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Optymalizacja geometryczna węzła połączeniowego 
zastrzału skrzydła. Część I 

Abstract: This paper provides the result of the geometrical optimisation of a wing strut joint 
of an aircraft. The objective of the geometrical optimisation was to modify the geometry of 
the wing strut joint components to meet an optimisation criterion defined as yield strength 
determined by static tensile testing. The geometrical optimisation was processed on a 
computer model of the wing strut joint using FEM (finite element method). The design 
variables assumed in this geometrical optimisation were the load option and boundary 
conditions of interaction between the wing strut joint components. An analysis carried out 
as part of the geometrical optimisation was based on proposing modifications to the 
geometry of the joint features at their maximum stress levels. The geometry optimisation 
results will be applied in the preparation and performance of validation strength testing of 
the wing strut joint assembly. 
Keywords: geometrical optimisation, aircraft, wing strut joint, numerical analysis 

Streszczenie: W artykule zaprezentowano rezultaty optymalizacji geometrycznej zespołu 
węzła połączeniowego zastrzału skrzydła samolotu. Celem optymalizacji była modyfikacja 
geometrii poszczególnych elementów wchodzących w skład węzła z zachowaniem kryterium 
optymalizacyjnego zdefiniowanego jako granica plastyczności materiału oznaczona 
w statycznej próbie rozciągania. Proces optymalizacji realizowano, wykorzystując model 
zespołu węzła i metodę elementów skończonych. Jako zmienną projektową przyjęto wariant 
obciążenia i warunki brzegowe współpracy elementów składowych węzła. Na podstawie 
przeprowadzonych analiz zaproponowano zmiany w geometrii najbardziej wytężonych 
detali węzła. Otrzymane wyniki optymalizacji zostaną również wykorzystane do 
przygotowania oraz przeprowadzenia walidacyjnych prób wytrzymałościowych zespołu 
węzła połączeniowego zastrzału skrzydła. 
Słowa kluczowe: optymalizacja geometryczna, statek powietrzny, węzeł połączeniowy 
zastrzału skrzydła, analizy numeryczne 
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1. Introduction 

The process of aircraft design involves design engineering of its structural 
components, assemblies, parts and details [1-3, 7, 8, 11]. Some of these elements are critical 
to flight safety due to the types and magnitudes of applied loads and the structural safety. 
They are called 'primary elements'. One such flight-safety critical or primary element in the 
structure of an aircraft strut wing is the wing strut joint assembly. A project necessitated the 
development of a wing strut joint [4, 6] and optimisation of its geometry. The geometrical 
optimisation was performed by applying FEM (finite element method) implemented in the 
Ansys software environment. The design criteria adopted for the geometrical optimisation 
were the geometrical dimensions of the wing strut joint exposed to maximum stress, and 
the type of interface in the interaction between the wing strut joint components. The 
optimisation criterion was the yield strength determined in a static tensile test [12]. The 
geometrical optimisation with the foregoing optimisation criteria could be performed to 
increase the geometrical dimensions in the maximally stressed locations of the wing strut 
joint, and/or to eliminate the so-called stress concentrators within the structural notching of 
the structural elements. Given that option would considerably reduce the structural 
element's weight increase, it was preferred by the authors in the design of the wing strut 
joint. 

The assumed loads were generated from the strength calculations of the airframe of 
the RWD-8 aircraft (fig. 1), a flight-capable replica of which will be produced at the Polish 
Aviation Museum in Krakow, Poland. 

 

 
Fig. 1. Location of the wing strut joint of the RWD-8 airframe 

 
To enable the geometrical optimisation process, a geometrical model (fig. 2) of the 

wing strut joint was designed in Siemens Unigraphics NX. 
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Fig. 2. Wing strut joint: A – Overview; B – Wing strut joint components (1 – body mock-up; 

2 – pivot; 3 – retaining plate; 4 – U-joint block; 5 – yoke upper section; 6 – yoke lower 
section; 7 – strut mock-up) 

 
The geometrical model was exported via a STEP203 file to the Ansys 17.2 software 

and processed in the latter to generate a numerical model. The base material for the wing 
strut joint components will be a structural steel alloy with the characteristics listed in Table 
1 (according to the project design engineer, the joint components will be fabricated from 
30HGSA steel alloy, with the exception of the retaining plate, which will be made of 40MH 
steel alloy). 

Table 1 
Wing strut joke material: selected characteristics 

Physical property Value 

Young's modulus 200 GPa 

Poisson's number 0.3 

Yield strength: 40MH steel alloy 
 30HGSA steel alloy 

880 MPa 
830 MPa 

 
FEM grids were generated for each component of the wing strut yoke to run analytical 

calculations. A total of 18 FEM grids were generated, each based on pyramidal elements, 
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with one FEM grid per each of the 18 wing strut yoke components. The numerical analysis 
model comprised a total of 735,299 nodes (and 487,147 elements), A fragment of the wing 
strut yoke model, broken down into FEs (finite elements), is shown in fig. 3. 
 

