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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest miernik siły rozciągającej śrubę o wysokiej wytrzymałości, wyko-

nanej z materiału ferromagnetycznego. Miernik przeznaczony jest do pomiaru rzeczywistej siły rozcią-
gającej, szczególnie w wielośrubowych połączeniach ciernych, przykładowo kołnierzowych lub w kon-
strukcjach mostowych - gdzie trzpień śruby obciążony jest tylko osiową siłą sprężającą i nie pracuje na 
ścinanie. 

Znany miernik siły rozciągającej, przedstawiony w polskim opisie patentowym nr 186 245, ma 
śrubę pomiarową z co najmniej dwoma czujnikami tensometrycznymi. Tensometry naklejone są na 
płaskich powierzchniach sfrezowań trzpienia, wykonanych w strefie przylegającej do łba śruby i któ-
rych głębokość zapewnia, że tensometry mieszczą się nie wystając poza poprzeczny obrys trzpienia. 
Przewody pomiarowe wyprowadzone są na zewnątrz przez otwory w trzpieniu i łbie śruby. 

Znanych jest również wiele rozwiązań głowic stykowych wykorzystujących pomiar wartości sku-
tecznej napięcia szumu polowego efektu Barkhausena - skokowej zmiany namagnesowania ferroma-
gnetyka pod wpływem ciągłej, cyklicznej zmiany natężenia zewnętrznego pola magnetycznego - do 
określania właściwości i naprężeń mechanicznych w warstwie wierzchniej elementów z materiałów fer-
romagnetycznych. 

Stykowa głowica pomiarowa przedstawiona w polskim opisie patentowym nr 176 699 posiada 
jarzmo ferromagnetyczne z uzwojeniem magnesującym oraz ustalony między biegunami jarzma sen-
sor sygnału Barkhausena. Uzwojenie magnesujące włączone jest w sterowany z komputera tor prze-
magnesowujący, wyposażony w generator napięcia i wzmacniacz mocy, natomiast sensor połączony 
jest z elektronicznym torem pomiarowym. 

W warunkach wysoko obciążonych połączeń śrubowych znajomość rzeczywistych sił rozciąga-
jących jest bardzo istotna. Koniecznym jest uwzględnienie wpływu eksploatacyjnych zmian obciążeń 
mechanicznych i cieplnych, relaksacji naprężeń, wymaganej dokładności naprężenia poszczególnych 
śrub w połączeniu wielośrubowym - gdzie występuje dodatkowy problem wpływu dokręcania śruby 
sąsiedniej na zmianę wartości siły w śrubie uprzednio dokręconej. 

Miernik siły rozciągającej śrubę według niniejszego wynalazku ma podobnie jak w rozwiązaniu 
opisanym powyżej śrubę pomiarową z czujnikiem elektrycznym i układ zasilająco-pomiarowy sterowa-
ny z komputera. Istota rozwiązania polega na tym, że czujnik elektryczny ma cewkę pomiarową i cew-
kę przemagnesowującą nawinięte na podtoczeniu trzpienia śruby pomiędzy częścią gwintowaną 
a łbem śruby. Średnice zewnętrzne obu cewek są nie większe od nominalnej średnicy trzpienia śruby. 
Układ zasilająco-pomiarowy ma wzmacniacze i filtry sygnału pomiarowego sterowane według aplikacji 
komputera przystosowanej do pomiaru polowego efektu Barkhausena. 

Rozwiązanie spełnia geometryczne warunki pełnej współosiowości strumienia indukcji magne-
tycznej i śruby, co rzutuje na dokładność i czułość pomiaru. Jednocześnie pomiar nie narzuca potrze-
by dokładnej znajomości wartości indukcji magnetycznej, wymaga jedynie uzyskiwania powtarzalności 
tej wartości oraz kalibracji przy znanej sile rozciągającej. 

Rozwinięcie wynalazku polega na zastosowaniu cewki pomiarowej w postaci dwóch cewek po-
łączonych przeciwsobnie. Korzystnymi z uwagi na dokładność pomiaru są dwa usytuowania cewek. 
W pierwszym cewka pomiarowa i cewka przemagnesowującą nawinięte są warstwowo na całej długo-
ści podtoczenia trzpienia śruby, przy czym cewka pomiarowa tworzy warstwę dolną przylegającą do 
podtoczenia. W drugim usytuowaniu cewka pomiarowa i cewka przemagnesowującą nawinięte są 
obok siebie kolejno wzdłuż podtoczenia trzpienia śruby, przy czym cewka pomiarowa przylega do łba 
śruby. 

Miernik według wynalazku zobrazowany jest opisem dwóch przykładowych wykonań, pokaza-
nych na rysunku. Figura 1 przedstawia śrubę pomiarową w wykonaniu z cewkami nawiniętymi obok 
siebie, wzdłuż podtoczenia, fig. 2 - fragment przekroju śruby pomiarowej z cewkami nawiniętymi war-
stwowo, natomiast na fig. 3 pokazany jest schemat blokowy układu zasilająco-pomiarowego śruby 
pomiarowej. 

