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OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCI STATYCZNEJ ELEMENTÓW 
NOŚNYCH KORPUSU KONCEPCYJNEGO SILNIKA DO NAPĘDU 

AUTOBUSU ELEKTRYCZNEGO 
 

CALCULATIONS OF THE STATIC STRENGTH OF THE SUPPORTING 
ELEMENTS OF THE CONCEPT BUS MOTOR’S BODY 

 
Streszczenie: W artykule zaprezentowano założenia i przebieg pierwszego etapu prac projektowych, 

dotyczących opracowania mechanicznej części silnika synchronicznego z magnesami trwałymi do napędu 

autobusu. W pierwszej części artykułu, krótko opisano jego konstrukcję mechaniczną. Następnie podano 

metodę wyznaczania minimalnych nacisków powierzchniowych, niezbędnych do przeniesienia momentu 

obrotowego przez złącze kołnierzowe silnika. Ponadto obliczono naprężenia rozciągające, skręcające oraz 

zastępcze (wg hipotezy wytężeniowej Hubera/Misesa) w elementach złącznych korpusu. Ostatecznie Metodą 

Elementów Skończonych zbadano naprężenia zastępcze, odkształcenia oraz współczynniki bezpieczeństwa  

w stalowej konstrukcji nośnej silnika. 
 
Abstract: The paper presents the assumptions and course of the first stage of design work on a synchronous 

motor with permanent magnets for an electric bus. The first part describes its mechanical construction.  

Next, the method of determining the minimum surface pressures necessary for transferring the torque was 

given. Furthermore, tensional, torsional, and reduced stress in the motor’s fasteners were calculated. Finally, 

the stress in the entire supporting structure was examined using the Finite Element Method. 
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1. Wstęp 

Część elektromagnetyczna prezentowanego sil-

nika synchronicznego, oparta jest na klasycznej 

konstrukcji zewnętrznego stojana uzwojonego  

z płaszczem wodnym i wewnętrznego wirnika  

z magnesami trwałymi [1,2]. 

 
Rys. 1. Widok ogólny zaprojektowanego silnika 
 

Silnik (Rys. 1) został przystosowany do zasila-

nia falownikowego - sześciofazowego w ukła-

dzie podwójnej gwiazdy. Przewody falownika  

 
 

są podłączane na wewnętrznej tabliczce za-

ciskowej, do której dostęp umożliwia sześć 

zaślepek umieszczonych w tylnej tarczy łoży-

skowej (Rys 1 i 2). 

 
Rys. 2. Przewody falownika podłączone na 

zaciski wewnętrznej tabliczki zaciskowej 
  

Obudowę silnika stanowi dwuczęściowy korpus 

wraz z dwiema tarczami łożyskowymi wyko-

nany z odlewniczego stopu aluminium. Korpus 
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posiada efektywny system chłodzenia cieczą. 

Część nośną korpusu stanowi stalowy moco-

wnik, przykręcany z obu stron do tarcz łoży-

skowych. Pod tylną aluminiową pokrywą, 

umieszczono elementy wyposażenia dodatko-

wego silnika, takie jak pierścień uziemienia wa-

łu, dwa resolwery oraz impulsator tachografu. 
 

2. Warunki przeniesienia momentu 
obrotowego i ciężaru przez układ nośny 
silnika 

2.1. Założenia projektowe 

Obliczenia wytrzymałościowe układu nośnego 

zostały przeprowadzone dla stałej co do war-

tości i kierunku wartości momentu obrotowego 

silnika Mo=4000 Nm. Do obliczeń przyjęto ma-

sę silnika m=300 kg, równomiernie przeno-

szoną przez obie tarcze mocownika. Przyjęto, 

że obciążenie ze strony silnika będzie przeno-

szone poprzez siłę tarcia statycznego, powstałą 

na styku tarczy łożyskowej i tarczy mocownika 

na skutek nacisków powierzchniowych wywo-

łanych przez połączenie śrubowe. Na tej samej 

zasadzie obciążenie przenoszone jest pomiędzy 

tarczą mocownika a płaskownikiem mocowni-

ka. W całym projekcie przyjęto wysokie współ-

czynniki bezpieczeństwa xQ=4. Pozwala to 

pozostawić na etapie wstępnego projektowania 

konstrukcji rezerwę do przeprowadzanych  

w kolejnych etapach analiz zmęczeniowych.  

