
Reparação de rolamentos em reparação mecânica

1. Inspeção do rolamento.
Depois de equipamento mecânico, falha do rolamento, os rolamentos durante a desmontagem
para fins de manutenção, a aparência da chumaceira a ser gravado, para verificar a quantidade
residual de lubrificante no interior do rolamento, a amostra de lubrificante e segurar, gasolina ou
querosene seleccionar simples lavagem dos rolamentos.
Limpe o mancal desmontado e faça uma limpeza fina após a limpeza avançada. Coloque o
rolamento no recipiente e coloque a malha de metal como fundo para evitar que o rolamento
levante diretamente a sujeira na parte inferior do contêiner. Ao executar uma limpeza brusca, é
necessário evitar que o rolamento gire junto com a sujeira para evitar danos à superfície de
rolamento do rolamento. Depois de remover o adesivo e a graxa com uma escova, entre na
etapa de acabamento. Coloque o rolamento no óleo de limpeza e limpe-o enquanto estiver
girando Ao limpar o óleo, ele deve ser substituído a tempo para garantir o efeito de lavagem
fina. Para julgar que o rolamento desmontado pode continuar a ser utilizado, é necessário
verificar após a conclusão da limpeza do rolamento. itens de inspecção compreendendo tendo:
um rolamento de matérias estranhas, a folga do rolamento, a precisão dimensional do
rolamento, o desgaste de suporte de rolamentos, do estado da superfície de acasalamento, o
estado da superfície de rolamento, o estado, as esferas ou rolos superfície da pista de estado
de funcionamento. Para rolamentos de esferas em miniatura não separáveis, use uma das
mãos para achatar o anel interno do rolamento e confirmar se o rolamento pode funcionar
suavemente girando o anel externo. Para o rolamento circular, verifique a superfície da pista e
o elemento rolante do anel externo.
2. Manutenção e precauções de rolamentos.
(1) instalação do rolamento.
A manutenção do rolamento tem altos requisitos para instalação durante a manutenção
mecânica. Como o rolamento não tem características externas óbvias na aparência, ele pode
ser instalado nas direções para frente e para trás e é extremamente propenso a reverter. No
processo de montagem de rolamentos, o pessoal de manutenção deve ter total compreensão
dos requisitos de estrutura e instalação do rolamento, estar familiarizado com os pontos
técnicos de segurança e instalar corretamente de acordo com os requisitos do projeto.
rolamentos cónicos incluem "costas com costas" e "face a face" método de instalação, se o
erro de instalação provoca desvio axial aparecem e não pode ser ajustado, se a falta de
compreensão das considerações estruturais e de instalação rolamento, círculo fechado em face
da chumaceira plano Quando é solto, é fácil inverter, resultando em falha na operação normal
após a montagem, causando um maior mau funcionamento do equipamento mecânico.
(2) defeitos de rolamento.
processo de manutenção mecânica, para realizar um entendimento completo de rolamento de
código e informações sobre o tipo de equipamentos e outros indicadores técnicos, para tentar
evitar o uso de modelos alternativos do modelo giratório original. No trabalho real, alguns
equipamentos geralmente substituem o rolamento, e o rolamento substituído é muito propenso
ao desgaste, geralmente causado pela diferença no tipo de rolamento, no uso do rolamento
substituto e no defeito de qualidade do próprio rolamento. Devido à venda na imagem de
qualidade com mercado misto, há o fenômeno do uso de má qualidade, a longo prazo de peças
de rolamento inferiores, resultando em desgaste de longo prazo e reduzir a vida útil do
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equipamento para máquinas e equipamentos. Quando a manutenção mecânica, rotação do
rolamento para evitar inventário a longo prazo das partes rotativas, tendo ao mesmo tempo a
inspecção visual de testes de desempenho, de modo a assegurar a qualidade dos rolamentos.
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