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 چکیده:

چه آندر صنایع غذایی با شرایط کاری نسبتاً دشواری مواجه هستند. اما کاررفته به های غلتشیبیرینگ

 بررسیه حاضر بمقاله  نماید، الزام به رعایت مسائل بهداشتی است.ها را بسیار حساس میشرایط این بیرینگ

پردازد و راهکارهای مقابله با این های غلتشی در صنعت تولید مواد غذایی میهای استفاده از بیرینگچالش

ها عبارتند از: ایجاد آلودگی شیمیایی در اثر خارج شدن برخی از این چالش نماید.ها را معرفی میچالش

های خط تولید، رشد و تکثیر باکتری ی مکرروشوها در اثر شستانکار از بیرینگ، خرابی زودهنگام بیرینگرو

 فرهای صنعتی.دماهای باال در های ناشی از آسیب و هامضر در داخل و اطراف بیرینگ
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 مقدمه: -1

گر های غلتشی حضوری مؤثر دارند. بیرینگهمانند بسیاری از صنایع دیگر،  نیز در صنعت تولید مواد غذایی

های غلتشی به صورت کلی یکسان است، ولی شرایط چه قوانین حاکم بر نحوه انتخاب و استفاده از بیرینگ

های خاصی همراه است. این نکته در خصوص صنعت ها در هر یک از صنایع معموالً با چالشعملکرد بیرینگ

تولید  ها در صنعتده از بیرینگنحوه استفا در تالش است تامقاله حاضر غذایی نیز صادق است. تولید مواد 

 ها در این صنعت فراهم گردد. زمینه استفاده بهتر از بیرینگتا  دهدمورد بررسی قرار را  مواد غذایی

 

 ها در صنعت غذاییهای استفاده از بیرینگچالش -2

در ارتباط با مسئله بهداشت ها در صنعت تولید مواد غذایی، های پیش روی بیرینگچالش تریناصلی

د آلودگی شیمیایی در مواد غذایی احتمال خروج روانکار از بیرینگ و ایجا ،هااین چالشیکی از هستند. 

در به عنوان مثال، خط تولید است.  روشوی مکرتها در اثر شسخرابی زودهنگام بیرینگچالش دیگر،  است.

ها استفاده های عادی در قسمت نقالهونیت بیرینگالمللی تولیدکننده نوشیدنی، از ییک شرکت بین

شوی مورد استفاده در خط تولید این شرکت، شامل استفاده وگردید و این در حالی بود که فرایند شستمی

ها، شسته شدن بندهای بیرینگاز ترکیب آب و برخی ترکیبات شیمیایی بود که منجر به آسیب دیدن نشت

های گردید. این مشکل موجب شده بود که بیرینگها مییت تخریب بیرینگها و در نهاگریس داخل آن

 .[3] بار تعویض گردندماه یک  ۶یا  ۵کاری شوند و هر مورد استفاده، هر سه هفته یک بار گریس

 

تصویر یکی از درایوهای نقاله در کارخانه تولید نوشیدنی، که نشان دهنده شرایط کاری دشوار یونیت : 1شکل 

 [.1] باشدها میبیرینگ
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زده به طور مداوم با مشکل خرابی زودهنگام چندی پیش یک کارخانه تولید پیتزای یخای دیگر، یا در نمونه

های آسیب دیده و شرایط کاری و نگهداری بررسی بیرینگ .ای بخش نوار نقاله خود مواجه بودهبیرینگ

وشوی مرتب خط تولید با آب است. پروسه شست ،هابیرینگعلت اصلی خرابی زودهنگام  داد که نشانها آن

های غلتشی و خروج رو و المانبندها، خوردگی مسیرهای ساچمهوشو منجر به آسیب دیدن نشتشست

 .[2] گردیدروانکار از بیرینگ می

 

آن همراه خطر نفوذ آب به داخل بیرینگ و خرابی زودهنگام با وشوی خطوط تولید مواد غذایی، : شست2شکل 

 [.3است ]

های بیرینگ و پشت نشیمنگاه ،فضای داخلی ،های انجام شده، در بسیاری از مواردطبق بررسیهمچنین 

. حتی در کندفراهم میهای مضر فضایی مناسب برای رشد و تکثیر انواع باکتری ،رفته در صنایع غذاییکاربه

وشوی کلی پس از انجام فرایند شستها ها در این محیطمشاهده شده است که تعداد باکتری ،برخی موارد

ها وجود ندارد و از طرف دیگر وشوی صحیح این محیطآالت افزایش یافته است. زیرا امکان شستماشین

ها فراهم ها باقی مانده و شرایط را برای تکثیر باکتریها در این محیطوشو، مدترطوبت ناشی از شست

 .[4و ] [1کند ]می
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 [.3وشوی کلی خط تولید ]لودگی در پشت یک یونیت بیرینگ، با وجود شست: باقی ماندن آ3شکل 

 

های ها در کورهها در صنایع غذایی، مربوط به استفاده از بیرینگهای استفاده از بیرینگیکی دیگر از چالش

را  عمر روانکارهم برد و دمای باال هم احتمال خرابی زودهنگام بیرینگ را باال می پخت مواد غذایی است.

