
 

   (SKF یشش هزار نگی)بلبر SKF قیعم اریش نگیبلبر یمشخصات فن 

ساده  SKF قیعم اریش نگیبلبر صورت  شد. بلبر یآببند م یدارا ایمعموال به   اس قیعم اریش فهیتک رد نگیبا

صورت یریبه منظور قرارگ اریش یخود دارا یها نگیر یکا اف بر رو ست. در  ش یساچمه ها ا تر  قیعم ارهایکه 

که  یمحدود شده است. در صورت یورتحمل بار مح تیبوده اما ظرف یتحمل بار شعاع تیظرف شیباعث افزا باشد

سرعت باال وجود ندارد. ر نگیر یبر رو اریش شد، امکان کارکرد در  شته با صورت  ارداریش یها نگیوجود ندا به 

 SFKدر محصوالت شرکت  رید زبزرگ بدون آببن قیعم اریش یها نگیموجود است. بلبر لیبدون س ایدار  لیس

 موجود است.

ه و بود یو بهداش  ت ییغذا عیکاربرد ص  نا یزنگ نزن دارا لیاس کا اف با جنس اس  ت قیعم اریش   یها نگیبلبر

 کروم دارد. لینسبت به است یتحمل بار کمتر تیظرف

قطر  فهینوع دو رد نیباالتر مناس   و بوده و در ا یبه منظور تحمل بارها SKF قیعم اریش    فهیدور رد نگیبلبر

 کند. یم دایپ شیبوده و ارتفاع افزا کسانی یو خارج یداخل

 ایها و مزا یژگیو

 اشاره نمود: ریتوان به موارد ز یم SKF قیعم اریش نگیبلبر یها یژگیاز و

 نهیبه یطراح

 کم اصطکاک

 کم و کارکرد بدون صدا ارتعاش

 یو محور یتحمل بار شعاع تیظرف

  در برابر بار و حرارت باالبودن مقاومت باال دارا

 زیسا تنوع

 مناسو متیق

 باال یکارکرد در سرعت ها تیقابل

 



 

 اس کا اف قیعم اریش یها نگیانواع بلبر

 

 باشند: یم ریمحصول به صورت ز نیانواع ا

سه نمد در  ای یبا آب بند فلز SKF قیعم اریش نگیبلبر .1 سوند  نگ،یطرف ر کیکا شخص م Zبا پ  یم

 شود. یاس کا اف گفته م Z نگیبلبربه آن  ایگردد 

سه نمد در دو طرف ر ای یبا آب بند فلز SKF قیعم اریش نگیبلبر .2 سوند  نگ،یکا شخص م 2Zبا پ  یم

 شود. یاس کا اف گفته م 2Z نگیبه آن بلبر ایگردد 

شر در  ای یکیبا آب بند پالست SKF قیعم اریش نگیبلبر .3 سوند  نگ،یطرف ر کیوا  یمشخص م RSبا پ

 شود. یاس کا اف گفته م RS نگیبه آن بلبر ایگردد 

شر در دو طرف ر ای یکیبا آب بند پالست SKF قیعم اریش نگیبلبر .4 سوند  نگ،یوا  یمشخص م 2RSبا پ

 شود. یاس کا اف گفته م 2RS نگیبه آن بلبر ایگردد 

 

 اس کا اف قیارعمیش نگیانواع آببند بلبر
 Z 

 2Z 

 RS 

 2RS 

 SKF قیعم اریش نگیبلبر یروانکار

 سینوع گر نیگردد. ا یاس  تفاده م SKF قیعم اریش   نگیبلبر یروانکار ی( براLITHIUM) میتیل هیپا سیاز گر

( را دارد. قبل از مصرف RUST) یمحافظت در برابر زنگ زدگ تی+ بوده و قابل113 یال -33 ییمحدوده دما یدارا

 حاصل نمود. نانیاطم سیروغن و گر زیآنال شگاهیاز اصالت آن با استفاده از آزما دیبا سیگر

 

  اس کا اف قیعم اریش نگیاجزاء بلبر

 یخارج نگیر 

 یخارج نگیر 



 

 ساچمه 

 قفسه 

 Dimensions and Tolerance deep grooveاس کا اف ) قیعم اریش نگیابعاد و تلرانس بلبر

ball bearings)  

نوع  نیگردند، البته ا یم دیتول ISO15-1981 یبر اس  اس اس  تاندارد جهان SKF قیعم اریش   یها نگیابعاد بلبر

و  P6چون  ییها را با پس  وند ها نگیدس  ته از بلبر نیگردند، ا یم دیتول زیتر ن قیدق یها با تلرانس ها نگیبلبر

P5 ندینما یمشخص م. 

