریب
.گیردشوند، مورد بررسی قرار میهاي غلتان و نواحی تماس آنها میاضافی اجزاي سطح

محاسـبه عمـر   هابراساس رویکرد سیستم. شود، معرفی میISOaدر این استاندارد، یک ضریب اصالحی عمر، 
.روندها در معادله نرخ عمر تنظیمی به کار می، این ضریبa1اصالح عالوه بر ضریب

Lnm = a1 aISO L10

)23(
شـود و روش  داده می2-9، براي یک بازه از مقدارهاي قابلیت اطمینان در a1ح قابلیت اطمینان، ضریب اصال

.شودشرح داده می3-9، در aISOها، ارزیابی ضریب اصالح رویکرد سیستم

ضریب بهبود عمر براي قابلیت اطمینان9-2
شـود و مقـدارهاي   محاسـبه مـی  ) 23(دلـۀ  نرخ عمر تنظیمی از معا. شودتعریف می2-3قابلیت اطمینان در 

.شودداده می12در جدول ،a1ضریب اصالح عمر براي قابلیت اطمینان، 

اندکی در مقایسه با مقدارهاي استاندارد جهانی 99%تا 95%هاي اطمینان براي قابلیتa1، مقدارهاي 12در جدول -یادآوري
.اندویرایش قبلی تغییر یافته و اصالح شده

1ها رویکرد سیستمضریب اصالح عمر براي 9-3

کلیات9-3-1
نهـایتی داشـته باشـد، بـه شـرط آنکـه       تواند عمر بیتحت بار مشخص، یک یاتاقان با کیفیت باالي مدرن می

.کاري مساعد باشندشرایط روانکاري، پاکیزگی و سایر شرایط
محـدوده  . کننـد ت باال و سازندگان با کیفیت استفاده مـی هاي غلتشی متداول که از فلزات کیفیبراي یاتاقان

هـاي  این مقدار تنش را باید عـالوه بـر تـنش   . رسدمیMPa1500تنش خستگی بر یک مقدار ثابت تقریبی 
.کاري محاسبه کردهاي سازندگان و شرایطاضافی ناشی از رواداري

.شودتر میدقت پایین سازندگان و یا کیفیت فلز باعث محدوده تنش پایین

1 - Life modification factor systems approch
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هستند، و عالوه بر آن، شرایط کاري MPa1500هاي تماس بزرگتر از با این وجود در بسیاري کاربردها، تنش
توان تمام تأثیرات عملکردي می. هاي دیگر و متعاقب آن کاهش عمر یاتاقان شودتواند باعث افزایش تنشمی

:نیهاي کارکردي و استحکام فلز مربوط نمود، یعرا براي تنش
.شودهاي لبه میها باعث افزایش تنشناهمواري-
.شودو جزء غلتان می) شیار(رو ها در سطح تماس ساچمهیک الیۀ نازك روغن باعث افزایش تنش-
دهد، یعنی مقاومت فلزافزایش دما محدوده خستگی فلز را کاهش می-
.دهدهاي حلقوي را افزایش مییک حلقۀ درونی محکم تنش-

محاسـبه شـده مقـدارهاي    1-9بنـد  تعریف شده نرخ عمـر تنظیمـی بـر طبـق     2-3بند ان در قابلیت اطمین
.داده شده است12در جدول a1فاکتورهاي تنظیم عمر 

a1اصالح عمر براي قابلیتضریب - 12جدول 

Lnma1%قابلیت اطمینان 

90L10m1
95L5m62/0
96L4m53/0
97L3m44/0
98L2m33/0

99L1m25/0
2/99L 8/0 m22/0
4/99L 6/0 m19/0
6/99L 4/0 m16/0
8/99L 2/0 m12/0

9/99L 1/0 m093/0
92/99L 08/0 m087/0

)ادامه(- 12جدول 
Lnma1%قابلیت اطمینان 

94/99L 06/0 m080/0
95/99L 05/0 m077/0

هـا محاسـبه عمـر    براین یک رویکرد سیسـتم بنا. متفاوت روي عمر برینگ به همدیگر وابسته هستندتأثیرات
هاي وابسته به یکدیگر مورد بررسـی  خستگی، مناسب است، همچنان تأثیر تغییرات و فعل و انفعاالت ضریب

هـاي عملـی بـراي تخمـین     ها عمر اصالحی اجرایی، روشبراي محاسبات رویکرد سیستم. قرار خواهد گرفت
کنـد و  ت که محدوده تنش خستگی فلـز یاتاقـان را اعمـال مـی    ، توسعه داده شده اسaISOضریب اصالح عمر 

.را ببینید3-3-9سازد، بند تخمین تأثیرات روانکاري و آلودگی روي عمر برینگ را آسان می
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هـاي فشـاري   یک تفسیر نظري راجع به چگونگی تأثیرات اضافی لقی شعاعی در یاتاقان در حال کار، و تـنش 
ISO/TSراستایی استاندارد رو ناهمگن ناشی از ناهمساچمه .شودارائه می16281

محدود بار خستگی9-3-2
، به عنوان تابعی از aISOضریب اصالح عمر، 


 uتواند تعریف شود، محدوده بار خستگی تقسیم شده بـر  ، می

)را ببینید1شکل . (ها بررسی شدتنش واقعی با تأثیرات احتمالی ضریب
هنگام استفاده از مـالك  aISOدهد که چگونه ، همچنین نموداري براي شرایط روانکاري نشان می1در شکل 

نهایت کاهش یابد، به طور منحنی تا بیuσ، به محدوده تنش خستگی σخستگی در صورتی که تنش واقعی، 
ت عمـر یاتاقـان اسـتفاده    معموالً تنش برشی دو وجهی به عنوان مالك خستگی در محاسـبا . یابدافزایش می
تواند بر مبناي مقاومـت خسـتگی برشـی    می8نمودار شکل ). شناسی را ببینیدکتاب]3[مرجع . (شده است

.باشد

aISOضریب اصالح عمر، - 1نمودار 

:تواند با معادلۀ زیر توضیح داده شودمی-1نمودار شکل 

)24(
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زیر سـطوح در  -هايبار داخلی یاتاقان و توزیع تنشرو بیشتر به توزیعتنش خستگی تعیین شده در ساچمه
، شـرح  Cuبراي تسهیل، محاسبات عملی یک محدوده بار خستگی، . سطوح تماس بارگذاري باال بستگی دارد

)را ببینید]3[مرجع . (شودداده می
ISOسازي با نرخ بار استاتیکی در استاندارد در تشابه 76 ،Cu     د کـه در آن  شـو ، بـه عنـوان بـاري تعریـف مـی

