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PŘEDEPÍNACÍ  
PRVKY SUPERBOLT
Instrukce pro instalaci a demontáž
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Utahováním odtahovacích šroubů se vyvine velká 
tlaková síla, která je směřována vůči kalené podložce. 
Odtahovací šrouby jackbolts mají malý třecí průměr 
umožňující vyvinout velkou tlakovou sílu při relativně 
malém utahovacím momentu.

Síly jsou přenášeny skrz tělo matice, která je ručně 
umístěna na hlavní závit.

Kalená podložka přenáší tuto sílu a zároveň chrání 
plochu příruby a těleso matice před vysokým zatížením.

Tlaková síla mnoha odtahovacích šroubů jackbolt a 
protireakce hlavy hlavního šroubu vyvíjejí velkou svěrnou 
sílu na přírubu.

Tlaková síla odtahovacích šroubů jackbolts vyvozuje 
reakční sílu stejné velikosti v hlavním šroubu..

Jak fungují předepínací prvky 
Superbolt:
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Zvolíte-li předepínací prvky Superbolt, volíte tím produkt na nejvyšší technologické úrovni. Jedná 
se o výrobek mechanický, a proto velmi bezpečný.

Následující jednoduché kroky vám pomohou při aplikaci našich předepínacích prvků. Dodržením 
těchto pokynů zvýšíte bezpečnost, snížíte prostoje a prodloužíte životnost vašich zařízení.
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Tyto instrukce platí pro standardní předepínací systémy Superbolt ve shodě s katalogovými listy 
Nord-Lock AG:

Předepínací matice:          – MT / MTT / MTL / MTA
               – MR / MRA
               – CY
               – SJ / SJL / SJX
               – GR2
               – SM
               – H650 / H650T
               – H850 / H850T
               – SH / SHT
               – PV350C / PV450C   

Předepínací šrouby:          – SB8
                – SB12
                – SBU
                 – SSJ

Instrukce
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1.1 Kontrola:

Jaký je utahovací moment odtahovacích šroubů
jackbolt?
Doporučený utahovací moment M víc
- vaše vnitřní směrnice
- certifikát Nord-Lock AG
- katalogový list Nord-Lock AG

Pozor: Utahovací moment pro odtahovací šrouby 
jackbolt vyražený na těle hlavního předpínacího 
prvku je maximální hodnotou, která však nemusí 
být pro vaši aplikaci vhodná. Uváděné utahovací 
momenty jsou teoretickými hodnotami. Dosažená 
prodloužení svorníků jsou relevantní.

Pokud si nejste jisti, kontaktujte nejbližší 
kancelář Nord-Lock.

1.2	 Jaké	nástroje?

- vhodný momentový klíč
- odpovídající nástrčka, vysokopevnostní řada
- mazivo

1.3 Příprava:

- Očistěte hlavní závit a stykové plochy a dobře  
  promažte vhodným mazivem proti zadírání závitů 
  (A), nasaďte podložku (B).

- Ujistěte se, že odtahovací šrouby jackbolt na
  předepínacím prvku Superbolt nepřesahují přes
  zátěžový povrch a jsou dobře promazány. Pokud
  třeba, aplikujte další mazivo doporučené
  společností Superbolt (víc certifikát).

- Utáhněte předepínací prvek – rukou avšak pevně
  (D).

- Pak pootočte zpět o cca 1/4 otáčky. V závislosti na
  velikosti bude mezera cca. 1 až 3 mm široká (E).

1. Postup utahování
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1.4 Utahování:

Krok 1 :
Ručně nebo pomocí malého klíče utáhněte 4 
odtahovací šrouby jackbolt tak, aby došlo k 
vystředění hlavního závitu a eliminaci vůlí/mezer. 
Šrouby dotahujte křížem.

Krok 2 :
Nyní utáhněte tyto stejné 4 šrouby 
jackbolt křížem na hodnotu 50 % 
doporučeného utahovacího momentu 
pro šrouby jackbolt.