به  به عنوان مثال چندی پیش، یک تولیدکننده ویفر در این حوزه دچار مشکل شده بود.دهد. کاهش می

متوقف عمیق فر های شیاربه منظور روانکاری مجدد بلبرینگ هفته یک بار، پروسه تولید 3۶طوری که هر 

گریس به کار رفته قرار داشت گردید. از طرف دیگر، فرآیند تولید نیز تحت تأثیر محدودیت های دمایی می

های باالی نگهداری، هزینهایجاد مجموعه این موارد منجر به  شد.نجر به کاهش بازدهی عملکرد فر میکه م

 [.۵] گردیددآوری تولیدکننده میبازدهی نامطلوب و کاهش سو

 

 غذایی ایعها در صناستفاده از بیرینگهای راهکارهای غلبه بر چالش -3

کاررفته در صنایع های بهبندهای بیرینگبهبود عملکرد نشت ایزیادی بر هایتالشهای اخیر طی سال

بندها، هم احتمال خروج روانکار از داخلی بیرینگ و ایجاد با بهبود عملکرد نشتغذایی انجام شده است. 

بیرینگ و خرابی ها به داخل یابد و هم احتمال ورود آب و انواع آالیندهآلودگی شیمیایی کاهش می

 .[۶] زودهنگام آن
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 [.3] بند پیشرفتهنشتیک ای از یک طراحی نمونه: 4شکل 

 

ها از روغن پایه این گریس .3های مناسب برای استفاده در صنایع غذایی استراهکار بعدی، استفاده از گریس

ها های آلومینیومی است. برخی از مزایای این گریسها صابونکننده آنو غلیظ 2نوع روغن سفید پزشکی

سمی و غیر خنثی pH، خوردگی برابر در مقاومت، گریس مناسب عمر، آب برابر در باال مقاومتعبارتند از: 

 .[7] آن بودن

صورت خروج  باشد که در ایگونهها به تا در صورت امکان، محل نصب بیرینگ شوددر هر حال، باید سعی 

یکی دیگر از راهکارهای مورد توجه، استفاده از  مواد غذایی کم باشد. آلوده شدنروانکار از بیرینگ، امکان 

اند و هم احتمال وشو با آب مقاومها هم نسبت به شستهای دارای روانکار جامد است. این بیرینگبیرینگ

 [.8است ] کمها خروج روانکار از آن

. داردمورد توجه قرار  در صنایع غذایینیز فوالدهای مقاوم به خوردگی های ساخته شده از گبیرینه از استفاد

عالوه  باشد.می 1HNCR زنگضد قبولی داشته است، فوالدیکی از فوالدهایی که در این زمینه عملکرد قابل 

ها و ... ها، سیلیکاتآلومیناتها، یدسولفعدم تشکیل انواع  ه واسطهاین فوالد ببه خوردگی،  نسبت بر مقاومت

 . [9] نمایدمحیط تمیزتری را فراهم می
                                                           
1. Food grade greases 
2. Medical white oil 
3. High Nitrogen Corrosion Resistant stainless steel 
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ها به طور خاص برای تحمل بیرینگاین  باال استفاده نمود.های دما، باید از بیرینگفرهای صنعتیبرای 

های مخصوص فرهای پخت ویفر را انواعی از یونیت بیرینگ SKFشرکت  اند.دماهای باال طراحی و تولید شده

 .[33] ابه نیز استفاده نمودتوان در سایر کاربردهای مشها میتولید و روانه بازار نموده است. از این بیرینگ

 

 گیری:بحث و نتیجه -3

در صنعت تولید مواد غذایی مورد بررسی واقع شد و  های غلتشینگبیریهای استفاده از چالشدر این مقاله، 

ترکیبی از راهکارهای ترجیح بر این است که معموالً  ها مطرح گردید.راهکارهایی برای مقابله با این چالش

زنگ و دارای والد ضدفهای ساخته شده از یت بیرینگاز یون ذکرشده، مورد استفاده قرار گیرند. یعنی

های دارای بیرینگو یا  های مناسب برای استفاده در صنایع غذاییگریسبه همراه بندهای چندالیه نشت

ها باید به دقت مورد بازرسی قرار گیرد تا محلی برای ر و پشت بیرینگزیاستفاده شود. محیط روانکار جامد 

مورد فرهای صنعتی نیز همان طور که گفته شد، استفاده های مضر نباشد. در رشد و تکثیر باکتری

 های دماباال رایج است.بیرینگ

بردای که البته هنوز مورد بهره باشندمیی نیز در حال توسعه بر موارد ذکر شده، راهکارهای جدید عالوه

برخی از مزایای این های پلیمری است. از این راهکارها، استفاده از بیرینگاند. یکی گسترده قرار نگرفته

مقاومت مناسب در ، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر مواد شیمیایی خورنده ها عبارتند از:بیرینگ

، تولید صدای کم، ضریب اصطکاک پایین، روانکاری )نیازی به استفاده از روانکار ندارند(-خود، برابر خستگی

نگهداری های هزینه، باال به دلیل تمایل کم به خزشپایداری ابعادی ، نسبت باالی مقاومت به وزن، وزن کم

 [.32[ و ]33] ایزوالسیون الکتریکیو  پایین در طول عمر کاری

های شرکتو  جریان استصنایع غذایی در ها در بیرینگبهبود عملکرد ای برای امروزه مطالعات گسترده

برای نمایند. بنابراین جدیدی در این حوزه معرفی میمحصوالت مطرح تولیدکننده بیرینگ، به طور مداوم 

های عات خود، از مزایای پیشرفتروزرسانی اطالکاربران فعال در صنایع غذایی ضروری است تا با به

 برداری نمایند.به طور مناسب بهره آمدهدستهب
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