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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το έδρανο κύλισης αποτελεί εξάρτημα μέγιστης σημασίας για
κάθε μηχανή με περιστρεφόμενα μέρη. Η αστοχία του
δημιουργεί συνθήκες που μπορούν να αποβούν καταστροφικές
και επικίνδυνες. Βάση για τον ασφαλή σχεδιασμό αποτελεί η
μελέτη των φορτίσεων του ρουλεμάν σε στατική λειτουργία
(χωρίς περιστροφική ταχύτητα). Η εργασία στοχεύει σε αυτήν
ακριβώς τη μελέτη. Ασχολείται με την κατανομή του
εξωτερικού φορτίου στα στοιχεία κύλισης, σε ακτινικό
ρουλεμάν. Ακολούθως μελετάται η εντατική κατάσταση
χρησιμοποιώντας τις αρχές της μηχανικής επαφής. Το
πρόβλημα μοντελοποιείται στο ANSYS και γίνεται Η/Υ
προσομοίωση πεπερασμένων στοιχείων.

Θεωρητικό υπόβαθρο 
• Γεωμετρικά Στοιχεία Εδράνου κύλισης:
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• Κατανομή φορτίου στα στοιχεία κύλισης
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Εξίσωση Στατικής Ισορροπίας

Λόγω δυσκαμψίας επαφής

Παραμόρφωση του ψ –
οστού στοιχείου

Ζ = αριθμός στοιχείων κύλισης
β = γωνία μεταξύ γειτονικών στοιχείων
ε = συντελεστής κατανομής (εξαρτάται από την
ακτινική χάρη)
Οι γνωστότερες επαναληπτικές μέθοδοι 
υπολογισμού της κατανομής είναι οι Stibeck
και Harris

• Μηχανική Επαφής – Θεωρία Hertz   

Περίπτωση 1η : Επαφή σημείου        Περίπτωση 2η : Επαφή   γραμμής
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Επιλογή μοντέλου από SKF Αριθμός στοιχείων: 11
Μοντέλο: NJ 203
Εξωτερική Διάμετρος: 40 mm Ακτινική Χάρη μηδενική
Εσωτερική Διάμετρος: 17 mm

Δυναμικό Όριο
20000 Ν

Στατικό Όριο
14000 Ν

Τυχαίο φορτίο
8800 Ν

Φορτίο κρίσιμης 
επαφής (N)

7418 5304 3200

Μέγιστη Τάση 
Επαφής (Mpa)

3841,883 3249,6 2558,4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η προσομοίωση του ANSYS – Mechanical προσφέρει μια
αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις θεωρητικές
προσδοκίες. Η μοντελοποίηση στον Η/Υ αποτελεί αξιόπιστο
εργαλείο για την προσεκτική ανάλυση των φορτίσεων του
ρουλεμάν. Η μελέτη μπορεί να επεκταθεί σε δυναμικό
επίπεδο για τον σχεδιασμό σε κόπωση, και σε διάφορες
συνθήκες λειτουργίας (λίπανσης, χαμηλές ή ψηλές στροφές)
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