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مقدمه
•

دوره آموزشي " مباني تكنولوژي مونتاژ بیرینگ "  ،از نیازهاي ضروري یا پیش نیاز كار تمام افرادي

است كه به گونه اي با مونتاژ بیرینگ در ارتباط هستند. ،مباحث مطرح در دوره پیرامون موضوعات زیر
مي باشد:
•

روشهاي نصب و پیاده كردن بیرینگ

•

مراقبت از بیرینگ

•

خرابیهاي بیرینگ

•

بررسي و شناخت انواع بیرینگ

•

انطباقات

•

كساني كه این دوره كوتاه مدت را طي مي كنند ،قادر خواهند بود در استفاده صحیح از بیرینگ وكاهش
مصرف آن و كاهش خرابي بلبرینگ نقش مؤثري ایفا نمایند

ضرورت توسعه آموزشهاي فني در زمینه بیرینگ
•

بیرینگ را میتوان به مثابه قلب ماشین آالت در تمام صنایع در نظر گرفت .نقش اصلي بیرینگ در ماشین
آالت ایجاد بستر مناسب حركت و تحمل بار است.

•

لذا كوچكترین خلل در كاركرد بیرینگها  ،ماشین آالت را از حركت یا كار مؤثر باز میدارد .از آنجا كه
اصطكاك و سایش در اجزاء مكانیكي غیر قابل اجتناب است ،بیرینگ ها نیز به مرور دچار فرسایش شده
و عمرمفید آنها به سرآمده و مي بایست تعویض گردند .از اینرو بیرینگ ها جزو قطعات مصرفي به
حساب مي آیند و همواره جزو سبد خرید كارخانجات قرار دارند.

مصرف بیش از حد بلبرینگ در ایران
•

برطبق تجارب وبررسیهاي بعمل آمده ،مصرف بیرینگ در صنایع ایران بیش از حد متعارف در صنایع
كشورهاي در حال توسعه یا پیشرفته است و بنظر میرسد رقم آن حداقل دو برابر باشد .این مقدار مصرف
اضافي هزینهاي بسیار گزاف به كشور تحمیل میكند .از اینرو بهینه كردن و كاهش میزان مصرف بیرینگ
مي بایست جزو دغدغه مدیران صنعت قرار گیرد چرا كه:

•

 .1قریب به تمام بیرینگهاي مصرفي در صنایع از خارج كشور تأمین و وارد گشته و در مقابل میلیونها دالر
ارز سالیانه از كشور خارج میگردد.

•

 .٢در دنیاي تولید رقابتي  ،الزمه افزایش كمّي و كیفي تولید وبه طبع آن افزایش در آمد و سود  ،در گرو

افزایش زمان و كیفیت كاركرد ماشین آالت است .به عبارتي دیگر در گرو كاهش توقفات دستگاهها
ناشي از تعمیرات و تعویضات و همچنین بهبود وضعیت كار ماشین آالت است .این دو مهم نیز با افزایش
طول عمر بیرینگها محقق میشوند.

