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 الباب الثالث

 المحامل المقاومة لالحتكاك

(Antifriction Bearings) 

وفكى اتجكاه المحكور. تشكتمل المحامكل و يدة المحامل هي إسناد العمدان، أو األج اء المشاناة، فى اتجاه نصي القطر 

، تتككدحرج نككين (rollers)أو أسككطوانات (balls)علككى جسككيمات متدحرجككة، يمكككن ان تىككون كريككات  كالمقاومككة لالحتىككا

ويككون مسكارها محكومكًا بأخاديكد يكتم دطعاكا علكى  (outer ring)وحلقكة خارجيكة  (inner ring)حلقتكين: حلقكة داخليكة

. يككتم انتقككال الحمككل فككى المحامككل المقاومككة لالحتىككاك (retaining cage)ددككص احتجككا  هككذه الحلقككات باإلضككافة الككى 

والتكي يكتم انتقكال الحمكل فياكا خكالل تالمكس  (sleeves)، خكالف الجلك  (rolling contact)خكالل تالمكس تكدحرجي 

 .(sliding contact)ان الدي 

 من محاسن المحامل المقاومة لالحتىاك مقارنة بالجل :

 يكون االحتىاك منخدضًا ماعدا عند السرعات العالية.  .1

 لاا خصا ص تساعد على تحقي  محا اة  دديقة للعمود.  .2

(good alignment properties)     
 تتحمل األحمال ال ا دة اللح ية.  .3

 .(Lubrication)سالة الت لي    .4

 بعض األنواع تتحمل الحمل المحور  والنصي دطر  فى رن واحد.  .5

 يمكن أن يتم استندالاا بساولة.  .6

 يتم اختيار المحمل المناس  لتطني  معين من الجداول المعدة نواسطة الشركات المصنعة بطريقة سالة.  .7
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 ومن عيوبها:

 عالية التىلدة.  .1

 يمكن إن يتم انايار المحمل فجأة دون إنذار مما دد يتسن  فى تلي بعض أج اء اآللية.  .2

  :( Types of ball bearings)ريات بعض أنواع محامل الك 3.1
 : (single–row deep–groove ball bearing). محمل كريات مفرد، 1

المحكور   ضا بعض الحملولىنه يتحمل أي، (radial load)فى اتجاه القطر  دم هدا النوع أساسا إلسناد الحمليستخ

(axial load). 

 
 : (double– row ball dearing). محمل كريات مزدوج 2

 

 axial)وفكى اتجكاه المحكور  (radial load)نصكي القطكر  األحمكال الىنيكرة فكى اتجكاه  إلسكناديسكتخدم هكذا النكوع  

load). 
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 . محمل كريات ذو تالمس زاوي 3

(Angular–contact ball bearing) : 

 إسناد الحمل المحور . المقدرة على ل يادة يستخدم هذا النوع

 
 ذاتيةمحمل كريات ذو محازاة . 4

 (Self– aligning ball bearing) : 

 
يسككمح باختالفالمحككا اة  يسككتخدم هككذا النككوع عنككدما يتودككا وجككود انحككراف فككى العمككود أو اخككتالف المحككا اة عنككد التركيكك ،

 . 3عادة حتي ال اوية 
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 . محمل كريات دفعي5

 (Thrust ball bearing): 

 
 محور  كنير. يستخدم إلسناد حمل

 :( Roller bearing types)بعض أنواع محامل االسطوانات  3.2

 . محمل اسطوانات مستقيمة1

 (Straight roller bearing): 

 
النكككوع حمكككاًل  ، يتحمكككل هكككذا (rollers)عبكككارة عكككن اسكككطوانات مسكككتقيمة،  متدحرجكككةفكككى هكككذا النكككوع تىكككون الجسكككيمات ال

ولىنككه ال  جكم وذلككك ألن مسكاحة الكتالمس أىنكر،الح لكه محمككل كريكات نكندسحمكل الكذ  يتحمال نصكي دطريكًا أىنكر مككن

 يسند األحمال فى اتجاه المحور باإلضافة الى انه يتطل  محا اة دديقة.                                                         
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 محمل اسطوانات كرو  . 2 

:(Spherical roller bearing) 

 
 عدم محا اة دديقة.           يستخدم عند وجود أحمال ثقيلة ما تودا وجود 

(Misalignment)   
  محمل اسطوانات كرو  دفعى. 3

:(Spherical roller thrust bearing) 

 

  (Misalignment)دديقة.  عند وجود أحمال ثقيلة ما تودا وجود عدم محا اة يستخدم

 ة( .محمل اسطوانات مستددة )مسلوب4

 :(tapered roller bearing)                                           
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 نصي القطر وفى اتجاه المحور.                                       يستخدم إلسناد األحمال فى اتجاه 

 :( thrust roller bearing) .محمل اسطوانات  دفعي 5

 
 فى اتجاه المحور. يستخدم إلسناد العمود

 
 : (needle roller bearing) دنوسيه ت.محمل اسطوانا6
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  المتاح فى اتجاه نصي القطر صغير. تستخدم عندما يكون الحي 

 :( Bearing load & life)حمل وعمر المحمل  3.3

 تم وضا هذا التعريي نواسطة اتحاد مصنعي المحامل المقاومة لالحتىاك 

(Anti- Friction Bearing Manufacturers Association), AFBMA 
 :(Standard load rating)الحمل التقديري القياسي 

مقكداره  (rating life)دطر  الذ  تتحمله مجموعة محامل متماثلة)  اهريًا( لدترة عمر تقدير   -هو الحمل النصي

ي أيضككككككككا بالحمككككككككل التقككككككككدير  واحككككككككد مليككككككككون لدككككككككه للحلقككككككككة الداخليككككككككة للمحمككككككككل. يعككككككككرف الحمككككككككل التقككككككككدير  القياسكككككككك

أو الحمكل  (Basic dynamic capacity)أو السكعة الديناميكيكة األساسكية(Dynamic load rating)الكديناميكي

 .Cويرم  له بالرم   (Basic load rating)التقدير  األساسي

 
للحلقككة الداخليككة التككى : هوعككدد السككاعات عنككد سككرعة معينككة )ثانتككة( أو عككدد اللدككات (Bearing life):عمــر المحمــل

 يمكن إن يعملاا المحمل دنل حدوث االنايار.

 :( Rating life)العمر التقديري 
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