تـرین حالـت بارگـذاري    در سـنگین رو اي است که تماس ساچمهدرست به اندازه، uσمحدوده تنش خستگی 
نسبت -رسدشده می


 uتواند تقریباً به اندازة کافی با نسبت سپس می

P

Cu  نزدیک شود، و ضریب اصـالح
.رح داده شود، به صورت زیر شaISOعمر، 

:، تأثیرات زیر مورد توجه قرار گرفته استCuدر محاسبۀ 
نوع، اندازه و هندسه داخلی یاتاقان-
روهاپروفیل اجزاي غلتان و ساچمه-
کیفیت ساخت-
رومحدوده خستگی فلز ساچمه-

.شودتخمین زده می) ب(، با استفاده از معادالت در پیوست Cuحدوده بار خستگی، مقدارهاي م

هاي عملی براي تخمین ضریب اصالح عمرروش9-3-3
کلیات9-3-3-1

هاي تجربی و تجربیـات عملـی   اي و روشرا با ترکیب روش نظري رایانهaISOتکنولوژي جدید امکان تخمین 
.کندفراهم می

استاندارد تحت تأثیر عوامل زیر مورد توجه در این aISOر کنار نوع یاتاقان، بار خستگی و بار یاتاقان، ضریب د
:گیرندقرار می

)هانوع روانکار، گرانروي، سرعت یاتاقان، اندازه یاتاقان، افزودنی(روانکاري -
)بندهاسطح آالیندگی، نشت(محیط -
)ر مقایسه با اندازة یاتاقان، روش وانکاري، فیلتراسیونسختی و اندازة جزء د(اجزاي آالینده -
)پاکیزگی به هنگام نصب، مثالً شستن دقیق سطح و فیلتر روغن مورد استفاده(نصب -

ISO/TSتأثیرات لقی ناهمراستایی یاتاقان روي عمر برینگ در استاندارد  ضریب اصالح . شودداده می16281
:د بدست آیدتوان، از معادلۀ زیر میaISOعمر، 

3-3-3-9و 2-3-3-9در شرایط آلودگی و روانکاري مورد بررسی هستند، آنها با بندهاي Kو eCهاي ضریب
.مرتبط هستند

)25(

)26(
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بـار  P. بـراي نـوع یاتاقـان مربوطـه بدسـت آیـد      6تـا  3هـاي  تواند از شکلمقدارهاي ضریب اصالح عمر می
.است) 21(و ) 20(، )14(، )11(، )10(، )3(دینامیکی مطابق معادالت 

ضریب آلودگی9-3-3-2
هاي دایمی ناشـی از چـرخش ایـن اجـزاء ایجـاد      شود، فرورفتگیهنگامی که روانکار با اجزاي جامد آلوده می

شود، که منتهـی بـه کـاهش عمـر یاتاقـان      هاي موضعی افزاینده تولید میها، تنشدر این فرورفتگی. شودمی
کاهش عمر مربوط به آالیندگی فیلم روانکار در محاسبات به وسیلۀ ضریب آالیندگی این. غلتشی خواهد شد

eCکاهش عمر با دخالت اجزاي جامد فیلم روانکار به موارد زیر بستگی دارد. شودوارد می.
نوع، اندازه، سختی و تعداد اجزاء-
)را ببینید3-3-3-9، بند Kنسبت گرانروي، (ضخامت فیلم روانکار -
ه یاتاقانانداز-

هـاي نمونـه از آالینـدگی بـراي     آید، که سـطح بدست می13مقدارهاي راهنما براي ضریب آلودگی از جدول 
هـا یـا معـادالت    مقـدارهاي تشـریحی و دقیـق از دیـاگرام    . دهدهاي بخوبی روانکاري شده را نشان مییاتاقان

اء با سختی و زبري متفاوت کـه نـرخ بـار    این مقدارها براي مخلوطی از اجز. تواند، بدست آیدپیوست الف می
هـاي  اگر اجزاي سخت بزرگ وجود داشته باشند که بزرگتر از انـدازه . زنند صادق استاصالحی را تخمین می

ISOهاي پاکیزگی استاندارد کالس تـر از نـرخ عمـر    باشند، عمر یاتاقان بـه طـور قابـل تـوجهی کوتـاه     4406
.تواند باشدمحاسبه شده می

ضریب آلودگی-13جدول 

eCسطح آلودگی

Dpw < 100mmDpw ≥ 100mm

العاده پاکیزهفوق
اندازه ذرات آالینده به اندازه ضخامت فیلم است

شرایط آزمایشگاهی
11

پاکیزگی باال
شودروغن از داخل فیلترهاي بسیار خوب عبور داده می

بندي شده استکاري شده و نشتشرایطی که یاتاقان گریس
8/0تا 6/09/0تا 8/0

پاکیزگی عادي
شودروغن از داخل فیلترهاي خوب عبور داده می

بند فلزي نصب شده استکاري شده و نشتشرایطی که یاتاقان گریس
6/0تا 5/08/0تا 6/0

آلودگی خفیف
4/0تا 3/06/0تا 5/0آلودگی خفیف در روانکاري

آلودگی نوعی
اي، اجـزاي خورنـده و   بنـد اسـت، فیلترهـاي دوره   تشرایطی که یاتاقان بدون نش
کنندناخالصی یاتاقان را احاطه می

2/0تا 1/04/0تا 3/0
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)ادامه(-13جدول 

eCسطح آلودگی

Dpw < 100mmDpw ≥ 100mm

آلودگی شدید
0تا01/0تا 1/0بند نصب شده استمحیط کار یاتاقان بسیار آلوده است و یاتاقان بدون نشت

00آلودگی بسیار شدید

.اندهاي ناشی از آب یا سایر سیاالت در این استاندارد محاسبه نشدهآلودگی
، ممکن است شکست خوردگی ایجاد شود و عمـر یاتاقـان خیلـی کمتـر از     ) eC→0(هاي شدید در آلودگی

.مقدار محاسباتی نرخ بار اصالحی شود

گرانروينسبت 9-3-3-3
گرانرويمحاسبه نسبت 9-3-3-3-1

اگر یـک الیـۀ جداسـاز کـافی     . شودکارآیی روانکار عمدتاً با درجه جدایش سطوح تماس غلتشی مشخص می
شـرط  . روانکار تشکیل شود، روانکار باید داراي یک حداقل گرانروي در شرایط دماي کـاربردي داشـته باشـد   

، به عنـوان گرانـروي   ν، به عنوان نسبت گرانروي واقعی، Kشود، جداسازي روانکار با نسبت گرانروي بیان می
.شود، گرانروي سینماتیکی استفاده می1νسینماتیکی مرجع،

.شوددر شرایط کار روانکار در دماي کاري بیان می

1


K

)27(
هاي تماس غلتشی تشـکیل شـود، روانکـار بایـد گرانـروي حـداقل       براي اینکه فیلم روانکاري کافی بین سطح

.کاري داشته باشدمشخصی در دماي معین شرایط
به تواند می¤ 1νمرجع، گرانروي سینماتیکی .افزایش یابدνتواند با افزایش گرانروي کاربردي عمر یاتاقان می

.، تخمین زده شودDpwبراساس وابستگی به سرعت یاتاقان و قطر گام، 2وسیلۀ نمودار شکل 
d)0.5قطر میانگین یاتاقان همچنین از رابطۀ  + D) زیر محاسبه شود) 29(و ) 28(و یا معادالت.