Miernik ma śrubę pomiarową A połączoną elektrycznie z układem zasilająco-pomiarowym B. 
Śruba pomiarowa A na trzpieniu 1, między łbem 2 a częścią gwintowaną 3 wykonane ma podtocze-
nie 4, w którego obrysie nawinięte są obok siebie kolejno wzdłuż podtoczenia 4 cewka pomiarowa 5 
przylegająca do łba 2 śruby i cewka przemagnesowująca 6. Cewkę pomiarową 5 tworzą dwie cew-
ki 5a i 5b połączone ze sobą przeciwsobnie - schemat połączenia pokazuje fig. 3 rysunku. Średnice 
zewnętrzne cewek pomiarowych 5a, 5b i cewki przemagnesowującej 6 są równe nominalnej średni-
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cy d trzpienia 1 śruby pomiarowej A. Przewody cewki przemagnesowującej 6 i cewki pomiarowej 5 
wyprowadzone są przez otwór 7 w łbie 2 śruby pomiarowej A i doprowadzone do elektronicznego 
układu zasilająco-pomiarowego B, sterowanego z komputera K wyposażonego w aplikację generującą 
przebieg przemagnesowywania i analizę pomiarowego sygnału efektu Barkhausena poprzez dekom-
pozycję z zastosowaniem krzywych sklejanych lub innych algorytmów analizy sygnału Barkhausena. 
Cewka przemagnesowująca 6 zasilana jest z wzmacniacza mocy WM sterowanego sygnałami analo-
gowych wyjść karty pomiarowej WyKP aplikacji komputera K. Sygnał cewki pomiarowej 5 po wzmoc-
nieniu i przefiltrowaniu w bloku W/F doprowadzany jest na wejścia analogowe karty pomiarowej WeKP 
komputera K. 

Przed stosowaniem miernika wykonuje się kalibracje śruby pomiarowej A, polegającą na wy-
znaczeniu charakterystyki układu zasilająco-pomiarowego B w funkcji naprężeń rozciągających. Tor 
przemagnesowujący zasilany jest prądem przemiennym, przykładowo przyjęto częstotliwość 1 Hz 
i przebieg trójkątny, obciążalność wzmacniacza mocy WM 8 W. W torze pomiarowym ustawiono 
wzmocnienie na poziomie 4000, a w filtrze dolnozaporowym częstotliwość cięcia 5 Hz (-3 dB). W tak 
skonfigurowanym układzie śruba pomiarowa A poddana została sile rozciągającej przy zastosowaniu 
maszyny wytrzymałościowej i wyznaczona została korelacja wybranych parametrów szumu Barkhau-
sena z siłą rozciągającą w śrubie pomiarowej A. Nie są to zależności liniowe i powinny być wyznacza-
ne dla każdej śruby osobno. Dla poszczególnych pomiarów obliczony współczynnik globalny porów-
nywany jest z tablicą deskrypcyjną uzyskaną w trakcie kalibracji, a wynik wyświetlany na pulpicie 
w Mpa. Można prowadzić rejestrację ciągłą obciążenia eksploatacyjnego - co pozwala uzyskiwać in-
formację o wartościach minimalnych, maksymalnych oraz trendach siły rozciągającej śrubę. 

Śruba pomiarowa A w wykonaniu pokazanym na fig. 2 ma cewki pomiarowe 5a, 5b i cewkę 
przemagnesowującą 6 nawinięte warstwowo na całej długości podtoczenia 4 na trzpieniu 1 śruby. 
Cewki pomiarowe 5a, 5b nawinięte są jako wewnętrzne i przylegają do powierzchni podtoczenia 4, 
którego głębokość zapewnia, że średnica zewnętrzna cewki przemagnesowującej 6 jest nie większa 
od średnicy nominalnej d trzpienia 1 śruby pomiarowej A. 

 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Miernik siły rozciągającej śrubę o wysokiej wytrzymałości, złożony ze śruby pomiarowej 
z czujnikiem elektrycznym i z układu zasilająco-pomiarowego sterowanego z komputera oraz w którym 
czujnik elektryczny osadzony jest w wybraniu wykonanym w strefie trzpienia przylegającej do łba śru-
by, a przewody zasilające i pomiarowe przeprowadzone są przez otwór w łbie, znamienny tym, 
że czujnik elektryczny ma cewkę pomiarową (5) i cewkę przemagnesowującą (6), nawinięte na podto-
czeniu (4) trzpienia (1) śruby (3) pomiędzy częścią gwintowaną (3) a łbem (2) śruby, przy czym śred-
nica zewnętrzna cewek (5, 6) jest nie większa od nominalnej średnicy (d) trzpienia (1) śruby, nato-
miast układ zasilająco-pomiarowy (B) zawiera wzmacniacz mocy (WM) oraz blok wzmocnienia i filtra-
cji (W/F) sygnału pomiarowego sterowane według aplikacji komputera (K), przystosowanej do pomiaru 
polowego efektu Barkhausena. 

2. Miernik według zastrz. 1, znamienny tym, że cewkę pomiarową (5) stanowią dwie cewki (5a, 
5b) połączone przeciwsobnie. 

3. Miernik według zastrz. 2, znamienny tym, że cewka pomiarowa (5a, 5b) i cewka przema-
gnesowująca (6) nawinięte są warstwowo na całej długości podtoczenia (4) trzpienia (1) śruby, przy 
czym cewka pomiarowa (5a, 5b) tworzy warstwę dolną przylegającą do podtoczenia (4). 

4. Miernik według zastrz. 2, znamienny tym, że cewka pomiarowa (5a, 5b) i cewka przema-
gnesowująca (6) nawinięte są obok siebie kolejno wzdłuż podtoczenia (4) trzpienia (1) śruby, przy 
czym cewka pomiarowa (5a, 5b) przylega do łba (2) śruby. 
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Rysunki 
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