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Wyznaczanie sił w śrubach strzemiona  
w złączu ciernym obudowy górniczej 

 
 
W artykule przedstawione zostały wyniki analizy wytrzymałościowej śrub strzemion 
pracujących w złączu ciernym obudowy górniczej. Analizy objęły wyznaczenie sił 
osiowych działających w śrubach strzemion złącza ciernego dokręconych wstępnym 
momentem skręcającym. Siły wyznaczono na podstawie badań stanowiskowych oraz 
na podstawie analiz numerycznych pracy złączy ciernych poddanych osiowemu ści-

skaniu oraz statycznemu zginaniu. Badania i analizy przeprowadzono dla złącza 
składającego się z dwóch prostych odcinków kształtownika V29 połączonych dwoma 

strzemionami typu SDO29 zgodnie z PN-91/G-15000/11 oraz DIN 21530-4-2003-

05. Wyznaczone zostały także zależności określające wpływ współczynnika tarcia  
w mechaniźmie śrubowym na wartości sił w śrubach dla różnych wartości momentu 
dokręcenia nakrętek. 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

 

Strzemiona są podstawowymi elementami złącza 

ciernego odrzwi obudowy podatnej. Ich zadaniem 

jest połączenie konstrukcyjne kształtowników 

odrzwi i wywieranie odpowiedniego nacisku na 

współpracujące kształtowniki. Nacisk ten jest wy-

nikiem działania sił osiowych przenoszonych przez 

śruby strzemion.  

W czasie montażu odrzwi obudowy podatnej 

śruby strzemion dokręcane są określonym momen-

tem skręcającym dla uzyskania odpowiedniej 

wstępnej siły osiowej ściskającej współpracujące 

kształtowniki odrzwi. Siły osiowe będące wyni-

kiem działania wstępnego momentu skręcającego 

nazywamy siłami wstępnymi naciągu. W czasie 

pracy odrzwi, najczęściej w wyniku oddziaływania 

górotworu, następuje zmiana wartości sił przeno-

szonych przez śruby. Siły te nazywamy siłami 

roboczymi naciągu. 

Konstrukcja złącza ciernego oparta jest na wyko-

rzystaniu mechanizmu śrubowego jako zasadni-

czego elementu przenoszącego siły dociskające 

kształtowniki. W fazie montażu siły te są wyni-

kiem działania momentu skręcającego działającego 

na nakrętkę. W czasie pracy śruby są dodatkowo 

obciążone siłami będącymi wynikiem wymuszeń 

zewnętrznych działających na złącze cierne i po-

wodujących rozciąganie lub ściskanie jarzm strze-

mion. 

W artykule zostały przedstawione wyniki badań 

stanowiskowych oraz analiz numerycznych złączy 

ciernych przy osiowym ściskaniu i statycznym 

zginaniu zgodnie z normami [4, 5]. W czasie tych 

badań wyznaczane były siły osiowe działające  

w śrubach złącza ciernego. W artykule dokonano 

też analizy pracy mechanizmu śrubowego oraz 

wyznaczono zależności siły osiowej w śrubie  

w funkcji współczynnika tarcia dla śruby M24. 

 

 

2. ZASADA DZIAŁANIA MECHANIZMU 

ŚRUBOWEGO 

 

 

Zasada działania mechanizmu śrubowego polega 

na zamianie momentu dokręcenia nakrętki na siłę 

osiową działającą wzdłuż śruby. 

Przy założonym momencie skręcającym (dokrę-

cenia) o wartości siły wzdłużnej dociskającej 

współpracujące jarzma decyduje kąt wzniosu linii 

śrubowej g oraz kąt rozwarcia gwintu metrycznego 

α [3]. 
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Rys. 1. Rozkład sił w połączeniu śrubowym: a – dla gwintu metrycznego, b – dla śruby jako maszyny prostej 
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Rys. 2. Zależność siły osiowej w śrubie od współczynnika tarcia  

dla różnych wartości momentu dokręcenia nakrętki 

 

Na rysunku 1 zostały przedstawione rozkłady sił 

działających między śrubą i nakrętką w mechanizmie 

śrubowym oraz schemat śruby jako maszyny prostej. 

