
07.04.2020 – PTiKM 

Zagadnienie: Szczegółowa charakterystyka połączeń rozłącznych. 

Cele:  

• znam wady i zalety połączeń rozłącznych 

• potrafię omówić rodzaje gwintów 

• potrafię obliczyć granicą plastyczności i wytrzymałość śruby na podstawie jej klasy 

Materiał pomocniczy:  

„Montaż, uruchamianie  i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 1” wyd WSIP str.122 

Notatka: 

Połączenia wciskowe: 

zalety wady 

• prosty sposób wykonania połączenia 

• możliwość stosowania dużych obciążeń złącz 

• dobre i łatwe osiowanie elementów łączonych 

• możliwość łączenia różnych materiałów 

• duże naprężenia w elementach łączonych 

• zmiana wcisku przy zmianie temperatury 

• zależność wcisku od tolerancji 

• osłabienie wytrzymałości zmęczeniowej połączenia 

• trudny i pracochłonny montaż oraz demontaż 

• odkształcenia powierzchni styku 

 

Połączenia wpustowe: 

zalety wady 

• prosta konstrukcja 

• niskie koszty wytworzenia 

• łatwy montaż i demontaż 

• brak ustalenia wzdłużnego koła na wale 

• rowek na wpust osłabia wał 

• brak dobrego osiowania koła na wale 

 

Połączenia wielowypustowe: 

zalety wady 

• większa wytrzymałość przy zmiennych 
obciążeniach 

• równomierny nacisk 

• lepsze osiowanie piasty koła na czopie 

• łatwiejszy montaż i demontaż 

• większy koszt wykonania wypustów w otworze piasty i 
na czopie wału 

http://e-fizyka.info/index.php?t=13&id=222&opis=Rezonans-mechaniczny


  

 

Połączenia klinowe dzielimy na: 

• stałe lub nastawcze 

• poprzeczne lub podłużne 

Połączenie kołkowe: 

 

 

Połączenia sworzniowe: mogą byś sworznie bez łba, z łbem walcowym, z czopem gwintowym 

 

Połączenia gwintowe:  

Gwinty różnią się kształtem zarysu gwintu oraz wartością skoku. 

 Mogą występować gwinty: 

• prawe (stosowane w większości połączeń) i lewe  

(w specjalnych połączeniach np. butlach gazowych), 

• jednokrotne i wielokrotne (w połączeniach ruchomych) 

• drobnozwojny, grubozwojny, normalny, 

• wewnętrzne i zewnętrzne 

 

 



 

 

Połączenia gwintowe wymagają łącznika( śruby, wkręty i nakrętki) 

 

 

 

Śruby wykonane są ze stali o różnym stopniu wytrzymałości (najmniej wytrzymała 3.6 ,4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 

6.8, 8.8, 10.9, 12.9 najbardziej wytrzymała). Oznaczenia wytrzymałości umieszczone są na łbach śrub.. 

Pierwsza cyfra dotyczy wytrzymałości na rozciąganie a druga pozwala obliczyć nominalną wartość granicy 

plastyczności.  

Np. klasa 6.8: 

• 6 oznacza, że śruba ma wytrzymałość na rozciąganie Rm = 6*100=600MPa 

• 8 oznacza, że granica plastyczności Re = 8*Rm / 10 = 480 MPa. 

Nakrętki, to łącznik z gwintem, współpracujący z wkrętami i ze śrubami. 



 

Nakrętki występują w sześciu klasach wytrzymałości na rozciąganie: 4, 5, 6, 8, 10, 12.  

Np. klasa 10 oznacza, że nakrętka ma wytrzymałość: Rm = 10*100= 1000 MPa 

Śruby i wkręty powinny być dopasowane klasą wytrzymałości. Np. do nakrętki klasy 6 pasuje śruba lub wkręt 

klasy 6.6 lub 6.8. 

Ważnym uzupełnieniem łączników są podkładki: 

a – okrągła 

b – sprężysta 

c – zabezpieczająca 

d – wyrównująca 

 

Połączenia gwintowe na rysunkach technicznych: 

 



 

Zadanie domowe: 

1. Na podstawie przykładów gwintów omów ich rodzaj (5 pkt): 

a. M22x1,5LH 

b. Tr28x5 

c. G 1/2  

d. 1/2" x 1/6" – BSF 

e. S36x4(Pz1) LH 

2. Oblicz, jaką wytrzymałość na rozciąganie i granicę plastyczności ma śruba klasy 5.8, i dobierz do niej 

odpowiednią nakrętkę (3 pkt). 

W nawiasach jest podana liczba punktów za udzielenie pełnej i poprawnej odpowiedzi. Odpowiedzi powinny być 

udzielone pełnym zdaniem. W zadaniu drugim należy przedstawić kolejność obliczeń prowadzącą do wyniku.  Zasady 

oceniania: 

8-7,5 pkt – celująca;  

7-6,5 pkt. – bardzo dobra;  

6-5,5 pkt – dobra;  

5-4 pkt – dostateczna;  

3,5-2 – dopuszczajaca. 

Zdjęcie, skan lub treść odpowiedzi proszę przesłać do 15.04.2020r na adres fizyka0101@wp.pl podając w tytule 

wiadomości klasę, imię i nazwisko. 

Miłej pracy 

Beata Kadłubowska 

mailto:fizyka0101@wp.pl