Krok 3 :
Nyní utáhněte tyto stejné 4 
šrouby jackbolt křížem na 100 % 
doporučeného utahovacího momentu 
pro šrouby jackbolt.

Krok 4 :
Nyní změňte postup dotahování na 
kruhový a dotáhněte všechny šrouby 
jackbolt na 100 % doporučeného 
utahovacího momentu.

Krok 5 :
Opakujte krok 4, dokud nebudou rovnoměrně 
utaženy všechny šrouby jackbolt (méně než 10% 
zbývajícího pohybu). Obvykle stačí 2 až 4 kola. U 
delších šroubů o něco více. 

        Vhodné mechanické nářadí může ušetřit čas - víc 
 bod 3.3.
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Pozor! Povolování vyžaduje dodržení přesného postupu. 
Šrouby jackbolt musejí být povolovány postupně!
Za žádných okolností nesmí být jediný odtahovací šroub 
jackbolt povolen najednou a zcela. Zbývající šrouby by 
pak musely nést veškerou zátěž. Proto by bylo obtížné 
je následně povolit. V extrémních případech by mohlo 
dojít až k deformaci šroubů jackbolt a následnému 
znemožnění povolení!

2.1	 Použití při běžných teplotách (< 100 °C)

Příprava: Před povolováním aplikujte penetrační olej 
(zejména pokud je patrná tvorba rzi).

Krok 1 :
Začněte prvním odtahovacím šroubem jackbolt 
(kterýmkoli) a povolujte všechny odtahovací šrouby 
jackbolt - kruhovým postupem o cca 1/4 otáčky 
(uvolnění ze záběru postačuje). Po prvním kole bude 
první odtahovací šroub jackbolt opět dotažen, avšak 
menší úrovní zatížení.

Pozn.: Pokud má být povoleno několik 
předepínacích prvků najednou, např. na přírubě, 
proveďte krok 1 na všech předepínacích prvcích 
před tím, než přistoupíte ke kroku 2.

Krok 2 :
Zopakujte krok 1 znovu na všech předepínacích 
prvcích, pokud relevantní.

Krok 3 :
Krok 1 opakujte potřetí.

Krok 4 :
Zcela uvolněte šrouby jackbolt. Nyní je možné 
předepínací prvek ručně odmontovat.

Pozn.: U dlouhých svorníků nebo šroubů dochází 
k větší roztažnosti. Proto u nich může být potřeba 
provést ještě jedno nebo dvě kola povolování.

Pozor: Před opětovným použitím dodržte instrukce 
pro údržbu!

2. Postup povolování
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2.2	 Použití při vysokých teplotách (> 100 °C)

Příprava: Při vyšších teplotách se odpařuje ropná 
báze maziva a zvyšuje se tak námaha potřebná k 
povolení šroubů.

Krok 1 :
Pokud je to možné, aplikujte penetrační olej během 
fáze chladnutí instalace (při cca 150°C). Při vyšších 
teplotách použijte syntetický olej.

Krok 2 :
Začněte prvním odtahovacím šroubem jackbolt 
(kterýmkoli) a postupně povolte všechny odtahovací 
šrouby jackbolt na jednom předepínacím prvku - 
postupem do kruhu.

Pozn.: Nepovolujte žádný odtahovací šroub jackbolt 
přes bod uvolnění ze záběru. Pokud je na spoji 
použito několik předepínacích prvků, proveďte tento 
postup na všech těchto předepínacích prvcích před 
tím, než přejdete k další fázi.

Krok 3 :
Dokončete postup povolování popsaný v bodě 2.1 
(běžný případ), začněte krokem 1.