 
Fig. 3. A fragment of the wing strut yoke with its FEM grid 

 
The boundary conditions derived from the design engineering documentation of the 

RWD-8 aircraft were defined as follows: for the restraint, the nodes of the body mock-up 
front face were deprived of all degrees of freedom; for the loads, the wing strut mock-up 
front face had a specific value of force defined (on the wall surface) (fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Diagram of the boundary conditions of the numerical model (the force applied to the front 

face of the wing strut mock-up) 

2. Stress concentration 

The forming of structural elements cannot avoid the presence of geometrical notches. 
Geometrical notches cause a non-uniform distribution of stresses, and the stresses 
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concentrate at the bottom of the notch. The stress concentration coefficient, Kt, was defined 
as a product of the maximum stresses at the notch bottom, 𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 and nominal stresses, 
𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛  in a structural element without a geometrical notch [9]. 

𝐾𝐾𝑡𝑡 =
𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛

 

The stress concentration intensity depends on the notch geometry and its configuration 
relative to the remaining geometry of the structural element concerned (including all other 
notches). The geometrical optimisation process discussed herein was first to reduce the 
stress concentrations by modifying the form and dimensions of the present geometrical 
notches and their superposition on other notches. 

The most intuitive method of reducing the stress concentration coefficient in most 
structures (including the structure contemplated herein) is to increase the radius of the fillet 
between two diameters of a spindle or a hole. Fig. 5 illustrates an example of a reduction of 
the stress concentration coefficient in a variable-diameter shaft (with a diameter ratio of 
𝑑𝑑 𝐷𝐷⁄ = 2/3) by increasing the fillet radius 𝑟𝑟 between the two diameters. The test results 
shown in fig. 5 apply to two cases of loading (tension and bending), where the values of 𝐾𝐾𝑡𝑡 
during bending were lower than during tension. The minimum values of 𝐾𝐾𝑡𝑡 were produced 
for the maximum feasible values of the rounding radius 𝑟𝑟. 
 

 
Fig. 5. Effect of rounding radius, 𝑟𝑟 on 𝐾𝐾𝑡𝑡 [8] 

 
Other locations of the wing strut joint which could feature high stress concentrations 

are the swivel joints: the U-joint block to the pivot, the yoke to the U-joint block, and the 
strut hardware with the yoke. The load transfer between these elements of the joint could 
be shown schematically, as in fig. 6, which represents the distribution of pressure along one 
half of the circumference of the hole and the pivot. These joints allow a limited rotation of 
the components around one another. The critical section of the lug (fig. 6, ref. B-B) featured 
a pressure load in the area of the notch bottom (fig. 6, ref. A); this could result in cracks at 
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that location. The proximity of the load in the form of a pressure field and the critical section 
led to a high stress concentration. 

 

 
Fig. 6. Mode of loading in the swivel joint [8] 

 
The values of 𝐾𝐾𝑡𝑡 in the swivel joint are known in the reference literature [5], and their 

example is shown in fig. 7. The figure shows the values of 𝐾𝐾𝑡𝑡 for a hole not loaded with a 
pivot and for a swivel joint which had much higher stress concentration levels. In practical 
terms, the quotient of the hole diameter and the element width 𝑑𝑑/𝑊𝑊 should not exceed 0.3; 
this helps to avoid an increase of the stress concentration coefficient, 𝐾𝐾𝑡𝑡 above 3.5. The 
swivel joint is highly exposed to corrosion fretting on the interface of the lug and the pin. 

 

 
Fig. 7. Values of 𝐾𝐾𝑡𝑡 for a hole loaded with a pivot and a component with a hole free from a pivot [5] 
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One of the most dangerous cases of stress concentration in geometrical notches, which 
was also present in the structure analysed in this work (the drain hole of the retaining plate) 
is the superposition of the notches, which is also called a 'multiple notch'. 

 

 
Fig. 8. Superposition of notches [8] 
 

A simple case of multiple notches is shown in fig. 8, wherein a small notch (𝑟𝑟2/𝑟𝑟1 ≪ 1) 
was present within the critical section of the plate with a hole. The location of the notch 
featured the maximum stress levels of 𝐾𝐾𝑡𝑡1 ∙ 𝑆𝑆. If the reduction of stress in areas further from 
the hole was moderate, it was valid to assume that the stress field of the small notch was 
comparable to the second case depicted in fig. 8. Here, the value of 𝐾𝐾𝑡𝑡 was 𝐾𝐾𝑡𝑡2 = 3,07 ≈ 3. 
Hence, it was possible to approximate the maximum stress of the small notch added to the 
large hole edge either with the following relationship: 𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐾𝐾𝑡𝑡1 ∙ 𝐾𝐾𝑡𝑡2 ∙ 𝑆𝑆 or with 
𝐾𝐾𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑡𝑡1 ∙ 𝐾𝐾𝑡𝑡2. At a certain approximation, the value of the stress concentration coefficient 
is a quotient of stress concentration coefficients applicable to the individual notches of 
which a multiple notch is comprised; here, the value was 9, a very high number. The effect 
of multiplication present in the superposition of notches is extremely hazardous to the 
operation of the structure. 