2.2. Moment obrotowy przenoszony przez 
tarcze mocownika 

Na skutek nacisku powierzchniowego pomię-

dzy tarczą mocownika, a tarczą łożyskową, na 

nieskończenie małym wycinku powierzchni dF, 

powstaje nieskończenie mała siła tarcia dT, 

której wartość jest jednakowa na całej powierz-

chni współpracy. Wartość siły tarcia zależy od 

wartości nacisku powierzchniowego Q ze stro-

ny tarczy mocownika oraz współczynnika tarcia 

statycznego – wielkości charakteryzującej dwa  

współpracujące materiały. Każdy z jednostko-

wych wektorów siły tarcia przypisanych danej 

powierzchni, tworzy jednostkowy moment siły 

tarcia względem bieguna znajdującego się w osi 

wału. Moment wypadkowy można więc poli-

czyć jako całkę powierzchniową z momentów 

jednostkowych liczonych po całej powierzchni 

współpracy. 

 

 
S0 jest statycznym, biegunowym momentem 

bezwładności powierzchni współpracy. Jego 

wartość policzono poprzez zamianę zmiennych 

całkowania (co pokazuje Rys.3). 
 

 

 
 

 
 

Rys. 3. Tarcza mocownika z zaznaczonymi 

zmiennymi całkowania 
 

Ostatecznie, po wszystkich przekształceniach, 

równanie na maksymalny moment obrotowy, 

mogący być przeniesiony przez połączenie 

kołnierzowe - ściskowe wygląda następująco: 

 

 
 

Zmienne dz i dw oznaczają w powyższym wzo-

rze odpowiednio średnice zewnętrzną i wewnę-

trzną powierzchni współpracy. 
 

Wzór powyższy został przekształcony, celem 

otrzymania wartości nacisku Q w funkcji mo-

mentu obrotowego przenoszonego przez połą-

czenie. Wzór ten przedstawia się następująco: 

 
 

Obliczony w powyższy sposób nacisk powie-

rzchniowy Q jest zarazem wypadkową siłą 
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osiową, wywieraną przez wszystkie n śrub po-

łączenia, na skutek dokręcenia ich odpowie-

dnim momentem dokręcającym. Siła osiowa 

pochodząca od jednej śruby jest więc równa:  
 

 
 

Dla tak wyznaczonych sił osiowych, spraw-

dzono warunki wytrzymałościowe na rozcią-

ganie. 

 
 

W powyższym wzorze: Fr – oznacza pole po-

wierzchni rdzenia śruby, d3 – oznacza średnicę 

rdzenia śruby, Qr – oznacza granicę plastycz-

ności przy rozciąganiu (dla śrub wartości te 

wynikają bezpośrednio z klasy wytrzymałości 

śruby: 8.8, 10.9, 12.9), xQ – oznacza współ-

czynnik bezpieczeństwa przyjęty w projekcie. 

Dodatkowo poddano wstępnej kontroli średnice 

dobranych śrub, wykorzystując znany z litera-

tury [3] wzór, uwzgledniający zarówno wpływ 

naprężeń rozciągających, jak i skręcających – 

występujących podczas dokręcania śrub – 

celem uzyskania odpowiedniej siły nacisku. 
 

