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 چکیده:

حاضر به مقاله با شرایط کاری دشواری مواجه هستند.  صنعت کشاورزیکاررفته در به های غلتشیبیرینگ

پردازد و راهکارهای مقابله با می آالت کشاورزیماشینهای غلتشی در های استفاده از بیرینگچالش بررسی

آلودگی محیطی بسیار باال و بارهای  ها عبارتند ازاین چالش ترینمهمنماید. ها را معرفی میاین چالش

، متعدد هایلبهبندهای دارای ها شامل استفاده از نشتراهکارهای اصلی مقابله با این چالشای. ضربه

های حرارتی ویژه برای بیرینگ و استفاده از متریال و طراحی مناسب استفاده از متریال مناسب و عملیات

 .باشدبرای محفظه بیرینگ می

 

 کلیدی:  کلمات
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 مقدمه: -1

 گیرند.ها نیز مورد استفاده قرار میآالت صنعتی حضور دارند، طبعاً انواع مختلفی از بیرینگماشین

و اهمیت صنعت کشاورزی که مسئول تأمین مواد غذایی مورد نیاز ماست،  اقتصاد با توجه به جهانی شدن

میزان زمین اختصاص داده شده به کشاورزی . افزایش یافته استها وزه نیز مانند سایر حوزهرقابت در این ح

 قابلجا که به هر حال میزان زمین ، ولی از آن(3)شکل شماره  های گذشته افزایش یافتهدر طول سال

 ضروری است.های کشاورزی موجود افزایش برداشت محصول از زمینمحدود است،  کشاورزیاستفاده برای 

 

 

 [.1های زراعی در طول زمان ]تغییرات مساحت زمین: 1شکل 

 

آالت کشاورزی با قدرت های کشاورزی به معنی نیاز به استفاده از ماشینافزایش برداشت محصول از زمین

طور که اشاره شد، کشاورزی مدرن از مرحله باشد؛ زیرا همانتر میبیشتر، عملکرد بهتر و طول عمر مناسب

آالت ؛ اما دستیابی به ماشینگیردآالت مختلف انجام میورزی تا برداشت محصول با تکیه بر ماشینخاک

ها های آنآالت و از جمله بیرینگکاررفته در این ماشینکشاورزی بهتر، نیازمند توجه ویژه به قطعات به

کشاورزی یکی از قدیمیترین مشاغل انسان در طول تاریخ است. اما بر خالف کشاورزی سنتی که بر نیروی 

کار حیوانات و انسانها استوار بود، کشاورزی مدرن که به منظور پاسخگویی به نیازهای روزافزون بشر به مواد 

غذایی بنا شده است، به طور گستردهای به استفاده از ماشینآالت گوناگون وابسته است و هر جا که 
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ها در صنعت کشاورزی را مورد بررسی قرار دهد . مقاله حاضر در تالش است تا نحوه استفاده از بیرینگاست

 در این صنعت فراهم گردد. هاتا زمینه استفاده بهتر از بیرینگ
 

 کشاورزیها در صنعت های استفاده از بیرینگچالش -2

طور که مسئله آلودگی محیط کار است. همان، کشاورزیها در صنعت پیش روی بیرینگ چالش تریناصلی

یک های کاری برای ترین محیطیکی از آلودههای کشاورزی که آالت کشاورزی در زمیندانید ماشینمی

 (.2روند )شکل شماره رود، به کار میمار میبیرینگ به ش

 

 

 [.2]های کشاورزی : آلودگی باالی محیط کاری بیرینگ2شکل 

 

باشند. ها میضعیف عملکرد بیرینگها قادر به تاند که اغلب آنهای کشاورزی از موادی تشکیل یافتهزمین

 دهد.کشاورزی را به تفکیک نشان میهای ، مواد تشکیل دهنده زمین1شکل شماره 
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 [.3] های کشاورزی به تفکیکنده زمین: مواد تشکیل ده3شکل 

 

این مواد از نظر  روند.شمار می های کشاورزی بهدهنده خاکهای اصلی تشکیلمواد معدنی، یکی از بخش

