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PĘKANIE ZMĘCZENIOWE ŁĄCZNIKÓW GWINTOWYCH
FATIQUE CRACKING OF SCREWED CONNECTORS
W artykule przedstawiono wpływ konstrukcji łącznika gwintowego na jego wytrzymałość
w przypadku obciążeń statycznych i zmiennych. Określono miejsca pękania łącznika w zależności od jego podstawowych parametrów tj. średnicy i skoku gwintu oraz średnicy części
nienagwintowanej.
Słowa kluczowe: wytrzymałość zmęczeniowa, pękanie
This paper presents influence of connector’s screwed construction on resistance in case of
static and dynamic load. There are determined cracking places of connector depend on primary
parameters included diameter and lead of thread.
Keywords: fatigue strenght, cracking

1. Wytrzymałość połączeń gwintowych przy
obciążeniu statycznym
Przy obciążeniu statycznym połączenie gwintowe narażone jest na zmniejszenie zacisku w wyniku
ścięcia linii śrubowej. Proces ten uzależniony jest
od średnicy gwintu, grubości ścianek korpusu, oraz
rodzaju materiału śruby i nakrętki.
Podstawowym konstrukcyjnym parametrem, określającym wytrzymałość linii śrubowej jest stosunek
d/h i H/d (h – skok linii śrubowej gwintu, H – długość wkręcenia, d- średnica gwintu). Zależność H/d
w zależności od siły osiowej dla wybranych śrub
przedstawiono na rys. 1 [1].
Zależności efektywnych długości wkręcenia zostały przedstawione na diagramie (Rys.2) [5]. Pozwala on
wybrać optymalne – z punktu widzenia wytrzymałości
– rozmiary połączeń gwintowych. Długość wkręcenia zabezpieczająca równomierną wytrzymałość linii
śrubowej na ścinanie i nagwintowanej części trzpienia śruby na rozciąganie, zależy od mechanicznych
charakterystyk materiału nakrętki (korpusu) i śruby.
Niebezpieczeństwo ścięcia linii śrubowej wzrasta
w połączeniu śrub stalowych z elementami wykonanymi ze stopów lekkich i tworzyw sztucznych.
Doświadczalnie stwierdzono, że równomierną wytrzymałość linii śrubowej i trzpienia można uzyskać
zachowując stosunek d/h < (12 ÷16).
W konstrukcjach połączeń, w których następuje
mocowanie elementu za pomocą śruby z nakrętką
wprowadzono pojęcie krytycznej wysokości nakrętki tj. wysokość, przy której osiąga się jednakową
wytrzymałość gwintu i gładkiej części trzpienia na
rozciąganie.
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Jeżeli wysokość nakrętki jest mniejsza od krytycznej, to rozrywanie zachodzi na niższych (bliżej w stosunku do oporowej powierzchni nakrętki) nitkach
gwintu. Jeżeli większa - to po gładkiej powierzchni
trzpienia. Wysokość krytyczna zależy od: d/dc (d średnica gwintu, dc - średnica trzpienia) oraz h/d.
Według danych doświadczalnych [5] krytyczna wysokość nakrętki zawiera się w przedziale (0.8 - 1.25 )d,
mniejsze wartości odnoszą się do większych stosunków d/dc i h/d, wyższe do mniejszych. Odstępując od
warunku równej wytrzymałości na rozrywanie w celu
obniżenia naprężeń gnących, zwiększa się wysokość
nakrętki do wartości (1.5 - 1.6)d. W tym przypadku
plastyczna deformacja w rzeźbie gwintu stanowiąca
znaczny udział w szczątkowych deformacjach śrub

Rys. 1. Wytrzymałość połączenia gwintowego w zależności od długości wkręcenia ( śruba dwustronna stalowa, korpus – stop magnezu)

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ NR 4/2004

NAUKA I TECHNIKA

Rys. 2. Diagram efektywnych długości wkręcania łączników gwintowych
Tab. 1. Stosunek długości gwintu naciętego na trzpieniu l do średnicy gwintu d w śrubie dwustronnej wkręconej
w korpus w zależności od materiału korpusu.
Śruba
dwustronna
Stal
Rm[MPa]
400 - 500
900 - 1000

