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زمان آزمون نهایی 231۸/22/۶ :

بیرینگهای غلتشی ()Rolling Bearings
o

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

o

معرفی انواع بیرینگ ساچمهای (بلبیرینگها) و غلتكی (رولربیرینگها) و ساختار و كاربرد آنها ،نامگذاری و شناسایی بلبیرینگها
و رولربیرینگها در استاندارد

o

ABMA

تعریف عمر بلبیرینگها و رولربیرینگ ها ،ضرایب بار برای هر یك از انواع ،بار و ظرفیت ایستایی و دینامیكی ،عوامل مؤثر بر عمر،
ارتباط بین بار ،عمر و قابلیت اعتماد ،استفاده از جداول جهت تعیین بلبیرینگ و رولربیرینگ مناسب

o

مالحظات در كاربرد ،نصب و روغنكاری ،تلرانسهای نصب ،یاتاقانبندی ،پیشبارگیری ،تثبیت صحیح و شناوری ،روشهای تثبیت
محوری و استاندارد آنها ،نوار نمدی ،غیرتماسی و البیرنتها





بیرینگهای لغزشی ()Journal Bearings
○ تعریف گرانروی و روشهای اندازهگیری آن ،آشنایی با استانداردها و جداول روغن

o

انواع روشهای روانسازی

o

مدل بیرینگ پتروف و آشنایی با پارامترهای آن

o

تحلیل بیرینگهای هیدرودینامیكی با تغذیه روغن اتمسفری

o

فرمول بندی و حل معادلههای حاكم بر آنها

o

درجه حرارت كاركرد و انتخاب روغن مناسب

○ پایداری و ناپایداری فیلم روغن
○ بدست آوردن پارامترهای طراحی حاكم بر كاركرد این نوع بیرینگها
○ بررسی نمودارهای روابط متغیرها

○ ساختار بیرینگهای با تغذیه روغن تحت فشار

o

لقی و روشهای تغذیه روغن

o

بدست آوردن درجه حرارت تعادل آنها و انتخاب روغن مناسب در شرایط مختلف كاركرد

o

ساختار و جنس بوش و پوسته بیرینگها

o

آشنایی با بیرینگ كفگرد و بیرینگ با روانسازی مرزی
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كالچها ،ترمزها و كوپلینگها ()Clutches, Brakes & Couplings
o

تعاریف و كاربردهای صنعتی

o

كالچ های مخروطی :ساختار و كاربردها ،روابط حاكم

o

كالچ های دیسكی :روابط اساسی حاكم ،فشار ثابت و سایش ثابت ،ساختار كالچهای دیسكی در خودروها ،كالچهای دیسكی
چندصفحه و كاربردهای آنها
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o

ترمزهای دیسكی :مزایا و كاربردها ،روابط حاكم ،ساختار ترمزهای دیسكی و مكانیزم انتقال نیرو به لنتها در خودروها ،مالحظات
ساخت و مواد در ترمزها و كالچهای دیسكی لنتهای خشك و تر

o

كالچها و ترمزهای تسمه ای :كاربردها ،مكانیزم كار و تنش های وارده به تسمه ،پولی هرزگرد در كالچ تسمه ای ،اعمال نیرو در
ترمزهای تسمه ای ،خودقفلی در ترمزهای تسمه ای

o

ترمزهای كفشكی :اصول كاركرد و پدیده خود قفلی ،ترمزهای كفشكی داخلی و خارج كاسه و روابط حاكم بر آنها ،تفاوت عملكرد
لنتهای دو طرف ،اصالحات ساختاری جهت بهبود عملكرد ترمزهای كفشكی ،ساختار آنها در خودروها



o

كالچهای كفشكی گریز از مركز :كاربردها و محدودیتها ،مالحظات طراحی

o

كالچهای كفشكی با لوال در مركز :روابط حاكم ،مزایا و كاربردها

o

اشاره به كالچهای غیرمالشی و كاربرد آنها

دستگاههای انتقالقدرت خمپذیر یا قابلانعطاف ()Flexible Mechanical Elements
o

انواع روشهای انتقال توان ،انواع روشهای مكانیكی انتقال توان و عوامل موثر در گزینش نوع

