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Andrzej MACIEJCZYK 

PROJEKTOWANIE ADAPTACYJNEJ SPRĘŻYNY ŚRUBOWEJ NACISKOWEJ 

PRZY UŻYCIU PROGRAMU INVENTOR 

 

W oparciu o przykładowy rysunek wykonawczy śrubowej sprężyny naciskowej, w artykule przedstawiono i omówiono krok 

po kroku procedurę projektowania adaptacyjnej sprężyny śrubowej z wykorzystaniem programu Inventor Professional. Sprężyna 

została zamodelowana w stanie swobodnym. Skonstruowaną sprężynę adaptacyjną umieszczono w uproszczonym modelu złoże-

nia. W złożeniu sprężyna powinna mieć wysokość zmontowania. Wykazano, że w zależności od potrzeb, możliwe są płynne zmiany 

wysokości sprężyny. 

 

WSTĘP 

Elementy sprężyste maja szerokie zastosowanie w większości 
spotykanych przez nas na co dzień różnego rodzaju maszynach i 
urządzeniach. Mogą zostać wykonane z rozmaitych materiałów. W 
najbardziej rozpowszechnionej postaci są to elementy metalowe o 
dużej podatności kształtowej. Służą do tłumienia drgań, przenoszą 
wywierane naciski, pracują jako akumulatory energii lub też stanowią 
elementy podatne w łańcuchach kinematycznych. Ogniwa tego typu 
nazywane są sprężynami. Nazwy rodzajów sprężyn zwykle wynikają 
z ich kształtu. 

Jedną z najbardziej charakterystycznych oraz zapewne najczę-
ściej stosowanych sprężyn w konstrukcjach mechanicznych, są wal-
cowe sprężyny naciskowe. Wykonuje się je zwykle z drutu o prze-
kroju kołowym. Konwencjonalne projektowanie, jak i obliczanie sprę-
żyn walcowych naciskowych zwykle nie stanowi problemu. Wystar-
czy skorzystać z wytycznych zawartych w odpowiedniej normie [1]. 
W przypadku konieczności wykonania dokumentacji wykonawczej, 
wytyczne do opracowania płaskich rysunków technicznych również 
dostępne są w normach [2,3,4]. Przykład kompletnego rysunku wy-
konawczego sprężyny naciskowej przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Rysunek wykonawczy sprężyny naciskowej  
 

W dobie łatwo dostępnych i powszechnie wykorzystywanych 
aplikacji komputerowych wspomagających projektowanie, wydaje się 
oczywiste, że zarówno konstrukcja sprężyny, jak i dokumentacja pła-
ska zostanie wykonana z wykorzystaniem komputera, w oparciu o to 
oprogramowanie. Wszystkie dostępne aplikacje 3D dysponują funk-
cją tworzenia zwoju lub generatorem sprężyn. Konstrukcja tego ele-
mentu w postaci modelu przestrzennego wydaje się trywialna i w 
praktyce ogranicza się do kilku kliknięć. Tego typu podejście wydaje 
się całkowicie słuszne, o ile konstruktor pamięta, że wygenerowany 
trójwymiarowy model sprężyny, bądź rysunek płaski przedstawia 
sprężynę w stanie nieobciążonym, czyli taką, której długość jest dłu-
gością  swobodną. Niestety najczęściej podczas projektowania 
mamy do czynienia z procesem złożonym, gdzie konieczne jest wsta-
wienie wygenerowanego zwoju do konstruowanego podzespołu, 
bądź mechanizmu, jako jeden z jego elementów składowych. W tym 
przypadku wstawienie do złożenia przedmiotowej sprężyny wymaga 
zmiany jej długości ze swobodnej, na długość zmontowania. Naj-
prostszym sposobem jest oczywiście wygenerowanie nowej sprę-
żyny o tej samej liczbie zwojów, ale o długości zmontowania obliczo-
nej metodami analitycznymi. Możliwa jest także konstrukcja sprężyny 
adaptacyjnej, której długość będzie można zmieniać w zależności od 
bieżących potrzeb. Niestety nie każda aplikacja 3D wspomagająca 
projektowanie posiada takie możliwości.  

W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiona metoda kon-
strukcji sprężyny adaptacyjnej z wykorzystaniem oprogramowania 
Inventor. 