محدودیت محاسبه نسبت گرانروي9-3-3-3-2
رو یاتاقـان بـا کیفیـت سـاخت     کاري شـده سـاچمه  هاي ماشینهاي معدنی و سطحبراساس روغنKمحاسبه 

.مناسب است

)28(

)29(
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هاي سینتیکی اسـتفاده شـود، بـه عنـوان     به طور تقریبی براي روغن) 29(و ) 28(و معادالت 2نمودار شکل 
تغییرات پایین گرانروي با (آن دسته که گرانروي بزرگتر دارند ، براي)SHC(روکربن سینتیکیمثال نوع هید

شـوند، و بـه وسـیلۀ آن دسـته از     هاي معدنی تقویت مـی گرانروي روغن-که با یک ضریب بزرگتر فشار) دما
باشـند،  ºC40اي هاي روغن که در دماهاي عملکرد گوناگون در صورتی که داراي گرانروي مشابه در دمفیلم

.یکسان هستند
رو به عنوان مثال براي سطح صاف سـاچمه باشد،Kبا وجود این اگر، نیاز به تخمین تشریحی باالیی از مقدار 

، Λپـارامتر فـیلم،   . . . گرانـروي مخصـوص، چگـالی مخصـوص و     -کاري شده مخصوص، ضریب فشارماشین
هنگـامی  ]4[مثالً در مرجـع  . ر ادبیات فنی شناخته شده استاین پارامتر فیلم به خوبی د. تواند بکار رودمی
:شودبه طور تقریبی از رابطۀ زیر تخمین زده میKشود، مقدار محاسبه میΛکه 

3.1K
)30(

روانکاري گریس9-3-3-3-3
هـاي پایـۀ روغـن هسـتند بـا      داراي کاربرد یکسان گرانـروي گـریس  ) 29(و ) 28(و معادالت 2نمودار شکل 

هاي تماس شاید در شرایط بد روانکاري عمل کنند زیرا که احتمال تراوش گـریس بـه   روانکاري گریس سطح
.و امکان کاهش عمر وجود داردبیرون و در نتیجه روانکاري بد 



34

1ν، سینماتیکی مرجعگرانروي-2شکل 

EPهاي مالحظات افزودنی9-3-3-3-4

eCو یک ضریب آلودگی K<1در حالتی از یک نسبت گرانروي  ≥ براي این نسبت  گرانروي، یـک مقـدار   0.2
K = تواند استفاده استفاده شود، میEPهاي مؤثر یدر حالتی که روانکاري با افزودنaISOو eCدر محاسبات 1

3aISO، محدود به aISOدر این حالت، ضریب اصالح عمر، . شود به همین ترتیب براي ضـریب  خواهد شد،≥
واقعـی  Kباشد، بـراي روانکارهـاي عـادي بـا مقـدار      3در صورتی که این مقدار بزرگتر از aISOاصالح عمر، 
.شودمحاسبه می
EPهاي تماس است که هنگام افزودن یک کنندگی مشهور سطحنتیجۀ تأثیر صافKفزایش مقدار این عامل ا

.مؤثر مورد انتظار است

محاسبه ضریب اصالح عمر9-3-3-4
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تواند تخمین زده شود و یا از معادالت می6و 5، 4، 3هاي به راحتی به وسیله شکلaISOضریب اصالح عمر، 
نشـان  3-3-3-9و 2-3-3-9، 2-3-9در Kو Cu ،eCهاي نحوة تخمین ضریب. سبه شودمحا) 42(تا ) 31(

.شودداده می
تر و تشـریحی  مقدارهاي راهنماي دقیق. آیدبدست می13، از جدول eCمقدارهاي راهنماي ضریب آلودگی، 
.آیدبدست میاز نمودارها یا معادالت پیوست الف

aISOمر محدود به براي مالحظات عملی، ضریب اصالح ع ≤ این محدوده همچنین در شـرایط  . خواهد شد50
5

P

Ce uCرودبه کار می.
Kبراي مقدارهاي  > K، مقدار 4 = .مورد استفاده خواهد بود4

Kهنگامی که مقدار  < با نتایج تجربی پذیرفته شده حال حاضر ممکن نیست aISOاست، محاسبۀ ضریب 0.1
Kبراي aISOاي و مقداره > .خارج از بازة معادالت و نمودارها است0.1

هاي شعاعی، براي یاتاقانaISOضریب اصالح عمر، -3شکل 
.کننداز معادالت زیر پیروي می3هاي شکل منحنی
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هاي شعاعی، براي یاتاقانISOaضریب اصالح عمر، - 4شکل 

)31(

)32(

)33(
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.کنندزیر پیروي میاز معادالت 4هاي شکل منحنی

گردکفهاي ، براي یاتاقانISOaضریب اصالح عمر، -5شکل 

)34(

)35(

)36(
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.کننداز معادالت زیر پیروي می5هاي شکل منحنی

گردغلتشی کفهاي ، براي یاتاقانISOaضریب اصالح عمر، - 6شکل 

)37(

)38(

)39(
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.کننداز معادالت زیر پیروي می6هاي شکل منحنی

)40(

)41(

)42(
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پیوست الف
)اطالعاتی(

روش تشریحی براي تخمین ضریب آلودگی

کلیات1-الف
این پیوست روش بهتر و . شودداده می2-3-3-9، در eCیک روش ساده براي تخمین اندازة ضریب آلودگی، 

مختلف نفوذ آلـودگی  هاي کند، عالوه بر آن، درجۀ آلودگی ضریبتهیه میeCمبسوطی براي محاسبه ضریب 
تخمین زده شد، براي محاسبه ضـریب اصـالح عمـر مطـابق بنـد      eCهنگامی که . کندرا روي نمودار رسم می