 :[1] شونداندازه به صورت زیر طبقه بندی می

 (متر میلی 2 <دانه  اندازه) سنگ و * شن

 (متر میلی 2/6 الی میکرومتر 26) * ماسه

 (میکرومتر 26 الی میکرومتر 2) * آهک

 (میکرومتر 2 >اندازه دانه ) ای دانه * خاک رس

ها دچار اخالل شده و شاهد های غلتشی، روانکاری این بیرینگدر صورت نفوذ این مواد به داخل بیرینگ

احتمال  ،عالوه بر پدیده سایش، با نفوذ آلودگی به داخل بیرینگها خواهیم بود. وقوع سایش در این بیرینگ

وجود دارد. و ...  indentation ،از قبیل برینل شدن هابروز انواع مختلفی از عوامل خرابی زودهنگام بیرینگ

 .استها دشوارتر آننفوذ ، محافظت از بیرینگ در برابر باشدتر معموالً هر چه اندازه این مواد کوچک

های کشاورزی، مواد آلی هستند که در اثر تجزیه گیاهان، دهنده خاکصلی تشکیلهای ااز بخش دیگر یکی

در صورت اند. ها در خاک تشکیل یافتهها و باکتریاستفاده از کودهای حیوانی و زندگی انواع مختلفی از قارچ
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عالوه بر افزایش خطر بروز سایش، احتمال بروز خوردگی نیز  های غلتشی،نفوذ این مواد به داخل بیرینگ

 یابد.شدت افزایش میبه

های درصد از فضای خاک 06یکی از نکاتی که نباید نادیده گرفته شود این است که در حالت عادی حدود 

مایعات و گازها اند. این منافذ توسط انواع مختلفی از تشکیل دادهها کشاورزی را منافذ موجود در این خاک

شود، نباید نگاه خود را نفوذ آلودگی به داخل بیرینگ صحبت میاز . بنابراین هنگامی که [1] اندتشکیل شده

آلوده های گلهای آبی یا خاکآالتی که در محیطدر ماشین به ویژه های جامد محدود نماییم.به آلودگی

 زدگی بسیار جدی است.به درون بیرینگ و زنگ(، خطر نفوذ آب 4گیرند )شکل شماره مورد استفاده قرار می

 

 

 سازد.زدگی مواجه میزنگ خطر ها را باهای مرطوب، بیرینگآالت کشاورزی در محیطاستفاده از ماشین: 4شکل 

 

 ،کندد میآالت کشاورزی را تهدیینکاررفته در ماشهای بهعملکرد و عمر بیرینگکه یکی دیگر از عواملی 

های ناهموار مورد استفاده قرار آالت کشاورزی بر روی زمینجا که ماشینست. از آنای ااعمال بارهای ضربه

همچنین جهت و نحوه  ناپذیر است.ها اجتنابهای آنای به بیرینگگیرند، معموالً اعمال بارهای ضربهمی

ای طراحی و ونههای کشاورزی باید به گبینی نیست. بنابراین بیرینگاعمال این نیروها هم چندان قابل پیش

 ساخته شوند که قادر به تحمل این نیروها باشند.
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 صنعت کشاورزیها در استفاده از بیرینگهای راهکارهای غلبه بر چالش -3

ها اقدام به یدکنندگان این بیرینگلهای کشاورزی، اغلب توبر بیرینگ ای واردبرای غلبه بر نیروهای ضربه

نمایند. به عنوان های خود میآوری بیرینگعملیات حرارتی ویژه برای بهبود تاباستفاده از متریال خاص و 

 پردازد.می متفاوت، به مقایسه عمر چند نوع بیرینگ با متریال و عملیات حرارتی 0مثال شکل شماره 

 

 

 [4] متفاوتچند نوع بیرینگ با متریال و عملیات حرارتی  عمر: مقایسه 5شکل 

 

ها از قبیل ای، مشخصات محفظه بیرینگضروری است که در بحث تحمل بارهای ضربهتوجه به این نکته 