   (Bearing Internal Clearanceاس کا اف ) قیعم اریش یها نگیبلبر یداخل یلق
 

سه ها سربر ا SKF قیعم اریش نگیبلبر یقف  یساخته م ریز یاژهایاز جنس آل نگیو اندازه بلبر یساس نوع و 

 شوند.

 نیرز کیفنول (Phenolic Resin) 

 دیآم یپل (Polyamide) 

 یپل ( اتر اتر کتونPoly Etheretherketone) 

 برنج (Brass) 

 آهن 

 بریف 

 مرهایهمچون پل ییاژهای( از جنس آلCageبا دقت باال، قفس   ه ) ییها نگیس   اخت بلبر یبرا SKFش   رکت  در

(Polymersآل ،)یاژهای ( سبکLight alloys و )Silver Plated Steel گردد. یاستفاده م 

 (SKF یها نگیبلبر ی)روش نام گذار SKF یشش هزار نگینحوه خواندن شماره بلبر
 

مواجه  با آن انیاست که اغلو مشتر یها چالش نگیریب ینحوه کدخوان ای نگیبلبر یرو یخواندن عالئم اختصار

صل نگیبلبر یهستند. نام گذار صورت کد ا سوند م شوندیهمراه با پ نگیبلبر یبه  شد. به علت ت یو پ  ادینوع زبا

خاب و جهت سهولت در انت نگیریب کننده دیمختلف هر شرکت تول عیها در صنا نگیریها و رولب نگیمصرف بلبر



 

انند: م نگیریمختلف ب اتیخصوص ینام گذار ید هااستاندار نیدهد. ا یرا ارائه م ییاستانداردها نگیریب یبررس

 گردد: یم انیب SKFشرکت  یدهد. در ادامه روش نام گذار یرا نشان م رهیابعاد، جنس، کاربرد و غ

 

 (Prefixes) شوندهای( پ1

 (Basic designation) هیپا نیی( تع2

 (Suffix- Internal design) یداخل یطراح -( پسوند 3

 ,Suffix - External design (seals, snap ring grooveدار( ) اریش یها نگی)آببندها، ر یخارج یطراح -( پسوند 4

etc)). 

 (Suffix- Cage designقفسه ) یطراح -( پسوند 5

 (Suffix - Materials, heat treatmentمواد، انتقال حرارت ) -( پسوند 1.1

 Suffix - Tolerance, clearance, preload, quietکم ) یصدا کارکرد با ،یریبارگ شیپ ،یتلرانس، لق -( پسوند 1.2

running) 

 (Suffix - Bearing sets, matched bearingsمشابه ) یها نگیریب نگ،یریب یسرها -( پسوند 1.3

 (Suffix – Stabilization) یدارسازیپا -( پسوند 1.4

 (Suffix – Lubrication) یروانکار -( پسوند 1.5

 (Suffix - Other variants) رهاییمتغ گرید -( پسوند 1.1

 SKF قیعم اریش نگیانواع بلبر گرید یمعرف

 فهیرد کی قیعم اریش نگیبلبر ( اس کا افSKF Single Row Deep Groove Ball Bearings) 

ستفاده تر نیمتدوال تر قیعم اریش فیتک رد یها نگیبلبر سوب م نگیبلبر نیو پر ا  کی نگیشود. بلبر یمح

سرعت ها یطراح یچند منظوره بوده و دارا قیعم اریش فهیرد ستفاده در  باال و ربات ها در عمل  یساده جهت ا

 قیعم یارهای. ش ازمندندین یکم یو نگهدار ریها به تعم نگینوع بلبر نیمناس و هس تند. ا رهیو غ یجراح یها