 
 

2.3. Wyznaczanie momentów dokręcenia 
śrub 

Celem uzyskania odpowiedniej siły nacisku, 

śruby w połączeniu powinny być dokręcane 

odpowiednim momentem dokręcającym. Jego 

wyznaczenie jest kluczowe z punktu widzenia 

obliczeń wytrzymałościowych oraz rozpisania 

kart technologicznych dla potrzeb Wydziału 

Montażu. Podczas dokręcania śrub, należy 

przyłożyć zewnętrzny moment siły, który 

zrównoważy momenty sił tarcia występujących 

pomiędzy gwintem zewnętrznym i wew-

nętrznym, a także moment sił tarcia występu-

jących na styku łeb śruby – podkładka. Moment 

sił występujących na styku gwintu zewnętrzne-

go i wewnętrznego  można obliczyć stosując 

wzór: 

 

W powyższym wzorze: d2 – oznacza średnicę 

podziałową gwintu, γ – oznacza kąt pochylenia 

linii gwintu, p’ – oznacza pozorny kąt tarcia 

pomiędzy gwintem zewnętrznym a wewnę-

trznym. Pozorny kąt tarcia p’ obliczamy wg 

wzoru: 

 
gdzie: α – oznacza kąt zarysu gwintu (dla 

gwintów metrycznych α =60
ᵒ
). 

Kąt pochylenia linii gwintu γ – obliczamy wg 

wzoru:  

 

gdzie: Ph – oznacza skok gwintu. 

Moment sił tarcia występujących pomiędzy 

łbem śruby a podkładką, wyznaczono z poniż-

szej zależności: 

 

gdzie: sz i sw – oznacza odpowiednio średnicę 

zewnętrzną i wewnętrzną podkładki użytej  

w połączeniu. Dysponując wartością całkowi-

tego momentu dokręcania Mc=Ms+Mt można 

wyznaczyć naprężenia skręcające, występujące 

w rdzeniu śruby podczas jej dokręcania, według 

poniższej zależności: 

 

Wartość naprężeń rozciągających i skręcają-

cych nie stanowi miarodajnej informacji  

o wytężeniu materiału, gdyż podczas dokręca-

nia śrub oba te naprężenia zachodzą równocześ-

nie. Wobec tego wyznaczono naprężenia zastę-

pcze korzystając z hipotezy wytężeniowej naj-

większej energii odkształcenia postaciowego 

Hubera/Misesa. 

 

Tak wyznaczone naprężenia wprowadzono do 

warunku wytrzymałościowego na rozciąganie, 

co pokazuje powyższe równanie. Dokonano 

również wyznaczenia minimalnej długości skrę-

cenia gwintów z warunku na dopuszczalne na-

ciski powierzchniowe oraz na ścinanie. Stwier-

dzono, że jeśli połączenie spełnia warunek 

wytrzymałościowy na naciski powierzchniowe, 

to tym bardziej spełnia warunek wytrzymałoś-

ciowy na ścinanie [2]. Ze względu na wysokie 

współczynniki bezpieczeństwa uzyskane  

w obliczeniach, nie przedstawiono w niniej-
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szym artykule zastosowanych wzorów. W po-

dobny sposób przeprowadzono obliczenia wy-

trzymałościowe dla połączenia tarcza moco-

wnika – płaskownik mocownika. 

3. Analiza stalowej konstrukcji nośnej 
silnika przy użyciu Metody Elementów 
Skończonych 

Metodą Elementów Skończonych, wyznaczono 

wartości naprężeń zastępczych Hubera/Misesa, 

wartości odkształceń oraz wartości współczyn-

ników bezpieczeństwa dla całej stalowej kon-

strukcji nośnej silnika. Z symulacji MES 

usunięto wszystkie elementy silnika, poza 

konstrukcją nośną i tarczami łożyskowymi do 

których konstrukcja ta jest przytwierdzona. 

