
Método de desmontagem e análise do rolamento comum

1 introdução

Para evitar o trabalho normal - com efeitos desnecessários, este trabalho centra - se Na
montagem e desmontagem de rolamentos.Montagem e desmontagem de rolamentos são
usados para fornecer algumas sugestões.

2. A desmontagem de rolamentos

Desmontagem de rolamentos, rolamentos EM geral deve ser exclusivamente de la Prensa (Ou
de puxar ou empurrar).SEM condições, O método Mais Comum é o eixo vertical fixada EM
torno de aço de baixo carbono, com o equilíbrio (Ou de Resistir firmemente com especial)
sobre o anel interno do rolamento (rolamento não Pode bater, para evitar a deformação do
martelo) em posição simétrica, por SUA vez, alternadamente com a inclinação, para evitar que
BEM se retirar do pacífico.Quando a operação VAI e Leva para o titular, Evita o deslizamento
do eixo danificado.

A força é aplicada e, tanto Quanto possível, com UMA corrida de estática.A Bola não permite
transferência de força ou a corrida com Mais força (pressionado diretamente com ferramentas
de TOPO no anel interno ou externo), a FIM de evitar o Rolo sobre a superfície de trabalho com
a Marca e até Mesmo danos.Se o anel interno do rolamento e o eixo com rolamentos com
interferência, Melhor será para a temperatura de 80 a 90 Graus de aquecimento de óleo no
rolamento do Fundo do tanque, MAS não Pode Entrar EM Contato com o Fundo do tanque,
POIs a temperatura do rolamento superior, isso Pode causar superaquecimento.Se o buraco
do eixo de rolamento ou retirado, deve ser retirado ou pressione para o BEM, para evitar
danos.Na prática, VAI encontrar a quantidade de interferência de montagem é Muito Grande, O
rolamento e o eixo de desmontagem de SEU fenômeno, é difícil.Quando o rolamento estiver
danificado, não Pode continuar a USAR, MAS não Pode ser retirado, no CaSO de não
prejudicar as peças com martelo de percussão direta, rolamento, quebrado rachado, e depois
retirado.

2. O anel externo.

Remoção de interferência Na caixa do anel externo, previamente instalado no perímetro
externo do parafuso de parafuso de extrusão EM vários lugares com um Aperto de parafuso,
igualdade, enquanto a retirada.Normalmente esses furos Na Tampa tampões cônicos
rolamento de NSK, rolamento etc. Do Tipo de separação, no CaSO de algumas incisões no
ombro de um Bloco, com imprensa, com retirada, desmontagem Ou bater levemente.

2.2.NSK desmontagem de rolamentos com furo cilíndrico

Retire a pressão do anel interno, com elevação mecânica Mais simples."Neste momento,
temos que suportar a força de tração do anel interno.Remover o anel interno do rolamento de
pressão EM Grande escala.Através Da criação de furos de óleo de pressão de óleo do eixo de
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tração, o que é fácil.COM largura maior e com desenho de grampo e de desmontagem.Nu, NJ,
rolamento de Rolo cilíndrico com anel de aquecimento por indução para a desmontagem.EM
um curto espaço de tempo para o aquecimento interno do local, após a expansão do método
de desenho.

O buraco de Entrada a desmontagem de rolamentos NSK

A comparação com a desmontagem do rolamento e buchas de fixação, com apoio EM Bloco do
eixo de porca para, algumas vezes, com a desmontagem do Bloco bater com um
martelo.Desmontagem de rolamento com Grande pressão, Mais fácil EM um furo de Broca do
óleo, do óleo no buraco para pressurização, para a expansão do anel interno, a desmontagem
de rolamentos.De Repente, com a possibilidade de sair Como o Melhor Bloco, com a porca
para o BEM.

O que o autor deve USAR luvas de amianto, para evitar queimaduras.Sulco Profundo do
rolamento de esferas de rolamento para a tarefa de empurrar um SOCO firme, SEM prejuízo de
ferramentas e rolamentos.

