Στην γυναίκα µου.
Κατερίνα µου σε ευχαριστώ
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί µία προσπάθεια θεωρητικά τεκµηριωµένης, αλλά και
πρακτικά εφαρµόσιµης ανάλυσης και παρουσίασης της µεθοδολογίας της
αναγνώρισης βλαβών λειτουργίας των περιστρεφόµενων εξαρτηµάτων των
µηχανών µετάδοσης κίνησης. Σκοπός είναι η καλύτερη εφαρµογή της συντήρησης
ακριβείας, µέσω της σωστότερης µεθοδολογίας αναγνώρισης βλαβών λειτουργίας.
Αναπτύσσεται όλο το θεωρητικό υπόβαθρο της ανάλυσης των παραµέτρων
λειτουργίας αυτών των εξαρτηµάτων, και ειδικότερα των εδράνων κύλισης, τα
οποία και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των µηχανών µετάδοσης κίνησης
µε περιστροφή, καθώς και των ατράκτων, οι οποίες είναι παρούσες σε κάθε µηχανή
µετάδοσης κίνησης. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την αναγνώριση µιας βλάβης
λειτουργίας και την ανάλυση των αιτίων της.
Παράλληλα, δίνεται η περιγραφή των προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια αυτής της εργασίας. Τα προγράµµατα αυτά
αναπτύχθηκαν µε σκοπό την ευκολότερη ανάλυση των λειτουργικών
χαρακτηριστικών των µηχανών µετάδοσης κίνησης και την καλύτερη κατανόηση
των αποτελεσµάτων των µεθόδων ελέγχου της κατάστασής τους.
Χρησιµοποιούνται στην παρούσα εργασία για την ανάλυση αρκετών διαφορετικών
τύπων περιστρεφόµενων εξαρτηµάτων και τα αποτελέσµατά τους συγκρίνονται
τόσο µε πειραµατικά αποτελέσµατα από την βιβλιογραφία, όσο και µε
αποτελέσµατα πεπερασµένων στοιχείων. Η συµφωνία των παραπάνω
αποτελεσµάτων, καθώς και οι επιµέρους επιβεβαιώσεις της ακρίβειας των
µοντέλων αναγνώρισης βλαβών που αναπτύχθηκαν, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά
στοιχεία για µία πιθανή µελλοντική συνέχιση και επέκταση αυτής της εργασίας.
Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να γίνει στην κατεύθυνση της ανάπτυξης µοντέλων για
ακόµα περισσότερα εξαρτήµατα και καταστάσεις λειτουργίας ή ακόµα και στην
κατεύθυνση της σύνδεσης των µοντέλων αυτών µε προγράµµατα συνεχούς ελέγχου
της κατάστασης µίας µηχανής.
Τέλος, παρουσιάζονται κάποιες βελτιώσεις και κάποιες καινούργιες προτάσεις
αυτής της εργασίας, σχετικά µε την βελτίωση της ακρίβειας των µοντέλων που
αναπτύχθηκαν, τον ακριβέστερο υπολογισµό των χαρακτηριστικών συχνοτήτων
των εδράνων κύλισης, τον υπολογισµό της πραγµατικής µη γραµµικής δυσκαµψίας
τους, καθώς και τον ενδεδειγµένο τρόπο χρήσης των προγραµµάτων αυτής της
εργασίας για την αναγνώριση βλαβών λειτουργίας.
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Ευχαριστίες
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άνθρωπος στην ζωή µου που του χρωστάω πολλά, είναι ο καθηγητής και δάσκαλός
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παράλληλα είχε την υποµονή να συνεχίσει να µε στηρίζει παρά το ότι οι αυξηµένες
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Εισαγωγή

1. Εισαγωγή
Εδώ και πολλές δεκαετίες οι µηχανές µετάδοσης κίνησης αποτελούν την
ραχοκοκαλιά της παραγωγικής διαδικασίας διαφόρων κλάδων της βιοµηχανίας, και
παράλληλα συναντώνται και σε πάρα πολλές άλλες εφαρµογές (µεταφορές,
ενέργεια και άλλες). Η βασική κίνηση που εκτελούν κατά κύριο λόγο αυτές οι
µηχανές είναι περιστροφική η οποία πιθανόν, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της
εφαρµογής, να µετατρέπεται σε γραµµική σε κάποιο σηµείο. Τα σηµαντικότερα
στοιχεία για την λειτουργία των µηχανών αυτών είναι λοιπόν περιστρεφόµενα
εξαρτήµατα. Με τον όρο αυτό αναφερόµαστε σε µια πληθώρα εξαρτηµάτων, µε τα
πιο συχνά εµφανιζόµενα να είναι τα έδρανα κύλισης, οι άτρακτοι, οι οδοντωτοί
τροχοί και οι τροχαλίες.
Η όλο και µεγαλύτερη διείσδυση των µηχανών µετάδοσης κίνησης σε διάφορες
εφαρµογές, είχε σαν αποτέλεσµα αυτές να αποκτούν όλο και σηµαντικότερο
µερίδιο ευθύνης στην εµφάνιση βλαβών στις εφαρµογές αυτές. Ο σηµαντικός ρόλος
που διαδραµατίζουν αυτές οι µηχανές στην εύρυθµη λειτουργία του συνόλου µέσα
στο οποίο εµφανίζονται, έχει σαν αποτέλεσµα τον πολύ ισχυρό αντίκτυπο µιας
πιθανής βλάβης τους. Ο αντίκτυπος αυτός µπορεί να είναι απλά οικονοµικές
συνέπειες, ή, στην χειρότερη περίπτωση, κίνδυνος ανθρώπινων ζωών.
Η σηµασία της αποφυγής των βλαβών των περιστρεφόµενων εξαρτηµάτων των
µηχανών µετάδοσης κίνησης, οδήγησε στην εµφάνιση πολλών διαφορετικών
πρακτικών για την συντήρησής τους. Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν κατά καιρούς
µπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες, ανάλογα µε τον βαθµό ωριµότητας
και την αποτελεσµατικότητά τους:
•

Λειτουργία µέχρι την βλάβη. Αποτελεί την παλιότερη µέθοδο συντήρησης
και στην ουσία, δεν λαµβάνεται κανένα µέτρο µέχρι κάποιο εξάρτηµα να
υποστεί βλάβη, οπότε και αντικαθίσταται. ∆εν παρέχεται καµία ασφάλεια
κατά την λειτουργία της µηχανής, και αυτή σταµατάει χωρίς
προγραµµατισµό κάθε φορά που εµφανίζεται µία βλάβη. Εφαρµόζεται
ακόµα και σήµερα σε λιγότερο κρίσιµα εξαρτήµατα, που δεν επηρεάζουν
άµεσα την εκάστοτε εφαρµογή. Στηρίζεται στην ταχύτητα µε την οποία
µπορεί να διεκπεραιωθεί η αντικατάσταση του χαλασµένου εξαρτήµατος ή
ολόκληρου του µηχανισµού.

•

Προληπτική συντήρηση. Σύµφωνα µε αυτή την µέθοδο, η µηχανή σταµατάει
σε γνωστές προκαθορισµένες χρονικές στιγµές, οπότε και γίνεται
αντικατάσταση όλων των εξαρτηµάτων που έχουν οριστεί εκ των προτέρων,
ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί φθορά ή όχι. Αποτελεί συνήθως µία ασφαλή
πρακτική συντήρησης, αν και δεν λείπουν οι περιπτώσεις που η βλάβη
εµφανίζεται πριν το σταµάτηµα (λόγω αλλαγής των συνθηκών λειτουργίας ή
λόγω κάποιου λιγότερο ανθεκτικού εξαρτήµατος) ή και αµέσως µετά
(ελαττωµατικό εξάρτηµα – βλάβη στην αρχή της ζωής του). Άλλωστε δεν
θα πρέπει να ξεχνάµε ότι κάθε φορά που σταµατάµε µία µηχανή και την
λύνουµε, υπάρχει πιθανότητα να εισέλθουν σφάλµατα από αυτή την
διαδικασία, τα οποία µπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη. Το µεγάλο
µειονέκτηµα λοιπόν αυτής της µεθόδου είναι ότι κάποιο εξάρτηµα µπορεί να
αντικατασταθεί ενώ µπορεί ακόµα να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Τα
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εξαρτήµατα δηλαδή δεν αξιοποιούνται πλήρως για όλη την διάρκεια της
ζωής τους, µε αποτέλεσµα την αύξηση του συνολικού κόστους λειτουργίας.
•

Προγνωστική συντήρηση. Η µέθοδος αυτή προσπαθεί να αντιµετωπίσει τα
παραπάνω µειονεκτήµατα της προληπτικής συντήρησης, εφαρµόζοντας
διαδικασίες ελέγχου της κατάστασης των κρίσιµων εξαρτηµάτων κατά την
διάρκεια της λειτουργίας της µηχανής. Όταν η λειτουργική κατάσταση
αυτών των εξαρτηµάτων ξεπεράσει κάποια προκαθορισµένα όρια, τότε η
µηχανή σταµατάει και το εξάρτηµα που εµφανίζει το πρόβληµα
αντικαθίσταται. Ανάλογα µε τον προγραµµατισµό της παραγωγικής
διαδικασίας, ή γενικότερα την λειτουργία της µηχανής, αποφασίζεται ή όχι η
αντικατάσταση και άλλων εξαρτηµάτων που δεν έχουν φτάσει σε κρίσιµο
στάδιο ή δεν ελέγχεται η κατάστασή τους (συνδυασµός προληπτικής και
προγνωστικής συντήρησης).

•

Συντήρηση ακριβείας. Αυτή η µέθοδος συντήρησης αποτελεί κατά κάποιο
τρόπο προέκταση της προγνωστικής συντήρησης. Τα αποτελέσµατα του
ελέγχου της κατάστασης του εξαρτήµατος αξιοποιούνται σε συνδυασµό µε
την αναλυτική και λεπτοµερή κατανόηση της λειτουργίας του, µε σκοπό τον
εντοπισµό της γενεσιουργού αιτίας της βλάβης (αναγνώριση της βλάβης)
και την πρόταση λύσεων για την µη επανεµφάνισή της. Οι προτάσεις αυτές
µπορούν επίσης να βρούνε εφαρµογή και κατά τον µελλοντικό σχεδιασµό
παρόµοιων εφαρµογών. Σε ιδιαίτερα κρίσιµες λειτουργίες (όπως για
παράδειγµα στις αεροπορικές εφαρµογές ή σε πυρηνικούς αντιδραστήρες), η
συντήρηση ακριβείας προχωράει ένα βήµα πιο πέρα. Πιο συγκεκριµένα,
αντί απλά να γίνεται καταγραφή των µετρήσεων ελέγχου της κατάστασης,
τα δεδοµένα αυτά χρησιµοποιούνται για να γίνουν προγνώσεις της
εναποµένουσας διάρκειας ζωής του κρίσιµου εξαρτήµατος (αναφορές [45],
[116] και [117]). Τα µοντέλα πρόγνωσης βασίζονται σε αναλυτικά µοντέλα
περιγραφής της λειτουργίας των εξαρτηµάτων της µηχανής και σε
στατιστικά µοντέλα που δίνουν τελικά µία πιθανότητα εµφάνισης βλάβης σε
κάποια δεδοµένη χρονική στιγµή.

Από τις παραπάνω σύντοµες περιγραφές, είναι φανερό ότι η πιο αποτελεσµατική
πρακτική συντήρησης, µε τα µεγαλύτερα πρακτικά οφέλη, τόσο άµεσα όσο και σε
βάθος χρόνου, είναι η συντήρηση ακριβείας. Είναι η µόνη που µπορεί να δώσει
στοιχεία για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας ή του σχεδιασµού της
εκάστοτε εφαρµογής, καθώς ακόµα και να βοηθήσει την βελτιστοποίηση της
αξιοποίησης της διάρκειας ζωής των εξαρτηµάτων. Είναι βέβαια προφανές ότι ο
βαθµός εφαρµογής αυτής της µεθόδου εξαρτάται από την κρισιµότητα και την
πολυπλοκότητα της µηχανής που εξετάζεται. Σίγουρα εξαρτάται επίσης σε µεγάλο
βαθµό από την οικονοµική θεώρηση των αποτελεσµάτων µιας βλάβης και του
κόστους των εξαρτηµάτων, σε σχέση πάντα µε το κόστος σταµατήµατος της
µηχανής.
Προκειµένου να είναι δυνατή η σωστή εφαρµογή των πρακτικών της συντήρησης
ακριβείας είναι απαραίτητη η συνύπαρξη δύο στοιχείων:
i.
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Η πάρα πολύ καλή γνώση της θεωρίας των στοιχείων µηχανών και η πλήρης
κατανόηση της επίδρασης των παραµέτρων λειτουργίας τους. Ιδιαίτερη
σηµασία έχει η σε βάθος κατανόηση της λειτουργίας των εδράνων κύλισης.
Το συγκεκριµένο στοιχείο είναι το πλέον διαδεδοµένο περιστρεφόµενο
εξάρτηµα στις µηχανές µετάδοσης κίνησης, ενώ παράλληλα, είναι αυτό που
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αποτελεί το σηµείο επαφής της µηχανής µε το υπόλοιπο µηχανολογικό
σύνολο. Επίσης, είναι ένα από τα στοιχεία µηχανών µε την µεγαλύτερη
συχνότητα βλαβών λόγω λαθών στον σχεδιασµό ή στην συναρµολόγηση, ή
γενικότερα λόγο δυσµενών συνθηκών λειτουργίας. Οι βλάβες τους, αν δεν
αναγνωριστούν και αντιµετωπιστούν γρήγορα, είναι συνήθως
καταστροφικές όχι µόνο για τα ίδια, αλλά και για τα υπόλοιπα εξαρτήµατα
της µηχανής. Αµέσως µετά σε σηµασία και κρισιµότητα ακολουθούν οι
άτρακτοι, οι οποίες και µεταφέρουν τα επιβαλλόµενα φορτία και πιθανή
βλάβη τους µπορεί να οδηγήσει σε πλήρη καταστροφή της µηχανής
µετάδοσης κίνησης, δεδοµένου ότι η κινητική τους ενέργεια είναι συνήθως
πολύ µεγάλη.
ii.

Η πολύ καλή κατανόηση των µεθόδων που υπάρχουν για τον έλεγχο της
λειτουργικής κατάστασης της µηχανής (εργαλεία προγνωστικής
συντήρησης). Η µεγάλη σηµασία των εργαλείων αυτών γίνεται φανερή αν
κάποιος κοιτάξει τον µεγάλο τους αριθµό και τον ρυθµό µε τον οποίο
αναπτύσσονται καινούργια. Πολλές µέθοδοι έχουν αναπτυχθεί και γίνεται
συνεχής έρευνα για αναζήτηση καινούργιων ή για βελτίωση των
υφιστάµενων. Η εισαγωγή τους στην πράξη όµως δεν είναι το ίδιο ευρεία,
µε τις περισσότερες να παραµένουν σε ερευνητικό στάδιο, ή στην καλύτερη
περίπτωση, να εφαρµόζονται µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, για τις
οποίες και έχουν βελτιστοποιηθεί.

Η παρούσα εργασία έρχεται να µελετήσει διεξοδικά το πρώτο από τα παραπάνω
δύο στοιχεία. Αυτό γίνεται µέσω της αναγνώρισης των βλαβών, δηλαδή µέσω της
αναλυτικής µοντελοποίησης διαφόρων στοιχείων µηχανών µε σκοπό την
αναγνώριση των αιτιών που οδηγούν σε µία βλάβη, καθώς και την αναγνώριση της
επίδρασης που έχει µία βλάβη στα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, για
λόγους πληρότητας και προκειµένου να παρουσιαστεί ο τρόπος εφαρµογής των
µεθόδων του δεύτερου πιο πάνω στοιχείου στην πράξη, κατασκευάστηκε και µία
πειραµατική διάταξη όπου και εφαρµόστηκαν οι µέθοδοι αυτές µε την χρήση ενός
εµπορικού προγράµµατος ανίχνευσης βλαβών. Η λεπτοµερής ανάλυση της θεωρίας
και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των µεθόδων αυτών ξεφεύγει από τους
σκοπούς της εργασίας αυτής.
1.1.

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

∆εδοµένου ότι το αντικείµενο της παρούσας διατριβής επεκτείνεται σε διάφορες
γνωστικές περιοχές, η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε ήταν αρκετά µεγάλη.
Στην παράγραφο αυτή θα δοθούν οι βασικές βιβλιογραφικές παραποµπές, οι οποίες
περιέχουν ένα σηµαντικό αριθµό πληροφοριών πάνω στα διάφορα εξεταζόµενα
αντικείµενα. Πιο λεπτοµερής αναφορά σε πιο εξειδικευµένη βιβλιογραφία δίνεται
σε κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά, έτσι ώστε ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης να µπορέσει
να ανατρέξει άµεσα στην πληροφορία που τον ενδιαφέρει.
Μια πολύ αναλυτική και περιεκτική, αν και γενική, αναφορά στην θεωρία της
συντήρησης δίνεται στο [17]. Στην αναφορά αυτή δίνονται λεπτοµέρειες τόσο για
την οργάνωση της διαδικασίας της συντήρησης σε σχέση µε τις υπόλοιπες
λειτουργίες, όσο και για την πρακτική της εφαρµογή σε διάφορες ενδιαφέρουσες
περιπτώσεις.
Για τους σκοπούς της λεπτοµερούς ανάλυσης των λειτουργικών χαρακτηριστικών
των εδράνων κύλισης, χρησιµοποιήθηκαν αρκετά βιβλία, τα οποία όπως
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αποδείχτηκε στην πορεία αποτελούν τις πιο συχνά εµφανιζόµενες αναφορές σε
εργασίες σχετικές µε το αντικείµενο. Ανάµεσα σε αυτά αξίζουν να τονιστούν η
αναφορά [12] για την ελαστοϋδροδυναµική λίπανση και η αναφορά [13] για την
ανάλυση εδράνων κύλισης µε σφαιρικά στοιχεία (µε έµφαση στην λίπανση).
Επίσης, για τα έδρανα κύλισης, ιδιαίτερα περιεκτική είναι η αναφορά [144], αν και
πιο λεπτοµερείς είναι συνήθως οι προγενέστερες δηµοσιεύσεις του ίδιου συγγραφέα
(π.χ. [85]).
Για τις ατράκτους, χρησιµοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο οι αναφορές [8], [9] και
[31], καθώς και οι αναφορές [24] και [25] όπου δίνονται περισσότερες λεπτοµέρειες
για την χρήση της µεθόδου των µητρώων µεταφοράς.
Τέλος, όσον αφορά στην ανίχνευση βλαβών λειτουργίας σηµαντική για την
πρακτική κατανόηση των αποτελεσµάτων ήταν η χρήση των βιβλίων [26], [27] και
[28], τα οποία δίνουν πολύ απλές και πρακτικές εξηγήσεις αρκετών
χαρακτηριστικών περιπτώσεων βλαβών, καθώς και αναλύσεις πραγµατικών
καταστάσεων. Στην κατανόηση της αντίστοιχης θεωρίας ήταν σηµαντική η
συµβολή των βιβλίων [22], [10] και [14].
Κλείνοντας αυτή την βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν θα πρέπει να παραληφθεί η
αναφορά στην πληθώρα των δηµοσιευµένων εργασιών από έγκριτα περιοδικά που
χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και των τεχνικών αναφορών από διάφορες εταιρείες και
πανεπιστήµια (βλέπε παραγράφους 15.2 και 15.3). Αυτά έπαιξαν έναν ιδιαίτερα
σηµαντικό ρόλο, προκειµένου να εισαχθούν στα προγράµµατα που αναπτύχθηκαν
όλες οι σύγχρονες προτάσεις στην µοντελοποίηση ατράκτων και εδράνων κύλισης.
Παράλληλα, και ιδιαίτερα στο ξεκίνηµα αυτής της εργασίας, ήταν καθοριστική η
συµβολή τους για την κατανόηση της θέσης αυτής της διατριβής σε σχέση µε την
έρευνα που γίνεται πάνω σε παρόµοια θέµατα. Έγινε κατανοητό ότι το µεγαλύτερο
µέρος της έρευνας εστιάζεται σε ανεύρεση καλύτερων µεθόδων ανάλυσης των
µετρούµενων σηµάτων, καθώς και σε τρόπους «έξυπνου» εντοπισµού βλαβών (για
παράδειγµα µε την χρήση νευρωνικών δικτύων). Σε αυτόν τον τοµέα η έρευνα έχει
προχωρήσει σε µεγάλο βαθµό και πολλές από τις προτεινόµενες θεωρίες δεν έχουν
εφαρµοστεί σε µεγάλο βαθµό στην πράξη, τουλάχιστον όχι σε µεγάλη κλίµακα. Η
µελέτη της θεωρίας της αναγνώρισης βλαβών και της συντήρησης ακριβείας, όπως
εµφανίζεται σε αυτή την διατριβή µέσω της δηµιουργίας κατάλληλων εργαλείων
που µπορούν να βοηθήσουν στην εφαρµογή της, δεν έχει παρουσιαστεί µε αυτό τον
τρόπο σε παρόµοιες εργασίες, παρά µόνο σε κάποια τεχνικά εγχειρίδια
(παράγραφος 15.4, σελίδα 177), αλλά και αυτό σε µικρό βαθµό και σχετικά
απλοποιηµένα. Η εργασία αυτή λοιπόν µπορεί να είναι η βάση της ανάπτυξης και
άλλων παρόµοιων πονηµάτων τα οποία θα βοηθήσουν στην διείσδυση της
συντήρησης ακριβείας στην Ελληνική πραγµατικότητα, µέσω θεωρητικά
τεκµηριωµένων, αλλά και ταυτόχρονα πρακτικών διαδικασιών.
1.2.

∆ιάρθρωση κεφαλαίων

Η διατριβή αυτή ξεκινάει µε την παρούσα εισαγωγή (κεφάλαιο 1), όπου δίνονται οι
βασικές κατευθύνσεις της έρευνας που διεξήχθη, γίνεται η ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας και παρουσιάζεται ο σκοπός της εργασίας. Στην συνέχεια, ακολουθεί
το κοµµάτι της ανάλυσης του θεωρητικού υπόβαθρου της εργασίας, όπου δίνονται
οι απαραίτητες για την συντήρηση αναλύσεις των παραµέτρων λειτουργίας των
περιστρεφοµένων εξαρτηµάτων των µηχανών µετάδοσης κίνησης, και πιο
συγκεκριµένα της φόρτισης και της λίπανσης στα έδρανα κύλισης (κεφάλαια 2 και
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3) και της δυναµικής συµπεριφοράς των ατράκτων (κεφάλαιο 4). Επίσης δίνονται
και οι πλήρεις ακριβείς εξισώσεις υπολογισµού των χαρακτηριστικών συχνοτήτων
(κεφάλαιο 5), καθώς και µία σύντοµη αναφορά στην επίδραση που έχει η
θερµοκρασία στα παραπάνω (κεφάλαιο 6).
Στην συνέχεια, ξεκινάει το κοµµάτι της εργασίας που αναφέρεται στα προγράµµατα
που αναπτύχθηκαν µε βάση το προηγούµενο θεωρητικό υπόβαθρο και µε σκοπό την
ευκολότερη και ακριβέστερη εφαρµογή της αναγνώρισης βλαβών στην πράξη. Πιο
συγκεκριµένα δίνεται η περιγραφή του προγράµµατος ανάλυσης εδράνων κύλισης
(κεφάλαιο 7), του προγράµµατος στατικής και δυναµικής ανάλυσης ατράκτων
(κεφάλαιο 8) και του προγράµµατος ανάλυσης χαρακτηριστικών συχνοτήτων
(κεφάλαιο 9), το οποίο και αποτελεί ένα σηµαντικό βοήθηµα για την σωστή
συλλογή και ανάλυση δεδοµένων της λειτουργικής κατάστασης µιας µηχανής.
Το επόµενο µεγάλο κοµµάτι της εργασίας αναφέρεται στα αποτελέσµατα των
παραπάνω προγραµµάτων. Πιο συγκεκριµένα, αρχικά δίνεται µία λεπτοµερής
αναφορά στις βελτιώσεις και στις προτάσεις αυτής της εργασίας (κεφάλαιο 10), ενώ
στην συνέχεια παρουσιάζονται οι έλεγχοι που έγιναν για τον έλεγχο της ορθότητας
των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων (κεφάλαιο 11). Εν συνεχεία, δίνονται σε
µορφή παραδείγµατος µερικά ακόµα αποτελέσµατα των προγραµµάτων για
διάφορους τύπους εδράνων κύλισης (κεφάλαιο 12), και τελικά το κοµµάτι αυτό
κλείνει µε µία ανάλυση του τρόπου σύνδεσης των αποτελεσµάτων των
προγραµµάτων µε την αναγνώριση βλαβών λειτουργίας στην πράξη (κεφάλαιο 13).
Η διατριβή κλείνει µε την παρουσίαση των συµπερασµάτων που εξήχθησαν από
όλη την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε και παράλληλα δίνονται µερικές προτάσεις
για πιθανές µελλοντικές προεκτάσεις και συµπληρώσεις (κεφάλαιο 14). Τέλος,
ακολουθεί µία αναλυτική παρουσίαση της βιβλιογραφίας της σχετικής µε το
αντικείµενο (κεφάλαιο 15), µε σκοπό ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης να µπορεί να
ανατρέξει και ίσως να εµβαθύνει σε διάφορα θέµατα της διατριβής αυτής.
Όσον αφορά στα παραρτήµατα αυτής της εργασίας, αυτά ξεκινούν µε µία σύντοµη
σχηµατική περιγραφή των προγραµµάτων αυτής της εργασίας (Παράρτηµα 1) και
συνεχίζονται µε µία σύντοµη, αλλά περιεκτική αναφορά στα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά των εδράνων κύλισης, (Παράρτηµα 2), η οποία κρίθηκε
απαραίτητη, προκειµένου να γίνουν καλύτερα κατανοητοί οι συµβολισµοί που
χρησιµοποιήθηκαν νωρίτερα κατά την ανάλυση των λειτουργικών τους
χαρακτηριστικών. Στην συνέχεια (Παράρτηµα 3) περιγράφονται µερικές ακόµα
περιπτώσεις φόρτισης εδράνων κύλισης, µαζί µε τον τρόπο µοντελοποίησής τους,
ενώ επίσης δίνεται και µία σύντοµη αναφορά στις ταχύτητες των στοιχείων των
εδράνων κύλισης. Αµέσως µετά, δίνεται η περιγραφή της πειραµατικής διάταξης
(Παράρτηµα 4) και η περιγραφή των µετρητικών διατάξεων που
χρησιµοποιήθηκαν, συµπεριλαµβανοµένου του εµπορικού πακέτου ανίχνευσης
βλαβών Condmater Pro® (Παράρτηµα 5). Τέλος, τα παραρτήµατα κλείνουν µε
κάποιες γενικές παρατηρήσεις για τις µεθόδους ανίχνευσης βλαβών και για την
µέθοδο SPM (Παράρτηµα 6).
1.3.

Σκοπός της εργασίας

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η αναγνώριση των βλαβών λειτουργίας των
περιστρεφόµενων εξαρτηµάτων µηχανών µετάδοσης κίνησης. Όπως φάνηκε και
στην εισαγωγή, η αναγνώριση αυτή αποτελεί µία από τις δύο βασικές προϋποθέσεις
σωστής εφαρµογής της συντήρησης ακριβείας. Πιο συγκεκριµένα λοιπόν, ο στόχος
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είναι η λεπτοµερής και σε βάθος ανάλυση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των
δύο σηµαντικότερων ίσως εξαρτηµάτων των περιστρεφόµενων µηχανών µετάδοσης
κίνησης: των εδράνων κύλισης και των ατράκτων.
Επίσης, από την άλλη µεριά, µία ακόµα επιδίωξη είναι να δοθούν κάποιες βασικές
θεωρητικές αρχές, καθώς και ορισµένες πρακτικές συµβουλές για την σωστή χρήση
προγραµµάτων ελέγχου της λειτουργικής κατάστασης των µηχανών και των
αντίστοιχων αισθητήρων (ανίχνευση βλαβών). Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται ως
ένα βαθµό και η δεύτερη προϋπόθεση σωστής εφαρµογής της συντήρησης
ακριβείας. ∆εν είναι επιδίωξη να δοθεί µεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κοµµάτι µε µία
πιθανή αναζήτηση καινούργιων µεθόδων ανάλυσης των αποτελεσµάτων της
διαδικασίας ελέγχου (κάτι το οποίο γίνεται κατά κόρον σε παρόµοιες εργασίες), όσο
η κατά το δυνατόν πιο ρεαλιστική καταγραφή των αντίστοιχων διαδικασιών που
ακολουθούνται κατά την εφαρµογή τους στην πράξη. Η µικρή σχετική βαρύτητα
που δίνεται από αυτή την εργασία στο συγκεκριµένο θέµα φαίνεται και από το
γεγονός ότι οι σχετικές αναλύσεις έχουν τοποθετηθεί στα παραρτήµατα.
Ο σκοπός αυτής της εργασίας επετεύχθη µε την δηµιουργία ενός εργαλείου –
προγράµµατος Η/Υ που µπορεί να βοηθήσει στην εφαρµογή της συντήρησης
ακριβείας, µέσω της αναγνώρισης των βλαβών λειτουργίας των περιστρεφόµενων
εξαρτηµάτων των µηχανών µετάδοσης κίνησης. Την ραχοκοκαλιά αυτού του
εργαλείου αποτελούν τα προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή που
αναπτύχθηκαν για τους σκοπούς αυτής της διατριβής, µε σκοπό την αναγνώριση
των βλαβών λειτουργίας και κατ’επέκταση την σωστότερη και ευκολότερη
εφαρµογή των πρακτικών της συντήρησης ακριβείας. Πιο συγκεκριµένα,
αναπτύχθηκε ένα πρόγραµµα ανάλυσης της δυναµικής συµπεριφοράς ατράκτων,
ένα πρόγραµµα ανάλυσης των λειτουργικών χαρακτηριστικών των εδράνων
κύλισης και ένα πρόγραµµα ανάλυσης των χαρακτηριστικών τους συχνοτήτων. Τα
τρία αυτά προγράµµατα έχουν αναπτυχθεί πάνω σε ένα κοινό περιβάλλον, το οποίο
επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή ανάµεσα στις εφαρµογές και τελικά την λεπτοµερή
ανάλυση κάθε µηχανής. Το πρόγραµµα ανάλυσης εδράνων κύλισης µπορεί επίσης
να χρησιµοποιηθεί και µόνο του, τρέχοντας τον εκάστοτε λύτη ανάλογα µε την
φύση του προβλήµατος (γεωµετρία εδράνου, ζητούµενα αποτελέσµατα κ.λ.π.).
Τέλος, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του να δοθούν κάποιες γενικές
πρακτικές συµβουλές για την ανίχνευση βλαβών, κατασκευάστηκε µία δοκιµαστική
εργαστηριακή µηχανή στην οποία εισαχθήκανε συγκεκριµένες βλάβες, οι οποίες
εµφανίζονται συχνά σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας. Στην µηχανή αυτή
χρησιµοποιήθηκαν διάφορα περιστρεφόµενα εξαρτήµατα. Με αυτό τον τρόπο
δόθηκε η δυνατότητα να περιγραφεί αναλυτικά η λειτουργία ενός χαρακτηριστικού
εκπροσώπου των εµπορικών προγραµµάτων ανάλυσης της λειτουργικής
κατάστασης µηχανών που χρησιµοποιούνται στην πράξη και επίσης να
περιγραφούν κάποιες βασικές πρακτικές συµβουλές σωστής χρήσης του.
Με αυτό τον τρόπο έγινε δυνατή η ανάλυση
εµφανίζονται στην πράξη, καθώς και ο τρόπος
περιβάλλον ενός εργαστηρίου, όπου το κόστος
µίας βλάβης είναι σίγουρα πολύ µικρότερο από
αποτελεί τµήµα µίας µεγαλύτερης εφαρµογής.

6

ανεπιθύµητων καταστάσεων που
ανίχνευσής τους, στο ελεγχόµενο
από την εµφάνιση ή την εξέλιξη
το αντίστοιχο σε µία µηχανή που

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

7

8

Φόρτιση εδράνων κύλισης

2. Φόρτιση εδράνων κύλισης
Οι συνθήκες φόρτισης των εδράνων κύλισης αποτελούν µία πολύ σηµαντική
παράµετρο της λειτουργίας τους. Η λεπτοµερής ανάλυση και κατανόηση της
συµπεριφοράς των εδράνων κατά την φόρτισή τους είναι πολύ σηµαντική για την
διαδικασία της αναγνώρισης πιθανών βλαβών τους και τον µετέπειτα
επανασχεδιασµό για αποφυγή παρόµοιων βλαβών στο µέλλον.
Στην σύντοµη θεωρητική ανάλυση αυτού του κεφαλαίου θα περιοριστούµε σε
ένσφαιρα έδρανα κύλισης βαθείας αύλακος µονής σειράς. Η επιλογή αυτής της
κατηγορίας εδράνων για την περιγραφή της θεωρητικής ανάλυσης έγκειται στο
γεγονός ότι αποτελούν την πιο συχνά εµφανιζόµενη κατηγορία εδράνων, δεδοµένου
ότι είναι σχετικά φθηνά και µπορούν να καλύψουν πλήθος εφαρµογών µέτριας ή
µεσαίας φόρτισης. Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε τις εξής εφαρµογές
(αναφορά [131]): γεωργικά µηχανήµατα, συστήµατα µεταφοράς, υφαντικές
µηχανές, ανεµιστήρες, µηχανήµατα για την επεξεργασία και την συσκευασία
τροφίµων και ποτών κ.λ.π.
Επιπλέον του περιορισµού στην συγκεκριµένη θεωρητική ανάλυση στα έδρανα
βαθείας αύλακος, θα περιοριστούµε επίσης στην περίπτωση επιβολής µόνο µίας
ακτινικής δύναµης. Ο περιορισµός αυτός δεν µειώνει την ισχύ της γενικής
µεθοδολογίας που παρουσιάζεται στην συνέχεια, και επιλέχτηκε µόνο για λόγους
απλότητας στην επεξήγηση των εξισώσεων. Οι γενικότερες τελικές εξισώσεις χωρίς
τους παραπάνω περιορισµούς φαίνονται στα παραρτήµατα της εργασίας
Στην συνέχεια φαίνεται µία τοµή της τρισδιάστατης απεικόνισης ενός εδράνου
βαθείας αύλακος πριν την επιβολή οποιασδήποτε φόρτισης:

Σχήµα 2.1: Έδρανο βαθείας αύλακος σε αφόρτιστη κατάσταση.
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Στο παραπάνω σχήµα και για λόγους απλοποίησης δεν φαίνεται ο κλωβός του
εδράνου, αλλά η γωνιακή θέση των στοιχείων κύλισης θεωρείται ότι είναι σταθερή,
όπως αυτή ορίζεται από τον κλωβό. Επιπλέον, η ακτινική χάρη ανάµεσα στα
στοιχεία κύλισης και στους δακτυλίους εµφανίζεται µεγενθυµένη, προκειµένου να
γίνουν καλύτερα κατανοητές οι εξισώσεις που θα αναπτυχθούν και να φανεί πιο
καθαρά η θέση που θα πάρει ο εσωτερικός δακτύλιος µετά την επιβολή ακτινικού
φορτίου (ο εξωτερικός δακτύλιος θεωρείται σταθερός). Αυτό φαίνεται καλύτερα
στο ακόλουθο σχήµα:

r

Fr

Σχήµα 2.2: Έδρανο βαθείας αύλακος µετά την επιβολή ακτινικής δύναµης.
Η ακτινική µετατόπιση σε κάθε στοιχείο κύλισης δίνεται από την εξίσωση:

δ rj = δ r cos(ψ j )

(2.1)

όπου ψj είναι η γωνιακή θέση του κάθε στοιχείου κύλισης όπως φαίνεται στην
συνέχεια:
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ψj

Σχήµα 2.3: Γωνιακή θέση στοιχείων κύλισης.
Η απλοποιηµένη εξίσωση δύναµης – µετατόπισης για ελλειπτική (σηµειακή) επαφή
δύο σωµάτων, όπως δίνεται για παράδειγµα από τους Hamrock και Dowson [13],
δίνεται από την εξίσωση:

Q
δ = 
K

2

3

(2.2)

Η σταθερά Κ εξαρτάται από το υλικό και την γεωµετρία των δύο σωµάτων και
δίνεται από:
K=

4
2
E1 E2
*3
2
3 Σρ ⋅ δ E1 ν 2 − 1 + E2 ν 12 − 1

(

)

(

)

(2.3)

όπου Ε1, Ε2 και ν1, ν2 είναι τα µέτρα ελαστικότητας και ο λόγος του Poisson
αντίστοιχα, Σρ είναι το άθροισµα καµπυλότητας των επιφανειών επαφής των
σωµάτων που βρίσκονται σε επαφή (βλ. Παράρτηµα 2 - Γεωµετρία εδράνων
κύλισης), και δ* είναι η αδιάστατη παραµόρφωση που εξαρτάται από την γεωµετρία
της επιφάνειας επαφής και για ελλειπτική επαφή δίνεται από:

δ* =

2f  π 


π  2κ 2ε 

(2.4)

όπου κ είναι ο λόγος των µηκών των αξόνων της ελλειπτικής επιφάνειας επαφής
(µεγάλος προς µικρό) και f, ε είναι τα πλήρη ελλειπτικά ολοκληρώµατα πρώτου και
δεύτερου είδους αντίστοιχα, που δίνονται από:
π

−

1

 
 2
1 
f = ∫ 2 1 − 1 − 2  sin 2 (φ ) dφ
0
  κ 


(2.5)
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1

π

 
2
1 
ε = ∫ 2 1 − 1 − 2  sin 2 (φ ) dφ
0
  κ 


(2.6)

Για λόγους πληρότητας δίνεται στην συνέχεια και η αντίστοιχη εξίσωση για την
περίπτωση γραµµικής επαφής:

K=

8
9

l
 1 −ν 12
1 −ν 22 
+4
0.39  4

E2 
 E1
10
9

(2.7)

όπου l είναι το µήκος της γραµµικής επαφής (περισσότερες λεπτοµέρειες δίνονται
στα παραρτήµατα)
Αν υποθέσουµε προς στιγµή ότι οι φυγόκεντρες δυνάµεις στα στοιχεία κύλισης
είναι αµελητέες σε σύγκριση µε τις δυνάµεις λόγω της φόρτισης του εδράνου, τότε
µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι η ίδια δύναµη Q ασκείται ανάµεσα
σε ένα στοιχείο κύλισης και στο εξωτερικό και τον εσωτερικό δακτύλιο του
εδράνου (ισορροπία δυνάµεων στο στοιχείο κύλισης). Συνεπώς, αν
χρησιµοποιήσουµε τους δείκτες i και o για την επαφή µε τον εσωτερικό και τον
εξωτερικό δακτύλιο αντίστοιχα, µπορούµε να γράψουµε τις εξισώσεις:
Q
δ i =  
 Ki 

2

Q 
δ o =  
 Ko 

3

(2.8)
2

3

(2.9)

όπου έχουµε υποθέσει διαφορετικές σταθερές Κ στις επαφές µε τον εσωτερικό και
τον εξωτερικό δακτύλιο λόγω της διαφοράς στην γεωµετρία (π.χ. επαφή µε κοίλη ή
κυρτή επιφάνεια).
Η συνολική κάθετη προσέγγιση µεταξύ δύο δακτυλίων που χωρίζονται από µία
σφαίρα θα ισούται µε το άθροισµα των επιµέρους παραµορφώσεων ανάµεσα στην
σφαίρα και σε καθένα από τους δύο δακτυλίους:

δ = δi + δo

(2.10)

Συνεπώς θα ισχύει:
2

Q 3 Q 
δ =   +  
 Ki 
 Ko 

2

3

(2.11)

ή τελικά:

Q = K tδ
όπου τελικά:
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1

Kt =



 1  +  1  
 K i   K o  


2
3

2
3

3
2

(2.13)

Η δύναµη Q ασκείται κάθετα στην επιφάνεια επαφής, όπως φαίνεται και παρακάτω:

Qj

ψj

Fr

Σχήµα 2.4: Φορτίο σε στοιχείο κύλισης.
Θεωρώντας τον εσωτερικό δακτύλιο σαν ελεύθερο σώµα, µπορούµε να γράψουµε
για την ισορροπία δυνάµεων κατά την διεύθυνση της εφαρµοζόµενης ακτινικής
δύναµης:

Fr − ∑ Q j cos(ψ j ) = 0
Z

(2.14)

j =1

όπου Ζ είναι ο συνολικός αριθµός των στοιχείων κύλισης. Η δύναµη Qj µπορεί να
υπολογιστεί από την σχέση δύναµης – µετατόπισης που γράφτηκε προηγουµένως,
αφού όµως πρώτα υπολογιστεί η παραµόρφωση επαφής σε κάθε στοιχείο κύλισης.
Με βάση την συµβιβαστότητα των µετατοπίσεων, η παραµόρφωση αυτή θα δίνεται
από την εξίσωση:

δ cj = δ r cos(ψ j ) −

Pd
2

(2.15)

όπου Pd είναι η αρχική διαµετρική χάρη ανάµεσα στα στοιχεία κύλισης και στους
δακτυλίους, όπως φαίνεται σχηµατικά παρακάτω:
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Pd/2

Pd/2

Σχήµα 2.5: ∆ιαµετρική χάρη.
Βεβαίως, σε περίπτωση που η σχετική προσέγγιση του εσωτερικού δακτυλίου σε
P
κάθε στοιχείο κύλισης είναι µικρότερη από d (δcj<0), τότε είναι προφανές ότι δεν
2
θα υπάρχει επαφή και συνεπώς η δύναµη Qj θα είναι µηδέν. Συνεπώς µπορούµε να
γράψουµε:

 K δ 2 , δ > 0
Q j =  t cj cj
0, δ cj ≤ 0

3

(2.16)

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση που έχουµε σφιχτή συναρµογή
ανάµεσα στα στοιχεία κύλισης και στους δακτυλίους, τότε θα πρέπει να ορίσουµε
αντίστοιχα την διαµετρική σύσφιξη µε αρνητικό πρόσηµο. Σε µορφή εξίσωσης, και
για την περίπτωση που εξετάζουµε σε αυτή την παράγραφο, θα είναι (βλ. και
Παράρτηµα 2):
Pd = d o − di − 2 D

(2.17)

όπου di και do είναι οι διάµετροι του εσωτερικού και του εξωτερικού δακτυλίου
στην επιφάνεια κύλισης και D είναι η διάµετρος των στοιχείων κύλισης.
Η εξίσωση ισορροπίας των δυνάµεων όπως δόθηκε πιο πάνω, είναι µία µη
γραµµική εξίσωση ως προς δr και µπορεί να λυθεί σε συνδυασµό µε την εξίσωση
υπολογισµού των Qj. Έτσι µπορεί να υπολογιστεί η ακτινική µετατόπιση, για
δεδοµένη ακτινική φόρτιση Fr. Εν συνεχεία, µπορεί να υπολογιστεί το φορτίο Qj σε
κάθε στοιχείο κύλισης και το µέγιστο φορτίο (για ψj=0), καθώς και η ζώνη
φόρτισης (εύρος ψj για το οποίο υπάρχει επαφή).
Για την ανάλυση άλλων τύπων εδράνων, θα πρέπει να έχουµε υπόψη ότι ένα
έδρανο κύλισης µπορεί να µεταφέρει µόνο κάθετα φορτία πάνω στην επιφάνεια
επαφής ανάµεσα στο στοιχείο κύλισης και στην αύλακα. Αυτό φαίνεται και στο
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ακόλουθο σχήµα όπου δίνεται µία τρισδιάστατη απεικόνιση µίας σφαίρας σε ένα
φορτισµένο έδρανο γωνιακής επαφής, η οποία µεταφέρει ένα κάθετο φορτίο Q:

Σχήµα 2.6 Φορτισµένη σφαίρα εδράνου γωνιακής επαφής.
Όπως φαίνεται και στο σχήµα αυτό, το φορτίο Q µπορεί να αναλυθεί σε δύο
κάθετες δυνάµεις:

Qr = Q cos(a )

(2.18)

Qa = Q sin (a )

(2.19)

Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, οι εξισώσεις ισορροπίας που περιγράφηκαν
προηγουµένως για ένα έδρανο βαθείας αύλακος µπορούν να γραφούν σε αυτή την
περίπτωση για κάθε µία από τις συνιστώσες του φορτίου Q.
Παρόµοια είναι και η ανάλυση για την περίπτωση ένσφαιρων αυτορρυθµιζόµενων
εδράνων και βαρελοειδών εδράνων. Αντίθετα, λίγο πιο πολύπλοκη είναι η ανάλυση
κωνικών εδράνων, όπου οι δυνάµεις που αναπτύσσονται φαίνονται στην συνέχεια:
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Σχήµα 2.7: Φορτισµένο στοιχείο κύλισης κωνικού εδράνου.
Παρατηρούµε ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις εξισώσεις
ισορροπίας και η δύναµη που ασκείται από την φλάντζα. Οι κάθετες δυνάµεις
επαφής µπορούν να αναλυθούν στις ακτινικές και αξονικές συνιστώσες ως εξής:
Qir = Qi cos(ai )

(2.20)

Qia = Qi sin (ai )

(2.21)

Qor = Qo cos(ao )

(2.22)

Qoa = Qo sin (ao )

(2.23)

Q fr = Q f cos(a f )

(2.24)

Q fa = Q f sin (a f )

(2.25)

Βεβαίως θα πρέπει να τονιστεί ότι µε παρόµοιο τρόπο θα πρέπει να
αντιµετωπιστούν και οι µετατοπίσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισµός
των δυνάµεων επαφής από τις αντίστοιχες παραµορφώσεις (εξίσωση (2.12)), όπως
ακριβώς περιγράφηκε και στην περίπτωση του εδράνου κύλισης βαθείας αύλακος.
Για την περίπτωση εδράνων που περιστρέφονται µε µεγάλες ταχύτητες, θα πρέπει
να ικανοποιηθούν πιο σύνθετες εξισώσεις ισορροπίας σε κάθε στοιχείο κύλισης
ξεχωριστά, όπου θα λαµβάνονται υπόψη τόσο οι φυγόκεντρες δυνάµεις, όσο και
δυνάµεις αντίστασης από το λιπαντικό του εδράνου. Όσον αφορά στις δυνάµεις
αντίστασης του λιπαντικού, αυτές αναλύονται σε άλλο σηµείο αυτής της εργασίας,
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ενώ οι φυγόκεντρες δυνάµεις µπορούν να συµπεριληφθούν στην ανάλυση όπως
εξηγείται στην συνέχεια:

Σχήµα 2.8: Ταχέως κινούµενη φορτισµένη σφαίρα υπό την επίδραση φυγόκεντρης
δύναµης.
Στο σχήµα αυτό έχουν χρησιµοποιηθεί διαφορετικές γωνίες επαφής για τον
εσωτερικό και τον εξωτερικό δακτύλιο. Στις ακόλουθες εξισώσεις φαίνεται γιατί
ισχύει κάτι τέτοιο. Οι εξισώσεις ισορροπίας της σφαίρας στην ακτινική και την
αξονική κατεύθυνση µπορούν να γραφούν ως εξής:
Qia − Qo sin α o = 0

(2.26)

Qia ctnα i + Fc − Qo cos α o = 0

(2.27)

όπου η φυγόκεντρη δύναµη δίνεται από την εξίσωση:
FC = m

dm 2
ωm
2

(2.28)

και m είναι η µάζα του στοιχείου κύλισης και ωm είναι η ταχύτητα περιστροφής του
κλωβού του εδράνου.
Λύνοντας το παραπάνω σύστηµα εξισώσεων ως προς αo και Qo παίρνουµε:



α o = ctn −1  ctnα i +


Fc
Qia





(2.29)
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F
Qo = 1 +  ctnα i + c
Qia


2


 Qia


(2.30)

Παρατηρούµε λοιπόν ότι λόγω της φυγόκεντρης δύναµης ισχύει αo<αi.
Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να ληφθεί υπόψη η φυγόκεντρη δύναµη και για την
περίπτωση άλλων τύπων εδράνων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται βέβαια στην
περίπτωση ενός κωνικού εδράνου το οποίο λειτουργεί σε πολύ µεγάλες ταχύτητες.
Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να εµφανιστεί µία πολύ σοβαρή βλάβη, όταν
ξεπεραστεί µια κρίσιµη ταχύτητα περιστροφής (ανάλογα µε την ασκούµενη
δύναµη), πάνω από την οποία η φόρτιση στον εσωτερικό δακτύλιο µηδενίζεται και
όλο το φορτίο υποστηρίζεται στην επαφή φλάντζας – κυλίνδρου. Κάτι τέτοιο οδηγεί
σε πολύ µεγάλες δυνάµεις τριβής και κατ’ επέκταση υψηλές θερµοκρασίες,
δεδοµένου ότι σε αυτή την επαφή εµφανίζεται µόνο ολίσθηση και όχι κύλιση.
Με βάση το σκεπτικό που αναπτύχθηκε σε αυτή την παράγραφο και ακολουθώντας
παρόµοια µεθοδολογία, µπορούν να αναλυθούν πιο σύνθετες περιπτώσεις
φορτίσεων, όπου για παράδειγµα έχουµε συνδυασµό ακτινικής και αξονικής
φόρτισης και καµπτικής ροπής. Σε κάθε περίπτωση, σκοπός είναι η ανάλυση των
παραµορφώσεων κάθετα στην επιφάνεια επαφής και, σε συνδυασµό µε την
συµβιβαστότητα των µετατοπίσεων, ο υπολογισµός των δυνάµεων επαφής και εν
συνεχεία η ικανοποίηση των εξισώσεων ισορροπίας του εσωτερικού δακτυλίου.
Μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις δίνονται στο Παράρτηµα 3.
2.1.

∆υναµική ικανότητα φόρτισης εδράνων κύλισης

Στην συνέχεια γίνεται µία σύντοµη αναφορά στην δυναµική ικανότητα φόρτισης
των εδράνων κύλισης, ο υπολογισµός της οποίας στηρίζεται, όπως θα δούµε στην
συνέχεια, σε µεγάλο βαθµό στην κατανοµή των εσωτερικών φορτίων (και για αυτό
τον λόγο συµπεριλαµβάνεται σε αυτό το κεφάλαιο). Βεβαίως αυτή η αναφορά δεν
έχει σε καµία περίπτωση σκοπό να καλύψει όλες τις διαφορετικές πτυχές του
τρόπου υπολογισµού της διάρκειας ζωής των εδράνων κύλισης, δεδοµένου ότι αυτό
θα ήταν έξω από τους σκοπούς αυτής της εργασίας, αλλά στόχος είναι να
παρουσιαστούν οι βασικές εξισώσεις που χρησιµοποιούνται στα προγράµµατα που
αναπτύχθηκαν
Για την διάρκεια ζωής ενός εδράνου χρησιµοποιείται ο συµβολισµός La, ο οποίος
σηµαίνει ότι για αυτό τον αριθµό περιστροφών, το (100 − a ) % των εδράνων δεν θα
αστοχήσει σε κόπωση. Για τον υπολογισµό της διάρκειας ζωής χρησιµοποιείται
ακόµα και σήµερα η βασική θεωρία των Lundberg και Palmgren (αναφορές [100]
και [101] η οποία στηρίζεται τόσο σε αναλυτικούς υπολογισµούς, όσο και σε
πειραµατικά αποτελέσµατα. Βεβαίως, µε το πέρασµα του χρόνου έχουν γίνει
διάφορες συµπληρώσεις και βελτιώσεις (π.χ. αναφορά [7]), αλλά σε γενικές
γραµµές η φιλοσοφία αντιµετώπισης του προβλήµατος δεν έχει αλλάξει και
χρησιµοποιείται επίσης µε κάποιες µικρές αλλαγές και σε διεθνή πρότυπα (αναφορά
[67]). Στην συνέχεια λοιπόν θα δοθούν οι βασικές εξισώσεις πάνω στις οποίες
στηρίζεται η θεωρία των Lundberg και Palmgren, η οποία δέχεται ότι η διάρκεια
ζωής ακολουθεί κατανοµή Weibull.

