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Badanie wplywu rodzajow pokryc sruby na rozrzut 
napiecia resztkowego w polqczeniu srubowym 

W materiale przedstawiono analize wplywu wybranych pokryc na zacisk resdkowy w Srubie jako funkcji zacisku wstepnego. 
Duiy rozrzut wartobci sily docisku wstepnego podczas montaiu ppohlczen Smbowych powoduje albo zbyt maly zacisk w 
Srubie co nie zapewnia w ~ N ~ ~ O W  ppohlczenia - nieszczelnosc pdaczenia, albo zbyt duiy, co powoduje oprocz zgniecenia 
elementbw $czonych t a k e  zerwanie S ~ b y  lub uszkodzenie nakretki 111,[21. Zaprezentowano r6ine sposoby dokhdniejsze 
go okreslania napiecia wstepnego podczas montaiu z uwzglednieniem wplywu WartoXi wsp6lczynnika tarcia na wart0SC 
sRy osiowej w tubie. Nastepnie zbadano wplyw wybranych pokryc Srub na wart056 zacisku resztkowego. Zakres badah 
ograniczono do Srub 7/8" i czterech rodzajdw pokryc. Dokonano analizy wynik6w badah i podano ich interpretacje. 

Wprowadzenie 
W praktyce wigkszosc &rub ztqcznych 

jest przy zakrgcaniu dociqgana kluczem 
w ten sposob, i e  sita osiowa w Srubie Q, 
osiqga wartost zacisku wstgpnego a na- 
stgpnie obciafana silq zewngtrznq F? W ar- 
tykule przedstawiono roine sposoby do- 
kladniejszego okreslania napigcia wstgpne- 
go Q, podczas montaiu z uwzglednieniem 
wpiywu wartoSci wspolczynnika tarcia na 
wartoSc sily osiowej w Srubie. Nastgpnie 
zbadano wp(yw wybranych pokryC srub na 
wartosf, zacisku wstgpnego. Badania te 
przeprowadzono zgodnie z opracowanq 
metodykq umoiliwiajqcq pomiar sily osio- 
wej w Srubie jako funkcji momentu dokrg- 
cania. Zakres badan ograniczono do srub 
718 i czterech rodzajow pokryC. 

I. sposoby okelania docisku 
wstepnego podczas montaiu 

Stabilizacjg i dokladniejsze okreilenie 
wartosci docisku wstgpnego w Srubie w trak- 
cie montaiu aotaczeh srubowvch moina 

Z wyiej wymienionych metod pielwsze 
cztely q drogie i pracochtonne, dlatego nie 
nadajq sig do szerokiego lastosowania w bu- 
dowie maszyn. Najpowszechniejszym sposo- 
bem kontrolowanego napinania zlqcza srubo- 
wego jest zastosowanie specjalnych kluczy 
(granicznych idynamometlywnych) zewzglq- 
du na wygodg ich w uiyciu. W praktyce uzy- 
skane wartosci docisku wstgpnego dla r6inych 
srub charakteryzujq sig duiym rozrzutem war- 
toSci sily osiowej w rdzeniu Sruby Zastosowa- 
niespecjainych kluczy jest najbardziej uniwer- 
salnqi nieskomplikowanqmetodq- na1eiywi.y 
w tym przypadku dafyC do zawgienia rozrzu- 
tu wartosci napivia wstgpnego, przy zaloio 
nym s t & n  momencie dokrpnia, poprzezsta- 
bilizacjg wspbhxynnika tarcia (stosujqc np. po- 
wloki galwaniczne lub smarowanie). 

2. Analiza zwiqzku pomiedzy 
zaciskiem wstepnym a zacis- 
kiem resztkowym w polqczeniu 
srubowym 

W praktyce wyroiniamy pdqczenia s ~ b o -  
~~ ~ 

osiqgnqC migdzy innymi przez z&tosowanie: we, od ktohch i e  wymaga sig szczelnoSci 
O ukhd6w arzervwaiacvch zaciskanie pdq- ajedynie, aby zacisk resztkowy Q, przeciwdzia- 

Z analizy pracy ztqcza Srubowego [6], 171 
wynika, i e  jeieli sruba zostaje napigta 
wstgpnie sit* osiowq Q,, a nastgpnie do- 
datkowo obciqiona sitq roboczq P, wowczas 
catkowite obciqenie sruby Q nie jest sum* 
sit Q, i P lecz zaleiy od odksztalcen Bruby 
i sztywnosci elementow lqczonych. W zlo- 
ionych przypadkach, aby okreSliC sztyw- 
nosc elementow naleiy dokonaC pomiaru 
ich odksztalcen, co pozwoli na doklad- 
niejszq charakterystykg sztywnosci sruby 
i elementow sciskanych. Niekiedy stosuje 
sig potqczeniaze srubami napigtymi wstgp- 
nie ai  do granicy plastycznoSci ich mate- 
r i a l ~ ,  np. w korbowodach szybkoobroto- 
wych silnikbw wysokoprginych [5]. Wtedy 
stabilizacja wartosci sity osiowej w Srubie 
nabiera szczegoinie wainego znaczenia. 

