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ÎNCERCAREA DE COMPRESIUNE 
A BILELOR DE RULMENT 

Tiberiu MĂNESCU, Vasile IANCU, Florin POMOJA 

THE COMPRESION TEST OF THE BEARING BALLS 

The compression test of the bearing balls is not included in the category 
of classic methods this is regulated by normative like (STAS or ISO). They 
appear as a necessity where developed and manufactured various kinds of 
bearings. In this perspective the paper presents the concept of a specialized 
device for applying a compressive force to the bearing balls of different sizes, 
and some half-ball.  

This makes it possible experimental research of the state of stress and 
strain that occurs in ball bearing in compression during operation using various 
methods like: electric resistive strain and/or photo elasticity (fotostress). 
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1. Introducere

În literatura de specialitate este prezentat faptul că bilele de 
rulment sunt confecţionate din 100 Cr 6 (RUL 1) iar inelele (superior şi 
inferior)  împreună cu colivia dintr-un material  echivalent cu RUL 2.  

Principalele constante ale materialului 100Cr6 utilizate în 
prezenta lucrare sunt: modulul de elasticitate longitudinal E = 2,105 
MPa; coeficientul lui Poisson µ = 0,29; respectiv tensiunea admisibilă 
σa = 6000 MPa (presiunea admisibilă de contact ce se mai notează şi 
pa). 
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2. Încercări mecanice asupra bilelor de rulment

În cadrul Laboratorului de Rezistenţa Materialelor al Universităţii 
„Eftimie Murgu” din Reşiţa, au fost supuse la solicitarea de 
compresiune cu ajutorul maşinii universale de încercat - figura 1, mai 
multe bile de rulment cu următoarele diametre Dw =6,8….20 mm - 
figura 2, până la limita de curgere - figura 3. 

Fig. 1  Bila de rulment poziţionată în maşina universală de încercat 

Fig.  2  Încercarea de compresiune a unei bile de Dw = 12,7 mm 

Au fost încercate până la limita de rupere  (figurile 1 şi 2) patru 
seturi de bile neuzate de diametre cuprinse  între  6,8 şi 20 mm. 
Fiecare  set a constat în solicitarea la compresiune a  minimum cinci 
bile de aceeaşi dimensiune.  

Forţa la rupere Fr  fiind validată ca media aritmetică a valorilor 
individuale obţinute la fiecare bilă spartă în parte - figura 3. Valorile  
pentru forţa de rupere a cinci bile de diametru  Dw = 6,8 mm, împreună 
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cu media lor sunt trecute în tabelul 1 (Bile neuzate Dw = 6,8 mm), iar 
valorile medii pentru întreaga gamă de diametre, în tabelul 2 (.Bile 
neuzate Dw  = 6,8….20 mm). 

Fig. 3  Bila solicitată la limita de curgere 

Tabelul 1 

Nr. crt. Dw [mm] Fr [kN] Frmed [kN] 

1 6,8 43 48,2 

2 6,8 48 48,2 

3 6,8 53 48,2 

4 6,8 46 48,2 

5 6,8 51 48,2 

Tabelul 2  

Nr. crt. Dw [mm] Frmed  [kN] 

1 6.8 48,2 

2 8.8 102 

3 12.7 174 

4 20 366 

Se observă că intensitatea forţei necesară distrugerii bilei de 
rulment este dependentă de diametrul ei, valoarea crescând 
exponenţial - figura 4, cu valori corespunzătoare presiunii de contact pr

max ≥ 20000 MPa. 

Fig.  4  

Variaţia forţei  
de rupere Fr   [kN] 
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3. Dispozitivul utilizat pentru încercări mecanice

Pentru încercări la solicitarea de compresiune a bilelor sau a 
unor părţi secţionate a acesteia a fost conceput şi proiectat un 
dispozitiv specializat prezentat în figura 5 şi fotografiat în figura 6. 

Fig. 5  Dispozitiv specializat pentru încercări mecanice 

Fig. 6  Dispozitiv specializat pentru încercarea de compresiune a bilelor 
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Fig. 7  Tipuri de bile pentru încercări statice 

 
4. Concluzii 

 
Determinarea caracteristicilor mecanice prin încercări de 

compresiune, după modelul prezentat, este esenţială în determinarea 
duratei de viaţă a bilelor de rulment ce echipează rulmenţii radiali. Prin 
extrapolarea rezultatelor se pot face calcule şi pentru alte tipuri de 
rulmenţi, de exemplu  radiali cu role sau axiali cu ace. Maşina 
specializată de încercat la oboseală pentru determinarea duratei de 
viaţă a bilelor de rulment este prezentată în figura 8. 

 
 

Fig. 8  
 

Maşina de încercat la 
oboseală cu trei camere 

 
 
După cum se 

poate observa, maşina 
este formată din trei 
părţi diferite (camere 
de încercat), care 
lucrează independent 
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una faţă de cealaltă. Se pot testa deci, concomitent, mai multe bile 
(câte 6 în cadrul fiecărei camere de încercat, în total 18).  

Fiecare cameră de încercat are un display propriu (Yokogawa), 
pentru a putea monitoriza încercările în desfăşurare. 
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