Η βασική εξίσωση που δίνει την διάρκεια ζωής µία επαφής σε ένα έδρανο κύλισης
δίνεται από την εξίσωση:
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Q 
L= c 
Q

( c −h+ 2)

(3 e)

(2.31)

όπου Qc είναι η δυναµική ικανότητα φόρτισης της επαφής και ορίζεται σαν η
φόρτιση για την οποία η σηµειακή επαφή θα αντέξει ένα εκατοµµύριο περιστροφές
του δακτυλίου του εδράνου.
Στην τελευταία εξίσωση το e είναι η κλίση της κατανοµής Weibull και δίνεται από:
10
 9 , σηµειακη επαφη
e=
 9 , γραµµικη επαφη
 8

(2.32)

και οι εκθέτες c και h δίνονται από τους Lundberg και Palmgren, όπως προκύπτουν
31
7
από τα πειράµατά τους, να είναι για σηµειακή επαφή c =
και h = .
3
3
Οπότε για σηµειακή επαφή προκύπτει:
Q 
Lp =  c 
Q

3

(2.33)

ενώ για γραµµική επαφή παίρνουµε τελικά αντίστοιχα:
Q 
Ll =  c 
Q

4

(2.34)

Η δυναµική ικανότητα φόρτισης µίας σηµειακής επαφής σε ένα ένσφαιρο έδρανο
δίνεται από την εξίσωση:
 2f 
Qc = A 

 2 f −1 

(1 m γ )
(1 ± γ )

0.41

1.39
1

3

0.3

 γ 
1.8 − 13

 D Z
 cos α 

(2.35)

r
, και r η
D
ακτίνα καµπυλότητας του εσωτερικού ή του εξωτερικού δακτυλίου και D η
διάµετρος της σφαίρας.

όπου Α είναι µία σταθερά που εξαρτάται από το υλικό του εδράνου, f =

Στην περίπτωση γραµµικής επαφής ισχύει αντίστοιχα:

(1 m γ )
Qc = B
(1 ± γ )

29

1

27

4

2

29
7
 γ 
− 14
27
9

 D l Z
 cos α 
9

(2.36)

όπου Β είναι πάλι µια σταθερά που εξαρτάται από το υλικό. Στις δύο παραπάνω
εξισώσεις το πάνω πρόσηµο αντιστοιχεί στην επαφή µε τον εσωτερικό δακτύλιο και
το κάτω µε τον εξωτερικό.
Με βάση τις παραπάνω εξισώσεις που ισχύουν για µεµονωµένες επαφές ανάµεσα
στα στοιχεία κύλισης και τους δακτυλίους ενός εδράνου, µπορούν να εξαχθούν οι
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αντίστοιχες εξισώσεις που ισχύουν για την διάρκεια ζωής κάθε δακτυλίου
ξεχωριστά. Η διάρκεια ζωής του εδράνου θα προκύψει από τον συνδυασµό της
διάρκειας ζωής του εσωτερικού και του εξωτερικού δακτυλίου. Η συνδυασµένη
αυτή διάρκεια ζωής προκύπτει από τον πολλαπλασιαστικό κανόνα (αναφορά [5]),
θεωρώντας την αστοχία του στατικού και του περιστρεφόµενου δακτυλίου
στατιστικά ανεξάρτητα γεγονότα. ∆ηλαδή η συνολική πιθανότητα αστοχίας του
εδράνου ισούται µε το γινόµενο των πιθανοτήτων αστοχίας των δύο δακτυλίων.
Για παράδειγµα, στην περίπτωση που έχουµε ένα ακτινικό έδρανο όπου
περιστρέφεται ο εσωτερικός δακτύλιος, η φόρτιση σε ένα οποιοδήποτε σηµείο της
εσωτερικής αύλακος εµφανίζει µια περιοδικότητα (κυκλική φόρτιση). Όπως
γνωρίζουµε από την θεωρία της κόπωσης των υλικών (π.χ. αναφορές [2] και [48]),
στην διάρκεια ζωής του εδράνου δεν θα παίζει ρόλο µόνο η µέγιστη φόρτιση, αλλά
και η χρονική κατανοµή του κύκλου φόρτισης. Με βάση την θεωρία των Lundberg
και Palmgren, η ισοδύναµη φόρτιση για ένα δακτύλιο περιστρεφόµενο ως προς την
φόρτιση θα είναι:

Qerot

1 Z

=  ∑ Q3j 
 Z j =1 

1

3

(2.37)

Συνεπώς σύµφωνα και µε όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως, η διάρκεια ζωής του
περιστρεφόµενου δακτυλίου θα είναι:
Lrot

Q 
=  crot 
 Qerot 

3

(2.38)

Παρόµοια, για την περίπτωση στατικού δακτυλίου ως προς την φόρτιση, έχουµε
την ακόλουθη ισοδύναµη φόρτιση:

1
Qest = 
Z


Qj 
∑
j =1

Z

10

0.3

(2.39)

3

και την αντίστοιχη διάρκεια ζωής:
Q 
Lst =  cst 
 Qest 

3

(2.40)

Οι παραπάνω εξισώσεις για την ισοδύναµη φόρτιση ισχύουν για την περίπτωση
σηµειακής επαφής. Στην περίπτωση γραµµικής επαφής ισχύει αντίστοιχα για τον
κινούµενο δακτύλιο:

Qerot

1 Z

=  ∑ Q 4j 
 Z j =1 

1

4

(2.41)

και η αντίστοιχη διάρκεια ζωής:
Lrot
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Παρόµοια, για τον ακίνητο δακτύλιο:

1 Z

Qest =  ∑ Q 4j .5 
 Z j =1

Q 
Lst =  cst 
 Qest 

1

4.5

(2.43)

4

(2.44)

Χρησιµοποιώντας όπως προαναφέρθηκε τον πολλαπλασιαστικό κανόνα στις
παραπάνω εξισώσεις, παίρνουµε για την συνολική διάρκεια ζωής του εδράνου:
L = ( L−rote + L−ste )

όπου όπως είδαµε e =

− 1e

(2.45)

10
9
για σηµειακή επαφή και e = για γραµµική επαφή.
8
9

Για την περίπτωση τώρα που έχουµε i όµοιες σειρές στοιχείων κύλισης, τότε για
την δυναµική ικανότητα φόρτισης ισχύει:
C = i 0.7 Ck

(2.46)

όπου Ck είναι η δυναµική ικανότητα φόρτισης µιας από τις i όµοιες σειρές.
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στις περιπτώσεις όπου η επιβαλλόµενη δύναµη δεν
είναι σταθερή, αλλά είναι µεταβαλλόµενη (π.χ. παλινδροµική κίνηση, µεταβολή
δύναµης ανάµεσα σε δύο τιµές, αρµονική µεταβολή δύναµης κ.λ.π.), θα πρέπει να
χρησιµοποιείται ο τρόπος υπολογισµού της ισοδύναµης φόρτισης που δίνεται από
τους κατασκευαστές των εδράνων.
Από την παραπάνω ανάλυση των Lundberg και Palmgren προκύπτει η ονοµαστική
διάρκεια ζωής L10, δηλαδή η διάρκεια ζωής για την οποία δεν θα αστοχήσει το 90%
των εδράνων. Αν θέλουµε να βρούµε µια οποιαδήποτε άλλη διάρκεια ζωής Ls µε
άλλη πιθανότητα επιβίωσης (αξιοπιστία) S, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την
ακόλουθη εξίσωση που προκύπτει από τον ορισµό της κατανοµής Weibull:
1

  1  e
 ln  S  
Ls =     L10
 ln  1  
  0.9  

(2.47)

Θα πρέπει βέβαια να λάβουµε υπόψη ότι για αξιοπιστία µεγαλύτερη του 93% η
κατανοµή που ακολουθείται αποκλίνει από την Weibull, και συνεπώς θα ήταν πιο
σωστό να χρησιµοποιηθεί κατευθείαν ο συντελεστής αξιοπιστίας πάνω στην
διάρκεια ζωής, όπως περιγράφεται από τους καταλόγους των κατασκευαστών
εδράνων (π.χ. αναφορές [131] και [134]).
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι όλη η θεωρία των Lundberg και Palmgren,
καθώς και κάποιες τιµές που προτείνονται από αυτούς για τις σταθερές των υλικών
που αναφέρθηκαν παραπάνω, στηρίχτηκαν στα πειράµατα που πραγµατοποίησαν.
Είναι όµως φανερό ότι τόσο τα υλικά όσο και εν γένει ο σχεδιασµός των εδράνων
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έχουν βελτιωθεί πολύ από την εποχή που έγιναν αυτά τα πειράµατα. Συνεπώς,
στηριζόµενοι στην θεωρία αυτή, υπολογίζουµε συνήθως µικρότερη διάρκεια ζωής
από την πραγµατική. Έτσι, οδηγούµαστε σε υπερδιαστασιολογηµένα έδρανα και
τελικές κατασκευές µε µεγαλύτερους συντελεστές ασφαλείας. Σε περιπτώσεις
πάντως που αναζητούµε πιο ακριβή υπολογισµό της διάρκειας ζωής και αποφυγή
των παραπάνω περιπτώσεων, µπορούµε να ακολουθήσουµε κάποια βελτιωµένη
µέθοδο υπολογισµού της διάρκειας ζωής. Μια τέτοια µέθοδος αναπτύσσεται για
παράδειγµα στην αναφορά [7], όπου µε την βοήθεια ενός προγράµµατος
ηλεκτρονικού υπολογιστή µπορεί να ληφθεί υπόψη η επίδραση στη διάρκεια ζωής
διάφορων παραµέτρων, όπως η ποιότητα του λιπαντικού.
Επίσης, οι κατασκευαστές εδράνων κύλισης δίνουν αναλυτικούς τρόπους
υπολογισµού της διάρκειας ζωής των εδράνων τους, οι οποίοι και θα πρέπει να
προτιµώνται κατά τον σχεδιασµό, δεδοµένου ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στα
εκάστοτε έδρανα, δεδοµένου ότι προκύπτουν από έρευνες του κάθε κατασκευαστή.
Βεβαίως, η βασική θεωρία που ακολουθείται και σε αυτές τις περιπτώσεις
στηρίζεται στην θεωρία των Lundberg και Palmgren, ενώ λαµβάνονται υπόψη και
άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην διάρκεια ζωής µε την χρήση συντελεστών
διόρθωσης. Για την περίπτωση όµως της αναγνώρισης βλαβών λειτουργίας όπου
θέλουµε να έχουµε πλήρη εικόνα της επίδρασης κάποιων παραµέτρων στην
διάρκεια ζωής (π.χ. επίδραση της προφόρτισης), ακολουθούµε τον αναλυτικό
υπολογισµό που παρουσιάστηκε προηγουµένως. Αυτό γίνεται αναγνωρίζοντας ότι,
όπως αναφέρθηκε, η διάρκεια ζωής που υπολογίζεται θα είναι µικρότερη από την
πραγµατική, αλλά ούτως ή άλλως κατά την διάρκεια της αναγνώρισης βλαβών δεν
µας ενδιαφέρει τόσο η ακριβής τιµή της διάρκειας ζωής, όσο ο βαθµός επίδρασης
διαφόρων παραµέτρων σε αυτή.
Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε ορισµένους παράγοντες που δυνητικά
µπορούν να επηρεάσουν την διάρκεια ζωής ενός εδράνου:
•

Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανοµή του φορτίου στα στοιχεία
κύλισης, όπως για παράδειγµα η διαµετρική χάρη και σύσφιξη, η λειτουργία
µε µεγάλη ταχύτητα περιστροφής, η λανθασµένη ευθυγράµµιση. κ.λ.π.,
όπως είδαµε και από τις εξισώσεις που παρουσιάστηκαν για τον υπολογισµό
της τιµής του ισοδύναµου φορτίου.

•

Λίπανση. Το πάχος του λιπαντικού στρώµατος και κατ’επέκταση ο
συντελεστής διαχωρισµού των επιφανειών επαφής Λ που ορίζεται σε
επόµενο κεφάλαιο, έχουν πολύ σηµαντική επίδραση στην διάρκεια ζωής,
δεδοµένου ότι µικρό πάχος λιπαντικού µπορεί να θεωρηθεί σαν ένας
συντελεστής συγκέντρωσης τάσεων (αναφορά [7])

•

Ακαθαρσίες στο λιπαντικό (στερεά σωµατίδια ή νερό).

•

Υλικό και µέθοδος κατασκευής (η βελτίωση των υλικών και των µεθόδων
κατασκευής αυξάνει την διάρκεια ζωής των εδράνων).

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται
σηµαντικές προσπάθειες από πολλούς ερευνητές προκειµένου να βρεθεί ένας
καλύτερος τρόπος υπολογισµού της διάρκειας ζωής των εδράνων κύλισης. Οι λόγοι
για αυτό είναι πολλοί, και για παράδειγµα µπορεί να αναφερθούν οι σύγχρονες
ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρµογές των εδράνων και οι πρακτικές εγγυήσεων που
εφαρµόζονται. Μία από αυτές τις µεθόδους είναι και η µέθοδος Ioannidis – Harris
(βλ. και αναφορά [7]), στην οποία γίνεται µία πολύ πιο λεπτοµερής ανάλυση των
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τάσεων που αναπτύσσονται στα έδρανα κύλισης. Στην εργασία αυτή δεν θα
επεκταθούµε περισσότερο σε αυτές τις µεθόδους, δεδοµένου ότι, όπως έχει ήδη
αναφερθεί, στην αναγνώριση βλαβών λειτουργίας δεν µας ενδιαφέρει τόσο ο
ακριβής υπολογισµός της διάρκειας ζωής, όσο ο υπολογισµός του βαθµού
επίδρασης των παραµέτρων λειτουργίας σε αυτή.
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3. Λίπανση εδράνων κύλισης
Πέρα από την φόρτιση των εδράνων κύλισης, µία εξίσου σηµαντική παράµετρος
για την αναγνώριση βλαβών λειτουργίας είναι η λίπανση στα έδρανα κύλισης. Η
απλή θεωρία της υδροδυναµικής λίπανσης στηρίζεται στην επίλυση της εξίσωσης
Reynolds σε δύο διαστάσεις, η οποία φαίνεται για παράδειγµα στην παρακάτω
εξίσωση (αναφορά [12]):

∂  3 ∂p 
∂h
 h
 = 6µU
∂y  ∂y 
∂y

(3.1)

όπου h είναι το πάχος του λιπαντικού στρώµατος, p είναι η πίεση, U είναι η σχετική
ταχύτητα του λιπαντικού ως προς τα σώµατα που το περιβάλουν, µ είναι η
δυναµική συνεκτικότητα του λιπαντικού και y είναι η απόσταση στην κατεύθυνση
κίνησης του λιπαντικού. Η εξίσωση αυτή χρησιµοποιείται για παράδειγµα στον
υπολογισµό των υδροδυναµικών χαρακτηριστικών στα έδρανα ολίσθησης, αλλά δεν
δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα στην περίπτωση των εδράνων κύλισης, παρά
µόνο ίσως για περιπτώσεις πολύ µικρών φορτίων.
Αυτό οφείλεται από την µία στο γεγονός ότι στην παραπάνω εξίσωση δεν
λαµβάνεται υπόψη η µεταβολή του ιξώδους µε την πίεση, αλλά το ιξώδες θεωρείται
σταθερό. Αυτό οδηγεί σε µεγάλο σφάλµα, λαµβάνοντας υπόψη ότι στα έδρανα
κύλισης τα µεγάλα φορτία σε συνδυασµό µε τις µικρές επιφάνειες επαφής οδηγούν
σε πολύ µεγάλες πιέσεις. Από την άλλη µεριά, στην εξίσωση του Reynolds δεν
λαµβάνονται υπόψη οι παραµορφώσεις των σωµάτων που χωρίζονται από το
λιπαντικό, οι οποίες στα έδρανα κύλισης είναι σηµαντικές.
Συνυπολογίζοντας τις παραπάνω παραµέτρους, οι Dowson και Higginson έβαλαν
τις βάσεις της ελαστοϋδροδυναµικής θεωρίας της λίπανσης και συγκέντρωσαν τις
κυριότερες εξισώσεις και την αντίστοιχη µεθοδολογία υπολογισµού στην αναφορά
[12]. Ιδιαίτερα σηµαντικός για την ελαστοϋδροδυναµική λίπανση είναι ο
υπολογισµός της µεταβολής του ιξώδους µε την πίεση, όπου χρησιµοποιείται
συνήθως η εξίσωση του Barus:

µ = µ 0 e λp

(3.2)

όπου µ0 είναι το ιξώδες σε ατµοσφαιρική πίεση, p είναι η πίεση και λ είναι ένας
συντελεστής που προκύπτει από πειράµατα (βλ. και αναφορά [13]). Συνήθως,
ορίζεται µία πολύ µεγάλη πίεση πάνω από την οποία το ιξώδες παραµένει πρακτικά
σταθερό. Σε αυτή την πίεση το λιπαντικό µετασχηµατίζεται σε µία ηµιστερεή
µορφή, γεγονός που σηµαίνει ότι όσο το λιπαντικό είναι στην περιοχή υψηλής
πίεσης της επαφής συµπεριφέρεται σαν στερεό (αναφορά [71]).
∆εδοµένης της πολυπλοκότητας της επίλυσης των εξισώσεων που υπεισέρχονται
στον αναλυτικό υπολογισµό του πάχους του λιπαντικού στρώµατος σε όλη την
επιφάνεια επαφής, έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσεγγιστικές εξισώσεις για τον
υπολογισµό του ελάχιστου πάχους του λιπαντικού στρώµατος, οι οποίες και
εφαρµόζονται ανάλογα µε τον τύπο της επαφής που µελετάται. Για τις ανάγκες της
αναγνώρισης βλαβών λειτουργίας, αυτές οι προσεγγιστικές εξισώσεις θεωρούνται
ικανοποιητικές, γιατί άλλωστε αυτό που µας ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση
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είναι το ελάχιστο πάχος του λιπαντικού και όχι το ακριβές προφίλ του (όπως αυτό
µπορεί να υπολογιστεί από την επίλυση της τροποποιηµένης εξίσωσης Reynolds
που ισχύει στην ελαστοϋδροδυναµική λίπανση – π.χ. αναφορά [15]). Ενδεικτικά
αναφέρονται οι εξισώσεις των Dowson και Higginson (αναφορά [12]) που
εφαρµόζεται συνήθως σε γραµµικές επαφές:

H0 =

2.65U 0.7G 0.54
Q 0.13

(3.3)

και η εξίσωση των Hamrock και Dowson (αναφορά [13]) που χρησιµοποιείται
συνήθως σε ελλειπτικές (σηµειακές) επαφές:

H0 =

(

3.63U 0.68G 0.49 1 − e −0.68κ
Q −0.073

)

(3.4)

όπου κ είναι ο λόγος των µηκών των αξόνων της ελλειπτικής επιφάνειας επαφής
(µεγάλος προς µικρό). Οι υπόλοιπες παράµετροι που φαίνονται στις παραπάνω
εξισώσεις δίνονται από τις ακόλουθες σχέσεις (βλ. για παράδειγµα αναφορά [12]):
Q=

Q
, γραµµική επαφή
lE ' R

(3.5)

Q=

Q
, σηµειακή επαφή
E 'R2

(3.6)

G = λE '

(3.7)

µ 0U

(3.8)

U =
E' =

2E 'R
E
1 −ν 2

(3.9)

h0
R

(3.10)

H0 =

ενώ η ισοδύναµη ακτίνα για σφαιρικό ή κυλινδρικό στοιχείο επαφής είναι:
R=

D
(1 m γ )
2

(3.11)

Το ελάχιστο πάχος του λιπαντικού στρώµατος θα πρέπει να συγκριθεί µε την
µέγιστη διακύµανση της τραχύτητας των επιφανειών των σωµάτων που χωρίζει το
λιπαντικό στρώµα, προκειµένου να ελεγχθεί αν είναι αρκετό για να µην υπάρξει
επαφή ανάµεσα στις επιφάνειες που διαχωρίζονται από το λιπαντικό. Το πάχος του
λιπαντικού θεωρείται ότι αναφέρεται στην µέση τιµή της τραχύτητας των
επιφανειών επαφής, όπως φαίνεται παρακάτω:
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h0

Σχήµα 3.1: Ελάχιστο πάχος λιπαντικού στρώµατος και τραχύτητα επιφανειών.
Όπως είναι προφανές, η τραχύτητα στο παραπάνω σχήµα έχει παρουσιαστεί πολύ
µεγενθυµένη, προκειµένου το σχήµα να είναι πιο ευκρινές. Οι διακεκοµµένες
γραµµές αντιστοιχούν στην µέση τιµή της τραχύτητας (µέση γραµµή) των
επιφανειών επαφής. Η ποιότητα της λίπανσης ορίζεται συνήθως µέσω του
συντελεστή λιπαντικού στρώµατος Λ που δίνεται από την εξίσωση:
Λ=

h0

σ

(3.12)

όπου σ είναι η σύνθετη µέση τετραγωνική απόκλιση των δύο επιφανειών:

σ = σ 12 + σ 22

(3.13)

Οι µέσες τετραγωνικές αποκλίσεις των δύο επιφανειών (σ1 και σ2), αν δεν δίνονται
απευθείας, λαµβάνονται συνήθως ίσες µε 1,25RA όπου RA είναι η µέση τραχύτητα
της επιφάνειας. ∆ιαφορετικά µπορούν να υπολογιστούν από τις χαρακτηριστικές
τιµές των κατανοµών πιθανότητας του ύψους των ακµών ως προς το µήκος, οι
οποίες δίνονται από συσκευές µέτρησης της τραχύτητας.
Συνήθως τιµές Λ>3 συνεπάγονται πολύ λίγες επαφές ανάµεσα στις δύο επιφάνειες
οπότε και µπορεί να θεωρηθεί ότι έχουµε καλή λίπανση.
Στην πράξη, και ανάλογα µε την ποιότητα των επιφανειών επαφής, πάντα
εµφανίζεται αρχικά µία φθορά, η οποία όµως, όπως αναφέρεται και στο [17], είναι
τελικά ευεργετική για την µετέπειτα διάρκεια ζωής του εξαρτήµατος. Αν όµως η
φθορά αυτή είναι πάνω από κάποια όρια, ή αν εµφανιστεί στιγµιαία επαφή των
σωµάτων λόγω µικρού πάχους λιπαντικού στρώµατος, τότε θα εµφανιστεί βλάβη. Η
παραπάνω ανάλυση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναγνώριση µιας τέτοιας
βλάβης.
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Για λόγους πληρότητας, αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι υπάρχουν αρκετά µοντέλα
υπολογισµού της πυκνότητας των µικροεπαφών και της πραγµατικής επιφάνειας
επαφής. Ένα από τα πρώτα και πιο απλά µοντέλα που χρησιµοποιείται κατά κόρον
είναι το µοντέλο των Greenwood και Williamson (µοντέλο GW) (βλέπε και
αναφορά [19]). Το µοντέλο αυτό στηρίζεται σε ορισµένες απλές παραδοχές ως προς
το σχήµα των ακµών των επιφανειών, καθώς ακόµα και στην παραδοχή ότι τα ύψη
των ακµών ακολουθούν την κανονική κατανοµή Gauss (βλ. αναφορά [5]). Με αυτό
τον τρόπο υπολογίζει σε κλειστή µορφή την πιθανότητα επαφής δύο ακµών και τις
συνεπαγόµενες τάσεις, µε τελικό σκοπό τον υπολογισµό ενός συντελεστή τριβής
των δύο επιφανειών. Με βάση την αναφορά [19], τα αποτελέσµατα αυτά είναι
ικανοποιητικά για πρακτικές εφαρµογές. Η ίδια αναφορά προτείνεται και για όποιον
ενδιαφέρεται για µία λεπτοµερέστερη ανάλυση, δεδοµένου ότι η πλήρης περιγραφή
και ανάλυση του µοντέλου GW είναι έξω από τους σκοπούς αυτής της εργασίας.
Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, γίνεται µία σύντοµη αναφορά στις δυνάµεις που
αναπτύσσονται από το λιπαντικό στο έδρανο και αντιστέκονται στην κίνησή του, οι
κυριότερες από τις οποίες είναι (βλ. και αναφορές [44] και [85]):
•

Αντίσταση του λιπαντικού.
Τα στοιχεία κύλισης σαν σώµατα κινούµενα µέσα σε ρευστό (λιπαντικό),
έχουν να υπερνικήσουν την δύναµη αντίστασης του λιπαντικού στην κίνησή
τους, λόγω του ιξώδους του. Η δύναµη αυτή για την περίπτωση σφαίρας
είναι:
Fv =

πρeCv D 2 (d mωm )1.95
32 g

(3.14)

ενώ για κύλινδρο είναι:
Fv =

ξlDCv (d mωm )1.95
16 g

(3.15)

όπου ρe είναι η ισοδύναµη πυκνότητα του λιπαντικού που ορίζεται σαν το
βάρος του λιπαντικού µέσα στο έδρανο, διαιρεµένο µε τον ελεύθερο όγκο
µέσα στο έδρανο (λαµβάνει υπόψη την τυχόν ανάµιξη αέρα µέσα στο
λιπαντικό), g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας και Cv είναι ένας
συντελεστής αντίστασης και µπορεί να βρεθεί για παράδειγµα στην
αναφορά [1].
•

Ολίσθηση ανάµεσα στον κλωβό και στους δακτυλίους.
Οι δυνάµεις αυτές εµφανίζονται από το λιπαντικό που βρίσκεται ανάµεσα
στον κλωβό και τον εσωτερικό ή τον εξωτερικό δακτύλιο, ανάλογα µε τον
σχεδιασµό. Η αναπτυσσόµενη δύναµη εξαρτάται από την φόρτιση, την
εκκεντρότητα και την σχετική ταχύτητα. Η σχέση που προτείνεται
στηρίζεται στην θεωρία των εδράνων ολίσθησης και είναι:
Fc =
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µπωm cn d c (ωm − ωn )
1−

d1
d2

(3.16)
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όπου ο δείκτης n αναφέρεται στον εσωτερικό ή τον εξωτερικό δακτύλιο,
co=1, ci=-1, dc είναι η διάµετρος του κλωβού και d2 είναι η µεγαλύτερη
διάµετρος από τις διαµέτρους του κλωβού και του εκάστοτε δακτυλίου, ενώ
d1 είναι η µικρότερη.
Οι δυνάµεις αυτές θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην ανάλυση των
εσωτερικών φορτίων (εξισώσεις ισορροπίας των δυνάµεων και των ροπών), µε
βάση και το κεφάλαιο 2. Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι η επίδραση αυτών των
δυνάµεων είναι πιο σηµαντική σε έδρανα τα οποία περιστρέφονται µε πολύ µεγάλες
ταχύτητες και µικρά φορτία. Οι δυνάµεις αυτές µπορούν να οδηγήσουν σε
ολίσθηση το σύστηµα κλωβού – στοιχείων κύλισης, οδηγώντας σε ταχύτητα
περιστροφής του κλωβού µικρότερη από την επικυκλική. Συνήθως στην πράξη
όµως η ολίσθηση αυτή είναι περιορισµένη (βλ. και αναφορά [12]).
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4. ∆υναµική συµπεριφορά ατράκτων
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα περιγραφεί η µέθοδος ανάλυσης της δυναµικής
συµπεριφοράς ατράκτων, η οποία χρησιµοποιήθηκε σε αυτή την εργασία. Η
ανάλυση αυτή αποτελεί το πρώτο βήµα που θα πρέπει να ακολουθηθεί κατά την
αναγνώριση των βλαβών λειτουργίας µια µηχανής, δεδοµένου ότι αποτελεί το
ακρογωνιαίο λίθο στην σωστή ανάλυση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων της
ταλάντωσης του συστήµατος. Επιπλέον, η δυναµική συµπεριφορά των ατράκτων
επηρεάζει άµεσα τα φορτία στις εδράσεις και στα άλλα εξαρτήµατα που συνδέονται
σε αυτές, ενώ παράλληλα επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά τους. Αυτή η
διασύνδεση, και η πολυπλοκότητα που συνεπάγεται, κάνει την ακριβή ανάλυση και
κατανόηση της δυναµικής συµπεριφοράς των ατράκτων ιδιαίτερα σηµαντική κατά
την αναγνώριση βλαβών λειτουργίας.
Η µέθοδος που επιλέχτηκε για την ανάλυση αυτή είναι η µέθοδος των µητρώων
µεταφοράς. Ο λόγος για αυτό είναι από την µία το γεγονός ότι είναι µία µέθοδος
που προτείνεται κατά κόρον σε διάφορες αναφορές για παρόµοιες µελέτες και από
την άλλη το ότι µπορεί να δώσει άµεσα πληροφορίες όχι µόνο για την µετατόπιση,
αλλά και για την κλίση, την ροπή κάµψης και την διατµητική δύναµη σε κάθε
σηµείο της ατράκτου, παράµετροι που είναι σηµαντικοί κατά την αναγνώριση
βλαβών λειτουργίας.
Η µέθοδος αυτή (αναφορά [24]) αναπτύχθηκε ανεξάρτητα και σχεδόν ταυτόχρονα
από τους Prohl και Myklestad, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί όχι µόνο για
καµπτικές ταλαντώσεις ατράκτων, αλλά και για στατικούς υπολογισµούς.
Αυτή η µέθοδος είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ανάπτυξη αλγορίθµων
ηλεκτρονικών υπολογιστών και έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε διάφορες
περιπτώσεις ανάλυσης δυναµικής συµπεριφοράς ατράκτων. Το δυναµικό σύστηµα
που µελετάται διαιρείται σε έναν αριθµό στοιχείων, κάθε ένα από τα οποία
περιγράφεται από ένα µητρώο (µητρώο µεταφοράς), το οποίο συνδέει το διάνυσµα
κατάστασης στην µια πλευρά του στοιχείου µε το αντίστοιχο διάνυσµα την άλλη
πλευρά. Το διάνυσµα κατάστασης περιγράφει την κατάσταση των εσωτερικών
δυνάµεων και των µετατοπίσεων στα σηµεία όπου έχει γίνει η διαίρεση του
συστήµατος. Με τον διαδοχικό πολλαπλασιασµό όλων των µητρώων µεταφοράς,
καταλήγουµε σε ένα συνολικό µητρώο του συστήµατος, το οποία συνδέει τα
διανύσµατα κατάστασης των δύο άκρων του δυναµικού συστήµατος. Μετά την
εισαγωγή στις προκύπτουσες εξισώσεις των συνοριακών συνθηκών, καταλήγουµε
στον υπολογισµό των κρίσιµων ταχυτήτων περιστροφής, καθώς και της απόκρισης
σε αζυγοστάθµητο φορτίο.
Συνοπτικά, τα µητρώα που χρησιµοποιούνται σε αυτή την µέθοδο είναι τα
ακόλουθα:
∆ιάνυσµα κατάστασης: περιγράφει την κατάσταση των εσωτερικών φορτίσεων
(διατµητικών δυνάµεων και καµπτικών ροπών) και των µετατοπίσεων στην
άτρακτο
Μητρώο δοκού: Αυτό το µητρώο περιγράφει την ελαστική συµπεριφορά της
ατράκτου, βασιζόµενη στην θεωρία των δοκών.
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Σηµειακό µητρώο: Περιγράφει τις ασυνέχειες κατά µήκος της ατράκτου, όπως για
παράδειγµα τις δυνάµεις αδρανείας των περιστρεφόµενων µαζών, τις αντιδράσεις
των εδράνων, τα γυροσκοπικά φαινόµενα κ.λ.π.
Τα παραπάνω µητρώα, καθώς και ο τρόπος επίλυσης του δυναµικού προβλήµατος
παρουσιάζονται στην συνέχεια.
4.1.

∆ιάνυσµα κατάστασης.

Το διάνυσµα κατάστασης σε ένα σηµείο i ενός δυναµικού συστήµατος είναι ένα
διάνυσµα στήλη που περιέχει την µετατόπιση, την κλίση, την καµπτική ροπή και
την διατµητική δύναµη σε αυτό το σηµείο. Ο τρόπος µε τον οποίο τοποθετούνται
αυτά τα µεγέθη στο διάνυσµα µπορεί να είναι τυχαίος. Έχει βρεθεί ωστόσο ότι αν
τοποθετηθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε η εκάστοτε παραµόρφωση και η αντίστοιχη
φόρτιση να είναι συµµετρικά ως προς το κέντρο του διανύσµατος, τότε και τα
µητρώα µεταφοράς που προκύπτουν είναι συµµετρικά ως προς την κύρια διαγώνιο.
Συνεπώς, το διάνυσµα κατάστασης ορίζεται ως εξής:

 µετατοπιση
 − w


θ 
κλιση




δηλαδη
Zi =
 καµπτικη ροπη 
M 


 
διατµητικη δυναµη
V 

(4.1)

Το αρνητικό πρόσηµο στην µετατόπιση χρησιµοποιείται για την σωστότερη
περιγραφή των µετατοπίσεων για το χρησιµοποιούµενο σύστηµα συντεταγµένων.

ρ , E, I , l

ZiR−1

ZiL

Vi R

Vi L

Vi −R1

mi −1ω wi −1
2

Vi −L1

ZiL−1

M iL

miω 2 wi

mi

mi −1
M iL−1

M iR

Vi R

Vi L

M iR−1

Vi −R1

Vi −L1

Η ιδέα του διανύσµατος κατάστασης και του χωρισµού του δυναµικού συστήµατος
σε επιµέρους στοιχεία γίνεται καλύτερα κατανοητή µε το ακόλουθο σχήµα:

ZiR

Σχήµα 4.1: Άτρακτος χωρισµένη σε στοιχεία.
όπου ρ, Ε, Ι και l είναι η πυκνότητα, το µέτρο ελαστικότητας, η ροπή αδράνειας και
το µήκος αντίστοιχα του τµήµατος της ατράκτου.
4.2.

Μητρώο δοκού.

Προκειµένου να βρούµε το µητρώο δοκού, το οποίο όπως είπαµε περιγράφει την
ελαστική συµπεριφορά της ατράκτου, θα ορίσουµε το παρακάτω σύστηµα
συντεταγµένων (φαίνεται πάνω σε ένα τµήµα µίας ιδεατής ατράκτου):
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Z
ω

l

Zi

X

Zi −1

Y

Σχήµα 4.2: Σύστηµα συντεταγµένων ατράκτου.
Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει και προκειµένου να απλοποιήσουµε τις
εξισώσεις, θα µελετήσουµε την ταλάντωση µόνο στην κατεύθυνση του άξονα Υ.
Παρόλα αυτά, στο τελικό µοντέλο που έχει εφαρµοστεί και στο πρόγραµµα του
Η/Υ, µπορεί να αναλυθεί η ταλάντωση και στις δύο κατευθύνσεις Χ και Υ. Το
γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για την περίπτωση δυναµικών συστηµάτων µε
διαφορετικές ιδιότητες στις δύο αυτές διευθύνσεις.
Με βάση και την αναφορά [24], η διαφορική εξίσωση που περιγράφει την ελεύθερη
ταλάντωση ενός τµήµατος l µιας ατράκτου σε κάµψη είναι η εξής:

d 4 w mω 2  EJ x 2  d 2 w mω 2  mix2ω 2 
+
+ ix  2 −

1 −
w = 0
dz 4 EJ x  GAs
EJ x 
GAs 
 dz

(4.2)

όπου w είναι η µετατόπιση στον άξονα Y, ω είναι η κυκλική συχνότητα (rad/sec), m
είναι η µάζα ανά µονάδα µήκους της ατράκτου, Ε είναι το µέτρο ελαστικότητας, Jx
είναι η ροπή αδρανείας της διατοµής της ατράκτου ως προς τον άξονα Χ, G είναι το
µέτρο διάτµησης ix είναι η ακτίνα αδρανείας της διατοµής της ατράκτου ως προς
A
τον άξονα Χ, και τέλος As = όπου Α είναι η επιφάνεια της διατοµής και ks είναι
ks
ένας συντελεστής που εξαρτάται από το σχήµα της διατοµής και χρησιµοποιείται
για να συµπεριληφθεί το αποτέλεσµα της διάτµησης λόγω κάµψης στην τελική
παραµόρφωση. Στην εξίσωση αυτή έχει υποτεθεί ότι το τµήµα της ατράκτου είναι
ελεύθερο αζυγοστάθµητων µαζών και τα γυροσκοπικά φαινόµενα είναι αµελητέα.
Τα φαινόµενα αυτά συµπεριλαµβάνονται στο σηµειακό µητρώο το οποίο
περιγράφεται στην επόµενη ενότητα.
Στην συνέχεια, θα χρησιµοποιήσουµε τις παρακάτω εκφράσεις:

σ=

mω 2l 2
GAs

(4.3)
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τ=

mix2ω 2l 2
EJ x

(4.4)

mω 2l 4
EJ x

(4.5)

β4 =

οπότε και η διαφορική εξίσωση θα µπορεί να γίνει:
d 4 w σ + τ d 2 w β 4 − στ
+ 2
−
w=0
dz 4
l
dz 2
l4

(4.6)

Η τελευταία είναι µια συνήθης διαφορική εξίσωση τετάρτης τάξεως µε σταθερούς
συντελεστές, οπότε η γενική της λύση θα είναι της µορφής

w = Ce

λx

l

(4.7)

Η χαρακτηριστική εξίσωση είναι λοιπόν:

λ 4 + (σ + τ ) λ 2 − ( β 4 − στ ) λ = 0

(4.8)

η οποία έχει λύσεις ±λ1 , ±iλ2 , όπου:

λ1,2 =

β4 +

1
1
2
(σ − τ ) m (σ + τ )
4
2

(4.9)

Μπορούµε συνεπώς να προχωρήσουµε στον υπολογισµό του w(z). Μετά από αυτό,
µπορούµε να βρούµε τα υπόλοιπα στοιχεία του διανύσµατος κατάστασης από τις
παρακάτω εξισώσεις:

θ=

dw
dz

M = EJ x
V=

dθ
dz

dM
+ mix2ω 2θ
dz

(4.10)

(4.11)

(4.12)

Ας θεωρήσουµε τώρα ότι έχουµε δύο διανύσµατα κατάστασης εκατέρωθεν του
τµήµατος της ατράκτου που µελετάµε, Zi-1 αριστερά και Zi δεξιά, όπως ακριβώς
περιγράφηκε προηγουµένως. Τότε, µετά τις πράξεις καταλήγουµε στην παρακάτω
µητρωική εξίσωση:

Z i −1 = FZ i
όπου F είναι το µητρώο δοκού το οποίο δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση:
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(4.14)
όπου:
c0 = Λ λ22 cosh ( λ1 ) + λ12 cos ( λ2 ) 

(4.15)

 λ22

λ12
c1 = Λ  sinh ( λ1 ) + sin ( λ2 ) 
λ2
 λ1


(4.16)

c2 = Λ cosh ( λ1 ) − cos ( λ2 ) 

(4.17)

1

1
c3 = Λ  sinh ( λ1 ) − sin ( λ2 ) 
λ2
 λ1


(4.18)

Λ=

4.3.

1
λ + λ22

(4.19)

2
1

Σηµειακό µητρώο.

Ας θεωρήσουµε τώρα ένα σηµείο µιας ατράκτου, στο οποίο υπάρχει µια
συγκεντρωµένη µάζα Mc. Στο σηµείο αυτό θα εµφανίζεται µια ασυνέχεια των
διατµητικών δυνάµεων στην άτρακτο, όπως φαίνεται και από το ακόλουθο σχήµα:

Vi L

Z iR

M iR

Vi R

M iL

Piω 2 wi

mi

Z iL

Σχήµα 4.3: Συγκεντρωµένη µάζα.
Από το σχήµα αυτό γίνεται φανερό ότι για τις διατµητικές δυνάµεις ισχύει:
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Vi R = Vl L − M cω 2 yi

(4.20)

ενώ όλα τα άλλα στοιχεία του διανύσµατος κατάστασης παραµένουν ίδια. Συνεπώς,
σε µητρωική µορφή θα ισχύει:
Z iR = PZ iL

(4.21)

όπου το σύµβολο Z iL δηλώνει το διάνυσµα κατάστασης στην θέση i, αριστερά από
την συγκεντρωµένη µάζα και η µήτρα Ρ είναι το σηµειακό µητρώο που γράφεται:

 1
 0
P=
 0

2
 M cω

0 0 0
1 0 0 
0 1 0

0 0 1 

(4.22)

Ας θεωρήσουµε τώρα ένα άλλο σηµείο µιας ατράκτου, το οποίο έχει
προσαρµοσµένο έναν δίσκο (για παράδειγµα γρανάζι, τροχαλία, κ.λ.π.) και
παρουσιάζει γυροσκοπικά φαινόµενα. Τα γυροσκοπικά φαινόµενα οδηγούν σε µια
ασυνέχεια των ροπών κάµψης και µπορούν να συµπεριληφθούν στο σηµειακό
µητρώο, τροποποιώντας το ως εξής:
 1
 0
P=
 0

2
 M cω

0
1
− I tω 2
0

0 0
0 0 
1 0

0 1 

(4.23)

όπου It είναι η διαµετρική µαζική ροπή αδρανείας, η οποία για συµµετρική διατοµή
ατράκτου ισούται µε ο µισό της πολικής ροπής αδρανείας. Λεπτοµερής αναφορά
για τον τρόπο µε τον οποίο προκύπτει το τελευταίο µητρώο δίνεται στην αναφορά
[8], αλλά η απόδειξη κρίνεται ότι ξεφεύγει από τον σκοπό αυτού του κεφαλαίου.
Τέλος, ας υποθέσουµε ότι ένα σηµείο της ατράκτου στηρίζεται σε ένα έδρανο και
ότι το έδρανο στηρίζεται σε µια βάση που εµφανίζει µια ελαστικότητα, όπως
φαίνεται σχηµατικά παρακάτω:
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A xy&

A yx&

K yx

A xy
Ayy&

Ayy

C xy&
C yx&

K xy

C y&

Ky

Σχήµα 4.4: Σχηµατική αναπαράσταση στήριξης ατράκτου και ενδοτικότητας βάσης.
Από ότι φαίνεται στο σχήµα αυτό, σε κάθε θέση έχει ληφθεί υπόψη ελαστικότητα
και ιξώδης τριβή, ενώ έχουν επίσης ληφθεί υπόψη και φαινόµενα διασταυρούµενης
διασύνδεσης. Στην περίπτωση της διασταυρούµενης διασύνδεσης έχουµε για
παράδειγµα το φαινόµενο όπου µία µετατόπιση στον άξονα Χ δηµιουργεί δύναµη
στον άξονα Υ. Η συγκεκριµένη περίπτωση λαµβάνεται υπόψη µε τους συντελεστές
Αyx και Ayx& . Ο τρόπος σχεδιασµού των περιπτώσεων αυτών σαν διαγώνια στοιχεία
ελατηρίου και απόσβεσης είναι καθαρά και µόνο για ευκολία στην αναπαράστασή
τους.
Ας υποθέσουµε ότι yp είναι η µετατόπιση της βάσης, y’ η µετατόπιση της ατράκτου
ως προς την βάση και y η απόλυτη µετατόπιση της ατράκτου. Τότε θα ισχύει1:

(A

yy

+ iΩAyy& ) y ' + ( Ayx + iΩAyx& ) x ' = ( − M y Ω 2 + K y + iΩC y& ) y p + ( K yx + iΩC yx& ) x p

(4.24)

(A

xy

+ iΩAxy& ) y ' + ( Axx + iΩAxx& ) x ' = ( K xy + iΩC xy& ) y p + ( − M x Ω 2 + K x + iΩC x& ) x p

(4.25)
Ισχύει όµως:

y p = y − y'

(4.26)

1

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση των εδράνων κύλισης
οι γραµµικές εξισώσεις που παρουσιάζονται εδώ ισχύουν µόνο κατά προσέγγιση
και σε µία µικρή µόνο περιοχή µετατοπίσεων, δεδοµένου ότι η σχέση δύναµης µετατόπισης σε αυτά τα έδρανα είναι µη γραµµική (περισσότερες λεπτοµέρειες
δίνονται στα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας).
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x p = x − x'

(4.27)

οπότε θα έχουµε τελικά σε µητρωική µορφή:
( Ayy + K y − M y Ω 2 ) + iΩ ( Ayy& + C y& )
( Ayx + K yx ) + iΩ ( Ayx& + C yx& )   y ' 
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(4.28)
από το οποίο παίρνουµε:

 y' 
 y' 
 y
 y
 y
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=
⇔
T
[
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 '  = [ S ] [T ]   = [ R ]  
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 x
x
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x 

[S ] 

(4.29)

Επίσης για το έδρανο ισχύει:

 y '   Ayy + iΩAyy&
 Fy 
 F  = [ Q ]  '  =  A + i ΩA
xy&
 x
 x   xy

Ayx + iΩAyx&   y ' 
Axx + iΩAxx&   x ' 

(4.30)

όπου Fy, Fx είναι οι δυνάµεις που ασκούνται στην έδραση από την άτρακτο.
Οπότε τελικά για την συνολική έδραση έχουµε:

 Fy   p11
F  =  p
 x   21

p12   y 
 y
−1
= [Q ][ S ] [T ]  



p22   x 
 x

(4.31)

Συνεπώς τελικά, µπορούµε να γράψουµε το συνολικό σηµειακό µητρώο για
ταλάντωση σε δύο κάθετες διευθύνσεις Χ και Υ (βλ. για παράδειγµα και αναφορές
[8] και [25]):

1


0


0

M c Ω 2 − p11

[ P] = 
0

0


0

 − p21

0
1
−Ω 2 I t

0 0
0 0
1 0

0
0
0
−iΩ 2 I p
0

0
0
0
0
0

1
− p12
0
1
0
0
0
0
0 M c Ω 2 − p22

όπου Ip είναι η πολική ροπή αδρανείας του δίσκου.
Οπότε ισχύει σε αυτή την περίπτωση:
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(4.32)
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(4.33)

όπου v είναι η µετατόπιση στην Χ διεύθυνση.
4.4.

Εισαγωγή αζυγοστάθµητου φορτίου.

Προκειµένου να συνυπολογιστεί κάποιο πιθανό αζυγοστάθµητο φορτίο, θα
ορίσουµε το περιστρεφόµενο σύστηµα συντεταγµένων Χ*, Υ*, Ζ όπως παρακάτω:

X*

*
Ux

Ωt

Ζ

X

Ωt
*
Uy

Y

Y*

Σχήµα 4.5: Σταθερό και περιστρεφόµενο σύστηµα συντεταγµένων.
Ο λόγος που εισάγαµε αυτό το περιστρεφόµενο σύστηµα συντεταγµένων είναι για
να µπορούµε να ορίσουµε το αζυγοστάθµητο φορτίο σε οποιοδήποτε σηµείο στην
περιφέρεια του άξονα, µε κατάλληλη επιλογή των U x και U y (τιµές των U x* και

U *y για Ωt=0 - µονάδες kgm). Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός στην συνέχεια ο
υπολογισµός της ελλειπτικής τροχιάς κάθε σηµείου της ατράκτου (π.χ. αναφορές
[9] και [25]). Το περιστρεφόµενο σύστηµα συντεταγµένων περιστρέφεται µαζί µε
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την άτρακτο, και συνεπώς σε κάθε χρονική στιγµή t θα σχηµατίζει γωνία Ωt µε το
σταθερό σύστηµα συντεταγµένων. Συνεπώς, οι συνιστώσες των δυνάµεων που
αναπτύσσονται από το αζυγοστάθµητο φορτίο είναι:

FUy = Ω 2U y = Ω 2U y* cos ( Ωt ) − Ω 2U x* sin ( Ωt )

(4.34)

FUx = Ω 2U x = Ω 2U *y sin ( Ωt ) + Ω 2U x* cos ( Ωt )

(4.35)

Οι δυνάµεις αυτές εισάγουν µια ασυνέχεια των διατµητικών δυνάµεων κατά µήκος
της ατράκτου και συνεπώς µπορούν να εισέλθουν στην µέθοδο των µητρώων
µεταφοράς µέσω ενός σηµειακού µητρώου. Με βάση τις φορές των διανυσµάτων
που χρησιµοποιήθηκαν στον αρχικό υπολογισµό του σηµειακού µητρώου
(κεφάλαιο 4.3), η ισορροπία των δυνάµεων δίνει:
VyR = VyL − Ω 2U y

(4.36)

VxR = VxL − Ω 2U x

(4.37)

ή σε µητρωική µορφή:
R

 −w 
1 0 0 0
θ 
0 1 0 0
 

M y 
0 0 1 0
 

 Vy 
0 0 0 1
 −v  =  0 0 0 0
 

φ 
0 0 0 0
M 
0 0 0 0
 x

 Vx 
0 0 0 0
 1 
0 0 0 0
  i 

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 0 0

  −w 
 
0   θ 
0  M y 
  
−Ω 2U y   Vy 
0  ⋅  −v 
  
0  φ 
0  M x 
  
−Ω 2U x   Vx 
 
1   1 
0

L

(4.38)

i

Οπότε το συνολικό σηµειακό µητρώο είναι:
1


0


0

2
 M c Ω − p11
0
[ P] = 

0


0

 − p21

0
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0
1
−Ω 2 I t
0
0
0
−iΩ 2 I p
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
− p12
0
1
0
0
0
0
2
0 M c Ω − p22
0
0

0
0
iΩ 2 I p
0
0
1
−Ω 2 I t
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0 
0
0 
0
0 

0 −Ω 2U y 
0
0 

0
0 
0
0 

1 −Ω 2U x 
0
1 

(4.39)
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Σε αυτή την περίπτωση βέβαια, το µητρώο δοκού θα πρέπει να αναπροσαρµοστεί
έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε το καινούργιο διάνυσµα κατάστασης που
φαίνεται παραπάνω, και να γίνει:
[ Fx ] [ 0] 0 


[ F ] =  [ 0]  Fy  0


0
1 
 0

(4.40)

όπου [ Fx ] και  Fy  είναι τα 4x4 µητρώα δοκού για την Χ και Υ διεύθυνση όπως
ορίστηκαν στην παράγραφο 4.2, και [ 0] είναι ένα 4x4 µηδενικό µητρώο.
4.5.

Συνολικό µητρώο συστήµατος.

Ας θεωρήσουµε µία περιστρεφόµενη άτρακτο µε δύο εδράσεις, η οποία για την
περίπτωση της µεθόδου των µητρώων µεταφοράς µπορεί να περιγραφεί από το
παρακάτω σχήµα:
P0

F1

F2

P1

Z 0L

Z 0R

Z1L

Z 2L

F5

P5

P3

P2

Z1R

P4

F4

F3

Z 2R

Z3L

Z3R

Z 4L

Z 4R

Z 5L

Z5R

Σχήµα 4.6: Σχηµατική παράσταση ατράκτου για χρήση µητρώων µεταφοράς.
Στο παραπάνω σχήµα θα πρέπει να τονίσουµε ότι η επιλογή των εδράσεων
(συµβολίζονται µε τα βέλη) είναι τυχαία και επιπλέον τα σηµειακά µητρώα Ρ
αναφέρονται στο εκάστοτε µοναδικό σηµείο της ατράκτου και όχι σε ένα κοµµάτι
του µήκους της.
Με βάση το σχήµα αυτό µπορούµε να γράψουµε για τα διαδοχικά διανύσµατα
κατάστασης (παραλείποντας τα σύµβολα [ ] των µητρώων για λόγους απλότητας):
Z 0R = P0 Z 0L
Z1L = F1Z 0R = F1P0 Z 0L
Z1R = P1Z1L = P1F1P0 Z 0L

(4.41)

M
Z5R = K = P5 F5 P4 F4 P3 F3 P2 F2 P1F1P0 Z 0L
ή διαφορετικά:

[ Z ]5R = R5 [U ]0L [ Z ]0L

(4.42)

όπου:
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L
U
= P5 F5 P4 F4 P3 F3 P2 F2 P1F1P0
[
]
5
0

R

(4.43)

είναι το συνολικό µητρώο µεταφοράς του δυναµικού συστήµατος της ατράκτου, το
οποίο «µεταφέρει» το διάνυσµα κατάστασης από την θέση «0-αριστερά» στην θέση
«5-δεξιά». Η διάσταση αυτού του µητρώου στην γενική περίπτωση όπου έχει
συµπεριληφθεί και η φόρτιση λόγο αζυγοστάθµητου φορτίου και αναφερόµαστε σε
ταλαντώσεις σε δύο διευθύνσεις Χ και Υ είναι 9x9.
4.6.

Υπολογισµός κρίσιµων ταχυτήτων και ιδιοµορφών.