س قیعم یها اریش نیپارچه بوده و انطباق ب کی ساچمه ها ب س یاراو د قیدق اریو  شد. به  یم یمطابقت هند با



 

ص نیعلت ا س تیخا شعاع تیقابل قیعم اریش نگیبلبر یهند از هر دو طرف را دارند. بر  یو محور یتحمل بار 

ساس ن صورت ها قیعم اریش یها نگیصنعت بلبر ازیا سه ن قیعم اریش نگیمختلف مانند: بلبر یبه  مد با کا

 نید، به اگرد یاس تفاده م یروانکار یبرا سیها از گر نگینوع بلبر نیش وند. در ا یم دیتول یکیالس ت ایو  یفلز

شده و عمل روانکار سیاز گر نگیصورت که داخل بلبر را  نگیرنوع بلب نیا دینبا نی. بنابراردیگ یصورت م یپر 

داخل  یخال یدرصد فضا 35 یال 25ها در حدود  نگینوع بلبر نیداخل ا سیگر زانیجا زدن گرم نمود. م جهت

ص نگیبربل ها با  نگینوع بلبر نیکارکرد ا ییکند. محدوده دما یبرقرار م یرا به خوب یآببند تیرا پر نموده و خا

 باشد. ی+ م123 یال -43کاسه نمد حدودا 

 SKF قیعم اریش نگیبلبر یکد فن
 

 اریش نگیبلبر ید فنک

 قیعم
 d (متریلی)م یقطر داخل

 متر( یلی)م یقطر خارج

D 
 B متر( یلیارتفاع )م

623 3 10 4 

618 4 9 2.5 

628 4 9 3.5 

638 4 9 4 

619 4 11 4 

604 4 12 4 

624 4 13 5 

634 4 16 5 

626 6 19 6 

627 7 22 7 



 

6000 10 26 8 

63000 10 26 12 

16100 10 28 8 

6200 10 30 9 

6300 10 35 11 

62300 10 35 17 

61801 12 21 5 

61901 12 24 6 

6001 12 28 8 

6201 12 32 10 

6301 12 37 12 

62201 12 32 14 

61802 15 24 5 

6003 17 35 10 

6203 17 40 12 

6204 20 47 14 

6304 20 52 14 



 

6404 20 72 21 

6005 25 47 12 

6205 25 52 15 

6305 25 62 17 

6405 25 80 21 

6207 35 72 17 

6307 35 80 21 

6407 35 100 25 

6308 40 90 23 

6009 45 75 16 

6209 45 85 19 

6309 45 100 25 

6010 50 80 16 

6210 50 90 20 

6310 50 110 27 

6410 50 130 31 

6011 55 90 18 



 

6311 55 120 29 

6012 60 95 18 

6212 60 110 22 

6412 60 150 35 

 

  SKFکاسه نمددار  فهیرد کی قیعم اریش نگیانواع بلبر
 

 SKF کاسه نمددار فهیرد کی قیعم اریش متر( یلی)م یقطر داخل

3 623-2Z, 623-Z, 623-2RS1, 623-RS1 

4 
628/4-2Z, 638/4-2Z, 619/4-2Z, 624-2Z, 634-2Z, 634-2RS1, 604-2Z, 634-

2RZ 

5 628/5-2Z, 638/5-2Z, 619/5-2Z, 625-2Z, 635-2Z, 635-2RS1, 635-2RZ 

6 626-2RSH, 626-2RSL, 626-2Z, 619/6-2Z, 628/6-2Z 

7 
627-2RSH, 627-2RSL, 628/7-2Z, 627-RSL, 627-Z, 607-2RSH, 627-2Z, 607-

2RS, 607-Z, 619/7-2Z 

8 
630/8-2RS1, 608-2RSH, 608-2Z, 628/8-2RS1, 608-2RSL, 607/8-2Z, 619/8-

2RS1, 638/8-2Z 

9 628/9-2Z, 628/9-2RS1, 619/9-2Z, 609-2Z, 629-2Z 

10 
61800-2Z/2RS1, 61900-2Z/2RS1, 6000-2Z/2RSL, 16100-2Z, 6200-2RSH, 

6300-2Z, 6300-2RSH, 62300-2RS1, 6200-2Z 

12 
61801-2Z/2RS1, 61901-2Z/2RS1, 6001-2Z/2RS1, 6201-2Z/2RS1, 62201-

2RS1, 6301-2Z/2RSL, 63001-2RS1, 16101-2Z/2RS1 

15 
61802-2Z/2RS1, 61902-2Z/2RS1, 16002-2Z, 6202-2Z/2RSL, 6302-

2Z/2RSL, 62302-2RS1, 6002-2Z/2RS1, 63002-2RS1 



 

