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Asortyment śrubAsortyment śrub

Śruby nie mniejsze niż M12

Gwinty uprzywilejowane: M12, M16, M20, M24, M30, M36 ...

Śruby z łbem sześciokątnym Śruby z gwintem na całej 
długości, z łbem sześciokątnym

trzpień

łeb
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Właściwości mechaniczne śrubWłaściwości mechaniczne śrub

� Klasy właściwości mechanicznych śrub:

4.6;  4.8;  5.6;  5.8;  6.8;  8.8;  10.9

10.9 

0.01 fub

0.1% fyb/fub

Śruby zwykłe Śruby wysokiej 
wytrzymałości
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Jakość wykonania śrubJakość wykonania śrub

Śruby produkowane są w trzech klasach dokładności, różniących się 
tolerancjami wykonania, chropowatością powierzchni itp.

� Klasa dokładna A

� Klasa średniodokładna B

� Klasa zgrubna C

� Śruby klas właściwości mechanicznych 5.6; 8.8; 10.9 są 
wykonywane w klasach dokładności A i B

� Śruby klas właściwości mechanicznych 4.6 i 4.8 są wykonywane w 
klasie dokładności C. 
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Sposób produkcji śrub i nakrętek Sposób produkcji śrub i nakrętek 

Obróbka plastyczna na zimno
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NakrętkiNakrętki

� Klasy właściwości mechanicznych: 4, 5, 6, 8, 10

� Klasa dokładności A dla gwintu d≤≤≤≤M16

� Klasa dokładności B dla gwintu d>M16

� Odmiana 1

� Odmiana 2 – podwyższone (m)
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PodkładkiPodkładki

� Podkładki okrągłe. Klasa dokładności A. Twardość 200 i 300 HV –
stosowane do śrub klasy A i B, do 8.8 włącznie.

� Podkładki okrągłe. Klasy dokładności C. Twardość 100HV –
stosowane do śrub klasy C, do 6.8 włącznie.

� Podkładki ścięte. Klasa dokładności A.

� Podkładki klinowe.
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Otwory na śrubyOtwory na śruby

a) W konstrukcjach takich jak wieże i maszty prześwit nominalny w otworach okrągłych 
normalnych powinien być zmniejszony o 0,5 mm jeśli nie zdefiniowano inaczej
b) Dla łączników powlekanych, prześwit nominalny 1 mm może być zwiększony o grubość 
powłok łącznika
c) Śruby o średnicy nominalnej 12 i 14 mm lub śruby z łbem wpuszczanym  mogą być 
także stosowane w otworach z prześwitem 2 mm, w warunkach określonych 2 PN-EN 
1993-1-8
d) Prześwit nominalny na szerokości otworów owalnych powinien być taki sam, jak 
prześwit zdefiniowany dla otworów okrągłych normalnych

1,5 dOtwory owalne długie (długość) d)

10864Otwory owalne krótkie (długość) d)

8643Otwory okrągłe powiększone

321 b,cOtwory okrągłe normalne a

27 i 
więcej

24222018161412
Średnica nominalna śruby lub sworznia 
d[mm]

� Prześwity nominalne w otworach na 
śruby i sworznie [mm]
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Normy dotyczące łącznikówNormy dotyczące łączników
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Sposób oznaczania połączeńSposób oznaczania połączeń

� Rysunki szczegółów montażowych
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Połączenia śrubowe Połączenia śrubowe -- kategoria Akategoria A

� Połączenie zakładkowe – kierunek działania siły jest prostopadły 
do osi łączników.

� Siła przenoszona jest przez ścinanie trzpienia i jego docisk do 
ścianki otworu.
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Połączenia Połączenia niesprężaneniesprężane –– wymaganiawymagania

� Stosowanie podkładek do śrub osadzonych w normalnych 
otworach okrągłych nie jest konieczne. Jeśli jest to potrzebne, to 
należy określić, czy podkładki mają być umieszczone pod nakrętką, 
czy łbem, czy też z obu stron

� Każde połączenie śrubowe powinno być doprowadzone co 
najmniej do stanu ścisłego docisku  (stan osiągany siłą ramienia z 
użyciem zwykłego klucza bez przedłużenia)

� Długość śruby powinna być określona w specyfikacji 

� Wystająca część śruby, mierzona od lica nakrętki do końca 
trzpienia, powinna mieć długość nie mniejszą niż jedna podziałka
gwintu
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Długości zaciskowe śrubDługości zaciskowe śrub

Długość zaciskowa 
śruby (grubość 
skleszczenia) – jest to 
suma grubości blach i 
ścianek elementów 
konstrukcji skręcanych 
w połączeniu przez tę 
śrubę.
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Połączenia śrubowe ciernePołączenia śrubowe cierne

� Połączenie zakładkowe – kierunek działania siły jest prostopadły 
do osi łączników.

� Siła przenoszona jest przez tarcie pomiędzy elementami 
łączonymi. Potrzebne tarcie uzyskuje się przez sprężenie (b.mocne 
zakręcenie) śrub wysokiej wytrzymałości. Powierzchnie 
przylegania są odpowiednio przygotowywane
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Przygotowanie powierzchni stykuPrzygotowanie powierzchni styku

0,20DPowierzchnia po walcowaniu

0,30C
Powierzchnia oczyszczona szczotkami drucianymi 
lub oczyszczona płomieniowo, z usunięciem luźnej 
rdzy

0,40B

Powierzchnia śrutowana lub piaskowana:

a) Metalizowanie natryskowe stopami aluminium lub 
cynku;

b) Malowanie farbą alkilokrzemianowo-cynkową o 
grubości od 50 µµµµm do 80 µµµµm.

0,50A
Powierzchnia śrutowana lub piaskowana, bez 
wżerów, z usunięciem luźnej rdzy

Współczynnik 
tarcia

KlasaSposób przygotowania powierzchni
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Dokręcanie śrub w połączeniach sprężanych Dokręcanie śrub w połączeniach sprężanych 

Sprężanie połączeń powinno odbywać się według PN-EN 1090-2:2008 

Za nominalna wartość minimalną siły sprężania Fp,C przyjmuje się:

subCp AfF 7,0
,

=
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Dokręcanie śrub w połączeniach sprężanych Dokręcanie śrub w połączeniach sprężanych 

� Metoda kontrolowanego momentu dokręcenia

� Metoda kombinowana

� Metoda HRC

� Metoda bezpośrednich wskaźników napięcia
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Połączenia śrubowe Połączenia śrubowe -- doczołowe doczołowe 

Oś śruby jest usytuowana równolegle do kierunku działania siły

Najczęściej połączenia są sprężane – wprowadzenie naciągu śruby 
powoduje jej rozciąganie a równocześnie powstanie docisku w 
płaszczyznach styku blach między sobą
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Łączniki do blach cienkichŁączniki do blach cienkich

Blachy cienkie – o grubości do 3 mm w wypadku blach 
profilowanych i kaset oraz do 6 mm w wypadku kształtowników 
giętych. a) gwóźdź wstrzeliwany, 

b) nit jednostronny, 

c) wkręt formujący gwint 
(blachowkręt), 

d) wkręt nacinający gwint, 

e) wkręt samowiercący, 

f) wkręt samowiercący do 
mocowania płyt warstwowych

1- rdzeń nitu jednostronnego, 
2- tulejka, 3- podkładka 
stalowa lub aluminiowa, 

4- podkładka uszczelniająca, 
5- końcówka wiercąca
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Inne łączniki mechaniczneInne łączniki mechaniczne

Sworznie dwustronne