The knowledge of the locations and values of stress concentrations for specific 
geometrical configurations and loading modes allowed effective geometrical modifications 
of the wing strut joint and verification of the modifications with FEM. 

3. Design variables 

The numerical analysis (calculation) of the wing strut joint was performed at two load 
values and two types of contact nodes (one bonded and one frictional). The numerical 
analysis included four load options in total: 
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 100% load = 22563 N; bonded contact nodes; 
 150% load = 33844 N; bonded contact nodes; 
 100% load = 22563 N; bonded + frictional contact nodes; 
 150% load = 33844 N; bonded + frictional contact nodes. 

Figure 9 shows the faces on which frictional contact elements were defined with a 
coefficient of friction μ = 0.15. The faces for which this type of contact node was defined 
belonged to the following elements of the wing strut joint: 

– the U-joint block and the threaded pins; 
– the U-joint block and the pivot; 
– the U-joint block and the yoke components; 
– the U-joint block and the retaining plate; 
– the pivot and the body mock-up; 
– the pivot and the threaded pins; 
– the pivot and the retaining plate. 

 

 
Fig. 9. Faces with frictional contact nodes 

4. Numerical analysis results 

The completed numerical analysis and results provided, among others, reduced stress 
values (pursuant to the Huber and Von Mises hypothesis). They were adopted as the 
optimisation criterion. The analytical results, i.e. the maximum values of stress and strain 
in individual calculation options are shown in tab. 2. The joint element which had maximum 
stresses was the retaining plate. Fig. 10 shows the side view of the retaining plate with the 
location of maximum stresses (the stress concentrator). 
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Table 2 
Numerical results for the adopted options 

Value Option I: Option II: Option III: Option IV 

Stress [MPa] 576.46 864.68 1404.8 2113 

Strain 3 · 10-3 4.5 · 10-3 7.25 · 10-3 10.91 · 10-3 

Location Retaining 
plate 

Retaining 
plate 

Retaining 
plate Retaining plate 

 

 
Fig. 10. View of the joint node with the location of maximum stresses (Option IV) 

 
The results revealed a significant factor that affected the numerical analysis results: the 

type of contact elements. The application of bonded contact elements only in the analysis 
gave lower strains of the loaded elements (fig. 11) and directly reduced the maximum stress 
values. The addition of frictional contact elements increased the calculated stress values 
and made the form of displacement of the wing strut joint components a more reliable 
reflection of the strain of the real structure. A model with frictional contact elements was 
submitted to further studies. 
 

 
Fig. 11. Differences in the joint node strain between (a) the application of bonded contact elements 

only and (a) the application bonded and frictional contact elements 
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Given that the Option III and IV stress values considerably exceeded the yield strength 
values of the material intended for the production of the wing strut joint components, the 
authors decided to perform a geometrical optimisation of the wing strut joint. The most 
stressed element of the wing strut joint was the retaining plate, and the highest stress values 
were near its mounting hole (and at ca. 2,100 MPa). To reduce the maximum stress values, 
a multi-stage geometric optimisation of the wing strut joint was performed. 

5. Optimisation of the wing strut joint 

The multi-stage optimisation of the wing strut joint included a series of calculations 
with the successive introduction of the following geometrical modifications to the joint 
(fig. 12). 

– Unmodified case: no modifications made to the wing strut joint; 
– Case A: removal of the drain hole from the retaining plate; 
– Case B: removal of the drain hole from the retaining plate with an increase of the 

retaining plate flange radius (from 0.2 mm to 0.5 mm); 
– Case C: removal of the drain hole from the retaining plate, increase of the retaining 

plate flange, reduction of the pivot lug height (H) and reduction of the retaining 
plate flange diameter; 

– Case D: removal of the drain hole from the retaining plate, a further increase of the 
retaining plate flange radius from 0.5 mm to 1.0 mm, reduction of the pivot lug 
radius and reduction of the retaining plate flange diameter. 

 

 
Fig. 12. Optimised components and geometric elements 

 
In cases B and C, the retaining plate flange radius was increased from 0.2 mm to 

0.5 mm. In case C, the pivot lug height was reduced from 27 mm to 24 mm with a reduction 
of the retaining plate flange diameter from 27 mm to 24 mm. Case D featured the 
modifications from case C and a further increase of the retaining plate radius from 0.5 mm 
to 1 mm. The modifications forced a change of the U-joint face boss radius. For the purpose 
of the analysis, the boss was completely removed. 
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Table 3 shows the selected calculation results, being the changes in the maximum 
stress values in Options III and IV and for all optimisation cases. 

