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 :  اهسرفصل
 یغلتش هایبیرینگ (saringRolling Be) 

o   های ساخت و جنس آنها ساختار كلی بیرینگ های غلتشی، دقت 

o  ها نگها، نامگذاری و شناسایی بلبیریساختار و كاربرد آنها( و ها( و غلتكی )رولربیرینگای )بلبیرینگمعرفی انواع بیرینگ ساچمه

 ABMAها در استاندارد و رولربیرینگ

o  ها، ضرایب بار برای هر یك از انواع، بار و ظرفیت ایستایی و دینامیكی، عوامل مؤثر بر عمر، ها و رولربیرینگتعریف عمر بلبیرینگ

 ز جداول جهت تعیین بلبیرینگ و رولربیرینگ مناسبارتباط بین بار، عمر و قابلیت اعتماد، استفاده ا

o   ،های تثبیت تثبیت صحیح و شناوری، روشبارگیری، پیشهای نصب، یاتاقانبندی، نصب و روغنكاری، تلرانسمالحظات در كاربرد

 هابیرنتها، نوار نمدی، غیرتماسی و المحوری و استاندارد آن

 یلغزش هایبیرینگ (sJournal Bearing) 

o با استانداردها و جداول روغن ییآن، آشنا یریگاندازه یهاو روش یگرانرو تعریف  ○     یروانساز یهاانواع روش 

o روغن یلمف یداریو ناپا پایداری  ○    آن یبا پارامترها ییپتروف و آشنا یرینگب مدل 

o یروغن اتمسفر یهبا تغذ یدرودینامیكیه یهایرینگب تحلیل  

o ها یرینگنوع ب ینحاكم بر كاركرد ا یطراح یآوردن پارامترها بدست  ○     هابر آن حاكم یهاو حل معادله یبند فرمول 

o یرهاروابط متغ ینمودارها بررسی  ○       درجه حرارت كاركرد و انتخاب روغن مناسب  

o روغن تحت فشار یهبا تغذ یهایرینگب ساختار  ○         روغن یهتغذ یهاو روش لقی 

o مختلف كاركرد یطها و انتخاب روغن مناسب در شراآوردن درجه حرارت تعادل آن بدست 

o ها یرینگو جنس بوش و پوسته ب ساختار 

o نمره 5 – میان ترمآزمون  ◄                    یمرز یبا روانساز یرینگگرد و بكف یرینگبا ب آشنایی ► 

 هاترمزها و كوپلینگها، كالچ (& CouplingsClutches, Brakes ) 

o تعاریف و كاربردهای صنعتی 

o ساختار و كاربردها، روابط حاكمكالچ های مخروطی : 

o ی دیسكی هاهای دیسكی در خودروها، كالچكالچ های دیسكی: روابط اساسی حاكم، فشار ثابت و سایش ثابت، ساختار كالچ

 هاآن هایصفحه و كاربردچند
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o  ها در خودروها، مالحظات حاكم، ساختار ترمزهای دیسكی و مكانیزم انتقال نیرو به لنتترمزهای دیسكی: مزایا و كاربردها، روابط

 های خشك و ترهای دیسكی لنتكالچساخت و مواد در ترمزها و 

o های وارده به تسمه، پولی هرزگرد در كالچ تسمه ای، اعمال نیرو در ها و ترمزهای تسمه ای: كاربردها، مكانیزم كار و تنشكالچ

 ای، خودقفلی در ترمزهای تسمه ایهای تسمه ترمز

o كرد ها، تفاوت عملترمزهای كفشكی: اصول كاركرد و پدیده خود قفلی، ترمزهای كفشكی داخلی و خارج كاسه و روابط حاكم بر آن

