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Резултати от якостно изследване на ламели  

на ротор EM225.075.20.00 
 

 

I. Задание и начални условия: 

 Възложител: ALMOTT - Стара Загора 

 Изследвани обекти:  Ламелен пакет на ротор EM225.075.20.00 комплект 

 Анализиран материал:   

 

M310-50A (1.0808): EN 10106:2015 

Mass Dencity:          7.65  e-006  kg/mm^3 
Young Modulus:         185000  MPa 
Poisson's Ratio:                        0.3 
Yield Strength:                        400  Mpa 
Ultimate Tensile Strength:    530  MPa 

 

 Опростяване на модела – във връзка с еднаквостта на ламелите в пакета, приемаме 

за изследване опростени варианти с 4 ламели (1/100 от общия пакет) и 8 ламели 

(1/50 от общия пакет) (Фиг.1) 

     
      Фиг. 1 

                                                 

 Закрепване: Отнемане на степени на свобода в зоната на монтаж към вала, 

шпонковото съединение и контакта с останалите елементи в пакета (Фиг.2) 
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Фиг. 2 

 

 Натоварване:  Осигуряване на тангенциално натоварване от 1 kg/cm2 по цялата 

периферия на всяка от ламелите (Фиг.3) 

       
Фиг. 3 

 

 Необходими резултати:  Проверки за деформация, Резултантни напрежения, 

индикация на опасни зони, коефицент на сигурност. 

 

II. Якостни изследвания и резултати: 

 Поради спецификата на разпределение на натоварването върху периферията на всяка 

от ламелите, вариантите с 4 ламели (1/100 от общия пакет) и 8 ламели (1/50 от общия 

пакет) показват аналогични стойности, което обуславя и възможността за опростяване 

на роторния пакет до 8 броя изследвани обекти (1/50 от общия пакет). 

 

 Резултантни деформации  

 

Максимална деформация по периферията на елементите 0,35 mm (Фиг. 4) 
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Фиг. 4 

 

 Резултантни еквивалентни напрежения 

 

- Максимални еквивалентни напрежения в основата на елементите, близо до 

главината (Фиг. 5, Фиг. 6)    σ = 159,83 MPa 

- Максимални еквивалентни напрежения в горната част на елементите, близо до 

периферията (Фиг. 7)   σ = 119 MPa 

- Максимални еквивалентни напрежения в най-тънките зони по периферията, над 

магнитите (Фиг. 5)    σ = 52 MPa  
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Фиг. 5 

 

       
Фиг. 6        Фиг. 7 
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 Коефицент на сигурност 

- Цветови зони на коефицент на сигурност от 1,5 до 4 – Фиг.8, Фиг. 9 

 

 
Фиг. 8 

 

 
Фиг. 9 
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SSF = σYStr. / σmax.рез  = 400 / 159,83 = 2,503 

    ,при лимит за напрежения на опън σYStr. = 400 МPа 

 

Минимална стойност в зоната в основата на елементите, близо до главината = 2,5 

Стойности в горната част на елементите, близо до периферията = 3,3 

Стойности в най-тънките зони по периферията, над магнитите = 7,5   (Фиг. 10) 

 

 
Фиг. 10 

 

III. Изводи: 

 

Изследванията показват, че при натоварване на 1/100 или 1/50 от пакета на ротора 

(съответно 4 или 8 ламели), получените резултантни напрежения са аналогични.  

Това обуславя и избора на 1/50 от дължината на пакета (8 ламели) пред възможността 

за изследване на пълния пакет. 

 

Изследванията показват, че при тангенциално натоварване от 1 kg/cm2 по цялата 

периферия на 1/50 от дължината на ротора, резултантните напрежения във всеки един 

елемент не надвишават допустимите за материала стойности за σYStr.= 400 МPа 

Минималният коефицент на сигурност за всяка една от изследваните ламели е в 

рамките на допустимите стойности от 1,3 до 4, с минимална стойност от SSF = 2,46 в 

зоната в основата на елементите, близо до главината. 

 

Резултатите показват, че формата на ламелите удовлетворява изискванията на заданието 

за якост и надеждност при спазване на експлоатационните условия. 