1. PROJEKT ADAPTACYJNEJ SPRĘŻYNY 
NACISKOWEJ W PROGRAMIE INVENTOR 

Na wstępie przyjęto, że wymiary i parametry projektowanej sprę-
żyny zaczerpnięte zostaną z rysunku wykonawczego sprężyny 
przedstawionej na rysunku 1.  

Pracę rozpoczynamy od utworzenia szkicu 2D w dowolnej płasz-
czyźnie. Zawartość szkicu (rys.2.) to: 
– odcinek równy długości swobodnej sprężyny, 
– okrąg o średnicy równej średnicy drutu. 

Odległość środka okręgu od końca odcinka w kierunku prosto-
padłym do odcinka, to połowa średniej średnicy sprężyny. 

W drzewku przeglądarki widocznym po stronie lewej na rysunku 
2, odnajdujemy „szkic”, klikamy na niego prawym klawiszem myszy i 
w otwartej zakładce „właściwości” zaznaczamy „adaptacyjny”. 
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Rys.2. Szkic  

 
Wymiarowi wysokości przyszłej sprężyny należy przypisać wła-

ściwość wymiaru sterowanego. W tym celu zaznaczamy wymiar wy-
sokości i klikamy ikonkę „wymiar sterowany” na belce poleceń (rys.3). 

 

 
Rys.3. Przypisanie zmiennej wartości wysokości sprężyny  

 
Kończymy szkic, odszukujemy na belce poleceń i klikamy ikonkę 

„zwój” uruchamiając tym samym generator. W otwartym oknie gene-
ratora w zakładce „rodzaj zwoju” z rozwijanej listy wybieramy „obrót i 
wysokość”. W okienku „wysokość” wskazujemy wymiar wysokości 
sprężyny ze szkicu, w oknie „obrót” wstawiamy liczbę zwojów czyn-
nych sprężyny, czyli 4,5 (rys. 4.). 

 

 
Rys.4. Okno generatora zwoju 

 
W oknie generatora przechodzimy do zakładki „zakończenie 

zwoju”. Zakładając, że końce zwoju w sprężynie będą dogięte, wy-
bieramy odpowiednie opcje zgodnie z rysunkiem 5. 

 

 
Rys.5. Ustalenie parametrów zakończenia zwoju 

 
Wciśnięcie przycisku „ok” jest potwierdzeniem zakończenia edy-

cji parametrów sprężyny i sygnałem do rozpoczęcia pracy wybranego 
generatora. Rezultat przedstawiono na rysunku 6. 

W celu otrzymania sprężyny z zeszlifowanymi końcami zwoju 
należy z belki narzędzi wybrać ikonę „podziel”. W oknie definicji pa-
rametrów podziału należy zaznaczyć „przytnij bryłę”, jako narzędzie 
podziału wybrać w drzewku przeglądarki płaszczyznę prostopadła do 
tej, na której rysowaliśmy szkic sprężyny (tu płaszczyzna YZ) oraz 
określić kierunek odcięcia zgodnie z rysunkiem 6. 

 

 
Rys.6. Wykorzystanie polecenia „podziel” do „zaszlifowania” końca 
zwoju 

 
Zeszlifowanie drugiego końca sprężyny wykonane zostanie rów-

nież przy pomocy polecenia „podziel”, ale najpierw konieczne jest 
przygotowanie znanego już „narzędzia podziału”. Będzie nim płasz-
czyzna równoległa do płaszczyzny podziału wykorzystanej w po-
przednim kroku odsunięta od niej na odległość równą wysokości 
sprężyny, czyli 59 mm. Należy zatem wstawić płaszczyznę konstruk-
cyjną, równoległą do wcześniej wykorzystanej płaszczyzny zgodnie z 
rysunkiem 7. 

 

 
Rys.7. Wstawianie płaszczyzny konstrukcyjnej 
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Model gotowej sprężyny o parametrach i wymiarach zgodnych z 
rysunkiem 1 oraz zaszlifowanymi końcami przedstawiony został na 
rysunku 8. W zależności od uznania konstruktora, poprzez kliknięcie 
prawym klawiszem myszy wstawionej, dodatkowej płaszczyzny kon-
strukcyjnej w drzewie przeglądarki, możliwe jest wyłączenie jej wi-
doczności. 