Αφού υπολογιστεί το συνολικό µητρώο µεταφοράς του συστήµατος, θα ισχύει η
εξίσωση:

[ Z ]5R = R5 [U ]0L [ Z ]0L

(4.44)

που είδαµε παραπάνω. Προκειµένου να υπολογιστούν οι κρίσιµες ταχύτητες της
ελεύθερης ταλάντωσης της ατράκτου, θα πρέπει να αγνοηθούν οι δυνάµεις λόγω
αζυγοστάθµητου φορτίου, οι οποίες προκαλούν εξαναγκασµένη ταλάντωση. Από
ότι είδαµε στην παράγραφο 4.4, τα φορτία αυτά εισέρχονται στην πέµπτη στήλη
του σηµειακού µητρώου κάθε κατεύθυνσης. Λόγω της µορφής των µητρώων που
πολλαπλασιάζονται για τον υπολογισµό του συνολικού µητρώου, η επίδραση αυτών
των φορτίσεων θα εξακολουθεί να βρίσκεται στην πέµπτη στήλη του συνολικού
µητρώου µεταφοράς κάθε κατεύθυνσης, ενώ η πέµπτη γραµµή θα µείνει ίδια µε την
αντίστοιχη του σηµειακού φορτίου. Προκειµένου λοιπόν να αγνοηθεί η επίδρασή
τους, θα πρέπει να παραλείψουµε την πέµπτη γραµµή και στήλη από το µητρώο του
συστήµατος κάθε διεύθυνσης. Στην συνέχεια και προκειµένου να απλοποιήσουµε
την παρουσίαση της µεθόδου, θα περιγράψουµε την περίπτωση όπου µας
ενδιαφέρει µόνο η ταλάντωση στην Υ διεύθυνση, οπότε και θα ισχύει:
R

U11
 − w
U
θ 
  =  21
U 31
M 

 
 V  5 U 41

U12

U13

U 22 U 23
U 32 U 33
U 42 U 43

L

U14   − w
U 24   θ 
⋅ 
U 34   M 
  
U 44   V  0

(4.45)

Το επόµενο βήµα είναι να λάβουµε υπόψη τις συνοριακές συνθήκες της ατράκτου,
για την οποία ας υποθέσουµε ότι είναι ελεύθερη και στα δύο άκρα. Τότε θα ισχύει:
M 0L = 0
V0L = 0
M 5R = 0
V5R = 0

οπότε και µπορούµε να γράψουµε:
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R

U11
 − w
U
θ 
  =  21
U 31
 0 

 
 0  5 U 41

U12

U13

U 22 U 23
U 32 U 33
U 42 U 43

L

U14   − w
U 24   θ 
⋅ 
U 34   0 
  
U 44   0  0

(4.47)

ή διαφορετικά θα ισχύουν οι εξισώσεις:

(

)

− w5R = U11 − w0L + U12θ 0L

(

)

θ 5R = U 21 − w0L + U 22θ 0L
0

( )
( −w ) + U

= U 31 − w0L

0 = U 41

+ U 32θ 0L

L
0

(4.48)

L
42θ 0

Από τις παραπάνω εξισώσεις θα αποµονώσουµε το 2x2 οµογενές σύστηµα:

( )
( −w ) + U

U 31 − w0L + U 32θ 0L = 0
U 41

L
0

L
42θ 0 = 0

(4.49)

Προκειµένου το σύστηµα αυτό να έχει και άλλη λύση πέρα από την µηδενική, θα
πρέπει η ορίζουσα των συντελεστών των αγνώστων να είναι µηδενική, δηλαδή:
U 31 U 32  0 

 = 
U 41 U 42  0 

(4.50)

Η τελευταία εξίσωση ονοµάζεται χαρακτηριστική εξίσωση του συστήµατος και οι
ρίζες της µας δίνουν τις κρίσιµες ταχύτητες περιστροφής. Η ίδια ακριβώς
διαδικασία ακολουθείται και για την περίπτωση διαφορετικών συνοριακών
συνθηκών ή/και ανάλυσης ταλάντωσης σε δύο διευθύνσεις.
Αφού βρεθούν οι κρίσιµες ταχύτητες, µπορούµε στην συνέχεια να βρούµε τις µη
µηδενικές λύσεις του οµογενούς συστήµατος, κρατώντας κάποιον άγνωστο
ελεύθερο (π.χ. w0L = 1 ), κατά τα γνωστά από την θεωρία των πινάκων. Με αυτό τον

τρόπο βρίσκουµε το διάνυσµα Z 0L . Μετά από αυτό, µπορούµε να βρούµε διαδοχικά
όλα τα ενδιάµεσα διανύσµατα κατάστασης της ατράκτου πολλαπλασιάζοντας µε τα
αντίστοιχα µητρώα µεταφοράς, όπως φαίνεται για παράδειγµα στην συνέχεια:
Z 0R = P0 Z 0L
Z1L = F1Z 0R

(4.51)

Z1R = P1Z1L

M

Με αυτό τον τρόπο προκύπτει η ιδιοµορφή της ατράκτου στην εκάστοτε κρίσιµη
ταχύτητα ως προς τον ελεύθερο άγνωστο που υποθέσαµε κατά την επίλυση. Θα
πρέπει βέβαια να προσέξουµε ότι στην περίπτωση που στο πρόγραµµα
εµφανίζονται πολλά αριθµητικά σφάλµατα λόγω των χαρακτηριστικών του
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µοντέλου, τότε µπορεί να πάρουµε την σωστή µορφή των ιδιοµορφών, αλλά τα
ακριβή µεγέθη τους δεν θα πρέπει να λαµβάνονται συνήθως υπόψη, παρά µόνο για
λόγους σύγκρισης. Μία ένδειξη εµφάνισης αριθµητικών σφαλµάτων είναι η µεγάλη
απόκλιση από το µηδέν της χαρακτηριστικής εξίσωσης του συστήµατος για κάποιες
κρίσιµες ταχύτητες. Βεβαίως, στην περίπτωση που τα αριθµητικά σφάλµατα
µπορούν να µειωθούν, τότε και η ακρίβεια των ιδιοµορφών θα είναι καλύτερη.
4.7.

Υπολογισµός απόκρισης σε αζυγοστάθµητο φορτίο.

Εφαρµόζοντας την ίδια ακριβώς διαδικασία µε την προηγούµενη παράγραφο, αλλά
χωρίς να αγνοήσουµε την επίδραση του αζυγοστάθµητου φορτίου, καταλήγουµε
τελικά στο ακόλουθο σύστηµα εξισώσεων για την περίπτωση ανάλυσης
ταλάντωσης σε µία κατεύθυνση:
L
U 31 U 32 U 35   − w0  0 

U
 ⋅ θ L  = 0 
U
U
42
45   0 
 41
 
 0
0
1   1  1 



(4.52)

Το παραπάνω είναι ένα 2x2 σύστηµα εξισώσεων ,όπως φαίνεται καλύτερα αν
γραφεί στην ακόλουθη µορφή:
L
U 31 U 32   − w0   −U 35 

U
⋅ L  = 
 41 U 42   θ 0   −U 45 
1=1

(4.53)

Από την επίλυση του συστήµατος αυτού παίρνουµε το διάνυσµα Z 0L και εν
συνεχεία µπορούµε να βρούµε όλα τα ενδιάµεσα διανύσµατα κατάστασης όπως
περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο.
Η εφαρµογή της διαδικασίας αυτής για µια συγκεκριµένη συχνότητα, µας δίνει την
απόκριση της ατράκτου σε αυτή την συχνότητα, ενώ η εφαρµογή της για ένα
συγκεκριµένο σηµείο της ατράκτου σε ένα εύρος συχνοτήτων µας δίνει το
διάγραµµα απόκρισης του συγκεκριµένου σηµείου, από το οποίο µπορούµε να
βρούµε τις κρίσιµες ταχύτητες που επηρεάζουν το συγκεκριµένο σηµείο (κορυφές
του διαγράµµατος).
4.8.

Στατική συµπεριφορά της ατράκτου.

Στο σηµείο αυτό και προκειµένου να είναι πλήρης η αναφορά µας στην µέθοδο των
µητρώων µεταφοράς, θα αναφερθούµε και στην δυνατότητα χρήσης της µεθόδου
αυτής στην ανάλυση της στατικής συµπεριφοράς µιας ατράκτου. Άλλωστε η γνώση
της στατικής συµπεριφοράς θα µπορούσε να µας βοηθήσει στην αναγνώριση
κάποιας βλάβης που πιθανόν να ξεκίνησε για παράδειγµα από το µεγάλο βέλος
κάµψης της ατράκτου όσο αυτή είναι ακίνητη.
Για τον λόγο αυτό θα θεωρήσουµε το ακόλουθο τµήµα της ατράκτου το οποίο
Nt
):
υπόκειται σε µία κατανεµηµένη φόρτιση (βάρος mg
m
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MR

VL

ML

Σχήµα 4.7: Τµήµα ατράκτου φορτισµένο από το ίδιο βάρος.
Η ισορροπία των ροπών δίνει:
M L = M R + VR z − ( mgz )

z
2

(4.54)

όπου z είναι το µήκος του τµήµατος της ατράκτου.
Στην συνέχεια και χρησιµοποιώντας την εξίσωση:
M = EJ x

d 2w
dz 2

(4.55)

παίρνουµε:
EJ x wL =

∫∫

z2
z3
z4
M L dz = M R
+ VR − mg
+ C1 z + C2
2
6
24

(4.56)

Με βάση τις συνοριακές συνθήκες έχουµε:
w ( 0 ) = wR
dw
( 0) = θ R
dz

(4.57)

οπότε και παίρνουµε:
C2 = EJ x wR
C1 = EJ xθ R

(4.58)

και έτσι θα είναι:
wL =

∫∫

M L dz = M R

z2
z3
z4
+ VR
− mg
+ θ R z + wR
2 EJ x
6 EJ x
24 EJ x

(4.59)

Αν στην συνέχεια εφαρµόσουµε και τις εξισώσεις:

θ=

dw
dz

M = EJ x

dθ
dz

(4.60)

(4.61)
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V=

dM
dz

(4.62)

παίρνουµε τελικά σε µητρωική µορφή για δοκό µήκους L:

 − w
θ 
 
M 
 
V 
 1 
L


1


0
=

0

0

0

L

L2
2 EJ x

L3
6 EJ x

1

L
EJ x

L2
2 EJ x

0

1

L

0
0

0
0

1
0

mgL4 

24 EJ x 
 −w
mgL3   θ 

−
6 EJ x   
⋅ 
 M
mgL2   V 
−
 
2   1 
 R
−mgL 

1

−

(4.63)

όπου έχουµε χρησιµοποιήσει την τιµή του –w στο διάνυσµα κατάστασης για να
υπάρχει οµοιοµορφία µε το αντίστοιχο διάνυσµα που χρησιµοποιήθηκε στην
δυναµική ανάλυση.
Με αυτό τον τρόπο βρήκαµε ότι το µητρώο δοκού για την περίπτωση στατικής
φόρτισης είναι:

1


0
[ Fs ] = 
0

0

 0

L

L2
2 EJ x

L3
6 EJ x

1

L
EJ x

L2
2 EJ x

0

1

L

0
0

0
0

1
0

mgL4 

24 EJ x 
mgL3 

−
6 EJ x 

mgL2 
−
2 
− mgL 

1

−

(4.64)

Το αντίστοιχο σηµειακό µητρώο προκύπτει από το σηµειακό µητρώο της δυναµικής
ανάλυσης, θέτοντας ω=0, οπότε παίρνουµε:
0 
1 0 0 0
0 1 0 0
0 

0 
[ Ps ] =  0 0 1 0


 −k 0 0 1 − M c ⋅ g 
 0 0 0 0
1 

(4.65)

όπου Mc είναι η συγκεντρωµένη µάζα στο σηµείο όπου υπολογίζεται το σηµειακό
µητρώο και k=Ayy είναι η σταθερά του ελατηρίου της πιθανής έδρασης που υπάρχει
στο σηµείο αυτό.
Στην περίπτωση που το έδρανο στηρίζεται πάνω σε ελαστική βάση, τότε µπορούµε
να υποθέσουµε ότι έχουµε σχηµατικά την παρακάτω κατάσταση:
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Mc
Ayy

My
Ky

Σχήµα 4.8: Σχηµατική αναπαράσταση σηµειακού µητρώου στατικώς φορτισµένης
ατράκτου σε ελαστική βάση.
Στο σχήµα αυτό y’ είναι η σχετική µετατόπιση των δύο µαζών.
Με βάση το σχήµα αυτό παίρνουµε:
•

Ισορροπία δυνάµεων στην µάζα Mc

M c g − Ayy y ' + VR − VL = 0
•

(4.66)

Ισορροπία δυνάµεων στην µάζα My

M y g + Ayy y ' − K y y p = 0

(4.67)

y p = y − y'

(4.68)

Ayy y ' = − M y g + K y ( y − y ' )

(4.69)

Είναι όµως:

οπότε:

ή τελικά
y' = −

My
Ayy + K y

g+

Ky
Ayy + K y

y

(4.70)

Συνεπώς, η ισορροπία δυνάµεων στην µάζα Mc µας δίνει:
Mcg +

Ayy M y
Ayy + K y

g−

Ayy K y
Ayy + K y

y + VR − VL = 0

(4.71)
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ή τελικά:

 Ayy K y
Ayy M y 
VR = VL −  M c +
g +−


 A +K
Ayy + K y 
yy
y




 ( − y )


(4.72)

Οπότε το σηµειακό µητρώο σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει:

1


0


0

P
=
[ s]
 Ayy K y
− A + K
y
 yy

0








Ayy M y  
0 0 1 − Mc +
g

Ayy + K y  


0 0 0
1


0 0 0
1 0 0
0 1 0

0
0
0

(4.73)

Χρησιµοποιώντας το µητρώο δοκού και το σηµειακό µητρώο που βρέθηκαν
παραπάνω, µπορούµε να εφαρµόσουµε µια διαδικασία παρόµοια µε αυτή της
παραγράφου 4.7 και να βρούµε την τελική µορφή της ατράκτου λόγω ιδίου βάρους,
καθώς και την κλίση της, τις διατµητικές δυνάµεις ή τις καµπτικές ροπές.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι στην περίπτωση ατράκτου µε διαφορετικές
ιδιότητες στους άξονες Χ και Υ (π.χ. J x ≠ J y ), µπορεί να γίνει η στατική ανάλυση
στις δύο αυτές διευθύνσεις, έτσι ώστε να δούµε την πιθανή διαφορά ανάλογα µε το
πώς είναι σταµατηµένη η άτρακτος (σε ποια κατεύθυνση ασκείται το βάρος).
4.9.

Πολυπλοκότητα - προβλήµατα του µοντέλου.

Ανάλογα µε την ακρίβεια που θέλουµε στην τελική λύση, µπορούµε να επιλέξουµε
και την πολυπλοκότητα της ανάλυσης που θα εφαρµοστεί. Έτσι για παράδειγµα
µπορούµε να έχουµε:
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•

Επέκταση του διανύσµατος κατάστασης, έτσι ώστε να περιλαµβάνει τις
φορτίσεις και τις παραµορφώσεις σε δύο κάθετες διευθύνσεις. Αυτό είναι
απαραίτητο όταν οι ιδιότητες του δυναµικού συστήµατος δεν είναι ίδιες στις
δύο αυτές διευθύνσεις, όπως για παράδειγµα όταν έχουµε έδρανα µε
διαφορετικά δυναµικά χαρακτηριστικά στις διευθύνσεις αυτές. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσµα διαφορετική απόκριση στις δύο διευθύνσεις, καθώς και
ύπαρξη διπλών κρίσιµων ταχυτήτων, πολύ κοντά η µία στην άλλη, κάθε µία
από τις οποίες αντιστοιχεί σε µία διεύθυνση.

•

Εισαγωγή γυροσκοπικών φαινοµένων στα σηµειακά µητρώα, ανάλογα µε
τις διαστάσεις των περιστρεφόµενων δίσκων. Τα γυροσκοπικά φαινόµενα
είναι ιδιαίτερα σηµαντικά όταν η ιδιοµορφή που διεγείρεται οδηγεί στην
ανάπτυξη σηµαντικών γυροσκοπικών ροπών (π.χ. περιστρεφόµενοι δίσκοι
σε περιοχές της ατράκτου που προεξέχουν από τα έδρανα).

•

Χρήση µιγαδικών ιδιοτήτων για το υλικό της ατράκτου, προκειµένου να
συνυπολογιστεί η δοµική απόσβεση λόγω εσωτερικής τριβής και υστέρησης
του υλικού. Χρησιµοποιώντας για παράδειγµα σαν µέτρο Young την τιµή
E(1+ιη), όπου i είναι η µιγαδική σταθερά και η ο συντελεστής απόσβεσης

∆υναµική συµπεριφορά ατράκτων
υστέρησης, προσοµοιάζουµε την καµπύλη τάσεων-τροπών µε µία έλλειψη
που τείνει να περιγράψει τον κύκλο υστέρησης του υλικού.
Στα προγράµµατα αυτής της εργασίας έχουν εισαχθεί όλες οι παραπάνω
παράµετροι.
Ένα από τα κυριότερα µειονεκτήµατα αυτής της µεθόδου είναι τα αριθµητικά
προβλήµατα ευστάθειας που εµφανίζονται σε ατράκτους µεγάλου µήκους ή σε
µεγάλες ταχύτητες περιστροφής. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι
για την επίλυση αυτού του προβλήµατος και για την βελτίωση της ακρίβειας της
µεθόδου (π.χ. αναφορά [24]). Κατά την διάρκεια αυτής της εργασίας αναπτύχθηκε
και δοκιµάστηκε µία καινούργια µέθοδος για αυτό τον σκοπό, µε ιδιαίτερα
ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Περισσότερες λεπτοµέρειες δίνονται στην
παράγραφο όπου περιγράφεται αυτή η µέθοδος (παράγραφος 10.1, σελίδα 85).
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5. Χαρακτηριστικές συχνότητες βλαβών λειτουργίας
εδράνων κύλισης
Ο πιο διαδεδοµένος ίσως τρόπος εντοπισµού βλαβών µίας µηχανής είναι µέσω της
ανάλυσης των συχνοτήτων που διεγείρονται κατά την λειτουργία της. Κάθε βλάβη
διεγείρει µία συγκεκριµένη συχνότητα (χαρακτηριστική συχνότητα εµφάνισης της
βλάβης), η οποία και αποτελεί την «υπογραφή» της. Οι συχνότητες αυτές
εξαρτώνται τόσο από την ταχύτητα περιστροφής, όσο και από τα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά των εξαρτηµάτων. Έτσι, για παράδειγµα, πιθανές βλάβες που
µπορεί να εντοπιστούν κατά την λειτουργία των εδράνων κύλισης, είναι οι
παρακάτω (ανάλογα µε το σηµείο που εµφανίζεται η βλάβη):
•

Βλάβη εσωτερικού δακτυλίου
Στην περίπτωση αυτή η βλάβη µπορεί να είναι µια ασυνέχεια της λείας
επιφάνειας του εσωτερικού δακτυλίου, µε την µορφή κάποιου σηµαδιού
λόγω ξένου σώµατος στο λιπαντικό, ή µε την µορφή κάποιου «κρατήρα»
λόγω τοπικής αστοχίας από κόπωση.

•

Βλάβη εξωτερικού δακτυλίου
Ανάλογη περίπτωση µε την βλάβη στον εσωτερικό δακτύλιο, αλλά µε το
πρόβληµα να εστιάζεται στον εξωτερικό δακτύλιο.

•

Βλάβη στον κλωβό
Σε αυτή την βλάβη, έχουµε µία αστοχία του υλικού του κλωβού των
στοιχείων κύλισης, µε αποτέλεσµα το σπάσιµό του. Αυτό έχει σαν
επακόλουθο την ελεύθερη τοποθέτηση των στοιχείων κύλισης µέσα στο
έδρανο µε σηµαντικές συνέπειες στην κατανοµή του φορτίου, στην αντοχή
του εδράνου και στην δυναµική συµπεριφορά του.

•

Βλάβη στα στοιχεία κύλισης
Τέλος υπάρχει η περίπτωση να εµφανιστεί κάποιο πρόβληµα στην επιφάνεια
των στοιχείων κύλισης, ανάλογο µε αυτό του εσωτερικού και του
εξωτερικού δακτυλίου. Στην περίπτωση αυτή το σφάλµα εµφανίζεται δύο
φορές για κάθε περιστροφή του στοιχείου κύλιση γύρω από τον άξονά του,
δεδοµένου ότι σε κάθε πλήρη περιστροφή το στοιχείο κύλισης έρχεται σε
επαφή τόσο µε τον εσωτερικό όσο και µε τον εξωτερικό δακτύλιο.

Όλες οι παραπάνω βλάβες εµφανίζονται µε συγκεκριµένη συχνότητα η κάθε µία
κατά την διάρκεια της λειτουργίας της µηχανής. Οι συχνότητες αυτές µπορούν να
υπολογιστούν από τις ταχύτητες λειτουργίας των επιµέρους στοιχείων του εδράνου,
όπως αυτές δίνονται στα παραρτήµατα. Συνοπτικά, οι συχνότητες εµφάνισης των
πιθανών βλαβών ενός εδράνου έχουν ως εξής (αναλυτική περιγραφή των διαφόρων
παραµέτρων δίνεται στα παραρτήµατα):
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•

Περιστρεφόµενος εξωτερικός δακτύλιος (εσωτερικός σταθερός)
Σφάλµα στοιχείου κύλισης

fR =

2f
 cos α o + tan β sin α o cos α i + tan β sin α i
+

1 + γ ' cos α o
1 − γ ' cos α i


 '
 γ cos β


(5.1)

Σφάλµα κλωβού

fm = f

cos (α i − α o ) + γ ' cos α i
1 + cos (α i − α o )

(5.2)

Σφάλµα εσωτερικού δακτυλίου
f i = Nf m

(5.3)

Σφάλµα εξωτερικού δακτυλίου

fo = N ( f − fm )

•

(5. 4)

Περιστρεφόµενος εσωτερικός δακτύλιος (εξωτερικός σταθερός)
Σφάλµα στοιχείου κύλισης

fR =

2f
 cos α o + tan β sin α o cos α i + tan β sin α i  '
+

 γ cos β
1 + γ ' cos α o
1 − γ ' cos α i



(5.5)

Σφάλµα κλωβού
fm = f

52

1 − γ ' cos α i
1 + cos (α i − α o )

(5.6)
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Σφάλµα εξωτερικού δακτυλίου
f o = Nf m

(5.7)

Σφάλµα εσωτερικού δακτυλίου

fi = N ( f − f m )

(5.8)

Σε όλες τις παραπάνω εξισώσεις, η f αντιστοιχεί στην απόλυτη συχνότητα
περιστροφής του εκάστοτε περιστρεφόµενου δακτυλίου. Οι συχνότητες fο και fi
αντιστοιχούν στις σχετικές συχνότητες του εξωτερικού και του εσωτερικού
δακτυλίου αντίστοιχα ως προς ένα σταθερό σηµείο του κλωβού, ενώ η συχνότητα fR
είναι στην διπλάσια της ταχύτητας περιστροφής του στοιχείου κύλισης γύρω από
τον άξονά του.
Οι εξισώσεις αυτές υπολογίζονται από την πλήρη κινηµατική ανάλυση όλων των
εξαρτηµάτων των εδράνων κύλισης, όπως δίνονται αναλυτικά στα παραρτήµατα.
Αντίθετα, πολλές αναφορές σχετικές µε τον εντοπισµό βλαβών λειτουργίας (π.χ.
αναφορά [27]), καθώς και προγράµµατα Η/Υ που χρησιµοποιούνται ευρέως στην
πράξη, όπως για παράδειγµα το πρόγραµµα Condmaster Pro® που δοκιµάστηκε σε
αυτή την εργασία (αναφορές [137] και [143]), χρησιµοποιούν απλοποιηµένες
εξισώσεις υπολογισµού των χαρακτηριστικών συχνοτήτων, όπως είναι για
παράδειγµα οι παρακάτω:

Σφάλµα εσωτερικού δακτυλίου
fN  D cos(α ) 
1 +

2 
d m 

f i.approx =

(5.9)

Σφάλµα εξωτερικού δακτυλίου
f o.approx =

fN  D cos(α ) 
1 −

2 
d m 

(5.10)

Σφάλµα στοιχείου κύλισης (περιστρεφόµενος εσωτερικός δακτύλιος)
f R.approx =

fd m  D 2 cos 2 (α ) 
1 −

D 
d m2


(5.11)

Αδιαµφισβήτητα, οι απλοποιηµένες εξισώσεις είναι πολύ πιο απλές στην χρήση
τους, και µπορούν να δώσουν γρήγορα ενδεικτικά αποτελέσµατα για την ύπαρξη
µιας βλάβης. Για περιπτώσεις όµως αναγνώρισης βλαβών λειτουργίας (συντήρηση
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ακριβείας), προτείνεται από αυτή την εργασία η χρησιµοποίηση των εξισώσεων που
δίνονται παραπάνω. Στην ενότητα των αποτελεσµάτων της εργασίας δίνεται ένα
ενδεικτικό παράδειγµα της διαφοράς που έχουν οι δύο τρόποι υπολογισµού, καθώς
και η πιθανή επίπτωση σε ένα σενάριο αναγνώρισης µια βλάβης.
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6. Επίδραση της θερµοκρασίας
Μία πολύ σηµαντική παράµετρος λειτουργίας που επηρεάζει όλα τα µεγέθη που
περιγράφτηκαν σε αυτή την ενότητα είναι η θερµοκρασία. Η µεταβολή των
γεωµετρικών χαρακτηριστικών λόγω διαστολών, και η αλλαγή στις ιδιότητες του
λιπαντικού, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την διαδικασία αναγνώρισης
βλαβών. Η αύξηση της θερµοκρασίας µπορεί να είναι αποτέλεσµα της λειτουργίας
του εδράνου (π.χ. λόγω αντιστάσεων στην κύλιση του εδράνου, εµφάνισης
ολίσθησης κ.λ.π.) ή να εµφανίζεται λόγω των συνθηκών στο περιβάλλον
λειτουργίας του εδράνου.
Μία πρώτη επίδραση της θερµοκρασίας είναι η αλλαγή της διαµετρικής χάρης στα
έδρανα κύλισης, κυρίως λόγω θερµικής διαστολής. Πιθανή διαφορά στον
συντελεστή θερµικής διαστολής των υλικών του εδράνου, της ατράκτου και της
υπόλοιπης κατασκευής, µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση ή µείωση της διαµετρικής
χάρης, µε άµεση επίδραση στην κατανοµή των εσωτερικών δυνάµεων του εδράνου,
όπως είδαµε και στο κεφάλαιο 2. Επίσης, αυτή η αλλαγή στα εσωτερικά φορτία,
µαζί µε την επίδραση που έχει η θερµοκρασία στο ιξώδες του λιπαντικού,
επηρεάζουν το πάχος του λιπαντικού στρώµατος. Τέλος, η µεταβολή στα φορτία
ανάµεσα στα στοιχεία κύλισης και στους δακτυλίους έχει άµεση επίδραση στην
δυσκαµψία (σχέση δύναµης – µετατόπισης) του εδράνου, όπως θα δούµε και στην
ενότητα των αποτελεσµάτων. Αυτή η µεταβολή µε την σειρά της αλλάζει την
δυναµική συµπεριφορά της ατράκτου. Είναι εποµένως προφανές ότι η θερµοκρασία
θα πρέπει να λαµβάνεται πάντα υπόψη κατά την αναγνώριση βλαβών λειτουργίας.
Μία λεπτοµερής και ακριβής θερµική ανάλυση ενός µηχανισµού θα απαιτούσε
πιθανότατα µία πλήρη µελέτη του µε την µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων.
Αυτός είναι ο µόνος τρόπος να ληφθούν υπόψη όλες οι συνθήκες µεταφοράς
θερµότητας και η συνολική πολύπλοκη γεωµετρία του συναρµολογηµένου
συνόλου. Παρόλα αυτά, αν είναι δυνατή µία µέτρηση της θερµοκρασίας σε κάποια
σηµεία ενδιαφέροντος, ή αν γενικότερα είναι γνωστή η θερµοκρασία σε ορισµένα
τµήµατα µίας µηχανής (π.χ. από κάποιες παραµέτρους σχετικές µε την λειτουργία
της), θα µπορούσαν να εφαρµοστούν κάποιες απλοποιητικές εξισώσεις που θα
µπορούσαν να δώσουν µία ένδειξη για την επίδραση της συγκεκριµένης
θερµοκρασίας στις παραµέτρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε περίπτωση που
οι ενδείξεις είναι θετικές ότι µία βλάβη µπορεί να ξεκίνησε λόγω της θερµοκρασίας,
τότε µπορεί να γίνει µία λεπτοµερής θερµική ανάλυση και ένας επανασχεδιασµός
της µηχανής, αν είναι απαραίτητο.
Έτσι, για παράδειγµα, αν ο συντελεστής θερµικής διαστολής του υλικού του
εδράνου είναι αε, και θερµοκρασίες του εσωτερικού και του εξωτερικού δακτυλίου
(Tεσ και Τεξ) είναι µεγαλύτερες από την θερµοκρασία περιβάλλοντος (Τπ) τότε θα
έχουµε µία συνολική διαµετρική διαστολή:

δdθ = α ε [dεξ (Tεξ − Tπ ) − dεσ (Tεσ − Tπ )]

(6.1)

Με παρόµοιες εξισώσεις µπορούν να υπολογιστούν και οι αλλαγές στις διαστάσεις
λόγω της θερµικής διαστολής του άξονα ή του κελύφους της µηχανής, λαµβάνοντας
υπόψη την πιθανή διαφορά στους συντελεστές θερµικής διαστολής των υλικών.
Τέτοιες ενδεικτικές περιπτώσεις παρουσιάζονται στο κεφάλαιο της παρουσίασης
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των αποτελεσµάτων του προγράµµατος Η/Υ και έχουν συµπεριληφθεί στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Τέλος, όσον αφορά στην επίδραση της θερµοκρασίας στο πάχος του λιπαντικού
στρώµατος, αυτή µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας εξισώσεις υπολογισµού
της επίδρασης της θερµοκρασίας στο ιξώδες του λιπαντικού. Για παράδειγµα, µία
εξίσωση που χρησιµοποιείται αρκετά συχνά για την περιγραφή αυτής της
επίδρασης είναι η εξίσωση του Roelands (αναφορά [13]), η οποία συµπεριλαµβάνει
τόσο την επίδραση της πίεσης, όσο και αυτή της θερµοκρασίας:
 T 
−C log  1+
+ D2

p  2  135 

1 +

2000 

log(µ ) + 1.2 = G0
S
T 0

1 +

 135 

(6.2)

όπου οι συντελεστές G0, S0, C2 και D2 µπορούν να εξαχθούν πειραµατικά. Η
παραπάνω εξίσωση δίνει το ιξώδες σε cp εισάγοντας την θερµοκρασία σε βαθµούς
Κελσίου και την πίεση σε kgf/cm2. Με βάση την αναφορά [12], ο συνυπολογισµός
των θερµικών φαινοµένων δεν αναµένεται να βελτιώνει την ικανότητα πρόβλεψης
του πάχους του λιπαντικού στρώµατος, και συνεπώς αποφασίστηκε να µην
συµπεριληφθεί η επίδραση της θερµοκρασίας στο ιξώδες µέσα στους υπολογισµούς
µας. Άλλωστε, πιθανές πολύ µικρές αποκλίσεις λόγω αυτής της επίδρασης δεν θα
είχαν σηµαντικές συνέπειες στην διαδικασία της αναγνώρισης βλαβών λειτουργίας.
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7. Πρόγραµµα ανάλυσης εδράνων κύλισης.
Η σηµασία της κατανόησης της λειτουργίας των εδράνων κύλισης στην σωστή
εφαρµογή της συντήρησης στην πράξη, έχει τονιστεί σε πολλές αναφορές (όπως για
παράδειγµα στην αναφορά [17]). Προκειµένου µάλιστα να µπορούν να
εφαρµοστούν µε µεγαλύτερη επιτυχία οι αρχές της συντήρησης ακριβείας και η
αναγνώριση των αιτίων που οδηγούν σε µία βλάβη, κρίθηκε απαραίτητο να
δηµιουργηθεί ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο να µπορεί να
αναλύσει τις εσωτερικές δυνάµεις σε ένα έδρανο κύλισης καθώς και τις ιδιότητες
του λιπαντικού στρώµατος που αναπτύσσεται κατά την λειτουργία του. Σκοπός
αυτού του κεφαλαίου είναι η περιγραφή του προγράµµατος που ήταν το
αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας.
Στο πρόγραµµα αυτό έχουν προγραµµατιστεί όλες οι εξισώσεις οι σχετικές µε την
κατανοµή εσωτερικών δυνάµεων και το πάχος του λιπαντικού στρώµατος για
διάφορες περιπτώσεις φόρτισης και ταχύτητας περιστροφής. Ο χρήστης εισάγει τα
βασικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υλικών του εδράνου,
καθώς και κάποια στοιχεία για το λιπαντικό και την ταχύτητα περιστροφής.
Το πρόγραµµα λύνει το σύστηµα µη γραµµικών εξισώσεων που αντιστοιχεί στην
περίπτωση που µελετά ο χρήστης. Ο τρόπος εξαγωγής των µη γραµµικών αυτών
συστηµάτων περιγράφηκε και αναλύθηκε στην ενότητα του θεωρητικού
υποβάθρου, και επίσης κάποιες ακόµα περιπτώσεις περιγράφονται στα
παραρτήµατα. Λαµβάνονται υπόψη όλες οι φορτίσεις σε κάθε στοιχείο κύλισης
(λόγω εξωτερικών φορτίων, φυγόκεντρων δυνάµεων, δυνάµεων αντίστασης από το
λιπαντικού κ.λ.π.). Το πρόγραµµα δίνει τελικά µία σειρά από αποτελέσµατα για το
εύρος τιµών που ζήτησε ο χρήστης στην αρχή. Τα αποτελέσµατα δίνονται τόσο
απ’ευθείας σε µορφή διαγράµµατος, όσο και σε µορφή αρχείου που µπορεί
µετέπειτα να επεξεργαστεί από κάποιο πρόγραµµα επεξεργασίας δεδοµένων, όπως
για παράδειγµα το Microsoft Excel.
Οι παράµετροι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν ανεξάρτητη και σαν
εξαρτώµενη µεταβλητή είναι πολλές και όλοι οι συνδυασµοί είναι δυνατοί. Έτσι,
για παράδειγµα µπορεί να ζητηθεί η εξάρτηση του µέγιστου φορτίου από την
ταχύτητα περιστροφής, ή του εύρους της ζώνης φόρτισης από την θερµοκρασία. Το
γεγονός αυτό αφήνει µεγάλη ελευθερία στον χρήστη να µελετήσει πολλές
διαφορετικές περιπτώσεις και να εξετάσει διάφορα σενάρια, τα οποία µπορούν να
τον οδηγήσουν στον εντοπισµό των πιθανών αιτίων εµφάνισης µίας βλάβης
(αναγνώριση της βλάβης).
Αναπτύχθηκε επίσης ένα γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας µε ένα από τα
αναπτυγµένα υποπρογράµµατα, και συγκεκριµένα µε αυτό που αναφέρεται στα
έδρανα κύλισης βαθείας αύλακος. Ο λόγος για αυτό ήταν για να διερευνηθεί η
ευκολία στην χρήση που συνεπάγεται η χρησιµοποίηση γραφικού περιβάλλοντος
επικοινωνίας µε τον χρήστη, στην περίπτωση της ανάλυσης των εδράνων κύλισης.
Από το πρόγραµµα αυτό φάνηκε ότι τα πλεονεκτήµατα της χρήσης γραφικού
περιβάλλοντος σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τόσο µεγάλα που να δικαιολογούν
τον µεγάλο χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξή του. Συνεπώς, δεν συνεχίστηκε
η ανάπτυξη του γραφικού περιβάλλοντος και για τους άλλους τύπους εδράνου,
δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο θα ξέφευγε από τους σκοπούς αυτής της εργασίας. Για
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λόγους πληρότητας όµως, δίνεται στην συνέχεια µία σύντοµη περιγραφή της
λειτουργίας του δοκιµαστικού γραφικού περιβάλλοντος.
Η πρώτη οθόνη του προγράµµατος αυτού φαίνεται στην συνέχεια:

Σχήµα 7.1: Αρχική οθόνη προγράµµατος ανάλυσης εδράνων κύλισης.
Στο πρόγραµµα αυτό όπως και σε όλα τα υπόλοιπα αυτής της εργασίας, έχει ληφθεί
µέριµνα να είναι δυνατή η αποθήκευση και η επανάκτηση δεδοµένων, βοηθώντας
δραµατικά στην ευκολία χρήσης στων προγραµµάτων.
Μετά την φόρτωση των δεδοµένων ενός ακτινικού εδράνου βαθείας αύλακος 209
µονής σειράς, έχουµε το ακόλουθο παράθυρο σχετικά µε την γεωµετρία του – σε
mm (η επιλογή αυτού του εδράνου ήταν τυχαία για το συγκεκριµένο παράδειγµα):

Σχήµα 7.2: Γεωµετρικά χαρακτηριστικά εδράνου όπως δίνονται από το πρόγραµµα.
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Η ονοµατολογία που χρησιµοποιείται είναι η ίδια µε αυτή που δίνεται στα
παραρτήµατα, ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η αντίστοιχη επιλογή του
προγράµµατος για την υπενθύµιση και την κατανόησή της.
Μετά από τον ορισµό της γεωµετρίας, θα πρέπει να οριστεί η φόρτιση (ακτινική,
αξονική, φόρτιση λόγω κακής ευθυγράµµισης), όπως φαίνεται παρακάτω:

Σχήµα 7.3: Ορισµός φόρτισης εδράνου στο πρόγραµµα.
Τέλος, ορίζονται και τα χαρακτηριστικά των υλικών των στοιχείων του εδράνου. Εν
συνεχεία, µπορεί να γίνει η ανάλυση και να πάρουµε τα ακόλουθα αποτελέσµατα:

Σχήµα 7.4: Ενδεικτικά αποτελέσµατα προγράµµατος ανάλυσης εδράνων.
Στα αποτελέσµατα αυτά περιλαµβάνονται οι µη γραµµικοί συντελεστές δύναµης –
µετατόπισης, η ακτινική µετατόπιση, η µέγιστη εσωτερική δύναµη και οι δυνάµεις
στα στοιχεία κύλισης. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως και όπως θα φανεί
καλύτερα και στην συνέχεια στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων, το εύρος των
αποτελεσµάτων των προγραµµάτων που αναπτύχθηκαν για διάφορους τύπους
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εδράνων κύλισης χωρίς γραφικό περιβάλλον είναι πολύ µεγαλύτερο και προτείνεται
να χρησιµοποιούνται αντί για αυτό το πρόγραµµα.
Σχετικά µε το προγραµµατιστικό κοµµάτι του κώδικα, έχουν χρησιµοποιηθεί, όπου
ήταν εφικτό, υπορουτίνες της ΙΜSL, προκειµένου να έχουµε µεγαλύτερη ακρίβεια
και σταθερότητα, δεδοµένου ότι αυτές οι ρουτίνες έχουν δοκιµαστεί και ελεγχθεί
για πολλά χρόνια και επιπλέον στηρίζονται σε προηγµένες µεθόδους αριθµητικής
ανάλυσης. Έτσι οι υπορουτίνες αυτές χρησιµοποιήθηκαν για την επίλυση του
συστήµατος των µη γραµµικών εξισώσεων, και για τον υπολογισµό των
ελλειπτικών ολοκληρωµάτων. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι παρεµβολής
για ορισµένες εξισώσεις που στηρίζονται σε πειραµατικά αποτελέσµατα ή για την
γρήγορη επίλυση κάποιων µη γραµµικών εξισώσεων (όπου στην βιβλιογραφία
προτείνεται η γραφική µέθοδος επίλυσής τους). Τέλος, χρησιµοποιήθηκαν παντού
µεταβλητές διπλής ακριβείας, για την κατά το δυνατόν µικρότερη απώλεια
ακρίβειας κατά τους ενδιάµεσους υπολογισµούς.
Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα του
προγράµµατος ελέγθησαν συγκρίνοντάς τα, όπου ήταν δυνατόν, µε αποτελέσµατα
του προγράµµατος MathCAD, εκτελώντας σε αυτό τους ίδιους υπολογισµούς µε το
πρόγραµµα. Με αυτό τον τρόπο έγινε ευκολότερος και ο εντοπισµός κάποιων
λανθασµένων ενδιάµεσων αποτελεσµάτων κατά την ανάπτυξη του προγράµµατος.

62

Πρόγραµµα δυναµικής ανάλυσης ατράκτων

8. Πρόγραµµα δυναµικής ανάλυσης ατράκτων
Με βάση την θεωρία την σχετική µε την δυναµική συµπεριφορά ατράκτων, η οποία
και αναπτύχθηκε στην ενότητα της θεωρητικής ανάλυσης, δηµιουργήθηκε ένα
πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή για την δυναµική ανάλυση ατράκτων. Το
πρόγραµµα αυτό µπορεί να υπολογίσει κρίσιµες ταχύτητες περιστροφής ατράκτων
µε τις αντίστοιχες ιδιοµορφές, καθώς και την δυναµική απόκριση σε
αζυγοστάθµητο φορτίο. Στα αποτελέσµατα έχει συµπεριληφθεί επίσης ο
υπολογισµός της στατικής συµπεριφοράς, καθώς και διάφορες άλλες παράµετροι
σηµαντικοί κατά την ανάλυση προβληµάτων λειτουργίας, όπως τα σηµεία µέγιστης
τιµής της παραµόρφωσης, της κλίσης, της ροπής ή της διατµητικής δύναµης κατά
την δυναµική ανάλυση.
Το πρόγραµµα µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τρία τµήµατα: την
εισαγωγή στοιχείων, τον λύτη και την επεξεργασία των αποτελεσµάτων. Έχει
ληφθεί µέριµνα έτσι ώστε κάθε τµήµα να είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη
και να µπορεί να βοηθήσει στην σχετικά εύκολη ανάλυση οποιασδήποτε ατράκτου.
Η φιλικότητα προς τον χρήστη και η ευκολία στην χρήση θωρήθηκαν σηµαντικές
για αυτό το πρόγραµµα, δεδοµένου ότι η πολυπλοκότητα του προβλήµατος κάνει
απαραίτητη την εύκολη εισαγωγή των δεδοµένων και την κατανοητή παρουσίαση
των αποτελεσµάτων. Τα τρία τµήµατα του προγράµµατος φαίνονται στην πρώτη
οθόνη που ανοίγει όταν τρέχει το πρόγραµµα:

Σχήµα 8.1: Αρχική οθόνη προγράµµατος ανάλυσης ατράκτων.
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Στην συνέχεια θα δούµε κάποια γενικά χαρακτηριστικά των επιµέρους τµηµάτων
ξεχωριστά.
8.1.

Εισαγωγή δεδοµένων.

Τα δεδοµένα του εκάστοτε προβλήµατος µπορούν να εισαχθούν στο πρόγραµµα
είτε απευθείας, είτε ανοίγοντας κάποιο αρχείο όπου αυτά είχαν προηγουµένως
σωθεί. Με τον όρο δεδοµένα εννοούµε τις διαστάσεις και τις µηχανικές ιδιότητες
της ατράκτου, καθώς και τις δυναµικές παραµέτρους των εδράνων και της βάσης
τους.
Για την ευκολότερη εισαγωγή των παραπάνω µεγεθών έχει δηµιουργηθεί ένα µικρό
σχεδιαστικό περιβάλλον, όπου ο χρήστης µπορεί να εισάγει καινούργια τµήµατα
στην άτρακτο ή να τροποποιήσει τα υπάρχοντα. Το σκαρίφηµα της ατράκτου που
δηµιουργείται δίνει µια σχηµατική αναπαράσταση του προβλήµατος, γεγονός που
οδηγεί στον ευκολότερο έλεγχο εισαγωγής των σωστών δεδοµένων. Στο ακόλουθο
σχήµα φαίνεται το πρόγραµµα µετά την εισαγωγή των δεδοµένων µια ατράκτου µε
τρεις συγκεντρωµένες µάζες (που συµβολίζονται µε την µορφή δίσκων) και δύο
εδράσεις:

Σχήµα 8.2: Εισαγωγή δεδοµένων στο πρόγραµµα ανάλυσης ατράκτων.
Στο σχήµα αυτό, όπως φαίνεται, έχει επιλεγεί το τµήµα νούµερο 4 της ατράκτου
(εµφανίζεται µε κόκκινο χρώµα στο πρόγραµµα) και φαίνονται οι ιδιότητές του
(στο σύστηµα µονάδων SI), οι οποίες και µπορούν να αλλαχθούν κατά βούληση. Τα
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δεδοµένα αυτού του προβλήµατος, το οποίο και θα χρησιµοποιηθεί στην συνέχεια
για την περιγραφή του προγράµµατος, είναι:
Ιδιότητα

Τιµή

Μέτρο ελαστικότητας

200GPa

Λόγος Poisson

0.33

Πυκνότητα

7850 Kgr/m3

Μήκος

1.062m

∆ιάµετρος

0.04m

Συντελεστής διάτµησης

1.33333333333

Πίνακας 8.1: Ιδιότητες ατράκτου παραδείγµατος περιγραφής προγράµµατος
ανάλυσης ατράκτων.
Οι εδράσεις στο σκαρίφηµα που δηµιουργείται από το πρόγραµµα, παριστάνονται
σαν ελατήρια, πιστεύοντας ότι η παρουσίασή τους µε την µορφή ενός πλήρους
εδράνου θα µπορούσε να οδηγήσει σε παρανοήσεις, δεδοµένου ότι από την µία θα
ήταν δύσκολο να σχεδιαστούν από το πρόγραµµα όλα τα πιθανά έδρανα κύλισης
που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και από την άλλη, το πρόγραµµα θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί επίσης και στην περίπτωση που έχουµε έδρανο
ολίσθησης σε κάποια έδραση. Η επιλογή της αναπαράστασης µε την µορφή
ελατηρίου µπορεί λοιπόν να µην είναι ιδιαίτερα κατάλληλη ή σωστή από
µηχανολογικής άποψης, αλλά η γενικότητά της µπορεί να αφήσει στον χρήστη την
ελευθερία να δώσει στην κάθε έδραση την µορφή που ο ίδιος επιθυµεί. Άλλωστε, η
εικόνα της ατράκτου που δηµιουργείται από το πρόγραµµα είναι ένα απλό
συµβολικό σκαρίφηµα για την βοήθεια του χρήστη και δεν αποτελεί σε καµία
περίπτωση µηχανολογικό σχέδιο.
8.2.

Λύτης.

Μετά από την εισαγωγή των δεδοµένων του προβλήµατος, µπορεί να επιλεγεί και
να ανοίξει το παράθυρο του λύτη, όπως φαίνεται παρακάτω:
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Σχήµα 8.3: Επιλογή παραµέτρων επίλυσης.
Όπως φαίνεται, στο παράθυρο αυτό ο χρήστης µπορεί να εισάγει το εύρος
συχνοτήτων της ανάλυσής του (σε rpm) τις συνοριακές συνθήκες στα δύο άκρα του
ρότορα, καθώς και κάποιες άλλες παραµέτρους σύγκλισης του λύτη, οι οποίες
προτείνεται να παραµείνουν στις προεπιλεγµένες τιµές, οι οποίες έχουν επιλεγεί µε
γνώµονα την ταχύτητα της επίλυσης και την ακρίβεια της λύσης.
Επίσης, είναι δυνατή η επιλογή της ανάλυσης που θέλουµε να πραγµατοποιήσουµε,
διαλέγοντας ανάµεσα σε κρίσιµες ταχύτητες, απόκρισης σε αζυγοστάθµητο φορτίο
ή στατική ανάλυση. Μετά από την επιλογή αυτή, ξεκινάει η επίλυση του
προβλήµατος, µε ταυτόχρονη ένδειξη της προόδου επίλυσης.
8.3.

Επεξεργασία αποτελεσµάτων.

Μετά το τέλος της ανάλυσης, µπορεί να ανοιχτεί το αντίστοιχο παράθυρο των
αποτελεσµάτων:
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Σχήµα 8.4: Επεξεργασία αποτελεσµάτων ανάλυσης κρίσιµων ταχυτήτων.
Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται η ιδιοµορφή της πρώτης ιδιοσυχνότητας της
ατράκτου, η οποία µε βάση το πρόγραµµα, εµφανίζεται στις 2638.9 rpm,.
Συγκεντρωτικά, σε αυτό το τµήµα του προγράµµατος και για ανάλυση κρίσιµων
ταχυτήτων µπορούµε να δούµε:
i)

τις κρίσιµες ταχύτητες περιστροφής της ατράκτου µέσα στο επιλεγµένο
εύρος συχνοτήτων.

ii)

τις αντίστοιχες ιδιοµορφές της µετατόπισης, της κλίσης, της καµπτικής
ροπής ή της διατµητικής δύναµης σε όποια από τις δύο κύριες
διευθύνσεις θέλουµε.

iii)

µια συγκεκριµένη τιµή των παραπάνω σε µια ορισµένη θέση, µε την
βοήθεια των συντεταγµένων των θέσεων διαφόρων σηµαντικών
χαρακτηριστικών της ατράκτου (που επίσης δίνονται).

iv)

τις µέγιστες και τις ελάχιστες τιµές των ιδιοµορφών και τα σηµεία
µηδενισµού τους ως προς το µήκος της ατράκτου.

Πολύ σηµαντική για την καλύτερη κατανόηση των ιδιοµορφών είναι και η
δυνατότητα που δίνεται να τυπωθούν αυτές πάνω στο σκαρίφηµα της ατράκτου,
όπως φαίνεται στην συνέχεια για την τρίτη ιδιοσυχνότητα:
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Σχήµα 8.5: Υπέρθεση ιδιοµορφής πάνω στο σκαρίφηµα της ατράκτου.
Για την περίπτωση επίλυσης του προβλήµατος απόκρισης σε αζυγοστάθµητο
φορτίο µπορούµε να πάρουµε την δυναµική απόκριση ενός συγκεκριµένου σηµείου
της ατράκτου για το δεδοµένο εύρος συχνοτήτων, όπως φαίνεται για παράδειγµα
στην ακόλουθη εικόνα:
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Σχήµα 8.6: ∆υναµική απόκριση σε αζυγοστάθµητο φορτίο.
Τα σηµεία απότοµης µεταβολής της παραπάνω καµπύλης απόκρισης (κορυφές)
δείχνουν τις κρίσιµες ταχύτητες οι οποίες διεγείρονται από το συγκεκριµένο
αζυγοστάθµητο φορτίο. Από τις τιµές που µας δίνει το παραπάνω παράθυρο
βλέπουµε ότι υπάρχει µια κρίσιµη ταχύτητα γύρω στις 21600 rpm και άλλη µία
γύρω στις 2700 rpm (µε βάση τις τιµές των ταχυτήτων που έχουµε µέγιστο σε αυτή
την καµπύλη και δίνονται από το πρόγραµµα). Οι τιµές αυτές είναι πολύ κοντά
στην πρώτη και την τρίτη κρίσιµη ταχύτητα που υπολογίστηκαν κατά την ανάλυση
κρίσιµων ταχυτήτων. Η δεύτερη κρίσιµη ταχύτητα δεν φαίνεται στο διάγραµµα της
δυναµικής απόκρισης, γιατί η θέση του αζυγοστάθµητου φορτίου (έχει εισαχθεί
στον µεσαίο δίσκο) δεν διεγείρει αυτή την κρίσιµη συχνότητα. Αυτό φαίνεται και
από την ιδιοµορφή της δεύτερης κρίσιµης ταχύτητας όπως δίνεται από το
πρόγραµµα:
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Σχήµα 8.7: ∆εύτερη ιδιοµορφή παραδείγµατος.
Από το παραπάνω σχήµα γίνεται φανερή και η αξία της παρουσίασης των
ιδιοµορφών µε υπέρθεσή τους πάνω από το σκαρίφηµα της ατράκτου.
Επίσης, στην επεξεργασία των αποτελεσµάτων απόκρισης σε αζυγοστάθµητο
φορτίο, µπορούµε να βρούµε και την πραγµατική παραµόρφωση της ατράκτου σε
οποιαδήποτε ταχύτητα περιστροφής θέλουµε, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο
σχήµα:
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Σχήµα 8.8: Παραµόρφωση ατράκτου λόγω αζυγοστάθµητου φορτίου.
Στο σχήµα αυτό φαίνεται η πραγµατική παραµόρφωση της ατράκτου στις
12000rpm λόγω ενός αζυγοστάθµητου φορτίου στο µέσο της. Χρειάζεται βέβαια να
τονιστεί ότι εάν η θέση του αζυγοστάθµητου φορτίου δεν διεγείρει κάποιες
ιδιοµορφές, τότε όπως είναι λογικό αυτές δεν θα αποτυπωθούν στην γραφική
παράσταση της απόκρισης.
Τέλος, στην συνέχεια φαίνεται και το αποτέλεσµα της στατικής ανάλυσης της
ατράκτου, όπου φαίνεται η παραµόρφωσή της λόγω ίδιου βάρους:
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Σχήµα 8.9: Στατική παραµόρφωση ατράκτου.
Σε κάθε περίπτωση µπορούµε επίσης να ζητήσουµε το αντίστοιχο διάγραµµα για
την γωνία κλίσης, την καµπτική ροπή, ή την διατµητική δύναµη στην άτρακτο. Για
παράδειγµα, για την περίπτωση της στατικής παραµόρφωσης, η γωνία κλίσης της
ατράκτου δίνεται ως εξής:
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Σχήµα 8.10: Γωνία κλίσης της ατράκτου λόγω στατικής παραµόρφωσης
Τα αποτελέσµατα τα σχετικά µε την στατική παραµόρφωση βεβαίως δεν έχουν
σχέση µε την δυναµική ανάλυση της ατράκτου, αλλά, µε δεδοµένο ότι ήταν σχετικά
εύκολο να υπολογιστούν από τα µητρώα που κατασκευάστηκαν για την δυναµική
ανάλυση, αποφασίστηκε να συµπεριληφθούν σε αυτό το πρόγραµµα. Άλλωστε
είναι πολύ πιθανό αυτό το αποτέλεσµα να χρησιµοποιηθεί και για την αναγνώριση
κάποιας βλάβης, για την περίπτωση για παράδειγµα που υπάρχουν υπόνοιες ότι η
στατική παραµόρφωση µίας ατράκτου προκαλεί µόνιµη βλάβη σε κάποιο έδρανο
κύλισης λόγω υπέρβασης της στατικής ικανότητας φόρτισής του, µε αποτέλεσµα
την εµφάνιση βλάβης κατά την λειτουργία του.
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9. Πρόγραµµα ανάλυσης χαρακτηριστικών συχνοτήτων
Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ενδιάµεσο αποτέλεσµα αυτής της εργασίας είναι και η
δηµιουργία ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ανάλυση των
χαρακτηριστικών συχνοτήτων των βλαβών λειτουργίας περιστρεφόµενων
εξαρτηµάτων µηχανών µετάδοσης κίνησης. Το πρόγραµµα αυτό είναι ιδιαίτερα
χρήσιµο κατά την διαδικασία αναγνώρισης των εν λόγω βλαβών. Σκοπός αυτής της
παραγράφου είναι η λεπτοµερής περιγραφή του προγράµµατος αυτού και η
περιγραφή του τρόπου εφαρµογής του σε διάφορα χαρακτηριστικά παραδείγµατα
βλαβών.
9.1.