Do analizy wplywu wybranych pokryc 
$rub (od nich zaleiy wartoSC sity osiowej 
w Srubie) na wartosc zacisku resztkowego Q, 
w pdqczeniu szczelnym wybrano nastgpujq- 
ce zaleinosci [6], [7]: 

. . ... 
czenia po wykonaniu obrotu przez nakrgt- Gpdwstaw&iu luzow w pdqcz&iu, np. Sruby 
ke o Scisle okreslony kqt, lub ukhd6w do- Sciqgajqce kadtub loiyska. Wtedy wartosc 
konujqcych pomiar; k& dokrgcania, zaciiku resztkowego Q, waha sig od 2- 

O uktadow przerywajqcych zaciskanie pdq- wartdd zacisku wstgpnego Qo [2], [3]. 

n 

gdzie: c, - sztywndi: Sruby, . ~~~ 

czenia po osiqgnigciu naprgien rownych 
granicy plastycznosci materiaiu sruby, 

O czujnikow rejestrujqcych przebieg zmian 
wartosci sity docisku podczas dokrgcania, 

EI elementow specjalnych mierzqcych wiel- 
koSci odksztatcen w zlqczu, 

O urzqdzeh do pomiaru wartosci momentu 
dokrgcania, 

0 roinych pokryk, np.: fosforanowanie, sma- 
rowanie #p., w celu stabilizacji warunkdw 
tarcia na gwincie. 

ck - sztywnosc kdnierza 
Q, = (02 + 0,6)Qo (1) oraz QdP = 3,254 dla ~ c z e h  kdnierzowych 

szczelnych 
Natomiast w przypadku szczelnego pdq- i QdP = 5 dla pdqczeh korbowodowych. 

czenia, np. pdqczenia kdnierzowego, moco- 
wania pokrywy cylindrow ip., wartoSCzacisku Po przeksztalceniach otrzymujemy: 
resztkowego Qz jest funkcjq cisnienia czynni- 
ka, sztywnosci elementow lqczonych (w tym 1 
uszczelki), siiy osiowej w Srubie Q,,, obciafe- Q, = Qo 
nia zewngtrznego P i powinna by6 1,5-2 razy 
wigksza 141, [5]. 



Oznaczajqc wieikoSC w nawiasiejakostatq 
k otrzymamy 

gdzie k - wspotczynnik proporcjonalnosci 
mniejszy od 1. 

Z powyiszej analizy wynika, i e  wartosc 
zacisku resztkowego Q, jest wprost proporcjo- 
nalna do zacisku wstepnego Qo. Stabilizacja 
sily osiowej spowoduje stabilizacje zacisku 
resztkowego 4 w Srubie. W pracy zapropo- 
nowano stabilizacje wartoSci wsp6tczynnika 
tarcia na srubie przez zastosowanie roinych 
pokryC, a w konsekwencji zawqienie rozrzutu 
wartosci napiwia wstepnego Q,. 

3. Metodyka badania wplywu 
wybranych pokryc srub na 
wartolc momentu dokrecania 

Badania przeprowadzono na urzqdzeniu 
typu SkidmoreWilhelm [I], More umoiliwiaod- 
czytywanie wielkosci sily osiowej dla dowolnie 
zadanej wartosci momentu dokrecania, uzy- 
skanego przy pomocy klucza dynamometrycz- 
nego. Poprzez naklejenie na kluczu dynamo- 
metrycznym tensometrow i powuenie ich do 
miernika cyfrowego usprawniono odczyl war- 
tosci momentow dokrecania i odpowiadajq- 
cych im s l  osiowych w srubie. Do badania 
w w u  wybranych pokryc srub na wart066 
momentu dokrgcania uiyto srub i nakretek 
718'. huby wykonane byly ze stali 15637H, 
anakrqtkazestali 40HM. Wszystkie smby i na- 
krgki wykonane byly w 8 klasie dokladnoSci. 
Poniewai Sruba i nakrqtka stanowiq jednq ca- 
to i t  bedziemy uiywac nazwy sruba, rozumie- 
jqc jq jako cabsc z nakrqkq. Do badah wybw 
no nastqpujqce rodzaje pokrycia srub: 
1 - Sruby bez pokrycia i niesmarowane, 
2 - sruby bez pokrycia i smarowane olejem, 
3 - Sruby fosforanowane i smarowane olejem, 
4 - Sruby fosforanowane i pokryte parkola- 

kiem, 
5 - Sruby fosforanowane i pokryte teklylem. 

Zatoiono skokowe zmiany wartosci mo- 
mentu dokrecania o wartoS6 150 Nm i uiyto 
po 6 srub kaidego rodzaju. Dopuszczalna 
wartosc momentu dokrecania wynosila 
950 5% Nm. Dodatkowo dla kilku smbzwigk- 
szono moment dokrqxnia do takiej wartkci, 
przy ktorej zlqcze ulegto zniszczeniu. 

