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Aleksander NIEOCZYM  

DOBÓR ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
GŁOWICY WKR ĘCAJĄCEJ 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono podstawowe zaleŜności wchodzące w  skład ogólnego równaniem 

bilansu momentu układu napędowego i roboczego głowicy wkręcającej. Wskazano zaleŜności 
pomiędzy cechami konstrukcyjnymi głowicy a uzyskiwanym momentem dokręcającym. 
Zaprezentowano program komputerowy umoŜliwiający dobór podstawowych elementów głowicy 
zaleŜności od rozmiaru gwintu wkręcanej śruby i wartości momentu dokręcania. 

1.  ENERGETYCZNE ASPEKTY PRACY GŁOWICY  

Urządzenia przeznaczone do mechanizacji (automatyzacji) procesu wkręcania łączników 
gwintowych umoŜliwiają otrzymanie określonego – w granicach tolerancji – momentu 
dokręcającego. Moment dokręcający uzaleŜniony jest takŜe od wartości momentu oporowego 
powstającego w układzie napędowym i roboczym głowicy wkręcającej. Przeprowadzono 
bilans momentów działających w czasie kaŜdej fazy pracy głowicy. UmoŜliwiło to dokładne 
określenie wartości momentu uŜytecznego zamienianego na prace dokręcania i wartości 
momentu oporowego. W rezultacie tych działań stworzono model matematyczny pracy 
głowicy wkręcającej, a sformułowane algorytmy syntezy konstrukcyjnej pozwoliły  
na skonstruowanie urządzenia realizującego proces dokręcania w zaleŜności od wymagań 
stawianych temu procesowi oraz urządzeniu ( czas wkręcania, koszt głowicy).  

Analiza procesu łączenia elementów gwintowych wykazała, Ŝe zapotrzebowanie  
na energię kinetyczną zamienianą na pracę dokręcania jest krótkotrwałe a maksimum energii 
kinetycznej koniecznej do połączenia występuje tylko w fazie dokręcania(utrwalania 
połączenia gwintowego). Automatyczna realizacja cykli połączenia gwintowego wymaga aby 
prędkość kątowa Ŝadnego z ogniw układu roboczego i napędowego  w końcu fazy dokręcania 
nie zmniejszyła się do wartości równej zeru. Układy te mogą przekazać jedynie ograniczoną  
porcję energii kinetycznej koniecznej do utrwalenia połączenia gwintowego. W celu 
zachowania ciągłości pracy głowicy, po wykonaniu pracy zewnętrznej, cały układ powinien 
zakumulować energię  i osiągnąć prędkość kątową równej prędkości przed następnym cyklem 
połączenia. Spełnienie tych załoŜeń wymaga kompleksowej analizy zaleŜności 
funkcjonalnych układu napędowego i roboczego, co w rezultacie pozwala na właściwy dobór 
silnika  napędowego, przekładni zębatej oraz wirujących mas układu roboczego. 
Równanie ogólne bilansu momentów przyjmuje postać: 
 

   elwopop MIMM =++ ε                                 (1) 
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Gdzie:  
Mop – suma momentów oporowych  w układzie napędowym i roboczym,  
Mop w – moment oporów wkręcania łącznika gwintowego, 
I – masowy moment bezwładności elementów układu roboczego i napędowego; w fazach: 
wstępnego wkręcania i swobodnego wkręcania oraz dokręcania moment ten jest przenoszony 
na końcówkę wkręcającą i przybiera wartość Iz; w fazie akumulacji energii ulega redukcji na 
oś silnika napędowego i otrzymuje wartość ISR, 
Mel – moment elektryczny silnika napędowego, 
ε - przyspieszenie kątowe końcówki wkręcającej. 
 

W zaleŜności od fazy pracy urządzenia, moment Mop w przyjmuje wartości : 
1. Faza swobodnego wkręcania Mop w = Msw : 

Moment Msw ma wartość stałą  określoną za pomocą wzoru: 
 

                                         dsw MM 005,0=                                                           (2) 

 

2. W fazie dokręcania przyjmuje postać  Mop w = Md : 
 

        ϕα+= swd MM  
swd

swd MM
tgarc

ϕϕ
α

−
−=                              (3) 

                                       

Gdzie:  
Md -  moment dokręcający, 
Msw – moment swobodnego wkręcania, 
ϕsw – kąt obrotu końcówki wkręcającej  w końcu fazy swobodnego wkręcania, 
ϕd – kąt obrotu końcówki wkręcające w końcu fazy dokręcania, 
α - kąt pochylenia charakterystyki elektrycznego silnika napędowego opisany we 
współrzędnych M=f(ϕ). 
 