Χρησιµότητα – γενικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος.

Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό του εν λόγω προγράµµατος είναι η
φιλικότητά του προς τον χρήστη. Η εισαγωγή και κατηγοριοποίηση των κυριότερων
βλαβών µέσα στο πρόγραµµα, βοηθάει στην εξαγωγή συµπερασµάτων γρήγορα και
µε ακρίβεια, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναζήτηση πληροφοριών σε βιβλία και
καταλόγους ή η πραγµατοποίηση επιπλέον υπολογισµών. Το γεγονός ότι το σύνολο
των βλαβών όλων των εξαρτηµάτων παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, µπορεί να
βοηθήσει στην ανάλυση των βλαβών ολόκληρης της µηχανής και στον γρήγορο
έλεγχο της κατάστασής της.
Κατά τον σχεδιασµό του προγράµµατος αυτού ελήφθη σοβαρά υπόψη το γεγονός
ότι θα πρέπει να δίνει αποτελέσµατα µεγάλης ακρίβειας, µε δυνατότητα εισαγωγής
διαφόρων µηχανών µετάδοσης κίνησης και την χρήση των µη απλοποιηµένων
εξισώσεων κίνησης. Η ακρίβεια αυτή θεωρήθηκε σηµαντική ιδιαίτερα κατά την
διάρκεια της αναγνώρισης των βλαβών λειτουργίας. Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη
προσοχή στην κατά το δυνατόν ταχύτερη επεξεργασία των δεδοµένων και εξαγωγή
των αποτελεσµάτων. Τέλος, προστέθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης των
δεδοµένων, προκειµένου να µπορούν να ανακληθούν δεδοµένα διαφορετικών
µηχανών ή ακόµα και της ίδιας µηχανής µε διαφορετικούς συνδυασµούς βλαβών.
Με αυτό το τρόπο είναι δυνατή η δηµιουργία πιθανών σεναρίων βλαβών και η
ανάλυσή τους.
9.2.

Τρόπος λειτουργίας.

Κατά την έναρξη του προγράµµατος εµφανίζεται η ακόλουθη εικόνα:
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Σχήµα 9.1: Αρχικό παράθυρο προγράµµατος ανάλυσης χαρακτηριστικών
συχνοτήτων βλαβών λειτουργίας.
Στην συνέχεια µπορούµε για παράδειγµα να επιλέξουµε να φορτώσουµε τα ήδη
υπάρχοντα δεδοµένα που αντιστοιχούν στην πειραµατική διάταξη που φτιάχτηκε
στο εργαστήριο στοιχείων µηχανών κατά την διάρκεια αυτής της εργασίας. Τα
δεδοµένα αυτά φαίνονται στο πρόγραµµα ως εξής:
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Σχήµα 9.2: Μοντελοποίηση πειραµατικής διάταξης στο πρόγραµµα ανάλυσης
χαρακτηριστικών συχνοτήτων.
Η εισαγωγή των δεδοµένων στην περίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερα απλή. Ο χρήστης
µπορεί να προσθέσει ατράκτους, έδρανα, τροχαλίες και γρανάζια και να τα
συνδέσει µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα την δυνατότητα µοντελοποίησης διάφορων
πολύπλοκων µηχανών. Στο ακόλουθο σχήµα παρουσιάζεται ο τρόπος που έχει
εισαχθεί ένα γρανάζι στο µοντέλο αυτό:
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Σχήµα 9.3: Μοντελοποίηση γραναζιού µε βλάβη.
Το εν λόγω γρανάζι είναι το µικρό γρανάζι του κιβωτίου της πειραµατικής
διάταξης. Πέρα από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του έχει εισαχθεί και το
σφάλµα που έχει στην εξειλιγµένη του, καθώς και το γρανάζι µε το οποίο
συνεργάζεται.
Ορίζοντας µία άτρακτο σαν κύρια στον µηχανισµό και εισάγοντας την ταχύτητα
περιστροφής της, το πρόγραµµα υπολογίζει αυτόµατα τις ταχύτητες των άλλων
ατράκτων, χρησιµοποιώντας τις συνδέσεις ανάµεσα στα γρανάζια και τις τροχαλίες
που υπάρχουν.
Προχωρώντας στην ανάλυση του µοντέλου, παίρνουµε το ακόλουθο παράθυρο:
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Σχήµα 9.4: Ανάλυση χαρακτηριστικών συχνοτήτων γραναζιού.
Στο παράθυρο αυτό έχει επιλεγεί να παρουσιαστούν οι χαρακτηριστικές συχνότητες
του γραναζιού που µοντελοποιήθηκε προηγουµένως. Παρατηρούµε ότι δίνονται όχι
µόνο οι κύριες συχνότητες, αλλά και οι πλευρικές τους, οι οποίες είναι πολύ
σηµαντικές κατά την αναγνώριση βλαβών λειτουργίας. Αντίστοιχες πληροφορίες
δίνονται και επιλέγοντας άλλα εξαρτήµατα.
Μία άλλη ιδιαίτερα χρήσιµη δυνατότητα που δίνεται από το πρόγραµµα είναι η
παρουσίαση όλων των χαρακτηριστικών συχνοτήτων των εξαρτηµάτων της
µηχανής που έχουν βλάβη:
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Σχήµα 9.5: Παρουσίαση όλων των χαρακτηριστικών συχνοτήτων της µηχανής.
Οι συχνότητες αυτές µπορεί να εµφανιστούν είτε ανάλογα µε την θέση κάθε
εξαρτήµατος στην µηχανή, είτε ταξινοµηµένες σε αύξουσα σειρά. Επίσης µπορεί να
επιλεγεί και η παρουσίαση σε CPM ή Hz.
Τέλος, ένα ακόµα χρήσιµο αποτέλεσµα που δίνει το πρόγραµµα είναι η παρουσίαση
διαφόρων σηµαντικών παραµέτρων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την
διαδικασία των πειραµατικών µετρήσεων:
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Σχήµα 9.6: Παρουσίαση χρήσιµων παραµέτρων λήψης πειραµατικών µετρήσεων.
Έτσι, δίνονται για παράδειγµα ένα προτεινόµενο εύρος φάσµατος, προκειµένου να
καλυφθούν όλες οι βλάβες, καθώς και µία προτεινόµενη ανάλυση προκειµένου να
µπορούν να διαχωριστούν οι πολύ κοντινές συχνότητες βλαβών.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόµοια αποτελέσµατα δίνονται και
από πολλά άλλα προγράµµατα, όπως για παράδειγµα το πρόγραµµα Condmaster
Pro® που χρησιµοποιήθηκε κατά την ανάλυση της πειραµατικής διάταξης. Παρόλα
αυτά, επιλέχτηκε να φτιαχτεί ένα τέτοιο πρόγραµµα κατά την διάρκεια αυτής της
εργασίας, δεδοµένου ότι οι εξισώσεις που χρησιµοποιούνται στα ήδη διαθέσιµα
προγράµµατα είναι προσεγγιστικές, κάτι που µπορεί να είναι δεκτό για απλές
διαδικασίες ανίχνευσης βλαβών, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για την περίπτωση της
αναγνώρισης βλαβών. Επίσης εισάγοντας και αυτό το πρόγραµµα στο σύνολο των
προγραµµάτων που δηµιουργήθηκαν (προγράµµατα µοντελοποίησης εδράνων και
ατράκτων) δηµιουργήθηκε ένα σύνολο εργαλείων που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την αναγνώριση βλαβών λειτουργίας περιστρεφόµενων
εξαρτηµάτων µηχανών µετάδοσης κίνησης.
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10.

Προτάσεις – προσθήκες αυτής της εργασίας

Κατά την διάρκεια του προγραµµατισµού των προγραµµάτων Η/Υ αυτής της
εργασίας και της ανάλυσης της αντίστοιχης θεωρίας, εµφανίστηκε η ανάγκη να
προταθούν κάποιες αλλαγές, προκειµένου τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων να
είναι σωστότερα ή/και να καλύπτουν καλύτερα τις απαιτήσεις της αναγνώρισης
βλαβών λειτουργίας. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις περιγράφονται σε αυτό το
κεφάλαιο.
10.1.

Βελτίωση της ακρίβειας της µεθόδου µητρώων µεταφοράς.

Ένα από τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα της µεθόδου των µητρώων µεταφοράς
είναι η ύπαρξη σηµαντικών αριθµητικών προβληµάτων, όπως αναφέρθηκε και στο
θεωρητικό κοµµάτι αυτής της εργασίας (παράγραφος 4.9). Τα προβλήµατα αυτά
έχουν αναλυθεί σε πολλές αναφορές (π.χ. [24] και [8]) και έχουν προταθεί διάφοροι
τρόποι για να ξεπεραστούν (π.χ. [24] και [25]). Στην εργασία αυτή προτείνεται ένας
ακόµα τρόπος, ο οποίος και έδωσε πολύ καλά αποτελέσµατα, ειδικά για µεγάλες
συχνότητες και κατασκευές µεγάλου µεγέθους.
Τα αριθµητικά προβλήµατα ακρίβειας που παρουσιάζονται είναι κλασικά
προβλήµατα της αριθµητικής ανάλυσης (σφάλµατα αποκοπής και
στρογγυλοποίησης), όπως για παράδειγµα, ο υπολογισµός της πολύ µικρής
διαφοράς δύο σχεδόν ίσων πολύ µεγάλων αριθµών, ή το γινόµενο ενός πολύ
µεγάλου αριθµού µε έναν αριθµό που µε βάση την θεωρία θα έπρεπε να είναι µηδέν
(π.χ. ακρίβεια στον υπολογισµό της χαρακτηριστικής εξίσωσης για κάποια ιδιοτιµή
– κεφάλαιο 4), αλλά λόγω αριθµητικών σφαλµάτων έχει κάποια πολύ µικρή τιµή.
Το αποτέλεσµα των παραπάνω είναι αριθµητικά σφάλµατα τα οποία
συσσωρεύονται και αθροιστικά µπορεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες στα τελικά
αποτελέσµατα.
Η βασική ιδέα των κυριότερων µεθόδων που χρησιµοποιούνται για να
αποφευχθούν αυτά τα προβλήµατα έχει να κάνει στον διαχωρισµό των µητρώων
µεταφοράς σε άλλα, συνήθως µικρότερα, τα οποία είναι γραµµένα µε τέτοιο τρόπο
ώστε τα όποια αριθµητικά προβλήµατα να µην εµφανίζονται καθόλου, ή να
εµφανίζονται προς το τέλος των υπολογισµών, οπότε και δεν λειτουργούν
προσθετικά στα τελικά αποτελέσµατα. Για παράδειγµα στην µέθοδο των µητρώων
«δέλτα», αντί να υπολογίζεται η χαρακτηριστική εξίσωση από την ορίζουσα του
συνολικού µητρώου µεταφοράς, υπολογίζεται µε την βοήθεια υποοριζουσών
τέτοιων ώστε τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα να µην εµφανίζουν αριθµητικά
προβλήµατα. Μία αναλυτική περιγραφή της µεθόδου αυτής δίνεται στην αναφορά
[24]. Όπως τονίζεται βέβαια στην αναφορά αυτή, µε την συγκεκριµένη µέθοδο δεν
είναι δυνατόν να υπολογιστούν στην συνέχεια οι ιδιοµορφές του δυναµικού
συστήµατος.
Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε στην εργασία αυτή στηρίζεται στην παρατήρηση
ότι τα αριθµητικά προβλήµατα εµφανίζονται µεγενθυµένα στο δεξί άκρο της
ατράκτου το οποίο και βρίσκεται µακρύτερα από το άκρο όπου ορίζουµε το αρχικό
διάνυσµα κατάστασης (βλ. και κεφάλαιο 4). Παρατηρήθηκε ότι µε εναλλαγή του
αρχικού και τελικού διανύσµατος κατάστασης, τα αριθµητικά προβλήµατα
φαίνονται µεγενθυµένα στο άλλο άκρο της ατράκτου. Με άλλα λόγια, αν το
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«χτίσιµο» των µητρώων µεταφοράς ξεκινήσει από τα αριστερά σε µία οριζόντια
άτρακτο, η επίδραση των αριθµητικών προβληµάτων εµφανίζονται δεξιά και το
αντίστροφο. Το γεγονός αυτό µας οδήγησε στην ιδέα της ταυτόχρονης επίλυσης µε
την µέθοδο των µητρώων µεταφοράς και από τα δύο άκρα της ατράκτου και την
χρήση της κάθε επίλυσης για το µισό τµήµα της ατράκτου στο οποίο η κάθε λύση
εµφανίζει την µεγαλύτερη ακρίβεια. Στην περίπτωση αυτή, ένα κριτήριο σύγκλισης
της µεθόδου είναι ο υπολογισµός του διανύσµατος κατάστασης στο µέσο της
ατράκτου ξεκινώντας από τα δύο σηµεία και η σύγκριση των αποτελεσµάτων (τα
δύο διανύσµατα θα πρέπει θεωρητικά να είναι ίσα).
Κατά την αναζήτηση της βιβλιογραφίας της σχετικής µε τα αριθµητικά προβλήµατα
της µεθόδου των µητρώων µεταφοράς, βρέθηκε ότι ιδιαίτερα σηµαντικά
προβλήµατα εµφανίζονται κατά την χρήση της µεθόδου για τον υπολογισµό της
δυναµικής συµπεριφοράς λεπτών επίπεδων πλακών υπό την επίδραση τυρβώδους
ροής (αναφορές [99], [124] και [16]). Για τον λόγο αυτό και παρόλο που το
συγκεκριµένο θέµα δεν εµπίπτει στην θεµατική της εργασίας αυτής, αποφασίστηκε
να γίνει µία επίδειξη της αποτελεσµατικότητας της τροποποίησης της µεθόδου των
µητρώων µεταφοράς σε ένα τέτοιο πρόβληµα.
Το πρόβληµα που θα µελετηθεί σε αυτή την παράγραφο έχει να κάνει µε τον
υπολογισµό της εξίσωσης ευαισθησίας µίας ορθογώνιας λεπτής επίπεδης πλάκας, η
οποία είναι στηριγµένη στις τέσσερις ελεύθερες πλευρές της και υπόκειται σε µία
πίεση µε γνωστή χωρική κατανοµή. Για λόγους πληρότητας, αναφέρουµε εδώ τον
ορισµό της συνάρτησης ευαισθησίας για την συγκεκριµένη περίπτωση:

G (x, y, k x , k y , ω ) = ∫

Lx

0

∫

Ly

0

H ( x, y, x1 , y1 , ω )e

(

i k x x1 + k y y1

)

dy1dx1

(10.1)

όπου τα x, y, x1, y1 αναφέρονται σε συντεταγµένες, ω είναι η κυκλική συχνότητα,
H(x,y,x1,y1) είναι η συνάρτηση απόκρισης συχνότητας ανάµεσα στα σηµεία (x, y),
(x1, y1), Lx, Ly είναι οι διαστάσεις της πλάκας και kx, ky είναι οι συνιστώσες του
διανύσµατος του κυµατικού αριθµού (wavenumber). Σύµφωνα και µε την αναφορά
[16], η συνάρτηση ευαισθησίας αναπαριστά την «ευαισθησία» της επίπεδης πλάκας
όπως αυτή φαίνεται στο σηµείο (x,y) λόγω µίας αρµονικής διέγερσης συχνότητας ω
και ηµιτονοειδούς χωρικής κατανοµής που περιγράφεται από το διάνυσµα του
κυµατικού αριθµού (kx, ky).
Σαν ένα αριθµητικό παράδειγµα, θα χρησιµοποιήσουµε αυτό µίας επίπεδης
ορθογώνιας λεπτής µεταλλικής πλάκας µε διαστάσεις Ly=0.768m, Lx=0.328m και
πάχος 1.6mm (τυχαίες τιµές), στηριγµένης στις τέσσερις ελεύθερες πλευρές της, η
οποία υπόκειται σε µία πίεση µε ηµιτονική χωρική κατανοµή µε κυµατικούς
αριθµούς
kx =

1π
2 Lx

(10.2)

ky =

1π
2 Ly

(10.3)

Για µία καλύτερη κατανόηση της µορφής της διέγερσης της πλάκας, δίνεται στην
συνέχεια µία σχηµατική αναπαράσταση της πίεσης µε την παραπάνω χωρική
κατανοµή:
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Σχήµα 10.1: Χωρική κατανοµή της πίεσης διέγερσης στην y - διεύθυνση.

Σχήµα 10.2: Τρισδιάστατη χωρική κατανοµή της πίεσης διέγερσης.
Στο ακόλουθο διάγραµµα φαίνεται το αποτέλεσµα της εφαρµογής της βελτιωµένης
µεθόδου των µητρώων µεταφοράς (ΤΜ) στο εν λόγω πρόβληµα (συχνότητα
1500Hz):

87

Προτάσεις – προσθήκες αυτής της εργασίας
5,00E-08

Αναλυτική λύση
Αρχική ΤΜ
Τροποποιηµένη ΤΜ
0,00E+00

SF (m^3/N)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

-5,00E-08

-1,00E-07

-1,50E-07

-2,00E-07

y/Ly

Σχήµα 10.3: Αποτέλεσµα της χρήσης της βελτιωµένης µεθόδου µητρώων
µεταφοράς.
Όπως είναι φανερό από το παραπάνω διάγραµµα, η βελτιωµένη µέθοδος µητρώων
µεταφοράς δίνει πολύ καλύτερα αποτελέσµατα από την αρχική, ειδικά µετά το
µέσον της µεταλλικής πλάκας. Η µικρή απόκλιση στο δεξί άκρο (Ly) πιθανότατα
οφείλεται σε αριθµητικά προβλήµατα που δεν αντιµετωπίζονται από την εν λόγω
πρόταση βελτίωσης της µεθόδου των µητρώων µεταφοράς, αλλά ούτως ή άλλως
είναι πολύ µικρή για να δηµιουργήσει κάποιο πρόβληµα. Από το παραπάνω
διάγραµµα γίνεται επίσης κατανοητός ο λόγος επιλογής της συνάρτησης
ευαισθησίας για την παραπάνω παρουσίαση, δεδοµένου ότι αυτή έχει ιδιαίτερα
µικρές τιµές και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε αριθµητικά προβλήµατα. Επίσης,
ακόµα και µικρές αποκλίσεις στην συνάρτηση ευαισθησίας οδηγούν σε σηµαντικό
σφάλµα στα τελικά αποτελέσµατα, δεδοµένου ότι αυτή θα πρέπει για παράδειγµα
να πολλαπλασιαστεί µε την πραγµατική πίεση (που συνήθως έχει πολύ µεγάλες
τιµές στο SI που έχει χρησιµοποιηθεί) για να µας δώσει µετατοπίσεις.
10.2. Ακριβέστερες εξισώσεις υπολογισµού
συχνοτήτων εδράνων κύλισης.

χαρακτηριστικών

Κατά την διάρκεια αυτής της εργασίας έγινε φανερό ότι οι εξισώσεις που
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των χαρακτηριστικών συχνοτήτων των
εδράνων κύλισης είναι αποτέλεσµα απλοποιήσεων. Οι εξισώσεις αυτές
παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5. Σε συνήθεις απλές περιπτώσεις διάγνωσης
βλαβών, οι απλοποιήσεις αυτές είναι πιθανό να περνάνε απαρατήρητες από τον
χρήστη. Για την περίπτωση της αναγνώρισης βλαβών όµως, που µελετάται σε αυτή
την εργασία, αυτές οι απλοποιητικές παραδοχές µπορεί να είναι πολύ σηµαντικές. Η
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πρόταση αυτής της εργασίας είναι η χρήση των πλήρων εξισώσεων σε κάθε
περίπτωση και η επεξεργασία των αποτελεσµάτων τους κατά την αναγνώριση
βλαβών. Στην παράγραφο αυτή λοιπόν γίνεται η παρουσίαση ενός παραδείγµατος,
µε σκοπό την κατανόηση του πλεονεκτήµατος που δίνουν οι πλήρεις εξισώσεις
στην αναγνώριση βλαβών λειτουργίας.
Ας θεωρήσουµε ότι έχουµε µία εφαρµογή όπου µία άτρακτος στηρίζεται σε δύο ίδια
έδρανα, το ένα από τα οποία είναι πλησίον ενός φούρνου και συνεπώς λειτουργεί
σε µεγαλύτερη θερµοκρασία. Για τους σκοπούς του παραδείγµατος θα θεωρήσουµε
ότι τα δύο έδρανα είναι 210 σφαιρικά βαθείας αύλακος, για παράδειγµα τα ΥΕΤ210
της SKF (το οποίο χρησιµοποιείται και στην πειραµατική διάταξη - βλ.
παραρτήµατα). Μία τρισδιάστατη απεικόνιση αυτού του εδράνου δίνεται στην
συνέχεια:

Σχήµα 10.4: Τρισδιάστατη απεικόνιση εδράνου βαθείας αύλακος ΥΕΤ210.
Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την ανάλυση αυτών των
εδράνων δίνονται στο ακόλουθο σχέδιο, καθώς και υπό την µορφή πίνακα:
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Σχήµα 10.5: ∆ιαστάσεις εδράνου κύλισης βαθείας αύλακος ΥΕΤ210.
Έδρανο ΥΕΤ210
Αριθµός στοιχείων κύλισης

10

∆ιάµετρος στοιχείων κύλισης

12.7mm

Ακτίνα καµπυλότητας
εσωτερικού και εξωτερικού
δακτυλίου

6.6mm

Εσωτερική διάµετρος εδράνου 57.3mm
στην επιφάνεια επαφής
Εξωτερική διάµετρος εδράνου 82.7mm
στην επιφάνεια επαφής
Πίνακας 10.1: Γεωµετρικά χαρακτηριστικά εδράνου κύλισης βαθείας αύλακος
ΥΕΤ210.
Χρησιµοποιώντας αυτά τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και υποθέτοντας δύο
διαφορετικούς συντελεστές θερµικής διαστολή για τα υλικά της ατράκτου και της
βάσης του εδράνου, παίρνουµε το ακόλουθο διάγραµµα:
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Σχήµα 10.6: Επίδραση της θερµοκρασίας στην χαρακτηριστική συχνότητα βλάβης
στοιχείου κύλισης.
Για το παραπάνω διάγραµµα έχει υποτεθεί ότι περιστρέφεται ο εσωτερικός
δακτύλιος του εδράνου, ενώ µε τον όρο σχετική χαρακτηριστική συχνότητα
βλάβης, αναφερόµαστε στο πηλίκο της χαρακτηριστικής συχνότητας προς την
ταχύτητα περιστροφής του εσωτερικού δακτυλίου. Παρατηρούµε ότι
χρησιµοποιώντας τις ακριβέστερες εξισώσεις σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες
υπολογισµού που µας δίνει το πρόγραµµά µας για την επίδραση της θερµοκρασίας
στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του εδράνου, µπορούµε να δούµε την επίδραση
που έχει η θερµοκρασία στις χαρακτηριστικές συχνότητες, σε αντίθεση µε τις
απλοποιηµένες εξισώσεις, όπου η υπολογιζόµενη χαρακτηριστική συχνότητα δεν
επηρεάζεται από την θερµοκρασία. Παρά το γεγονός ότι οι διαφορές είναι σχετικά
µικρές, θεωρούνται αρκετές ώστε να µας δώσουν µία ένδειξη για το ποιο από τα
δύο έδρανα του παραπάνω παραδείγµατος έχει βλάβη. Συνεπώς, οι ακριβείς
εξισώσεις υπολογισµού των χαρακτηριστικών συχνοτήτων σε συνδυασµό µε τις
δυνατότητες που δίνει το πρόγραµµα ανάλυσης εδράνων κύλισης αυτής της
εργασίας αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο για την αναγνώριση βλαβών
λειτουργίας.
10.3. Χρήση πραγµατικής δυσκαµψίας εδράνων κύλισης.
Ένα ακόµα σηµαντικό χαρακτηριστικό των προγραµµάτων που αναπτύχθηκαν σε
αυτή την εργασία είναι η δυνατότητα που µας δίνουν να υπολογίσουµε εύκολα τον
συντελεστή δυσκαµψίας των εδράνων κύλισης. Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα
σηµαντική µεταξύ άλλων και για την µελέτη της δυναµικής συµπεριφοράς
ατράκτων. ∆εδοµένου ότι αυτή η εργασία έχει να κάνει µε την αναγνώριση βλαβών
λειτουργίας και όχι µε την λεπτοµερή, αναλυτική και σε βάθος δυναµική ανάλυση
των ατράκτων, δεν θα επεκταθούµε σε βάθος σε αυτή την παράγραφο στο
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συγκεκριµένο θέµα, αλλά θα δείξουµε µε την βοήθεια ενός παραδείγµατος πόσο
σηµαντική είναι η γνώση της πραγµατικής τιµής της δυσκαµψίας των εδράνων
κύλισης.
Με τον όρο δυσκαµψία αναφερόµαστε στην «σταθερά» της σχέσης δύναµης –
µετατόπισης. Σε αντίθεση µε ένα απλό γραµµικό ελατήριο όπου υπάρχει µία
σταθερή αναλογία δύναµης – µετατόπισης, η δυσκαµψία ενός εδράνου κύλισης
είναι µη γραµµική, οπότε και η δυναµική ανάλυση µιας ατράκτου που στηρίζεται σε
έδρανα κύλισης πρέπει να είναι µη γραµµική. Για τους σκοπούς της αναγνώρισης
βλαβών λειτουργίας, µία προσεγγιστική γραµµική ανάλυση της δυναµικής της
ατράκτου θεωρείται ικανοποιητική και αυτό ακριβώς έχει γίνει και στο πρόγραµµα
δυναµικής ανάλυσης ατράκτων αυτής της εργασίας. Σε περιπτώσεις πιο
πολύπλοκων δυναµικών αναλύσεων όµως, όπως για παράδειγµα στην µελέτη
µεταβατικών δυναµικών φαινοµένων, η χρήση της πραγµατικής µη γραµµικής
δυσκαµψίας είναι απαραίτητη και µπορεί να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για
την ορθότητα των αποτελεσµάτων.
Στο ακόλουθο διάγραµµα φαίνεται η καµπύλη δύναµης – µετατόπισης για ένα
έδρανο YET210 της SKF (τα γεωµετρικά του χαρακτηριστικά δόθηκαν στην
παράγραφο 10.2):
1,E+07

Γραµ. 1
Γραµ. 2
Πολυων.

1,E+07

Ακτινική δύναµη (N)

Πρόγραµµα
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0,0

0,5

1,0
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Σχήµα 10.7: Καµπύλη δύναµης – µετατόπισης για το έδρανο YET210 της SKF.
Στο διάγραµµα αυτό φαίνονται τρεις καµπύλες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για την προσέγγιση της πραγµατικής καµπύλης δύναµης – µετατόπισης του
εδράνου. Πιο συγκεκριµένα, η καµπύλη «Πολυων.» είναι το αποτέλεσµα
προσέγγισης µε ένα πολυώνυµο τετάρτου βαθµού, όπου η συµφωνία µε την
πραγµατική καµπύλη (αποτελέσµατα του προγράµµατος) είναι πάρα πολύ καλή, η
καµπύλη «Γραµ.1» είναι η καµπύλη της εφαπτοµένης στο µέσο του παραπάνω
διαστήµατος ακτινικών µετατοπίσεων (2.5µm), ικανοποιώντας παράλληλα την
συνθήκη µηδενικής δύναµης για µηδενική µετατόπιση, ενώ τέλος η καµπύλη
«Γραµ.2» είναι η εφαπτοµένη για ακτινική µετατόπιση 0µm. Από το διάγραµµα
αυτό είναι φανερό ότι οποιαδήποτε γραµµική προσέγγιση και αν χρησιµοποιηθεί, το
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αποτέλεσµα είναι µακριά από την πραγµατική τιµή, εκτός ίσως από κάποιες µικρές
περιοχές, ανάλογα µε την γραµµική προσέγγιση. Μάλιστα, δεδοµένης και της
µεγάλης δυσκαµψίας των εδράνων κύλισης, οι αποκλίσεις ανάµεσα στα
προσεγγιστικά µοντέλα είναι συνήθως πολύ µεγάλες.
Παρατηρούµε λοιπόν ότι η χρήση ενός γραµµικού µοντέλου θα µας δώσει
προσεγγιστικά αποτελέσµατα, τα οποία και ίσως να έχουν καλή ακρίβεια σε µία
περιοχή λειτουργίας, αλλά σε γενικές γραµµές θα απέχουν τελικά από τα ακριβή.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως βέβαια, το αν η απόκλιση αυτή θα είναι
αποδεκτή ή όχι, εξαρτάται από τις απαιτήσεις ακρίβειας που έχουµε από το
πρόγραµµά µας και από την επίδραση που θα έχει η απόκλιση αυτή στο υπό µελέτη
φαινόµενο. Η πολυπλοκότητα βέβαια των µεθόδων επίλυσης µη γραµµικών
δυναµικών συστηµάτων κάνει την ακριβή επίλυση του προβλήµατος της δυναµικής
συµπεριφοράς ατράκτων µε την χρήση της πραγµατικής δυσκαµψίας να ξεφεύγει
από τους σκοπούς αυτής της εργασίας.
Παρόλα αυτά, και για λόγους πληρότητας, δίνεται παρακάτω µία προσεγγιστική
λύση σε ένα µη γραµµικό πρόβληµα, προκειµένου να φανεί η σηµασία της χρήσης
της πραγµατικής δυσκαµψίας των εδράνων κύλισης. Το πρόβληµα που µελετάται
είναι αυτό που δίνεται στην αναφορά [54] και χρησιµοποιείται επίσης στον έλεγχο
της ορθότητας των αποτελεσµάτων του προγράµµατός µας στην συνέχεια
(παράγραφος 11.2), όπου και δίνεται µία λεπτοµερής περιγραφή του. ∆εδοµένου ότι
στην συγκεκριµένη αναφορά δεν δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τα έδρανα
κύλισης που χρησιµοποιούνται, έτσι ώστε να εξαχθούν τα χαρακτηριστικά δύναµης
– µετατόπισης, τα χαρακτηριστικά της δυσκαµψίας των εδράνων εξάγονται από τα
διαγράµµατα της αναφοράς αυτής.
Για την επίλυση του µη γραµµικού δυναµικού µοντέλου χρησιµοποιήθηκε το
πρόγραµµα δυναµικής ανάλυσης ατράκτων της εργασίας αυτής, το οποίο
τροποποιήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να δώσει µία προσεγγιστική
λύση για το µη γραµµικό πρόβληµα. Πιο συγκεκριµένα, το πρόβληµα λύνεται,
ξεκινώντας από µία αρχική υποθετική τιµή της δυσκαµψίας. Από τις τιµές της
µετατόπισης που προκύπτουν από την λύση, υπολογίζονται καινούργιες τιµές της
δυσκαµψίας, µε βάση µία εξίσωση δύναµης – µετατόπισης που έχει εξαχθεί από τα
διαγράµµατα της αναφοράς [54]. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι να
έχουµε σύγκλιση στις τιµές των µετατοπίσεων ή/και στις τιµές της δυσκαµψίας.
Βεβαίως, η µέθοδος αυτή δεν αναµένεται να δώσει ιδιαίτερα ικανοποιητικά
αποτελέσµατα, δεδοµένου ότι για παράδειγµα σε περιοχές όπου υπάρχει
συντονισµός, λόγω της απότοµης και µεγάλης αλλαγής της µετατόπισης, υπάρχει
περίπτωση τελικά η λύση να αποκλίνει αντί να συγκλίνει (το φαινόµενο αυτό
παρατηρήθηκε κατά την τροποποίηση του γραµµικού µοντέλου). Όπως αναφέρθηκε
και προηγουµένως όµως, η ακριβής επίλυση τέτοιων προβληµάτων ξεφεύγει από
τους σκοπούς αυτής της εργασίας και για αυτό δεν συνεχίστηκε η µελέτη προς αυτή
την κατεύθυνση. Χρησιµοποιώντας αυτή την µέθοδο, µπορούµε να πάρουµε το
ακόλουθο διάγραµµα, όπου γίνεται µία σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τα
αντίστοιχα της αναφοράς [54]:
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Σχήµα 10.8: Απόκριση σε αζυγοστάθµητο φορτίο µε χρήση µη γραµµικής
δυσκαµψίας.
Στο διάγραµµα αυτό, µε την έντονη γραµµή φαίνεται η απόκριση που δίνεται στην
αναφορά [54], ενώ µε την πιο αχνή γραµµή δίνεται το αποτέλεσµα που παίρνουµε
χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα αυτής της εργασίας, µε βάση την τροποποίηση που
αναφέρθηκε προηγουµένως. Τέλος, µε την διακεκοµµένη γραµµή φαίνεται για
λόγους σύγκρισης η απόκριση του γραµµικού µοντέλου µε τιµή δυσκαµψίας
105MN/m. Από τις καµπύλες αυτές µπορούµε να συµπεράνουµε ότι και µε την
χρήση της πολύ απλής µεθόδου που περιγράφηκε προηγουµένως για την επίλυση
του µη γραµµικού µοντέλου, το πρόγραµµά µας µπορεί να προβλέψει σωστά το
«άλµα» στην απόκριση που εµφανίζεται στις 47000 rpm περίπου καθώς η ταχύτητα
περιστροφής αυξάνεται. Αντίθετα, δεν µπορεί να προβλέψει το άλµα στις 37000
rpm περίπου καθώς η ταχύτητα περιστροφής µειώνεται. Το γεγονός αυτό
πιθανότατα να οφείλεται στην µη ικανότητα της τροποποιηµένης µορφής του
γραµµικού µοντέλου να προβλέψει σωστά την συµπεριφορά του µη γραµµικού
µοντέλου, καθώς και στην έλλειψη αρκετών δεδοµένων για την ακριβή
µοντελοποίηση των εδράσεων της αναφοράς [54] (στηριχτήκαµε σε προσεγγιστικά
µοντέλα µε βάση τα διαγράµµατα αυτής της αναφοράς). Στους λόγους αυτούς
πιθανότατα οφείλεται και η ασυνέχεια που εµφανίζεται από περίπου τις 38600 έως
τις 47000 rpm, καθώς και οι µεγάλες τιµές της απόκρισης στην περιοχή που
αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής. Περιγράφοντας της συµπεριφορά της ατράκτου
στο παραπάνω διάγραµµα, µπορούµε να πούµε ότι όσο αυξάνει η ταχύτητα
περιστροφής (τµήµα ΑΒ), τόσο αυξάνει και η απόκριση, µε αποτέλεσµα να αυξάνει
και η δυσκαµψία των εδράνων. Η αύξηση αυτή της δυσκαµψίας όµως συνεπάγεται
και µία αύξηση της κρίσιµης ταχύτητας, µε αποτέλεσµα η άτρακτος να µένει
περισσότερο στην «υπο-κρίσιµη» περιοχή και η απόκρισή της να αυξάνει και άλλο
σε σχέση µε την περίπτωση όπου θα είχαµε γραµµικές εδράσεις. Σε κάποιο σηµείο
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βέβαια, η άτρακτος περνάει από την (αυξηµένη) κρίσιµη ταχύτητα (τµήµα ΒΓ) και
εν συνεχεία µπαίνει ξαφνικά σε µία «υπερ-κρίσιµη» περιοχή (τµήµα Γ∆), µε πολύ
µικρότερη απόκριση. Η περιοχή αυτή µπορεί να βρίσκεται πάνω ακόµα και από την
δεύτερη κρίσιµη ταχύτητα ενός αντίστοιχου γραµµικού µοντέλου µε µικρή
δυσκαµψία. Περαιτέρω αύξηση της ταχύτητας περιστροφής οδηγεί εκ νέου σε
αύξηση της απόκρισης, µε την άτρακτο να είναι σε αυτή την «υπερ-κρίσιµη»
περιοχή και να πλησιάζει την επόµενη κρίσιµη ταχύτητα. Παρατηρούµε λοιπόν ότι
η απόκριση δεν εµφανίζει την χαρακτηριστική συµµετρική µορφή που έχει σε ένα
γραµµικό σύστηµα (διακεκοµµένη καµπύλη). Αν τώρα η ταχύτητα αρχίσει να
µειώνεται, η απόκριση θα ακολουθήσει την διαδροµή ∆ΓΑ, µένοντας στην
υπερκρίσιµη περιοχή όπου έχουµε µικρότερη απόκριση και άρα µικρότερη
δυσκαµψία, µέχρι να εµφανιστεί ένα ακόµα άλµα στην χαµηλότερη (λόγω της
µειωµένης αυτής δυσκαµψίας) κρίσιµη ταχύτητα (δεν υπολογίστηκε από το
πρόγραµµά µας, αλλά φαίνεται στην έντονη καµπύλη της απόκρισης της αναφοράς
[54]).
Από την παραπάνω περιγραφή είναι φανερό ότι η πολυπλοκότητα των φαινοµένων
που εµφανίζονται κατά την µη γραµµική δυναµική ανάλυση της ατράκτου είναι
τέτοια που απαιτεί µεγάλη διερεύνηση όλων των πιθανών παραµέτρων και των
συνθηκών που την επηρεάζουν. Όπως αναφέρθηκε ήδη όµως, µία τέτοια ανάλυση
ξεφεύγει από τους σκοπούς της εργασίας αυτής και έτσι δεν συνεχίζεται εδώ.
Παρόλα αυτά, αποδείχτηκε ότι τα προγράµµατα ανάλυσης εδράνων κύλισης και
ατράκτων αυτής της εργασίας µπορούν να αποτελέσουν µία πολύ καλή βάση για
την ολοκληρωµένη µελέτη της µη γραµµικής δυναµικής συµπεριφοράς ατράκτων
που στηρίζονται σε έδρανα κύλισης, λαµβάνοντας υπόψη τις µη γραµµικές
ελαστικές δυνάµεις που εµφανίζουν τα τελευταία. Προς την κατεύθυνση αυτή θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν εξειδικευµένες µέθοδοι αριθµητικής
ολοκλήρωσης, ή άλλες προσεγγιστικές γραµµικές µέθοδοι που θα λαµβάνουν
υπόψη όµως και τις υπερ- και υποαρµονικές ταλαντώσεις που εµφανίζονται στα µη
γραµµικά συστήµατα (για παράδειγµα σε σύστηµα τύπου Duffing και για
συχνότητα διέγερσης ω εµφανίζονται στην απόκριση και οι συχνότητες 3ω και ω/3
– βλ. και αναφορά [4]).
10.4. ∆ιασυνδέσεις και αλληλεπιδράσεις παραµέτρων λειτουργίας
περιστρεφοµένων εξαρτηµάτων µηχανών µετάδοσης κίνησης.
Κατά την ανάλυση της θεωρίας της δυναµικής συµπεριφοράς των ατράκτων και της
λειτουργίας των εδράνων κύλισης και την επακόλουθη ανάπτυξη των αντίστοιχων
προγραµµάτων Η/Υ, έγινε φανερό ότι υπάρχουν αρκετές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα
στις παραµέτρους λειτουργίας των περιστρεφόµενων εξαρτηµάτων µηχανών
µετάδοσης κίνησης. Με την βοήθεια των προγραµµάτων αυτής της εργασίας είναι
δυνατή η διερεύνηση αυτών των αλληλεπιδράσεων, µε στόχο την κατά το δυνατόν
καλύτερη κατανόηση των αιτίων που οδηγούν σε µία βλάβη. Στην παράγραφο αυτή
θα δοθούν µερικά παραδείγµατα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ξεκινώντας, ας θεωρήσουµε το ακόλουθο λογικό διάγραµµα, όπου φαίνονται
κάποιοι τρόποι µε τους οποίους εµφανίζονται οι διασυνδέσεις ορισµένων
παραµέτρων λειτουργίας:
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διάρκεια ζωής

Σχήµα 10.9: Παράδειγµα διασυνδέσεων παραµέτρων λειτουργίας εδράνων κύλισης.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το παραπάνω διάγραµµα δεν
περιλαµβάνει όλες τις πιθανές διασυνδέσεις, αλλά µόνο λίγες από αυτές, σε µορφή
παραδείγµατος, δεδοµένου ότι η απεικόνιση όλων των πιθανών διασυνδέσεων θα
ήταν πρακτικά αδύνατη, δεδοµένου του πλήθους των παραµέτρων λειτουργίας που
µελετήθηκαν και των δυνατών συνδυασµών τους. Στην πράξη, κατά την διάρκεια
της αναγνώρισης βλαβών λειτουργίας, θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι διασυνδέσεις
που πιθανόν να έχουν σχέση µε την βλάβη που έχει ανιχνευτεί, µέχρι να βρεθεί ο
συνδυασµός που πιθανότατα να οδήγησε στην βλάβη. Η διαδικασία αυτή βέβαια
µπορεί να επιταχυνθεί σηµαντικά µε την σωστή µηχανολογική κρίση και την
εµπειρία του χρήστη. Στο παραπάνω σχήµα λοιπόν φαίνονται ορισµένες
παράµετροι που επηρεάζονται από την προφόρτιση, καθώς και δύο παράµετροι που
επηρεάζουν µε την σειρά τους την προφόρτιση. Στα διαγράµµατα που ακολουθούν
δίνονται ενδεικτικά κάποιες γραφικές παραστάσεις που προέκυψαν από τις
παραπάνω διασυνδέσεις. Για τις γραφικές αυτές παραστάσεις χρησιµοποιήθηκαν τα
χαρακτηριστικά ενός εδράνου SKF YET210 (χρησιµοποιήθηκε στην δοκιµαστική
διάταξη που κατασκευάστηκε – βλ. παραρτήµατα) υπό την επίδραση µίας ακτινικής
δύναµης 1000Ν, µε διαφορετικά υλικά κιβωτίου, εδράνου και ατράκτου,
προκειµένου να υπάρξουν φαινόµενα µεταβολής της προφόρτισης λόγω θερµικής
διαστολής και να µπορέσει να φανεί µε το συγκεκριµένο παράδειγµα και αυτή η
αλληλεπίδραση (τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του εδράνου έχουν δοθεί στην
παράγραφο 10.2):

96

Προτάσεις – προσθήκες αυτής της εργασίας

480
460
440

Qmax (N)

420
400
380
360
340
320
300
30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

o

Ti ( C)

Σχήµα 10.10: Μέγιστο φορτίο στοιχείων κύλισης συναρτήσει της θερµοκρασίας του
εσωτερικού δακτυλίου.
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Σχήµα 10.11: Εύρος ζώνης φόρτισης (γύρω από το στοιχείο κύλισης µε το µέγιστο
φορτίο) συναρτήσει της θερµοκρασίας του εσωτερικού δακτυλίου.
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Σχήµα 10.12: Ακτινική µετατόπιση συναρτήσει της θερµοκρασίας του εσωτερικού
δακτυλίου.
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Σχήµα 10.13: Ισοδύναµη γραµµική δυσκαµψία συναρτήσει της θερµοκρασίας του
εσωτερικού δακτυλίου.
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Σχήµα 10.14: Ονοµαστική διάρκεια ζωής σε εκατοµµύρια κύκλους φόρτισης
συναρτήσει της θερµοκρασίας του εσωτερικού δακτυλίου.
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Σχήµα 10.15: Προφόρτιση συναρτήσει της θερµοκρασίας του εσωτερικού
δακτυλίου.
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Σχήµα 10.16: Μέγιστο φορτίο στοιχείων κύλισης συναρτήσει της θερµοκρασίας του
εξωτερικού δακτυλίου.
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Σχήµα 10.17: Εύρος ζώνης φόρτισης (γύρω από το στοιχείο κύλισης µε το µέγιστο
φορτίο) συναρτήσει της θερµοκρασίας του εξωτερικού δακτυλίου.
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Σχήµα 10.18: Ακτινική µετατόπιση συναρτήσει της θερµοκρασίας του εξωτερικού
δακτυλίου.

80000
75000
70000

Klin (N/mm)

65000
60000
55000
50000
45000
40000
35000
30000
30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

o

To ( C)

Σχήµα 10.19: Ισοδύναµη γραµµική δυσκαµψία συναρτήσει της θερµοκρασίας του
εξωτερικού δακτυλίου.
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Σχήµα 10.20: Ονοµαστική διάρκεια ζωής σε εκατοµµύρια κύκλους φόρτισης
συναρτήσει της θερµοκρασίας του εξωτερικού δακτυλίου.
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Σχήµα 10.21: Προφόρτιση συναρτήσει της θερµοκρασίας του εξωτερικού
δακτυλίου.
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Σχήµα 10.22: Μέγιστο φορτίο στοιχείων κύλισης συναρτήσει της περιβάλλουσας
θερµοκρασίας.

200
180
160

psil (deg)

140
120
100
80
60
40
20
0
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

o

Ta ( C)

Σχήµα 10.23: Εύρος ζώνης φόρτισης (γύρω από το στοιχείο κύλισης µε το µέγιστο
φορτίο) συναρτήσει της περιβάλλουσας θερµοκρασίας.
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Σχήµα 10.24: Ακτινική µετατόπιση συναρτήσει της περιβάλλουσας θερµοκρασίας.
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Σχήµα 10.25: Ισοδύναµη γραµµική δυσκαµψία συναρτήσει της περιβάλλουσας
θερµοκρασίας.
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Σχήµα 10.26: Ονοµαστική διάρκεια ζωής σε εκατοµµύρια κύκλους φόρτισης
συναρτήσει της περιβάλλουσας θερµοκρασίας.
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Σχήµα 10.27: Προφόρτιση συναρτήσει της περιβάλλουσας θερµοκρασίας.
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Σχήµα 10.28: Μέγιστο φορτίο στοιχείων κύλισης συναρτήσει της διαµετρικής
σύσφιξης ατράκτου – εδράνου κύλισης.
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Σχήµα 10.29: Εύρος ζώνης φόρτισης (γύρω από το στοιχείο κύλισης µε το µέγιστο
φορτίο) συναρτήσει της διαµετρικής σύσφιξης ατράκτου – εδράνου κύλισης.
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Σχήµα 10.30: Ακτινική µετατόπιση συναρτήσει της διαµετρικής σύσφιξης ατράκτου
– εδράνου κύλισης.
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Σχήµα 10.31: Ισοδύναµη γραµµική δυσκαµψία συναρτήσει της διαµετρικής
σύσφιξης ατράκτου – εδράνου κύλισης.
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Σχήµα 10.32: Ονοµαστική διάρκεια ζωής σε εκατοµµύρια κύκλους φόρτισης
συναρτήσει της διαµετρικής σύσφιξης ατράκτου – εδράνου κύλισης.
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Σχήµα 10.33: Προφόρτιση συναρτήσει της διαµετρικής σύσφιξης ατράκτου –
εδράνου κύλισης.
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Σχήµα 10.34: Μέγιστο φορτίο στοιχείων κύλισης συναρτήσει της διαµετρικής
σύσφιξης εδράνου κύλισης – κιβωτίου.
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Σχήµα 10.35: Εύρος ζώνης φόρτισης (γύρω από το στοιχείο κύλισης µε το µέγιστο
φορτίο) συναρτήσει της διαµετρικής σύσφιξης εδράνου κύλισης – κιβωτίου.
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Σχήµα 10.36: Ακτινική µετατόπιση συναρτήσει της διαµετρικής σύσφιξης εδράνου
κύλισης – κιβωτίου.
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Σχήµα 10.37: Ισοδύναµη γραµµική δυσκαµψία συναρτήσει της διαµετρικής
σύσφιξης εδράνου κύλισης – κιβωτίου.
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Σχήµα 10.38: Ονοµαστική διάρκεια ζωής σε εκατοµµύρια κύκλους φόρτισης
συναρτήσει της διαµετρικής σύσφιξης εδράνου κύλισης – κιβωτίου.
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Σχήµα 10.39: Προφόρτιση συναρτήσει της διαµετρικής σύσφιξης εδράνου κύλισης
– κιβωτίου.
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Στα παραπάνω διαγράµµατα έχουν χρησιµοποιηθεί τα παρακάτω σύµβολα:
•

Klin (ισοδύναµη γραµµική δυσκαµψία): πηλίκο ακτινικής δύναµης προς
ακτινική µετατόπιση.

•

psil (εύρος ζώνης φόρτισης): η γωνία εκατέρωθεν του περισσότερου
φορτισµένου στοιχείου κύλισης µέσα στην οποία περικλείονται όλα τα
φορτισµένα στοιχεία κύλισης.

•

dr (ακτινική µετατόπιση): ακτινική µετατόπιση του εσωτερικού δακτυλίου.

•

L10 (ονοµαστική διάρκεια ζωής): ∆ιάρκεια ζωής του εδράνου σε κύκλους,
για την οποία το 90% µίας µεγάλης οµάδας όµοιων εδράνων θα αντέξει
στην συγκεκριµένη φόρτιση.

•

Pd (προφόρτιση): Pd = d o − d i − 2 D , όπου do και di είναι οι διάµετροι του
εσωτερικού και του εξωτερικού δακτυλίου και D είναι η διάµετρος των
στοιχείων κύλισης.

•

Ta (περιβάλλουσα θερµοκρασία): θεωρείται ίση µε την θερµοκρασία
περιβάλλοντος, ή διαφορετικά την θερµοκρασία σε σχέση µε την οποία
υπολογίζονται οι θερµικές διαστολές (συνήθως είναι η αρχική θερµοκρασία
ηρεµίας). Στα διαγράµµατα συναρτήσει της Ta, οι θερµοκρασίες τόσο του
εξωτερικού όσο και του εξωτερικού δακτυλίου θεωρούνται σταθερές και
ίσες µε 30οC. Μεταβολή της Ta µε σταθερές τις δύο αυτές θερµοκρασίες
µπορούµε να έχουµε για παράδειγµα σε εφαρµογές όπου τα έδρανα
βρίσκονται σε περιβάλλον µεγάλης θερµοκρασίας (π.χ. λόγω κάποιων
διεργασιών που λαµβάνουν χώρα κοντά σε αυτά) και κάποια στιγµή τίθενται
σε λειτουργία ένα σύστηµα που φροντίζει ώστε τα έδρανα να λειτουργούν
µε σταθερές θερµοκρασίες (π.χ. µε την χρήση ψύξης του λιπαντικού).

•

Isi (διαµετρική σύσφιξη ατράκτου – εδράνου κύλισης): Η διαφορά της
πραγµατικής εξωτερικής διαµέτρου της ατράκτου και της πραγµατικής
εσωτερικής διαµέτρου του εσωτερικού δακτυλίου του εδράνου κύλισης.

•

Iho (διαµετρική σύσφιξη εδράνου κύλισης – κιβωτίου): Η διαφορά της
πραγµατικής εξωτερικής διαµέτρου του εξωτερικού δακτυλίου του εδράνου
κύλισης και της πραγµατικής εσωτερικής διαµέτρου του κιβωτίου (µε τον
όρο κιβώτιο εννοούµε το εξωτερικό σώµα στήριξης ή το περίβληµα του
εδράνου – σώµα της µηχανής).