4. Wyniki badan i ich 
interpretacja 

W tabeli 1 przedstawiono uzyskane wart* 
Sci sily osiowej (obliuone jako Srednia w e  
tyuna z szeSciu pomiarow) jako funkcji zada- 
wanego momentu dokrpnia dla wybranych 
pokry6 smb 718". Wynika z nich, i e  zastosowa- 
ne pokrycia spowodowaly znauny m t w a r -  
tffid sily osiowej przy staiej wanoki momentu 
dokrpnia. Najwiekse r6inice uzyskano dla 
smb bet pokiyda i smarowania oraz smb fos- 
foranowanych i smarowanych, gdzie roinica 
wynosi - 1M) kN. Zastosowanie pokryciai sma- 
rowania powoduje zmiany wartoici sily osiowej 
nawetdorn, co powoduje przekroczeniegra- 
nicy plastycznoSci w s ~ b i e .  

Najwiekszy rozrzut [I] (roinica miedzy 
wartosciq sily maksymalnej i minimalnej uzy- 
skanaw badaniach odniesionado warlkci mi- 
nimalnen wartoSci s l  osiowych w Srubie przy 
zadanym momencie wyniost w przypadku 
Smb bez pokrycia i niesmarowanych - 25%: 
$rub bez pokrycia i smarowanych - 18% oraz 
Srub fosforanowanych i smarowanych - 29%. 
Najmniejszy rozrzut wartosci sil osiowych w 
6Nbie przy zadanym momencie dokrecania 
stwierdzono dla S~bfosforanowanych pokry- 
tych parkolakiem - 8,5% i tektylem - 5%. 

Wynika z tego wniosek, i e  dla Srubfosfo- 
ranowanych pokrytych teklylem wsp6kqnnik 
tarcia ma wielkoSC wzglednie ma4 i statq. 
Smarowanie olejem Srub ze wzglgdu na duzy 
rozrzut wartosci sily osiowej (13+30%) przy 
staiym zaloionym momencie moie spowodo- 
waC odksztatcenia plastyczne w Srubie, a na- 
wet jej zetwanie (w badaniach nie bylo takie 
go przypadku). Zwiekszajqc moment dokre- 
cania do wartosci, przy ktorej ztqcze ulegato 
zniszczeniu, obserwowano albo zerwanie 
rdzenia Sruby, albo zniszczenie gwintu na sru- 
bie lub na srubie i nakrqtce. 

Podsumowanie 
1. Na podstawie przeprowadzonych badan 

stwierdzono, i e  zastosowane pokrycia 
(olej, tektyl, parkolak) powodujqzwigksze 
nie zacisku resztkowego w Smbie pnytym 
samym momencie dokrgcania w porow- 
naniu ze Srubq bez pokrycia i niesmaro- 
wanq. Dzigki temu moina uzyskac zacisk 
resztkowy dla mniejszej wartosci mo- 
mentu dokrecania (w przypadku zasto- 
sowania pokryi: Srub), co moie miec 

Tab. 1. WynM badari wpfwu wybranych mkwt W b y  7/8" na ~~ wieIMt n a D m  m4- 
pnego Q, wzaleinG3cl od wartoici mwnentu dokwania 

~ - ~ ~~ ~ ~ . ~ . -  mMnent --<:: ~.-L~ ;;I=ITy;<: =--~ 
dOkWIIla $GDe2 ,runs i 
[Nml p r q g ~  inle pel pOKrytia 

ma-: I smarowana 
950 145.03 

duie znaczenie praktyczne przy monta- 
i u  srub wymagajqcych stosunkowo du- 
iego momentu dokrecania. 

2. Najwiekszy wzrost sily osiowej w Srubie 
w porbwnaniu ze Srubq bez pokrycia 
i niesmarowanej uzyskano, stosujqc fos- 
foranowanie i pokrycie tektylem. Wzrost 
ten wyniost 70%. Stosunkowo mniejsze 
przyrosty sit osiowych w Srubie uzyska- 
no stosujqc fosforanowanie i pokrycie 
parkolakiem. Jeszcze mniejsze przyro- 
sty uzyskano, stosujqc fosforanowanie 
ze smarowaniem, a najmniejsze dla 
Sruby bez pokrycia i smarowanej. 

3. Zastosowanie pokryc i smarowania w po- 
r6wnaniu ze s ~ b a m i  bez pokryciami nie- 
smarowanych spowodowalo zmniejszenie 
rozrzutu wartoici sily osiowej przy okreSlo- 
nym zadanym momencie dokrwnia. Naj- 
lepsze efekly uzyskano dlasrub fosforano- 
wanych i pokrytych teklylem lub parkola- 
kiem. ~wiadczy to o wzglednej stabilizacji 
wsp6tczynnika tarcia. 

4. Poniewai zastosowanie roinych pokryC 
i smarowania powoduje zmiane relacji po- 
miedzy zadawanym momentem dokreca 
nia, azaciskiem resztkowym w Srubiezale- 
casig przy kaidorazowej zmianie pokrycia 
okreslenie zaleinosci dla serii probnej Srub 
w celu zastosowania wynikow dla calej 
montowanej nowej partii polqczeh. 
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