Table 3 
Numerical results for the adopted options 

Stress [MPa] Option III: Option IV Location 

Unmodified case 1405 2113 Retaining plate 

Case A 924 1416 Retaining plate 

Case B 828 1266 Retaining plate 

Case C 713 1083 Retaining plate 

Case D 596 893 Yoke 

Case D 360 550 Retaining plate 

 
The highest changes in the stress values were produced in case A, the removal of the 

drainage hole from the retaining plate (which removed the structural notch in the most 
stressed part of the wing strut joint). Also significant to reduction of stress is engineering 
the structure to increase the fillet radii between the planes of different geometrical 
dimensions. The optimisation reduced the maximum stress below the yield limit while 
retaining the safety factor of 1.5 typical for aerospace components. 

6. Conclusions 

FEM, as applied in the geometrical optimisation process, can be extremely effective. 
FEM is particularly useful for solving problems which have components defined with 
complex geometry. In the analysis of engineering solutions which comprise multiple 
components assembled to form a structural joint, the type of defined contact elements is 
also important. Modern calculation systems provide multiple analytical solutions. An 
improper definition of the type of contact between interfaced structural elements, or 
defining simplified elements largely reduces the duration of calculations at a price and risk 
of generating data of little use. 

When applying FEM for structural optimisation, note that FEM has its application 
limits imposed by calculation singularities. 

Currently, work is in progress on building a prototype of the wing strut joint according 
to the results presented in this paper. Based on the data, it was assessed that it is feasible to 
further optimise the weight of the U-joint block, and the yoke upper and lower section. 
During this work, the retaining plate was deemed to be finally optimised. The multi-stage 
optimisation process reduced the superposition of notches in the retaining plate; the notch 



 Marek Rośkowicz, Michał Jasztal, Piotr Leszczyński, Szymon Wszelaki  

12 

formed by the drainage hole was most critical here. The superposition of notches is very 
often omitted by designers of small structural elements, especially when a joint comprises 
ten-odd or several dozen elements. The negative consequences of ignoring the superposition 
of notches manifest themselves in the operating stage of an aircraft life cycle, when fatigue 
cracks start to develop in the structural materials. The fatigue cracks are a derivative of 
stress concentrations. 

It was proposed in this work that the removal of the drain hole will entail additional 
servicing of the wing strut joint: inspection for corrosion spots. The structural elements 
deemed to be optimised were fabricated and prepared for further experimental testing 
(fig. 13). 

 

 
Fig. 13. Components of the wing strut joint selected for further experimental testing (1 – body-side 

pivot; 2 – retaining plate; 3 – retaining plate-to-body mock-up fasteners; 4 – body mock-up) 
 

A research station is being prepared for validation of the calculations provided by the 
production process. 
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OPTYMALIZACJA GEOMETRYCZNA WĘZŁA 
POŁĄCZENIOWEGO ZASTRZAŁU SKRZYDŁA. 

CZĘŚĆ I 

1. Wprowadzenie 

W procesie konstruowania statku powietrznego projektowane są jego poszczególne 
zespoły konstrukcyjne, elementy, części i detale [1÷3, 7, 8, 11]. Niektóre z nich są 
szczególnie odpowiedzialne, ze względu na rodzaj i wartość przenoszonego obciążenia oraz 
ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji – są to tzw. elementy pierwszorzędowe. Jednym 
z takich elementów krytycznych (pierwszorzędowych) w konstrukcji skrzydła z zastrzałem 
jest zespół węzła połączeniowego zastrzału skrzydła.  

Zaistniała potrzeba opracowania węzła zastrzału skrzydła [4, 6] i poddania go 
procesowi optymalizacji geometrycznej, którą wykonano za pomocą metody elementów 
skończonych zaimplementowanej w środowisku Ansys. Jako zmienną projektową przyjęto 
wymiary geometryczne najbardziej wytężonych elementów węzła i rodzaj kontaktu 
współpracy elementów składowych węzła, natomiast jako kryterium optymalizacyjne 
zdefiniowano granicę plastyczności materiału oznaczoną w statycznej próbie rozciągania 
[12]. Optymalizację geometryczną przy przyjętym kryterium można realizować w kierunku 
zwiększania wymiarów geometrycznych w miejscach szczególnie wytężonych i/lub 
w kierunku eliminacji tzw. koncentratorów naprężeń w karbach strukturalnych elementów 
konstrukcyjnych. Ponieważ w procesie optymalizacji drugi kierunek oznacza znacznie 
mniejszy przyrost masy elementu, było to rozwiązanie preferowane w konstruowaniu węzła 
konstrukcji lotniczej. 

Przyjęte obciążenie wynikało z obliczeń wytrzymałościowych płatowca samolotu 
RWD-8 (rys. 1), którego latająca replika ma być wykonana w Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie. 
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Rys. 1. Umiejscowienie zespołu węzła połączeniowego zastrzału skrzydła płatowca samolotu RWD-8 

 
Na potrzeby procesu optymalizacyjnego, w środowisku Unigraphics Siemens NX 

został opracowany model geometryczny węzła (rys. 2). 
 