Tarcze łożyskowe uznano za nieodkształcalne 

lecz posiadające wszystkie możliwe stopnie 

swobody. Dodatkowo założono, że powierz-

chnia płaska tarczy mocownika nie zmienia 

położenia względem powierzchni płaskiej 

tarczy łożyskowej (na skutek obliczonego 

nacisku powierzchniowego, wywieranego przez 

połączenie śrubowe). Utwierdzenia założono na 

powierzchniach walcowych otworów w płas-

kowniku mocownika, służących do przytwier-

dzania silnika do zewnętrznej konstrukcji 

nośnej autobusu. Elementy podlegające symu-

lacji poddano idealizacji poprzez usuniecie 

zbędnych otworów i promieni zaokrągleń. Ułat-

wiło to wygenerowanie dokładnej siatki MES. 

Siatkę MES wraz z zaznaczonym obciążeniem 

silnika (momentowym i grawitacyjnym) przed-

stawia Rys. 4. 

 
Rys. 4. Zdyskretyzowany model MES 

Poniżej zaprezentowano wyniki symulacji, 

przedstawiające wartości naprężeń zastępczych, 

przemieszczeń oraz współczynników bezpie-

czeństwa. Uzyskane wartości naprężeń są naj-

większe w okolicach połączenia tarczy mocow-

nika z płaskownikiem mocownika. Współczyn-

niki bezpieczeństwa wyznaczone w tych obsza-

rach są jednak na tyle wysokie, że pozwalają 

założyć poprawność konstrukcji i pozostawić 

rezerwę do przeprowadzonych w późniejszych 

etapach prac projektowych, analiz zmęcze-

niowych konstrukcji. Współczynniki bez-

pieczeństwa dla każdego elementu siatki, zo-

stały wyznaczone jako stosunek dopusz-

czalnych naprężeń rozciągających (dla założo-

nego typu materiału) do wyznaczonych naprę-

żeń zastępczych Hubera/Misesa. Z załączonych 

poniżej wyników symulacji widać na prze-

ważającej powierzchni, iż naprężenia dopusz-

czalne są kilkukrotnie większe od wyznaczo-

nych naprężeń zastępczych. 

 
 

Rys. 5.  Wyniki symulacji MES. Naprężenia 

zastępcze Hubera/Misesa 

 

 
Rys. 6. Wyniki symulacji MES. Odkształcenia 

 
 

Rys. 7. Wyniki symulacji MES. Współczynniki 

bezpieczeństwa 
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4. Podsumowanie 
 

Przedstawione w artykule obliczenia nie zakła-

dały zmienności obciążeń (którym poddawana 

jest konstrukcja nośna silnika) w czasie.  

W rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, 

konstrukcja nośna podlega obciążeniom zmien-

nym nieokresowo. Oznacza to, że nie da się łat-

wo wyróżnić okresowości zmienności obciążeń 

w czasie. Założenie (do celów analiz zmęcze-

niowych) okresowości funkcji obciążenia nie 

eliminuje wszystkich problemów, gdyż pozo-

staje jeszcze kwestia ustalenia odpowiedniej 

ilości cykli obciążenia, którym układ ma zostać 

poddany. W związku z tym, że analizy zmę-

czeniowe prowadzone w systemach CAE, są  

z reguły bardzo czasochłonne, przeprowadza się 

je w dalszych etapach prac projektowych, gdy 

wstępne założenia konstrukcyjne zostaną już 

zaimplementowane. We wstępnych etapach 

prac projektowych, posłużono się analizą 

wytrzymałości statycznej elementów nośnych 

silnika, zakładając stałość obciążeń w czasie. 

Przyjęte wysokie współczynniki ubezpieczeń-

stwa, pozwoliły projektantowi założyć rezerwę 

do przeprowadzonych następnie analiz zmę-

czeniowych bez konieczności radykalnej zmia-

ny konstrukcji układu nośnego silnika. Można 

w ten sposób już na bardzo wstępnych etapach 

prac projektowych, modelować gabarytowo ele-

menty, bardzo zbliżone do ostatecznie przy-

jętych rozwiązań. 
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