
  

 

Research@Bearingnet.ir 

 

 

 بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 
 

 چکیده:

ی مناسبی برای هاگزینه، روندمیهای نسبتاً جدید به شمار که جزء بیرینگ CARBهای رولربیرینگامروزه 

ه دلیل اهمیت . باندقرار داده یطراحی یک ترکیب بندی بیرینگ موفق در اختیار طراحان ماشین آالت صنعت

مین راستا، از اهمیت باالیی برخوردار است. در ه آنهای عملکردی ها، شناخت ویژگیهاکاربردی این بیرینگ

بررسی پرداخته است.  آنهای عملکردی و کاربردهای ها، ویژگیCARBی هارولربیرینگمقاله حاضر به معرفی 

 ناترازی قادر به تحمل همزمان هااین بیرینگ دهد کهمینشان  CARBی هافاکتورهای عملکردی رولربیرینگ

ویژگی منحصر به فرد موجب شده است  این باشند.می جایی محوری شفت نسبت به محفظهجابهو  ایزاویه

ی کروی، چیدمان بیرینگ مناسبی را برای هادر ترکیب با رولربیرینگ CARBی هارولربیرینگکه استفاده از 

 بسیاری از ماشین آالت صنعتی فراهم آورد.
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 مقدمه: -1

از جمله نشان داده شده است،  1در شکل شماره  آنهاکه یک نمونه از   CARB 1تروئیدالی هارولربیرینگ

معرفی  SKFتوسط شرکت  1995لین بار در سال که او دنرومیی غلتشی نسبتاً جدید به شمار هابیرینگ

است که معادل فارسی آن،  Compact self-Aligning Roller Bearingمخفف عبارت  CARB. کلمه ندگردید

 . باشدمیرولربیرینگ فشرده خودتنظیم 

 

 
 .CARBی هارولربیرینگیک نمونه از : 1شکل 

 

عملکردی و ی هاویژگی، CARBی هارولربیرینگفی مقاله حاضر به معر، هابا توجه به اهمیت این بیرینگ

 پردازد.می آنهاکاربردهای 

 

 :CARBی هارولربیرینگو نام گذاری ساختار  -2

به دو و شوند میتشکیل  هاغلتکو  به طور کلی از رینگ داخلی، رینگ خارجی CARBی هارولربیرینگ

نمونه برش خورده یک رولربیرینگ ، 2شماره  شکل. شوندمیصورت دارای قفسه و فاقد آن تولید و عرضه 

CARB یک ردیف  هاهمان طور که در این شکل مشخص است، این بیرینگ دهد.میرا نشان  دارای قفسه

است که تا حدی  انحنای ممقدار کدارای  هاغلتکاین دارند که سطح هر یک از  نسبتاً بلند غلتک متقارن

 .[1] نمایدمی ایی بشکههای رولربیرینگهارا مشابه غلتک آنها

                                                           
1. Toroidal 
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 دارای قفسه. CARBتروئیدال رولربیرینگ نمونه برش خورده یک : 2شکل 

 

باشند. البته می CARBی هارولربیرینگی مورد استفاده در ساختار های فوالدی، رایج ترین نوع قفسههاقفسه

با  هاو در برخی موارد نیز این بیرینگاست مرسوم  های برنجی نیز در این بیرینگهااستفاده از قفسه

گردد؛ به این مینوع قفسه با توجه به پسوند مورد استفاده، مشخص  گردند.میی پلیمری تولید هاقفسه

بدون پسوند  FAGو  SKFی هادارای قفسه فوالدی در نام گذاری شرکت CARBی هاصورت که رولربیرینگ

دارای  SKFدارای قفسه برنجی در نام گذاری شرکت  CARBی هاباشند. رولربیرینگمیویژه نوع قفسه 

همچنین  ؛باشندمی M1Bیا  Mبا پسوندهای  FAGو در نام گذاری شرکت  MB1یا  M ،MBپسوندهای 

باشند و می TN9دارای پسوند  SKFدر نام گذاری شرکت  پلیمریدارای قفسه  CARBی هارولربیرینگ

[ و 1] گردندمیمشخص  Vبا پسوند  FAGو  SKFی هاگذاری شرکتدر نام فاقد قفسه CARBی هارولربیرینگ

[2]. 

