
CHARAKTERYSTYKA 

POŁĄCZEŃ ROZŁĄCZNYCH I 

NIEROZŁĄCZNYCH - wstęp



Cele: 

•wiem czym różnią się połączenia rozłączne od 
nierozłącznych

•potrafię wymienić rodzaje połączeń rozłącznych

•potrafię wymienić rodzaje połączeń 
nierozłącznych



Połączenie nierozłączne charakteryzuje się tym, że 
ewentualne rozłączenie spowoduje uszkodzenie 
elementów połączonych lub łączników.

Połączenia te dzielimy na : spawane, zgrzewane, 
lutowane, klejone, nitowe.



Połączenie spawane – to połączenie bezpośrednie; powstaje w 
wyniku stopienia części łączonych i wprowadzenia w miejscu 
połączenia dodatkowego materiału – spoiwa. Stosowane jest 
np. do łączenia metali (głównie stali) i tworzyw sztucznych.

Połączenie zgrzewane - to połączenia metali i tworzyw 
sztucznych przez miejscowe dociskanie łączonych elementów 
przy jednoczesnym podgrzewaniu wystarczającym do 
doprowadzenia łączonych materiałów do stanu plastyczności 
(ciastowatości). Na granicy dyfuzji i adhezji cząsteczek 
łączonych materiałów tworzy się zgrzeina. Skuteczność 
zgrzewania zależy od temperatury, docisku i czasu trwania 
procesu.



Połączenie lutowane - łączenie elementów metalowych za pomocą 
metalowego spoiwa zwanego lutem o temperaturze topnienia niższej 
niż temperatura topnienia łączonych elementów. Lut, to materiał 
występujący w postaci drutu, płytek, pałeczek, proszków. Narzędzie 
ręczne służące do lutowania to lutownica lub palnik. Czynność 
lutowania jest również wykonywana w specjalnych piecach.

Połączenie klejone (klejowe)- polega na nałożeniu warstwy kleju na 
łączone powierzchnie i dociśnięciu ich do siebie. Połączenie następuje 
dzięki adhezji miedzy klejem a łączonymi powierzchniami.

Połączenie nitowe – wykorzystuje własności geometryczne elementów 
łączonych lub dodatkowych i siły tarcia. Podczas nitowania używa się 
nitów. Nitowanie można wykonywać na zimno lub na gorąco.



Połączenia rozłączne, charakteryzują się 
tym, że rozłączenie nie powoduje 
uszkodzenia elementów lub ich 
łączników. 

Połączenia rozłączne dzielimy na: 
wciskowe, wpustowe, wielowypustowe, 
klinowe, kołkowe, sworzniowe, 
gwintowe.



Połączenia wciskowe – stosowane do przenoszenia 
obciążeń między wałkami i tulejami. Wykonuje się je 
np. za pomocą pras. Połączenia wciskowe używane są 
często do osadzania obrotowych kół przekładniowych 
na wałach.
Połączenia wpustowe – przenoszą moment obrotowy. 
Jest tworzone przez wpusty łączące piastę kół z czopem 
wału. 
Połączenia wielowypustowe – przenosi moment 
obrotowy i środkuje piastę na kole. Działa podobnie jak 
połączenie wpustowe, ale umożliwia przenoszenie 
większych obciążeń.



Połączenia klinowe – funkcję łącznika tworzy klin. Służą one do 
osadzania piast kół na wałach , ale są rzadziej stosowane z uwagi na 
wady.

Połączenia kołkowe – łącznikiem jest kołek. Służy do ustalania 
wzajemnego położenia dwóch lub więcej elementów. Kołek może mieć 
kształt stożkowy lub walcowy, gładki lub karbowany. 

Połączenia sworzniowe –zwykle wykorzystywane jest do łączenia 
przegubów. Elementem pośredniczącym jest walcowy sworzeń.

Połączenia gwintowe - znajdują zastosowanie np. jako połączenia 
ruchowe w mechanizmach zamieniających ruch obrotowy na 
postępowy np. napędach obrabiarek, prasach, czy podnośnikach. 
Funkcję łączącą tworzy gwint.