 

 
Rys.8. Gotowa sprężyna 

 
Kolejnym etapem będzie utworzenie  elementów, miedzy któ-

rymi sprężyna zostanie zmontowana.  
Dla prostoty przyjęto dwa klocki z walcową częścią prowadzącą 

o średnicy 24,5 mm, co odpowiada wewnętrznej średnicy sprężyny. 
Pozostałe wymiary mogą zostać przyjęte dowolnie (rys.9.). 

 

 
Rys.9. Element montażowy 

 
Mając gotowe modele sprężyny oraz elementu montażowego 

wstawiamy je do złożenia i przystępujemy do nadania wiązań między 
poszczególnymi elementami zgodnie z rysunkiem 10. W celu upla-
stycznienia modelu zmieniono kolory poszczególnych elementów.  

Nadawanie wiązań rozpoczynamy od ustalenia wzajemnego po-
łożenia podstawek. Łączymy wiązaniem zestawiającym osie walco-
wych powierzchni prowadzących oraz zestawiamy płaskie po-
wierzchnie od strony walców prowadzących (zielona strzałka na rys. 
9.) pamiętając o rozsunięciu na odległość równą wysokości swobod-
nej sprężyny (59 mm). W dalszej kolejności zestawiamy oś sprężyny 
z osią jednej z powierzchni walcowych podstawki (tu podstawka nr 
2). Na koniec łączymy płaskie powierzchnie zaszlifowania sprężyny 
z płaskimi powierzchniami od strony walców prowadzących obydwu 
podstawek (zielona strzałka na rys. 9.) wiązaniem równoległym. 

 
Rys.10. Sprężyna w stanie swobodnym pomiędzy elementami mon-
tażowymi 

 
O ile wszystko zostało wykonane poprawnie, zmiana wartości 

rozsunięcia w wiązaniu zestawiającym elementów montażowych 
spowoduje zsunięcie lub rozsunięcie podstawek i zmianę długości 
sprężyny. W celu wprowadzenia zmian należy kliknąć na to wiązanie 
i wprowadzić zmianę wartości rozsunięcia bezpośrednio w wiązaniu 
(analogicznie jak się to robi podczas edycji np. wymiaru) lub też w 
dodatkowym okienku, które pojawi się w dolnej części drzewka prze-
glądarki. Operację należy potwierdzić wciskając klawisz enter. 

Przykłady zmian adaptacyjnych przedstawiono na kolejnych ry-
sunkach. 

 

 
Rys.11. Sprężyna w stanie zmontowania (53 mm) 

 

 
Rys.12. Sprężyna ugięta np. do 46 mm 
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Rys.13. Sprężyna rozciągnięta do 80 mm 

PODSUMOWANIE 

Zaprezentowane i omówione procedury procesu projektowania 
mogą stanowić cenne ułatwienie procesu projektowania. Konstruktor 
dysponując adaptacyjnym modelem 3D sprężyny może z wykorzy-
staniem odpowiedniego modułu wygenerować rysunek płaski sprę-
żyny zgodnie z zaleceniami normy – sprężyna zostanie narysowana 
w stanie swobodnym, lub też wykorzystać bezpośrednio model do 
zabudowania w podzespole, gdzie wysokość sprężyny musi odpo-
wiadać wysokości zmontowania (rys.11.). Możliwości wykorzystania 
układu adaptacyjnego nie ograniczają się do opisanych powyżej. W 
zależności od potrzeb model pozwoli również na wizualizacja np. 
ugięcia sprężyny pod określonym obciążeniem (rys. 12.), lub też ab-
surdalne rozciągnięcie sprężyny (rys.13.). 
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Design of adaptive compression helical spring using Inventor 

Based on a sample technical drawing of the helical com-

pression spring, are presented and discussed step by step pro-

cedure for designing adaptive helical spring, using Inventor 

Professional. The spring has been modeled in a free state. 

Constructed adaptive spring placed in the simplified assembly 

model. In an assembly, the spring must have the height of the 

assembly. It has been shown that depending on the needs, there 

are possible a smooth changes of the spring height. 
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