
Συμπεράσματα

➢ Παρατηρείται ότι αύξηση του αριθμού Sommerfeld συνεπάγεται

μείωση των τιμών των δυναμικών συντελεστών των διαφόρων

τύπων εδράνων.

➢ Η αύξηση της τιμής του αριθμού Sommerfeld έχει ως αποτέλεσμα

την μείωση των τιμών των κρίσιμων ταχυτήτων του ρότορα.

Περίληψη

Τα έδρανα ολίσθησης αποτελούν στοιχεία μηχανών με ευρεία

εφαρμογή στις περιστρεφόμενες μηχανές, όπως σε φυγοκεντρικές

αντλίες, μηχανές αυτοκινήτων, αεροσκαφών, προωθητικών

συστημάτων πλοίων κ.α.. Χάρη σε αυτά εξασφαλίζεται η στατική

και δυναμική ισορροπία των περιστρεφόμενων μερών μηχανών,

καθώς και η αποφυγή ανάπτυξης δυνάμεων τριβής μεταξύ

σχετικώς κινούμενων επιφανειών. Για το λόγο αυτό, η απόδοση και

η αξιοπιστία πολλών μηχανολογικών συστημάτων εξαρτάται από

αυτά. Στην παρούσα, γίνεται μελέτη ενός συστήματος άξονα –

δίσκων υποβασταζόμενο από έδρανα ολίσθησης. Για την

περιγραφή του προβλήματος χρησιμοποιείται το μοντέλο του

ρότορα Jeffcott και η ανάλυση γίνεται με το λογισμικό ANSYS

στην πλατφόρμα APDL. Στο μοντέλο γίνεται ανάλυση με

πεπερασμένα στοιχεία, και μελετάται η επίδραση των δυναμικών

συντελεστών κυλινδρικών, εδράνων τομέων και ελλειπτικών

εδράνων ολίσθησης. Λέξεις Κλειδιά: Έδρανα ολίσθησης,

Δυναμικοί συντελεστές, Κρίσιμες ταχύτητες, Ιδιομορφές,

Ιδιοσυχνότητες, Διάγραμμα Campbell, Ρότορας Jeffcott.,

Γυροσκοπικό φαινόμενο, Στροβιλισμός.
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Γεωμετρία και πλέγμα μοντέλου

Ενδεικτικά αποτελέσματα πιστοποίησης κώδικα

ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΣΚΟΙ

E = 2e11 N/m2

ρ = 7850 Kg/m3

D= 0.017 m

L = 0.8 m

m = 4 kg

Ddisc = 0.18 m

w = 0.020 m

Σύστημα άξονα - δίσκων

Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων 

στο ANSYS

Διάγραμμα Campbell στο ANSYS

Διάγραμμα CAMPBELL κυλινδρικού εδράνου 

για S = 0.05
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Ανάλυση για κυλινδρικά, τομέων και ελλειπτικά 

έδρανα ολίσθησης

Διάγραμμα CAMPBELL κυλινδρικού εδράνου 

για S = 1

Διάγραμμα CAMPBELL κυλινδρικού εδράνου 

για S = 1.5

Διάγραμμα CAMPBELL εδράνου τομέων για 

S = 0.05

Διάγραμμα CAMPBELL εδράνου τομέων για 

S = 1

Διάγραμμα CAMPBELL εδράνου τομέων για 

S = 1.5

Διάγραμμα CAMPBELL ελλειπτικού εδράνου 

για S = 0.05
Διάγραμμα CAMPBELL ελλειπτικού εδράνου 

για S = 1

Διάγραμμα CAMPBELL ελλειπτικού εδράνου 

για S = 1.5

Κρίσιμες ταχύτητες Λειτουργίας No. 5 

συναρτήσει του αριθμού Sommerfeld (S)

➢ Όσον αφορά τους τύπους των εδράνων η ταξινόμηση τους με

κριτήριο τις κρίσιμες ταχύτητες σε φθίνουσα σειρά έχει ως εξής:

Κυλινδρικά Έδρανα > Έδρανα Τομέων > Ελλειπτικά Έδρανα.

➢ Τα ελλειπτικά έδρανα είναι εκείνα που παρουσιάζουν τις

μικρότερες κρίσιμες ταχύτητες, γεγονός που καθιστά το σύστημα

πιο σταθερό και με μικρότερες ταλαντώσεις.

Διάγραμμα Campbell δημοσίευσης