Moment dokręcenia złącza śrubowego oprócz 

wywołania napięcia wstępnego w śrubie musi poko-

nać siły tarcia w gwincie oraz siły tarcia na po-

wierzchniach oporowych pomiędzy nakrętką a koł-

nierzem strzemiona. Moment ten jest sumą dwóch 

momentów:  

 

 nsd MMM +=  (1) 

 

gdzie:  

Ms – moment tarcia w gwincie, 

Mn – moment tarcia pomiędzy nakrętką a kołnie-

rzem strzemiona. 

Po podstawieniu otrzymamy zależność na siłę 

osiową w śrubie w postaci: 
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gdzie:  

P – siła osiowa w śrubie, 

ds  – średnica podziałowa gwintu śruby, 

Dk – tzw. średnica pod klucz, 

D – średnica nominalna śruby, 

μn – współczynnik tarcia pomiędzy nakrętką a po-

wierzchnią kołnierza, 

g  – kąt wzniosu linii śrubowej, 

,r  – pozorny kąt tarcia.  

Podstawiając do zależności (2) dane śruby M24 

stosowanej w strzemionach SDO29 oraz moment 

dokręcenia nakrętki równy 350 Nm obliczymy war-

tość siły osiowej w śrubie, która wynosi P = 69,2 kN. 

Na rysunku 2 przedstawione zostały zależności 

pomiędzy współczynnikiem tarcia w gwincie a war-
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Rys. 3. Sposób zamocowania czujników śrubowych przy osiowym ściskaniu złącza ciernego 

 

tością siły osiowej w śrubie dla różnych momentów 

dokręcenia śruby w złączu. Do obliczeń przyjęto 

takie same wartości współczynników tarcia dla gwin-

tu i pomiędzy nakrętką a powierzchnią kołnierza. 

Analizując wykresy przedstawione na rysunku 2 na-

leży zauważyć, że niewielka zmiana współczynnika 

tarcia w gwincie oraz na powierzchni styku nakrętki  

z kołnierzem strzemiona powoduje istotną zmianę siły 

w śrubie. Wpływa to na charakterystykę pracy odrzwi 

obudowy. Przyjmując, iż głównym zadaniem śrub jest 

zapewnienie odpowiedniej siły docisku współpracują-

cych kształtowników, to wartości współczynników 

tarcia powinny być jak najmniejsze. Zapewni to także 

dużą sprawność złącza ciernego. 

 

 

3. WYZNACZANIE SIŁ W ŚRUBACH STRZE-

MION PRZY OSIOWYM ŚCISKANIU ZŁĄ-
CZA CIERNEGO  

 

 

W czasie próby osiowego ściskania złącza cierne-

go na śrubach strzemion zamocowano czujniki siły. 

Sposób zamocowania czujników przedstawiono na 

rysunku 3. Badania stanowiskowe zostały przepro-

wadzone dla złącza ciernego łączącego dwa kształ-

towniki V 29 strzemionami SDO 29. Moment do-

kręcenia śrub w strzemionach wynosił 350 Nm. 

Założono, że powierzchnie kołnierzy są równoległe. 

W badaniach nie uwzględniano momentów zginają-

cych działających na śruby. Pojawiają się one  

w momencie zadziałania siły wzdłużnej i zależne są 

od wartości współczynnika tarcia pomiędzy elemen-

tami strzemiona oraz siły dokręcenia wstępnego 

śrub (siła docisku). 

Próba ściskania została przeprowadzona zgodnie  

z polską normą [5]. W czasie badania rejestrowane 

były siły we wszystkich czterech śrubach złącza. 

Wartości sił rejestrowano w funkcji czasu pomiaru. 

Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresach (rys. 

4). Na schemacie pomiarowym śruby zostały ozna-

czone dużymi literami A, B, C i D (rys. 3), a na wy-

kresach odpowiednimi małymi literami (rys. 4).  

W oparciu o schemat z rysunku 3 został opracowa-

ny model numeryczny złącza ciernego. W wyniku 

analizy przeprowadzonej metodą elementów skoń-

czonych wyznaczone zostały siły w poszczególnych 

śrubach złącza. Osiowa siła wstępna w śrubach zosta-

ła ustalona na podstawie pomiaru sił w śrubach złą-

cza przy wstępnym dokręceniu ich momentem skrę-

cającym wynoszącym 350 Nm. Siła ta wynosiła od 

72 kN do 86 kN, co odpowiada współczynnikowi 

tarcia równemu 0, 14 (zgodnie z rys. 2). Do obliczeń 

przyjęta została wartość wstępnej siły osiowej wyno-

sząca 80 kN. Na rysunku 4 został przedstawiony 

uśredniony wykres zmiany siły w śrubach w funkcji 

czasu uzyskany na podstawie analizy numerycznej 

(oznaczony n). 