o

محركههای تسمهای :ویژگیها ،كاربردها و انواع .تعاریف اولیه در ارتباط با انتقال قدرت توسط تسمه ،تسمههای تخت و روابط
حاكم بر آن ها ،ساختار تسمههای تخت ،پیش كشش تسمهها ،كاربرد تسمه تخت برای انتقال مواد (نقاله ها)

o

تسمههای  Vشكل :ساختار ،كاربرد و انواع .تعیین ضریب كاركرد ،استانداردهای انتخاب تسمه مناسب و تعداد آن .طراحی قرقرههای
چندردیفه ،تخمین عمر تسمه ،مالحظات فنی در بكارگیری تسمه های  Vشكل ،تسمههای  Vدندانه دار

o

و  ribbed beltsو Cog belts

زنجیرهای غلتكی انتقال قدرت :تشریح دالیل بكارگیری زنجیر ،شناخت ساختار زنجیر ،استانداردهای  ISOو  ANSIدر انتخاب یك
زنجیر مناسب ،زنجیرهای یك و چند ردیفه ،مشخصات چرخ زنجیر ،مالحظات تكنولوژیك در ساخت چرخ زنجیر ،زنجیرهای
استفاده شده در انتقال مواد



o

معرفی تسمههای تایم و كاربردآنها ،زنجیرهای خاص

o

طنابهای سیمی ،ساختمان ،انواع ،كاربرد و روش محاسبه
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دستگاههای انتقالقدرت چرخدندهها ()Gears
o

تعاریف انتقال قدرت توسط چرخدندهها و ویژگیها و كاربرد و انواع آنها ،سینماتیك تماس دندهها ،منحنی بوش اینولوت،
استاندارهای دنده در دنیا ،دندههای متریك ،تكنولوژی ساخت چرخدنده و روشهای معمول ،هندسه تماس و روابط هندسی مربوطه،
تداخل و رفع آن

o

چرخدنده های ساده :روابط حاكم بر استحكام استاتیكی دنده ها ،اثرات دینامیكی و امكان بروز خستگی خمشی ،استحكام خستگی
خمشی دندانهها در بارهای دینامیكی ،خستگی سطحی دندانه ها ،روابط تنش هرتز برای تنش لهیدگی دو استوانه و پدیده كچلی سطح
دندهها ،استحكام خستگی سطحی دندانهها ،جنس چرخدندهها ،عملیات حرارتی جهت سختكاری آنها ،متدولوژی طراحی
چرخدندهها و بدست آوردن ابعاد بهینه ،پدیده دنده شكارچی

o

چرخدنده های مارپیچ یا هلیكال با محورهای موازی :تعاریف ،مزایا و محدودیت ها ،تغییرات در روابط سینماتیكی و دینامیكی نسبت
به چرخدنده ساده ،روابط استحكام خمشی و سطحی و مالحظات ساختی و تلرانسی

o

چرخدندههای هلیكال با محورهای غیرموازی :تعاریف و كاربردها

o

چرخدندههای مخروطی :چرخدندههای مخروطی ساده ،روابط سینماتیكی ،روابط نیرویی ،اشاره به ضرائب خاص در محاسبات
استحكام خمشی و سطحی ،چرخدنده های مخروطی مارپیچ ،چرخدنده صفحه چرخدنده تاج

o

چرخدندههای حلزونی (حلزون و چرخ) :تعاریف ،كاربردها ،محدودیتها و مزایا ،روابط سینماتیكی و نیرویی ،نسبت تبدیل و زاویه
راهنما ( )Leadو اثر آن بر راندمان ،تخمین توان مفید قابل انتقال ،مالحظات ساخت و مواد



خواص مواد مهندسی ()Material Properties
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