  میلیمتر تولید  1500میلیمتر تا  25در دامنه ابعادی نسبتاً وسیعی از قطر داخلی  CARB یهابیرینگرولر

در قطرهای داخلی  شوند.مینیز تولید  CARBی هاگردند. همچنین انواع دارای نشت بند رولربیرینگمی

 xی هاباشد که هریک از عالمتمی C xxxxبه صورت  هاامگذاری این بیرینگمیلیمتر، ن 500کوچکتر از 

قطر داخلی )بر حسب میلی متر( برابر با حاصلضرب دو رقم آخر نام بیرینگ باشد و مینشان دهنده یک رقم 

برای باشد. میمیلیمتر  100برابر با  C 2220به عنوان مثال قطر داخلی بیرینگ باشد. می 5در عدد 

لی رقم اول، عالمت اسلش و سپس قطر داخ دولیمتر به باال، پس از می 500ی دارای قطر داخلی هابیرینگ

میلیمتر  600برابر با  C 39/600. به عنوان مثال قطر داخلی بیرینگ شودمیبر حسب میلیمتر نوشته 

 .[1] باشدمی
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 :CARBی هارولربیرینگی عملکردی هاویژگی -3

در این خصوص است.  آنهاتوسط  میزان تحمل نیرو، هالکرد بیرینگیکی از پارامترهای مهم در بررسی عم

 آنهاتحمل نیروی شعاعی  و باشندمیقادر به تحمل نیروی محوری ن CARBی هارولربیرینگتوان گفت که می

میزان تحمل ، به مقایسه 1جدول شماره  ای است.ی استوانههای کروی و رولربیرینگهارولربیرینگ مابین

پرداخته  مشابه آن و کروی ایی استوانههابا رولربیرینگ CARBی هارولربیرینگیک نمونه از نیرو توسط 

 است.

 

 .[1] و کروی ایاستوانهی هابا رولربیرینگ CARBی هامیزان تحمل نیرو توسط رولربیرینگ: مقایسه 1جدول 

 CARBرولربیرینگ  

C 2220 

 ایرولربیرینگ استوانه

ECP NUP 2220 

 رولربیرینگ کروی

22220 E 

 قطر داخلی

(mm) 

100 100 100 

 قطر خارجی

(mm) 

180 180 180 

 پهنا

(mm) 

46 46 46 

 جرم بیرینگ

(Kg) 

95/4 90/4 90/4 

 بار مجاز دینامیکی

(KN) 

415 380 425 

 بار مجاز استاتیکی

(KN) 

465 450 490 

 حد بار خستگی

(KN) 

49 54 49 

 

جدول  است. آنهاتوسط  ی قابل تحملهاسرعت، هایکی دیگر از پارامترهای مهم در بررسی عملکرد بیرینگ

 و کروی ایی استوانههابا رولربیرینگ CARBی هارولربیرینگیک نمونه از  ، به مقایسه عملکرد2شماره 
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، این سه نوع 2با توجه اطالعات جدول شماره  پردازد.می ی باالهامشابه آن در خصوص تحمل سرعت

 در یک محدوده قرار دارند.تقریباً ی باال، هابیرینگ از نظر میزان تحمل سرعت

 [.1و کروی ] ایی استوانههابا رولربیرینگ CARBی هاتوسط رولربیرینگ سرعتمیزان تحمل مقایسه : 2جدول 

 CARBرولربیرینگ  

C 2220 

 ایرولربیرینگ استوانه

ECP NUP 2220 

 رولربیرینگ کروی

22220 E 

 قطر داخلی

(mm) 

100 100 100 

 قطر خارجی

(mm) 

180 180 180 

 پهنا

(mm) 

46 46 46 

 جرم بیرینگ

(Kg) 

