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Streszczenie 

W niniejszej pracy, która ma charakter badawczy, przedstawiono rozkład naprężeń 
kontaktowych na powierzchniach pierścieni łożyska wraz zaciskiem wstępnym śrub 
montażowych w połączeniu śrubowym. Analizowane połączenie nie zostało obciążone 
dodatkowymi siłami zewnętrznymi, gdyż siły te nie wpływają na zacisk wstępny śrub 
montażowych. W celu przeprowadzenia obliczeń opracowano w programie ADINA [1] modele 
numeryczne, a przedstawione wyniki ilustrują rozkład kontaktu na powierzchniach złączy. 

 
1. Wprowadzenie 

Połączenia śrubowe mają szerokie zastosowanie w przemyśle i stanowią 
jeden z podstawowych sposobów łączenia części składowych, zarówno 
stalowych konstrukcji budowlanych, jak i mniejszych połączeń precyzyjnych 
[2]. Połączenia z zaciskiem wstępnym stosowane są przeważnie w złączach 
maszyn roboczych o dużych obciążeniach konstrukcyjnych, między innymi 
w łożyskach wieńcowych żurawi przeładunkowych, koparek czy zwałowarek. 
Odpowiedni zacisk wstępny połączenia śrubowego dla klasy 8.8 mianuje się w 
granicach katalogowych firmy Rothe Erde [3] od 35 kN do 1000 kN. 
Stosowanie zacisku wstępnego w śrubach przeciwdziała powstawaniu luzów 
w połączeniu śrubowym pierścieni łożyskowych [4].  

W niniejszej pracy przedstawiono liniowe połączenie śrubowe łożyska 
wieńcowego trzyrzędowego dla dwóch modeli numerycznych z czterema 
i pięcioma otworami (rys. 1).  

 

Rys. 1. Rozpatrywane złącza śrubowe 
 

2. Model obliczeniowy 
 

Analizę numeryczną przeprowadzono z wykorzystaniem metody 
elementów skończonych [5] na dwóch modelach bryłowych (tj. z czterema 
i pięcioma otworami). Wszystkie elementy modelu zastąpiono elementami 
ośmiowęzłowymi typu solid o łącznej liczbie 77000 węzłów. Pomiędzy 



powierzchniami pierścieni łożyska uwzględniono połączenie kontaktowe, 
natomiast nie uwzględniono kontaktu między łbem śruby a powierzchnią 
przylegającą, gdzie wykorzystano element o dużej sztywności rigid – link. 

Na rysunku 2 przedstawiono jeden z modeli wraz z naniesionymi 
warunkami brzegowymi. Do zamodelowania śrub [6] wykorzystano element 
typu beam, w którym określono średnicę śruby oraz napięcie wstępne w postaci 
siły osiowej. Zastosowanie takiego typu elementu w bardzo dobrym stopniu 
odwzorowuje połączenie śrubowe z napięciem wstępnym. 

 
Rys. 2. Model numeryczny analizowanego połączenia śrubowego wraz z nałożonymi warunkami 

brzegowymi 
 

Do wszystkich elementów typu beam, zastępujących śruby, przyłożono 
napięcie wstępne o wartości nie przekraczającej wartości maksymalnej. Na 
podstawie katalogu Rothe Erde dla klasy śrub 8.8 maksymalna siła osiowa 
wynosi 168 kN. Do odpowiednich powierzchni kontaktu, które zilustrowano na 
rysunku 3, przyłożono tarcie o wartości współczynnika µ = 0,1. 

 
Rys. 3. Powierzchnie kontaktu złącza śrubowego: a) dolna powierzchnia kontaktu, b) górna 

powierzchnia kontaktu 
 

Do obliczeń przyjęto następujące wielkości: długość modelu 0.5 m, 
otwory pod śruby o średnicy 26mm, śruby M24 o długości 0.176 m, zacisk 
wstępny o sile osiowej 100kN na każdej ze śrub.  

Tak opracowane modele pozwoliły na przeprowadzenie badań 
numerycznych w celu uzyskanie rozkładu naprężeń kontaktowych na 
powierzchni złącza. Czas obliczeń dla każdego z modeli był równy 10 s. 
 
 
 



3. Wyniki badań 
 

Wyniki otrzymane z obliczeń numerycznych pozwoliły na zobrazowanie 
naprężeń kontaktowych na poszczególnych powierzchniach złącza śrubowego. 
Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono odpowiednio rozkład naprężeń w modelu 
z czterema oraz pięcioma śrubami. 

 
Rys. 4. Rozkład naprężeń kontaktowych (model 4-śruby) 

 
Rys. 5. Rozkład naprężeń kontaktowych (model 5-śrub) 

 
Na podstawie przeprowadzonych analiz można zauważyć, że 

zwiększenie zacisku poprzez dodanie jednej śruby, wpływa na zmianę 
charakteru rozkładu naprężeń kontaktowych. Tym samym powoduje, że nacisk 
rozkłada się bardziej równomiernie w połączeniu z pięcioma śrubami niż 
w połączeniu z czterema śrubami. Ponadto wartość naprężenia maleje w modelu 
z pięcioma śrubami. Największe wartości naprężeń występują w okolicach 
otworów pod śruby.  

 
 
 



3. Uwagi końcowe 
 

Zaprezentowane modele połączenia śrubowego pozwalają na 
zdefiniowanie obrazu naprężeń kontaktowych na powierzchniach zaciskanych 
śrubami z napięciem wstępnym i przedstawienie ich maksymalnych wartości. 
Przyjęcie nieodpowiedniego napięcia w śrubie może w niektórych przypadku 
prowadzić do przedwczesnego zniszczenia lub zerwania śrub, powodując 
zmniejszenie nośności całej konstrukcji. Dlatego w przypadku projektowania 
połączeń śrubowych powinno się zbudować wstępny model numeryczny 
odzwierciedlający obiekt rzeczywisty. Model taki ponadto umożliwi skrócenie 
procesu projektowania.  
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