Pozn.: U aplikací pro vyšší teploty se obvykle 
používají šrouby s vývrtem (duté šrouby). Použitím 
zahřívacích tyčí můžete výrazně urychlit povolovací 
postup. Pro urychlení procesu dostačuje pět minut 
zahřívání.
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3.1 Mazivo

Odtahovací šrouby jackbolts: Šrouby jackbolt 
dodáváme předlubrikované a připravené k použití. 
Čtěte certifikát ohledně maziva. Pro odtahovací 
šrouby jackbolt používejte výhradně maziva 
Superbolt nebo náhražky povolené společností 
Nord-Lock AG.

Kalená podložka: Na její horní stranu (styk se 
šrouby jackbolt) použijte správné mazivo Superbolt. 
Na její spodní stranu můžete použít jakékoli vhodné 
mazivo proti zadření.

Hlavní závit: Můžete použít jakékoli vhodné mazivo 
proti zadření včetně maziv Superbolt. Aplikujte 
štětcem nebo sprejem.

3.2  Nástrčky

Pro utahování šroubů jackbolt je potřeba používat 
pouze vysoce kvalitní nástroje v dobrém stavu. Pro 
užití s rázovými nástroji (utahováky) se nejlépe hodí 
vysokopevnostní nástrčky 6pt. Opotřebené nástrčky 
jsou nebezpečné a je třeba je vyřadit.

3.3  Mechanické nářadí

Pneumatické rázové utahováky se osvědčily 
nejlépe. S odtahovacími šrouby Superbolt jackbolts 
však dosahují pouze 30-50% svého jmenovitého 
výkonu. Je proto potřeba použít co největší možné 
vzduchové linky a spojky (tedy hydraulické). 
Vzhledem k vysokým silám a opakovanému použití 
je nutno používat výhradně vysokopevnostní 
výrobky. Ověření momentového výkonu 
pneumatického rázového utahováku je snadné: 
Dotahujte, dokud se nástroj nezastaví. Pak změřte 
utahovací moment pomocí momentového klíče 
(pokud možno s elektronickým měřidlem).

3. Mazání a nástroje
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3.3		 Mechanické nářadí (pokračování)

Možnost regulace utahovacího momentu získáte 
prostým nainstalováním pneumatické servisní 
jednotky přímo před pneumatický rázový utahovák 
(jednotka obsahující filtr, ovladač, maznici). 
Upravte tlak na ovladači, čímž dojde zároveň 
k úpravě výkonu pneumatického rázového 
utahováku. Dotáhněte odtahovací šroub jackbolt 
na požadovanou hodnotu utahovacího momentu 
pomocí momentového klíče. Pak použijte 
pneumatický rázový utahovák a zvyšujte tlak, dokud 
se odtahovací šroub jackbolt nezačne opět otáčet. 
Kontrolujte na ovladači, zda na začátku použití 
pneumatického rázového utahováku nedochází ke 
snížení tlaku. To by indikovalo nežádoucí pokles 
tlaku ve vzduchovém potrubí. Z toho důvodu je třeba 
používat štědře dimenzované vzduchové potrubí! 
Při pravidelném používání pneumatických rázových 
utahováků se vyplatí použití řídicích jednotek (k 
dispozici na vyžádání).

Při utahování jsou pneumatické rázové utahováky 
obzvláště vhodné pro kroky 2 až 5 a měly by být 
nastaveny na cca 90 až 100 % svého jmenovitého 
utahovacího momentu. 

Pozn.: Vzhledem k nižší přesnosti mechanického 
nářadí by se mělo poslední kolo dotahování 
provádět vždy manuálně pomocí přesného 
momentového klíče.

Pozn.: při povolování je povinností postupovat velmi 
opatrně:
Běžné pneumatické rázové utahováky používejte 
pouze v kroku 4 (úplné povolení), avšak nikdy ne pro 
kroky 1 až 3!

