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Wstęp
Połączenia gwintowe stosowa-

ne są w konstrukcji maszyn i po-
jazdów na bardzo szeroką skalę 
ze względu na łatwość połączenia 
dwóch elementów oraz możliwość 
wielokrotnego demontażu łączo-
nych elementów. Jednak w wyniku 
nieprawidłowego łączenia dwóch 
elementów za pomocą połączenia 
gwintowanego ulegają one uszko-
dzeniu (zerwaniu gwintu) [3]. 

Regeneracja takiego połączenia 
najczęściej odbywa sie poprzez 
rozwiercanie gwintu wewnętrznego 
i ponownego gwintowania otworu. 

W artykule zaproponowano nową 
metodę regeneracji polegającą na 
zastąpieniu zerwanego połączenia 

gwintowanego połączeniem wci-
skowym, w którym elementem wci-
skanym jest nowa szpilka, na której 
końcu wykonane są z nierówności 
trójkątne o specjalnej geometrii. 
Metoda ta może okazać się szcze-
gólnie przydatna podczas naprawy 
zerwanych gwintów wewnętrznych 
w blokach i głowicach silników 
spalinowych.

1. Opis nowej metody 
regeneracji połaczenia 
gwintowanego

W wielu przypadkach regenero-
wanie połączenia gwintowanego 
w tradycyjny sposób, czyli rozwier-
canie i ponowne gwintowanie, jest 
niemożliwe bądź utrudnione ze 
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względu na położenie zerwanego 
gwintu. Jakość regenerowanego 
gwintu w bardzo dużym stopniu 
zależy od dokładności wykonania 
otworu. W warunkach warsztato-
wych wykonanie dokładnego otwo-
ru jest niemożliwe ponieważ warsz-
taty samochodowe nie posiadają 
odpowiedniego sprzętu (np. frezar-
ka, frezarko wiertarka itp.). Propo-
nowana metoda polega na wciska-
niu elementu walcowego (szpilki) 
z trójkątnymi nierównościami. Pod-
czas wciskania nierówności ulega-
ją odkształceniu plastycznemu co 
powoduje trwałe połączenie wci-
skanego elementu z elementem 
regenerowanym (rys. 2).

2. Aplikacja numeryczna 
w programie Workbench

Opracowano autorską aplikację 
wykorzystującą metodę elementów 
skończonych w programie Ansys 
Workbench, która umożliwia ana-
lizę stanów przemieszczeń, od-
kształceń i naprężeń w dowolnym 
miejscu regenerowanego połącze-
nia oraz w dowolnej chwili trwania 
procesu regeneracji. Do rozwiąza-
nia dynamicznych równań ruchu 
obiektu wraz z warunkami począt-
kowymi i brzegowymi zastosowano 
metodę explicit.

W tabeli 1 przedstawiono typ 
elementu skończonego i wartości 

 
Rys. 1. Głowica silnika spalinowego: a) zerwany gwint wewnętrzny, 
b) próba regeneracji gwintu [1, 2] 
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parametrów materiałowych. Rysu-
nek 3 przedstawia warunki brze-
gowe przyjęte do symulacji. Pro-
stopadłościan został podzielony na 
16663 elementy a wciskana szpil-
ka na 66339 elementy skończone 
(rysunek 4). Przyjęto, że prostopa-
dłościan wykonany jest z materia-
łu idealnie sztywnego (typu Rigid), 
natomiast szpilka wykonana jest 
z materiału sprężysto-plastyczne-
go, który idealizowano schematem 
modelu dwuliniowego, z umocnie-
niem kinematycznym (Bilinear Ki-
nematic). Przyjęto, że współczyn-
nik tarcia wynosi μ =0,1 (tarcie bez 

smarowania). Symulacje wykona-
no dla trzech kątów α pochylenia 
boków nierówności trójkątnych na 
szpilce: α = 20°, 30° i 45°.

3. Wyniki analizy 
numerycznej 

Proces wciskania szpilki oraz 
przykładowe wyniki analizy nume-
rycznej (zastępcze odkształcenia 
plastyczne według Hubera-Mise-
sa-Hencky’ego (Equivalent plastic 
strain) (skrót: HMH) dla nierówności 
o kątach α = 45°, 30° i 20°) przed-
stawiono na rysunkach 4, 5 i 6. 

W celu lepszej obserwacji zjawisk 
fi zycznych zachodzących w szpil-
ce podczas procesu regeneracji 
(wciskania) w programie ustawiono 
opcję wygaszania, która powodu-
je że druga część połączenia (pro-
stopadłościan) jest niewidoczna na 
ekranie. 

Największe dokształcenia wynio-
sły ε = 0,964 dla kąta α = 30° nato-
miast najmniejsze ε = 0,707 dla kąta 
α = 20°. Na rysunku 7 przedstawio-
no rozkład odkształceń dla przekroju 
w płaszczyźnie XY. Należy zwrócić 
uwagę na różny rozkład odkształ-
ceń dla różnych kątów α. Dla kąta 
α = 45° dokształceniu uległa cała 
objętość nierówności natomiast dla 
kąta α = 20° rozkład odkształceń jest 
nierównomierny, dlatego kąta naj-
bardziej widoczne jest pofalowanie 
górnych krawędzi nierówności.

