نصب یاتاقانهای ساده

گام به گام

جزئیات  -پوستههای یاتاقان تخت
2

جزئیات  -پوستههای یاتاقان گذرا

 1سطح قطعه
	2آزاد کردن سطح حرکت
 3ضخامت دیواره
 4بادامکهای چپ و راست
 5سطح جلو
 6حفره روانکاری
 7سطح حرکت
 8مهره روانکاری داخلی
 9حفره توقف
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آزاد کردن سطح جلو
آزاد کردن سطح قطعه
گروه
مهره روانکاری در
سطح جلو
مهره داسی
کیسه روانکاری
سطح حرکت
سطح جلو

زاویه کینگپین پوستههای یاتاقان

محل فشار بهوسیله قطعه رویی

پوسته یاتاقان ،در صورت اندازهگیری از سطوح قطعه ،از قطر سوراخ بزرگتر
است .هنگام نصب ،این امر منجر به تماس خوبی با دیواره سوراخ میشود و از
افتادن یا چرخیدن جلوگیری میکند.

طول محیطی پوستههای یاتاقان از سوراخ بزرگتر است .هنگام نصب طول محیطی
ایجادشده به این طریق ،باعث فشار
یاتاقان به صورت االستیک کاهش مییابد .فشار
ٔ
تماسی برای جاگیری درست یاتاقان میشود.

جزئیات  -واشرهای تراست

جزئیات  -بوشها
 1مهره روانکاری
 2اتصال بات
 3حفره روانکاری

3

2

 1بادامک توقف
 2مهره روانکاری
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3

مبانی

عرض یاتاقان

فاصله دسته
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عرض یاتاقان
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ضخامت دسته
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A
تقریبا ً °25
تقریبا ً °25

A

B

عرض

کونیکبودن

تا  25میلیمتر
 25تا  50میلیمتر
 50تا  120میلیمتر

حداکثر  3میکرومتر
حداکثر  5میکرومتر
حداکثر  7میکرومتر

خطای فرار مجاز پین اصلی یاتاقان:
 005/0میلیمتر
پین مجاور
روی هم رفته 010/0

زبری سطح باالیی باید بهوسیله یک میانگین
زبری ریاضی  Raتا حداکثر  0.2میکرومتر
(شامل تقریبا ً  1 Rtمیکرومتر در بیشترین
حالت) قرار گیرد .همین امر برای سطح
حرکت یاتاقانهای گذرا صدق میکند.

اشتباه

مقادیر حداکثر برای محورهای کونیک ،مقعر و محدب
پولیششده:
عرض

تلرانس

 3میلیمتر
تا  0
باالی  30تا  50میلیمتر
باالی  50میلیمتر

 3میکرومتر
 5میکرومتر
 7میکرومتر

روغنهای پوستههای
یاتاقان
یک قوطی روغن بردارید .بهوسیله یک برس
میتوان ذرات آلوده را از ظرف روغن منتقل کرد.

توجه:
هنگام تعمیر اساسی میللنگ ،چندین بررسی
خطر پس از جهتدهی ،مستحکم کردن و پولیش کردن
باید انجام شود.

شعاعها باید متناسب با دادههای سازنده باشند .شعاعهای
بیش از اندازه کوچک منجر به بریدن میللنگ می شوند.
برای پینهای یاتاقان با شعاع محکمشده ،رعایت کیفیت
سطح باالیی و تلرانس شکل باید بهطور ویژه مورد توجه
قرار گیرد.

الزامات محکم کردن

بررسی بازی محور

شمردن به پایین

به دقت الزامات محکم کردن را رعایت کنید .این
امر برای فشار مشخصشده و شرایط متناسب و نیز
جایگاه محکم یاتاقان و بازی بدون مشکل آن مهم
است.

یاتاقان گذرابرای تعمیر با اندازهگیری جانبی طراحی
شده است .میللنگ را متناسب با این عرض پوسته
یاتاقان پولیش بزنید ،در این حال ،بازی محور را
رعایت کنید.

همه قطعات موتور را باید بهطور کافی روانکاری کرد .در موتورهایی
که تازه نصب شده است ،روغن به زمان زیادی برای نفوذ به بخشهای
جداگانه یاتاقان نیاز دارد .در این حالت ،خطر آسیبدیدگی بهوسیله
اصطکاک مخلوط باال ،بسیار زیاد است .میتوانید با استفاده از پر کردن
با فشار کل مدار روغن ،از این امر اجتناب کنید.