Poznámky k použití pneumatických rázových 
utahováků:
Síťový tlak min. 6,5 bar

 – až do 70 Nm - pneumatický rázový utahovák 3/8” nebo pneumatická ráčna
 – 70-130 Nm - pneumatický rázový utahovák 1/2” se sníženým výkonem (Pozor: Nepřekračujte!)
 – 130-200 Nm - pneumatický rázový utahovák 1/2”
 – 200-270 Nm - pneumatický rázový utahovák 1/2” (ruční) nebo 3/4”
 – přes 270 Nm - pneumatický rázový utahovák 3/4” nebo 1”
 – přes 400 Nm - pneumatický rázový utahovák 3/4” s reakčním ramenem
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4.1	 Pravidelné kontroly
Vhodně navržené šroubové spoje používající předepínací prvky Superbolt zajišťují udržení
předpětí spoje při činnosti aplikace za předpokladu, že byl správně proveden postup dotažení.
Při kontrolách je možno ověřovat předpětí. Použijte momentový klíč nastavený na 100 % utaho
vacího momentu povoleného pro šrouby jackbolt podle certifikátu nebo vašeho instalačního postupu.

Pokud dojde k tomu, že odtahovací šrouby jackbolts nečekaně ztratí určité předpětí, doporučujeme
provést následující postup:
- Povolte a odstraňte jeden šroub jackbolt. Očistěte a promažte jej mazivem proti zadření spec
fikovaným v certifikátu společnosti Nord-Lock. Pak znovu instalujte šroub jackbolt a dotáhněte opět
na 100% hodnotu. Opakujte pro každý šroub jackbolt.
- Nyní obnovte předpětí provedením kroku 5 utahovacího postupu - tzn.: Utahujte kruhovým post
pem na plné předpětí šroubů jackbolt, dokud nebudou všechny šrouby jackbolt utaženy.

4.2 Preventivní údržba
tzn. odstranění pro účely údržby:
– Odstraňte provedením povolovacího postupu.
– Očistěte závit a konec šroubů jackbolt a znovu 

aplikujte mazivo odpovídající certifikátu. 
Nepoužívejte sirník molibdeničitý (MoS2), pokud 
tak není výslovně specifikováno v certifikátu.

– Kalené podložky Superbolt je možné použít 
opětovně, a to i v případě, kdy jsou na nich 
patrné známky otlaků a prohlubní. Podložku 
prostě otočte. Prohlubně o velikosti několik setin 
mm jsou běžným jevem.

- Znovu utáhněte provedením utahovacího postupu.

4.3 Pokud se vyskytnou problémy
 
Problém: Šrouby jackbolt není možné povolit:
 – Zkuste povolit alespoň jeden z nich.
 – Vyjměte jej zcela, dobře promažte a utáhněte jej na 110% utahovacího momentu   
      doporučeného pro šrouby jackbolt.
 – Pak by mělo být možné povolit dva sousední šrouby.
 – Tyto šrouby také vyjměte, promažte a utáhněte na 110%.
 –  Opět by mělo dojít k uvolnění dvou vedlejších šroubů jackbolt.
 – A tak dále.
 – Poté uvolněte všechny šrouby jackbolt provedením postupu povolování.

Problém: Kalené podložky jsou poškozeny - po dlouhé době používání:
Nahraďte původními kalenými podložkami Superbolt.

Problém: Odtahovací šrouby jackbolt jsou poškozeny nebo chybí:
Nahraďte původními odtahovacími šrouby Superbolt. Nepoužívejte jiné dostupné šrouby. Ty se nemusí 
hodit pro takto vysoká zatížení.

Jiné problémy: 
Další informace získáte od nejbližší kanceláře Nord-Lock.

4. Údržba
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5.1	 Utahování předepínacích prvků s pouhými 4 až 6 odtahovacími šrouby jackbolt
Krok 1 : Ručně utáhněte všechny šrouby jackbolt - do kříže.
Krok 2 : Utáhněte 2 protilehlé šrouby jackbolt na 50% doporučeného utahovacího momentu.
Krok 3 : Utáhněte 2 jiné protilehlé šrouby jackbolt na 100%.
Krok 4 : Dotahujte šrouby jackbolt postupem do kruhu na 100% utahovacího momentu, dokud  

 nebudou všechny zcela dotaženy.