 
 
Rys. 2. Węzeł zastrzału: A – widok ogólny, B – elementy składowe węzła (1 – element zastępczy 

kadłuba, 2 – sworzeń obrotowy, 3 – dekiel, 4 – kostka, 5 – łącznik – część górna, 6 – łącznik 
– część dolna, 7 – element zastępczy zastrzału) 

 
Model geometryczny został wyeksportowany w postaci pliku STEP203 do programu 

Ansys 17.2, gdzie na jego bazie przygotowano model numeryczny. Jako materiał bazowy, 
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z którego będą wykonywane poszczególne elementy węzła, wybrano stal konstrukcyjną 
o parametrach zaprezentowanych w tab. 1 (zgodnie z wytycznymi konstruktora elementy 
składowe węzła będą wykonane ze stali 30HGSA, z wyjątkiem tzw. dekla, który zostanie 
wykonany ze stali 40 HM). 

Tabela 1 
Wybrane właściwości materiału węzła zastrzału 

Właściwość fizyczna Wartość 

Moduł Younga 200 GPa 

Liczba Poissona 0,3 

Granica plastyczności: stal 40HM 
 stal 30HGSA 

880 MPa 
830 MPa 

 
Na potrzeby obliczeń przygotowano siatki elementów skończonych poszczególnych 

elementów węzła. Wykonano 18 siatek w oparciu o elementy ostrosłupa, co odpowiadało 
18 elementom składowym węzła. Model do obliczeń numerycznych składał się z 735 299 
węzłów (487 147 elementów). Fragment modelu podzielonego na elementy skończone 
zaprezentowano na rys. 3. 
 

 
Rys. 3. Fragment węzła z utworzoną siatką MES 
 

Warunki brzegowe, zgodnie z dokumentacją projektową samolotu, zostały 
zdefiniowane w następujący sposób: w zakresie utwierdzenia – odebrane zostały wszystkie 
stopnie swobody węzłom czołowej ścianki elementu zastępczego kadłuba samolotu, 
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natomiast w zakresie obciążenia – dla ścianki elementu zastępczego zastrzału skrzydła 
została zdefiniowana wartość siły (siłę zdefiniowano dla powierzchni ścianki) (rys. 4). 
 

 
Rys. 4. Schemat warunków brzegowych modelu obliczeniowego (siła przyłożona do powierzchni 

czołowej elementu zastępczego zastrzału) 

2. Problematyka koncentracji naprężeń 

W kształtowaniu elementów konstrukcyjnych występowanie karbów geometrycznych 
jest nieuniknione. Powodują one niejednorodny rozkład naprężeń z koncentracją na dnie 
karbu. Definicja współczynnika koncentracji naprężeń Kt przyjęta jest jako iloraz naprężeń 
maksymalnych w dnie karbu 𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 i naprężeń nominalnych 𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛  w elemencie bez 
karbu [9]. 

𝐾𝐾𝑡𝑡 =
𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝜎𝜎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛

 

Intensywność koncentracji naprężeń zależna jest od geometrii karbu oraz jego 
konfiguracji względem pozostałej geometrii elementu (w tym innych karbów). Problem 
optymalizacji geometrii będącej przedmiotem artykułu sprowadza się przede wszystkim do 
redukcji koncentracji naprężeń poprzez zmiany w kształcie i wielkości występujących 
karbów geometrycznych, jak również ich superpozycji w stosunku do innych karbów. 

Najbardziej intuicyjnym sposobem zmniejszenia wartości współczynnika koncentracji 
naprężeń większości konstrukcji (w tym również analizowanej w artykule) jest zwiększenie 
promienia zaokrąglenia przejścia pomiędzy dwiema średnicami trzpienia lub otworu. 
Przykład możliwości zmniejszenia współczynnika koncentracji naprężeń dla przypadku 
wału o zmiennej średnicy (stosunek średnic 𝑑𝑑 𝐷𝐷⁄ = 2/3) poprzez zwiększenie promienia 
zaokrąglenia 𝑟𝑟 przejścia między średnicami zobrazowano rys. 5. Wyniki badań 
przedstawione na rys. 5 dotyczą dwóch przypadków obciążenia (tj.: rozciągania i zginania), 
przy czym wartości współczynnika 𝐾𝐾𝑡𝑡 dla zginania są mniejsze w porównaniu 
z rozciąganiem. Oczywiście najmniejsze wartości współczynnika 𝐾𝐾𝑡𝑡 uzyskujemy dla 
największych możliwych do zastosowania wartości promienia zaokrąglenia 𝑟𝑟. 
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Rys. 5. Wpływ wartości promienia zaokrąglenia 𝑟𝑟 na wartość 𝐾𝐾𝑡𝑡 [8] 

