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Abstract: 
 

Rotary joints, bearings, rollers, connectors, etc… are details that connect the axes together 
which are loaded equally or unequally. Building the strength calculation in combination with 
simulating the distribution of stresses in the use of allowable loads is a necessary and practical 
element for the active time of machine. Based on the theoretical calculations after model and 
layout survey, the paper presents the results of calculating the stress concentration at the link 
points by the method of separation of nodes in terms of conditions and load bearing design 
allowed. The study also shows the results of calculation after the test and the aggregation of 
forces in accordance with the links at the elements that need to be considered and given in the 
problem. These results are compared with those stimulated and calculated by Adams/View and 
Inventor softwares.   
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Tóm tắt: 
 
 
Khớp quay, bạc đỡ, con lăn là các chi tiết kết nối các thanh lại với nhau và chịu tác dụng của 
tải trọng có thể đều hoặc không đều. Việc xây dựng bài toán tính toán sức bền kết hợp với mô 
phỏng việc phân bố các ứng suất trong việc sử dụng tải trọng cho phép là một yếu tố cần thiết 
và mang tính thiết thực trong suốt thời gian hoạt động. Trên cơ sở xây dựng lý thuyết tính toán 
sau khi khảo sát mô hình và cách bố trí, bài báo đã thể hiện kết quả tính toán sự tập trung ứng 
suất tại các điểm liên kết bằng phương pháp tách nút trong điều kiện và phương án thiết kế 
chịu tải cho phép. Nghiên cứu cũng đã thể hiện rõ kết quả tính toán sau khi kiểm nghiệm và 
tổng hợp lực phù hợp với các liên kết tại các phần tử cần được xem xét và đưa ra trong bài 
toán. Các kết quả này được so sánh thông qua mô phỏng và tính toán bằng phần mềm 
Adams/View và Inventor.        
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