95/4 90/4 90/4 

سرعت مرجع 

(RPM) 

3600 4000 3400 

سرعت حدی 

(RPM) 

4800 4500 4500 

 

میان شفت و محفظه  ایمیزان تحمل ناترازی زاویه، هابیرینگهای عملکردی بسیار مهم فاکتوریکی دیگر از 

ی هااز این نظر، عملکرد مناسبی دارند و در کنار بلبرینگ CARBی هارولربیرینگاست.  آنهاتوسط 

روند که مییی به شمار های کروی، جزء بیرینگهاو رولربیرینگ ایی بشکههاخودتنظیم، رولربیرینگ

کمتر از سایر  CARBی هارولربیرینگدارند؛ هر چند که میزان خودتنظیمی  مینظیتصطالحاً خاصیت خودا

 .[3[ و ]1] ی خودتنظیم استهاانواع بیرینگ

دود شفت نسبت به ح، امکان تحمل جابه جایی محوری مCARBی هارولربیرینگ مهمی هایکی از ویژگی

و  ایی استوانههامشابه رولربیرینگ CARBی هارولربیرینگباشد که از این نظر، میمحفظه توسط بیرینگ 

ی محوری مورد نظر، در هامیزان تحمل جابه جاییکنند. هر چند که در این جا هم میسوزنی عمل 

 .[4[ و ]1] و سوزنی است ایی استوانههاکمتر از رولربیرینگ CARBی هاولربیرینگر
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 بحث و نتیجه گیری: -4

ترکیب بندی موقعیت ده ی کروی و در قالب یک هامعموالً به همراه رولربیرینگ CARBی هارولربیرینگ

به عنوان بیرینگ شناور و  CARBرولربیرینگ  ؛ به این صورت کهگیرندمیشناور مورد استفاده قرار  –)ثابت( 

این نوع ، یک نمونه از 3شکل شماره کند. میت ده )ثابت( عمل یرولربیرینگ کروی به عنوان بیرینگ موقع

 دهد.مینشان  را در یک توربین بادی چیدمان بیرینگ

 
 [.5]و یک رولربیرینگ کروی  CARBبا استفاده از یک رولربیرینگ  هایک نمونه از چیدمان بیرینگ: 3شکل 

 

به طور گسترده توسط ، ه استنشان داده شد 3یی مشابه آن چه در شکل شماره هاندیباستفاده ار ترکیب

ی هاتوان در ویژگیمیطراحان ماشین آالت صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. علت این امر را 

ی هاتوان گفت که رولربیرینگمیبا یک تقریب کلی جست و جو نمود.  CARBی هارولربیرینگعملکردی 

CARB ی هارولربیرینگی کروی دارند. هاو رولربیرینگ ایی استوانههاعملکردی مابین رولربیرینگCARB 

ایی محوری کنند و هم جابه جمیبین شفت و محفظه را تا اندازه قابل توجهی تحمل  ایهم ناترازی زاویه

هستند که  CARBی هاگی غلتشی، تنها رولربیرینهادر بین انواع مختلف بیرینگ شفت نسبت به محفظه را.

باشند. این امر، میو جابه جایی محوری شفت نسبت به محفظه  ایقادر به تحمل همزان ناترازی زاویه

گزینه بسیار مناسبی برای استفاده به عنوان بیرینگ شناور، در یک ترکیب  CARBموجب شده تا رولربیرینگ 

د. زیرا هر )به عنوان بیرینگ موقعت ده( باش کرویشناور به همراه رولربیرینگ  -بندی موقعیت ده )ثابت( 
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نیز ی محوری شفت هاجابه جاییکنند و میرا به طور مطلوب تحمل  ایناترازی زاویه هادو این بیرینگ

مطلوب برای  ایگزینه ترکیب بندی فوق بهگردد و به این ترتیب، میتحمل  CARBتوسط رولربیرینگ 

 نماید.میماشین آالت صنعتی مختلف تبدیل  بسیاری از
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