 [.0ظه و طراحی آن نیز مؤثر است ]فجنس مح

 ،های غلتشیگیری از ورود انواع مختلف آلودگی به داخلی بیرینگترین راهکار موجود برای پیشاصلی

بندهای بهبود عملکرد نشت ایزیادی بر ایهتالشهای اخیر طی سالبندهای مناسب است. استفاده از نشت

بندها، احتمال ورود آب و با بهبود عملکرد نشتانجام شده است.  صنعت کشاورزیکاررفته در های بهبیرینگ

برای مواردی که بیرینگ در محیط  یابد.ها کاهش میها به داخل بیرینگ و خرابی زودهنگام آنانواع آالینده

 ضروری باشد. فوالد ضدزنگ، ممکن است ازلیدشده های توند، استفاده از بیرینگکبا رطوبت باال کار می

گردند، اغلب از تعداد لبه بیشتری برخوردارند. های آلوده طراحی میبندهایی که برای استفاده در محیطنشت

بندی مؤثر است. البته این امر، موجب باال ها در بهبود کیفیت نشتتجربه نشان داده که افزایش تعداد لبه

آالت کشاورزی اغلب با جا که در ماشینگردد؛ ولی از آنبیرینگ میرفتن میزان اصطکاک در هنگام چرخش 
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های بیرینگ بندهای چندلبه بر معایب آن غلبه دارد.های باال مواجه نیستیم، مزیت استفاده از نشتسرعت

گاهی  یا چهارلبه هستند. هر چند کهلبه بندهای سهآالت کشاورزی اغلب دارای نشترفته در ماشینکاربه

از تولیدکنندگان مطرح بیرینگ برخی  .گرددنیز استفاده می لبهنهبندهای نشتهای دارای از بیرینگحتی 

، 0اند. شکل شماره های کشاورزی ارائه نمودهبندی بیرینگهای ابتکاری خود را برای نشتطرح نیز

 کند. را مقایسه می NTN-SNRبندهای برند های انواع مختلف نشتویژگی

 

 

 NTN-SNR [6]بندهای برند های انواع مختلف نشتویژگیمقایسه : 6شکل 
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 گیری:بحث و نتیجه -3

و  قرار گرفتمورد بررسی  کشاورزیدر صنعت  های غلتشیبیرینگهای استفاده از چالشدر این مقاله، 

ماشین توجه به این نکته ضروری است که در یک  ها مطرح گردید.راهکارهایی برای مقابله با این چالش

توجه  7یز وجود داشته باشد )به عنوان مثال به شکل شماره نعدد بیرینگ  366رزی ممکن است تا کشاو

های های اصلی بیرینگداشته باشند. اما چالش را ها شرایط عملکردی خاص خودنمایید( که هر یک از آن

 کشاورزی همین مواردی بود که مطرح گردید.
 

 
 [7] کاررفته در یک ماشین کشاورزیبههای برخی از بیرینگ: 7شکل 

 

کشاورزی  آالتماشیندر مورد استفاده غلتشی  یهابهبود عملکرد بیرینگای برای امروزه مطالعات گسترده

را  جدید خودهای توپی دیسک کشاورزی مجموعه NSKشرکت  چندی قبل ،به عنوان مثال .در جریان است

های ردیفه هستند و قادر به تحمل نیروای دوها شامل بلبرینگ های تماس زاویه . این مجموعهنمودمعرفی 

وری بندی بهینه شده با بهرههای نشتاین مجموعه ها از سیستم باشند. درشعاعی و محوری بسیار باال می

 . سایر[8] نمایندمی تعممانو رطوبت به داخل بیرینگ ورود گرد و خاک از باال استفاده شده است که 

 نمایند.محصوالت جدیدی در این حوزه معرفی می ، به طور مداومنیز های مطرح تولیدکننده بیرینگشرکت

روزرسانی اطالعات ضروری است تا با به آالت کشاورزیصنعت تولید ماشینبنابراین برای کاربران فعال در 

 برداری نمایند.به طور مناسب بهره در این حوزهآمده دستهای بهخود، از مزایای پیشرفت
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