 

 

4. WYZNACZANIE SIŁ W ŚRUBACH STRZE-

MION PRZY STATYCZNYM ZGINANIU 

ZŁĄCZA CIERNEGO 

 

 

Próbę statycznego zginania złącza ciernego prze-

prowadza się zgodnie z polską normą [5] oraz nie-

miecką normą [4]. Rozpatrzone zostały dwa układy 

badawcze wynikające z różnego sposobu obciążenia 

złączy. W pierwszym przypadku kształtowniki zosta-
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Rys. 4. Wykresy zmiany sił w śrubach złącza ciernego przy statycznym ściskaniu 

n- na podstawie analizy numerycznej, a, b, c, d- na podstawie badań stanowiskowych 
 

 
 

Rys. 5. Model złącza ciernego z wstępnymi siłami w śrubach strzemion poddany zginaniu godnie z [5]  

 

ły obciążone w dwóch płaszczyznach poprzez tra-

wersę o dużej sztywności [5]. W drugim przypadku 

kształtowniki zostały obciążone siłą działającą bez-

pośrednio symetrycznie pomiędzy strzemionami 

złącza [4]. W obu przypadkach zastosowane zostały 

strzemiona SDO 29 ze śrubami M24.  

Celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie 
zmian wartości sił w śrubach strzemion w czasie 

statycznego zginania złącza ciernego. Przy badaniach 
stanowiskowych nakrętki zostały dokręcone momen-

tem skręcającym równym 350 Nm. Do analizy nume-

rycznej przyjęto siły wstępne w śrubach równe 80 
kN. Na rysunku 5 został przedstawiony model dys-

kretny złącza ciernego z zamodelowanymi siłami 
wstępnymi w śrubach strzemion.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stanowi-

skowych oraz analiz numerycznych wyznaczono cha-

rakterystyki zmian sił w śrubach strzemion złącza 
ciernego w funkcji czasu pomiaru. Na rysunku 6 zosta-

ły przedstawione wykresy zmian tych sił w przypadku 
statycznego zginania złącza zgodnie z [4], a na rysun-

ku 7 w przypadku zginania zgodnie z [5]. Na obu ry-

sunkach przedstawione zostały wykresy uzyskane 
zarówno w wyniku badań stanowiskowych (śruby 
oznaczono parami AB i CD), jak i analizy numerycz-

nej (odpowiednio oznaczone ab i cd). W przypadku 

statycznego zginania przeprowadzanego zgodnie z [4] 

następuje duży wzrost sił w śrubach strzemion wraz ze 
wzrostem czasu badania (skala minutowa), przy bada-

niach zgodnie z [5] siły w śrubach nie ulegają więk-

szym zmianom w czasie badania. 

Na rysunku 8 zostały przedstawione śruby złącza 
ciernego poddanego statycznemu zginaniu zgodnie  

z [4] po analizie numerycznej i badaniu stanowisko-

wym. Już wstępna obserwacja pozwala zauważyć 
duże podobieństwo stanu odkształcenia obu śrub. 
Świadczy to o poprawności przyjętego modelu nume-

rycznego. Dla śruby poddanej analizie numerycznej
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Rys. 6. Wykresy zmiany sił w śrubach złącza ciernego przy statycznym zginaniu wg [4] 
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Rys. 7. Wykresy zmiany sił w śrubach złącza ciernego przy statycznym zginaniu wg [5] 

 

 
 

 

Rys. 8. Stan odkształcenia w śrubach dla złącza zginanego zgodnie z [4] 
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przedstawiony został także stan jej naprężenia. 
Przedstawione śruby odpowiadają śrubom oznaczo-

nym literami ab i AB na wykresie na rysunku 6. 

 

 

5. PODSUMOWANIE 

 

 

Obserwacje ruchowe wykazują, że w wyniku zsu-

wu w odrzwi obudowy zauważalny jest proces luzo-

wania się nakrętek w śrubach strzemion. Jacobi [2] 
zauważył „zjawisko luzowania się nakrętek śrub po 

pierwszym zsuwie elementów złącza” i w celu utrzy-

mania stałej siły docisku zaproponował dokręcania 
śrub po każdym zsuwie. Także przy badaniach sta-

nowiskowych przy osiowym ściskaniu złącza cierne-

go obserwuje się zjawisko zmniejszania się sił doci-

sku kształtowników w wyniku zmniejszenia się sił  
w śrubach [1]. 