5.2	 Utahování dlouhých spojovacích tyčí
Pro urychlení utahování dlouhých spojovacích tyčí doporučujeme provést krok 4 se zvýšeným  

 utahovacím momentem, než je moment doporučený pro šrouby jackbolt (cca 110-125%).

Pozor: V posledním kole utahování vždy pomocí momentového klíče zkontrolujte, že utahovací  
 moment šroubů jackbolt dosáhl 100% doporučené hodnoty. Zabráníte tak přetížení.

5.3	 Těsnění s velkým elastickým posunem
  Dojde-li při utahování přírub k uvolnění některých odtahovacích šroubů jackbolt (nebo celých  

 předepínacích prvků v případě nasazení jejich většího počtu), jedná se o běžný jev. Zatížení nesou  
 jen šrouby, které jsou právě utahovány. Nedotahujte celé uvolněné předepínací prvky jejich   
 otáčením. Došlo by k problémům v pozdější fázi.

5.4	 Utahování velkých přírub nebo spojů
Pro utahování velkých přírub/spojů, pracujte pokud možno ve dvou lidech vzdálených 180° od  

 sebe nebo ve 4 lidech 90° od sebe.

5.5	 Použití rozpěrných prvků
Předepínací prvky jsou určeny k použití na vnějším konci svorníků. Je tím chráněn hlavní závit.  

 Pod kalenou podložku umístěte vhodnou rozpěrnou vložku nebo těžké podložky. Případné   
 poškozené části závitu tak mohou být překlenuty.

5.6	 Opětovné utahování pro vysokoteplotní aplikace
Pokud jsou předepínací prvky Superbolt utaženy správným postupem, nemělo by být potřeba  

 provádět opětovné utahování. Pokud se však ukáže, že je přece jen potřeba provádět pravidelné  
 dotahování, informujte nás prosím. Provedeme prohlídku spoje.

5.7	 Opětovné řezání závitu šroubu  
 - jeho provedení může být nezbytné u šroubů, které se zdeformovaly po letech používání (zejména  
 při  vyšších teplotách). Stejně tak může být nezbytné provést jej u šroubů dřívějšího data výroby,  
 které byly vyrobeny s jinými tolerancemi.

5.8  Nástroje pro instalaci
 Kromě celé řady standardních nástrojů pro předepínání prvků Superbolt jsou také k dispozici  
 jednoduché speciální nástroje usnadňující instalaci velkých matic nebo šroubů.

5.9	 Ochranné krytky 
 Ochranné krytky z vinylu, oceli nebo nerez oceli jsou k dispozici pro účel  
 ochrany předepínacích prvků na různých aplikacích. Jsou vyplněny mazi 
 vem a poskytují kvalitní ochranu vůči korozi při běžných teplotách.

5. Obecné poznámky
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© Copyright 2017 Nord-Lock Group. NORD-LOCK, SUPERBOLT, 
BOLTIGHT and EXPANDER SYSTEM are trademarks owned by 
different companies within the Nord-Lock Group. All other logos, 
trademarks, registered trademarks or service marks used herein are 
the property of the Nord-Lock Group. All rights reserved.

Pokud potřebujete další informace ohledně možného použití, 
aplikací a údržby předepínacích systémů Superbolt, kontaktujte 
prosím svou místní kancelář Nord-Lock prostřednictvím www.
nord-lock.com/contact

Vyloučení odpovědnosti

Přestože bylo vynaloženo veškeré možné úsilí pro zajištění 
správnosti informací obsažených v této příručce, vylučuje 
Skupina Nord-Lock jakoukoli odpovědnost za nevhodnost 
výrobku pro určitou konkrétní aplikaci, nesprávné použití 
výrobku a také za veškeré druhy škod způsobených 
nedodržením našich instrukcí a předpisů.

Změny v důsledky technického vývoje jsou společností Nord-
Lock Group vyhrazeny.

6. Kontakt
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