17 
61803-2Z/2RZ, 61903-2RZ, 16003-2Z, 6003-2Z, 6203-2RSL, 62203-2RS1, 

6303-2RSL, 62303-2RS1, 6003-2RSH 

20 
61804-2RZ/2RS1, 61904-2RZ, 6304-2Z/2RS1, 62304-2RS1, 6004-2RSL, 

63004-2RS1, 6204-2RSL 

 

ضد زنگ اس کا اف ) قیعم اریش نگیبلبر  Stainless Steel Deep Groove Ballفوالد 

Bearings)  
نوع  نیطرق مقاوم هس  تند. در ا هیرطوبت و بق قیاز طر یفوالد ض  د زنگ درمقابل خوردگ قیعم اریش   نگیبلبر

 قیدق اریو ساچمه ها بس قیعم یها اریش نیانطباق ب قیعم اریش ی فهیتک رد یها نگیها مانند بلبر نگیبلبر

از فوالد کربن کروم شده )نورد( ساخته  قیعم اریش فهیتک رد یها نگیاست و ساچمه ها برطبق استاندارد بلبر

باشد و  ی( مFilling Slotپرکننده ) یبدون اسالت ها SKF لیاستنلس است قیعم اریش یها نگیشده است. بلبر

 باال دارند. یرا در سرعت ها یشعاع یبارها نیچندر هر دو جهت و هم یقابلت تحمل بار محور

 

ش نگینوع بلبر نیا  یحت یشعاع یدر دو جهت به همراه بارها یعمود یتحمل بارها ییجا زن توانا اریها بدون 

سرعت ها ضد زنگ در ح نگیباال را دارند. بلبر یدر  ص نیفوالد  ا ب قیعم اریش یها نگیهمانند بلبر یکار خوا

  مشابه دارند. یبه نمونه ها تنسب یتحمل بار کمتر تیتفاوت ظرف نیرا دارند با امتداول  یفوالدها

 

شام ،ییمواد غذا یها برا نگیریب  Bearings) ییدارو یکاربرد یو برنامه ها یدنیآ

for Food, Beverage and Pharmaceutical Applications)  
صنعت مواد غذا شام ییدر  ست.  یلیخ یدیتول یها هیو رو ییمواد غذا یمنیبا ا تیاولو شهیهم ،یدنیو آ خوب ا

 نیز اا یریجلوگ یدارد. برا ییباال سکیبا محصوالت در تماس هستند درصد ر مایمستق نیماش یکه اجزا یزمان

درجه استاندارد استفاده شود. در واقع  اب یکنند روغن ها یم هیتوص ییمواد غذا تیریمد ستمیاتفاق مقررات و س

ستفاده ازروغن  سطحا ست. بلبر یاهیدر درجه گ یدر  صنعت ا ش ینگهایروند  راه حل  کی قیعم اریضد زنگ 

  است. نگیریو بهبود عمر بل یو زنگ زدگ یخوردگ سکیبه حداقل رساندن ر یقابل اعتماد برا

 



 

ش قیعم اریش نگیبلبر  Deep Groove Ball Bearings withاس کا اف ) یجا زن اریبا 

Filling Slots)  
 

ستند که از طر ییها اریش یدارا یو خارج یدر هر دو لبه داخل نگهایبلبر نیطرف ا کیدر   یم ارهایش نیا قیه

 یهاتحمل بار یبرا یباالتر تیظرف یجا زن اریبا ش   نگیجا زد. بلبر نگیس  اچمه ها را داخل بلبر یتوان به راحت

 نی. ادارند یکم تیظرف یمحور یبار ها حملت یهستند اما برا یجا زن اریها بدون ش نگینسبت به بلبر یشعاع