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η απαραίτητη θεωρία για την καλύτερη
κατανόηση των µαθηµατικών µοντέλων που βρίσκονται πίσω από όλες αυτές τις
διασυνδέσεις, δίνονται στο τµήµα αυτής της εργασίας όπου αναλύεται το θεωρητικό
υπόβαθρο ή µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στα παραρτήµατα (ανάλογα µε την
περίπτωση).
Ολοκληρώνοντας το παράδειγµα που χρησιµοποιήθηκε για να παρουσιαστούν
µερικές διασυνδέσεις των παραµέτρων λειτουργίας ενός εδράνου κύλισης,
µπορούµε να βγάλουµε το εξής συµπέρασµα από τα διαγράµµατα αυτά: Στις
περιπτώσεις όπου το εύρος της ζώνης φόρτισης αυξάνεται, παρουσιάζεται µία
µείωση στο µέγιστο φορτίο, δεδοµένου ότι όσο αυξάνεται η ζώνη φόρτισης τόσο το
φορτίο µοιράζεται σε περισσότερα στοιχεία κύλισης. Αν στην συνέχεια το εύρος
της ζώνης φόρτισης παίρνει τελικά την µέγιστή του τιµή (180ο) και µένει εκεί
σταθερό, τότε από εκεί και µετά το µέγιστο φορτίο αυξάνεται, δεδοµένου ότι δεν
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υπάρχουν άλλα στοιχεία κύλισης για να µεταφέρουν φορτίο και έτσι οποιαδήποτε
αύξηση στα εσωτερικά φορτία λόγω αυξηµένης προφόρτισης, µεταφέρονται στα
ήδη φορτισµένα στοιχεία κύλισης. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να εξηγηθεί και η
µεταβολή της ονοµαστικής διάρκειας ζωής. Βεβαίως, η οπτική γωνία υπό την οποία
θα εξεταστεί κάθε ένα διάγραµµα που προκύπτει µε την παραπάνω χρήση των
προγραµµάτων αυτής της εργασίας εξαρτάται κατά πολύ από την εκάστοτε
περίπτωση βλάβης, οπότε και το παραπάνω σχόλιο είναι απλά ενδεικτικό.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο υπολογισµός της ονοµαστικής διάρκειας ζωής
στηρίχτηκε στις γενικές θεωρητικές εξισώσεις των Lundberg και Palmgren (βλ.
παραρτήµατα), οι οποίες βασίζονται τόσο σε θεωρητική ανάλυση όσο κυρίως και
σε επεξεργασία πειραµατικών αποτελεσµάτων. ∆εδοµένου ότι τα υλικά και οι
µέθοδοι κατασκευής των εδράνων κύλισης βελτιώνονται συνεχώς, πιθανότατα η
ονοµαστική διάρκεια ζωής που υπολογίζεται είναι µικρότερη από την πραγµατική
(βλ. και αναφορά [129]). Αυτό οδηγεί σε συντηρητικές εκτιµήσεις και σχεδιασµούς,
αλλά παρόλα αυτά, οι καµπύλες που προκύπτουν µπορούν να δώσουν ενδεικτικές
τάσεις για την επίδραση διαφόρων παραµέτρων στην ονοµαστική διάρκεια ζωής
(άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η ονοµαστική διάρκεια ζωής είναι ένα
πιθανοτικό µέγεθος.). Βέβαια, ορισµένες παράµετροι είναι πιθανόν να έχουν και
επιπλέον επιδράσεις στην ονοµαστική διάρκεια ζωής πέρα από αυτές που
λαµβάνονται υπόψη µε αυτές τις εξισώσεις. Για παράδειγµα, η αύξηση της
θερµοκρασίας µπορεί να επιδράσει µε τέτοιο τρόπο στην λίπανση που να οδηγήσει
σε µείωση της διάρκειας ζωής, ισοσκελίζοντας ίσως την καλύτερη ποιότητα των
υλικών σε µία τέτοια µελέτη. Όπως και να έχει πάντως, τα διαγράµµατα που
προκύπτουν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δώσουν σηµαντικές ενδείξεις
κατά την αναγνώριση βλαβών λειτουργίας.
10.5. Άλλες προτάσεις.
Πέρα από τις τροποποιήσεις και τις προσθήκες αυτής της εργασίας που
αναφέρθηκαν παραπάνω, δίνονται στην συνέχεια επιγραµµατικά κάποιες επιπλέον
βελτιώσεις που έγιναν σε διάφορα σηµεία, καθώς και ορισµένες ακόµα προτάσεις:
•

Σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης του κώδικα για τα προγράµµατα Η/Υ αυτής
της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν προγράµµατα γραµµένα σε MATLAB ή
MathCAD για τον έλεγχο της ακρίβειας των ενδιάµεσων αποτελεσµάτων
ή/και για την απλοποίηση των ενδιάµεσων βηµάτων και εξισώσεων.
Επιπλέον, πέρα από την χρήση µεταβλητών διπλής ακρίβειας, έγιναν όλες οι
απαραίτητες τροποποιήσεις των εξισώσεων (όπου αυτό ήταν απαραίτητο) µε
σκοπό την ελαχιστοποίηση των αριθµητικών σφαλµάτων (π.χ. σφάλµατα
αποκοπής ή στρογγυλοποίησης κ.λ.π.). Επίσης, ελήφθη ιδιαίτερη µέριµνα
για την βελτιστοποίηση του κώδικα µε στόχο την ταχύτερη εκτέλεση των
προγραµµάτων. Τέλος, χρησιµοποιήθηκαν αναλυτικές και όχι
προσεγγιστικές εξισώσεις όπου αυτό ήταν εφικτό (π.χ. για τον υπολογισµό
των µετατοπίσεων λόγω φόρτισης στην επαφή δύο σωµάτων).

•

Όπου ήταν εφικτό, χρησιµοποιήθηκαν οι υπορουτίνες της IMSL (π.χ. για
την επίλυση συστηµάτων εξισώσεων, πράξεις µε πίνακες, αριθµητικές
ολοκληρώσεις κ.λ.π.), ενώ όπου οι υπορουτίνες αυτές ήταν πολύ
πολύπλοκες για το συγκεκριµένο πρόβληµα ή απαιτούσαν µεγάλο χρόνο
εκτέλεσης ή τέλος θέλαµε να έχουµε µεγαλύτερο έλεγχο των ενδιάµεσων
αποτελεσµάτων, γράφτηκαν µικρότερες υπορουτίνες πιο καλά
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προσαρµοσµένες στις απαιτήσεις µας. Η ακρίβεια των υπορουτινών αυτών
ελέγχθηκε διεξοδικά µε την επίλυση δοκιµαστικών προβληµάτων και την
σύγκριση των αποτελεσµάτων µε αποτελέσµατα από άλλα προγράµµατα
που έγιναν για αυτό τον σκοπό (π.χ. MATLAB).
Έγινε η ανάπτυξη ενός προγράµµατος φιλικού προς τον χρήστη, το οποίο
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ευκολότερη εισαγωγή των
απαραίτητων δεδοµένων. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, το
πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει και ένα απλοποιηµένο διαδραστικό
«σχεδιαστικό πρόγραµµα» ατράκτων, µε την βοήθεια του οποίου µπορεί ο
χρήστης να έχει καλύτερη εικόνα της ατράκτου που µοντελοποιεί. Επίσης,
παράλληλα αναπτύχθηκαν και εξειδικευµένα προγράµµατα ανάλυσης
διάφορων παραµέτρων, τα οποία και λειτουργούν µε την απευθείας
εισαγωγή των δεδοµένων µε αρχεία κειµένου. Τα εν λόγω προγράµµατα
δίνουν ταχύτερες απαντήσεις σε συγκεκριµένα προβλήµατα (π.χ. ανάλυση
διασυνδέσεων παραµέτρων λειτουργίας εδράνων κύλισης, επίδραση
παραµέτρων λειτουργίας στις χαρακτηριστικές συχνότητες, κ.λ.π.), χωρίς
της ανάγκη να φορτωθεί το συνολικό πρόγραµµα. Η ανάπτυξη των
προγραµµάτων µε την µορφή επιµέρους αυτόνοµων υπορουτινών βοήθησε
σε αυτή την κατεύθυνση και επιπλέον καθιστά εφικτή την χρήση αυτών των
υπορουτινών και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χρειαστεί.

•

Η µέθοδος των µητρώων µεταφοράς που χρησιµοποιήθηκε για την δυναµική
ανάλυση ατράκτων, δίνει εκτός από αποτελέσµατα σχετικά µε την
µετατόπιση της ατράκτου και αποτελέσµατα σχετικά µε την γωνία κλίσης,
της ροπή κάµψης και την κάθετη φόρτιση. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι
ιδιαίτερα σηµαντικά για την καλύτερη κατανόηση της δυναµικής
καταπόνησης της ατράκτου και προτείνεται να χρησιµοποιούνται κατά την
αναγνώριση βλαβών λειτουργίας.
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11.

Έλεγχος ορθότητας αποτελεσµάτων

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά κάποιες περιπτώσεις που αναλύθηκαν
µε την βοήθεια των προγραµµάτων Η/Υ αυτής της εργασίας, µε σκοπό τον έλεγχο
της ορθότητας και της ακρίβειας των αποτελεσµάτων τους.
11.1. Έλεγχος αποτελεσµάτων ανάλυσης εδράνων κύλισης.
Για τον έλεγχο των αποτελεσµάτων της ανάλυσης των εδράνων κύλισης,
χρησιµοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά ενός κυλινδρικού εδράνου κύλισης της SKF
και συγκεκριµένα του NU210-ECKP. Επιλέχτηκε να εξαχθούν αποτελέσµατα για
ένα πραγµατικό έδρανο και όχι χρησιµοποιώντας κάποιες φανταστικές
παραµέτρους όπως γίνεται συνήθως σε παρόµοιες περιπτώσεις, µε σκοπό να φανεί
ότι το πρόγραµµα που αναπτύχθηκε µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί σε πρακτικές
εφαρµογές, για τις οποίες και έχει σχεδιαστεί. Μία τρισδιάστατη απεικόνιση αυτού
του εδράνου δίνεται παρακάτω:

Σχήµα 11.1: Τρισδιάστατη απεικόνιση εδράνου SKF – NU210-ECKP.
Για την εξαγωγή αποτελεσµάτων προς σύγκριση χρησιµοποιήθηκε τόσο το
πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων ANSYS (έκδοση 11 Workbench, κέντρο Η/Υ
ΕΜΠ) όσο και πειραµατικά αποτελέσµατα για την περίπτωση του πάχους του
λιπαντικού στρώµατος.
Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του εδράνου που χρησιµοποιήθηκε φαίνονται στο
παρακάτω σχέδιο και δίνονται επίσης και στην µορφή πίνακα:
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Σχήµα 11.2: ∆ιαστάσεις εδράνου κύλισης SKF – NU210-ECKP.

Έδρανο SKF – NU210-ECKP
Αριθµός στοιχείων κύλισης

16

∆ιάµετρος στοιχείων κύλισης

11mm

Μήκος στοιχείων κύλισης

12mm

Εσωτερική διάµετρος εδράνου 59.5mm
στην επιφάνεια επαφής
Εξωτερική διάµετρος εδράνου 81.5mm
στην επιφάνεια επαφής
Πίνακας 11.1: Γεωµετρικά χαρακτηριστικά εδράνου κύλισης SKF – NU210-ECKP.
Οι κυριότεροι λόγοι επιλογής αυτού του εδράνου ήταν δύο. Από την µία µεριά, η
γραµµική επαφή που εµφανίζεται ανάµεσα στα στοιχεία κύλισης και στους
δακτυλίους, επιτρέπει την µοντελοποίηση στα πεπερασµένα στοιχεία µε την
απλοποιητική παραδοχή της επίπεδης εντατικής κατάστασης (µοντελοποίηση σε
δύο διαστάσεις), γεγονός που συνεπάγεται µικρότερο χρόνο επίλυσης του µοντέλου
µε το ANSYS και εν τέλει µεγαλύτερη ακρίβεια από τα πεπερασµένα στοιχεία λόγω
της απλούστερης γεωµετρίας της επιφάνειας επαφής. Έτσι, είναι πρακτικά εφικτό
να δοκιµαστούν διαφορετικές διακριτοποιήσεις και να εξαχθούν αποτελέσµατα για
διάφορους συνδυασµούς παραµέτρων λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται µεγάλος
χρόνος επίλυσης των µοντέλων. Με αυτό τον τρόπο, µπορεί να γίνει πολύ
καλύτερος έλεγχος των αποτελεσµάτων αυτής της εργασίας.
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Από την άλλη µεριά, τα έδρανα αυτού του τύπου χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές
µεγάλης ακρίβειας, όπου η ακτινική µετατόπιση και η επίδραση της προφόρτισης
είναι παράµετροι µεγάλης σηµασίας και συνεπώς ο έλεγχος των αποτελεσµάτων µε
βάση αυτές τις παραµέτρους µας δίνει µία σιγουριά για την εφαρµογή των
αποτελεσµάτων του προγράµµατός µας σε παρόµοιες περιπτώσεις. Επίσης, τα
έδρανα αυτού του τύπου προτείνονται για περιπτώσεις µεγάλων φορτίων (αναφορές
[17] και [131]), οπότε και ο έλεγχος των αποτελεσµάτων µπορεί να γίνει σε
µεγαλύτερο εύρος φορτίσεων, χωρίς τα αποτελέσµατα να είναι πλασµατικά. Τέλος,
οι διαστάσεις αυτού του εδράνου είναι παρόµοιες µε τις διαστάσεις του εδράνου
βαθείας αύλακος ΥΕΤ210 που χρησιµοποιήθηκε στις παραγράφους 10.2 και 10.4,
µε αποτέλεσµα να είναι εφικτή (αν απαιτείται) µία σύγκριση των αποτελεσµάτων
για δύο διαφορετικούς τύπους εδράνων.
Αποτελέσµατα σχετικά µε την φόρτιση των εδράνων
Ο πρώτος έλεγχος που έγινε αφορά στον υπολογισµό της ακτινικής µετατόπισης
του εδράνου µε την εφαρµογή στατικής ακτινικής δύναµης. Η προφόρτιση σε αυτή
την περίπτωση θεωρήθηκε µηδενική. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η
διακριτοποίηση του εδράνου µε την χρήση πεπερασµένων στοιχείων:

Σχήµα 11.3: ∆ιακριτοποίηση µε την χρήση πεπερασµένων στοιχείων.
Όπως είναι φανερό έχει ληφθεί µέριµνα ώστε να έχουµε περισσότερα πεπερασµένα
στοιχεία στις περιοχές όπου έχουµε επαφή των στοιχείων κύλισης µε τους
δακτυλίους, δεδοµένου ότι εκεί εµφανίζεται µεγάλη µη γραµµικότητα λόγω της
µεταβολής της επιφάνειας επαφής εξαιτίας των εφαρµοζόµενων δυνάµεων. Επίσης,
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έχουν χρησιµοποιηθεί όλες οι δυνατότητες του εν λόγω προγράµµατος για τον
έλεγχο και την πιθανή διόρθωση της µορφής των πεπερασµένων στοιχείων.
Η έκδοση του ANSYS που χρησιµοποιήθηκε συµπεριλαµβάνει µία αυτόµατη
µέθοδο ελέγχου της σύγκλισης των αποτελεσµάτων. Προκειµένου όµως να
ελέγξουµε και µόνοι µας την σύγκλιση, δηµιουργήσαµε ένα ακόµα µοντέλο µε
µεγαλύτερη διακριτοποίηση (περισσότερα πεπερασµένα στοιχεία), όπως φαίνεται
παρακάτω:

Σχήµα 11.4: ∆ιακριτοποίηση µε περισσότερα πεπερασµένα στοιχεία για τον έλεγχο
της σύγκλισης.
Τα αποτελέσµατα του δεύτερου µοντέλου (αναφέρεται σαν FEM2 στα
διαγράµµατα) είχαν µία µικρή διαφορά από τα αντίστοιχα του πρώτου, µε πολύ
µεγάλη διαφορά όµως στον απαιτούµενο χρόνο για την επίλυση. Η διαφορά των
αποτελεσµάτων ήταν µεγαλύτερη όσο µεγαλύτερη ήταν και η επιβαλλόµενη
ακτινική δύναµη. Αυτό ήταν αναµενόµενο ως ένα βαθµό, δεδοµένου ότι µε
µεγαλύτερες δυνάµεις είναι αντίστοιχα µεγαλύτερες και οι διαστάσεις της
επιφάνειας επαφής, οπότε και γίνεται σηµαντικότερη η καλύτερη µοντελοποίηση
της επιφάνειας αυτής. Επιπλέον, έχει ζητηθεί από το πρόγραµµα η αναπροσαρµογή
του συντελεστή δυσκαµψίας της επαφής σε κάθε ενδιάµεσο βήµα της µη γραµµικής
ανάλυσης, οπότε η αναπροσαρµογή αυτή είναι ακριβέστερη όσο περισσότερα είναι
τα πεπερασµένα στοιχεία της διακριτοποίησης. Οι διαφορές αυτές φαίνονται
καλύτερα στα παρακάτω διαγράµµατα.

118

Έλεγχος ορθότητας αποτελεσµάτων
Στο ακόλουθο διάγραµµα φαίνεται η σύγκριση των αποτελεσµάτων της ακτινικής
µετατόπισης συναρτήσει της ακτινικής δύναµης (η µέγιστη ακτινική δύναµη στα
διαγράµµατα έχει επιλεγεί να είναι περίπου το 15% της στατικής ικανότητας
φόρτισης του εδράνου):
1,80E-02

Πρόγραµµα
FEM
FEM2

1,60E-02

Ακτινική µετατόπιση (mm)

1,40E-02
1,20E-02
1,00E-02
8,00E-03
6,00E-03
4,00E-03
2,00E-03
0,00E+00
0

2000

4000

6000

8000

10000

Ακτινική δύναµη (Ν)

Σχήµα 11.5: Σύγκριση αποτελεσµάτων ακτινικής µετατόπισης συναρτήσει της
ακτινικής δύναµης για δύο διαφορετικές διακριτοποιήσεις.
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Σχήµα 11.6: Σύγκριση αποτελεσµάτων µέγιστου φορτίου στο έδρανο συναρτήσει
της ακτινικής δύναµης για δύο διαφορετικές διακριτοποιήσεις.
Στα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε ότι για το συγκεκριµένο έδρανο και
µέχρι περίπου τα 2000Ν οι δύο διαφορετικές διακριτοποιήσεις µε τα πεπερασµένα
στοιχεία δίνουν σχεδόν τα ίδια αποτελέσµατα. Για µεγαλύτερα φορτία, οι
αποκλίσεις γίνονται σηµαντικότερες. Επίσης, είναι προφανές ότι τα αποτελέσµατα
του προγράµµατος που αναπτύχθηκε σε αυτή την εργασία είναι πολύ καλά
συγκρινόµενα µε τα αποτελέσµατα των πεπερασµένων στοιχείων. Θα πρέπει να
τονιστεί βεβαίως ότι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα του προγράµµατος της εργασίας
αυτής είναι ο πολύ µικρός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση του προβλήµατος.
Αν λάβουµε υπόψη και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιµασία του προς
επίλυση µοντέλου στα πεπερασµένα στοιχεία (σχεδιασµός, διακριτοποίηση,
επαναδιακριτοποίηση για τον έλεγχο της σύγκλισης) τότε αυτό το πλεονέκτηµα του
προγράµµατος αυτής της εργασίας γίνεται ακόµα µεγαλύτερο.
Ένα άλλο αποτέλεσµα που ελέγχθηκε µε την βοήθεια των πεπερασµένων στοιχείων
ήταν αυτό της µεταβολής της ακτινικής µετατόπισης συναρτήσει της προφόρτισης
του εδράνου για µία δεδοµένη ακτινική δύναµη. Το αποτέλεσµα αυτό είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό δεδοµένου ότι η προφόρτιση χρησιµοποιείται πολύ συχνά,
ειδικά σε εφαρµογές µεγάλης ακρίβειας, και η σωστή µοντελοποίησή της µπορεί να
αποκαλύψει πιθανά προβλήµατα που συνεπάγεται η λανθασµένη επιλογή της. Στο
σηµείο αυτό και για λόγους πληρότητας θα επαναλάβουµε τον ορισµό της
προφόρτισης που χρησιµοποιείται σε αυτή την εργασία, και κατ’επέκταση στα
ακόλουθα διαγράµµατα, δεδοµένου ότι κάποιες φορές χρησιµοποιούνται

120

Έλεγχος ορθότητας αποτελεσµάτων
διαφορετικοί ορισµοί στην βιβλιογραφία. Η προφόρτιση λοιπόν αναφέρεται στην
διαµετρική σύσφιξη (αρνητική διαµετρική χάρη) που ορίζεται ως εξής:
Pd = d o − d i − 2 D

(11.1)

όπου do και di είναι οι διάµετροι επαφής στον εσωτερικό και στον εξωτερικό
δακτύλιο και D είναι η διάµετρος των στοιχείων κύλισης.
1,8E-03

Ακτινική µετατόπιση (mm)

1,6E-03

Πρόγραµµα
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1,4E-03
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Σχήµα 11.7: Σύγκριση αποτελεσµάτων ακτινικής µετατόπισης συναρτήσει της
προφόρτισης (διαµετρικής σύσφιξης) για ακτινική δύναµη 1000Ν.
Παρατηρούµε ότι τα αποτελέσµατα του προγράµµατος αυτής της εργασίας είναι
ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Τα αποτελέσµατα των πεπερασµένων στοιχείων
εµφανίζουν κάποιες διακυµάνσεις, πιθανότατα εξαιτίας της µεγάλης ευαισθησίας
που φάνηκε ότι δείχνει το µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων σε µικρές
διαφοροποιήσεις του γεωµετρικού µοντέλου. Οι διαφοροποιήσεις αυτές έχουν
µεγάλη επίδραση στα τελικά αποτελέσµατα, δεδοµένου ότι (όπως φαίνεται και στο
διάγραµµα) η εκάστοτε προφόρτιση αφορά πολύ µικρές µεταβολές των
διαστάσεων. Τέλος, η µεταβολή στην κλίση της καµπύλης στο παραπάνω
διάγραµµα που προβλέπεται τόσο από τα αποτελέσµατα των πεπερασµένων
στοιχείων όσο και από τα αποτελέσµατα του προγράµµατος της εργασίας αυτής,
οφείλεται στην µεταβολή του εύρους της ζώνης φόρτισης που συνεπάγεται η
αύξηση της προφόρτισης.
Αποτελέσµατα σχετικά µε την λίπανση των εδράνων.
Πέρα από τον έλεγχο των αποτελεσµάτων των σχετικών µε την φόρτιση των
εδράνων, παρουσιάζεται στην συνέχεια και ο έλεγχος των αποτελεσµάτων σχετικά
µε την λίπανση των εδράνων. Ο έλεγχος αυτός έγινε µε βάση το ελάχιστο πάχος του
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λιπαντικού στρώµατος, παράµετρος η οποία είναι ιδιαίτερα σηµαντική κατά την
αναγνώριση βλαβών σχετικών µε την λίπανση.
Στην αναζήτησή µας για αξιόπιστα πειραµατικά αποτελέσµατα µέτρησης πάχους
λιπαντικού στρώµατος σε έδρανα κύλισης, βρήκαµε ότι οι µετρήσεις αυτές είναι
περιορισµένες και σε κάθε περίπτωση συνοδεύονται από µία σχετική διασπορά των
µετρούµενων τιµών. Αυτό που χρησιµοποιείται συνήθως για τον έλεγχο των
αποτελεσµάτων εξισώσεων πάχους λιπαντικού στρώµατος είναι µετρήσεις του
πάχους του λιπαντικού ανάµεσα σε µία σφαίρα και µία επίπεδη επιφάνεια.
Προκειµένου όµως να γίνει η σύγκριση των αποτελεσµάτων αυτής της εργασίας
αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν αποτελέσµατα που είναι πιο κοντά στις
πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν στα έδρανα κύλισης. Τέτοια αποτελέσµατα
βρέθηκαν στην αναφορά [78], όπου χρησιµοποιείται η µέθοδος της ανάκλασης
υπερήχων για την µέτρηση του πάχους του λιπαντικού στρώµατος σε ένα έδρανο
βαθείας αύλακος 6410 για µία σταθερή ακτινική δύναµη και για µεταβλητή
ταχύτητα περιστροφής του εσωτερικού δακτυλίου του εδράνου. Οι ταχύτητες
περιστροφής είναι σχετικά µικρές λόγω κάποιον περιορισµών της µεθόδου
µέτρησης, αλλά αυτό είναι σύνηθες για τέτοιες µετρήσεις.
Το έδρανο που χρησιµοποιήθηκε στην αναφορά αυτή φαίνεται στην συνέχεια:

Σχήµα 11.8: Τρισδιάστατη απεικόνιση εδράνου βαθείας αύλακος 6410.
Οι διαστάσεις που χρειάζονται από το πρόγραµµα αυτής της εργασίας φαίνονται
στο ακόλουθο σχέδιο και επίσης συνοψίζονται επίσης σε µορφή πίνακα:
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Σχήµα 11.9: ∆ιαστάσεις εδράνου κύλισης βαθείας αύλακος 6410.
Έδρανο 6410
Αριθµός στοιχείων κύλισης

7

∆ιάµετρος στοιχείων κύλισης

24.61µµ

Ακτίνα καµπυλότητας
εσωτερικού και εξωτερικού
δακτυλίου

13mm

Εσωτερική διάµετρος εδράνου 65.39mm
στην επιφάνεια επαφής
Εξωτερική διάµετρος εδράνου 114.61mm
στην επιφάνεια επαφής
Πίνακας 11.2: Γεωµετρικά χαρακτηριστικά εδράνου κύλισης βαθείας αύλακος
6410.
Στην αναφορά [78] χρησιµοποιήθηκε ένα λιπαντικό Shell Turbo T68 µε ιξώδες
68cst στους 40οC, ενώ η ακτινική δύναµη ήταν 60kN. Στο ακόλουθο διάγραµµα
δίνεται η σύγκριση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος αυτής της εργασίας µε
τα αποτελέσµατα της αναφοράς [78]:
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Σχήµα 11.10: Σύγκριση αποτελεσµάτων πάχους λιπαντικού στρώµατος στον
εξωτερικό δακτύλιο συναρτήσει της ταχύτητας περιστροφής του εσωτερικού
δακτυλίου.
Στο διάγραµµα αυτό µε τους κύκλους δίνονται τα αποτελέσµατα των πειραµατικών
µετρήσεων, ενώ οι συνεχείς γραµµές δίνουν τα αποτελέσµατα του προγράµµατος
αυτής της εργασίας για διάφορες τιµές του ιξώδους. Στο διάγραµµα αυτό
παρατηρούµε σε κάποιες περιπτώσεις την διασπορά των µετρούµενων τιµών για
την ίδια ταχύτητα περιστροφής, γεγονός που οφείλεται πιθανότατα στην
πειραµατική µέθοδο µέτρησης (αναφορά [78]) ή ίσως και στο ιξώδες του
λιπαντικού (διαφορές στην θερµοκρασία). Επίσης, παρατηρούµε την µεγάλη
επίδραση της µεταβολής του ιξώδους. Βλέπουµε ότι η καµπύλη µε το µικρότερο
ιξώδες (που αντιστοιχεί σε µεγαλύτερη θερµοκρασία του λιπαντικού) πλησιάζει
περισσότερο προς τις πειραµατικές µετρήσεις που αναφέρονται σε µεγαλύτερες
ταχύτητες (όπου και η θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη). Αντίστοιχα, σε µικρότερες
ταχύτητες περιστροφής, όπου και η θερµοκρασία του λιπαντικού είναι µικρότερη, η
καµπύλη που αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ιξώδες πλησιάζει περισσότερο στις
πειραµατικές τιµές. Με βάση αυτό το σκεπτικό, µπορούµε να βγάλουµε το
συµπέρασµα ότι το πρόγραµµα υπολογισµού πάχους λιπαντικού αυτής της εργασίας
δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Σε κάθε περίπτωση βέβαια θα πρέπει να
λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να χρησιµοποιείται το ιξώδες εκείνο που
αντιστοιχεί στην πραγµατική θερµοκρασία του λιπαντικού. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό σε σχετικά µικρές θερµοκρασίες του λιπαντικού (ή αντίστοιχα µικρές
ταχύτητες περιστροφής), δεδοµένου ότι σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες (ή ταχύτητες
περιστροφής), ο ρυθµός µείωσης του ιξώδους µε την θερµοκρασία µειώνεται (βλ.
και αναφορά [12]).
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11.2. Έλεγχος αποτελεσµάτων δυναµικής ανάλυσης ατράκτων.
Για τον έλεγχο των αποτελεσµάτων του προγράµµατος αυτής της εργασίας σχετικά
µε την δυναµική ανάλυση ατράκτων, χρησιµοποιήθηκαν τα αντίστοιχα
αποτελέσµατα ενός προγράµµατος της NASA, τα οποία και δίνονται στην αναφορά
[54]. Το πρόγραµµα αυτό έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε αρκετές
βιβλιογραφικές παραποµπές (π.χ. [83]), όπου και έχει επιβεβαιωθεί η ορθότητα των
αποτελεσµάτων του. Η άτρακτος η οποία αναλύεται στην αναφορά [54] έχει την
παρακάτω µορφή, όπως αυτή δίδεται σχηµατικά από το πρόγραµµα που
αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία:

Σχήµα 11.11: Σχηµατική αναπαράσταση της ατράκτου που χρησιµοποιείται για τον
έλεγχο των αποτελεσµάτων του προγράµµατος δυναµικής ανάλυσης ατράκτων.
Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο όπου περιγράφηκε το πρόγραµµα της
δυναµικής ανάλυσης ατράκτων (κεφάλαιο 8), τα ελατήρια στην παραπάνω
σχηµατική αναπαράσταση δίνουν απλά µία εικόνα της θέσης των εδράσεων της
ατράκτου. Η σχηµατική αναπαράσταση αυτή δεν είναι σε καµία περίπτωση
µηχανολογικό σχέδιο, αλλά χρησιµοποιείται απλά για µία γρήγορη επισκόπηση της
µορφής της ατράκτου που αναλύεται.
Τα χαρακτηριστικά της ατράκτου όπως δίνονται στην αναφορά [54] είναι τα εξής:
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Συνολικό µήκος

300mm

Συνολική µάζα

4.6kg

Μήκος τµηµάτων 1, 4, 7 και 10

25mm

Μήκος τµηµάτων 2, 3, 8 και 9

12.5mm

Μήκος τµήµατων 5 και 6

75mm

∆ιάµετρος τµηµάτων 1, 2, 9 και 10

25mm

∆ιάµετρος τµηµάτων 3, 4, 5, 6, 7 και 8

38mm

Συγκεντρωµένη µάζα
τµηµάτων 5 και 7
Υλικό

αριστερά

των 1.1539kg
Ατσάλι

Πίνακας 11.3: Χαρακτηριστικά της ατράκτου που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο
των αποτελεσµάτων του προγράµµατος δυναµικής ανάλυσης ατράκτων.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάποιες από τις παραπάνω τιµές (π.χ.
συγκεντρωµένες µάζες) δεν δίνονταν αναλυτικά στην αναφορά [54], αλλά
εξήχθησαν από άλλες τιµές που δίνονται εκεί (π.χ. συνολική µάζα της ατράκτου).
Ένας πρώτος έλεγχος που έγινε αφορούσε τον υπολογισµό των δύο πρώτων
κρίσιµων ταχυτήτων αυτής της ατράκτου, συναρτήσει της δυσκαµψίας των δύο
εδράσεων. Με τον όρο δυσκαµψία αναφερόµαστε στον λόγο της εφαρµοζόµενης
ακτινικής δύναµης προς την ακτινική µετατόπιση των εδράνων. Τα αποτελέσµατα
αυτού του ελέγχου δίνονται στο παρακάτω διάγραµµα:
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Κρίσιµες ταχύτητες
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Σχήµα 11.12: Τιµή των δύο πρώτων κρίσιµων ταχυτήτων συναρτήσει της
δυσκαµψίας των εδράνων.
Στο διάγραµµα αυτό παρατηρούµε ότι υπάρχει µία πολύ καλή συµφωνία των
αποτελεσµάτων. Σε µεγαλύτερες τιµές της δυσκαµψίας υπάρχει µία απόκλιση, η
οποία θα µπορούσε να εξηγηθεί ως εξής:
Για σχετικά µικρές τιµές της δυσκαµψίας και µέχρι περίπου τα 300ΜΝ/m, η τιµή
της κρίσιµης ταχύτητας αυξάνει γρήγορα, γεγονός που υποδηλώνει σηµαντική
συµµετοχή της κινητικότητας των εδράνων στην ιδιοµορφή της ατράκτου. Για
µεγαλύτερες δυσκαµψίες, παρατηρούµε µία πολύ µικρότερη επίδραση στις τιµές
των κρίσιµων ταχυτήτων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ενδοτικότητα των εδράνων
έχει µικρότερη σηµασία σε αυτή την περιοχή και αντίστοιχα η συνολική δυσκαµψία
της ατράκτου γίνεται πιο σηµαντική. Συνεπώς, πιθανές αποκλίσεις από τις
πραγµατικές τιµές των συγκεντρωµένων µαζών στην άτρακτο µπορεί να
δικαιολογήσει αυτή την απόκλιση. Οι αποκλίσεις αυτές δικαιολογούνται από το
γεγονός ότι οι τιµές αυτές δεν δίνονται απευθείας στην αναφορά [54], αλλά
εξήχθησαν µε βάση τα υπόλοιπα δεδοµένα.
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Η διαφορετική αυτή συµπεριφορά της ατράκτου ανάλογα µε την τιµή της
δυσκαµψίας των εδράνων γίνεται επίσης φανερή από τα παρακάτω διαγράµµατα
όπου συγκρίνονται οι δύο πρώτες ιδιοµορφές για δύο διαφορετικές τιµές της
δυσκαµψίας:
Ιδιοµορφές για δυσκαµψία εδράνων 18MN/m
1,5

Σχετική παραµόρφωση (-)

1

0,5

0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

-0,5

-1

1η ιδιοµορφή δηµοσίευσης
2η ιδιοµορφή δηµοσίευσης
1η ιδιοµορφή προγράµµατος
2η ιδιοµορφή προγράµµατος

-1,5
Αξονική απόσταση (cm)

Σχήµα 11.13: Σύγκριση των δύο πρώτων ιδιοµορφών της ατράκτου για δυσκαµψία
εδράνων 18MN/m.
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Ιδιοµορφές για δυσκαµψία εδράνων 180MN/m
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Σχετική παραµόρφωση (-)

1

0,5

0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

-0,5

-1

1η ιδιοµορφή δηµοσίευσης
2η ιδιοµορφή δηµοσίευσης
1η ιδιοµορφή προγράµµατος

-1,5

2η ιδιοµορφή προγράµµατος

Αξονική απόσταση (cm)

Σχήµα 11.14: Σύγκριση των δύο πρώτων ιδιοµορφών της ατράκτου για δυσκαµψία
εδράνων 180MN/m.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ιδιοµορφές στα παραπάνω
διαγράµµατα δίνονται σε τέτοια µορφή ώστε να είναι δυνατή η απευθείας σύγκριση
µεταξύ των αποτελεσµάτων, δεδοµένου ότι στο πρόγραµµα αυτής της εργασίας σε
όλες τις περιπτώσεις ιδιοµορφών οι τιµές στα ελεύθερα άκρα της ατράκτου είναι -1
(βλ. και κεφάλαιο 4), µία σύµβαση που δεν ακολουθείται στην αναφορά [54]. Από
την σύγκριση των διαγραµµάτων των ιδιοµορφών συµπεραίνουµε ότι η συµφωνία
των ιδιοµορφών είναι πολύ καλή.
Επίσης, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι µε βάση και το διάγραµµα σύγκρισης των
κρίσιµων ταχυτήτων, παρατηρείται ότι οι κρίσιµες ταχύτητες που υπολογίζονται
από το πρόγραµµα αυτής της εργασίας είναι εν γένει µικρότερες από αυτές που
υπολογίζονται στην αναφορά [54]. Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότατα σε
κάποια λανθασµένη εκτίµηση ως προς κάποια από τα χαρακτηριστικά της ατράκτου
όπως αυτά µοντελοποιήθηκαν στο πρόγραµµα αυτής της εργασίας, δεδοµένου ότι
τα χαρακτηριστικά αυτά δεν δίνονται αναλυτικά στην αναφορά [54], οπότε
στηριχτήκαµε σε υποθέσεις. Μία πιθανή εξήγηση µπορεί να είναι για παράδειγµα η
χρησιµοποίηση µεγαλύτερης τιµής στις συγκεντρωµένες µάζες του µοντέλου,
γεγονός που συνεπάγεται µικρότερες κρίσιµες ταχύτητες και µεγαλύτερες τιµές στις
ιδιοµορφές. Μία καλύτερη εικόνα για την επίδραση που έχουν οι συγκεντρωµένες
µάζες στις ιδιοµορφές της ατράκτου δίνεται από τα παρακάτω σχήµατα στα οποία
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φαίνεται η υπέρθεση των δύο πρώτων ιδιοµορφών για δυσκαµψία 180MN/m πάνω
στην σχηµατική αναπαράσταση της ατράκτου (τα σχήµατα αυτά δίνονται στην
συγκεκριµένη µορφή από το πρόγραµµα αυτής της εργασίας):

Σχήµα 11.15: Υπέρθεση πρώτης ιδιοµορφής για δυσκαµψία 180MN/m πάνω στην
σχηµατική αναπαράσταση της ατράκτου.

Σχήµα 11.16: Υπέρθεση δεύτερης ιδιοµορφής για δυσκαµψία 180MN/m πάνω στην
σχηµατική αναπαράσταση της ατράκτου.
Ένας ακόµα έλεγχος για τα αποτελέσµατα του προγράµµατος δυναµικής ανάλυσης
ατράκτων αυτής της εργασίας έχει να κάνει µε την σύγκριση των αποτελεσµάτων
των σχετικών µε την απόκριση σε αζυγοστάθµητο φορτίο. Το αζυγοστάθµητο
φορτίο που χρησιµοποιήθηκε ήταν 1.2 gr ⋅ cm στην συγκεντρωµένη µάζα αριστερά
του τµήµατος 7 (δεξιά µάζα στην σχηµατική αναπαράσταση) και η απόκριση
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υπολογίστηκε στο δεξί έδρανο (αριστερά του τµήµατος 10). Θα πρέπει εδώ να
τονιστεί ότι στην αναφορά [54] δίνεται λανθασµένα τιµή αζυγοστάθµητου φορτίου
12 gr ⋅ cm , αλλά αυτό διορθώνεται σε µεταγενέστερη αναφορά [55]. Ο συντελεστής
sec
απόσβεσης των εδράνων θεωρήθηκε ίσος µε 1.8 kN
, ο οποίος µε βάση την
m
αναφορά [54] είναι σχετικά µικρός, αλλά θεωρείται ικανοποιητικός για έδρανα
κύλισης. Τα αποτελέσµατα της σύγκρισης αυτής για δύο τιµές της δυσκαµψίας των
εδράνων φαίνονται στα ακόλουθα διαγράµµατα:
Απόκριση σε αζυγοστάθµιτο φορτίο
18
16

∆ηµοσίευση 35ΜΝ/m
Πρόγραµµα 35ΜΝ/m

Παραµόρφωση (µm)
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2
0
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60000
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80000

Ταχύτητα περιστροφής (rpm)

Σχήµα 11.17: Σύγκριση απόκρισης σε αζυγοστάθµητο φορτίο για δυσκαµψία
εδράνων 35MN/m.
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Απόκριση σε αζυγοστάθµιτο φορτίο
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Σχήµα 11.18: Σύγκριση απόκρισης σε αζυγοστάθµητο φορτίο για δυσκαµψία
εδράνων 105MN/m.
Στα παραπάνω διαγράµµατα βλέπουµε µία ικανοποιητική συµφωνία των δύο
αποτελεσµάτων και στις δύο περιπτώσεις, οπότε µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα
αποτελέσµατα του προγράµµατος ανάλυσης ατράκτων αυτής της εργασίας είναι
σωστά. Η απόκλιση στις ταχύτητες όπου εµφανίζονται οι µέγιστες τιµές
(συντονισµός) εξηγείται µε τα σχόλια που έγιναν στην σύγκριση των κρίσιµων
ταχυτήτων.
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Μετά την τεκµηρίωση των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων Η/Υ αυτής της
εργασίας, που έγινε στο προηγούµενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο αυτό δίνονται
κάποια επιπλέον αποτελέσµατα, µε σκοπό την επίδειξη των δυνατοτήτων των
προγραµµάτων αυτών και την παρουσίαση αποτελεσµάτων που είναι χρήσιµα για
την αναγνώριση βλαβών λειτουργίας. ∆εδοµένης της πληθώρας διαφορετικών
τύπων εδράνων κύλισης, είναι πρακτικά αδύνατο να καλυφθούν όλες οι επιµέρους
περιπτώσεις. Στο κεφάλαιο αυτό θα περιοριστούµε στα έδρανα που
χρησιµοποιήθηκαν στην πειραµατική διάταξη (βλ. παραρτήµατα). Από αυτά έχουν
ήδη παρουσιαστεί αποτελέσµατα στις προηγούµενες παραγράφους για το βαθείας
αύλακος ΥΕΤ210 της ατράκτου, οπότε εδώ θα αναλυθούν τα υπόλοιπα, και πιο
συγκεκριµένα το έδρανο βαθείας αύλακος 6004 του µειωτήρα και το
αυτορρύθµιστο ένσφαιρο 1211 της ατράκτου (όλα από την εταιρία SKF). Εκτός
αυτών, θα παρουσιαστούν και αποτελέσµατα για ένα κωνικό 32210 της SKF το
οποίο έχει παρόµοιες διαστάσεις µε το 1211 και αναλύεται προκειµένου να
παρουσιαστεί ένας ακόµα τύπος εδράνου για τον οποίο µπορούν να
χρησιµοποιηθούν τα προγράµµατα αυτής της εργασίας και επίσης να είναι δυνατή
µία απευθείας σύγκριση των αποτελεσµάτων µεταξύ διαφόρων τύπων εδράνων.
Με αυτό τον τρόπο, θα έχουµε καλύψει όλους τους τύπους εδράνων που
χρησιµοποιούνται συχνότερα. Πιο συγκεκριµένα, πιο συχνά από όλους τους άλλους
τύπους (αναφορές [131] και [134]) χρησιµοποιούνται τα έδρανα βαθείας αύλακος,
ειδικά για µικρά έως µέτρια φορτία, ενώ αµέσως µετά και για µεγαλύτερα φορτία
και µεγαλύτερες απαιτήσεις στιβαρότητας χρησιµοποιούνται τα κυλινδρικά, ενώ τα
κωνικά χρησιµοποιούνται λιγότερο. Άλλοι τύποι εδράνων κύλισης, όπως για
παράδειγµα τα έδρανα γωνιώδους επαφής ή τα βελονοειδή, αποτελούν µικρές
παραλλαγές των τύπων που επιλέχτηκαν και µπορούν να αναλυθούν από τα
προγράµµατα που έχουν αναπτυχθεί σε αυτή την εργασία. Σε περίπτωση που
κάποιος εξειδικευµένος τύπος εδράνου δεν έχει συµπεριληφθεί στα προγράµµατα
αυτά, είναι εύκολο να προστεθεί, δεδοµένου ότι συνήθως τα στοιχεία που αλλάζουν
είναι γεωµετρικά, ενώ οι εξισώσεις που λύνονται είναι οι ίδιες, οπότε και οι λύτες
µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτούσιοι.
Όσον αφορά στις παραµέτρους λειτουργίας που θα παρουσιαστούν στα επόµενα
διαγράµµατα, επιλέχτηκαν η προφόρτιση και το ακτινικό φορτίο. Η µεν προφόρτιση
έχει µεγάλη επίδραση στους µηχανισµούς αστοχίας και ταυτόχρονα επηρεάζεται
από διάφορες άλλες παραµέτρους του εδράνου, όπως για παράδειγµα η
θερµοκρασία και η µορφή της συναρµογής (παράγραφος 10.4), ή η φθορά του
εδράνου (όπως αναφέρεται για παράδειγµα στην αναφορά [109]). Το δε ακτινικό
φορτίο είναι το είδος φόρτισης που εφαρµόζεται στις περισσότερες εφαρµογές
εδράνων κύλισης. Από την άλλη µεριά, οι µετατοπίσεις και τα µέγιστα φορτία στα
στοιχεία κύλισης, αποτελούν πολύ σηµαντικές παραµέτρους που πρέπει να
αναλύονται σε βάθος κατά την αναγνώριση βλαβών λειτουργίας, ενώ το ίδιο ισχύει
και για το πάχος του λιπαντικού στρώµατος. Επιπλέον, η ονοµαστική διάρκεια ζωής
(L10) δίνει µία σαφή εικόνα για την αναµενόµενη διάρκεια ζωής ενός εδράνου και
συνεπώς είναι µία ακόµα σηµαντική παράµετρος για την αναγνώριση βλαβών. Για
αυτό τον λόγο, στα επόµενα διαγράµµατα φαίνεται η επίδραση των παραµέτρων
λειτουργίας σε αυτά τα µεγέθη.
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12.1. Έδρανο βαθείας αύλακος 6004
Το έδρανο αυτό χρησιµοποιείται στον µειωτήρα της πειραµατικής διάταξης. Μία
τρισδιάστατη απεικόνιση του εδράνου αυτού φαίνεται στην συνέχεια:

Σχήµα 12.1: Τρισδιάστατη απεικόνιση εδράνου βαθείας αύλακος SKF 6004.
Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του εδράνου που
είναι απαραίτητα για την ανάλυσή του, όπως αυτά δίνονται από τον κατασκευαστή
του εδράνου:
Έδρανο SKF 6004
Αριθµός στοιχείων κύλισης

9

∆ιάµετρος στοιχείων κύλισης

6.35mm

Εσωτερική διάµετρος εδράνου 24.65mm
στην επιφάνεια επαφής
Εξωτερική διάµετρος εδράνου 37.35mm
στην επιφάνεια επαφής
Ακτίνα
καµπυλότητας 3.2mm
εσωτερικού και εξωτερικού
δακτυλίου
Πίνακας 12.1: Γεωµετρικά χαρακτηριστικά εδράνου κύλισης βαθείας αύλακος SKF
6004.
Οι παραπάνω διαστάσεις φαίνονται και στο ακόλουθο σχέδιο:
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Σχήµα 12.2: ∆ιαστάσεις εδράνου κύλισης βαθείας αύλακος 6004.
Η στατική ικανότητα φόρτισης αυτού του εδράνου είναι 5000Ν και συνεπώς, τα
διαγράµµατα συναρτήσει της ακτινικής φόρτισης δίνονται µέχρι τα 5000Ν.
Ορισµένα από τα αποτελέσµατα που έδωσε το πρόγραµµα ανάλυσης εδράνων
κύλισης αυτής της εργασίας για το συγκεκριµένο έδρανο δίνονται στα ακόλουθα
διαγράµµατα:

1,15E-02
1,10E-02
1,05E-02

dr(mm)

1,00E-02
9,50E-03
9,00E-03
8,50E-03
8,00E-03
7,50E-03
7,00E-03
-0,0040 -0,0035 -0,0030 -0,0025 -0,0020 -0,0015 -0,0010 -0,0005 0,0000 0,0005 0,0010
Pd(mm)

Σχήµα 12.3: Ακτινική µετατόπιση συναρτήσει της προφόρτισης για έδρανο βαθείας
αύλακος 6004.
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Σχήµα 12.4: Μέγιστο φορτίο στα στοιχεία κύλισης συναρτήσει της προφόρτισης για
έδρανο βαθείας αύλακος 6004.
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100
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Σχήµα 12.5: Εύρος ζώνης φόρτισης συναρτήσει της προφόρτισης για έδρανο
βαθείας αύλακος 6004.
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Σχήµα 12.6: Ονοµαστική διάρκεια ζωής σε εκατοµµύρια κύκλους φόρτισης
συναρτήσει της προφόρτισης για έδρανο βαθείας αύλακος 6004.
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Σχήµα 12.7: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εσωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της προφόρτισης για έδρανο βαθείας αύλακος 6004.

137

Επιπλέον αποτελέσµατα

0,185

h0_o(µm)

0,1845

0,184

0,1835

0,183

0,1825
-0,0040 -0,0035 -0,0030 -0,0025 -0,0020 -0,0015 -0,0010 -0,0005 0,0000 0,0005 0,0010
Pd(mm)

Σχήµα 12.8: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εξωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της προφόρτισης για έδρανο βαθείας αύλακος 6004.
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Σχήµα 12.9: Ακτινική µετατόπιση συναρτήσει της ακτινικής δύναµης για έδρανο
βαθείας αύλακος 6004.
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Σχήµα 12.10: Μέγιστο φορτίο στα στοιχεία κύλισης συναρτήσει της ακτινικής
δύναµης για έδρανο βαθείας αύλακος 6004.
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Σχήµα 12.11: Ονοµαστική διάρκεια ζωής σε εκατοµµύρια κύκλους φόρτισης
συναρτήσει της ακτινικής δύναµης για έδρανο βαθείας αύλακος 6004.
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Σχήµα 12.12: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εσωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της ακτινικής δύναµης για έδρανο βαθείας αύλακος 6004.
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Σχήµα 12.13: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εξωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της ακτινικής δύναµης για έδρανο βαθείας αύλακος 6004.
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Σχήµα 12.14: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εσωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της ταχύτητας του εσωτερικού δακτυλίου για έδρανο βαθείας αύλακος 6004.
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Σχήµα 12.15: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εξωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της ταχύτητας του εσωτερικού δακτυλίου για έδρανο βαθείας αύλακος 6004.
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12.2.

Αυτορρύθµιστο ένσφαιρο έδρανο 1211

Μία τρισδιάστατη απεικόνιση του εδράνου αυτού φαίνεται στην συνέχεια:

Σχήµα 12.16: Τρισδιάστατη απεικόνιση αυτορρύθµιστου ένσφαιρου εδράνου
κύλισης SKF 1211.
Το έδρανο αυτό είναι το σταθερό έδρανο της ατράκτου της πειραµατικής διάταξης.
Στην συνέχεια δίνονται όλα τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του εδράνου που είναι
απαραίτητα για την ανάλυσή του, τόσο σε µορφή σχεδίου όσο και πίνακα:

Σχήµα 12.17: ∆ιαστάσεις αυτορρύθµιστου ένσφαιρου εδράνου κύλισης SKF 1211.
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Έδρανο SKF 1211
Αριθµός στοιχείων κύλισης

40

∆ιάµετρος στοιχείων κύλισης

10.32mm

Εξωτερική διάµετρος εδράνου 88.61mm
στην επιφάνεια επαφής
Εσωτερική διάµετρος εδράνου 67.31mm
στην επιφάνεια επαφής
8ο

Γωνία επαφής

Ακτίνα
καµπυλότητας 6mm
εσωτερικού δακτυλίου
Ακτίνα
καµπυλότητας 44.31mm
εξωτερικού δακτυλίου
Πίνακας 12.2: Γεωµετρικά χαρακτηριστικά αυτορρύθµιστου ένσφαιρου εδράνου
κύλισης SKF 1211.
Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος ανάλυσης εδράνων κύλισης αυτής της
εργασίας δίνονται στα ακόλουθα διαγράµµατα:

9,00E-03
8,50E-03
8,00E-03

dr(mm)

7,50E-03
7,00E-03
6,50E-03
6,00E-03
5,50E-03
5,00E-03
-0,0040 -0,0035 -0,0030 -0,0025 -0,0020 -0,0015 -0,0010 -0,0005 0,0000 0,0005 0,0010
Pd(mm)

Σχήµα 12.18: Ακτινική µετατόπιση συναρτήσει της προφόρτισης αυτορρύθµιστου
ένσφαιρου εδράνου κύλισης SKF 1211.
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114
112

Qmax(N)

110
108
106
104
102
100
-0,0040 -0,0035 -0,0030 -0,0025 -0,0020 -0,0015 -0,0010 -0,0005 0,0000 0,0005 0,0010
Pd(mm)

Σχήµα 12.19: Μέγιστο φορτίο στα στοιχεία κύλισης συναρτήσει της προφόρτισης
αυτορρύθµιστου ένσφαιρου εδράνου κύλισης SKF 1211.
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110

psil(deg)

105
100
95
90
85
80
-0,0040 -0,0035 -0,0030 -0,0025 -0,0020 -0,0015 -0,0010 -0,0005 0,0000 0,0005 0,0010
Pd(mm)

Σχήµα 12.20: Εύρος ζώνης φόρτισης συναρτήσει της προφόρτισης αυτορρύθµιστου
ένσφαιρου εδράνου κύλισης SKF 1211.

144

Επιπλέον αποτελέσµατα

24000
23500

L10(Mcyc)

23000
22500
22000
21500
21000
20500
20000
-0,0040 -0,0035 -0,0030 -0,0025 -0,0020 -0,0015 -0,0010 -0,0005 0,0000 0,0005 0,0010
Pd(mm)

Σχήµα 12.21: Ονοµαστική διάρκεια ζωής σε εκατοµµύρια κύκλους φόρτισης
συναρτήσει της προφόρτισης αυτορρύθµιστου ένσφαιρου εδράνου κύλισης SKF
1211.