3. A instalação de rolamentos

3.1 o rolamento antes de verificar a folga do rolamento, rotação de mão de limpeza é flexível, e
ver a Bola (colunas) e as pistas são partículas de metal e outros Objetos para evitar danos com
bloqueio.

2. Durante a instalação, O rolamento frontal e a superfície de apoio do ombro ou buraco
apertado.COM Ajuste de fixação Da Tampa EM exame deve ser realizado, de acordo com o
padrão de fábrica bolt torque, Aperto original com garantia.

3.3 posição adequada para a instalação do rolamento.Externo aqui no buraco no ombro no
ombro, perto do eixo, ombro a ombro, compactação.Anel de rolamento, retentor, anel de
Ajuste, de Ajuste, vedação, arruela trava porca, porca de fixação, com Tampa de vedação de
óleo, peças, etc. -, têm um Impacto directo sobre o trabalho com a instalação normal, TEM a
posição correTA, garantindo boa condição técnica.

3. O anel externo do rolamento de montagem EM superfície e o buraco, O anel interno do
rolamento do eixo e a superfície revestida com UMA fina camada de óleo, para evitar
arranhões, permite a instalação SEM problemAs.

3.5 o anel interno instalado no eixo é Muito Grande, Se não bater com martelo, Pode colocar
no óleo para cozinhar até 100 - 120 e rapidamente instalado no eixo.OS periféricos são
instalados com um martelo, NEM a imprensa ou imprensa, Jack.

3.6 não bater com a instalação, peças de aço ou latão, com Barras de Madeira.

3.7. Lubrificação a graxa é:
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Não é fácil de vazamento de vedação e fácil, tempo de USO, de fácil manutenção e Alta
resistência Do Filme de óleo de lubrificação do óleo, MAS o atrito, apropriado para a Alta
Velocidade.A quantidade de carga do rolamento (rolamento de espaço não deve exceder 1 / 3 -
1 / 2, Ou o excesso de lubrificante para rolamentos de agitação e aquecimento.

3.8 instalação de Manter LiMPO.Lavar cuidadosamente com um buraco, poeira e detritos não
são permitidos EM rolamentos.COM porca de fixação e parafusos para instalação, com trava,
com Tampa de vedação completa e rigorosa, o que, para a fixação de porca de fixação
uniforme.

4. A desmontagem de rolamento com mancal

4.1 - rolamento excêntrico Bucha antes de soltar um parafuso excêntrico com UMA Pequena
Barra de ferro, depois com a inserção de um excêntrico Ou um buraco, converse com a direção
Da rotação do eixo excêntrico jogar solto.

O rolamento de fixação com parafuso de perfuração, rolamento e rolamento do eixo MAS.MAS
EM UMA extremidade do eixo do rolamento desmontado
4.2. Depois a amostra é fixa citracónico parafuso inferior do rolamento de imprensa, o
rolamento e o rolamento do veio de arrefecimento invólucro. Antes de uma caixa de rolamentos
de divisão tem um eixo de ligação, o eixo deve ser a outra extremidade da caixa de rolamentos
de libertação espiro sujeito.

5. A instalação de rolamento interior prima rolamento 

5,1. Antes de se instalar o eixo de rolamento novo, o retentor do rolamento necessário desligar
o pino sobre o revestimento (fábrica-in), e a superfície lisa e limpar o eixo (eixo de rolamento
alguns velho comer cabelo excêntrico, usar a luz pano de polimento abrasivo), ferrugem e
revestimento de óleo.

5.2 o alojamento de chumaceira e rolamento com boa (superfície de acoplamento do
alojamento do rolamento e o rolamento de ser lubrificado), empurrar a manga para ser
instalado numa posição desejada sobre o eixo. Parafuso fixo para o alojamento do rolamento
quando a porca é enroscada, para não apertar demasiado geral, para fazer o anel exterior do
rolamento pode rodar no suporte de apoio, tal como os outros meios de apoio correspondente
ao suporte depois de uma boa (no mesmo eixo de tempo instalada), em seguida apertar as
extremidades alojamento de chumaceira. Antes de apertar os parafusos, o primeiro anel de
doze revolução do eixo, de modo a que o rolamento posição de alinhamento correcta
automaticamente.