Wkręcanie moŜe odbywać się dwiema metodami: 
1. Podczas jednego impulsu dokręcany jest z Ŝądaną wartością momentu łącznik gwintowy o 
średnicy gwintu MA mniejszej od średnicy maksymalnej MY z szeregu łączników 
przeznaczonych do wkręcania daną głowicą. Łączniki gwintowe o rozmiarze gwintu 
większym od MA są wkręcane z zadaną wartością momentu podczas n impulsów 
wkręcających. 

2. Podczas jednego impulsu dokręcany jest łącznik gwintowy  o średnicy maksymalnej 
gwintu MY. 

 

Model matematyczny procesu wkręcania łączników gwintowych tworzą równania, z  
których naleŜy obliczyć: 

1. Prędkość końcową procesu dokręcania ωk, 
2. Moment wkręcania M, 
3. Kąt dokręcania ϕ, 
4. Liczbę impulsów wkręcających p, z których  }1...3,2,1{ −∈ pn nazwiemy impulsami 

wkręcającymi, p-ty zaś impulsem dokręcającym. 
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Impulsy wkręcające powodują wkręcanie łącznika gwintowego z momentami Mn o 
rosnących wartościach, lecz mniejszych od Ŝądanego momentu dokręcającego Md (Mn<Md). 
Rozwinięcie pełnego momentu dokręcającego Md otrzymujemy podczas impulsu 
dokręcającego. 

Problem zwiększenia wydajności procesów montaŜowych rozwiązywany jest poprzez 
skrócenie czasu operacji  montaŜowych. W przypadku procesu wkręcania łączników 
gwintowych ulega skróceniu czas tsw  swobodnego wkręcania  oraz td dokręcania. Zmiany te 
powodują jednoczesne zwiększenie prędkości kątowej  urządzenia roboczego. Analizując fazę 
dokręcania naleŜy zwrócić uwagę  nie tylko na zjawiska  zachodzące w łączniku gwintowym i 
jego otoczeniu ale takŜe  na proces hamowania elementów wykonawczych urządzenia 
wkręcającego. W warunkach rzeczywistych proces hamowania zachodzi w czasie określonym 
przez masowy moment bezwładności IZ elementów urządzenia: 
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Gdzie:  
ωk – prędkość końcowa procesu wkręcania ,  
IZ– masowy moment bezwładności elementów układu napędowego i roboczego zredukowany 
na końcówkę wkręcającą, 
γ - kąt wysprzęglenia sprzęgła przeciąŜeniowego urządzenia wkręcającego, 
ωl – prędkość biegu luzem silnika napędowego, 
ωZS – prędkość znamionowa silnika napędowego, 
MZS – moment znamionowy silnika napędowego, 
ip – przełoŜenie przekładni zębatej w urządzeniu wkręcającym, 
Md – moment dokręcający. 
 

Wpływ masowego momentu bezwładności elementów układu napędowego i roboczego 
zredukowany na końcówkę wkręcającą urządzenia powoduje zakłócenie kąta dokręcania 
proporcjonalne do kąta hamowania αт. W większości przypadków właściwości dynamiczne 
systemów napędowych urządzeń wkręcających moŜna opisać wyraŜeniem: 
 

        τωωα τ
sw

t

swT dte == ∫
∞ −

0
                (5) 

 

Gdzie:  
τ - stała czasowa napędowego silnika elektrycznego 
ωsw –prędkość kątowa swobodnego wkręcania.  
 

Zwiększenie dokładności dokręcania moŜna uzyskać przyjmując nowy kąt dokręcania ϕd
’  

równy: 
 

                Tdd αϕϕ +='                    (6) 
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Przyjmując kąt dokręcania ϕ’d
 uzyskuje się zmianę kąta hamowania ∆αт proporcjonalną 

do wartości δ(t) błędu stabilizacji prędkości ωsw elementów wykonawczych: 
   

                                        мswT τωδα =∆                  (7) 

Gdzie: 
 м – krotność stałej czasowej τ. 
 

JeŜeli przyjąć jednostopniowy cykl pracy (rys. 1), wówczas czas swobodnego wkręcania 
tsw  i dokręcania td określamy: 
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Czas fazy wstępnego wkręcania za względu na bardzo małą wartość w porównaniu z 

czasem trwania kolejnych faz pracy urządzenia moŜe być pominięty. 