0,447
0,446
0,445

h0_i(µm)

0,444
0,443
0,442
0,441
0,44
0,439
-0,0040 -0,0035 -0,0030 -0,0025 -0,0020 -0,0015 -0,0010 -0,0005 0,0000 0,0005 0,0010
Pd(mm)

Σχήµα 12.22: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εσωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της προφόρτισης αυτορρύθµιστου ένσφαιρου εδράνου κύλισης SKF 1211.
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0,535
0,534
0,533

h0_o(µm)

0,532
0,531
0,53
0,529
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0,526
0,525
-0,0040 -0,0035 -0,0030 -0,0025 -0,0020 -0,0015 -0,0010 -0,0005 0,0000 0,0005 0,0010
Pd(mm)

Σχήµα 12.23: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εξωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της προφόρτισης αυτορρύθµιστου ένσφαιρου εδράνου κύλισης SKF 1211.

4,00E-02
3,50E-02
3,00E-02

dr(mm)

2,50E-02
2,00E-02
1,50E-02
1,00E-02
5,00E-03
0,00E+00
0
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8000
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Σχήµα 12.24: Ακτινική µετατόπιση συναρτήσει της ακτινικής δύναµης
αυτορρύθµιστου ένσφαιρου εδράνου κύλισης SKF 1211.
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Σχήµα 12.25: Μέγιστο φορτίο στα στοιχεία κύλισης συναρτήσει της ακτινικής
δύναµης αυτορρύθµιστου ένσφαιρου εδράνου κύλισης SKF 1211.
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Σχήµα 12.26: Ονοµαστική διάρκεια ζωής σε εκατοµµύρια κύκλους φόρτισης
συναρτήσει της ακτινικής δύναµης αυτορρύθµιστου ένσφαιρου εδράνου κύλισης
SKF 1211.
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Σχήµα 12.27: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εσωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της ακτινικής δύναµης αυτορρύθµιστου ένσφαιρου εδράνου κύλισης SKF 1211.
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Σχήµα 12.28: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εξωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της ακτινικής δύναµης αυτορρύθµιστου ένσφαιρου εδράνου κύλισης SKF 1211.
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Σχήµα 12.29: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εσωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της ταχύτητας του εσωτερικού δακτυλίου αυτορρύθµιστου ένσφαιρου εδράνου
κύλισης SKF 1211.
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Σχήµα 12.30: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εξωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της ταχύτητας του εσωτερικού δακτυλίου αυτορρύθµιστου ένσφαιρου εδράνου
κύλισης SKF 1211.
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12.3.

Κωνικό έδρανο 32210

Το έδρανο αυτό δεν χρησιµοποιείται όπως τα υπόλοιπα στην πειραµατική διάταξη,
αλλά αναλύεται εδώ προκειµένου να παρουσιαστεί και ένας ακόµα τύπος εδράνου
που µπορεί να αναλυθεί από το πρόγραµµα ανάλυσης εδράνων κύλισης αυτής της
εργασίας, ενώ οι διαστάσεις του έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να είναι εφικτή µία
σύγκριση µε τα άλλα έδρανα που χρησιµοποιούνται στην άτρακτο. Στην συνέχεια
φαίνεται µία τρισδιάστατη απεικόνισή του:

Σχήµα 12.31: Κωνικό έδρανο SKF 32210.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωµένα τα γεωµετρικά
χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για την ανάλυση αυτού του εδράνου (για
ευκολότερη κατανόηση των παραµέτρων αυτών ακολουθεί και ένα σχέδιο):
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Έδρανο SKF 32210
Αριθµός στοιχείων κύλισης

19

Dmin

9.8mm

Dmax

10.9mm

ai

11.65o

af

78.3o

ao

15.65o

dm

59.81mm

l

15.7mm

Πίνακας 12.3: Γεωµετρικά χαρακτηριστικά κωνικού εδράνου κύλισης SKF 32210.

Σχήµα 12.32: ∆ιαστάσεις κωνικού εδράνου κύλισης SKF 32210.
Κάποια από τα αποτελέσµατα του προγράµµατος ανάλυσης εδράνων κύλισης για το
συγκεκριµένο έδρανο δίνονται στην συνέχεια:

151

Επιπλέον αποτελέσµατα

2,50E-03

2,00E-03

dr(mm)

1,50E-03

1,00E-03

5,00E-04

0,00E+00
-0,0040 -0,0035 -0,0030 -0,0025 -0,0020 -0,0015 -0,0010 -0,0005 0,0000 0,0005 0,0010
Pd(mm)

Σχήµα 12.33: Ακτινική µετατόπιση συναρτήσει της προφόρτισης κωνικού εδράνου
κύλισης SKF 32210.
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Σχήµα 12.34: Μέγιστο φορτίο στα στοιχεία κύλισης συναρτήσει της προφόρτισης
κωνικού εδράνου κύλισης SKF 32210.
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Σχήµα 12.35: Εύρος ζώνης φόρτισης συναρτήσει της προφόρτισης κωνικού
εδράνου κύλισης SKF 32210.
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Σχήµα 12.36: Ονοµαστική διάρκεια ζωής σε εκατοµµύρια κύκλους φόρτισης
συναρτήσει της προφόρτισης κωνικού εδράνου κύλισης SKF 32210.
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Σχήµα 12.37: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εσωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της προφόρτισης κωνικού εδράνου κύλισης SKF 32210.
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Σχήµα 12.38: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εξωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της προφόρτισης κωνικού εδράνου κύλισης SKF 32210.
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Σχήµα 12.39: Ακτινική µετατόπιση συναρτήσει της ακτινικής δύναµης κωνικού
εδράνου κύλισης SKF 32210.
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Σχήµα 12.40: Μέγιστο φορτίο στα στοιχεία κύλισης συναρτήσει της ακτινικής
δύναµης κωνικού εδράνου κύλισης SKF 32210.

155

Επιπλέον αποτελέσµατα

10000000000

'Program'

1000000000

'SKF'

100000000
10000000
L10(Mcyc)

1000000
100000
10000
1000
100
10
1
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Fr(N)

Σχήµα 12.41: Ονοµαστική διάρκεια ζωής σε εκατοµµύρια κύκλους φόρτισης
συναρτήσει της ακτινικής δύναµης κωνικού εδράνου κύλισης SKF 32210.
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Σχήµα 12.42: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εσωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της ακτινικής δύναµης αυτορρύθµιστου κωνικού εδράνου κύλισης SKF 32210.
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Σχήµα 12.43: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εξωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της ακτινικής δύναµης κωνικού εδράνου κύλισης SKF 32210.
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Σχήµα 12.44: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εσωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της ταχύτητας του εσωτερικού δακτυλίου κωνικού εδράνου κύλισης SKF 32210.
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Σχήµα 12.45: Πάχος λιπαντικού στρώµατος στον εξωτερικό δακτύλιο συναρτήσει
της ταχύτητας του εσωτερικού δακτυλίου κωνικού εδράνου κύλισης SKF 32210.
12.4. Παρατηρήσεις
Με βάση τα παραπάνω διαγράµµατα, µπορούµε να κάνουµε τις ακόλουθες
παρατηρήσεις:
•

Το ακτινικό φορτίο και η προφόρτιση έχουν µικρή επίδραση στο πάχος του
λιπαντικού στρώµατος, ενώ αντίθετα η επίδραση της ταχύτητας
περιστροφής είναι µεγάλη. Το συµπέρασµα αυτό συµφωνεί µε τα
αποτελέσµατα αναφορών σχετικών µε την ελαστοϋδροδυναµική λίπανση
(π.χ. αναφορές [12] και [13]). Συνεπώς, κατά την αναγνώριση βλαβών
λειτουργίας µας ενδιαφέρει περισσότερο η σχέση του πάχους του
λιπαντικού ως προς την ταχύτητα περιστροφής. Παρόλα αυτά, και για
λόγους πληρότητας, έχουν δοθεί παραπάνω τα διαγράµµατα του πάχους του
λιπαντικού συναρτήσει τόσο του ακτινικού φορτίου όσο και της
προφόρτισης.

•

Με τον όρο προφόρτιση στα παραπάνω διαγράµµατα εννοούµε την
διαµετρική σύσφιξη, η οποία για την απλούστερη περίπτωση ενός εδράνου
κύλισης βαθείας αύλακος δίνεται από την εξίσωση
Pd = d o − d i − 2 D
όπου do και di είναι οι διάµετροι του εσωτερικού και του εξωτερικού
δακτυλίου και D είναι η διάµετρος των στοιχείων κύλισης. Στην περίπτωση
του κωνικού εδράνου όµως µε τον όρο προφόρτιση αναφερόµαστε στην
σύσφιξη ή στην χάρη ανάµεσα στα στοιχεία κύλισης και στην αύλακα του
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εδράνου κάθετα στην επιφάνεια επαφής. Αυτό έγινε γιατί συνήθως σε αυτού
του τύπου τα έδρανα αυτή είναι η τιµή που υπολογίζεται στην πράξη.
•

Στα παραπάνω διαγράµµατα έχουν χρησιµοποιηθεί οι ακόλουθες τιµές για
την προφόρτιση, την ακτινική δύναµη και την ταχύτητα περιστροφής του
εσωτερικού δακτυλίου, στις περιπτώσεις βεβαίως που αυτές δεν είναι οι
ανεξάρτητες µεταβλητές (οριζόντιος άξονας) των διαγραµµάτων:
Ακτινική δύναµη: 1000 Ν
Προφόρτιση: 0 m
Ταχύτητα περιστροφής εσωτερικού δακτυλίου: 1000 rpm

•

Παρατηρούµε ότι το πάχος του λιπαντικού στρώµατος είναι µεγαλύτερο
στον εξωτερικό από ότι στον εσωτερικό δακτύλιο. Το συµπέρασµα αυτό
είναι σε συµφωνία µε την βιβλιογραφία και οφείλεται στην σχέση της
καµπυλότητας των στοιχείων κύλισης µε την καµπυλότητα των δακτυλίων
στις επιφάνειες επαφής.

•

Στα διαγράµµατα που δίνονται συναρτήσει της προφόρτισης (και ειδικότερα
στην περίπτωση του κωνικού εδράνου) γίνεται φανερή η πολύ µεγάλη
επίδραση της προφόρτισης στις λειτουργικές παραµέτρους του εδράνου.
Συγκεκριµένα, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι η µεταβολή της
προφόρτισης έχει ποιοτικά τα ακόλουθα αποτελέσµατα. Ξεκινώντας από
κάποια αρχική χάρη και αυξάνοντας της προφόρτιση (µετατροπή σταδιακά
από χάρη σε σύσφιξη), αρχίζουν να φορτίζονται περισσότερα στοιχεία
κύλισης (αύξηση εύρους ζώνης φόρτισης). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την
µεταφορά του επιβαλλόµενου φορτίου από περισσότερα στοιχεία κύλισης
µε αποτέλεσµα την µείωση του φορτίου που µεταφέρει το καθένα (και
συνεπώς και του µέγιστου φορτίου). Κατ’επέκταση, αυτό οδηγεί σε
µικρότερες τάσεις επαφής, οπότε και µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ένα ακόµα
αποτέλεσµα αυτής της µείωσης του φορτίου στα στοιχεία κύλισης είναι και
η (σχετικά µικρή) αύξηση του πάχους του λιπαντικού στρώµατος. Τέλος, η
αύξηση του αριθµού των φορτισµένων στοιχείων κύλισης σε συνδυασµό µε
την µη γραµµική δυσκαµψία του εδράνου, οδηγεί σε µικρότερες
µετατοπίσεις λόγω της επιβαλλόµενης φόρτισης. Όλα αυτά ισχύουν µέχρι η
τιµή της προφόρτισης να είναι τέτοια ώστε όλα τα στοιχεία κύλισης να
µεταφέρουν φορτίο (εύρος ζώνης φόρτισης ±180ο). Από αυτό το σηµείο και
µετά, οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της προφόρτισης οδηγεί σε αύξηση
του φορτίου στα στοιχεία κύλισης (και στο µέγιστο φορτίο), µε άµεσο
αποτέλεσµα την µείωση του πάχους του λιπαντικού στρώµατος, την αύξηση
της τάσης επαφής και την µείωση της διάρκειας ζωής του εδράνου. Επίσης,
ο ρυθµός βελτίωσης της δυσκαµψίας (δύναµη προς µετατόπιση) είναι
µικρότερος από το σηµείο αυτό και µετά. Από την περιγραφή αυτή φαίνεται
από την µία µεριά η σηµασία της προφόρτισης στην λειτουργία των
εδράνων κύλισης και από την άλλη τα πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα που
µπορούµε να βγάλουµε εξετάζοντας τα αποτελέσµατα του προγράµµατος
ανάλυσης εδράνων κύλισης. Τα συµπεράσµατα αυτά είναι πολύ σηµαντικά
κατά την αναγνώριση βλαβών λειτουργίας.

•

Στην περίπτωση του αυτορρύθµιστου ένσφαιρου εδράνου κύλισης SKF
1211 παρατηρούµε µια µικρή ασυνέχεια στα αποτελέσµατα συναρτήσει της
προφόρτισης. Περαιτέρω έλεγχος των αποτελεσµάτων του προγράµµατος
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Επιπλέον αποτελέσµατα
ανάλυσης εδράνων κύλισης έδειξε ότι η ασυνέχεια αυτή οφείλεται σε
κάποια αριθµητικά προβλήµατα (αδυναµία επίλυσης του προβλήµατος) για
κάποιους συνδυασµούς τιµών προφόρτισης και ακτινικών φορτίων. Η
πιθανότερη αιτία για αυτό είναι ο σχετικά µεγάλος αριθµός στοιχείων
κύλισης και η συνεπαγόµενη αύξηση της πολυπλοκότητας των συστηµάτων
των εξισώσεων που πρέπει να λυθούν. Παρατηρήθηκε ότι τα προβλήµατα
αυτά εµφανίζονται συνήθως στις περιπτώσεις εκείνες όπου οριακά κάποιο
επιπλέον στοιχείο κύλισης αρχίζει να µεταφέρει φορτίο. Μετά από κάποιες
προσπάθειες το πρόβληµα αυτό µετριάστηκε, αλλά δεν εξαλείφθηκε.
Παρόλα αυτά, και µε δεδοµένη την οµαλή και συνεχή συµπεριφορά που
αναµένουµε στις καµπύλες όπου εµφανίστηκε το πρόβληµα, µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα αυτά για τους σκοπούς της
αναγνώρισης βλαβών.
•
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Στα διαγράµµατα της ονοµαστικής διάρκειας ζωής συναρτήσει του
ακτινικού φορτίου έχουµε συµπεριλάβει και µερικά αποτελέσµατα όπως
αυτά προκύπτουν από τα εργαλεία υπολογισµού της διάρκειας ζωής
εδράνων κύλισης της SKF. Παρατηρούµε λοιπόν ότι τα σχετικά
αποτελέσµατα του προγράµµατος ανάλυσης εδράνων κύλισης αυτής της
εργασίας είναι πολύ καλά. Για την περίπτωση του κωνικού εδράνου κύλισης
SKF 32210, παρατηρούµε µία πολύ µικρή απόκλιση, η οποία πιθανόν να
οφείλεται στην ακρίβεια της µεθόδου υπολογισµού του ισοδύναµου
δυναµικού φορτίου που έχει χρησιµοποιηθεί, η οποία για την περίπτωση
γραµµικής επαφής δεν αναµένεται να έχει το ίδιο µεγάλη ακρίβεια µε την
περίπτωση της σηµειακής επαφής. Σε κάθε περίπτωση όµως, ακόµα και µε
αυτή την µικρή απόκλιση µπορούν να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα
σχετικά µε την αναµενόµενη διάρκεια ζωής και την επίδραση διαφόρων
παραµέτρων σε αυτή. Έτσι για παράδειγµα µπορούµε να δούµε την
επίδραση που έχει η προφόρτιση, κάτι που δεν είναι εφικτό µε τα εργαλεία
υπολογισµού της SKF.
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Σύνδεση αποτελεσµάτων µε την αναγνώριση βλαβών
λειτουργίας.

Στο προηγούµενο κεφάλαιο δόθηκαν κάποια αποτελέσµατα από τα προγράµµατα
που αναπτύχθηκαν για αυτή την εργασία. Παρουσιάστηκαν επιπλέον οι κυριότερες
βελτιώσεις και προτάσεις της εργασίας αυτής, καθώς και τα αποτελέσµατα του
ελέγχου της ακρίβειας των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων. Επίσης, δόθηκαν
κάποια παραδείγµατα εφαρµογής των προγραµµάτων αυτών για πιθανή
αναγνώριση βλαβών λειτουργίας. Προκειµένου όµως να είναι πληρέστερη η
περιγραφή και καλύτερη η κατανόηση του τρόπου χρήσης των προγραµµάτων στην
αναγνώριση βλαβών λειτουργίας, θα δοθούν σε αυτό το κεφάλαιο πιο αναλυτικά
συγκεκριµένες περιπτώσεις όπου µπορούν να εφαρµοστούν τα προγράµµατα αυτά.
Η ανάπτυξη αυτού του κεφαλαίου θα στηριχτεί στην αναγνώριση διαφόρων
περιπτώσεων βλαβών που συναντώνται συχνά στην πράξη. Στην συνέχεια λοιπόν
δίνονται διάφορες συνηθισµένες περιπτώσεις βλαβών εδράνων κύλισης µε βάση τις
αναφορές [132], [133] και [135], καθώς και οι τρόποι που µπορούν να
αναγνωριστούν οι αιτίες που οδηγούν σε αυτές µε την βοήθεια των προγραµµάτων
αυτής της εργασίας. Βεβαίως, οι βλάβες στις αναφορές αυτές (ακολουθώντας την
πρακτική των εν λόγω αναφορών) δίνονται µε βάση τα χαρακτηριστικά των
επιφανειών επαφής των εδράνων, γεγονός που συνεπάγεται την αποσυναρµολόγησή
τους. Με την µεθοδολογία αυτής της εργασίας κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο,
αλλά παρόλα αυτά οι αναφορές αυτές χρησιµοποιούνται για µια καλύτερη
κατηγοριοποίηση των βλαβών και των αιτίων τους. Άλλωστε, αυτός ο τρόπος
κατηγοριοποίησης των βλαβών συναντάται ευρέως στην πράξη. Επίσης, θα πρέπει
να τονιστεί ότι κάποιες από τις βλάβες που περιγράφονται µπορεί να συνδυάζονται
µε άλλες ή να οδηγήσουν µακροπρόθεσµα σε άλλο τύπο βλάβης. Παρόλα αυτά,
τελικά τα αρχικά αίτια θα µπορούν να βρεθούν µε την βοήθεια των προγραµµάτων
αυτής της εργασίας.
Όλα αυτά δίνονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί, όπου δίνεται και µία
περιγραφή της µορφής των επιφανειών, προκειµένου να γίνει καλύτερα κατανοητή
η κάθε βλάβη που παρουσιάζεται. Βεβαίως ο πίνακας αυτός δεν περιλαµβάνει όλες
τις πιθανές βλάβες, δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πρακτικά αδύνατο να γίνει
σε αυτή την εργασία, αλλά οι σηµαντικότερες και οι πιο συχνές από αυτές
παρουσιάζονται µε σκοπό να γίνει φανερός ο τρόπος χρήσης των προγραµµάτων
αυτής της εργασίας στην αναγνώριση βλαβών λειτουργίας.
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Τύπος βλάβης
Απολέπιση (flaking)

Αποφλείωση (peeling)

Χαράγµατα (scoring)

Φθορά λόγω
επικόλησης υλικού
(smearing)

Θραύση (fracture)
Σπασίµατα (cracks)
Βαθουλώµατα κοιλότητες (denting)
Φθορά (wear)

Περιγραφή
Αφαίρεση µικρών κοµατιών από τις
λείες επιφάνειες επαφής
Τοπική - µικρής κλίµακας αποµάκρυνση υλικού που οδηγεί σε
µικρές θαµπές περιοχές στην
επιφάνεια επαφής
Εµφάνιση µικρών χαραγών ή
εγκοπών

Πιθανές αιτίες

Μέγιστο φορτίο στα στοιχεία κύλισης
Πάχος λιπαντικού στρώµατος
Επίδραση προφόρτισης
∆υναµική ανάλυση της ατράκτου

Ελλειπής λίπανση

Πάχος λιπαντικού στρώµατος

Υπερβολικό φορτίο

Μέγιστο φορτίο στα στοιχεία κύλισης

Ελλειπής λίπανση
Μεγάλη κάµψη της ατράκτου

Πάχος λιπαντικού στρώµατος
∆υναµική ανάλυση της ατράκτου

Τοπικά "κολήµατα" µεταξύ των
Ακατάλληλο λιπαντικό
εξαρτηµάτων του εδράνου, που
οδηγούν σε υπερβολική αύξηση της
τραχύτητας και τοπικό τήξιµο των
Μικρό φορτίο
υλικών.
Θραύση µικρών κοµατιών από
Υπερβολικό φορτίο
τµήµατα του εδράνου
Μικρά σπασίµατα στις αύλακες ή στα
Υπερβολική προφόρτιση
στοιχεία κύλισης (µπορεί να οδηγήσει
σε θράυση)
Υπερβολικό φορτίο
Μιρές κοιλότητες στην αύλακα

Αποσύνθεση των επιφανειών επαφής

Αποτέλεσµα προγράµµατος

Υπερβολικό φορτίο
Ελλειπής λίπανση
Λανθασµένη προφόρτιση
Μεγάλη κάµψη της ατράκτου

Υπερβολικό στατικό φορτίο

Πάχος λιπαντικού στρώµατος

Μέγιστο φορτίο στα στοιχεία κύλισης
Εσωτερικά φορτία στο έδρανο
Επίδρασης της θερµοκρασίας και των
παραµέτρων συναρµολόγησης
Εσωτερικα φορτία στο έδρανο
Εσωτερικα φορτία στο έδρανο

Ξένα σώµατα στο λιπαντικό

-

Ξένα σώµατα στο λιπαντικό

-

Ελλειπής λίπανση
Σχετική χαλάρωση επιφανειών που
Ερπυσµός - χαλάρωση είναι σε επαφή συνήθως µετά από Λανθασµένη προφόρτιση (creep)
παραµονή για κάποιο χρόνο σε υψηλή συναρµογή
θερµοκρασία
Υπερβολικό φορτίο
Ελλειπής λίπανση
Τήξη και συγκόληση κάποιων
Εµπλοκή (seizure)
Λανθασµένη προφόρτιση τµηµάτων
συναρµογή
Μεγάλη κάµψη της ατράκτου

Πάχος λιπαντικού στρώµατος
Επίδραση προφόρτισης - συναρµογών
Μέγιστο φορτίο στα στοιχεία κύλισης
Πάχος λιπαντικού στρώµατος
Επίδρασης προφόρτισης - συναρµογών
∆υναµική ανάλυση της ατράκτου

Πίνακας 13.1: Κατηγορίες βλαβών εδράνων κύλισης και αποτελέσµατα
προγραµµάτων αυτής της εργασίας που βοηθούν στην αναγνώρισή τους.
Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί εδώ ότι, όπως φάνηκε και στις προηγούµενες
παραγράφους, για κάθε ένα από τα παραπάνω αποτελέσµατα στην στήλη
«Αποτελέσµατα προγράµµατος», τα προγράµµατα αυτής της εργασίας µπορούν να
υπολογίσουν την επίδραση που έχουν οι παράµετροι λειτουργίας. Με αυτό τον
τρόπο όπως έχει αναφερθεί και προηγουµένως είναι δυνατός ο εντοπισµός των
συνθηκών αυτών που οδήγησαν στην αιτία που προκαλεί την κάθε βλάβη.
Φτάνοντας σε τέτοιο επίπεδο λεπτοµέρειας όσον αφορά στα αρχικά αίτια και τις
συνθήκες µίας βλάβης, είναι µετά εύκολο να οριστούν οι κατάλληλες
τροποποιήσεις στον σχεδιασµό ή στην λειτουργία που θα οδηγήσουν σε αποφυγή
επανεµφάνισης της ίδιας βλάβης από την ίδια αιτία (συντήρηση ακριβείας).
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Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η εµβάθυνση στις τεχνικές και στην θεωρία της
αναγνώρισης βλαβών λειτουργίας περιστρεφοµένων εξαρτηµάτων µηχανών
µετάδοσης κίνησης, µε στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη εφαρµογή της
συντήρησης ακριβείας. Προκειµένου να γίνει αυτό καλύφθηκαν αρχικά οι
σηµαντικότερες παράµετροι λειτουργίας των εξαρτηµάτων αυτών. Στις
παραµέτρους αυτές συµπεριλήφθηκαν η φόρτιση, η ταχύτητα περιστροφής, η
λίπανση και η θερµοκρασία. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στα έδρανα κύλισης και
στις ατράκτους, δεδοµένου ότι αυτά τα δύο αποτελούν τα σηµαντικότερα και πιο
συχνά εµφανιζόµενα εξαρτήµατα των περιστρεφόµενων µηχανών µετάδοσης
κίνησης. Επιπλέον, τα έδρανα κύλισης εµφανίζουν τον µεγαλύτερο αριθµό βλαβών
λειτουργίας µε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις για την λειτουργία της µηχανής, ενώ
από την άλλη µεριά, αποκλίσεις από την ενδεδειγµένη λειτουργία των ατράκτων
µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντικές βλάβες σε άλλα εξαρτήµατα ή και την ίδια
την άτρακτο.
Εν συνεχεία, έγινε µία αναλυτική περιγραφή του κυρίως προγράµµατος που
αναπτύχθηκε σε αυτή την εργασία και στα υποπρογράµµατα που το απαρτίζουν.
Πιο συγκεκριµένα, έγινε αναφορά στα υποπρογράµµατα ανάλυσης εδράνων
κύλισης, στατικής και δυναµικής ανάλυσης ατράκτων και ανάλυσης
χαρακτηριστικών συχνοτήτων. Τα προγράµµατα αυτά αποτελούν άµεση εφαρµογή
της θεωρίας που αναπτύχθηκε στο πρώτο µέρος της εργασίας και αποτελούν ένα
σηµαντικό βοήθηµα στην εφαρµογή της αναγνώρισης βλαβών λειτουργίας και
κατ’επέκταση της συντήρησης ακριβείας.
Τέλος, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων που αναπτύχθηκαν
ξεκινώντας από την τεκµηρίωση της ορθότητας των αποτελεσµάτων αυτών και
συνεχίζοντας στην παρουσίαση αποτελεσµάτων για διάφορους τύπους εδράνων
κύλισης.
Στα παραρτήµατα της εργασίας δόθηκαν µεταξύ των άλλων και µία λεπτοµερής
περιγραφή της δοκιµαστικής µηχανής που κατασκευάστηκε κατά την διάρκεια
αυτής της εργασίας, µε σκοπό την ανίχνευση βλαβών στην πράξη και την καλύτερη
κατανόηση της διασύνδεσής της µε την αναγνώριση βλαβών λειτουργίας. ∆όθηκαν
τέλος συγκεκριµένες οδηγίες σωστής χρήσης των µετρητικών διατάξεων που
χρησιµοποιήθηκαν.
Τα µεγάλα οφέλη που προέκυψαν από αυτή την εργασία µπορούν να συνοψιστούν
ως εξής:
 Έγινε µία συγκεντρωµένη και περιεκτική αναφορά στο θεωρητικό
υπόβαθρο της λειτουργίας και του σχεδιασµού των περιστρεφόµενων
εξαρτηµάτων των µηχανών µετάδοσης κίνησης, συλλέγοντας στοιχεία από
µία ευρεία βιβλιογραφία. Η θεωρητική ανάλυση αυτή ήταν επικεντρωµένη
στην αναγνώριση βλαβών λειτουργίας και µπορεί να βρει άµεση εφαρµογή
στην συντήρηση ακριβείας.
 Αναπτύχθηκε ένα πρόγραµµα Η/Υ, το οποίο µπορεί να αποτελέσει ένα
πολύτιµο βοήθηµα για την αναγνώριση βλαβών λειτουργίας και την σωστή
εφαρµογή των µεθόδων της συντήρησης ακριβείας στην πράξη.
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 ∆όθηκαν απλές και κατανοητές πρακτικές συµβουλές για την σωστή
εκτέλεση µετρήσεων και την ανάλυση αποτελεσµάτων κατά την συντήρηση,
βασισµένες πάντα στη λεπτοµερή θεωρητική ανάλυση των φαινοµένων.
 Τέθηκαν οι βάσεις περαιτέρω έρευνας πάνω στο αντικείµενο της
αναγνώρισης βλαβών και της συντήρησης, καθορίζοντας περιοχές που θα
χρειαζόντουσαν περισσότερη εµβάθυνση και βελτίωση.
 Παρουσιάστηκε µία άλλη πλευρά της έρευνας σε θέµατα συντήρησης και
βλαβών, περισσότερο προσανατολισµένη στην πράξη και στην γενικότερη
εφαρµογή της στις µηχανές µετάδοσης κίνησης, αλλά πάντα µε ισχυρό
θεωρητικό υπόβαθρο. Αυτή η προσέγγιση ξεφεύγει από ότι συνηθίζεται
στην βιβλιογραφία, όπου η έρευνα σε αυτό το αντικείµενο είναι
περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο ή / και προσανατολισµένη σε κάποια
συγκεκριµένη εφαρµογή.
Κλείνοντας αυτή την διατριβή, θα µπορούσαµε να δώσουµε µερικές γενικές
προτάσεις για την συνέχιση της έρευνας στο πεδίο αυτό:
 Προτείνεται η µελέτη σε βάθος της δυνατότητας αναγνώρισης βλαβών ενός
περιστρεφόµενου εξαρτήµατος για το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα άµεσης
µέτρησης, από τις µετρήσεις που γίνονται σε κάποιο κοντινό του εξάρτηµα
ή στο κέλυφος της µηχανής. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσµα την εξαγωγή
συµπερασµάτων για την λειτουργική κατάσταση της µηχανής κάνοντας
συνολικά λιγότερες µετρήσεις. Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό για
µηχανές όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήµατα ή όπου ο
χρόνο λήψης µετρήσεων θα πρέπει να περιοριστεί όσο γίνεται περισσότερο.
 Θα ήταν θετική η προσθήκη περισσότερων λειτουργιών στα προγράµµατα
που αναπτύχθηκαν, σε συνδυασµό ίσως και µε την προηγούµενη πρόταση.
Η ανάγκη για κάτι τέτοιο βέβαια θα φανεί µετά από την χρήση του
προγράµµατος για κάποιο χρονικό διάστηµα.
 Θα ήταν σκόπιµη η αγορά της πλήρους έκδοσης του προγράµµατος
Condmaster Pro®, η οποία θα µπορούσε να αποθηκεύσει περισσότερες
µετρήσεις σε βάθος χρόνου, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η σύγκριση
µετρήσεων από διάφορες χρονικές στιγµές και η καταγραφή της εξέλιξης
µίας βλάβης.
 Θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν τα επιµέρους προγράµµατα που
αναπτύχθηκαν για να εισαχθούν σε ένα σύστηµα συνεχούς (online) ελέγχου
της λειτουργικής κατάστασης µία µηχανής. Η αποδοτικότητα των
προγραµµάτων αυτών και η ταχύτητα εκτέλεσής του είναι ένα σηµαντικό
πλεονέκτηµά τους σε αυτή την κατεύθυνση.
 Προτείνεται η αγορά ενός προγράµµατος ή η κατασκευή µίας
ιδιοκατασκευής η οποία θα µπορεί να καταγράφει και το χρονικό σήµα της
µετρούµενης ταλάντωσης και την διαφορά φάσης, µε σκοπό ίσως την
καλύτερη κατανόηση της ύπαρξης µιας βλάβης και πιθανώς την δηµιουργία
προγραµµάτων περαιτέρω ανάλυσης του χρονικού αυτού σήµατος. Θα ήταν
έτσι δυνατόν να ελεγχθεί η χρησιµότητα πιο πολύπλοκων διαγνωστικών
µεθόδων στην αναγνώριση βλαβών λειτουργίας.
 Θα µπορούσε να γίνει µία λεπτοµερής θεωρητική µικροσκοπική ανάλυση
των κρούσεων των στοιχείων κύλισης των εδράνων σε ασυνέχειες των
επιφανειών κύλισης, µε σκοπό την καλύτερη κατανόηση του τρόπου
δηµιουργίας των κρουστικών παλµών και την καλύτερη αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων της µεθόδου SPM.
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Επίλογος – Συµπεράσµατα
 Προτείνεται τέλος η κατασκευή µιας ακόµα µεγαλύτερης δοκιµαστικής
µηχανής µε δυνατότητα εισαγωγής περισσότερων εξαρτηµάτων και
προσοµοίωσης περισσότερων συνθηκών λειτουργίας (όπως για παράδειγµα
λειτουργία υπό µεταβλητό φορτίο, ή ταυτόχρονη κίνηση περισσότερων
ατράκτων, ή εισαγωγή πλανητικών µηχανισµών), µε σκοπό την ανίχνευση
και άλλων βλαβών λειτουργίας, καθώς και την ανάλυση και άλλων
πρακτικών περιπτώσεων για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων.
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Παράρτηµα 1.

Πρόγραµµα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Στο παράρτηµα αυτό φαίνεται µία σχηµατική περιγραφή του κυρίως προγράµµατος Η/Υ που
αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Μία πολύ πιο λεπτοµερής περιγραφή των τµηµάτων
αυτού του προγράµµατος δίνεται στα κεφάλαια 7, 8 και 9. Με τον όρο «κυρίως πρόγραµµα»
αναφερόµαστε στο πρόγραµµα που έχει φτιαχτεί µε φιλικό γραφικό περιβάλλον χρήσης. Θα πρέπει
να αναφερθεί ότι το πρόγραµµα ανάλυσης εδράνων κύλισης που περιλαµβάνεται στο κυρίως
πρόγραµµα αποτελεί µία υποπερίπτωση των προγραµµάτων ανάλυσης εδράνων κύλισης που
αναπτύχθηκαν. Πιο συγκεκριµένα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για τον υπολογισµό των
συνθηκών φόρτισης σε έδρανα βαθείας αύλακος. Έχουν αναπτυχθεί βεβαίως και αρκετά άλλα
προγράµµατα ανάλυσης εδράνων κύλισης ειδικά σχεδιασµένα για άλλους τύπους εδράνων (π.χ.
γωνιακής επαφής, κωνικά, κυλινδρικά, αυτορρύθµιστα, διασταυρούµενων κυλινδρικών στοιχείων
κ.λ.π.), τα οποία και βγάζουν πολύ περισσότερα αποτελέσµατα (π.χ. πάχος λιπαντικού στρώµατος,
γραφήµατα επίδρασης της προφόρτισης, ονοµαστική διάρκεια ζωής κ.λ.π.). Αυτός ο διαχωρισµός
έγινε από την µία µεριά γιατί η πληθώρα των διαφορετικών τύπων εδράνων κύλισης θα έκανε την
επιλογή του κατάλληλου σε γραφικό περιβάλλον πιο δύσκολη (λόγω και της πληθώρας των
δεδοµένων που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση), και από την άλλη µεριά, η χρήση αυτών των
προγραµµάτων σε απλή µορφή τα κάνει πιο ευέλικτα και βοηθάει στην ευκολότερη προσαρµογή
τους στην εκάστοτε εφαρµογή, χωρίς την ανάγκη να προγραµµατίζεται κάθε φορά ξεχωριστό
περιβάλλον επικοινωνίας µε τον χρήστη (τα δεδοµένα εισάγονται µε την µορφή αρχείου).
Επίσης, σε αυτό το παράρτηµα δίνεται και µία σχηµατική περιγραφή των βηµάτων που
ακολουθούνται κατά την ανάλυση εδράνων κύλισης µε την χρήση των ειδικά σχεδιασµένων
προγραµµάτων ανάλυσης εδράνων κύλισης. Η σχηµατική αυτή περιγραφή παραµένει σε γενικό
επίπεδο και δεν φτάνει στο επίπεδο του λογικού διαγράµµατος, δεδοµένου ότι µε αυτό τον τρόπο θα
απαιτούνταν πάρα πολλές σελίδες αυτής της εργασίας, µε την τελική πρακτική σηµασία του
εγχειρήµατος να είναι αµφισβητήσιµη. Για να δοθεί µία εικόνα του µεγέθους των προγραµµάτων
που αναπτύχθηκαν αξίζει να αναφερθεί ότι αυτά αποτελούνται από 5000 γραµµές κώδικα σε
FORTRAN (χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι ξεχωριστές εκδόσεις των προγραµµάτων για τους
διάφορους τύπους εδράνων) και 8000 γραµµές κώδικα σε VISUAL BASIC. Άλλωστε θα πρέπει να
τονιστεί ότι η χρήση αναλυτικών σχολίων σε κάθε βήµα των προγραµµάτων που αναπτύχθηκαν,
βοηθάει στην πλήρη κατανόηση της λογικής και της ροής των προγραµµάτων.
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Σχήµα Π1.1: Σχηµατική περιγραφή κυρίως προγράµµατος.
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Εισαγωγή
δεδοµένων

NAI
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OXI
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ιδιοτήτων
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Σχήµα Π1.2: Σχηµατική περιγραφή κυριοτέρων βηµάτων ανάλυσης εδράνων κύλισης.
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Παράρτηµα 2.

Γεωµετρία εδράνων κύλισης

Σκοπός αυτού του παραρτήµατος είναι να περιγραφούν τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά µερικών
βασικών τύπων εδράνων κύλισης. Η περιγραφή αυτή βασίζεται σε σχήµατα, σύντοµους ορισµούς
και κάποιες εξισώσεις.

Π2.1 Ένσφαιρα έδρανα κύλισης
Η απλούστερη µορφή ένσφαιρων εδράνων κύλισης είναι τα ένσφαιρα ακτινικά έδρανα βαθείας
αύλακος. Μία σχηµατική αναπαράσταση αυτού του τύπου εδράνου φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα:

Σχήµα Π2.1: Σχηµατική αναπαράσταση ένσφαιρου ακτινικού εδράνου βαθείας αύλακος.

1
( di + do )
2

Μέση διάµετρος:

dm =

∆ιαµετρική χάρη (προφόρτιση):

Pd = d 0 − di − 2 D

Εφαπτοµενικότητα:

φ=

D
2r

(Π2.1.1)
(Π2.1.2)
(Π2.1.3)

ή θέτοντας r=fD,

φ=

1
2f

(Π2.1.4)

όπου r είναι η ακτίνα καµπυλότητας της εξωτερικής ή της εσωτερικής αύλακας (ro ή ri αντίστοιχα).
Η ύπαρξη διαµετρικής χάρης συνεπάγεται και µία αξονική ελευθερία. Αφαιρώντας αυτή την αξονική
ελευθερία µε την επιβολή µίας αξονικής δύναµης, θα εµφανιστεί µία γωνία στην επαφή σφαίραςαύλακος ως προς το ακτινικό επίπεδο. Η γωνία αυτή είναι η ελεύθερη γωνία επαφής:
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ro

Σχήµα Π2.2: Ελεύθερη γωνία επαφής

Ελεύθερη γωνία επαφής:

P 

a = cos −1  1 − d 
 2A 

(Π2.1.5)

A = ro + ri − D

(Π2.1.6)

Pe = 2 A sin a

(Π2.1.7)

όπου

Αξονική ελευθερία:

Q

Στην συνέχεια θα οριστούν η καµπυλότητα και η σχετική καµπυλότητα. Για τον λόγο αυτό θα
θεωρήσουµε την ακόλουθη σχηµατική αναπαράσταση της σηµειακής επαφής δύο σωµάτων:
εδο 1
Επίπ

Επίπεδο 2

rI2

rI1

rII1

Σώµα Ι

Σώµα ΙΙ
r II2

εδ
Επίπ

Q

Επίπεδο 2

Σχήµα Π2.3: Γεωµετρία σωµάτων σε επαφή.
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ρ=

Καµπυλότητα:

1
r

(Π2.1.8)

όπου r είναι η ακτίνα καµπυλότητας. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η καµπυλότητα είναι θετική για
κυρτές επιφάνειες και αρνητική για κοίλες επιφάνειες.

∑ρ = r

1

Άθροισµα καµπυλότητας:

I1

F (ρ) =

∆ιαφορά καµπυλότητας:

+

1
1
1
+
+
rI 2 rII 1 rII 2

( ρ I 1 − ρ I 2 ) + ( ρ II 1 − ρ II 2 )

∑ρ

(Π2.1.9)

(Π2.1.10)

Για το έδρανο βαθείας αύλακος του αρχικού σχήµατος θα ισχύει λοιπόν:

∑ρ

i

=

4
1
2 γ  1
1
2γ 
−
+ 

 = 4− +
D fi D D  1 − γ  D 
fi 1 − γ 

F ( ρ )i =

2 γ
D  1 − γ

  1 

−−
  fi D 
=

∑ρ

1
1
2γ 
4− −

D
fo 1 + γ 

(Π2.1.13)

1
2γ
−
fo 1 + γ
=
1
2γ
4− −
fo 1 + γ

(Π2.1.14)

∑ρ

o

=

F ( ρ )o

όπου έχει χρησιµοποιηθεί: γ =

(Π2.1.11)

1
2γ
+
fi 1 − γ
1
2γ
4− +
fi 1 − γ

(Π2.1.12)

D cos α
dm

Π2.2 Βαρελοειδή έδρανα
Στο ακόλουθο σχήµα φαίνεται µία τρισδιάστατη απεικόνιση ενός βαρελοειδούς εδράνου και θα
χρησιµοποιηθεί για την παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του:
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α

Σχήµα Π2.4: Βασικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά βαρελοειδούς εδράνου

∆ιαµετρική χάρη:

Sd = 2  ro − ( ri + D ) 

(Π2.2.1)

Αξονική ελευθερία:

Pe = 4ro ( sin β − sin α ) + 2Sd sin α

(Π2.2.2)

όπου



β = cos −1 1 −


Sd
2ro

Τα µεγέθη αυτά φαίνονται και στο ακόλουθο σχήµα:
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 cos α 



(Π2.2.3)
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α

β

Pe

Σχήµα Π2.5: ∆ιαµετρική χάρη και αξονική ελευθερία βαρελοειδούς εδράνου.

φ=

Εφαπτοµενικότητα:

R
r

(Π2.2.4)

Άθροισµα καµπυλότητας:
i

=

 1 1 
2 1
2γ
1 1 2
+ +
− = 
+ D  − 
D R D (1 − γ ) ri D 1 − γ
 R ri  

(Π2.2.5)

o

=

1 1
2 1
2γ
1 1 2
+ −
− = 
+ D −
D R D (1 + γ ) ro D 1 + γ
 R ro

(Π2.2.6)

∑ρ
∑ρ



 

∆ιαφορά καµπυλότητας:

F ( ρi ) =

 1
2 1
2γ
− +
−− 
D R D (1 − γ )  ri 

∑

ρi

=

1 1
2
− D − 
1− γ
 R ri 
1 1
2
+ D − 
1− γ
 R ri 

 1
1 1
2 1
2γ
2
− −
−− 
− D −
D R D (1 + γ )  ro  1 + γ
 R ro
F ( ρo ) =
=
1 1
ρo
2
+ D −
1+ γ
 R ro

∑








(Π2.2.7)

(Π2.2.8)
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Π2.3 Ακτινικά Κυλινδρικά Έδρανα
Οι εξισώσεις που δίνουν την µέση διάµετρο και την διαµετρική χάρη σε αυτή την περίπτωση είναι οι
ίδιες µε αυτές που ισχύουν στα ένσφαιρα έδρανα.
Τα βασικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά ενός ακτινικού κυλινδρικού εδράνου φαίνονται στο
ακόλουθο σχήµα:

Σχήµα Π2.6: Γεωµετρικά χαρακτηριστικά ακτινικού κυλινδρικού εδράνου
Αξονική ελευθερία:

∑ρ
Άθροισµα καµπυλότητας:

∑
∆ιαφορά καµπυλότητας:
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(

)

=

1 2 


D 1− γ 

Pe = 2 l f − lt
i

1 2 
ρo = 

D  1+ γ 

F ( ρ )i = F ( ρ )o = 1

(Π2.3.1)

(Π2.3.2)

(Π2.3.3)
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Π2.4 Κωνικά έδρανα
Τα βασικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά ενός κωνικού εδράνου φαίνονται παρακάτω:

Σχήµα Π2.7: Βασικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά ενός κωνικού εδράνου

 

Do + Di
2

dm =

 2 


 1− γ i 
1  2 
ρo =


Dm  1 − γ o 

∑ρ
Άθροισµα καµπυλότητας:

∑

i

=

1
Dm

(Π2.4.1)

(Π2.4.2)

όπου:

1
( Dmax − Dmin )
2
D cos α i
γi = m
dm
Dm =

γo =
∆ιαφορά καµπυλότητας:

(Π2.4.3)

Dm cos α o
dm

F ( ρ )i = F ( ρ )o = 1

(Π2.4.4)
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Παράρτηµα 3. Θεωρητική ανάλυση παραµέτρων
λειτουργίας εδράνων κύλισης
Στο παράρτηµα αυτό δίνεται µία πιο αναλυτική περιγραφή των εξισώσεων που περιγράφουν τις
παραµέτρους λειτουργίας των εδράνων κύλισης, και πιο συγκεκριµένα, της φόρτισης, της ταχύτητας
περιστροφής και της λίπανσης.

Π3.1 Φόρτιση
Π3.1.1 Γενική περιγραφή φορτίων σε τριβείς κύλισης
Σκοπός αυτής της παραγράφου είναι η περιγραφή και η ανάλυση των κυριοτέρων χαρακτηριστικών
των δυνάµεων που εµφανίζονται στα έδρανα κύλισης. Οι δυνάµεις αυτές έχουν σηµαντική επίδραση
στον τρόπο µε τον οποίο τα σφάλµατα που εµφανίζονται σε έναν µηχανισµό, µεταφέρονται στο
εξωτερικό περιβάλλον του. Επίσης, επηρεάζουν την δηµιουργία και τις επιπτώσεις των σφαλµάτων.
Έχει γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια να καλυφθούν οι περισσότερες περιπτώσεις εδράνων που
εµφανίζονται συχνά στην πράξη, καθώς και να δοθούν οι εξισώσεις σε µορφή τέτοια που θα
επιτρέψει την εύκολη χρήση τους κατά τον σχεδιασµό µηχανών και κατά την αναγνώριση των
βλαβών τους.
Π3.1.2 Στατική φόρτιση εδράνων
Στην παράγραφο αυτή θα δοθούν σε µορφή παραδείγµατος δύο περιπτώσεις φόρτισης εδράνων
κύλισης, πέρα από την ακτινική φόρτιση που αναλύθηκε στην κυρίως εργασία, προκειµένου να
παρουσιαστεί ο τρόπος ανάλυσης των δυνάµεων και των µετατοπίσεων. Όπως θα γίνει φανερό,
σκοπός είναι πάντα να βρεθούν οι συνιστώσες την εσωτερικών δυνάµεων επαφής στην ακτινική και
στην αξονική διεύθυνση, προκειµένου να µπορέσουν να γραφούν οι εξισώσεις ισορροπίας δυνάµεων
και ροπών για τον εσωτερικό δακτύλιο. Προκειµένου να γίνει αυτό θα πρέπει βέβαια σε κάθε
περίπτωση να βρεθεί η µετατόπιση κάθετα στην επιφάνεια επαφής προκειµένου να χρησιµοποιηθούν
οι εξισώσεις δύναµης – µετατόπισης και να βρεθούν οι δυνάµεις επαφής.
Συνδυασµός ακτινικού και αξονικού φορτίου
Η σχετική µετατόπιση των δακτυλίων του εδράνου σε αυτή την περίπτωση φαίνεται στο ακόλουθο
σχήµα:
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Σχήµα Π3.1: Μετατοπίσεις σε έδρανο κύλισης λόγω συνδυασµένης αξονικής και ακτινικής δύναµης.
Προκειµένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η ανάλυση των µετατοπίσεων σε αυτή την περίπτωση,
θα χρησιµοποιήσουµε το ακόλουθο σχήµα, στο οποίο φαίνονται οι µετατοπίσεις (ακτινική dr και
αξονική da) του κάτω τµήµατος του εσωτερικού δακτυλίου που έρχεται τελικά σε επαφή µε την
σφαίρα (όπως φαίνεται στην λεπτοµέρεια Β παραπάνω):

Σχήµα Π3.2: Ανάλυση µετατοπίσεων σε έδρανο κύλισης γωνιακής επαφής λόγω συνδυασµένης
αξονικής και ακτινικής δύναµης.
Στο παραπάνω σχήµα βλέπουµε την µετατόπιση αυτού του τµήµατος του εσωτερικού δακτυλίου από
την αρχική θέση Α στην τελική θέση Α1, ενώ το κέντρο του εσωτερικού δακτυλίου µετατοπίζεται
από την αρχική θέση Ο στην τελική θέση Ο1 (τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός δακτύλιος
θεωρούνται απαραµόρφωτα σώµατα). Στο ακόλουθο σχήµα φαίνεται επίσης η κατανοµή των
εσωτερικών φορτίων αν στο ίδιο έδρανο είχαµε προφόρτιση και όχι διαµετρική χάρη (η διαµετρική
χάρη χρησιµοποιήθηκε για να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι µετατοπίσεις στα παραπάνω
σχήµατα):
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Η σχετική προσέγγιση των δύο δακτυλίων σε κάποια γωνία ψ µετρηµένη από το περισσότερο
φορτισµένο στοιχείο κύλισης θα δίνεται από την σχέση:

δψ = δ a sin α + δ r cos α cosψ

(Π3.1.1)

Χρησιµοποιώντας την µέγιστη τιµή του δψ:

δ max = δ a sin α + δ r cos α

(Π3.1.2)

µπορούµε να γράψουµε:




1
(1 − cosψ )
2ε


(Π3.1.3)

δ a tan α 

δr 

(Π3.1.4)

∑ Qψ cos α cosψ

(Π3.1.5)

δψ = δ max 1 −
όπου:
1
2

ε = 1 +
Οι συνθήκες στατικής ισορροπίας µας δίνουν:
±ψ l

Fr =

ψ =0

±ψ l

Fa =

∑ Qψ sin α

(Π3.1.6)

ψ =0

όπου το εύρος ζώνης φόρτισης είναι ±ψl και βρίσκεται λύνοντας την ανισότητα δψ ≥ 0 :
 δ a tan α 

δr 


ψ l = cos −1  −

   

(Π3.1.7)

 

Ας θεωρήσουµε ένα έδρανο το οποίο υπόκειται σε µία έκκεντρη αξονική φόρτιση, όπως φαίνεται
στο παρακάτω σχήµα:
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Σχήµα Π3.3: Έκκεντρα φορτισµένο αξονικό έδρανο µονής σειράς.
Αν θεωρήσουµε ότι η µέγιστη αξονική µετατόπιση εµφανίζεται στο στοιχείο κύλισης που βρίσκεται
στην αζυµουθιακή θέση ψ=0 τότε για την αξονική µετατόπιση σε κάθε θέση ψ του εδράνου θα
ισχύει:

1
2

δψ = δ a + θ d m cosψ

(Π3.1.8)

όπου θ είναι η γωνία εκκεντρότητας που φαίνεται στο παραπάνω σχήµα.
Από την παραπάνω εξίσωση βλέπουµε ότι η αξονική µετατόπιση είναι θετική (που σηµαίνει ότι
υπάρχει επαφή) µέχρι την γωνία:
 −2δ a 

 θ dm 

ψ l = cos −1 

(Π3.1.9)

Συνεπώς, η ζώνη φόρτισης θα είναι ±ψl.
Από τις παραπάνω τιµές της αξονικής µετατόπισης µπορεί να βρεθούν οι αντίστοιχες αξονικές
δυνάµεις, µε χρήση της εξίσωσης δύναµης – µετατόπισης. Οι δυνάµεις αυτές θα πρέπει να
βρίσκονται σε ισορροπία µε την ασκούµενη αξονική δύναµη Fa και ροπή Μ=eFa (e είναι η
εκκεντρότητα που φαίνεται και στο παραπάνω σχήµα). Βεβαίως, ανάλογα µε τον τύπο του εδράνου,
θα πρέπει πιθανότατα να βρεθεί η αξονική συνιστώσα της δύναµης επαφής για να χρησιµοποιηθεί
στις παραπάνω εξισώσεις ισορροπίας (όπως αναλύθηκε στο κυρίως τµήµα της εργασίας).