.شودبکار برده می9-3-3-4
.رودهاي روانکاري زیر بکار میبراي روش. شودهاي آلودگی که با نمودارها یا معادالت تخمین زده میضریب

ار با روغن فیلتر شده داخل خط قبل از استفاده در یاتاقانروانکاري روغن گردشی دو-
روانکاري حمام روغن یا روانکاري روغن گردشی دوار با فیلترهاي خارج از خط-
روانکاري گریس-

شـود، بـه اسـتاندارد    هنگامی که روانکار روغن مه مـورد اسـتفاده مـی   eCبراي محاسبۀ تأثیر ضریب آلودگی 
ISO/TR .مراجعه کنید1281

نمادها 2-الف
.رودو نمادهاي زیر به کار می4براي مقصود این پیوست، نمادهاي بند 

x اندازة جزء آالینده، بر حسبm(c)μاستانداردبر حسب کالیبراسیونISO 11171

βX(c) نسبت فیلتراسیون در اندازة جزء آلودهx) نمادxباالیی را ببینید (

شمارشـگر اتوماتیـک   (APCبه صـورت  -xμmاجزاي به اندازة -ه شمارشگر اجزامعرف این است ک) c(نماد 
ISOکالیبره شده با استاندارد ) نوري اجزاء .خواهد بود11171

هاي مختلف روانکاري شرایط انتخاب نمودارها و معادالت براي روش3-الف
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1روغن گردشی با فیلترهاي داخل خط1-3-الف

ISOمطابق بـا اسـتاندارد   m(c)μبر حسب x، با اندازه جزء βX(c)اسیون نسبت فیلتر تـرین  ، متـداول 16889
اي از کـدهاي پـاکیزگی   سطح آلـودگی کـاربردي بـراي بـازه    . ضریب هنگام انتخاب نمودارها و معادالت است

ISOمطابق با استاندارد  ق با موقعیت روغـن  سطح آالیندگی عمدتاً مطاب. شودها اشاره میدر این شکل4406
.قبل از عبور از فیلتر روغن داخل خط است

هاي نمونـه در هـر درجـۀ آلـودگی     برداري از روغنگیري درجۀ پاکیزگی با نمونهتحقیقات نشان داده است که اندازه-یادآوري
عـالوه بـر آن ایـن امکـان     هاي الزم مشکل است که روغن نمونه آلوده نشود و حتی با وجود تمام احتیاط. نهایت مشکل استبی

گیري در احتمال خطاي اندازه. هاي روغن در محاسبات اجزاء داخل شوندنشین شونده مربوط به افزودنیوجود دارد که ذرات ته
. هاي بسیار تمیز بیشتر استهنگام آنالیز روغن

بـازة مشخصـی از   پاکیزگی روغن گردشی در کاربردهایی که از فیلتر داخل خط گذرانده شده اسـت در یـک   
بنابراین سطح آلودگی عمومی روغن قبل از عبور آن از فیلتر داخل خط شـاید بهتـرین   . یابدزمان افزایش می

.هاي روغن باشدارائه واقعی از پاکیزگی روغن گردشی سیستم
ـ βX(c)گیري دقیق پاکیزگی روغن دلیل مناسبی بـراي اسـتفاده از نسـبت فیلتراسـیون     مشکل بودن اندازه ا ب

به عنوان ضریب اصلی نفوذ با اسـتفاده از انتخـاب صـحیح دیـاگرام یـا معادلـه بـراي        xاستفاده از اندازة جزء 
.هاي روغن گردشی داخل خط استسیستم

روانکاري حمام روغن2-3-الف
ودارها کنند، انتخاب نمهاي روغن گردشی و حمام روغن که فقط با فیلترهاي خارج خط کار میبراي سیستم

ISOاي از کـدهاي پـاکیزگی در اسـتاندارد    و معادالت با توجه به سطح آلودگی مورد نیاز که به صورت بـازه 

.گیردشده است، صورت میآورده 4406

روانکاري با گریس3-3-الف
شـان  ن1-براي روانکاري گریس، نمودارها و معادالت پیشنهادي براي سطوح پاکیزگی مختلف در جدول الف

.داده شده است و انتخاب تنها براساس این جدول خواهد بود

نصب یاتاقان و تغذیه روغن4-3-الف
بینی شده یاتاقان، مهم است که یاتاقان تحت شرایط مورد نظر از آغاز و بعد براي بدست آوردن عمرهاي پیش

.از تغذیه روغن جدید به سیستم روانکاري کار کند
هاي مخصوص هنگام کار برینگ در شـرایط  یق محل کار یاتاقان بعد از نصب با پاك کنندهبنابراین شستن دق

.پاکیزة مورد انتظار مهم است

1 - Circulation oil with on-line filters
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فیلتر مناسب به کار . هاي تازه قبل از تزریق به داخل سیستم روغن فیلتر شوندهمچنین مهم است که روغن
.باید بهتر و داراي بازده باالتري باشدشود خواهد رفت اما فیلتري که براي سیستم روغن استفاده می

، براي روانکاري روغن گردشی با فیلترهاي داخل خط eCضریب آلودگی، 4-الف
گردشی با فیلترهاي داخل خط، قبل از آنکه روغن بـه داخـل یاتاقـان تزریـق شـود،      هاي روغنبراي سیستم

. تخمـین زده شـود  4-الـف تـا 1-الفهايالت شکلتواند به وسیلۀ نمودارها یا معادمی، eC، ضریب آلودگی
، x(c)و بـراي مقـدار انتخـابی   . کنـد انتخاب نمودار یا معادله را تعیین می، βX(c)عمدتاً نسبت فیلتراسیون به

همچنـین سیسـتم روغـن مطـابق     . مقدار اشاره شده براي هر نمـودار اسـت  بزرگتر از به اندازه یا βX(c)مقدار
ده  کــــــــــــــــــــــــــــــدهاي اشــــــــــــــــــــــــــــــاره شــــــــــــــــــــــــــــــ  

ISO .داراي کد پاکیزگی خواهد بود4406

: معادله 













3/1

5663.0
1

pw

C
D

ae 55.068.00864.0، که pwDKa  1، با محدودیتa

ISOبازة کدهاي  4406 :10/13/- ،10/12/- ،11/13/- ،11/14/
، β(c)6= 200-ن با فیلترهاي داخل خطهاي روغبراي محاسبه روانکاريCeضریب - 1-الفنمودار

ISO- /10/13کد  4406
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: معادله 