اطالعات مربوط به مجموعه محصوالت را در کاتالوگ " "Engine Bearingsمییابید.
یا از نمایندگیهای محلی  Motorserviceسوال کنید .به عالوه ،روی سایت www.ms-motorservice.
 comو تکنیپدیا به نشانی  www.technipedia.infoاطالعات بسیاری را برای شما فراهم کردهایم.
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 Kolbenschmidt .1پوستههای یاتاقان آماده به نصب ،مستقل
از سطح کوچک ارائه میدهد.
انجام عملیات روی یاتاقانها مجاز نیست.

بهوسیله این راهنمای نصب ،پوسته یاتاقان در محل
پیشبینیشده قرار میگیرد .بادامکهای نصب در پوستههای
یاتاقان تنها برای تسهیل نصب دستی ایجاد شدهاند .برای
نصب ماشینی موتورها ،این بادامکها مزاحم هستند .به
این دلیل ،بسیاری پوستههای یاتاقان موتورهای جدید از
بادامکهای اتصال برخوردار نیستند.

در هر تعمیر میللنگ ،بهویژه پس از هر مستحکم کردن
دوباره ،بررسی حرکت چرخشی الزامی است .خارج شدن
مجاز از متحدالمرکز بودن ،هنگام سوار شدن روی پین
اصلی یاتاقان اندازهگیری میشود.

صحیح

تجاوز کردن از تلرانس تجویزشده برای
کیفیت سطح باالیی پین ،منجر به باال رفتن
استهالک میشود.

عمق سختی موجود روی میللنگها طوری انجام
میگیرد که خرد کردن همه سطوح با اندازه پایین بدون
مستحکم کردن بعدی ممکن باشد .یک استثنا برای این
امر وقتی است که پین در نتیجه گرم شدن زیاد «نرم»
شده باشد .روی محورهای نیتریتدار باید در هر
صورت عملیات پسینی انجام گیرد.

پیچهای گسترش طوالنی میشوند .در
صورتی که آنها به طول حداکثر یا قطر
حداقل برسند ،باید تعویض شوند .همین
امر درباره پیچهایی با آسیبهای مکانیکی
صدق میکند.

www.ms-motorservice.com

بررسی پوستههای یاتاقان

بررسی متحد المرکز بودن

اندازهگیری شعاع

سختی سطح

بررسی سختی

بررسی پیچها

این تلرانسها مگر در صورتی که تولیدکننده مقادیر
دیگری ارائه دهد ،مرجع حساب میشوند.

تقریبا ً °25

خطای آزادی حفره مکانیابی
•خطای آزادی مجاز کل:
 0,02میلیمتر
•خطای آزادی بین حفرههای مجاوز:
 0,01میلیمتر

بادامک اتصال

.2با یاتاقانهای نصبشده مقایسه کنید .فقط به این شیوه میتوانید
مطمئن باشید که انتخاب شما صحیح بوده است.

نصب

میزان گرد نبودن مجاز تا یک
ربع تلرانس محور
تقریبا ً °25

B

بررسی

تلرانسهای دادهشده در کاتالوگ
برای قطر محور معتبر هستند.
بررسیهای جداگانه برای
رعایت تلرانس برای گردی و
موازی بودن.

C

میزان مجاز کونیک بودن:

1

بررسی نهایی میللنگ

در هر یک از عملیاتها و اندازهگیریها به الزامات محکم کردن دقت
کنید .بر اساس نمودار نشان داده شده ،دو اندازهگیری الزم است:
.1اندازهگیریهای روی حفره مکانیابی (بدون پوسته یاتاقان)
 .2اندازهگیریهای روی حفره یاتاقان
از این دو مقدار اندازهگیریشده  Aو  ،Bمیانگین را حساب کنید و آن
را با مقدار اندازهگیریشده  Cمقایسه کنید .نتیجه گرد بودن یا نبودن
حفره را به شما نشان میدهد .در صورتی که اختالفی بین مقدار
اندازهگیریشده  Aو  Bتشخیص دادید ،این جابهجایی پوشش با نیمی از
فاصله است.

عرض بوش

6

اندازهگیریهای قطر و گردی روی حفرههای مکانیابی و شاتونها

C

ضخامت دیواره

2