  

               

Στο σηµείο αυτό αξίζει να γίνει µία σύντοµη αναφορά στον τρόπο ανάλυσης των παραµορφώσεων
επαφής σε έδρανα µε κυλινδρικά στοιχεία στα οποία οι κύλινδροι έχουν καµπύλα άκρα. Αυτό είναι
κάτι ιδιαίτερα συνηθισµένο, γιατί οδηγεί σε µικρότερες τάσεις επαφής στα σώµατα που έρχονται σε
επαφή και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή των άκρων του κάθε κυλίνδρου.
Προκειµένου να γίνει αυτό, θεωρούµε ότι κάθε επαφή κυλινδρικού τριβέα µε την επιφάνεια κύλισης
µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από έναν αριθµό επιµέρους τµηµάτων (φύλλων) συγκεκριµένου
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πάχους w, τα οποία βρίσκονται σε επίπεδα παράλληλα µε το ακτινικό επίπεδο του εδράνου. Επίσης
υποθέτουµε ότι τα διατµητικά φαινόµενα µεταξύ των φύλλων µπορούν να αγνοηθούν (δεδοµένου
του µικρού µεγέθους των παραµορφώσεων επαφής). Αυτό µπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό από
το ακόλουθο σκαρίφηµα ενός κυρτωµένου κυλινδρικού τριβέα:

l
ls
R

D

R

R

R

R

Σχήµα Π3.4: Ενδεικτική γεωµετρία κυρτωµένου κυλινδρικού τριβέα.
Η παραµόρφωση cλ λόγω της κυρτότητας του κυλινδρικού τριβέα θεωρείται αρνητική, το οποίο
σηµαίνει ότι δεν µπορεί να υπάρξει επαφή παρά µόνο εφόσον η συνολική παραµόρφωση λόγω των
φορτίων και της διαµετρικής χάρης γίνει τουλάχιστον ίση µε την εκάστοτε cλ. Στην ουσία δηλαδή
αναλύεται κάθε ένα φύλλο σαν ένας ξεχωριστός κυλινδρικός τριβέας, η διαµετρική χάρη του οποίου
εξαρτάται από την εκάστοτε τιµή του cλ. Η τιµή αυτή µπορεί να υπολογιστεί µε βάση το ακόλουθο
σχήµα:
l

( -1/2)*w-(l-ls)/2

( -1/2)*w-(l-(l-ls)/2)

ls

R

R

R

R

c

c

( -1/2)*w

Σχήµα Π3.5: Συµβολισµοί και λεπτοµέρεια γεωµετρίας κυρτωµένου κυλινδρικού τριβέα.
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l − ls 
1
c1(λ ) = R − R 2 −  λ −  w −
2
2 



2


1
l + ls 
c 2(λ ) = R − R −  λ −  w −
2
2 


2

2

(Π3.1.10)

1

l − ls

 c1( λ ) , if 0 ≤  λ − 2  w ≤ 2




l − ls 
1
l + ls
c ( λ ) =  0, if
≤ λ − w ≤
2
2
2



1
l + ls 
≤ λ − w ≤ l
c 2 ( λ ) , if
2
2


Χρησιµοποιώντας τις παραπάνω εξισώσεις µπορούν να βρεθούν οι δυνάµεις επαφής για κάθε φύλλο
του κυλινδρικού τριβέα και στην συνέχεια να αθροιστούν όλες προκειµένου να χρησιµοποιηθούν
στις εξισώσεις ισορροπίας. Με αυτό τον τρόπο έχουµε το πλεονέκτηµα της χρήσης του πραγµατικού
µήκους επαφής του κυλινδρικού τριβέα (ανάλογα µε τα επιβαλλόµενα φορτία), καθώς και την
πιθανή ασύµµετρη κατανοµή των δυνάµεων επαφής πάνω στον τριβέα στην περίπτωση εφαρµογής
καµπτικής ροπής ή ύπαρξης κακής ευθυγράµµισης.
Πέρα από την παραπάνω διαφορά των κυλινδρικών τριβέων σε σχέση µε τους σφαιρικούς, ο τρόπος
ανάλυσης και στις δύο περιπτώσεις είναι ίδιος.

Π3.2 Ταχύτητα περιστροφής
Π3.2.1 Εσωτερικές ταχύτητες εδράνων
Προκειµένου να δοθούν οι εξισώσεις υπολογισµού των εσωτερικών ταχυτήτων στην περίπτωση της
απλής κύλισης, θα θεωρήσουµε το ακόλουθο σχήµα:

Σχήµα Π3.6: Ταχύτητες κύλισης.
Με βάση το σχήµα αυτό ισχύουν οι ακόλουθες εξισώσεις:

1
ui = ωi d m (1 − γ )
2
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1
uo = ωo d m (1 + γ )
2
um =

1
( ui + uo )
2

(Π3.2.2)

(Π3.2.3)

ή διαφορετικά (χρησιµοποιώντας ρυθµούς περιστροφής αντί για ταχύτητες):

nm =

1
 ni (1 − γ ) + no (1 + γ ) 
2

nR = ( nm − ni )

dm
(1 − γ )
D

(Π3.2.4)

(Π3.2.5)

Ανάλυση εσωτερικών ταχυτήτων ένσφαιρων τριβέων.

 

Στην παράγραφο αυτή θα δοθούν αναλυτικά οι εξισώσεις των εσωτερικών ταχυτήτων ένσφαιρων
τριβέων, λαµβάνοντας υπόψη τις επαφές των σφαιρών τόσο µε τον εσωτερικό όσο και µε τον
εξωτερικό δακτύλιο, καθώς επίσης και την κύλιση και την ολίσθηση που εµφανίζονται. Η ανάπτυξη
που παρουσιάζεται έχει υιοθετηθεί σε πολλές αναφορές, αλλά έχει τις ρίζες της στην αναφορά [58].
∆εδοµένου ότι η αναλυτική απόδειξη των εξισώσεων είναι έξω από τους σκοπούς αυτής της
εργασίας, θα δώσουµε στην συνέχεια κάποια σχήµατα όπου φαίνονται οι βασικές συνιστώσες των
ταχυτήτων περιστροφής, προκειµένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η τοποθέτησή τους στον χώρο,
καθώς και τις τελικές εξισώσεις υπολογισµού τους (η επεξήγηση των συµβολισµών δίνεται µεταξύ
άλλων και στην αναφορά [85]):
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Σχήµα Π3.7: Στιγµιαία θέση ενός στοιχειώδους σωµατιδίου µιας σφαίρας – συστήµατα
συντεταγµένων και συνιστώσες ταχυτήτων περιστροφής.
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2

D
δ o = R − a −   − ao2
2
2
o

2
o

Σχήµα Π3.8: Επαφή σφαίρας µε τον εξωτερικό δακτύλιο.
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2

D
δ i = R − a −   − ai2
2
2
i

2
i

Σχήµα Π3.9: Επαφή σφαίρας µε τον εσωτερικό δακτύλιο.
Από τα παραπάνω σχήµατα και µετά από ανάλυση όλων των ταχυτήτων που εµφανίζονται,
µπορούµε να καταλήξουµε στις ακόλουθες εξισώσεις:
•

Γωνιακή ταχύτητα στροβιλισµού (περιστροφή της σφαίρας πάνω στην επιφάνεια επαφής
του εξωτερικού δακτυλίου κάθετα στον µεγάλο ηµιάξονα επαφής):

 ωR

ωso = 

 ωo

•

cos β cos β 'sin α o −


ωR
sin β cos α o − sin α o  ωo
ωo


(Π3.2.6)

Γωνιακή ταχύτητα περιστροφής σφαίρας στην ακτίνα ro’ όπου έχουµε απλή κύλιση:

dm

+ ro cos α o
ωR
2
= '
ωo ro ( cos β cos β 'cos α o + sin β sin α o )
'

(Π3.2.7)

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, βρίσκουµε για τον εσωτερικό δακτύλιο:

 ωR

ωsi =  −

 ωi

cos β cos β 'sin α i +


ωR
sin β cos α i + sin α i  ωi
ωi


(Π3.2.8)

d

− m + ri' cos α i
ωR
2
=
ωi ri' ( cos β cos β 'cos α i + sin β sin α i )

202

(Π3.2.9)

Παράρτηµα 3. Θεωρητική ανάλυση παραµέτρων λειτουργίας εδράνων
κύλισης
Τα αποτελέσµατα αυτά στηρίχτηκαν στην υπόθεση ότι το κέντρο της σφαίρας είναι σταθερό.
Προκειµένου βέβαια να είναι ευκολότερα εφαρµόσιµα στην πράξη, θα πρέπει να θεωρήσουµε ότι
είναι ακίνητος ο εξωτερικός δακτύλιος (οπότε και θα ισχύει ωm=-ωο). Τότε παίρνουµε τις ακόλουθες
εξισώσεις για τις σχετικές γωνιακές ταχύτητες του εσωτερικού και του εξωτερικού δακτυλίου ως
προς την σφαίρα (ωi, ωο):

ωi =

ωo =

ω
d

ro'  m − ri' cos α i  ( cos β cos β 'cos α o + sin β sin α o )
2

1+ 

'  dm
'
+ ro cos α o  ( cos β cos β 'cos α i + sin β sin α i )
ri 
 2

−ω
d


ri'  m + ro' cos α o  ( cos β cos β 'cos α i + sin β sin α i )
2


1+
d


ro'  m − ri' cos α i  ( cos β cos β 'cos α o + sin β sin α o )
 2


(Π3.2.10)

(Π3.2.11)

Επιπλέον, είναι:

ωR =

−ω
ro'

( cos β cos β 'cos α o + sin β sin α o )
dm
+ ro' cos α o
2

r ' ( cos β cos β 'cos α i + sin β sin α i )
+ i
dm
− ri' cos α
2

(Π3.2.12)

Με παρόµοιο τρόπο, αν υποθέσουµε τώρα ότι περιστρέφεται ο εξωτερικός δακτύλιος µε απόλυτη
γωνιακή ταχύτητα ω και ο εσωτερικός δακτύλιος είναι ακίνητος, τότε θα έχουµε ωm=ωi και
ω=ωm+ωο και επίσης:

ωi =

ωo =

ωR =

−ω
d

ro'  m − ri' cos α i  ( cos β cos β 'cos α o + sin β sin α o )
2

1+ 

'  dm
'
ri 
+ ro cos α o  ( cos β cos β 'cos α i + sin β sin α i )
 2


ω
d

ri'  m + ro' cos α o  ( cos β cos β 'cos α i + sin β sin α i )
2


1+
d


ro'  m − ri' cos α i  ( cos β cos β 'cos α o + sin β sin α o )
 2


ω
ro'

( cos β cos β 'cos α o + sin β sin α o )
dm
+ ro' cos α o
2

r ' ( cos β cos β 'cos α i + sin β sin α i )
+ i
dm
− ri' cos α
2

(Π3.2.13)

(Π3.2.14)

(Π3.2.15)

∆εδοµένου τώρα ότι η πλήρης ανάλυση της δυναµικής συµπεριφοράς και των φορτίων κάθε σφαίρας
που απαιτείται για την εφαρµογή των παραπάνω εξισώσεων στην πράξη είναι δύσκολη, συνηθίζεται
να γίνονται κάποιες απλοποιητικές παραδοχές, οι οποίες δεν οδηγούν σε µετρήσιµες αποκλίσεις από
τις ακριβείς τιµές. Μία από αυτές τις παραδοχές είναι η υπόθεση ότι έχουµε κύλιση και στροβιλισµό
στον ένα δακτύλιο και µόνο κύλιση στον άλλο. Στην περίπτωση αυτή, ο δακτύλιος όπου δεν
εµφανίζεται στροβιλισµός ονοµάζεται «ελέγχων» δακτύλιος και συνήθως στην πράξη είναι ο
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εξωτερικός. Μία επιπλέον παραδοχή είναι ότι µπορούν να αγνοηθούν τα γυροσκοπικά φαινόµενα
και συνεπώς η γωνία β ' ≈ 0 . Υποθέτοντας επίσης ότι

ri' ≈ ro' ≈

D
2

(Π3.2.16)

και εισάγοντας την µεταβλητή

γ' =

2ro'
dm

(Π3.2.17)

βρίσκουµε (για «έλεγχο εξωτερικού δακτυλίου»):

tan β =

sin (α o )

ωR
=
ω  cos α o + tan β sin α o



(Π3.2.18)

cos (α o ) + γ '
±1
cos α i + tan β sin α i  '
+
 γ cos β
1 − γ ' cos α i


1 + γ ' cos α o

(Π3.2.19)

όπου «+» ισχύει σε περίπτωση περιστροφής του εξωτερικού δακτυλίου και «-» για περιστροφή του
εσωτερικού δακτυλίου.
Αντίστοιχα, µπορούµε να βρούµε και τον λόγο ταχύτητας κλωβού-δακτυλίου στην περίπτωση
περιστροφής του εσωτερικού δακτυλίου:

ωm
=
ω

1

(1 + γ cos α ) ( cos α + tan β sin α )
1+
(1 − γ cos α ) ( cos α + tan β sin α )
'

o

i

i

i

o

o

(Π3.2.20)

'

και για περιστροφή του εξωτερικού δακτυλίου:

ωm
=
ω

1

(1 − γ cos α ) ( cos α + tan β sin α )
1+
(1 + γ cos α ) ( cos α + tan β sin α )
'

i

o

o

o

i

i

(Π3.2.21)

'

Αντικαθιστώντας και την εξίσωση που βρέθηκε προηγουµένως για το β, παίρνουµε τελικά:
Περιστρεφόµενος εσωτερικός δακτύλιος:
1 − γ ' cos α i
ωm
=
ω 1 + cos (α i − α o )

(Π3.2.22)

Περιστρεφόµενος εξωτερικός δακτύλιος:

ωm cos (α i − α o ) + γ ' cos α i
=
ω
1 + cos (α i − α o )
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Παράρτηµα 4.

Περιγραφή πειραµατικής διάταξης.

Σε αυτό το παράρτηµα δίνεται µία λεπτοµερής περιγραφή της πειραµατικής διάταξης που
χρησιµοποιήθηκε σε αυτή την εργασία. Η πειραµατική αυτή διάταξη κατασκευάστηκε προκειµένου
να είναι δυνατή η χρήση ενός εµπορικού προγράµµατος ανίχνευσης βλαβών σε κατά το δυνατόν
ρεαλιστικότερες συνθήκες. Ο τελικός σκοπός ήταν η καλύτερη κατανόηση των αποτελεσµάτων που
υπάρχουν συνήθως διαθέσιµα στην πράξη κατά την ανίχνευση βλαβών και που πρόκειται να
αποτελέσουν την βάση για την αναγνώριση βλαβών που προτείνεται σε αυτή την εργασία. Στην
συνέχεια γίνεται αναφορά σε κάθε στοιχείο της πειραµατικής διάταξης ξεχωριστά, αλλά και στην
λειτουργία της σαν σύνολο. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να έχουµε µία καλύτερη κατανόηση των
δυνατοτήτων και των περιορισµών αυτής της διάταξης, προκειµένου στην συνέχεια να γίνουν
καλύτερα κατανοητά τα αποτελέσµατα των πειραµατικών µετρήσεων.

Π4.1 Γενική περιγραφή.
Η πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε φαίνεται στην ακόλουθη φωτογραφία:
10

1

9

2

3

8

7

4

6

5

Σχήµα Π4.1: Συναρµολογηµένη πειραµατική διάταξη.
Τα εξαρτήµατα που αποτελούν την διάταξη αυτή είναι τα παρακάτω:
Ηλεκτρικός κινητήρας (3).
Μηχανικός σύνδεσµος (4).
Αυξηντήρας ταχύτητας (5).
∆ύο τροχαλίες συνδεδεµένες µε ιµάντα (6).
Έδρανα κύλισης (7 και 9).
Κυρίως άξονας (8).
Μετατροπέας συχνότητας (2).
Κουτί ελέγχου (1).
Μεταλλική βάση στήριξης – συναρµολόγησης (10).
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Κατά την λειτουργία της µηχανής αυτής, ο ηλεκτρικός κινητήρας (3) δίνει κίνηση µέσω του
µηχανικού συνδέσµου (4) στον αυξηντήρα. Αυτός µε την σειρά του κινεί την τροχαλία που
βρίσκεται στην έξοδό του. Μέσω του ιµάντα, η κίνηση µεταφέρεται στην δεύτερη τροχαλία (6) και
συνεπώς και στον κυρίως άξονα (8). Ο άξονας αυτός στηρίζεται στα δύο έδρανα κύλισης (7 και 9)
και συνδέεται µε µία πέδη (δεν φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία), ενώ όλα τα εξαρτήµατα είναι
συναρµολογηµένα πάνω στην µεταλλική βάση (10). Όπως θα φανεί κατά την αναλυτική περιγραφή
των παραπάνω εξαρτηµάτων στην ακόλουθη υποπαράγραφο, η συνολική σχέση µετάδοσης της
µηχανής από τον κινητήρα προς τον κυρίως άξονα είναι 1.136 (αύξηση).
Κατά την διάρκεια της συναρµολόγησης έχει ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να αποµονώνονται
κατά το δυνατόν οι κραδασµοί των διάφορων εξαρτηµάτων από την µεταλλική βάση (µέσω
ελαστικών ροδελών). Αυτή µε την σειρά της, αποµονώνεται από εξωτερικές ως προς το σύστηµα
ταλαντώσεις µέσω ελαστικών εδράσεων.

Π4.2 Περιγραφή επιµέρους εξαρτηµάτων.
Στην παράγραφο αυτή θα δοθεί µια πιο λεπτοµερής περιγραφή των επιµέρους εξαρτηµάτων της
πειραµατικής διάταξης µε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, προκειµένου να σχηµατιστεί µια πιο
πλήρης εικόνα των δυνατοτήτων και των περιορισµών της.
Ηλεκτρικός κινητήρας.
Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι ένας τριφασικός κινητήρας ο οποίος µπορεί να συνεργαστεί µε τον
µετατροπέα συχνότητας που αναφέρεται στην συνέχεια. Oι απώλειες είναι µικρές και δεν υπάρχει
κάποιο παραγόµενο έργο, εκτός ίσως από την ενέργεια που καταναλώνεται στο φρένο. Έτσι
αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί ένας µικρός κινητήρας ισχύος 0.75kW (1500rpm).
Μετατροπέας συχνότητας.
Μονοφασικός µετατροπέας συχνότητας, ισχύος 0.75kW, ο οποίος είναι ρυθµισµένος έτσι ώστε η
ταχύτητα που µας δείχνει η οθόνη του να ισούται µε την εκάστοτε ταχύτητα του κινητήρα.
Αυξηντήρας ταχύτητας.
Ο αυξηντήρας που χρησιµοποιήθηκε είναι µία ειδική κατά παραγγελία κατασκευή. Ο κυριότερος
λόγος για αυτό ήταν ότι µε αυτό τον τρόπο ήταν δυνατόν να εισάγουµε σφάλµατα κατά την
κατασκευή του. Επίσης, αυτό µας βοήθησε στην καλύτερη χωροθέτηση των εξαρτηµάτων. Είναι
ένας αυξηντήρας µονοβάθµιος, εσωτερικής οδόντωσης µε σχέση αύξησης ίση µε 2. Στην είσοδο,
έχουµε ένα γρανάζι-στεφάνη µε 40 δόντια ενώ, στην έξοδο το πηνιόν µε 20 δόντια. Το module των
γραναζιών είναι 1,5. Το υλικό κατασκευής τους είναι µαλακός σίδηρος. Ο αυξηντήρας είναι
σχεδιασµένος να δουλεύει χωρίς προβλήµατα για ρυθµό περιστροφής στην είσοδο 400 – 500 RPM,
εξαιτίας του µικρού module του. Παρ` όλα αυτά, στο εργαστήριο θα δουλέψει µέχρι και τις 1500
RPM περίπου, δηµιουργώντας µεγάλο θόρυβο. Το πρόβληµα αυτό, αφού µελετηθεί σε αυτή την
εργασία, θα διορθωθεί µελλοντικά µε την κατασκευή άλλου κιβωτίου.
Τα ρουλεµάν του µειωτήρα είναι βαθείας αύλακος της εταιρίας SKF µε κωδικό 6004. Η εσωτερική
διάµετρός τους είναι 20mm, ενώ η εξωτερική τους διάµετρος είναι 42mm. Οι άξονες του µειωτήρα,
έχουν διάµετρο 20mm. Τέλος, η λίπανση του γίνεται µε βαλβολίνη SAE 80/90. Η εκκεντρότητα
µεταξύ των δύο αξόνων του, που εµφανίζεται λόγω της εσωτερικής οδόντωσης, χρησιµοποιείται για
την τάνυση του ιµάντα.
Σύστηµα τροχαλιών – ιµάντα – άξονα.
∆ύο τροχαλίες µε ένα αυλάκι, η κινητήριος µε διάµετρο 67mm και η κινούµενη µε διάµετρο 118mm.
Ο ιµάντας που τις ενώνει έχει µήκος 962mm. Η κινούµενη τροχαλία είναι προσαρτηµένη σε έναν
τυποποιηµένο άξονα µε 800mm µήκος και 50mm διάµετρο.
Έδρανα κύλισης.
Αυτορρύθµιστο σφαιρικό ρουλεµάν SKF 1211: Η εσωτερική διάµετρος του ρουλεµάν είναι 55mm,
ενώ η εξωτερική του 100mm. Στην συναρµολογηµένη διάταξη, το ρουλεµάν είναι σταθερό. Τέλος, η
λίπανσή του γίνεται µε λάδι SAE 30.
Ρουλεµάν βαθείας αύλακος SKF ΥΕΤ210: Η εσωτερική διάµετρος του ρουλεµάν είναι 50mm, ενώ η
εξωτερική του 90mm
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Βοηθητικά εξαρτήµατα.
Έχουν χρησιµοποιηθεί επίσης κόµπλερ και taper bushes για τις συνδέσεις των εξαρτηµάτων, καθώς
και ελάσµατα αλουµινίου για την σωστή ευθυγράµµισή τους πάνω στην αλουµινένια βάση. Επίσης
κατασκευάστηκε ηλεκτρολογικό κουτί ελέγχου λειτουργίας µε διακόπτες τροφοδοσίας για πιο
ασφαλή λειτουργία. Το ίδιο κουτί φέρει και ροοστάτη για τον έλεγχο του µετατροπέα συχνότητας
και κατ’ επέκταση της ταχύτητας του κινητήρα. Τέλος, σε κάποιες δοκιµές έχει χρησιµοποιηθεί και
φρένο, για έλεγχο του φορτίου, αν και σε γενικές γραµµές δεν φάνηκε να είναι απαραίτητο για τους
σκοπούς αυτής της διάταξης, γιατί, δεδοµένης της πολύ µικρής ισχύος του κινητήρα, ένα µεγάλο
µέρος της στην ουσία καταναλώνεται σε τριβές στα διάφορα εξαρτήµατα.

Π4.3 ∆ηµιουργηµένες βλάβες.
∆εδοµένου ότι η πειραµατική διάταξη θα χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση βλαβών και
προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία των πειραµατικών µετρήσεων, αποφασίστηκε να
εισαχθούν ορισµένες βλάβες σε κάποια εξαρτήµατα. Οι βλάβες που επιλέχτηκαν είναι τυπικές για
πρακτικές εφαρµογές. Η διαδικασία δηµιουργίας των βλαβών µας δίνει απόλυτο έλεγχο στις
συνθήκες λειτουργίας της µηχανής και στα αναµενόµενα αποτελέσµατα, γεγονότα ιδιαίτερα
σηµαντικά, αν αναλογιστεί κανείς τον χρόνο που απαιτείται συνήθως για την εµφάνιση των βλαβών
αυτών στην πράξη, αλλά και την τυχαιότητα εµφάνισής τους.
Αναλυτικά, οι βλάβες που δηµιουργήθηκαν είναι:
•

Ένα από τα δόντια του µικρού γραναζιού έχει κατασκευαστεί µε ίσιες πλευρές και όχι
ακολουθώντας την εξειλιγµένη καµπύλη. Παρόλο που η βλάβη αυτή είναι κατασκευαστική
βλάβη και όχι βλάβη λειτουργίας, αποτελεί ίσως τον µοναδικό τρόπο να εισαχθεί ένα
πρόβληµα στον αυξηντήρα χωρίς να δηµιουργείται µεγάλος κίνδυνος κατά την λειτουργία
της µηχανής. Το σπάσιµο ενός δοντιού θα αποτελούσε ίσως καλύτερη προσοµοίωση
βλάβης λειτουργίας, αλλά θα µπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις,
δεδοµένου ότι η διάταξη χρησιµοποιείται για παρουσιάσεις στους µαθητές. Η βλάβη που
επιλέχτηκε δεν είναι τόσο σοβαρή για την ασφαλή λειτουργία όσο ένα σπάσιµο δοντιού,
αλλά αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία ελέγχου της ευαισθησίας των µεθόδων ανίχνευσης
βλαβών που χρησιµοποιούνται στην πράξη. Αν οι µέθοδοι αυτοί µπορούν να εντοπίσουν
αυτό το µικρό σχετικά πρόβληµα στο γρανάζι, τότε είναι βέβαιο ότι θα συµβεί το ίδιο και
σε σοβαρότερες περιπτώσεις βλαβών.

•

Έχει εισαχθεί µια µικρή κακή ευθυγράµµισης στον µηχανικό σύνδεσµο που µεταφέρει την
κίνηση από τον κινητήρα στον αυξηντήρα. Η βλάβη αυτή είναι ιδιαίτερα συνηθισµένη στην
πράξη και µπορεί να οφείλεται τόσο σε λάθος κατά την συναρµολόγηση, όσο και σε
σφάλµα κατά την λειτουργία (λανθασµένα υπολογισµένες θερµικές διαστολές, φυσιολογική
φθορά κ.λ.π.).

•

Ο ιµάντας ανάµεσα στις δύο τροχαλίες έχει σφιχτεί λιγότερο από το κανονικό. Αυτή η
βλάβη προσοµοιάζει το χαλάρωµα του ιµάντα που εµφανίζεται στην πράξη λόγω της
φθοράς του.

•

Οι τροχαλίες δεν είναι πλήρως ευθυγραµµισµένες.

•

Στο αυτορρύθµιστο σφαιρικό έδρανο 1211 έχει σπαστεί ο κλωβός σε κάποιο σηµείο, ενώ
έχει επίσης εισαχθεί και αρκετή ποσότητα ρινισµάτων αλουµινίου στο λιπαντικό.
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Παράρτηµα 5.
διατάξεων.

Περιγραφή και αρχή λειτουργίας µετρητικών

Στο παράρτηµα αυτό και για λόγους πληρότητας της παρούσας εργασίας, δίνονται τα κυριότερα
χαρακτηριστικά των µετρητικών διατάξεων που χρησιµοποιήθηκαν για την ανίχνευση των βλαβών
της πειραµατικής διάταξης. Παράλληλα, έτσι δίνεται και µία ευκαιρία να δοθούν µερικές πρακτικές
συµβουλές για την σωστή πρακτική που πρέπει να ακολουθείται κατά την ανίχνευση βλαβών. Στην
συγγραφή αυτού του παραρτήµατος ήταν ιδιαίτερα σηµαντική η βοήθεια των εγχειριδίων χρήσης
του προγράµµατος ανίχνευσης βλαβών που χρησιµοποιήθηκε (αναφορές [137], [138] και [140]).

Π5.1 Γενική περιγραφή χρησιµοποιούµενων µετρητικών διατάξεων.
Προκειµένου να γίνει η όσο το δυνατόν καλύτερη προσοµοίωση των συνθηκών που συναντώνται σε
εργασίες συντήρησης στην πράξη, αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί ένα εµπορικό πακέτο
ανίχνευσης βλαβών. Στην απόφαση αυτή συνηγόρησαν και οι λόγοι κατασκευής της πειραµατικής
διάταξης που αναλύθηκαν στο προηγούµενο παράρτηµα. Το πρόγραµµα που επιλέχτηκε, µετά από
µία εκτεταµένη έρευνα αγοράς, ήταν το CondmasterPro® της Σουηδικής εταιρίας SPM. Το
πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιείται από πολλές εταιρίες στην πράξη και έχει τις δυνατότητες, αλλά και
τους περιορισµούς των περισσότερων παρόµοιων προγραµµάτων.
Το πρόγραµµα αυτό συνοδεύεται από ένα πλήρες σύνολο µετρητικών αισθητήρων. Το γεγονός αυτό
κάνει την λήψη των µετρήσεων πιο εύκολη, χωρίς την ανάγκη αναζήτησης για πιθανές
ασυµβατότητες ανάµεσα στους αισθητήρες και στο σύστηµα συλλογής και ανάλυσης των
µετρούµενων µεγεθών. Επίσης, η ύπαρξη ενός φορητού συστήµατος συλλογής και αρχικής
επεξεργασίας των µετρήσεων, φέρνει την όλη διαδικασία προσοµοίωσης του εργαστηρίου,
περισσότερο κοντά στην πράξη. Το σύνολο των µετρητικών διατάξεων φαίνονται, στην γενική τους
µορφή, στην συνέχεια:

Σχήµα Π5.1: Χρησιµοποιούµενες µετρητικές διατάξεις [140].
Τα εξαρτήµατα που φαίνονται είναι:
Τ30

Κεντρική µονάδα µετρήσεων.

TRV-xx Επιταχυνσιόµετρο.
TRX-16 Μαγνήτης για την προσαρµογή του επιταχυνσιοµέτρου.
TRA-30 Καλώδιο σύνδεσης επιταχυνσιοµέτρου.
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TRA-22 Αισθητήρας µεθόδου SPM.
TAD-18 Αισθητήρας µέτρησης ταχύτητας.
13603

Μετατροπέας σύνδεσης στον Η/Υ και στον µετρητή ταχύτητας.

Στις παραγράφους που ακολουθούν θα γίνει µία αναλυτική περιγραφή των δυνατοτήτων των
µετρητικών διατάξεων και της αρχής λειτουργίας τους, σε συνδυασµό πάντα µε την πρακτική
εφαρµογή τους.

Π5.2 Επιταχυνσιόµετρο.
Π5.2.1 Αρχή λειτουργίας.
Το επιταχυνσιόµετρο είναι µια µετρητική διάταξη που χρησιµοποιεί πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους
για να µετατρέψει την µηχανική ενέργεια σε ηλεκτρικό φορτίο. Οι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι
έχουν την ιδιότητα να αναπτύσσουν ηλεκτρικό δυναµικό όταν ασκείται επάνω τους κάποια πίεση.
Στην περίπτωση των επιταχυνσιοµέτρων, η πίεση αυτή ασκείται από τις µάζες αναφοράς που
βρίσκονται πάνω από τους κρυστάλλους, όπως φαίνεται σχηµατικά παρακάτω:

Σχήµα Π5.2: Σχηµατική αναπαράσταση επιταχυνσιοµέτρου [17].
Οι µάζες αναφοράς (3) κινούνται σχετικά µε τους πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους (2), οι οποίοι
στηρίζονται στην βάση (1). Το συναρµολόγηµα αυτό καλύπτεται από ένα κάλυµµα (4). Η κίνηση
µιας µάζας αναφοράς πάνω στον κρύσταλλο µπορεί να προσοµοιαστεί µε την κίνηση ενός
συστήµατος µάζας – ελατηρίου. Ένα απλοποιηµένο µοντέλο θα ήταν λοιπόν όπως φαίνεται
παρακάτω:
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xs

ms

xB

mB

Fe
Σχήµα Π5.3: Απλοποιηµένο µοντέλο επιταχυνσιοµέτρου.
Στο σχήµα αυτό Fe είναι η εξωτερικά ασκούµενη δύναµη, mB είναι η µάζα της βάσης, ms είναι η
µάζα αναφοράς και xB, xs είναι οι µετατοπίσεις της βάσης και της µάζας αναφοράς ως προς ένα
σύστηµα συντεταγµένων. Αν L είναι η αρχική απόσταση ανάµεσα στις δύο µάζες, τότε στο σύστηµα
ασκούνται οι ακόλουθες δυνάµεις:
∆ύναµη ελατηρίου: F = k ( xs − xB − L ) .

xB = F + Fe
∆ύναµη βάσης: mB &&
xs = − F
∆ύναµη στην µάζα αναφοράς: ms &&
Εφαρµόζοντας τις εξισώσεις ισορροπίας των δυνάµεων και εκτελώντας τις πράξεις, προκύπτει η
ακόλουθη διαφορική εξίσωση που περιγράφει το απλοποιηµένο µοντέλο:

r = −kr −
µ &&

µ
mB

Fe

(Π5.2.1)

Όπου

r = xs − xB − L

µ=

ms mB
ms + mB

(Π5.2.2)
(Π5.2.3)

Από την διαφορική εξίσωση προκύπτει η ιδιοσυχνότητα του επιταχυνσιοµέτρου στην περίπτωση που
η εξωτερική διέγερση είναι µηδενική:

ωn2 =

 1
k
1 
= k
+

m
m
m
 s
B 

(Π5.2.4)

Με βάση αυτή την συχνότητα, η διαφορική εξίσωση γράφεται:
&&
r + ωn2 r +

Fe
=0
mB

(Π5.2.5)

Ας υποθέσουµε τώρα ότι στο επιταχυνσιόµετρο ασκείται µία ηµιτονοειδής δύναµη:
F = F0 sin (ωt )

(Π5.2.6)

Η µετατόπιση θα είναι τότε της µορφής (γραµµικό σύστηµα):
r = R sin (ωt )

(Π5.2.7)
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Οπότε τελικά παίρνουµε για το πλάτος της ταλάντωσης της σχετικής µετατόπισης:

R=−

(

F0

mB ωn2 − ω 2

)

(Π5.2.8)

Για την περίπτωση που η συχνότητα διέγερσης είναι πολύ µικρότερη της ιδιοσυχνότητας του
επιταχυνσιοµέτρου, προκύπτει:

R0 = −

F0

(Π5.2.9)

mBωn2

Είναι εποµένως:

R
=
R0

1
ω 
1− 

 ωn 

2

(Π5.2.10)

Συνεπώς, το επιταχυνσιόµετρο έχει σταθερή απόκριση (άρα και σταθερή τάση εξόδου) για σταθερή
δύναµη σε συχνότητες χαµηλότερες της συχνότητας συντονισµού, ενώ στην περιοχή της
ιδιοσυχνότητας εµφανίζει απότοµα µια µεγάλη αύξηση της απόκρισής του. Με άλλα λόγια η
χρήσιµη περιοχή συχνοτήτων του επιταχυνσιοµέτρου είναι µακριά από την συχνότητα συντονισµού
του, στην οποία εµφανίζεται «κορεσµός» στην έξοδο (µεγάλη τάση εξόδου) και συνεπώς
αναξιόπιστα αποτελέσµατα.
Όσο µεγαλύτερη είναι η συχνότητα συντονισµού, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η χρήσιµη
(γραµµική) περιοχή συχνοτήτων του επιταχυνσιοµέτρου. Ένας τρόπος να αυξηθεί η ιδιοσυχνότητα
είναι µε µείωση της µάζας αναφοράς, δεδοµένου ότι η δυσκαµψία των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων
είναι γενικά σταθερή. Όταν όµως η µάζα αυτή µειώνεται, µειώνεται αντίστοιχα και η δύναµη που
ασκείται στο πιεζοηλεκτρικό στοιχείο, µε αποτέλεσµα πιο µικρή τάση εξόδου και άρα µικρότερη
ευαισθησία. Συνεπώς, θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τοµή, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε
εφαρµογής. Όσον αφορά από την άλλη µεριά την απόκριση στις πολύ χαµηλές συχνότητες, αυτή
εξαρτάται κυρίως από τον ενισχυτή που χρησιµοποιείται στην έξοδο του επιταχυνσιοµέτρου και
στον θόρυβο του συστήµατος µέτρησης. Σε γενικές γραµµές βέβαια, όπως θα δούµε και παρακάτω,
σε µικρές συχνότητες, προτιµάται η χρήση αισθητήρων σχετικής ταχύτητας ή µετατόπισης.
Π5.2.2 Επιλογή – πρακτικές συµβουλές.
Προκειµένου να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης η αναφορά µας στα επιταχυνσιόµετρα, θεωρούµε
σκόπιµο να αναφέρουµε τους λόγους που µας οδήγησαν στο να διαλέξουµε αυτό τον τύπο
αισθητήρα.
Το επιταχυνσιόµετρο είναι ο πιο διαδεδοµένος αισθητήρας µέτρησης ταλαντώσεων για τους
σκοπούς της συντήρησης. Η βασική αιτία για αυτό, είναι το γεγονός ότι το επιταχυνσιόµετρο έχει
πολύ καλή απόκριση στις υψηλές συχνότητες (πάνω από 2kHz). Στις συχνότητες αυτές εµφανίζονται
και οι περισσότερες χαρακτηριστικές συχνότητες βλαβών σε πρακτικές εφαρµογές. Η
αποτελεσµατικότητά τους σε χαµηλότερες συχνότητες δεν είναι και τόσο καλή, χωρίς όµως να είναι
και απαγορευτική, µε αποτέλεσµα τελικά να χρησιµοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις. Στην
περίπτωση βέβαια που µας ενδιαφέρουν χαµηλές συχνότητες στην περιοχή των 10Hz, θα έπρεπε να
χρησιµοποιήσουµε έναν αισθητήρα σχετικής µετατόπισης, ενώ στις ενδιάµεσες συχνότητες ένας
αισθητήρας ταχύτητας θα ήταν πιο αποτελεσµατικός. Και οι δύο αυτοί αισθητήρες όµως δεν θα µας
έδιναν καλά αποτελέσµατα στις µεγαλύτερες συχνότητες, που είναι και οι πιο ενδιαφέρουσες, και
για αυτό τον λόγο δεν αναλύονται περισσότερο σε αυτό το κεφάλαιο.
Όσον αφορά τώρα στην πρακτική θεώρηση του τρόπου σωστής χρήσης αυτού του τύπου αισθητήρα,
µπορούµε να αναφέρουµε συνοπτικά τα εξής (βλέπε για παράδειγµα και αναφορές [6], [17] και
[140]):
•
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Απαιτείται πολύ καλή προσαρµογή του αισθητήρα πάνω στο µετρούµενο σώµα.
∆ιαφορετικά είναι σίγουρο ότι στο µετρούµενο µέγεθος θα εισαχθεί θόρυβος και µη
γραµµικά φαινόµενα, µε αποτέλεσµα την κακή αξιοπιστία των µετρήσεων και την δυσκολία
στην εξαγωγή συµπερασµάτων.
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•

Προκειµένου να επιτευχθεί επαναληψιµότητα των µετρήσεων και δυνατότητα σύγκρισης
µετρήσεων που έχουν ληφθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγµές σε µια µηχανή, είναι
απαραίτητο να λαµβάνονται οι µετρήσεις πάντα ακριβώς από τα ίδια σηµεία. Αυτό γίνεται
ή µε την χρήση µόνιµα τοποθετηµένων αισθητήρων, ή µε την δηµιουργία σπειρωµάτων, ή
µε την χρήση συστηµάτων ταχείας σύνδεσης / αποσύνδεσης του αισθητήρα στα σηµεία
ενδιαφέροντος που θα πρέπει να είναι προσηµειωµένα. Η χρήση µαγνητών θα πρέπει να
γίνεται µε ιδιαίτερα µεγάλη προσοχή, προκειµένου να γίνεται µέτρηση πάντα στο ίδιο
σηµείο και να µην εισάγονται πολλές αλλοιώσεις στην δυναµική συµπεριφορά του
αισθητήρα (καθαρές επιφάνειες επαφής).

•

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο άξονας µέγιστης ευαισθησίας του επιταχυνσιοµέτρου, καθώς
και η κατά το δυνατόν εξάλειψη των εγκάρσιων φορτίων. Η αιτία για αυτό είναι ότι στην
πράξη τα εγκάρσια φορτία θα οδηγήσουν σε ταλάντωση και στον άξονα που µετράµε, µε
αποτέλεσµα λανθασµένες µετρήσεις. Στις περιπτώσεις που τα εγκάρσια φορτία δεν
µπορούν να αποφευχθούν, θα πρέπει το επιταχυνσιόµετρο να τοποθετείται έτσι ώστε οι
φορτίσεις αυτές να είναι κατά µήκος του άξονα ελάχιστης εγκάρσιας ευαισθησίας
(σηµειώνεται συνήθως µε µία κόκκινη τελεία. Για την περίπτωση που θέλουµε µετρήσεις
σε δύο ή τρεις κάθετους άξονες, θα πρέπει να προτιµηθεί ένας αισθητήρας που µετράει
ταυτόχρονα σε αυτούς τους άξονες.

•

Τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα µονωµένα, καθώς
επίσης και να διασταυρώνονται πάντα σε ορθή γωνία, για να αποφευχθούν
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές. Θα πρέπει επίσης να χρησιµοποιούνται καλώδια ίδιων
προδιαγραφών σε κάθε µέτρηση και σταθερού µήκους, δεδοµένου ότι η χωρητικότητα του
καλωδίου έχει ληφθεί υπόψη στον σχεδιασµό του ηλεκτρονικού συστήµατος συλλογής,
ενίσχυσης και διαµόρφωσης τους σήµατος του επιταχυνσιοµέτρου.

•

Θα πρέπει να αποφεύγονται τα πεσίµατα του αισθητήρα σε σκληρή βάση καθώς και
γενικότερα τα χτυπήµατα ή η διέγερση σε συχνότητα πολύ κοντά στην ιδιοσυχνότητα,
δεδοµένου ότι όλα αυτά θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε µόνιµη βλάβη (µόνιµες
παραµορφώσεις ή βραχυκυκλώµατα). Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιµοποιούνται
τα τυχόν κουτιά µεταφοράς που προµηθεύει ο κατασκευαστής.

•

Θα πρέπει πάντα να λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του
επιταχυνσιοµέτρου για την σωστή τοποθέτησή του, ειδικά στο θέµα των θερµοκρασιών στις
οποίες αυτό µπορεί να δουλέψει σωστά.

Π5.3 Αισθητήρας µεθόδου SPM.
Ο αισθητήρας της µεθόδου SPM είναι µία ειδική µορφή επιταχυνσιοµέτρου µε συχνότητα
συντονισµού στα 32kHz. Εποµένως, ο αισθητήρας αυτός αντιδρά µε µεγάλο πλάτος ταλάντωσης
στους µικρούς κρουστικούς παλµούς που αποτελούν το προς µέτρηση µέγεθος. Οι υπόλοιπες
ταλαντώσεις της µηχανής δεν είναι αρκετές για να διεγείρουν αυτό τον αισθητήρα, αλλά εκτός
αυτού, στην µετρητική διάταξη που συνδέεται αυτός ο αισθητήρας υπάρχει και ένα ηλεκτρικό
φίλτρο που επιτρέπει την διέλευση µιας σειράς µεταβατικών κυµάτων στα 32kHz. Το πλάτος της
ταλάντωσης κάθε κύµατος, και συνεπώς και του ηλεκτρικού σήµατος που βγαίνει από τον
αισθητήρα, είναι ανάλογο της ενέργειας του κρουστικού παλµού που το δηµιούργησε.
Η µέτρηση µε τον αισθητήρα της µεθόδου SPM γίνεται κρατώντας τον αισθητήρα µε το χέρι όπως
φαίνεται σχηµατικά παρακάτω:
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Σχήµα Π5.4: Τρόπος χρήσης αισθητήρα µεθόδου SPM [140].
Όπως είναι φανερό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή εφαρµογή του αισθητήρα.
Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να ασκηθεί η απαιτούµενη δύναµη για να µπορέσει ο αισθητήρας να
µετρήσει σωστά και παράλληλα, προκειµένου οι µετρήσεις να είναι συγκρίσιµες, θα πρέπει να
µετράµε πάντα στο ίδιο σηµείο της µηχανής. Επιπλέον, θα πρέπει ο αισθητήρας να δείχνει
κατευθείαν προς το έδρανο κύλισης που εξετάζεται. Όσον αφορά στον τρόπο εφαρµογής πάνω στην
επιφάνεια µέτρησης, θα πρέπει να έχουµε υπόψη το παρακάτω σχήµα:

Σχήµα Π5.5: Τρόπος εφαρµογής αισθητήρα µεθόδου SPM στην επιφάνεια µέτρησης [140].
∆εδοµένου ότι τα σήµατα που προσπαθούµε να µετρήσουµε µε τον αισθητήρα αυτό είναι χαµηλά
ενεργειακά και µειώνονται τάχιστα καθώς διαδίδονται µέσα στο µέταλλο και ειδικά στην
διεπιφάνεια µετάλλων, θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι:
•

Η νοητή πορεία του σήµατος που θέλουµε να µετρήσουµε θα πρέπει να περιλαµβάνει το
πολύ µία διεπιφάνεια µετάλλων (σηµείο ένωσης δύο ξεχωριστών κοµµατιών, όπως για
παράδειγµα είναι το έδρανο κύλισης και η βάση του).

•

Θα πρέπει να επιλέγεται σηµείο µέτρησης κατά το δυνατόν πιο κοντά στο σηµείο που
ξεκινάει το σήµα (µέγιστη προτεινόµενη απόσταση 75mm) και αν είναι δυνατόν σε ευθεία
γραµµή ως προς αυτό.

•

Το σηµείο µέτρησης θα πρέπει να είναι µέσα στην περιοχή φόρτισης του εδράνου κύλισης
(σε αυτό µπορεί να µας βοηθήσει το πρόγραµµα ανάλυσης εδράνων κύλισης (κεφάλαιο 7).

•

Θα ήταν ίσως χρήσιµο να γίνουν µερικές δοκιµαστικές µετρήσεις µε σκοπό να βρεθεί το
σηµείο που δίνει το ισχυρότερο σήµα.

Οι παραπάνω συµβουλές µπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητές µε το παρακάτω σχήµα:
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Σχήµα Π5.6: Σχηµατική αναπαράσταση διάδοσης σήµατος µεθόδου SPM [140].

Π5.4 Σύστηµα µέτρησης ταχύτητας ατράκτου.
Μία πολύ σηµαντική παράµετρος για την σωστή αναγνώριση και ανάλυση των βλαβών λειτουργίας
είναι η ταχύτητα περιστροφής της ατράκτου. Όπως έχει γίνει φανερό και στα προηγούµενα
κεφάλαια, οι χαρακτηριστικές συχνότητες των διαφόρων βλαβών είναι συνάρτηση της ταχύτητας
αυτής. Συνεπώς, η όσο το δυνατόν πιο σωστή καταγραφή της, πριν την ανάλυση των
αποτελεσµάτων, µπορεί να εγγυηθεί την σωστή αποτύπωση των διαφόρων πιθανών σφαλµάτων της
µηχανής.
Έχοντας αυτά στο µυαλό µας, θεωρήσαµε σηµαντική την χρησιµοποίηση ενός συστήµατος
µέτρησης της ταχύτητας. Το σύστηµα αυτό είναι ένα κοµµάτι του χρησιµοποιούµενου
προγράµµατος συντήρησης (CondmasterPro®), µε αποτέλεσµα η εισαγωγή του στις µετρήσεις να
είναι πολύ εύκολη και οµαλή.
Προκειµένου να λειτουργήσει το σύστηµα αυτό, θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί κατάλληλοι
ανακλαστήρες φωτός σε κάποιο σηµείο πάνω στον άξονα (όχι σε όλη την περιφέρειά του) ή στους
συνδέσµους, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία:

Σχήµα Π5.7: Ανακλαστήρες φωτός πάνω στον σύνδεσµο κινητήρα – αυξηντήρα.
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Η συσκευή εκπέµπει µία φωτεινή δέσµη προς τον άξονα, η οποία αντανακλάται από τον
ανακλαστήρα και επιστρέφει προς την συσκευή. Ο ρυθµός µε τον οποίο περνάει ο ανακλαστήρας
µπροστά από την συσκευή και αντανακλά το φως, δίνει τον ρυθµό περιστροφής της ατράκτου. Ο
τρόπος εκτέλεσης της µέτρησης φαίνεται σχηµατικά παρακάτω:

Σχήµα Π5.8: Τρόπος µέτρησης της ταχύτητας της ατράκτου [140].

Π5.5 Πρόγραµµα CondmasterPro®.
Π5.5.1 Φιλοσοφία λειτουργίας.
Το πρόγραµµα CondmasterPro® είναι ένα τυπικό πρόγραµµα ανάλυσης βλαβών λειτουργίας και
παράλληλα οργάνωσης – διαχείρισης της συντήρησης µηχανολογικών συστηµάτων. Έχει
κατασκευαστεί από την Σουηδική εταιρία SPM Instrument. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
καταγραφή και ανάλυση της εξέλιξης της λειτουργικής κατάστασης διαφόρων εξαρτηµάτων µιας
µηχανής. Η διαχείριση της πληροφορίας στηρίζεται σε µια βάση δεδοµένων, η οποία µπορεί να
αποθηκεύει λειτουργικά χαρακτηριστικά εξαρτηµάτων, κατά την διάρκεια του ακολουθούµενου
προγράµµατος συντήρησης. Ο τρόπος αποθήκευσης των δεδοµένων είναι σε µορφή «δέντρου»
ξεκινώντας από τον κορµό που είναι η εκάστοτε εγκατάσταση και προχωρώντας στις διάφορες
µηχανές που την απαρτίζουν, για να καταλήξουµε στα υπό εξέταση εξαρτήµατα αυτών των
µηχανών.
Το πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε δύο διαφορετικές µορφές λειτουργίας:
•

Λειτουργία ελέγχου µίας µόνο µονάδας.

•

Λειτουργία ελέγχου περισσότερων µονάδων και γενικότερης οργάνωσης της συντήρησης,
συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας λίπανσης.

Η δεύτερη περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µεγάλες µονάδες, όπου απαιτείται κεντρικός
έλεγχος όλων των διαδικασιών συντήρησης και των µετρήσεων. Στην περίπτωση που εξετάστηκε σε
αυτή την διατριβή, ο πρώτος τρόπος λειτουργίας καλύπτει τις απαιτήσεις µας και για αυτό θα
περιγράψουµε µόνο αυτόν στην συνέχεια.
Η διαδικασία εκτέλεσης µιας µέτρησης αποτελείται σε γενικές γραµµές από τα ακόλουθα βήµατα:
•

Καθορισµός των παραµέτρων λειτουργίας του προγράµµατος, όσον αφορά στους
αισθητήρες που θα χρησιµοποιηθούν και στον τρόπο επικοινωνίας µε την φορητή συσκευή
µετρήσεων (αυτό το βήµα πρέπει να γίνει µία φορά και στην συνέχεια να επαναληφθεί µόνο
αν αλλάξουν τα δεδοµένα των αισθητήρων).

•

Εισαγωγή στην βάση δεδοµένων του προγράµµατος, σε δενδροειδή µορφή, των µηχανών
που µας ενδιαφέρουν, των εξαρτηµάτων των µηχανών αυτών που θα ελεγχθούν και των
σηµείων µέτρησης πάνω σε αυτά τα εξαρτήµατα που θα ληφθούν µετρήσεις.
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•

Καθορισµός των τύπων των µετρήσεων που θα γίνουν (ανάλυση ταλαντώσεων, µέθοδος
SPM κ.λ.π.) και των πιθανών βλαβών που θα αναζητηθούν.

•

Μεταφορά των παραπάνω στην φορητή µονάδα µετρήσεων.

•

Εκτέλεση των µετρήσεων.

•

Μεταφορά των αποτελεσµάτων των µετρήσεων από την φορητή µονάδα στο πρόγραµµα.

•

Ανάλυση των αποτελεσµάτων.

Στις επόµενες παραγράφους θα δοθεί µία πιο αναλυτική περιγραφή των παραπάνω βηµάτων, αφού
όµως πρώτα γίνει µία ανάλυση των δυνατοτήτων και των χαρακτηριστικών της φορητής µονάδας
µετρήσεων. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε σε αυτή
την εργασία ήταν µία έκδοση επίδειξης (demo), µε αποτέλεσµα να είναι µειωµένος ο αριθµός των
µετρήσεων που µπορούν να κρατηθούν στην βάση δεδοµένων. Αυτό είχε σαν συνέπεια την
αδυναµία ελέγχου της χρονικής εξέλιξης των βλαβών, συγκρίνοντας µετρήσεις σε βάθος χρόνου.
Π5.5.2 Φορητή µονάδα µετρήσεων Τ30
Η φορητή µονάδα µετρήσεων (Τ30) είναι ο ενδιάµεσος κρίκος ανάµεσα στους αισθητήρες και στο
πρόγραµµα ανάλυσης των µετρήσεων. Η µεγάλη ευκολία του Τ30 είναι ότι ο χρήστης δεν είναι
δεσµευµένος να είναι κοντά σε κάποιον υπολογιστή για να κάνει τις µετρήσεις. Αντίθετα, µπορεί να
πάρει το Τ30 µαζί του, να κάνει τις µετρήσεις που θέλει, και εν συνεχεία να µεταφέρει τα
αποτελέσµατα των µετρήσεων στο πρόγραµµα για περαιτέρω ανάλυση.
Το Τ30 στην πλήρη του έκδοση µπορεί να πάρει τις ακόλουθες µετρήσεις (χρησιµοποιώντας
βεβαίως τους ανάλογους αισθητήρες):
•

Μέτρηση κρουστικού παλµού (µέθοδος SPM).

•

Μέτρηση ταλαντώσεων (πλάτος και φάσµα).

•

Μέτρηση ταχύτητας περιστροφής.

•

Μέτρηση θερµοκρασίας.

•

Μέτρηση κάποιας άλλης προεπιλεγµένης ποσότητας, όπως παροχή ή πίεση σε ρευστό.