Korpus
l/d
Stal
30 - 40
0.8 - 0.9
1.6 - 2.0

Duraluminium
36 - 40
0.8 - 0.9
1.6 - 2.0

w wyniku wzdłużnego obciążenia jest podstawową
przyczyną osłabienia połączenia gwintowego.
W śrubach dwustronnych długość wkręcenia
przyjmowana jest w zależności od materiału korpusu – tabela 1.
W celu obniżenia i wyrównania naprężeń w gwincie, zwiększa się jego średnicę d, w celu podwyższenia
sprężystości i udarowej wytrzymałości śruby a także
obniżenia masy, zmniejsza średnicę trzpienia dc aż
do uzyskania jednakowej wytrzymałości gwintu
i trzpienia.
Warunek jednakowej wytrzymałości gwintu
i trzpienia na rozrywanie przyjmuje postać [6]:

(1)
gdzie: ke - efektywny współczynnik koncentracji
naprężeń we wrębach gwintu; dla średnich
wartości: dr=0.9 d , współczynnik ke = 1.5-2.

Żeliwo
18 - 25
1.4 -1.5
2.0 - 2.5

Siluminy
16 - 20
1.4 - 2.0
2.0 - 2.5

Brązy
20 -25
1.2 - 1.3
2.0 - 2.5

2. Wpływ konstrukcji na wytrzymałość
połączeń gwintowych przy zmiennych
obciążeniach
Obciążenia zmienne w połączeniu śrubowym
prowadzą do powstania złożonego stanu naprężeń,
powoduje to szereg zmian charakterystycznych dla
zmęczenia materiałów. Rozwijające się mikropęknięcia łączą się aż do zniszczenia elementu, pracującego
w określonych warunkach obciążenia zmiennego.
W takim elemencie, ognisko zmęczenia znajduje się
w miejscu największego spiętrzenia naprężeń tzn.
w bruzdach gwintu.
Kształt śruby
W celu podwyższenia wytrzymałości zmęczeniowej połączenia gwintowego należy zmniejszyć
zewnętrzne zmienne naprężenia w łączniku gwintowym przy równoczesnym zwiększeniu naprężeń
w łączonych elementach [4]. Odbywa się to poprzez
zwiększenie podatności śruby (głównie poprzez
zmniejszenie gładkiej średnicy trzpienia śruby dc).
Przyjmuje się [2]:
- dc/dr= 0.8 - 1.05 - przy obciążeniach zmiennych,
- dc/dr= 1.05 - 1.15 - przy obciążeniach statycznych.
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Rys. 3. Zależność naprężeń amplitudowych od liczby
cykli obciążeń dla trzpienia śruby o różnej
konstrukcji
Tabela 2. Porównanie wytrzymałości śrub wybranej konstrukcji

Typ śruby

1

2

3

Masa [%]

100

91

76

70

Statyczna wytrzymałość [%]

100

100

87

70

Dynamiczna wytrzymałość [%]

100

112

135

162

Koszt [%]

100

92

156

163

Wpływ konstrukcji trzpienia śruby na liczbę cykli
obciążeń przedstawiono na rys.3. [3]
Niebezpiecznym przekrojem jest przekrój w miejscu złączenia trzpienia z łbem śruby. W odpowiedzialnych konstrukcjach stosuje się eliptyczne promienie
przejść lub zaokrąglenie utworzone poprzez dwa
promienie , przy czym większy promień znajduje się
przy cylindrycznej powierzchni trzpienia. Przyjmując
za punkt odniesienia typową śrubę, w tabeli 2, przedstawiono wpływ kształtu przejścia na wytrzymałość
zmęczeniową [2].

równomierny rozkład naprężeń. Na podstawie obliczeń teoretycznych udowodniono [5], że zwiększenie wysokości nakrętki o (0.5 ÷0.6)d nie zwiększa
w zauważalny sposób wytrzymałości zmęczeniowej
połączenia śruba - nakrętka, przy czym obciążenie
na pierwszym zwoju zwiększa się nieznacznie.
Zwiększenie wysokości nakrętki od (0.7 ÷0.8)d do
2d zwiększa wytrzymałość zmęczeniową połączenia
w zakresie 10 - 15%.

Kształt nakrętki
Zwiększoną wytrzymałość zmęczeniową uzyskujemy poprzez zastosowanie nakrętek zapewniających
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