
Θερμο-υδροδυναμική ανάλυση εδράνων ολίσθησης λιπαινόμενων με 
βιομηχανικά και περιβαλλοντολογικά λιπαντικά.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Η παρούσα διπλωματική εργασία 
παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη 
θερμο-υδροδυναμική ανάλυση 
των εδράνων ολίσθησης. Το 
πρόβλημα του εδράνου 
προσεγγίζεται αναλυτικά και 
αριθμητικά. Ως συνοριακές 
συνθήκες, χρησιμοποιούνται το 
μοντέλο Half-Sommerfeld και η 
υπόθεση αδιαβατικού εδράνου 
για την αναλυτική λύση, ενώ στην 
αριθμητική λύση υποθέτεται και 
η περίπτωση ισόθερμου 
εδράνου. Η αναλυτική επίλυση 
έγινε με το  πρόγραμμα  Matlab
και περιλαμβάνει τις περιπτώσεις 
εδράνου χωρίς και με αυλάκωση, 
τόσο για το στενό έδρανο όσο και 
για έδρανο απείρου μήκους. Η 
αριθμητική επίλυση έγινε στο 
πρόγραμμα Fluent του Ansys. Τα 
αποτελέσματα τόσο από την 
αναλυτική επίλυση, όσο και από 
το αριθμητικό μοντέλο 
πιστοποιήθηκαν με 
δημοσιευμένα αποτελέσματα. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ANSYS  FLUENT

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΣΚΟΠΟΣ 

• Κατανόηση στατικού και θερμικού 
προβλήματος εδράνου.
•Μελέτη εδράνου στατικά και 
θερμικά για διαφορετικές συνθήκες 
λειτουργίας.
•Μελέτη συμπεριφοράς εδράνων 
ολίσθησης κατά τη λίπανσή τους με 
βιομηχανικά (ISO VG 32) και 
περιβαλλοντολογικά λιπαντικά
(AWS-100).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ

•Για σταθερή περιστροφική ταχύτητα, αυξάνοντας το φορτίο η 
πίεση και η θερμοκρασία αυξάνεται.
•Η χρήση  του λιπαντικού AWS-100 οδηγεί σε υψηλότερες 
θερμοκρασίες συγκριτικά  με το λιπαντικό ISO VG 32.
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