 
Kolejnymi miejscami analizowanej konstrukcji, w których może nastąpić znaczna 

koncentracja naprężeń, są połączenia sworzniowe: kostki ze sworzniem obrotowym, 
łączników z kostką oraz elementu zastrzału z łącznikami. Przeniesienie obciążenia 
pomiędzy elementami tego typu połączenia można zobrazować schematycznie jako rozkład 
ciśnienia na połowie obwodu otworu oraz sworznia (rys. 6). Tego typu połączenia 
pozwalają w określonym zakresie na obrót jego elementów względem siebie. W przekroju 
krytycznym ucha (B-B na rys. 6) występuje obciążenie ciśnieniem w okolicy dna karbu 
(punkt A na rys. 6), co może prowadzić do powstawania pęknięć w tym miejscu. Bliskość 
występowania obciążenia w postaci pola ciśnień oraz przekroju krytycznego prowadzi do 
znacznej koncentracji naprężeń. 
 

 
 
Rys. 6. Sposób obciążenia w połączeniu sworzniowym [8] 
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Wartości współczynnika 𝐾𝐾𝑡𝑡 dla ww. typu połączenia są znane w literaturze [5], a ich 
przykład prezentuje rys. 7. Zostały na nim przedstawione wartości 𝐾𝐾𝑡𝑡 dla otworu bez 
obciążenia sworzniem, jak również dla połączenia sworzniowego, dla którego występują 
znacznie większe koncentracje naprężeń. W praktyce wartości ilorazu średnicy otworu do 
szerokości elementu 𝑑𝑑/𝑊𝑊 nie powinny przekraczać 0,3, aby uniknąć wzrostu 
współczynnika spiętrzenia naprężeń 𝐾𝐾𝑡𝑡 powyżej 3,5. Dodatkowo ten typ połączenia jest 
silnie narażony na powstawanie zjawiska opisywanego jako fretting korozji na powierzchni 
współpracy sworznia i ucha nośnego. 

 

 
Rys. 7. Wartości współczynnika 𝐾𝐾𝑡𝑡 dla otworu obciążonego sworzniem i elementu z otworem bez 

obciążenia sworzniem [11] 
 

Jednym z najbardziej niebezpiecznych przypadków występowania spiętrzenia 
naprężeń w karbach, który również występuje w analizowanej tu konstrukcji 
(występowanie otworu drenażowego w deklu) jest superpozycja karbów, zwana również 
karbem wielokrotnym. 
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Rys. 8. Superpozycja karbów [8] 
 

Prosty przypadek karbów wielokrotnych przedstawiono na rys. 8, gdzie niewielki karb 
(𝑟𝑟2/𝑟𝑟1 ≪ 1) występuje w przekroju krytycznym płyty z otworem. Ten mały karb 
występuje w lokalizacji, gdzie maksymalne naprężenia mają wartość 𝐾𝐾𝑡𝑡1 ∙ 𝑆𝑆. Jeśli 
zmniejszenie naprężeń w obszarach dalszych od otworu jest umiarkowane, można przyjąć, 
iż pole naprężeń dla małego karbu jest porównywalne do drugiego przypadku pokazanego 
na rys. 8. Wartość współczynnika 𝐾𝐾𝑡𝑡 dla tego drugiego przypadku wynosi 𝐾𝐾𝑡𝑡2 = 3,07 ≈ 3. 
Stąd też maksymalne naprężenie w małym karbie dodanym na krawędzi dużego otworu 
może być przybliżone zależnością: 𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐾𝐾𝑡𝑡1 ∙ 𝐾𝐾𝑡𝑡2 ∙ 𝑆𝑆 lub 𝐾𝐾𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑡𝑡1 ∙ 𝐾𝐾𝑡𝑡2. W pewnym 
przybliżeniu wartość współczynnika koncentracji naprężeń jest iloczynem współczynni-
ków dla poszczególnych karbów składających się na karb wielokrotny i w omawianym 
przypadku wynosi 9, co jest wartością bardzo dużą. Omówiony efekt „mnożenia” 
występujący w superpozycji karbów jest bardzo niebezpieczny dla projektowanych 
konstrukcji. 

Znajomość miejsc oraz wielkości koncentracji naprężeń dla poszczególnych geometrii 
oraz sposobów obciążeń pozwoliła na efektywne modyfikacje geometryczne węzła 
zastrzału i ich weryfikację z wykorzystaniem metody elementów skończonych. 

3. Zmienne projektowe 

Obliczenia numeryczne węzła zostały przeprowadzone dla dwóch wartości obciążeń 
oraz dla dwóch rodzajów węzłów kontaktowych (typu bonded i frictional). Łącznie 
wykonano obliczenia dla czterech wariantów: 
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 100% obciążenia – 22563 N; węzły kontaktowe typu bonded; 
 150% obciążenia – 33844 N; węzły kontaktowe typu bonded; 
 100% obciążenia – 22563 N; węzły kontaktowe typu bonded + frictional; 
 150% obciążenia – 33844 N; węzły kontaktowe typu bonded + frictional. 