3/1

9987.0
1

pw

C
D

ae 55.068.00432.0، که pwDKa  1، با محدودیتa

ISOبازة کدهاي  4406 :12/15/- ،12/16/ - ،13/15/- ،13/16/
، 12β(c)= 200-هاي روغن با فیلترهاي داخل خطروانکاريبراي محاسبه Ceضریب -2-الفنمودار

ISO-/12/15کد  4406

: معادله 













3/1

6329.1
1

pw

C
D

ae 55.068.00288.0، که pwDKa  1، با محدودیتa

ISOبازة کدهاي  4406 :14/17/- ،14/18/- ،15/18/ - ،15/19/
، 25β(c)≤75-هاي روغن با فیلترهاي داخل خطبراي محاسبه روانکاريCeضریب-3-الفنمودار

ISO-/14/17کد  4406
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: معادله 













3/1

3362.2
1

pw

C
D

ae 55.068.00216.0، که pwDKa  1، با محدودیتa

ISOبازة کدهاي  4406 :16/19/- ،17/20/ - ،18/21/- ،18/22/
، 40β(c)≤75-هاي روغن با فیلترهاي داخل خطبراي محاسبه روانکاريCeضریب -4-الفارنمود

ISO-/16/19کد  4406

1، براي روانکاري روغن گردشی با فیلترهاي خارج خط eCضریب آلودگی، 5-الف

د به وسیلۀ نمودارها یا توانمی، eC، ضریب آلودگیبدون فیلتراسیون یا فیلترهاي خارج خط هاي براي سیستم
بازة کـدهاي پـاکیزگی مطـابق کـدهاي اشـاره شـده       . تخمین زده شود9-الفتا5-الفهايمعادالت شکل

ISO .در هر شکل معادله یا نمودار انتقالی اشاره شده است. خواهد بود4406

1 - Contamination factor, eC, for oil lubricant without filtration or with off-line
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: معادله 













3/1

6796.0
1

pw

C
D

ae 55.068.00864.0، که pwDKa 1دیت ، با محدوa

ISOبازة کدهاي  4406 :10/13/- ،10/12/- ،9/11/- ،9/12/
هاي روغن بدون فیلتر یا فیلترهاي خارج خط براي محاسبه روانکاريeCضریب -5-الفنمودار

ISO- /10/13کد  4406



46

: معادله 













3/1

141.1
1

pw

C
D

ae 55.068.00288.0، که pwDKa  1، با محدودیتa

ISOبازة کدهاي  4406 :12/15/- ،12/14/ - ،12/16/- ،13/16/
هاي روغن بدون فیلتر یا فیلترهاي خارج خط براي محاسبه روانکاريeCضریب -6-الفنمودار

ISO-/12/15کد  4406

: معادله 













3/1

67.1
1

pw

C
D

ae 55.068.00133.0، که pwDKa  1، با محدودیتa

ISOبازة کدهاي  4406 :14/17/- ،14/18/- ،15/18/ - ،15/19/
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هاي روغن بدون فیلتر یا فیلترهاي خارج خط براي محاسبه روانکاريeCضریب -7-الفنمودار
ISO-/14/17کد  4406

: معادله 













3/1

5164.2
1

pw

C
D

ae 55.068.000864.0، که pwDKa  1، با محدودیتa

ISOبازة کدهاي  4406 :16/19/- ،16/18/ - ،17/20/- ،17/21/
هاي روغن بدون فیلتر یا فیلترهاي خارج خط براي محاسبه روانکاريeCضریب -8-الفنمودار

ISO-/16/19کد  4406

: معادله 













3/1

8974.3
1

pw

C
D

ae 55.068.000411.0، که pwDKa  1، با محدودیتa
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ISOبازة کدهاي  4406 :18/21/- ،19/21/ - ،19/22/- ،19/23/
هاي روغن بدون فیلتر یا فیلترهاي خارج خط براي محاسبه روانکاريeCضریب -9-الفنمودار

ISO-/18/21کد  4406

براي روانکار گریس ، eC، ضریب آلودگی6-الف
14-تا الف10-هاي الفمعادالت شکلتواند به وسیلۀ نمودارها یامی، eC، ضریب آلودگیروانکار گریس براي 

موقعیـت کـاري مناسـب را در    . رودبراي انتخاب نمودار یا معادلۀ مناسب بکـار مـی  1-جدول الف. بدست آید
.ترین حالت موجود انتخاب کنیدسطرهاي جدول براي بیش

انتخاب نمودارها و معادالت براي روانکار گریس-1- الفجدول 
سطح آلودگیشرایط کارکرد

کـاري  مونتاژ بسیار پاکیزه با پاکیزگی دقیق، نشست بسیار مناسب در مقایسه با شرایط کارکرد، گریس
.شودهاي کوتاه انجام میبطور متناوب یا در بازه

.رودبندي مؤثر عمر در شرایط کاري بکار میبند، گریس براي ظرفیت نشتهاي داراي نشتانیاتاق

العاده پاکیزهفوق
10-نمودار الف

مونتاژ پاکیزه با پاکیزگی دقیق، نشست بسیار مناسب در مقایسه با شرایط کارکرد، مطـابق مشخصـات   
.سازنده یاتاقان است

. رودبندي مناسب عمر در شرایط کاري بکار مـی براي ظرفیت نشتبند، گریسهاي داراي نشتیاتاقان
بند فلزيهاي داراي نشتیعنی یاتاقان

پاکیزگی عادي
11-نمودار الف

کـاري مطـابق   گـریس . رودبندي متوسط عمر در شرایط کـاري بکـار مـی   مونتاژ پاکیزه، ظرفیت نشت
.مشخصات سازنده یاتاقان است

آلودگی خفیف تا 
وعیآلودگی ن

12-نمودار الف

بندي ضـعیف عمـر   شود، ظرفیت نشتمونتاژ در کارگاه، یاتاقان و متعلقات آن بعد از نصب شسته نمی
هاي تعریف شده توسـط سـازنده   تر از دورهکاري طوالنیهاي گریسرود، دورهدر شرایط کاري بکار می

.است

آلودگی شدید
13-نمودار الف

آلودگی بسیار شدیدکاري طوالنیهاي گریسبندي ناکافی دورهمونتاژ در محیط آلوده نشت
14-نمودار الف
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: معادله 













3/1

6796.0
1

pw

C
D

ae 55.068.00864.0، که pwDKa  1، با محدودیتa

پاکیزگی باال-گریسبراي روانکاريeCضریب -10-الفنمودار

: معادله 













3/1

141.1
1

pw

C
D

ae 55.068.00432.0، که pwDKa  1، با محدودیتa

پاکیزگی عادي-گریسبراي روانکاريeCضریب -11-الفنمودار
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Dpw<500 mmبراي -