5.3. Allen em apertar o parafuso de rolamento de anel interior para lutar.

5.4. Quando os meios de excêntrico, um excêntrico de preservativos devem pisar o rolamento
excêntrico anel interior, e de rotação da mão do eixo ao longo da direcção de aperto, e em
seguida inserir as barras de ferro ou pequenas manga excêntrica contra o rebaixo por um golpe
de martelo moderada jogar barras de ferro pequenas, a manga excêntrica montado de forma
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segura, e, finalmente, o bloqueio de manga excêntrica jogar parafusos Allen.

6. Observa rolamento instalação ou remoção da pressão de rolamento. 

6.1. Tendo anel interior e o veio é um ajuste apertado, o anel exterior é um ajuste relativamente
folgado com o invólucro, pode ser usado para pressionar o no rolamento e o eixo em conjunto
com a chumaceira dentro do alojamento ajustadas à pressão chumaceira, a chumaceira é na
equipado-prima uma camada de material de metal macio na superfície da extremidade da
manga de fixação (cobre ou aço macio). O diâmetro interior da manga de fixação deve
diâmetro ligeiramente maior do que o jornal, um diâmetro exterior menor do que o diâmetro
interno do diâmetro do suporte da chumaceira, a fim de evitar a pressão sobre o retentor. Você
pode adicionar um grande punho durante a instalação no rolamento manga. Para tornar a linha
de centro eo buraco do rolamento do eixo do rolamento coincide com a instalação. Inclinação
em relação ao eixo do rolamento não só difícil de instalar, mas também irá causar
enrugamento, dobra e até mesmo fazer uma revista tendo fratura do anel interno. Quando a
prensa está em falta ou não pode ser utilizado, a manga pode ser montada conjunto de
chumaceira e um martelo. martelando força deve ser uniforme ao longo de toda a circunfercia
da face de extremidade do anel de rolamento, a face de extremidade da manga de fixação, por
conseguinte, deve ser feita esférica por martelagem.

6.2 o anel exterior do rolamento e o furo da caixa é um ajuste apertado, o anel interior de
rolamento em forma relativamente solta com o veio, a chumaceira pode ser pressionado para
dentro do alojamento, o diâmetro exterior da manga de fixação no momento deve ser
ligeiramente menor do que o diâmetro do furo da caixa.

6.3 o anel interior do rolamento e o eixo, o anel externo e o diâmetro interno da caixa é um
ajuste apertado, a superfície da extremidade manga de fixação deve ser feito pressionando
simultaneamente anel de rolamento face de extremidade virola interior e exterior, com um disco
ou manga e a montagem, a pressão ao mesmo tempo, se espalhou para os anéis interiores e
exteriores, a chumaceira e o veio for pressionado para dentro do alojamento. Este método de
instalação é particularmente adequada para alinhar automaticamente o rolamento esférico
radial.

6,4 instalação de aquecimento, tamanho do rolamento e força de montagem do rolamento
necessário e a quantidade de interferência relacionadas com o tamanho, muito grande para o
processo, grandes rolamentos utilizados quantidade de interferência encolher encaixe. Um
rolamento montado ao calor ou rolamento separável anéis frontais para um tanque dedicado ou
aquecedor uniformemente aquecida a 80 ~ 100 ? (não deve exceder 100 ?). Após ajuste
apertado quando o alojamento pode ser aquecido e o anel exterior do rolamento para o furo da
caixa de rolamento. Em particular assento de rolamento metal leve, no caso de um ajuste
apertado, por causa de possíveis danos no anel externo do rolamento é pressionado para
dentro da superfície de acoplamento das mesmas, o tempo de aquecimento deve calço.

7. Conclusão

Rolamento exigem habilidades de operação qualificados. Em cada operação de desmontagem,
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precisamos de um mestre qualificado e uso. Para evitar problemas desnecessários, devemos
prestar mais atenção ao desmantelamento método de rolamento comumente usado.
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