 
Na rys. 9 zaprezentowano powierzchnie, dla których zdefiniowano elementy 

kontaktowe typu frictional, przyjmując współczynnik tarcia pomiędzy elementami μ = 0,15. 
Powierzchnie, dla których zdefiniowano ten rodzaj węzła kontaktowego, należały do 
następujących elementów: 

– kostka i sworznie śrubowe, 
– kostka i sworzeń obrotowy, 
– kostka i elementy łącznika, 
– kostka i dekiel, 
– sworzeń obrotowy i element zastępczy kadłuba, 
– sworzeń obrotowy i sworznie śrubowe, 
– sworzeń obrotowy i dekiel. 

 

 
Rys. 9. Powierzchnie z węzłami kontaktowymi typu frictional 

4. Wyniki analiz numerycznych 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń i analiz uzyskano informacje dotyczące m.in. 
wartości naprężeń zredukowanych (wg hipotezy Hubera – von Misesa), które przyjęto jako 
kryterium optymalizacyjne. Wyniki przeprowadzonych analiz w postaci maksymalnych 
wartości naprężeń i odkształceń dla poszczególnych wariantów obliczeniowych 
zaprezentowano w tab. 2. Elementem węzła, w którym występowały maksymalne wartości 
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naprężeń, był tzw. dekiel. Widok boczny węzła z zaznaczonym miejscem występowania 
maksymalnych wartości naprężeń (koncentratorem naprężeń) zaprezentowano na rys. 10. 

Tabela 2 
Wyniki obliczeń numerycznych dla przyjętych wariantów 

Wielkość Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV 

Naprężenie [MPa] 576,46 864,68 1404,8 2113 

Odkształcenia 3 · 10-3 4,5 · 10-3 7,25 · 10-3 10,91 · 10-3 

Miejsce występowania dekiel dekiel dekiel dekiel 

 
 

 
Rys. 10. Widok węzła z miejscem występowania max. wartości naprężeń (wariant 4) 
 

Na podstawie otrzymanych wyników zauważono również, że istotnym czynnikiem 
mającym wpływ na wyniki analiz numerycznych jest rodzaj zastosowanych elementów 
kontaktowych. Wykorzystanie w analizie tylko elementów typu bonded powodowało 
mniejsze odkształcenia obciążonych elementów (rys. 11) i miało bezpośredni wpływ na 
ograniczenie maksymalnych wartości naprężeń. Wykorzystanie dodatkowo elementów 
typu frictional spowodowało z jednej strony wzrost obliczonych wartości naprężeń, ale 
z drugiej strony postać przemieszczeń elementów składowych węzła odzwierciedlała 
w sposób bardziej wiarygodny odkształcenia rzeczywistej konstrukcji. W związku z tym do 
dalszych rozważań został przyjęty model z elementami kontaktowymi typu frictional. 
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Rys. 11. Różnice w odkształceniach węzła w przypadku zastosowania tylko elementów typu bonded 

(a) oraz w przypadku zastosowania również elementów typu frictional (b) 
 

Biorąc pod uwagę wartości naprężeń, które w III i IV wariancie obliczeniowym 
znacznie przekraczały granice plastyczności materiału, z którego planowano wykonać 
poszczególne elementy węzła, postanowiono przeprowadzić optymalizację geometryczną 
węzła zastrzału. Najbardziej wytężonym elementem węzła był tzw. dekiel, a największe 
wartości naprężeń występowały w okolicy jego otworu do smarowania (ok. 2100 MPa). 
W celu obniżenia maksymalnych wartości naprężeń przeprowadzono wielostopniową 
optymalizację geometryczną węzła. 

5. Optymalizacja węzła zastrzału 

W procesie wielostopniowej optymalizacji węzła wykonano szereg obliczeń, wpro-
wadzając kolejno następujące modyfikacje geometryczne węzła zastrzału (rys. 12): 

– przypadek „0” – węzeł bez modyfikacji, 
– przypadek A – usunięcie otworu drenażowego w deklu, 
– przypadek B – usunięcie otworu drenażowego w deklu oraz zwiększenie promienia 

przy kołnierzu dekla (z 0,2 mm do 0,5 mm), 
– przypadek C – usunięcie otworu drenażowego w deklu, zwiększenie promienia 

przy kołnierzu dekla, zmniejszenie wysokości ucha sworznia obrotowego (H) 
I zmniejszenie średnicy kołnierza dekla, 

– przypadek D – usunięcie otworu drenażowego w deklu, dodatkowe zwiększenie 
promienia przy kołnierzu dekla (z 0,5 mm do 1 mm), zmniejszenie promienia ucha 
sworznia obrotowego i zmniejszenie średnicy kołnierza dekla. 
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Rys. 12. Elementy i parametry geometryczne poddane procesowi optymalizacji 
 

W przypadku B i C promień przy kołnierzu dekla został zwiększony z 0,2 mm do 
0,5 mm, natomiast w przypadku C wysokość ucha sworznia obrotowego została 
zmniejszona z 27 mm do 24 mm i również średnica kołnierza dekla została zmniejszona 
z 27 mm do 24 mm. W przypadku D, oprócz zmian zaproponowanych dla przypadku C, 
ponownie zwiększono promień przy kołnierzu dekla z 0,5 mm do 1 mm. Zaproponowane 
zmiany wymusiły również zmiany promienia czołowego wybrzuszenia kostki. Na potrzeby 
analiz wybrzuszenie zostało całkowicie usunięte. 

