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NAPINACZE SUPERBOLT
Instrukcja instalacji i demontażu
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Obracając śruby korpusu, wytwarzana jest duża 
siła nacisku skierowana do utwardzonej podkładki. 
Śruby korpusu mają niewielką powierzchnię tarcia, 
co wytwarza dużą siłę nacisku przy stosunkowo 
małym momencie obrotowym.

Obciążenia są przenoszone przez korpus nakrętki, 
który jest umieszczony ręcznie na głównym 
gwincie.

Utwardzona podkładka służy do przenoszenia 
siły, jednocześnie chroniąc powierzchnię czołową 
kołnierza i korpusu nakrętki.

Siła nacisku wielu śrub korpusu oraz siła reakcji 
przeciwnej główki śruby głównej wytwarzają dużą 
siłę zaciskającą na kołnierzu.

Siła nacisku (osiowa) śrub korpusu tworzy równie 
dużą siłę oddziaływania w głównej śrubie.

Jak działają napinacze Superbolt:
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Napinacze Superbolt™ to wybór produktu najwyższej jakości. Jest to produkt czysto mechaniczny, 
a przez to bardzo bezpieczny.

Poniższe proste czynności pomogą Państwu w użytkowaniu. Postępując zgodnie z poniższymi 
instrukcjami można zwiększyć bezpieczeństwo, skrócić przestoje i wydłużyć żywotność.
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Niniejsze instrukcje obowiązują w przypadku standardowych systemów napinania Superbolt 
zgodnie z arkuszami danych Nord-Lock AG:

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

Śruby naprężone pewnym momentem obrotowym:  
   – SB8
   – SB12
   – SBU
   – SSJ

Instrukcje
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1.1 Sprawdzić:
Jaki jest moment obrotowy śrub korpusu?
Zalecany moment obrotowy M, patrz
–  Zarządzenia wewnętrzne 
–  Certyfikat Nord-Lock AG
–  Arkusz danych Nord-Lock AG

Uwaga: Moment obrotowy śrub korpusu
wytłoczony na korpusie napinacza jest wartością
maksymalną, która może być nieodpowiednia
dla danego zastosowania. Podane momenty
obrotowe są wartościami teoretycznymi.
Osiągnięte wydłużenia śrub są istotne.

Jeśli nie maja Państwo pewności, prosimy o
kontakt z najbliższym biurem Nord-Lock.

1.2 Jakie narzędzia?
– Odpowiedni klucz dynamometryczny
– Pasujący klucz nasadowy/czołowy do dużych 

obciążeń
– Smar

1.3 Przygotowanie:
–  główny gwint i powierzchnie styku oczyścić i 

dobrze nasmarować odpowiednim smarem 
zapobiegającym zatarciu (A), włożyć 
podkładkę (B).

– Upewnić się, że śruby korpusu znajdujące 
się na napinaczu Superbolt nie wystają 
poza powierzchnię obciążenia i że są 
dobrze nasmarowane. W razie potrzeby 
przesmarować zalecanym smarem Superbolt 
(zob. certyfikat).

– Mocno dokręcić napinacz ręką (D).

– Następnie odwrócić o ok. 1/4 obrotu. W 
zależności od wielkości szczelina będzie 
wynosić ok. 1 do 3 mm szerokości (E).

1. Procedura dokręcania
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1.4 Dokręcanie:
Krok 1:
Dokręcić 4 śruby korpusu ręcznie lub za pomocą 
małego klucza, aby wyśrodkować główny gwint i 
wyeliminować luzy. Dokręcić śruby na krzyż.

Krok 2:
Dokręcić te same 4 śruby korpusu 
poprzecznie do 50% zalecanego 
momentu dokręcenia śruby korpusu.

Krok 3:
Dokręcić te same 4 śruby korpusu 
na krzyż, stosując 100% zalecanego 
momentu dokręcania śruby korpusu.

Krok 4:
Przejść na okrągły wzór dokręcania 
i dokręcić wszystkie śruby korpusu 
do 100% zalecanego momentu 
dokręcania.