 
Rys. 1. Jednostopniowy przebieg cyklu procesu wkręcania 

ω - prędkość kątowa procesu wkręcania łącznika gwintowego, ϕ - kąt obrotu łącznika gwintowego, t – 
czas procesu wkręcania, t ww – czas wstępnego wkręcania, tsw – czas swobodnego wkręcania, td – czas 
dokręcania, tт – czas hamowania, tae – czas akumulacji energii, ωl- prędkość kątowa biegu luzem, ωsw 
– prędkość kątowa początku procesu wkręcania, ωk – prędkość kątowa końca procesu wkręcania, ϕww 
– kąt obrotu łącznika gwintowego w końcu fazy wstępnego wkręcania, ϕsw – kąt obrotu łącznika 
gwintowego w końcu fazy swobodnego wkręcania, ϕd – kąt obrotu łącznika gwintowego w końcu fazy 
dokręcania, ϕae – kąt obrotu łącznika gwintowego w końcu fazy akumulacji energii, αT – kąt 
hamowania. 
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2.  WSPOMAGANY KOMPUTEROWO DOBÓR ELEMENTÓW 
GŁOWICY WKR ĘCAJĄCEJ 
Na stanowisku badawczym [1] zastosowano impulsową głowicę wkręcającą [2] , która 

znajduje zastosowanie w zautomatyzowanym cyklu pracy. Posiada ona budowe modułową 
umoŜliwiającą jej zastosowanie przy wkręcaniu łączników gwintowych w szerokim zakresie 
średnic.  

Dobór modułów umoŜliwia program komputerowy z bazami danych zawierającymi: 
a. zakres średnic wkręcanych łączników gwintowych, 
b. wartość przełoŜenia przekładni, dobieraną z szeregu przełoŜeń  określonych w PN-

70/M-85504, 
c. sprzęgło przeciąŜeniowe kłowe charakteryzowane przez kąty: wysprzęglania γ, 

rozbiegu χ oraz kąt kła ς, 
d. katalog silników bocznikowych prądu stałego typu PIVT. 

 
Dysponujac tymi danymi moŜna określić ilość impulsów wkręcających niezbędną do 

wkręcenia łącznika gwintowego. Wkręcenie podczas jednego impulsu zapewnia krótki czas 
proces technologicznego, ale jednocześnie momenty wkręcające rozwijane przez głowice 
muszą mieć duŜą wartość. 

Proces wkręcania realizowany podczas jednego impulsu wymaga: 
1. Obliczenia prędkości kątowej  początku procesu wkręcania ωp, 
2. Wyznaczenia z warunku równości energii kinetycznej ruchu obrotowego oraz pracy 

dokręcania z zaleŜności funkcyjnej Iz=f(ωk) 
Gdzie:  
Iz – masowy moment bezwładności elementów układu roboczego i napędowego 
zredukowany na końcówkę wkręcającą, 
ωk – prędkośc kątowa końca procesu wkręcania 

3. Korzystając z funkcji Iz=f(ωk) naleŜy obliczyć wartośc masowego momentu bezwładności  
Iz spełniającego warunek  M ≥ Md 
Gdzie:  
Md- moment dokręcania określony dla danego łącznika gwintowego. 
Wynikiem przeprowadzonych obliczeń w punktach 2 i 3 jest uzyskanie wartości: Md, Iz, 

ωk. Są to wartości minimalne , niezbędne aby łącznik gwintowy został dokręcony z zadanym 
momentem. Zwiększenie wartości Iz  spowoduje zwiększenie wartości  prędkości końcowej 
procesu dokręcania ωk a w konsekwencji wartości momentu M na końcówce wkręcającej. 

Wartość masowego momentu bezwładności Iz obliczona według powyŜszego algorytmu 
zostaje wykorzystana do obliczeń parametrów wkręcania za pomocą serii impulsów 
wkręcających.  

W tym przypadku kolejność obliczeń jest następująca: 
1. Korzystając z zaleŜności funkcyjnej ωp=f(M), naleŜy wyznaczyc funkcję M=f(ωk), 
2. Zakładając wartość  momentu M1 z jakim zostanie dokręcony łącznik podczas pierwszego 

impulsu, obliczyć wartości ωp i ωk, oraz  wartości opisujące pierwszy impuls wkręcający 
tj.: 
a. energię kinetyczną ruchu obrotowego ∆E1, 
b. kąt obrotu łącznika gwintowego podczas pierwszego impulsu wkręcającego φd1, 
c. wartośc energii kinetycznej dodatkowej ∆Enw, niezbędnej do kolejnego wysprzęglenia 

i realizacji kolejnych impulsów wkręcających. 
Następnie oblicza się wartości charakteryzujące  kolejne impulsy wkręcające: 

1. Kąt dokręcania ωdn, 
2. Prędkość kątową fazy wkręcania ωkn, 
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3. Moment na końcówce wkręcającej Mn, (n – liczba impulsów wkręcających). 
 
