
 ياتاقان و روغنكاري نامهدرس

  ها روانسازي و ياتاقاننام پيشنهادي: 
  

  هاي روانسازي مكانيزم -1 سرفصل
 رديف عنوان *درجه اهميت تدريس

T+S  1-1  معرفي سطوح ياتاقاني 

T+S 2-1 تعريف روانساز 

T+S 3-1 لزوم روانسازي با فيلم سيال 

T+S 4-1  مكانيزم روانسازي هيدرواستاتيكي  
T+S 5-1  مكانيزم روانسازي هيدروديناميكي  
T+S 6-1 مكانيزم روانسازي االستوهيدروديناميكي 

T+S  7-1 شاييغمكانيزم روانسازي مخلوط و 

  
  

  روانسازها (انواع، كاربرد و خصوصيات) -2 سرفصل
 رديف عنوان درجه اهميت تدريس

T+S  1-2 انواع روانسازها 

T+S 2-2 ويژگيهاي يك روانساز خوب 

T+S 3-2  ساختار شيميايي انواع روانسازهاي معدني  
T+S 4-2  ويژگيهاي فيزيكي  
T+S (تعريف، ديناميكي و سينماتيكي، يكاها، روش تست) 5-2  گرانروي  
T+S 6-2  تغييرات گرانروي با نرخ كرنش  
T+S 7-2  تغييرات گرانروي با دما  
T+S  8-2  تغييرات گرانروي با فشار  
T+S 9-2  گرانروي بندي درجه  
T+S 10-2  شاخص گرانروي  
T+S 11-2 تغييرات چگالي با فشار 

T+S 12-2  نقطه ريزش  
T+S 13-2  مقايسه بين انواع روانسازهاي معدني  
T+S 14-2 روانسازهاي مصنوعي 

A+S  15-2  روانسازهاي جامد  
A+S 16-2  روانسازهاي گازي  
T+S 17-2  ها  گريس  

 
  



  وپوگرافي سطحت -3سرفصل
 رديف عنوان درجه اهميت تدريس

T+S  1-3 هاي ناصافي سطح مولفه 

T+S 2-3 گيري زبري سطح (استايلوس) هاي تماسي اندازه روش 

T+S گيري زبري سطح (نيوماتيك، نوري،  هاي غير تماسي اندازه روش
  الكتريكي و ميكروسكوپ الكتروني

3-3  

T+S 4-3  خط مرجع  
T+S 5-3  عدد زبري سطح  
T+S 6-3 پارامتر فيلم 

T+S 7-3  ضخامت كمينه مجاز فيلم روانساز  
  
  

  تئوري هيدروديناميك - 4 سرفصل
 رديف عنوان درجه اهميت تدريس

T+S  1-4 مقدمه 

T+S 2-4 استخراج معادله رينولدز 

T+S 3-4 تعابير فيزيكي عبارات فشار ساز  
T+S 4-4  هاي ساده شده معادله رينولدز فرم  
T+S 5-4 انتگرالي معادله رينولدزهاي  فرم 

  
  

  انواع سطوح ياتاقاني -5 سرفصل
 رديف عنوان درجه اهميت تدريس

T+S  1-5 سطوح ياتاقاني خشك 

T+S  متخلخلسطوح ياتاقاني  5-2  
T+S  لغزشي (همديس)سطوح ياتاقاني  5-3 

T+S  غلتشي (ناهمديس)سطوح ياتاقاني  5-4  
  
  

  بدون نشت جانبي گرد هاي كف ياتاقان - 6سرفصل
 رديف عنوان درجه اهميت تدريس

T+S  1-6 گرد هندسه ياتاقان كف 

T+S 2-6  معادالت پايه طراحي ياتاقان  
T+S 3-6 گرد با كفشك موازي ياتاقان كف 

T+S 4-6 گرد با كفشك شيب ثابت ياتاقان كف 

T+S 5-6  اي گرد با كفشك پله ياتاقان كف  
 



  
  با نشت جانبي گرد كفهاي  ياتاقان -7سرفصل

 رديف عنوان درجه اهميت تدريس

T+S  1-7  معادالت پايه طراحي ياتاقان 

T+S 2-7 اي گرد با كفشك پله ياتاقان كف  
T+S 3-7 گرد با كفشك شيب ثابت ياتاقان كف 

T+S 4-7  گرد با كفشك مفصلي ياتاقان كف 

 
  

  اليه تحت فشارمكانيزم  -8سرفصل
 رديف عنوان درجه اهميت تدريس

T+S  1-8  معادالت پايه اليه تحت فشار 

T+S 2-8 اليه تحت فشار بين دو كفشك موازي  
T+S 3-8 اليه تحت فشار در ژورنال نچرخ 

A+S 4-8  اليه تحت فشار بين دو ديسك 

A+S 5-8  اليه تحت فشار بين دو غلتك  
 
  

  هاي هيدرواستاتيك ياتاقان -9سرفصل
 رديف عنوان درجه اهميت تدريس

T+S  1-9 هاي هيدرواستاتيك معرفي ياتاقان 

T+S 2-9  گرد هاي هيدرواستاتيك كف معادالت پايه ياتاقان  
T+S 3-9 گرد با كفشك دوار هيدرواستاتيك كف  ياتاقان 

T+S 4-9  گرد با كفشك حلقوي هيدرواستاتيك كف  ياتاقان 

T+S 5-9  مربعيگرد با كفشك مستطيلي و  هيدرواستاتيك كف  ياتاقان  
A+S 6-9  هيدرواستاتيك شعاعي (ژورنال نچرخ)  ياتاقان  
A+S 7-9  هيدرواستاتيك شعاعي (ژورنال چرخان)  ياتاقان  

 
  

  روانسازي سطوح ناهمديس - 10سرفصل
 رديف عنوان درجه اهميت تدريس

T+S  1-10 معرفي تماس بيضوي 

T+S 2-10  بعد پارامترهاي بي  
T+S  رژيم روانسازي(Iso-Viscos Rigid) 10-3 

T+S  رژيم روانسازي(Piazo-Viscos Rigid) 10-4 

T+S  رژيم روانسازي(Iso-Viscos Elastic)  10-5  
T+S  رژيم روانسازي(Piazo-Viscos Elastic)  10-6  



T+S 7-10  بعد كاهش يافته پارامترهاي بي  
T+S  8-10  روش گرافيكي تعيين رژيم روانسازي  
T+S   9-10  مستطيليمعرفي تماس  
T+S 10-10  روانسازي تماس مستطيلي  

  
  *: عالئم درجه اهميت تدريس عبارتند از:

Tتوصيه بر تدريس توسط استاد و جزء موارد امتحاني :  
Sتوصيه بر مطالعه توسط دانشجو و جزء موارد امتحاني :  
A كلي مانند ورودي كارشناسي : درصورتيكه زمان اجازه مي دهد توصيه بر تدريس توسط استاد (در آزمونهاي

  ارشد، دكتري و جامع دكتري جزء موارد امتحاني نخواهد بود)
O توصيه بر عدم تدريس توسط استاد (در آزمونهاي كلي مانند ورودي كارشناسي ارشد، دكتري و جامع دكتري :

  جزء موارد امتحاني نخواهد بود)
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