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Os mancais de elementos rolantes possuem um papel expressivo dentre os

componentes de um sistema rotativo, tendo como sua principal função o suporte de

um elemento rotativo. Como os mancais trabalham na interface entre elementos

fixos e móveis, os mesmos estão sujeitos a diversas falhas. O principal tipo de falha

em mancais de elementos rolantes é a falha por fadiga da superfície, o que torna

imprescindível um estudo aprofundado dos esforços no contato de cada esfera com

as pistas e das velocidades resultantes nas esferas. O mancal de rolamento de esfera

é um conjunto mecânico (Figura A), geralmente formado por uma pista interna,

uma pista externa, um conjunto de esferas e um separador. Os anéis possuem sulcos

que servem como guia para o rolamento das esferas, enquanto o separador tem

como função manter as esferas igualmente espaçadas entre si.
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A modelagem do rolamento de esferas engloba as análises estática, cinemática

e dinâmica dos componentes do mancal. Estas análises irão determinar as

velocidades, as acelerações e os esforços a que estarão submetidos os elementos do

mancal. Esta análise tem como objetivo determinar o carregamento associado à

condição de lubrificação do mancal, pois, a partir das mesmas será possível

caracterizar a lubrificação elastohidrodinâmica. A lubrificação elastohidrodinâmica

ocorre quando há altos níveis de tensões gerados pelos esforços aplicados numa

pequena área de contato, assim como acontece nos contatos esfera-pista.

A modelagem do rolamento de esferas será iniciada pela análise estática, ou

seja, pela determinação da distribuição de carregamento que ocorre entre as

esferas. Nesta etapa a teoria de contato de Hertz é utilizada para encontrar a rigidez

de cada contato entre a esfera e as pistas interna e externa. Em seguida é efetuada

uma análise cinemática do mancal, na qual são obtidas as velocidades lineares e

angulares da esfera, velocidades tais que serão utilizadas posteriormente na análise

dinâmica, mais especificamente na avaliação da força centrípeta e do momento

giroscópico resultantes em cada esfera. Finalmente, é realizada a análise dinâmica

do mancal, na qual são encontrados os equilíbrios de força (figura B) e posição de

cada esfera (figura C) e o equilíbrio geral de forças no mancal. Os equilíbrios de

for

Realizando três análises estáticas para diferentes valores de folga (nula, positiva

e negativa), encontramos a seguinte distribuição carregamento em cada esfera:

Através dos resultados da análise da distribuição de carregamento, foi possível

concluir que quanto maior é a folga entre esferas e pistas (interna e externa), menor é

o número de esferas carregadas e maior é o esforço máximo a que as esferas estão

submetidas. Analisando os resultados encontrados na análise dinâmica foi possível

determinar a influência da força centrípeta e do momento giroscópico no

carregamento das esferas e nos ângulos de contato. Como esperado, o contato entre

esfera e pista externa está sujeito a um maior carregamento e um menor ângulo de

contato, enquanto no contato da pista interna o carregamento é menor e o ângulo de

contato é maior.
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O foco deste projeto é realizar um estudo dinâmico

de um mancal de esferas de contato angular que está

submetido a um carregamento axial e/ou radial e

operando a altas rotações, isto é, as forças centrípetas e

os momentos giroscópicos não poderão ser

negligenciados e irão influenciar o carregamento

dinâmico do mancal.
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forças na esfera são definidas pelas

equações apresentadas abaixo. A resolução

deste sistema de equações é obtida a partir

do método Newton-Raphson, sendo

utilizada como uma estimativa inicial a

solução encontrada na análise estática do

mancal. Como respostas, são obtidos os

val

Nas figuras E, F, G e H são apresentados os valores de ângulos e

carregamentos no contato entre esfera e pistas interna e externa, deslocamento axial

da pista interna e momento giroscópico a que estão submetidas as esferas quando o

mancal está sujeito a um carregamento externo puramente axial e operando com

diferentes rotações. Também foi realizada uma análise mais complexa, na qual o

mancal é submetido há um carregamento externo axial e outro radial. Os resultados

desta simulação estão expostos nas figuras I e J.
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