3/1

887.1
1

pw

C
D

ae 55.068.00177.0، که pwDKa  1، با محدودیتa

Dpw≥500 mmبراي -













3/1

677.1
1

pw

C
D

ae 55.068.00177.0، که pwDKa  1، با محدودیتa

آالیندگی خفیف تا نوعی-گریسبراي روانکاريeCضریب -12-الفنمودار

: معادله 













3/1

662.2
1

pw

C
D

ae 55.068.00115.0، که pwDKa 1ت ، با محدودیa

آلودگی شدید-گریسبراي روانکاريeCضریب -13-الفنمودار
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: معادله 













3/1

06.4
1

pw

C
D

ae 55.068.000617.0، که pwDKa  1، با محدودیتa

آلودگی بسیار شدید-گریسبراي روانکاريeCضریب -14-الفنمودار

پیوست ب
)اطالعاتی(

محاسبه محدوده بار خستگی

کلیات1-ب
هـا، انـدازه و   ، با توجه بـه نـوع یاتاقـان   Cuاین پیوست شامل پیشنهاداتی براي محاسبه محدوده بار خستگی، 

.رو استروها و محدوده خستگی فلز ساچمههندسه داخلی یاتاقان، شکل اجزاي غلتشی و ساچمه
محـدوده بـار   . رودهاي موجود در ایـن اسـتاندارد بـه کـار مـی     ها و شرطن روش، دستورالعملبراي کاربرد ای

هاي غلتشـی لزومـاً   یاتاقان. رود، به عنوان معیار منحصر به فرد براي انتخاب یاتاقان به کار نمیCuخستگی ، 
.دتر از محدوده خستگی نخواهند بوداراي عمر نامحدود در شرایط اعمال بارهاي پایین

تواند منتهی بـه افـزایش   هاي غلتشی، روانکاري مرزي یا مخلوط و روانکار آالینده میدر شرایط عملی یاتاقان
رو شود، بنابراین حتی در حالتی که بار یک یاتاقـان زیـر محـدوده بـار خسـتگی اسـت،       هاي فلز ساچمهتنش
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نین تـأثیراتی از روانکـاري و آلـودگی    چ. تواند افزایش یابدرو به طور موضعی میمحدوده خستگی فلز ساچمه
.شوددخالت داده میو پیوست الف3-9روانکار به وسیلۀ روش نرخ مبنا در 

نمادها 2-ب
.روندو نمادهاي زیر بکار می4براي مقاصد این پیوست، نمادهاي بند 

Eمتر مربعهاي االستیسته، برحسب نیوتن بر میلیمدول
E(x)ي کامل نوع دومهاي بیضوانتگرال

eزیر نویس حلقۀ بیرونی یا واشر محفظه
F(p)اختالف انحناء نسبی

iزیرنویس حلقۀ درونی یا واشر شفت
K(x)انتگرال بیضوي کامل نوع اول
Quمحدوده بار خستگی از یک تماس تکی، برحسب نیوتن
reمتررو حلقۀ بیرونی، بر حسب میلیشعاع شیار سطح مقطع ساچمه
riمتررو حلقۀ درونی، بر حسب میلیشیار سطح مقطع ساچمهشعاع
Xنسبت شعاع قطر بزرگتر به محور قطر کوچکتر محور تماس بیضوي
γ ،پارامتر کمکی

pw

w

D

D 


cos


φاي جزء غلتشی، برحسب درجهزاویهموقعیت
Eνنسبت پواسون
ρ2به توان متر تقسیم بر منهاي یکسطح تماس، برحسب میلیانحناي
ρΣ2متر بر منهاي یک به توان مجموع انحناء، برحسب میلی

Huσمتـر  رو به محدوده خستگی برسد، برحسب نیوتن بر میلیتنش تماسی هرتز هنگامی که فلز ساچمه
مربع

Cu، محدود بار خستگی3-ب

کلیات1- 3-ب
شرح داده شود، یعنی محدوده بار خسـتگی  P/uCبت تواند به عنوان تابعی از نس، میISOaضریب اصالح عمر، 

.توضیح داده شد2-3-9تقسیم بر بار دینامیکی معادل، همانطور که در 
یـک  . شـود نشان داده می2-3-، از یک یاتاقان در بCuیک روش محاسباتی پیشرفته محدوده بار خستگی، 

ایـن تـنش تماسـی بـراي     . تـه اسـت  روها بـه کـار رف  بین اجزاي غلتشی و ساچمهMPa1 1500تنش تماسی 
.رودسازنده با کیفیت به کار می-هاي داراي کیفیت باالي فلز ویاتاقان

.شودارائه می3-3-، یک روش ساده در بCuتري از، براي تخمین کم دقت

1- MPa = 1 N/mm2
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Cu،روش پیشرفته محاسبه محدوده بار خستگی2- 3-ب

محدوده بار خستگی یک تماس تکی1-2- 3-ب
کلیات1- 1-2- 3-ب

رو درسـت بـه   محدوده بار خستگی یک تماس تکی، عبارت از باري است که تحت آن تـنش در فلـز سـاچمه   
اي این بار هنگامی کـه خـط تمـاس نیـاز بـه آنالیزهـاي       براي تماس نقطه. رسدمحدوده خستگی این فلز می

.تواند محاسبه شودعددي بیشتري دارد به طور تحلیلی می

هایاتاقان2- 1-2- 3-ب
.روها مورد استفاده خواهند بودانحناء واقعی ساچمه و ساچمههايبراي محاسبه محدوده بار خستگی، شعاع

رو یـک حلقـۀ   ، و تماس ساچمه)شفت واشر(محدوده بار خستگی در تماس ساچمه رو یک حلقۀ درونی تنها 
.شودبه صورت زیر محاسبه می) واشر محفظه(بیرونی تکی 

)                                   1-ب(

.آیدبه دست می2-نسبت محور قطر بزرگ به محور قطر کوچک تماس بیضی از معادلۀ ب

-ب(
2 (

:عبارت است از ) 2-ب(بیضوي کامل در معادلۀ نوع اول انتگرال 

-ب(
3(

:انتگرال بیضوي کامل نوع دوم عبارت از 

)4-ب(
:عبارت از ) 1-ب(رو در معادله ساچمه) واشر شفت(هاي حلقۀ درونی مجموع انحناي تماس

) 5-ب(
:زعبارت ا) واشر شفت(هاي حلقۀ بیرونی و مجموع انحناي تماس
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)       6-ب(