 ها در خودروهای كفشكی، ساختار آنهای دو طرف، اصالحات ساختاری جهت بهبود عملكرد ترمزهالنت

o مالحظات طراحیهاریز از مركز: كاربردها و محدودیتگهای كفشكی كالچ ، 

o ز: روابط حاكم، مزایا و كاربردهاهای كفشكی با لوال در مرككالچ 

o هاهای غیرمالشی و كاربرد آنالچاشاره به ك 

 انعطافیا قابل قدرت خمپذیرهای انتقالدستگاه (Elements Flexible Mechanical) 

o توان و عوامل موثر در گزینش نوع های مكانیكی انتقالانواع روش های انتقال توان،انواع روش 

o های تخت و روابط انواع. تعاریف اولیه در ارتباط با انتقال قدرت توسط تسمه، تسمه ها وها، كاربردویژگی :ایهای تسمهمحركه

 ال مواد )نقاله ها(خت برای انتقها، كاربرد تسمه تهای تخت، پیش كشش تسمهحاكم بر آن ها، ساختار تسمه

o های تسمهV ای هه مناسب و تعداد آن. طراحی قرقرهشكل: ساختار، كاربرد و انواع. تعیین ضریب كاركرد، استانداردهای انتخاب تسم

  Cog beltsو  ribbed beltsدندانه دار و  V یهاشكل، تسمه Vچندردیفه، تخمین عمر تسمه، مالحظات فنی در بكارگیری تسمه های 

o یزنجیرهای غلتكی انتقال قدرت: تشریح دالیل بكارگیری زنجیر، شناخت ساختار زنجیر، استانداردها ISO  وANSI  یكدر انتخاب 

رهای زنجیر مناسب، زنجیرهای یك و چند ردیفه، مشخصات چرخ زنجیر، مالحظات تكنولوژیك در ساخت چرخ زنجیر، زنجی

 استفاده شده در انتقال مواد

o زنجیرهای خاصهاتایم و كاربردآن هایمعرفی تسمه ، 

o نمره 5 – میان ترمآزمون  ◄                         های سیمی، ساختمان، انواع، كاربرد و روش محاسبهطناب ► 

 چرخدندهقدرت های انتقالدستگاه( هاGears) 

o ها، منحنی بوش اینولوت، سینماتیك تماس دندهها، ها و كاربرد و انواع آنها و ویژگیتعاریف انتقال قدرت توسط چرخدنده

های معمول، هندسه تماس و روابط هندسی مربوطه، های متریك، تكنولوژی ساخت چرخدنده و روشاستاندارهای دنده در دنیا، دنده

 تداخل و رفع آن

o خستگی خمشی، استحكام خستگی چرخدنده های ساده: روابط حاكم بر استحكام استاتیكی دنده ها، اثرات دینامیكی و امكان بروز 

ها، روابط تنش هرتز برای تنش لهیدگی دو استوانه و پدیده كچلی سطح ها در بارهای دینامیكی، خستگی سطحی دندانهخمشی دندانه

ها، متدولوژی طراحی عملیات حرارتی جهت سختكاری آن ،هاها، جنس چرخدندهها، استحكام خستگی سطحی دندانهدنده

 و بدست آوردن ابعاد بهینه، پدیده دنده شكارچی هاچرخدنده

o  هلیكال با محورهای موازی: تعاریف، مزایا و محدودیت ها، تغییرات در روابط سینماتیكی و دینامیكی نسبت  یاچرخدنده های مارپیچ

 الحظات ساختی و تلرانسیبه چرخدنده ساده، روابط استحكام خمشی و سطحی و م

o و كاربردها یفورهای غیرموازی: تعارهای هلیكال با محچرخدنده 

o ه ضرائب خاص در محاسبات ینماتیكی، روابط نیرویی، اشاره بهای مخروطی ساده، روابط سهای مخروطی: چرخدندهچرخدنده

 های مخروطی مارپیچ، چرخدنده صفحه چرخدنده تاجاستحكام خمشی و سطحی، چرخدنده

o ها و مزایا، روابط سینماتیكی و نیرویی، نسبت تبدیل و زاویه كاربردها، محدودیتهای حلزونی )حلزون و چرخ(: تعاریف، چرخدنده

 ( و اثر آن بر راندمان، تخمین توان مفید قابل انتقال، مالحظات ساخت و موادLeadراهنما )

 خواص مواد مهندسی (Material Properties)             ◄ نمره ۶ – آزمون نهایی ► 
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