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BALL BEARINGS RADIAL COLLISION STUDY
BY NUMERICAL CALCULATION
The paper shows that the wheels now fitted radial bearings collide
during the manufacturing process. As a result of this rolls surface defects occur
due to collision elastic-plastic material. For different cases of collision was
made a study on the state of stresses and strains using the Finite Element
Method.
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1. Introducere
De la material şi până la produsul finit o rolă trece prin mai
multe procese de prelucrare. Itinerarul tehnologic cuprinde: calibrare,
tăiere, spălare, călire, debitare, lustruire şi clasificare.
În toate fazele procesului tehnologic prezentat, rolele de
rulment se ciocnesc unele de altele (figura 1, a), provocând defecte de
material (figura 1, b), respectiv defecte care nu se încadrează în
standardele de producţie. Aceste piese urmează să fie
eliminate/aruncate aducând pierderi însemnate firmei producătoare.
În momentul impactului o rolă de masă m = 0,037 kg are o
viteză v ≈ 3 m/s, ceea ce corespunde unei energii cinetice Ec = 0,333J.
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a)
b)
Fig. 1 Defecte ce apar în timpul proceselor tehnologice, a)
şi defect de material, b)

O parte din energia cinetică este cedată rolei lovite. Au fost
studiate mai multe situaţii în ceea ce priveşte poziţia rolelor în
momentul coliziunii:
• generatoarele rolelor paralele;
• rola loveste cu muchia suprafata rolei stationare sub diferite
unghiuri (10°, 15°, 30° şi 60°).
2. Analiza cu metoda elementelor finite a stării
de tensiuni şi deformaţii
Rezultatele studiului cu privire la starea de tensiuni şi
deformaţii utilizând metode numerice de calcul (programul Ansyss) sunt
prezentate în figurile 2÷6 ( - a) starea de tensiuni, b) deformaţii).

a)

b)
Fig. 2 Generatoare paralele (în spaţiu)
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a)

b)
Fig. 3 Impact cu un unghi al axelor de 10°

a)

b)

Fig. 4 Impact cu un unghi al axelor de 15°

a)

Fig. 5 Impact cu un unghi al axelor de 30°
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b)

a)

b)
Fig. 6 Impact cu un unghi al axelor de 60°

3.Concluzii
Pentru cazurile studiate, din punct de vedere al stării de
tensiuni, cazul cel mai defavorabil este pentru unghiul de 30° (σmax =
522,85 MPa), iar deformaţiile maxime sunt pentru unghiul de 60°, în
partea opusă impactului de Δ = 0,31 mm.
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