:حلقۀ درونی عبارت از) واشر شفت(رو هاي ساچمهاختالف انحناي نسبی تماس

-ب(
7  (

:حلقۀ بیرونی عبارت از) واشر شفت(رو هاي ساچمهو اختالف انحناي نسبی تماس

) 8-ب(

شـود،  ترین بارگذاري حلقۀ درونی محاسبه مـی ین سطح سنگینهاي بار خستگی بزرگترهنگامی که محدوده
.روهاي انحناي ساچمه و ساچمهشود، یعنی شعاعهندسۀ تماس واقعی مورد توجه واقع می

بـه  Queو Quiشود کمترین مقدار دو مقدار محاسبه شده، ، محاسبه میCuهنگامی که محدوده بار خستگی، 
:شود، یعنی کار برده می

-ب(
9(

هاي شعاعی بـراي  باالتر از مقدار تطابقی براي یاتاقان60%هاي خود تنظیم، محدوده بار خستگی براي یاتاقان
ISOهاي بار استاتیکی ایسه نرخدر مق. رو حلقۀ بیرونی مجاز استتماس ساچمه ، یک تنش تماسی بـاالتر  76

.رو حلقۀ بیرونی پذیرفته شودتواند در تماس ساچمهمی

ايساچمههاي غلتشییاتاقان3- 1-2- 3-ب
و Quiرو حلقـۀ درونـی و   ترین بارگـذاري سـاچمه  هاي بارگذاري خستگی تماس سنگینهنگامی که محدوده

شود، یعنـی انحنـاء   شود، هندسۀ تماس واقعی مورد توجه واقع می، محاسبه میQueی، رو حلقۀ بیرونساچمه
.روهاي جزء غلتشی و ساچمهها و پروفیلشعاع

هاي محاسبۀ مناسـب  محاسبۀ تنش تماسی پروفیل خط تماس نیاز به یک تحلیل عددي مختلط دارد، روش
.شوندتشریح می10و ) 9(، )8(هاي در مرجع

.کافی نیستند) 11(رتز براي تماس خط اجزاي استوانه در مرجع معادالت ه
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محدوده بار خستگی یک یاتاقان کامل2-2- 3-ب
کلیات1-2-2- 3-ب

Qu، یک یاتاقان کامل با وارد کردن محدوده بار خستگی باالترین تمـاس بارگـذاري   Cuمحدوده بار خستگی، 

.شودزیر تخمین زده می) 17-ب(تا ) 10-ب(در معادالت ) 9-معادلۀ ب(

هاي شعاعییاتاقان2-2-2- 3-ب

گردهاي کفیاتاقان3-2-2- 3-ب

هاي غلتشی شعاعییاتاقان4-2-2- 3-ب

هاي غلتشی شعاعییاتاقان5-2-2- 3-ب

Cuروش ساده شده محاسبه محدوده بار خستگی3- 3-ب

)10-ب(

)11-ب(

)12-ب(

)13-ب(

)14-ب(

)15-ب(

)15-ب(

)17-ب(
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کلیات1-3- 3-ب
تـا  ) 18-ب(هاي غلتشی معادالت ها و یاتاقانبراي یاتاقانCuبراي یک تخمین ساده از محدوده بار خستگی 

.تواند، استفاده شودمی) 21(

داده 2-3-توانند به طور قابل توجهی از نتـایج روش پیشـرفته کـه در ب   نتایج حاصل از این تخمین ساده شده، می-یادآوري
.شودنتایج روش پیشرفته ترجیح داده می. ت باشندشود، متفاومی

هایاتاقان2-2- 3-ب

هاي غلتشییاتاقان3-2- 3-ب

C0/Cuنسبت -یادآوري = .شودبراي پروفیل رولر وارد می8.2

)18-ب(

)19-ب(

)20-ب(

)21-ب(
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پیوست پ
)اطالعاتی(

هاي بار دینامیکی مبناهاي محاسبه نرخناپیوستگی

کلیات 1-پ
در ایـن اسـتاندارد انـدکی بـراي     Caو Crهاي بار دینامیکی مبنا هاي مورد استفاده براي محاسبه نرخضریب
.گرد و شعاعی متفاوت استاي کفهاي تماس زاویهیاتاقان

º45αبنابراین هنگامی که یک یاتاقان شعاعی با زاویۀ تماس  سـپس بـه   در ابتدا به عنوان یاتاقان شعاعی و =
در هر دو حالـت، یاتاقـان  . آیداي به وجود میمحاسبات عمر ناپیوسته. شودگرد در نظر گرفته میصورت کف

.شودفرض میFaتنها تحت بار محوري خارجی 
متفاوت Ca ،Crهاي بار دینامیکی مبنا هاي نرخ بار براي محاسبه نرخدهد که چرا ضریباین پیوست شرح می

هـایی کـه تحـت شـرایط یکسـان اسـت       هـاي بـار بـراي یاتاقـان    دهد که چگونه این نرخیهستند، و نشان م
.شودهاي صحیحی مجدداً محاسبه میمقایسه

نمادها 2-پ
.رودو نمادهاي زیر به کار می4براي این پیوست، نمادهاي بند 

Caaگرد نرخ بار محور دینامیکی مبناي تنظیمی براي یک یاتاقان کف)º45α ، بر حسب نیوتن) =
Car نرخ بار محور دینامیکی مبناي تنظیمی براي یک یاتاقان شعاعی)º45α ، بر حسب نیوتن) =

reمتررو سطح مقطع حلقۀ بیرونی، بر حسب میلیشعاع شیار ساچمه
riمتررو سطح مقطع حلقۀ درونی، بر حسب میلیشعاع شیار ساچمه
λضریب تنش تماس

اي شعاعی و هاي تماس زاویههاي مختلف محاسبه نرخ بار و بار معادل یاتاقانضریب3-پ
گرد کف

شـود کـه هـر دو    گیرد، فرض مـی گرد صورت میهنگامی که یک مقایسه عمر بین یک یاتاقان شعاعی و کف
.هستندFaیاتاقان تنها تحت بار محوري خارجی 
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ايگرد تماس زاویهکفبراي یاتاقان) الف

عبارتند از Caمل دخیل در محاسبۀ عوا-
ri/Dwروها، ها و ساچمههم شکلی بین ساچمه- ≤ re/Dwو0.54 ≤ 0.54

λ= 0.9یک ضریب تنش تماس -
Cr/Yضریب- )Ca ، که )=

)1-پ(

)2-پ(

عبارتند از Crعوامل دخیل در محاسبۀ -
ri/Dwروها، ها و ساچمههم شکلی بین ساچمه- ≤ re/Dwو0.52 ≤ 0.53