Krok 5:
Powtarzać krok 4, aż wszystkie śruby korpusu 
będą jednakowo dokręcone (pozostały ruch 
mniejszy niż 10 °). Zwykle wystarczają 2 do 4 
powtórzeń, jednak przy dłuższych śrubach może 
być potrzebne więcej. 

 Odpowiednie elektronarzędzia mogą zaoszczędzić  
 czas, patrz punkt 3.3.
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Ostrzeżenie! Odkręcanie wymaga przestrzegania 
dokładnej procedury. Śruby korpusu należy 
stopniowo uwalniać od obciążenia! W żadnym 
wypadku nie wolno całkowicie uwalniać od 
obciążenia pojedynczych śrub. Pozostałe śruby 
korpusu musiałyby przenosić całe obciążenie, a 
zatem trudno byłoby je poluzować.
W skrajnych przypadkach może dojść do 
odkształcenia się śrub i niemożności ich 
odkręcenia!

2.1 Użytkowanie w normalnych temperaturach  
 (<100 ° C)

Przygotowanie: Przed odkręceniem nałożyć olej 
penetrujący, szczególnie jeśli wytworzyła się rdza.

Krok 1:
Zaczynając od N ° 1 (dowolna) poluzować każdą 
śrubę korpusu w schemacie okręgu o ok. 1/4 
obrotu (poluzowanie jest wystarczające). Po 
pierwszym razie dokręcania śruba korpusu nr 
1 będzie ponownie napięta, lecz przy niższym 
poziomie obciążenia.

Uwaga: W przypadku poluzowania kilku napinaczy, 
np. na kołnierzu, wykonać krok 1 na wszystkich 
napinaczach przed przejściem do kroku 2.

Krok 2:
Powtórzyć krok 1, ponownie na wszystkich 
napinaczach, jeśli ma to zastosowanie.

Krok 3:
Powtórzyć krok 1 po raz trzeci.

Krok 4:
Całkowicie odkręcić śruby korpusu. Teraz 
napinacz można usunąć ręcznie.

Uwaga: Długie sworznie lub śruby rozszerzają się 
bardziej i dlatego mogą wymagać jednego lub 
dwóch dodatkowych powtórzeń.

Uwaga: Przed ponownym użyciem postępować 
zgodnie z instrukcjami konserwacji!

2. Procedura odkręcania
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2.2 Użytkowanie w wysokich temperaturach  
 (> 100 ° C)

Przygotowanie: Przy wyższych temperaturach 
baza naftowa środka smarnego odparowuje, 
zwiększając w ten sposób wysiłek potrzebny do 
poluzowania.

Krok 1:
Jeśli to możliwe, nałożyć olej penetrujący podczas 
chłodzenia instalacji (w temperaturze około  
150 ° C). Przy wyższych temperaturach stosować 
olej syntetyczny.

Krok 2:
Zaczynając od śruby korpusu nr 1 (dowolne), 
poluzować każdą śrubę z jednego napinacza 
według kolistego schematu.
  
Uwaga: Nie należy odkręcać żadnych śrub poza 
punkt poluzowania. Jeśli w połączeniu stosuje się 
wiele napinaczy, należy zastosować tę procedurę 
do wszystkich napinaczy przed przejściem do 
następnego etapu.

Krok 3:
Wykonać procedurę poluzowywania opisaną w 
punkcie 2.1 (standardowy przypadek), zaczynając 
od kroku 1.

Uwaga: W zastosowaniach 
wysokotemperaturowych często stosuje się śruby 
z otworami. Użycie prętów grzejnych podczas 
luzowania napinaczy przyspiesza proces. Pięć 
minut ogrzewania wystarczy do przyspieszenia 
procesu.
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3.1 Smar
Śruby korpusu: Śruby korpusu są wstępnie 
nasmarowane i gotowe do użycia. Sprawdzić 
certyfikat smaru. Do śrub można używać 
wyłącznie smarów Superbolt lub zamienników 
dopuszczonych przez Nord-Lock AG.

Podkładki hartowane: Dla górnej strony (styk 
ze śrubami korpusu) użyć właściwego smaru 
Superbolt. W dolnej części można zastosować 
dowolny odpowiedni środek antyadhezyjny.