د. باال هس  تن یکار کردن در س  رعت ها ییتواناجا زن قادر به  اریبدون ش   یها نگیها همانند بلبر نگینوع بلبر

 یساده م قیعم اریش نگینسبت به بلبر یشتریتعداد ساچمه ب یدارا SKF یجا زن اریبا ش قیعم اریش نگیبلبر

د. اما از ساده دارن قیعم اریش نگینسبت به بلبر یتحمل باالتر جهت تحمل بار شعاع یاعلت دار نیباشند، به هم

فت در مجاز ش ییناهمراستا زانیتر هستند. م فیساده ضع قیعم اریش نگینسبت به بلبر ینظر تحمل بار محور

ش قیعم اریش یها نگیبلبر ست، در صورت عبور از ا قهیدق 5 یال 2حدودا  یجازن اریبا  شاهد کاهش  قدارم نیا

 .میصدا هست دیو تول نگیعمر بلبر

 

  (Double Row Deep Groove Ball Bearingsاس کا اف ) فهیدو رد قیعم اریش نگیبلبر
 

 یها دارا نگینوع بلبر نیدارند. ا فهیتک رد قیعم اریش نگیبه بلبر هیشب یطراح فهیدو رد قیعم اریش نگیبلبر

ستند و دارا یبدون وقفه ا قیعم اریش ش نیانطباق باال ب یه ستند. ا قیعم اریساچمه ها و   نگهاینوع بلبر نیه

دو  نگیرا دارند. بلبر یش   عاع یتحمل بارها ییتوانا نیدر دو جهت دارند و همچن یمحور یتحمل بارها یتوانا

ستفاده م یزمان قیعم اریش فهیرد شته مل بار را نتح ییتوانا قیعم اریش فهیتک رد یها نگیشوند که بلبر یا دا

شند. بلبر سبت به بلبر یو خارج یقطر داخل یتر برا ضیعر یکم فهیدو رد قیعم اریش یها نگیبا  اریش گنین

 قیعم رایش   فهیتک رد یها نگینس  بت به بلبر یباالتر تیظرف یدارا یقابل توجه راما به طو فهیتک رد قیعم

. مییفاده نمااست فهیدو رد قیعم اریش یها نگیاز بلبر میتوان یم میداشته باش یکه بار بزرگ یحالت یهستند. برا

 :ردیگ یبه سه حالت بسته به نوع کاربرد قرار م نگینوع بلبر نیا

 

 



 

 پشت سرهم حالت .1

 پشت به پشت حالت .2

 رو به رو حالت .3

(. در حالت پشت به پشت DTکند )پسوند  یطرف تحمل م کیرا از  یبار محور نگیحالت پشت سرهم بلبر در

برخوردار  یادیحالت از استحکام ز نی(. انگیریب کیکند )از هر طرف توسط  یرا از دو طرف تحمل م یبار محور

س ینمودن بارها یبوده و جهت خنث سوند  اریممان ب ست )پ سو ا شت به  لت(. در حاDBمنا روبرو مانند حالت پ

 باشد. یممان مناسو نم یبارها یتحکام نداشته و براپشت است، اما به اندازه آن اس

   SKD فهیدو رد قیعم اریبلبرنگ ش یشماره فن
 

 43XX ATN9 نگیبلبر 42XX ATN9 نگیبلبر ر(مت یلی)م نگیبلبر یقطر داخل

10 4200 ATN9  

12 4201 ATN9 4301 ATN9 

15 4202 ATN9 4302 ATN9 

17 4203 ATN9 4303 ATN9 

20 4204 ATN9 4304 ATN9 

25 4205 ATN9 4305 ATN9 

30 4206 ATN9 4306 ATN9 

35 4207 ATN9 4307 ATN9 

40 4208 ATN9 4308 ATN9 

45 4209 ATN9 4309 ATN9 



 

50 4210 ATN9 4310 ATN9 

55 4211 ATN9 4311 ATN9 

60 4212 ATN9 4312 ATN9 

65 4213 ATN9 4313 ATN9 

70 4214 ATN9 4314 ATN9 

75 4215 ATN9 4315 ATN9 

80 4216 ATN9  

85 4217 ATN9  

90 4218 ATN9  

 

 

 

 

 

 

 

 