λ= 0.95یک ضریب تنش تماس -
تـرین  ها بارگذاري شوند، همانند عمدهشرطی که تمام ساچمهشود، بهمحاسبه می) 1-ج(از معادلۀ Yضریب 

هـا را  تأثیر منفی بارگـذاري تمـام سـاچمه   ) 1-ج(در معادلۀ 0.333sinα-1عبارت . گردهاي کفحالت یاتاقان
.شودوارد می4اي در جدول گرد تماس زاویههاي کفیاتاقانfcدهد و در مقدارهاي نشان می

شوند یـا بـار   ها بارگذاري نمیشوند و بیشتر ساچمهدتاً به صورت شعاعی بارگذاري میهاي شعاعی عمیاتاقان
هـاي شـعاعی   براي یاتاقـان Yهاي هنگامی که ضریب0.333sinα-1تأثیر منفی عبارت . کمی خواهند داشت

.  یابدشوند، کاهش میمحاسبه می3اي در جدول تماس زاویه

اي سـاچمه هـاي  یاتاقانCaaو Carري دینامیکی مبناي تنظیمیهاي بار محومقایسه نرخ4-پ
گرد و شعاعیاي کفتماس زاویه

کلیات1- 4-پ
αهـاي تمـاس   اي با زاویـه تماس زاویهاي هاي ساچمهبراي کاربردهاي معین، یاتاقان ≤ 0.45ºوα > بـا  0.45

هاي بـار محـوري   ها نیاز است که نرخعضی وقتشوند، و بروها تولید میها و ساچمههمان شکلی بین ساچمه
.واقعی آنها محاسبه و همچنین مقایسه شوند

توانند با استفاده از این استاندارد یا از یک کاتالوگ یاتاقان محاسبه میCrو Caهاي بار دینامیکی مبناي نرخ
.شوند به شرطی که مقادیر در کاتالوگ موجود باشند
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بـراي  Yو λبا مقدارهاي هم شکلی متفاوت ضریب Crو Ca، توضیح داده شد، 3-اگر چه، همانطور که در ب
بایـد  Crو Caاگر یک مقایسه و محاسبه صحیح انجـام شـود،   . شودگرد محاسبه میهاي شعاعی و کفیاتاقان

هاي بار محوري دینامیکی مبناي تنظیمی مجـدداً محاسـبه شـوند، ایـن امـر بایـد براسـاس همـان         نرخبراي
.انجام شودYو λدارهاي هم شکلی ضریب مق

براي دو مقـدار متفـاوت هـم شـکلی     8-و ج7-، ج4-، ج3-تواند با استفاده از معادالت جمحاسبۀ مجدد می
.توضیح داده شده، صورت گیرد1-1-6و 1-5گرد همان طور که در یاتاقان شعاعی و کف

است که در کاربردهایی که بارهاي محوري غالب اسـت،  هایی سودمندهاي بار عمدتاً براي یاتاقانمقایسه نرخ
.شوندهاي بار محوري دینامیکی مبنا در این پیوست آورده میکنند، و بنابراین مقایسه نرخعمل می

هاي بـا  شود، مستقل از بار محوري، که به این معنی است که دقت براي یاتاقانثابت فرض میαزاویۀ تماس 
. یابدبارهاي سنگین کاهش میهاي تماس کم تحتزاویه

هاي یاتاقان شعاعیاي با هم شکلیتماس زاویهاي ساچمههاي یاتاقان2- 4-پ

گرداي با هم شکلی کفتماس زاویهاي ساچمههاي یاتاقان3- 4-پ

هامثال5-پ
αاي بایاتاقان تماس زاویه1-5-پ = 45º

)3-پ(
)  4-پ(

)5-پ(

)6-پ(

)7-پ(
)  8-پ(
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αاي با یک یاتاقان تماس زاویهCaaو Carهاي بار محوري دینامیکی مبناي تنظیمی مقایسه بین نرخ = 45º ،
.شودگرد فرض میشود و هنگامی که به صورت کفقان شعاعی فرض میهنگامی که به عنوان یک یاتا
 

1,16.0
cos

 i
D

D

pw

w هاي شعاعی استیاتاقان داراي هم شکلی.

همانند یک یاتاقان شعاعی
Cr شود، یعنی محاسبه می) 1(از معادلهCr = Kfc که ،K  ضریبی است که تمام پارامترهاي یاتاقان شـعاعی و

fc،  2مطابق جدول . گرد را داردکف = 59.6.
.دهدارائه می3معادله 

گرداتاقان کفهمانند یک ی
Ca شود، یعنی محاسبه می) 6(از معادلهCa = Kfc tanα ضریب ،fc = .آیدبدست می4از جدول 85.1

. دهدارائه می) 4-ج(معادله 

Caaمبنا هاي بار دینامیکیدهد که نرخمحاسبات نشان می ≈ Car       ،کـه در جاهـایی کـه ناپیوسـتگی وجـود نـدارد
.مساوي است

αاي با تماس زاویهاي ساچمهیاتاقان 2- 5-پ = 40º

اي تک ردیفـه بـا زاویـۀ تمـاس     ، یک یاتاقان تماس زاویهCarمحاسبۀ نرخ بار محوري دینامیکی مبناي تنظیمی 
α = 40º091.0. گرد استداراي هم شکلی کف، یاتاقان

pw

w

D

D قطر ساچمه ،Dw = 7.5mm هـا و تعداد سـاچمه
Z = 27.

براي 2مطابق جدول  
007.040cos091.0

40cos




pw

w

D

D و سپسfc = 51.1.
.کندارائه می) 1(معادله 

.شکلی یاتاقان شعاعی استاین نرخ بار براساس هم-يیادآور

، 7-مطابق معادلۀ پ
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αاي باتماس زاویهاي ساچمهیاتاقان 2-5-پ = 60º

اي تک ردیفـه بـا زاویـۀ تمـاس     ، یک یاتاقان تماس زاویهCarامیکی مبناي تنظیمی محاسبۀ نرخ بار محوري دین
α = 60º091.0. گرد استداراي هم شکلی کف، یاتاقان

pw

w

D

D قطر ساچمه ،Dw = 7.5mm هـا و تعداد سـاچمه
Z = 27.

براي4مطابق جدول  
046.060cos091.0

60cos




pw

w

D

D و سپسfc = 61.12.
.کندارائه می) 6(دله معا

.استگردکفشکلی یاتاقان این نرخ بار براساس هم-یادآوري

Caa، 8-مطابق معادله پ = Ca = 28 700 N
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