Wybrane wyniki obliczeń w postaci zmian maksymalnych wartości naprężeń dla III 
i IV wariantu obliczeniowego oraz dla wszystkich przypadków optymalizacyjnych zostały 
zaprezentowane w tab. 3. 

Tabela 3 
Wyniki obliczeń numerycznych dla przyjętych wariantów 

Naprężenie [MPa] Wariant III Wariant IV Miejsce występowania 

przypadek „0” 1405 2113 dekiel 

przypadek A 924 1416 dekiel 

przypadek B 828 1266 dekiel 

przypadek C 713 1083 dekiel 

przypadek D 596 893 łącznik 

przypadek D 360 550 dekiel 

 
Największe zmiany w wartościach naprężeń uzyskano dla przypadku A, który polegał 

na usunięciu otworu drenażowego w deklu (usunięcie karbu strukturalnego w najbardziej 
wytężonym elemencie węzła). Istotne znaczenie w procesie zmniejszania naprężeń mają 
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również zabiegi konstrukcyjne polegające na zwiększaniu promieni przejść pomiędzy 
płaszczyznami o różnych wymiarach geometrycznych. W wyniku optymalizacji 
zmniejszono maksymalne wartości naprężeń poniżej granicy plastyczności, zachowując 
jednocześnie przewidziany dla części lotniczych współczynnik bezpieczeństwa 1,5. 

6. Wnioski 

Metoda elementów skończonych, wykorzystana w procesie optymalizacyjnym, może 
być bardzo efektywnym narzędziem do realizacji tego rodzaju procesów. Metoda jest 
szczególnie przydatna do rozwiązywania zadań, w których zdefiniowane są elementy 
o złożonych kształtach. W przypadku analizy rozwiązań konstrukcyjnych składających się 
z wielu elementów montowanych w węzeł konstrukcyjny niebagatelne znaczenie ma także 
rodzaj zdefiniowanych elementów kontaktowych. Współcześnie wykorzystywane systemy 
obliczeniowe oferują szereg rozwiązań w tym obszarze. Zdefiniowanie w węźle 
montażowym elementów o mocno uproszczonych: geometrii lub rodzaju kontaktu między 
nimi, znacznie skróci czas obliczeń, ale jednocześnie może być przyczyną otrzymania mało 
przydatnych danych. 

Wykorzystując metodę elementów skończonych jako narzędzie optymalizacyjne, 
należy również pamiętać o ograniczeniach tej metody związanych z występowaniem 
osobliwości obliczeniowych. 

 

 
Rys. 13. Wybrane elementy zespołu węzła połączeniowego wykonane na potrzeby przyszłych badań 

doświadczalnych (1 – sworzeń obrotowy kadłuba, 2 – dekiel, 3 – śruby mocujące dekiel do 
elementu zastępczego kadłuba, 4 – element zastępczy kadłuba) 
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Obecnie trwają prace związane z wykonaniem prototypu węzła zastrzału zgodnie 
z wynikami zaprezentowanymi w artykule. Na podstawie otrzymanych danych oceniono, 
że istnieje możliwość dalszej optymalizacji masy następujących elementów węzła: kostka, 
górny i dolny łącznik, natomiast dekiel węzła został ostatecznie zoptymalizowany. 
W wyniku wieloetapowego procesu optymalizacji zredukowano superpozycję karbów 
w deklu, z których karb w postaci otworu drenażowego był najbardziej istotny. Samo 
zjawisko superpozycji karbów jest bardzo często pomijane przez konstruktorów tzw. 
drobnych elementów konstrukcyjnych, szczególnie w przypadkach gdy węzeł składa się 
z kilkunastu/kilkudziesięciu elementów. Negatywne efekty nieuwzględnienia zjawiska 
superpozycji są szczególnie odczuwalne w procesie eksploatacji statków powietrznych, 
kiedy w materiałach elementów konstrukcyjnych pojawiają się pęknięcia zmęczeniowe 
jako pochodna koncentracji naprężeń. 

W analizowanym przypadku zaproponowano, że brak otworu drenażowego w deklu 
będzie związany z wykonaniem dodatkowej obsługi węzła w zakresie wykrywania ognisk 
korozji. Elementy, które uznano za zoptymalizowane, zostały wytworzone i przygotowane 
do dalszych badań eksperymentalnych (rys. 13). Przygotowywane jest również stanowisko 
do walidacji danych otrzymanych w wyniku realizacji obliczeń. 
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