W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały 
wyniki badań stanowiskowych i analiz numerycz-

nych, których celem było wyznaczenie i porównanie 
charakterystyk zmian sił osiowych w śrubach strze-

mion pracujących w złączach ciernych stalowej 
odrzwiowej obudowy górniczej. 

Charakterystyki zmian sił osiowych w śrubach zo-

stały wyznaczone dla trzech przypadków, przy ści-

skaniu osiowym złącza oraz przy zginaniu złącza 

zgodnie z [4 i 5]. Otrzymane wyniki badań doświad-

czalnych i analizy numerycznej wykazują dużą zgod-

ność w zakresie jakościowym i ilościowym. 

Przy osiowym ściskaniu złącza ciernego po pierw-

szym zsuwie następuje znacznie zmniejszenie sił  
w śrubach, co jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem. 

Zmniejszenia sił mogą osiągać wartość nawet około 
30% siły wstępnej. Potwierdza to wcześniejsze wyni-

ki obserwacji ruchowych [1,2]. W celu zapewnienia 

odpowiednich warunków pracy obecnie stosowanych 

złączy ciernych konieczne jest dokręcanie śrub po 
wystąpieniu zsuwu. Występuje także zjawisko nie-

symetrycznego obciążania śrub w złączu. Jest to 
wynikiem dużej wrażliwości połączenia śrubowego 

na zmianę współczynnika tarcia w połączeniu gwin-

towym, jak i na różnego typu odchyłki wykonania  
i montażu złączy. 

Przy zginaniu złączy ciernych należy podkreślić 
dużą niesymetrię obciążenia poszczególnych śrub 
złącza. Szczególnie jest to widoczne na rysunku 6. 

Przy zginaniu wg [4] następuje rzeczywiste zginanie 

złącza ciernego, co w konsekwencji wywołuje duże 
wytężenie zewnętrznego strzemiona. Śruby tego 
strzemiona oznaczone literami ab i AB pracują przy 
dużych obciążeniach. W przypadku obciążenia wg 
[5] zginaniu ulegają kształtowniki obok złącza. Jest 

to wynikiem dużej sztywności złącza ciernego, co 
powoduje, że śruby w strzemionach nie są narażone 
na zbyt duże obciążenia (rys. 7). Przy zginaniu złączy 
ciernych nie występuje luzowanie śrub.  

Analizując wyniki uzyskane w przypadku zginania 

złącza ciernego należy zauważyć, że na śruby w złą-
czu, oprócz sił podłużnych, działają także momenty 

zginające, momenty skręcające, a w przypadku du-

żych odkształceń kołnierzy strzemion także siły tną-
ce. W rzeczywistości śruby pracują w niekorzystnym 

i złożonym stanie naprężenia. Jest to widoczne przy 

analizie stanu odkształcenia śrub z rysunku 8. Zakres 

niniejszego opracowania obejmował wyznaczanie 
siły podłużnej w śrubach, należy jednak pamiętać, że 
w wielu przypadkach śruby te pracują w złożonych 
stanach obciążenia. 

Przeprowadzone badania zostały wykonane na pro-

stych odcinkach kształtowników zgodnie z obowią-
zującymi normami [4,5]. W warunkach rzeczywi-

stych złącza cierne pracują na powierzchniach łuko-

wych kształtowników. Powoduje to, iż w śrubach 

oraz strzemionach występują złożone stany napręże-

nia. Oprócz sił osiowych występują także momenty 

zginające i skręcające oraz siły ścinające. Strzemiona 
natomiast przenoszą dodatkowo obciążenia pocho-

dzące od momentów zginających, a także momentów 
skręcających działających na kształtowniki. Wpływa 
to na znaczne zróżnicowanie stanu naprężenia  
w strzemionach i wartości sił działających w śrubach.  

Wyniki przedstawione w niniejszym artykule po-

winny stanowić przyczynek do dalszych analiz  
i badań stanu obciążenia i naprężenia w śrubach 
strzemion i samych strzemionach złączy ciernych  
w celu poprawy efektywności ich pracy. 
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