Obliczenia przeprowadzane są do chwili spełnienia warunku: Mn ≥ Md, 
Gdzie:  
Mn – moment wkręcający podczas n- tego impulsu wkręcającego, 
Md – moment dokręcający. 
 

Dobór elementów konstrukcyjnych głowicy wkręcającej wspomagany jest 
obliczeniowym programem komputerowym pracującycm w środowisku MatLab.  

W programie tym moŜna wyróŜnić cztery podstawowe etapy: 
1. Wybór podstawowych zmiennych konstrukcji i procesu wkręcania – rys.2a, 
2. Dobór silnika napędowego –rys.2b, 
3. Obliczenie parametrów technologicznych procesu realizowanego podczas jednego 

impulsu wkrecającego – rys. 3a, 
4. Obliczenie parametrów technologicznych procesu realizowanego podczas szeregu 

kolejnych impulsów wkręcających – rys. 3b 

 a                                                                         b 

Rys.2. a – dobór zakresu średnic  łączników gwintowych , wartości przełoŜenia, sprzęgła 
przeciąŜeniowego oraz określenie maksymalnego momentu dokręcającego, b - dobór silnika 
napędowego 

 
a                                                                b 
Rys. 3. a – obliczenie parametrów technologicznych procesu wkręcania z apomocą jednego impulsu 
wkręcającego, b - obliczenie parametrów technologicznych procesu wkręcania metodą szeregu 
kolejnych impulsów wkręcających 
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3. BADANIA STANOWISKOWE 
Identyfikację parametrów i zmiennych modelu matematycznego procesu wkręcania 

umoŜliwiła określenie wartości charakterystycznych poszczególnych elementów głowicy w 
zaleŜności od średnicy wkręcanych łączników gwintowych i liczby impulsów roboczych. 
Przeprowadzono proces syntezy konstrukcyjnej zmierzający do zbudowania głowicy 
wkręcającej śruby o średnicach M6 – M12 klasy 6.8, średniodokładych B.  

Na podstawie obliczeń przyjęto: 
1. Moment znamionowy silnika MZS=0,1Nm (silnik PIVT-6-25/3A), 
2. Stała silnika napędowego  α=tg35o=0,7, 
3. Masowy moment bezwładności IZ=0,0076 kgm2, 
4. PrzełoŜenie przekładni zębatej ip=4,5. 

Model procesu wkręcania łączników gwintowych za pomocą impulsowej głowicy 
wkręcającej zweryfikowano na oryginalnym stanowisku badawczym.  
Na rys. 4-5 zostały przedstawione przebiegi ω=f(t) i M=f(t) otrzymane w wyniku 
modelowania matematycznego i z danych uzyskanych z badań eksperymentalnych.  

 

              

 

  a                                                                   b                       

Rys.4. ZaleŜność prędkości kątowej układu roboczego ω od czasu t procesu wkręcania, łącznik M6, a- 
dane z modelu matematycznego, b- dane z badań 

Przedstawione badania doświadczalne wykazały dobrą zgodność uzyskanych parametrów 
wkręcania  z załoŜeniami teoretycznymi. Otrzymano wyniki pomiarów o rozrzucie nie 
przekraczającym 7% w porównaniu z wynikami obliczeń z wykorzystaniem modeli 
matematycznych opracowanych przez autora. Ponadto wyniki badań eksperymentalnych 
charakteryzują się wysoką powtarzalnością (rozrzut do 6%) i są zbieŜne z publikowanymi w 
literaturze. Potwierdzają one dobrą klasę urządzenia pomiarowego. 
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 a                                                          b 

Rys.5.  ZaleŜność momentu wkręcającego M od czasu t procesu wkręcania, łącznik M6,a- dane z 
modelu matematycznego, b- dane z badań 

SELECTION OF STRUCTURAL MEMBERS  
OF THE DRIVING HEAD 

 Abstract 
In the article basic relations being a member were described general with leveling balance of the 

moment of the driving system and working of driving head. Relations were shown between design 
features of the head and the get moment screwing in properly. Computer programs enabling the 
selection of basic components were introduced to the head of the screw palmed off on the dependence 
on the size of the thread and the value of the moment of screwing in properly. 
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