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Metody Metody łąłączenia elementczenia elementóóww

�� ŁąŁączenie przy uczenie przy uŜŜyciu elementyciu elementóów w 
mechanicznychmechanicznych

•• ŚŚruby, nakrruby, nakręętki, nit, wpusty, kotki, nit, wpusty, kołłkiki

�� SpajanieSpajanie

•• Spawanie, lutowanie (miSpawanie, lutowanie (mięękkie, twarde), kkie, twarde), 
klejenieklejenie



ŁąŁącznikiczniki

• nakrętki,

• śruby,

• podkładki,

• gwoździe,

• kołki,

• wpusty,

• nity,

• itp.



ŁąŁączniki gwintowaneczniki gwintowane

UŜyteczna technika łączenia elementów, która 
umoŜliwia łatwy demontaŜ:
• ale niezbędne jest zabezpieczenie śrub 

(nakrętek) przed odkręcaniem
• większość stosowanych śrub jest prawoskrętna
• połączenia gwintowe szeroko uŜywane w 

technice (np. 2.5 miliona łączników 
gwintowych znajduje się w samolocie 
Boeing 747)

Bardzo duŜe siły będące 
wynikiem hamowania 
(nawet z 300 km/h!)

Waga około 250 kg, obciąŜenie 
150 kg, dodatkowe siły 
wynikające z przyspieszaia i 
hamowania.

Moment powyŜej 125 Nm 
musi być przekazywany z 
silnika na tylne koło



WielkoWielkośści ci śśrub rub łąłączcząącychcych

Śruby 
miniaturowe

Zegarek

Bardzo du Ŝe śruby

Śruby mocujące korpus 
kompresora



ŁąŁączniki czniki śśrubowerubowe

�� ŚŚruba ruba –– łłeb z jednej strony, gwint z drugiej strony, eb z jednej strony, gwint z drugiej strony, 
uuŜŜywana z nakrywana z nakręętktkąą

�� ŚŚruba dwustronna ruba dwustronna –– gwint wykonany z dwgwint wykonany z dwóóch stronch stron

�� ŚŚruba rzymska ruba rzymska –– gwint wykonany z dwgwint wykonany z dwóóch stron w ch stron w 
przeciwnych kierunkachprzeciwnych kierunkach

�� Szpilka Szpilka -- gwint z dwgwint z dwóóch stron, nie uch stron, nie uŜŜywana z ywana z 
nakrnakręętktkąą



ŁąŁączniki czniki śśrubowerubowe

�� Gwinty wewnGwinty wewnęętrznetrzne
•• Gwint wewnGwint wewnąątrz otworutrz otworu
•• Wykonywane przy uWykonywane przy uŜŜyciu:yciu:

�� wiertwiertłłaa
�� i gwintownikai gwintownika

�� Gwinty zewnGwinty zewnęętrznetrzne
•• Gwint na zewnGwint na zewnęętrznej  trznej  

powierzchni walcapowierzchni walca
•• Wykonywany przy uWykonywany przy uŜŜyciu:yciu:

�� narzynkinarzynki
�� lub toczenialub toczenia



ŁąŁączniki czniki śśrubowerubowe

Gwint zewn ętrzny

Rdzeń

Średnica 
rdzenia

Zarys gwintu

Skok

Średnica 
zewnętrzna



Rodzaje gwintRodzaje gwint óóww

Rodzaj gwintu Oznaczenie Przykład
Metryczny M M16

Metryczny 
drobnozwojny

M M16 x 1,5

Calowy ½

Rurowy walcowy G G1/4

Rurowy stoŜkowy R R1/4

Trapezowy 
symetryczny

Tr Tr24x5

Trapezowy 
niesymetryczny

S S24x5

Okrągły Rd Rd32x1/8

Lewy (lewoskrętny) LH M16LH

Wielokrotny P… M60x4(P3)



Gwinty metryczneGwinty metryczne

• kąt gwintu = 60o

• profil symetryczny
• oznaczenie - M
• standardowy lub drobnozwojny
• sposób oznaczania:

M12 x 1.75

• rodzaj gwintu (M)
• średnica zewnetrzna(12 mm)
• skok (1,75 mm)



Gwinty metryczneGwinty metryczne
Oznaczenie 

gwintu
(seria)

S
K
O
K

Wymiary
gwintu

Oznaczenie 
gwintu
(seria)

S
K
O
K

Wymiary
gwintu



PoPołąłączenia czenia śśrubowe rubowe -- przekrojeprzekroje



Uproszczone przedstawianie Uproszczone przedstawianie śśrub i wkrrub i wkr ęęttóóww

Rysunek dokładny Rysunek uproszczony
Rysune

kumown

y



Uproszczone przedstawianie nakrUproszczone przedstawianie nakr ęętek i podktek i podk łładekadek

Rysunek dokładny Rysunek 
uproszczony

Rysunek 

umowny



Uproszczone przedstawianie Uproszczone przedstawianie śśrub i nakrrub i nakr ęętektek
w zw złłooŜŜeniueniu

Rysunek dokładny
Rysunek 

uproszczony
Rysunek 

umowny



Gwinty do poGwinty do po łąłączeczeńń ruchowychruchowych

(a) Pojedyncze, (b) podwójne, (c) potrójne 



Klasy wytrzymaKlasy wytrzyma łłoośści ci śśrubrub

4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 12.9

Materiał śrub określany jest według klas wytrzymałościowych.
• Oznaczenie klasy śrub składa się z dwóch cyfr oddzielonych 

kropką
• Pierwsza cyfra równa się jednej setnej wytrzymałości śruby Rm 

na rozciąganie w MPa
• Druga cyfra wskazuje stosunek granicy plastyczności Re do 

granicy wytrzymałości na rozciąganie Rm w MPa

5.6
5 – Rm=500MPa,
6 – Re=0.6*500MPa=300 MPa

Śruby przenoszące 
podobne obciąŜenie



Wymiarowanie poWymiarowanie po łąłączeczeńń gwintowychgwintowych

1413,0.SLDPRT
ZłoŜenie1.SLDASM