Οι παράµετροι των µετρήσεων αυτών µπορούν να εισαχθούν απευθείας στο Τ30 ή να οριστούν στο
πρόγραµµα και να µεταφερθούν από αυτό. Επίσης, στην οθόνη του Τ30, µπορούµε να δούµε και µια
πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων πριν τα περάσουµε στο πρόγραµµα για επιπλέον ανάλυση
και αξιολόγηση.
Η χρήση της µονάδας µετρήσεων είναι πολύ φιλική και βοηθάει τον χρήστη στην ταχεία και σωστή
συλλογή των µετρήσεων, καθώς και σε µία πρώτη γρήγορη αξιολόγηση της λειτουργικής
κατάστασης του κάθε εξαρτήµατος. Αυτή η ευκολία βέβαια οφείλεται σε µεγάλο βαθµό και στον
τρόπο οργάνωσης των δεδοµένων στο πρόγραµµα CondMasterPro®.
Π5.5.3 Εισαγωγή δεδοµένων.
Προκειµένου να µπορέσουµε να εκτελέσουµε µία µέτρηση, θα πρέπει πρώτα, όπως είναι λογικό, να
ορίσουµε τι ακριβώς θέλουµε να µετρήσουµε. Το πρόγραµµα διευκολύνει αυτή την διαδικασία µε
την χρήση µιας δενδροειδούς µορφής για τα δεδοµένα στην κατεύθυνση µηχανή – εξάρτηµα –
σηµείο µέτρησης. Η µορφή αυτή επιτρέπει την ευκολότερη καταχώρηση όλων των δεδοµένων και
των αποτελεσµάτων στην βάση δεδοµένων του προγράµµατος και στην µετέπειτα αναζήτησή τους.
Ακολουθώντας τις οδηγίες της αναφοράς [143], µπορούµε να αναφέρουµε τα ακόλουθα βήµατα:
•

Καθορισµός της µηχανής που θα ελεγχθεί.

•

Εισαγωγή καινούργιου εξαρτήµατος προς έλεγχο, καθορίζοντας την ονοµασία του και την
µηχανή στην οποία βρίσκεται 2:

2

Η αρίθµηση στις εικόνες του προγράµµατος σε όλα τα σχήµατα αυτού του κεφαλαίου αναφέρονται
σε περιγραφή των διαδικασιών εκτέλεσης διαφόρων λειτουργιών, όπως αναλύονται λεπτοµερώς
στην αναφορά [143].
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Σχήµα Π5.9: Εισαγωγή εξαρτήµατος προς έλεγχο στο πρόγραµµα CondmasterPro®.
•
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Εισαγωγή σηµείων µέτρησης σε κάθε εξάρτηµα, όπου ορίζεται κάποια χαρακτηριστικά
αναγνώρισής του, όπως η θέση του, το όνοµά του και ο κωδικός του (σχετικά µε το
εξάρτηµα στο οποίο ανήκει). Ο τρόπος δηµιουργίας των κωδικών µπορεί να οριστεί εκ των
προτέρων από τον χρήστη, αλλά θα πρέπει να ακολουθηθεί ο ίδιος για όλα τα εξαρτήµατα
µιας µηχανής. Στο σηµείο µέτρησης ορίζονται επίσης τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του
στοιχείου µηχανής που θα µετρηθεί (π.χ. αριθµός δοντιών σε γρανάζι, διαστάσεις εδράνου
κ.λ.π.), καθώς και το είδος των µετρήσεων που θέλουµε να κάνουµε (ταλαντώσεις,
κρουστικοί παλµοί κ.λ.π.), µαζί µε κάποιες χαρακτηριστικές παραµέτρους που απαιτούνται
από τις επιλεγµένες µεθόδους (για παράδειγµα διάµετρος ατράκτου για ορισµό dBi στην
µέθοδο SPM). Θα πρέπει να οριστεί ακόµα ο αισθητήρας που θα χρησιµοποιηθεί και το
είδος των βλαβών που θα αναζητήσουµε κατά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων. Όλα
αυτά φαίνονται και στα ακόλουθα σχήµατα:
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Σχήµα Π5.10: Ορισµός σηµείου µέτρησης σε κάποιο εξάρτηµα.

Σχήµα Π5.11: Επιλογή είδους µετρήσεων, αισθητήρων και ορίων συναγερµού.
Στο τελευταίο σχήµα, τα όρια συναγερµού αναφέρονται σε πλάτος ταλάντωσης (ταχύτητα) που
θεωρείται ότι είναι εκτός ορίων καλής λειτουργίας. Τα όρια αυτά εξαρτώνται από την κλάση της
µηχανής (βλέπε για παράδειγµα αναφορά [139]) και συµπληρώνονται αυτόµατα, αλλά µπορούµε να
εισάγουµε και άλλες τιµές. Τα όρια αυτά βοηθάνε στον χαρακτηρισµό της λειτουργικής κατάστασης
της µηχανής µε βάση τις µετρήσεις της ταλάντωσης.
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Αφού οριστούν όλα τα παραπάνω δεδοµένα για τα σηµεία µέτρησης και καθοριστούν οι µετρήσεις
που πρόκειται να γίνουν θα πρέπει να εισαχθούν τα δεδοµένα αυτά στο Τ30 που θα εκτελέσει τις
µετρήσεις. Ο ευκολότερος τρόπος να γίνει αυτό είναι µε µεταφορά των δεδοµένων από τον
υπολογιστή στο Τ30. Στο πρόγραµµα µπορούµε να ορίσουµε και την ηµέρα που θέλουµε να γίνει η
µέτρηση, προκειµένου να υπάρχει µία χρονική καταγραφή και αρχειοθέτηση της κατάστασης της
µηχανής σε διάφορες χρονικές στιγµές:

Σχήµα Π5.12: Μεταφορά δεδοµένων µέτρησης στο Τ30.
Αφού ολοκληρωθεί η µεταφορά µπορούµε να µεταβούµε µε το Τ30 στο σηµείο της µέτρησης και να
κάνουµε την λήψη των µετρήσεων.
Π5.5.4 Λήψη µετρήσεων.
Το Τ30 έχει τρεις διαφορετικές υποδοχές µε τα χαρακτηριστικά SPM (είσοδος αισθητήρα
κρουστικού παλµού), VIB (είσοδος αισθητήρα ταλαντώσεων) και ΕΧΤ (σύνδεση µε το πρόγραµµα,
είσοδος µετρητή ταχύτητας, θερµοκρασίας κ.λ.π.):

Σχήµα Π5.13: Υποδοχές οργάνου Τ30 [140].
Το όργανο µας ζητάει την εκτέλεση των προκαθορισµένων µετρήσεων µε την σειρά που έχουν
οριστεί στο πρόγραµµα και αναφέροντας κάθε φορά το όνοµα του εξαρτήµατος, τον κωδικό του και
το είδος της µέτρησης, µε αποτέλεσµα η όλη διαδικασία να είναι γρήγορη και φιλική, χωρίς
πιθανότητες να δηµιουργηθεί σύγχυση κατά την λήψη των µετρήσεων. Αφού ολοκληρωθεί όλη η
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σειρά των µετρήσεων, µπορεί να γίνει µία πρώτη θεώρηση της κατάστασης της µηχανής από τα
αποτελέσµατα που φαίνονται στην οθόνη του Τ30 και εν συνεχεία να µεταφερθούν τα αποτελέσµατα
αυτά στο πρόγραµµα για πιο λεπτοµερή ανάλυση τους.
Π5.5.5 Επεξεργασία αποτελεσµάτων.
Με διαδικασία ανάλογη µε αυτή της µεταφοράς των δεδοµένων στο Τ30 γίνεται και η µεταφορά των
αποτελεσµάτων από το Τ30 στο πρόγραµµα. Το πρόγραµµα µας δίνει ένα µεγάλο αριθµό εργαλείων
επεξεργασίας των αποτελεσµάτων. Ξεκινώντας από την δενδροειδή καταγραφή των εξαρτηµάτων
και των σηµείων µέτρησης που αναφέρθηκε προηγουµένως, µπορούµε να επιλέξουµε όλα τα
αποτελέσµατα των µετρήσεων ενός εξαρτήµατος ή και να εστιάσουµε την προσοχή µας σε µία µόνο
µέτρηση. Για παράδειγµα στο ακόλουθο σχήµα φαίνεται ενδεικτικά η εικόνα που παρουσιάζει την
γενική λειτουργική κατάσταση ενός εξαρτήµατος:

Σχήµα Π5.14: Περιληπτική αναφορά λειτουργικής κατάστασης εξαρτήµατος.
Όπως φαίνεται παραπάνω, η αρχική αυτή οθόνη αποτελεί µία περιληπτική αναφορά της
λειτουργικής κατάστασης του επιλεγµένου εξαρτήµατος. Ανάλογα µε τα όρια συναγερµού που
έχουν εισαχθεί στην αρχή, η κατάσταση του εξαρτήµατος χαρακτηρίζεται µε ένα πράσινο, κίτρινο ή
κόκκινο χρώµα, ανάλογα µε το αν δεν υπάρχει βλάβη, θέλει επανεξέταση ή έχει βλάβη αντίστοιχα.
Στην συνέχεια, επιλέγοντας τα αποτελέσµατα της µεθόδου EVAM (µέτρηση και ανάλυση
ταλαντώσεων), µπορούµε να δούµε το φάσµα των συχνοτήτων µετά την επεξεργασία του από το
πρόγραµµα, στην οριζόντια, κατακόρυφη ή αξονική διεύθυνση (ανάλογα µε το ποιες µετρήσεις
έχουµε κάνει):
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Σχήµα Π5.15: Φάσµα συχνοτήτων µετά την ανάλυση των ταλαντώσεων.
Το παράθυρο αυτό δίνει συγκεντρωτικά το σύνολο σχεδόν των απαραίτητων πληροφοριών για την
λειτουργική κατάσταση του εξαρτήµατος. Φαίνονται για παράδειγµα οι συχνότητες που έχουν
διεγερθεί και το πλάτος της ταλάντωσης σε αυτές τις συχνότητες, οι διεγερµένες συχνότητες που
συµπίπτουν µε τις συχνότητες πιθανών σφαλµάτων και τις αρµονικές τους ή τις πλευρικές τους,
στατιστικά στοιχεία του χρονικού σήµατος (κύρτωση, κορυφή, λοξότητα) και άλλες πληροφορίες.
Αφού συγκεντρωθούν αρκετές µετρήσεις σε διάφορες χρονικές στιγµές, το πρόγραµµα µπορεί να
µας δείξει την εξέλιξη των διαφόρων τιµών κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου που µας
ενδιαφέρει, όπως φαίνεται σχηµατικά παρακάτω:

Σχήµα Π5.16: Φάσµα συχνοτήτων συναρτήσει του χρόνου της µέτρησης.
Επίσης, µπορούν να φανούν οι µεταβολές µίας συγκεκριµένης τιµής σε σχέση µε τον χρόνο της
µέτρησης, όπως φαίνεται ενδεικτικά στην συνέχεια για την κύρτωση:
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Σχήµα Π5.17: Γραφική παράσταση κύρτωσης συναρτήσει του χρόνου της µέτρησης.
Χρησιµοποιώντας όλες αυτές τις πληροφορίες, ο µηχανικός µπορεί να κάνει µία εκτίµηση της
εξέλιξης µίας βλάβης σε ένα εξάρτηµα. Είναι βέβαια γεγονός ότι η αδυναµία του προγράµµατος να
µας δώσει το χρονικό σήµα που µετρήθηκε από τον αισθητήρα είναι ένα µειονέκτηµα του εν λόγω
προγράµµατος, το οποίο όµως δεν είναι και τόσο σηµαντικό, αν λάβουµε υπόψη ότι τελικά το
πρόγραµµα δίνει όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την συνήθη ανίχνευση βλαβών.
Άλλωστε, η ύπαρξη του χρονικού σήµατος θα ήταν περισσότερο απαραίτητη στην περίπτωση που
θα έπρεπε να αναπτυχθεί µία ξεχωριστή µέθοδος ανάλυσής του. Στο πειραµατικό κοµµάτι της
παρούσας εργασίας όµως αυτό που θέλαµε να επιτύχουµε ήταν η κατά το δυνατόν ακριβής
καταγραφή των δυσκολιών και των περιορισµών που εµφανίζονται στην πράξη κατά την διάρκεια
της αναγνώρισης βλαβών λειτουργίας.

Π5.6 Γενικές παρατηρήσεις – συµβουλές
Στο κεφάλαιο αυτό έγινε µία λεπτοµερής ανάλυση των µετρητικών διατάξεων που
χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία. Συµπερασµατικά, µπορούµε να αναφέρουµε για τους
αισθητήρες ότι η σωστή επιλογή τους είναι ένας παράγοντας αποφασιστικής σηµασίας για την
σωστό ή λανθασµένο αποτέλεσµα του προγράµµατος συντήρησης που ακολουθείται. Άλλωστε, από
την επιλογή τους, την ακρίβειά τους και την ενδεδειγµένη τοποθέτησή τους εξαρτάται το αν θα
ληφθούν αξιόπιστα δεδοµένα για την µετέπειτα ανάλυση.
Επίσης, χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Condmaster Pro®, έγινε φανερό ότι αυτό έχει κάποια
µειονεκτήµατα σε σχέση µε τα προγράµµατα που αναπτύχθηκαν σε αυτή την εργασία. Το κυριότερο
από αυτά είναι η χρήση των απλοποιηµένων εξισώσεων των χαρακτηριστικών συχνοτήτων που
γίνεται από το πρόγραµµα αυτό (βλ. και κεφάλαιο 5 και παράγραφο 10.2), γεγονός που µπορεί να
επηρεάσει την αναγνώριση βλαβών λειτουργίας. Επίσης, το γεγονός ότι δεν δίνεται, έστω και σε
απλή µορφή, η δυνατότητα ανάλυσης των παραµέτρων λειτουργίας των εδράνων κύλισης, θεωρείται
επίσης αρνητικό. Στο σηµείο αυτό βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι το εν λόγω πρόγραµµα είναι ένα
πρόγραµµα ανίχνευσης και όχι αναγνώρισης βλαβών και συνεπώς αυτές οι διαφορές είναι
αναµενόµενες (και συναντώνται σε όλα τα παρόµοια εµπορικά προγράµµατα). Συνεπώς, θα ήταν
σωστότερο να πούµε ότι το πρόγραµµα Condmaster Pro®, ή κάποιο άλλο αντίστοιχο, θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τα προγράµµατα αυτής της εργασίας, προκειµένου να είναι δυνατή
η αναγνώριση βλαβών λειτουργίας και η συντήρηση ακριβείας.
Κλείνοντας, θεωρούµε σκόπιµο να παραθέσουµε περιληπτικά µερικές γενικές πρακτικές συµβουλές
για τις µετρήσεις κατά την συντήρηση:
•

Χρειάζεται ακριβής καταγραφή της ταχύτητας περιστροφής, δεδοµένου ότι ακόµα και
µικρές αποκλίσεις µπορούν να έχουν πολύ µεγάλη επίδραση στις µετρούµενες συχνότητες
και άρα να υποκρύψουν ένα πιθανό σφάλµα.

•

Προτείνεται η διατήρηση παρόµοιων συνθηκών λειτουργίας ανάµεσα σε διαδοχικές
µετρήσεις, προκειµένου να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσµάτων.
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•

Απαιτείται µεγάλη προσοχή κατά την ταυτοποίηση των διαφόρων εξαρτηµάτων της
µηχανής, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν τα σωστά γεωµετρικά χαρακτηριστικά.

•

Χρειάζεται αυξηµένη προσοχή κατά τον διαχωρισµό των χαρακτηριστικών συχνοτήτων
των διαφόρων εξαρτηµάτων, δεδοµένου ότι ταλαντώσεις µπορεί να µεταφέρονται στο
σηµείο µέτρησης από κάποιο άλλο εξάρτηµα.

•

Θα πρέπει να εκτελείται σε κάθε περίπτωση που είναι εφικτό µία µέτρηση των κρουστικών
παλµών (µέθοδος SPM), προκειµένου να γίνεται µία πρώτη εκτίµηση της λειτουργικής
κατάστασης κάθε εξαρτήµατος και να εντοπίζεται αυτό που είναι πιθανότερα
προβληµατικό. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να βγαίνουν συµπεράσµατα µόνο από αυτή την
µέτρηση, δεδοµένου ότι η αναζήτηση των αιτίων µια βλάβης µπορεί να γίνει µόνο αφού
αναλυθούν τα ταλαντωτικά χαρακτηριστικά του εξαρτήµατος. Γενικότερα, θα πρέπει να
τονίσουµε ότι δεν είναι ασφαλές να βγαίνουν απόλυτα συµπεράσµατα µε την χρήση µίας
µεθόδου µόνο και τα αποτελέσµατα θα πρέπει να επαληθεύονται και µε εφαρµογή κάποιας
άλλης µεθόδου.
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Παράρτηµα 6.
Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε την
ανίχνευση βλαβών – µέθοδος SPM.
Στο παράρτηµα αυτό θα δοθούν, για λόγους πληρότητας, οι χαρακτηριστικές συχνότητες µερικών
ακόµα περιστρεφόµενων εξαρτηµάτων µηχανών µετάδοσης κίνησης (οι οποίες και
χρησιµοποιήθηκαν στο πρόγραµµα ανάλυσης χαρακτηριστικών συχνοτήτων), καθώς και τα όρια των
µετρούµενων ταλαντώσεων που συνεπάγονται αυξηµένη πιθανότητα ύπαρξης βλάβης. Επίσης, θα
δοθεί µία σύντοµη περιγραφή της µεθόδου Sock Pulse Method (SPM), ο αισθητήρας της οποίας
περιγράφηκε σε προηγούµενο παράρτηµα.

Π6.1 Βλάβες οδοντωτών τροχών.
Οι οδοντωτοί τροχοί είναι και αυτοί ένα στοιχείο µηχανών το οποίο εµφανίζεται σε διάφορους
µηχανισµούς. Η σωστή λειτουργία του είναι σηµαντική για την απρόσκοπτη λειτουργία των
µηχανισµών αυτών. Μία βλάβη η οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρή και είναι απολύτως απαραίτητο να
µπορεί να βρεθεί µε σιγουριά είναι η βλάβη σε κάποιο από τα δόντια του γραναζιού, είτε αυτή
προέρχεται από την λειτουργία (για παράδειγµα σπάσιµο δοντιού) ή από την κατασκευή (για
παράδειγµα λανθασµένη µορφή εξειλιγµένης).
Σε κάθε περίπτωση, η χαρακτηριστική συχνότητα µιας τέτοιας βλάβης θα είναι στην συχνότητα
εµπλοκής των γραναζιών και στις 1Χ πλευρικές της, όπου µε 1Χ συµβολίζεται η συχνότητα
περιστροφής της ατράκτου µε το προβληµατικό γρανάζι. Επίσης, είναι πολύ πιθανό το συγκεκριµένο
σφάλµα να εµφανιστεί και στη συχνότητα 1Χ ή/και σε αρµονικές της συχνότητας εµπλοκής. Οι
αρµονικές αυτές εµφανίζονται ιδιαίτερα στην περίπτωση κακώς ευθυγραµµισµένων οδοντωτών
τροχών, καθώς και στην περίπτωση που υπάρχει σφάλµα σε περισσότερα από ένα δόντια. Συνεπώς,
στην περίπτωση που θα θέλουµε να µπορούµε να εντοπίσουµε κάποια τέτοια βλάβη, θα πρέπει το
εύρος συχνοτήτων που αναλύουµε να περιέχει αυτές τις συχνότητες (βλέπε και αναφορά [6]). Η
συχνότητα εµπλοκής που αναφέρεται παραπάνω ισούται µε το γινόµενο του αριθµού των οδόντων
του ενός γραναζιού επί την ταχύτητα περιστροφής του.
Τέλος, µία άλλη χαρακτηριστική συχνότητα βλάβης για τα γρανάζια είναι η συχνότητα σύµπτωσης
των οδόντων. Η συχνότητα αυτή είναι η συχνότητα µε την οποία ένα δόντι του ενός τροχού θα
συνεργαστεί µε ένα συγκεκριµένο δόντι του άλλου, οπότε και εµφανίζεται όταν ένα ελαττωµατικό
δόντι του ενός τροχού έρχεται σε επαφή µε ένα ελαττωµατικό δόντι του άλλου. Ισούται µε το πηλίκο
της συχνότητας εµπλοκής δια το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του αριθµού των οδόντων. Στην
περίπτωση που η σχέση µετάδοσης είναι ακέραιος αριθµός, η συχνότητα σύµπτωσης θα ισούται µε
την συχνότητα περιστροφής του µεγάλου τροχού.
Όπως είναι φανερό, ιδιαίτερη σηµασία στον εντοπισµό µιας από τις παραπάνω βλάβες παίζει η
σωστή καταγραφή της συχνότητας περιστροφής και η κατάλληλη επιλογή του εύρους συχνοτήτων
που θα αναλυθούν.

Π6.2 Βλάβες ατράκτων.
Οι βλάβες των ατράκτων µετάδοσης κίνησης έχουν να κάνουν τόσο µε λάθη κατά την
συναρµολόγηση του µηχανισµού όσο και µε λάθη κατά την κατασκευή της ατράκτου ή κατά την
λειτουργία της. Συγκεκριµένα, µπορεί να έχουµε για παράδειγµα κακή ευθυγράµµιση,
αζυγοσταθµία, λειτουργία σε κρίσιµη ταχύτητα ή σπάσιµο στην άτρακτο. Κάθε µία από τις
περιπτώσεις αυτές εµφανίζεται µε µια διαφορετική χαρακτηριστική συχνότητα, και συγκεκριµένα:
Κακή ευθυγράµµιση
Μία φορά ανά περιστροφή της ατράκτου (1Χ) στην αξονική διεύθυνση και δύο φορές ανά
περιστροφή της ατράκτου (2Χ) στην ακτινική.
Αζυγοσταθµία
Μία φορά ανά περιστροφή της ατράκτου (1Χ) στην ακτινική διεύθυνση.
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Κρίσιµη ταχύτητα
Γενικά ανυψωµένο φάσµα κυρίως σε µία κατεύθυνση. Αλλάζοντας την ταχύτητα περιστροφής, το
φάσµα επανέρχεται σε µικρότερες τιµές.
Σπάσιµο στην άτρακτο
Συνεχής αλλαγή στην απόκριση της ατράκτου στην συχνότητα περιστροφής της. Η άτρακτος
συµπεριφέρεται σαν λυγισµένη, λόγω της µειωµένης δυσκαµψία της στην διεύθυνση της ρωγµής.
(βλέπε και αναφορά [10]).

Π6.3 Βλάβες ιµάντων µετάδοσης κίνησης.
Ας υποθέσουµε ότι ένας ιµάντας µήκους L έχει ένα σφάλµα σε κάποιο σηµείο, και ότι η µία
τροχαλία έχει περίµετρο πD. Τότε µε την απλή µέθοδο των τριών βρίσκουµε ότι το σφάλµα θα
πD
φορές για κάθε περιστροφή της τροχαλίας. ∆ιαφορετικά, στον ίδιο λόγο µπορούµε
εµφανιστεί
L
να καταλήξουµε µε τον ακόλουθο τρόπο σκέψης: Προκειµένου µία τροχαλία µε περίµετρο πD να
L
περιστροφές της. Συνεπώς, αν υπάρχει
διατρέξει όλο το µήκος L ενός ιµάντα, χρειάζονται
πD
L
κάποιο σφάλµα στον ιµάντα, αυτό θα εµφανίζεται κάθε
περιστροφές της τροχαλίας. Συνεπώς,
πD
πD
φορές για κάθε περιστροφή της τροχαλίας. Άρα για την
αντίστοιχα, το σφάλµα θα εµφανιστεί
L
περίπτωση τροχαλίας περιστρεφόµενης µε ρυθµό περιστροφής Ν περιστροφές ανά µονάδα χρόνου,
πD
το σφάλµα θα εµφανιστεί N
φορές ανά µονάδα χρόνου.
L
Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι η συχνότητα εµφάνισης σφάλµατος σε κάποιον ιµάντα
είναι:

fιµ = N

πD
L

(Π6.3.1)

Π6.4 Βλάβες εδράνων ολίσθησης.
Στα έδρανα ολίσθησης, το λιπαντικό στρώµα που παρεµβάλλεται ανάµεσα στα κινούµενα µέρη
κάνει την εµφάνιση βλάβης ιδιαίτερα δύσκολη. Ταυτόχρονα όµως, τα µεγάλα φορτία και οι µεγάλες
ταχύτητες κάνουν την όποια πιθανή βλάβη να έχει καταστροφικές συνέπειες. Η πιο σηµαντική
βλάβη είναι η για κάποιο λόγο έλλειψη λιπαντικού στρώµατος ανάµεσα στις επιφάνειες, η οποία
οδηγεί τα µέρη που θα έρθουν σε επαφή σε σχεδόν άµεση συσσωµάτωση λόγω πίεσης και
θερµοκρασίας, µε καταστροφικές συνέπειες για την λειτουργία που υποστηρίζει το έδρανο. Μία
τέτοια κατάσταση ξεκινάει συνήθως από βλάβη σε κάποιο άλλο εξάρτηµα του µηχανισµού, όπως για
παράδειγµα στο σύστηµα παροχής λιπαντικού, και συνεπώς εµπίπτει σε άλλη κατηγορία βλαβών.
Ένα άλλο πιθανό σφάλµα είναι το oil whirl, το οποίο έχει να κάνει µε την δυναµική συµπεριφορά
της ατράκτου σε συνδυασµό µε τις ιδιότητες του λιπαντικού στρώµατος στο έδρανο. Πάνω από
κάποια περιοχή ταχυτήτων περιστροφής της ατράκτου (όριο ευστάθειας) εµφανίζεται µία ιδιοµορφία
στην ταλαντωτική συµπεριφορά της ατράκτου µε την µορφή µιας αστάθειας, η οποία τελικά αλλάζει
την αναµενόµενή της απόκριση. Το φαινόµενο αυτό εµφανίζεται συνήθως σε µία τυχαία
υποπολλαπλάσια (συνήθως 0.3 έως 0.8 φορές) της ταχύτητας περιστροφής της ατράκτου. Μία
πρώτη εκτίµηση για την τιµή της παραµέτρου υποπολλαπλασιασµού, µας δίνει η χαρακτηριστική
σταθερά λ του εδράνου κύλισης, η οποία εξαρτάται τόσο από την γεωµετρία του εδράνου και τις
ιδιότητες του λιπαντικού, όσο και από τις συνθήκες λειτουργίας (για περισσότερες λεπτοµέρειες
βλέπε και αναφορά [10]).
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Π6.5 Ανάλυση των µετρούµενων ταλαντώσεων.
Μετά την τελική απόσβεση των µεταβατικών φαινοµένων που συνεπάγεται η κρούση που
εµφανίζεται σε κάποια τοπική αστοχία ενός εξαρτήµατος (βλ. και µέθοδο SPM στην συνέχεια), το
εξεταζόµενο σύστηµα ταλαντώνεται. ∆εδοµένου ότι ο κρουστικός παλµός που δηµιουργεί την
ταλάντωση αυτή διεγείρει όλες τις ιδιοσυχνότητες της µηχανής, οι συχνότητες αυτές θα εµφανιστούν
τελικά στο µετρούµενο φάσµα. Όπως προαναφέρθηκε, οι ταλαντώσεις αυτές είναι αποτέλεσµα
σφαλµάτων στα στοιχεία της µηχανής (έδρανα, γρανάζια, άξονες ιµάντες κλπ). Κάθε ένα από αυτά
τα σφάλµατα αντιστοιχεί σε µία συγκεκριµένη βλάβη και εµφανίζεται σε µια χαρακτηριστική
συχνότητα στο φάσµα συχνοτήτων της µηχανής. Οι συχνότητες αυτές εµφανίζονται συνήθως στην
περιοχή 10 – 10000 Hz.
Προκειµένου να µετρηθούν αυτές οι ταλαντώσεις χρησιµοποιούνται επιταχυνσιόµετρα, όπως
αναφέρθηκε ήδη, µε γραµµική συµπεριφορά στις παραπάνω συχνότητες. Οι µετρήσεις µε τα
επιταχυνσιόµετρα γίνονται σε τρεις διευθύνσεις:
•

Οριζόντια στο επίπεδο περιστροφής: ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική µέτρηση για προβλήµατα
αζυγοσταθµίας.

•

Κατακόρυφα στο επίπεδο περιστροφής: φανερώνει αδυναµίες στην κατασκευή και την
συναρµολόγηση.

•

Αξονικά στην διεύθυνση του άξονα: δείχνει περιπτώσεις κακής ευθυγράµµισης και
κυρτωµένου άξονα.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι χρειάζονται τρεις διαφορετικοί αισθητήρες σε κάθε σηµείο
µέτρησης εάν θέλουµε να µετρήσουµε και τις τρεις διευθύνσεις ταυτόχρονα και διαθέτουµε
επιταχυνσιόµετρα που µετράνε µόνο σε µία διεύθυνση (ένας κύριος άξονας µέγιστης ευαισθησίας).
Υπάρχουν βεβαίως όπως προαναφέρθηκε και επιταχυνσιόµετρα που µετράνε ταυτόχρονα στους
τρεις καρτεσιανούς άξονες (τρεις διακριτοί καρτεσιανοί άξονες ευαισθησίας) και µπορεί να
χρησιµοποιηθούν σε τέτοιες περιπτώσεις.
Το άµεσα µετρούµενο µέγεθος από το επιταχυνσιόµετρο είναι βεβαίως η επιτάχυνση στο
συγκεκριµένο σηµείο. Η επιτάχυνση βέβαια όπως ξέρουµε είναι ένα µέτρο της ασκούµενης δύναµης
στο σηµείο, η οποία επιπλέον εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής – λειτουργίας του
εξεταζόµενου µηχανισµού. Αντίθετα, η ταχύτητα είναι ένα άµεσος δείκτης της ενέργειας στον
µηχανισµό και για αυτό τον λόγο προτιµάται σαν τελικό µέγεθος αναφοράς των µετρούµενων
ταλαντώσεων. Έτσι, χρησιµοποιείται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα το οποίο κάνει αυτόµατα
παραγώγιση της µετρούµενης επιτάχυνσης και δίνει σαν τελικό αποτέλεσµα την ταχύτητα της
ταλάντωσης στο συγκεκριµένο σηµείο. Επιπλέον, έχει αποδειχτεί από την εµπειρία (αναφορά [136]),
ότι η συνολική τιµή RMS της ταχύτητας της ταλάντωσης, και κατ’ επέκταση το ενεργειακό της
περιεχόµενο, µας δείχνει καλύτερα και την σοβαρότητα της αντίστοιχης βλάβης για την µηχανή.
Τέλος, ένας ακόµα λόγος επιλογής της ταχύτητας της ταλάντωσης για την περιγραφή της
κατάστασης της µηχανής, είναι το ότι η µεν επιτάχυνση δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στις µεγάλες
συχνότητας, ενώ η δε µετατόπιση στις µικρές, σε αντίθεση µε την ταχύτητα η οποία δεν δίνει
ιδιαίτερη βαρύτητα σε καµία περιοχή συχνοτήτων, παρέχοντας τελικά καλύτερη εποπτεία της
συνολικής κατάστασης της µηχανής.
Αφού µετρηθούν οι ταλαντώσεις της µηχανής, µπορούµε να βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για
την λειτουργική κατάσταση της µηχανής, εφαρµόζοντας κατάλληλη επεξεργασία στο µετρούµενο
σήµα. Η επεξεργασία αυτή µπορεί να είναι στο πεδίο του χρόνου ή της συχνότητας οδηγώντας σε
διαφορετικές µεθόδους. Οι µέθοδοι αυτοί θα περιγραφούν πολύ συνοπτικά στις ακόλουθες
παραγράφους.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η µικρή αναφορά που γίνεται στην συνέχεια στην
ανίχνευση βλαβών, είναι πολύ σύντοµη και δεν καλύπτει σε καµία περίπτωση όλες τις µεθόδους που
είναι διαθέσιµες. Σκοπός είναι απλά η παρουσίαση της λογικής πίσω από κάθε µέθοδο, καθώς και η
επεξήγηση των βασικών µηχανισµών που η κάθε µία χρησιµοποιεί για την ανίχνευση βλαβών. Ο
ενδιαφερόµενος αναγνώστης θα πρέπει να ανατρέξει στην αντίστοιχη βιβλιογραφία για να έχει µία
καλύτερη και σε βάθος εικόνα όλων των µεθόδων που είναι διαθέσιµες. Παρόλα αυτά, η σύντοµη
αυτή αναφορά στο παράρτηµα αυτής της εργασίας δίνει µία αρχική εικόνα και βάζει τις βάσεις για
την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσµάτων που δίνονται από προγράµµατα ανίχνευσης βλαβών
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στην πράξη. Άλλωστε η κατανόηση αυτών των αποτελεσµάτων είναι βασική προϋπόθεση της
σωστής αναγνώρισης βλαβών και της συντήρησης ακριβείας.
Π6.5.1 Ανάλυση στο πεδίο συχνότητας – µετασχηµατισµός Fourier.
Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος ανάλυσης του µετρούµενου σήµατος είναι η ανάλυσή του στο πεδίο
συχνότητας µέσω του µετασχηµατισµού Fourier. Ο µετασχηµατισµός αυτός όπως είναι γνωστό
(αναφορές [22] και [23]) περνάει το σήµα από το πεδίο του χρόνου, στο οποίο µετρήθηκε, στο πεδίο
συχνοτήτων. Φανερώνει λοιπόν το ενεργειακό περιεχόµενο του σήµατος όπως αυτό κατανέµεται
στις διάφορες συχνότητες.
Η διαδικασία αυτή µας δίνει το ακριβές σηµείο εµφάνισης του προβλήµατος χρησιµοποιώντας τις
χαρακτηριστικές συχνότητες εµφάνισης βλαβών. Μας δίνει επίσης και την σχετική του σοβαρότητα,
µε βάση την ενέργεια που περιέχεται στις συχνότητες που αυτό διεγείρει.
Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δίνεται και στην ύπαρξη διαµόρφωσης κατά πλάτος ή κατά
συχνότητα της συχνότητας κάποιου σφάλµατος (πλευρικές συχνότητες) ή στην ύπαρξη
αρµονικών. Πιο συγκεκριµένα, µπορούµε να αναφέρουµε τα ακόλουθα:
•

Η ύπαρξη διαµόρφωσης κατά συχνότητα µιας συχνότητας βλάβης από την συχνότητα
λειτουργίας (πλευρικές συχνότητες), φανερώνει ότι η συγκεκριµένη βλάβη έχει άµεση
σχέση µε την ταχύτητα περιστροφής ή διαφορετικά ότι η ταλάντωση σε µία συχνότητα έχει
άµεση επίδραση στην ταλάντωση στην άλλη συχνότητα. Έτσι για παράδειγµα, µία βλάβη
στον εσωτερικό περιστρεφόµενο δακτύλιο ενός εδράνου κύλισης θα εµφανίζεται πιο έντονα
όταν το σφάλµα αυτό βρίσκεται µέσα στην ζώνη µέγιστης φόρτισης. Κάτι τέτοιο συµβαίνει
µία φορά σε κάθε περιστροφή του δακτυλίου. Σε αυτή την περίπτωση, η χαρακτηριστική
συχνότητα το εσωτερικού δακτυλίου (BPFI) θα υποστεί µια διαµόρφωση κατά συχνότητα
και θα εµφανιστεί στο φάσµα συχνοτήτων που θα προκύψει από την ανάλυση Fourier σαν
µία διαφορετική συχνότητα (BPFIM):

BPFIM = BPFI + RF

(Π6.5.1)

όπου RF είναι η ταχύτητα περιστροφής.
•

Παρόµοια, στην περίπτωση ενός ζεύγους γραναζιών, εάν κάποιο γρανάζι δεν είναι ακριβώς
κυκλικό ή είναι έκκεντρο, τότε ο κτύπος από την συνεργασία δύο οποιονδήποτε δοντιών
δεν θα είναι σταθερός, αλλά θα αλλάζει ένταση και συχνότητα ανάλογα µε την σχετική
θέση των δύο δοντιών ως προς την πραγµατική εκάστοτε θέση των γραναζιών. Έτσι, θα
εµφανιστεί µια πλευρική συχνότητα της συχνότητας του γραναζιού, η οποία θα διαφέρει
από αυτή κατά την συχνότητα περιστροφής (διαµόρφωση κατά συχνότητα).

•

Η εµφάνιση αρµονικών της χαρακτηριστικής συχνότητας σφάλµατος φανερώνει µια µη
γραµµικότητα στην απόκριση της µηχανής, γιατί η διέγερσή της σε µια συγκεκριµένη
συχνότητα δεν οδηγεί σε απόκριση στην ίδια συχνότητα και µόνο, όπως θα αναµέναµε σε
µια µηχανή µε γραµµική απόκριση. Η µη γραµµικότητα αυτή είναι γενικά τόσο µεγαλύτερη
όσο µεγαλύτερη είναι και η επίδραση των σφαλµάτων της µηχανής στην λειτουργία της.
Συνεπώς, όσο τα διάφορα σφάλµατα γίνονται σοβαρότερα, τόσο περισσότερες αρµονικές
των συχνοτήτων των σφαλµάτων θα εµφανίζονται.

Π6.5.2 Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου.
Πέρα από την ανάλυση στο πεδίο συχνοτήτων που περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο, και
η ανάλυση στο πεδίο του χρόνου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή συµπερασµάτων ως
προς την λειτουργική κατάσταση µιας µηχανής και τις βλάβες λειτουργίας της. Στην παράγραφο
αυτή θα δοθούν επιγραµµατικά οι βασικές αρχές που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση στο πεδίο
του χρόνου.
Μία πρώτη ένδειξη της λειτουργικής κατάστασης µιας µηχανής δίνεται από την τιµή της µέσης
τετραγωνικής απόκλισης (RMS) του χρονικού σήµατος της µετρούµενης ταχύτητας της ταλάντωσής
της. Ανάλογα µε την τιµή αυτή και το µέγεθος της µηχανής, έχουν καθιερωθεί οριακές τιµές µε βάση
τις οποίες καθορίζεται και η κατάσταση της µηχανής. Ο διαχωρισµός αυτό στηρίζεται στο διεθνές
πρότυπο ISO 10816 (αναφορά [139]) το οποίο είναι αντικατάσταση του παλιότερου ISO 2372-1974:
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Σχήµα Π6.1: Όρια ταξινόµησης λειτουργικής κατάστασης µηχανής µε βάση την RMS τιµή της
ταχύτητας της ταλάντωσης (ISO 10816) [139].
Έτσι, για παράδειγµα, µε βάση τον παραπάνω πίνακα, για µια µικρή µηχανή (κλάση µηχανής 1),
έχουν καθιερωθεί τα ακόλουθα όρια για την µέση τετραγωνική απόκλιση της ταχύτητας της
ταλάντωσης:
Ζώνη κατάστασης µηχανής
Ζώνη A
(Καινούργια µηχανή)
ΚΑΛΟ – ΠΡΑΣΙΝΟ
Ζώνη B
(Επιτρέπεται απεριόριστη λειτουργία
σε βάθος χρόνου)
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ – ΠΡΑΣΙΝΟ
Ζώνη C
(Επιτρέπεται βραχυπρόθεσµη
λειτουργία)
ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ – ΚΙΤΡΙΝΟ
Ζώνη D
(Η ταλάντωση προκαλεί περαιτέρω
βλάβη)
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟ – ΚΟΚΚΙΝΟ

Ελάχιστο
(mm/sec)

Μέγιστο
(mm/sec)
0.71

0.71

1.8

1.8

4.5

4.5

Πίνακας Π6.1: Ταξινόµηση λειτουργικής κατάστασης µικρής µηχανής.
Πέρα από την παραπάνω µέθοδο, ένας άλλος τρόπος εξαγωγής συµπερασµάτων για την λειτουργική
κατάσταση µια µηχανής είναι µέσω της ανάλυσης των στατιστικών ροπών του χρονικού σήµατος. Ο
τρόπος µε τον οποίο η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται στα έδρανα κύλισης δίνεται για παράδειγµα στην
αναφορά [102]. Σε γενικές γραµµές, σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, το χρονικό σήµα της
µετρούµενης ταλάντωσης θεωρείται σαν ένα στοχαστικό σήµα, το οποίο έχει συγκεκριµένες τιµές
στατιστικών ροπών (µέση τιµή, διασπορά, λοξότητα, κύρτωση κ.λ.π.). Έτσι, για παράδειγµα, η
κύρτωση (κανονικοποιηµένη τέταρτη ροπή) δίνεται από την εξίσωση (βλέπε για παράδειγµα
αναφορά [11]):
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M4

N4 =

(Π6.5.2)

( M 2 )2

και αποτελεί τον δεύτερο παράγοντα µορφής του σήµατος. Ο πρώτος παράγοντας µορφής προκύπτει
από την «κανονικοποίηση» της τρίτης κεντρικής ροπής (λοξότητα) και είναι:
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M3

(M2 )

3

(Π6.5.3)
2

όπου οι κεντρικές ροπές δίνονται από τις εξισώσεις:
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Έχει βρεθεί ότι σε γενικές γραµµές, όσο η λειτουργική κατάσταση της µηχανής χειροτερεύει, τόσο
και οι τιµές των στατιστικών ροπών αυξάνονται. Έτσι για παράδειγµα ισχύουν τα εξής:
•

Κύρτωση (kurtosis) (δεύτερος παράγοντα µορφής του σήµατος): Η τιµή της περιγράφει το
πόσο απότοµες κορυφές περιέχουν οι τιµές του σήµατος. Ένα αµιγώς ηµιτονικό σήµα έχει
τιµή κύρτωσης ίση µε –1.5. Όσο περισσότερα είναι τα µεταβατικά φαινόµενα µέσα στο
σήµα (περισσότερες κορυφές µέσα στο σήµα), τόσο µεγαλύτερη είναι η τιµή της κύρτωσης.
Στην αρχή της λειτουργίας η στατιστική κατανοµή του µετρούµενου σήµατος θα είναι
κανονική (Gaussian), δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν πολλές κορυφές και όσες υπάρχουν είναι
τυχαία κατανεµηµένες. Τότε η τιµή της κύρτωσης είναι 3. Όσο όµως εµφανίζονται βλάβες,
και εποµένως κρουστικές κορυφές στο σήµα, τόσο θα µετατοπίζεται η κατανοµή από την
κανονική, µε συνεπακόλουθη αύξηση στην τιµή της κύρτωσης. Πλησιάζοντας προς την
οριστική βλάβη, η κατανοµή των κορυφών θα τείνει να είναι πάλι τυχαία και το σήµα να
πλησιάζει πάλι προς την κανονική κατανοµή, οπότε και η τιµή της κύρτωσης θα πλησιάζει
πάλι την τιµή 3. Το µεγάλο πλεονέκτηµα αυτής της ροπής είναι ότι σε γενικές γραµµές είναι
ανεξάρτητη από την γεωµετρία, την ταχύτητα περιστροφής και το φορτίο.

•

Κορυφή (crest): είναι το πηλίκο της µέγιστης τιµής και της µέσης τετραγωνικής απόκλισης
(RMS). Σε ένα ηµιτονοειδές σήµα έχει τιµή 1.414. Όπως είναι λογικό, η µέγιστη τιµή
αλλάζει πιο γρήγορα από την RMS σε απότοµες αλλαγές του σήµατος, αλλά όσο περνάει ο
χρόνος, τόσο η διαφορά αυτή ελαττώνεται. Συνεπώς, η τιµή crest αναµένεται να αυξάνεται
στα αρχικά στάδια της βλάβης και να µειώνεται όσο η βλάβη γίνεται σοβαρότερη, µε µία
τελική ίσως αύξηση αµέσως πριν την οριστική βλάβη.

•

Λοξότητα (skew) (πρώτος παράγοντας µορφής σήµατος): Περιγράφει την συµµετρία του
µετρούµενου σήµατος γύρω από την µέση τιµή. Στην περίπτωση τέλειας συµµετρίας έχει
τιµή 0. Μπορεί να πάρει θετικές ή αρνητικές τιµές ανάλογα µε την κατεύθυνση των
µεταβατικών κορυφών σε σχέση µε την µέση τιµή του σήµατος. Στην αρχή της λειτουργίας
σε µία καινούργια µηχανή θα έχει τιµή µηδέν (κανονική κατανοµή κορυφών). Στην
συνέχεια, αρνητικές τιµές φανερώνουν κλίση της στατιστικής κατανοµής του σήµατος προς
τα αριστερά, ενώ θετικές προς τα δεξιά (βλ. και αναφορές [60], [102] και [143]).

Π6.6 Μέθοδος SPM.
Η µέθοδος µέτρησης και ανάλυσης κρουστικών παλµών SPM (Shock Pulse Method) είναι µία
µέθοδος µε πολύ µεγάλη συχνότητα εµφάνισης σε πρακτικές εφαρµογές ανίχνευσης βλαβών. Η
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λειτουργία της στηρίζεται σε µέτρηση των µεταβατικών ταλαντωτικών φαινοµένων σε µία
περιστρεφόµενη µηχανή, µέσω των µετρήσεων των παλµών που τα προκαλούν.
Για την καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου, ας υποθέσουµε ότι µία µεταλλική σφαίρα χτυπά µία
µεταλλική επιφάνεια. Κατά την στιγµή της κρούσης, εµφανίζεται ένα ελαστικό κύµα υπερηχητικής
φύσεως (κρουστικός παλµός), το οποίο διαδίδεται και στα δύο σώµατα και αποσβένεται ταχύτατα. Η
µάζα ενός επιταχυνσιοµέτρου θα αντιδρούσε σε αυτό το κύµα εκτελώντας µία αποσβενόµενη
µεταβατική ταλάντωση. Με βάση την αναφορά [138], το πλάτος της ταλάντωσης αυτής θα είναι
ανάλογο µε το τετράγωνο της ταχύτητας κρούσης και ανεξάρτητο από την µάζα των δύο σωµάτων.
Προκειµένου να µετρηθούν οι αδύναµοι αυτοί κρουστικοί παλµοί, θα πρέπει να επιλεγεί ένα
επιταχυνσιόµετρο το οποίο θα εµφανίζει µεγάλη συχνότητα συντονισµού (γύρω στα 32kHz). Αυτό
θα έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση µεγάλου πλάτους ταλάντωσης της µάζα αναφοράς του κατά
τα µεταβατικά φαινόµενα που συνδέονται µε το ελαστικό κύµα, ενώ παράλληλα οι µικρότερης
συχνότητας ταλαντώσεις του συστήµατος δεν θα την διεγείρουν. Με κατάλληλη επεξεργασία του
σήµατος που προκύπτει από το επιταχυνσιόµετρο µέσω ενός ηλεκτρονικού κυκλώµατος, µπορούµε
να πάρουµε µία σειρά από δυνατούς και ασθενείς ηλεκτρικούς παλµούς το πλάτος των οποίων είναι
ανάλογο της ενέργειας των κρουστικών παλµών. Τα τελικά µετρούµενα µεγέθη είναι το µέγιστο
πλάτος της τάσης σε µιλιβόλτ των παραπάνω ηλεκτρικών παλµών, για όλη την διάρκεια της
µέτρησης, ορισµένο σε decibel ως:

dBm = 20 ⋅ log ( mV µεγιστου πλατους )

(Π6.6.1)

και η αντίστοιχη τιµή που αναφέρεται σε συχνότητα περίπου 200 παλµών το δευτερόλεπτο (dBc).
∆ηλαδή, µε το µέγεθος αυτό περιγράφουµε ότι περίπου 200 παλµοί το δευτερόλεπτο έχουν πλάτος
µε τιµή τουλάχιστον dBc.
Ας εξετάσουµε τώρα την εφαρµογή των παραπάνω σε µία περιστρεφόµενη µηχανή. Στην περίπτωση
αυτή, οι κρουστικού παλµοί εµφανίζονται λόγω κρούσεων µέσα στα έδρανα ή στα γρανάζια. Οι
κρούσεις στα γρανάζια εµφανίζονται συνήθως λόγω της µη οµαλής εµπλοκής των οδόντων, ενώ για
τα έδρανα (στα οποία αφορά κατά κύριο λόγω η µέθοδος αυτή) η αιτίες των κρούσεων µπορεί να
είναι:
•

Τυχαίες κρούσεις µικρής ενέργειας λόγω επαφής των τραχυτήτων των επιφανειών των
εδράνων, µε µέση συχνότητα επανάληψης στην περιοχή των kHz.

•

Τυχαίες κρούσεις µε στερεά σωµατίδια που κυκλοφορούν µέσα στο λιπαντικό του εδράνου,
µέχρι να αποµακρυνθούν από αυτό. Οι κρουστικοί αυτοί παλµοί παρουσιάζουν µικρότερες
συχνότητες εµφάνισης και µεγαλύτερο µέγεθος από τους προηγούµενους. Τα στερεά
σωµατίδια είναι δυνατόν να προέρχονται από µικροθραύσεις των επιφανειών των εδράνων.

•

Κρούσεις σε τοπικές αστοχίες των στοιχειών των εδράνων, όπως είναι οι επιφανειακοί
κρατήρες, οι σπασµένοι δακτύλιοι και κλωβοί κ.λ.π. Οι κρούσεις αυτές εµφανίζονται µε
συγκεκριµένη σταθερή περιοδικότητα στην αρχή, αλλά όταν οι αστοχίες γίνονται
περισσότερες και µεγαλύτερες, τότε οι κρουστικοί παλµοί εµφανίζονται µε τυχαία
περιοδικότητα και µέγεθος.

Αφού µετρηθούν οι κρουστικοί παλµοί και υπολογιστούν οι τιµές της SPM µεθόδου όπως
αναφέρθηκε προηγουµένως, στην συνέχεια ακολουθεί η επεξεργασία τους, η οποία και θα µας
βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για την εξεταζόµενη µηχανή. Προκειµένου να
είναι δυνατή η δηµιουργία γενικών κατευθυντήριων γραµµών για την εξαγωγή συµπερασµάτων µε
βάση τους µετρούµενους παλµούς, θα πρέπει καταρχήν να αφαιρεθεί η επίδραση της ταχύτητας
κύλισης σε αυτούς, αφήνοντας µόνο την επίδραση της λειτουργικής κατάστασης. Με βάση λοιπόν
την διάµετρο του άξονα και την ταχύτητα περιστροφής, ορίζεται µια αρχική τιµή dBi (αναφορά
[138]). Οι αρχικά µετρούµενες τιµές είναι οι απόλυτες στην κλίµακα dBsv. Αφαιρώντας την τιµή dBi
από αυτές καταλήγουµε στις τελικές κανονικοποιηµένες τιµές στην κλίµακα dBn. Οι
κανονικοποιηµένες τιµές dBm µας δίνουν την κατάταξη της κατάστασης της µηχανής σε µια
πράσινη – κίτρινη – κόκκινη κλίµακα ως εξής:
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Λειτουργική
κατάσταση

Πράσινη περιοχή

Κίτρινη
περιοχή

Κόκκινη περιοχή

Κανονικοποιηµένη
τιµή dBm

Μέχρι 20 dBn

21 – 34 dBn

Πάνω από 35 dBn

Πίνακας Π6.2: Κλίµακα λειτουργικής κατάστασης SPM.
Η τελική τιµή της dBc, καθώς και η διαφορά της από την τελική τιµή της dBm µπορεί να µας δώσει
περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της µηχανής. Έτσι, µπορούµε να βγάλουµε τα
ακόλουθα συµπεράσµατα:
•

Για ένα έδρανο σε καλή κατάσταση, η dBm είναι στην πράσινη περιοχή και η dBc είναι
αρκετά χαµηλότερη από αυτή.

•

Στην περίπτωση ενός εδράνου µε βλάβη, η dBm είναι στην κόκκινη περιοχή και µε µεγάλη
διαφορά από την dBc. Λίπανση του εδράνου θα οδηγήσει σε προσωρινή µείωση των τιµών
αυτών, ενώ σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα αυξηθούν και πάλι.

•

Μία µεγάλη τιµή dBc και πολύ κοντά στην dBm φανερώνει µια κατάσταση ξηράς
λειτουργίας (ακατάλληλη λίπανση). Με την προσθήκη λιπαντικού ή την διόρθωση του
προβλήµατος στην λίπανση, οι τιµές µειώνονται και παραµένουν χαµηλές. Παρόµοια
αποτελέσµατα έχουµε και στην περίπτωση σπηλαίωσης σε αντλία, µε την διαφορά ότι εκεί
οι µετρούµενες τιµές είναι µεγαλύτερες κοντά στο κέλυφος της αντλίας από ότι στο
κέλυφος των εδράνων. Επίσης, στην περίπτωση αυτή δεν έχουµε µείωση των τιµών µετά
από διόρθωση της λίπανσης.

•

Τιµές κατά πολύ µικρότερες από παλιότερες µετρήσεις ή αρνητικές (δηλαδή απόλυτες τιµές
µικρότερες από την dBi) υποδηλώνουν συνήθως κάποιο πρόβληµα στην µέτρηση, οπότε και
η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί.
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