Rysunki 8, 9 i 10 przedstawiają 
mapy naprężeń (intensywność na-
prężeń) dla kątów α = 45°, 30° i 20°.

Największa intensywność naprę-
żeń wynosząca σ = 709,05 MPa wy-
stępuje dla kąta α = 20° natomiast 
najmniejsze σ = 584,89 MPa dla 
kąta α = 30°. Naprężenia osiągały 
największą wartość w okolicach gór-
nej krawędzi nierówności trójkątnej. 
Rysunek 11 przedstawia rozkład in-
tensywności naprężeń w płaszczyź-
nie XY dla poszczególnych kątów α. 
Należy zauważyć że dla kąta α = 45° 
głębokość zalegania naprężenia 
jest najmniejsza. Natomiast dla kąta 
α = 20° naprężenia występują prawie 
w całej objętości szpilki, natomiast 
wprowadzająca część szpilki nie po-
siada naprężeń wynikających z pro-
cesu regeneracji.

Rys. 2. Schemat procesu regeneracji gwintu wewnętrznego 

Rys. 3. Warunki brzegowe przyjęte do symulacji

Tab. 1. Typ elementu skończonego i wartości parametrów 
materiałowych

Prostopadłościan Element wciskany 
(szpilka)

Typ elementu 
skończonego Solid 164 Solid 164

Model Materiałowy Rigid Bilinear Kinematic
Gęstość materiału 7800 kg.m-3 7800 kg.m-3

Moduł Younga 210 GPa 210 GPa
Współczynnik Possiona 0,3 0,27
Granica plastyczności - 350 MPa
Moduł umocnienia - 250 MPa
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Rys. 4. Mapa zastępczych odkształceń HMH (Equivalent plastic strain) podczas wciskania szpilki z nierównościa-
mi o kącie α = 45°

Rys. 5. Mapa zastępczych odkształceń podczas wciskania szpilki z nierównościami o kącie α = 30°

Rys. 6. Mapa zastępczych odkształceń podczas wciskania szpilki z nierównościami o kącie α = 20°

Rys. 7. Mapa zastępczych odkształceń plastycznych dla kąta a) α = 45°, b) α = 30°, c) α = 20°
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Rys. 8. Mapy intensywności naprężeń dla kąta α = 45°

Rys. 9. Mapy intensywności naprężeń dla kąta α = 30°

Rys. 10. Mapy intensywności naprężeń dla kąta α = 20°

Rys. 11. Mapy intensywności naprężeń dla kąta a) α = 45°, b) α = 30°, c) α = 20°
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Wnioski
W artykule przedstawiono nową 

metodę regeneracji połączeń gwin-
towych polegającą na wykorzysta-
niu odkształcenia plastycznego. 

Opracowana autorska aplikacja 
wykorzystującą Metodę elementów 
skończonych (MES) w programie 
Ansys Workbench pozwala anali-
zować zjawiska fi zyczne zachodzą-
ce podczas regeneracji połączenia 
– wciskania nowej szpilki. 

Z przeprowadzonej analizy nu-
merycznej wynika, że regeneracja 
gwintów wewnętrznych poprzez 
wciskanie szpilki z regularnymi trój-
kątnymi nierównościami w otwór 
z zerwanym gwintem jest możli-

we. Z zaproponowanych nierów-
ności najodpowiedniejszą wydaje 
się nierówność z kątem α = 30°. 
Dla tej nierówności wystąpiły naj-
większe odkształcenia ε = 0,964. 
Odkształceniu uległa cała objętość 
nierówności trójkątnych. Najwięk-
sza wartość odkształcenia może 
sugerować, iż połączenie to będzie 
najbardziej sztywne i trwałe.

W dalszym etapie planuje się 
przeprowadzenie symulacji nume-
rycznych zgodnie z planem eks-
perymentu oraz określenie opty-
malnego kąta α pochylenia boków 
nierówności, doboru odpowied-
niego materiału z którego ma być 
wykonana szpilka i doboru opty-

malnych wymiarów regularnych 
nierówności trójkątnych. Należy 
również wyjaśnić wpływ temperatu-
ry pracy połączenia na jego trwa-
łość. Wyniki tych badań posłużą do 
opracowania dokładnych wytycz-
nych proponowanej metody rege-
nerowania połączeń gwintowych.
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Conection for repair of damaged internal thread in element engine

Abstract
Article presents new method of thread regeneration through replacement damaged internal thread by a pin 

with special construction. Method of regeneration of a damaged threaded connection involves the use of plastic 
deformation occurring when pressing in the damaged threads internal a pins. At one end of the pins are made of 
triangular outline inequality. Developed application in Finite method elements (MES) in the program Ansys Work-
bench for the analysis of physical phenomena occurring during regeneration joint in new a pin. Selected results 
of  numerical analysis are presented.
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