Główny gwint: Można zastosować dowolny 
odpowiedni środek antyadhezyjny, w tym środki 
smarne Superbolt. Nakładać za pomocą pędzla 
lub sprayu.

3.2  Klucze nasadowe
Do dokręcania śrub korpusu należy używać 
tylko wysokiej jakości narzędzi w dobrym stanie 
technicznym. Zalecane są wytrzymałe gniazda 
6kątne do użytku z narzędziami udarowymi. 
Zużyte gniazda są niebezpieczne i powinny zostać 
usunięte.

3.3  Elektronarzędzia 
Narzędzia pneumatyczne okazują się być 
najbardziej odpowiednie, jednak w przypadku 
śrub Superbolt osiągają tylko 30-50% nominalnej 
wydajności (brak przesunięcia). Dlatego należy 
zastosować jak największe możliwe przewody 
powietrzne i złącza (hydrauliczne). Ze względu na 
duże siły i powtarzające się zastosowania, należy 
używać tylko produktów przeznaczonych do pracy 
w trudnych warunkach. Sprawdzanie momentu 
obrotowego narzędzia udarowego powietrza jest 
łatwe: Dokręcać, aż narzędzie zatrzyma się, a 
następnie zmierzyć moment za pomocą klucza 
dynamometrycznego (najlepiej z manometrem 
elektronicznym).

3. Smarowanie i narzędzia
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3.3  Elektronarzędzia  (ciąg dalszy)
W celu regulacji momentu dokręcania wystarczy 
zainstalować jednostkę serwisową bezpośrednio 
przed narzędziem pneumatycznym (filtr, 
sterownik, olejarka). Wyregulować ciśnienie 
na sterowniku, a tym samym siłę narzędzia 
pneumatycznego. Dokręcić śrubę Superbolt do 
żądanego momentu obrotowego za pomocą 
klucza dynamometrycznego. Następnie 
zastosować narzędzie udarowe i zwiększyć 
nacisk, aż śruba zacznie się obracać. Sprawdzić 
na sterowniku, czy ciśnienie spada podczas 
uruchamiania pneumatyki. Wskazuje to 
na niepożądany spadek ciśnienia w kanale 
powietrznym. Dlatego należy używać dużych 
kanałów powietrznych! W przypadku regularnego 
stosowania narzędzi pneumatycznych, 
korzystanie z jednostki sterującej się opłaca 
(dostępne na życzenie).

Podczas dokręcania, narzędzia pneumatyczne 
nadają się szczególnie do kroków 2 do 5 i powinny 
być ustawione na ok. 90 do 100% znamionowego 
momentu obrotowego.

Uwaga: Ze względu na niższą dokładność 
elektronarzędzi ostatnie powtórzenie 
dokręcania powinno być zawsze wykonywane 
ręcznie za pomocą precyzyjnego klucza 
dynamometrycznego.

Uwaga: : Podczas luzowania należy zachować 
ostrożność:
Używać zwykłych narzędzi pneumatycznych tylko 
w kroku 4 (całkowite obluzowanie), ale nigdy w 
krokach od 1 do 3!

Uwagi dotyczące stosowania narzędzi 
pneumatycznych:
Ciśnienie sieciowe min. 6,5 bar

 – Do 70 Nm 3/8 „ narzędzie udarowe lub pneumatyczny klucz kątowy
 – 70-130 Nm 1/2 „, narzędzie udarowe, obniżone parametry (Uwaga: Nie przeregulować!)
 – 130-200 Nm 1/2 „narzędzie udarowe
 – 200-270 Nm 1/2 „narzędzie udarowe (poręczne) lub 3/4“
 – Ponad 270 Nm 3/4 „narzędzie udarowe lub 1“
 – Ponad 400 Nm 3/4 „narzędzie udarowe z ramieniem reakcyjnym
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4.1 Regularne kontrole
Odpowiednio zaprojektowane połączenia śrubowe z wykorzystaniem napinaczy Superbolt utrzymują 
obciążenie wstępne w eksploatacji pod warunkiem, że są prawidłowo dokręcone. Podczas inspekcji 
można sprawdzić obciążenie wstępne. Używać klucza dynamometrycznego wyregulowanego na 100% 
dozwolonego momentu dokręcania śruby zgodnie z certyfikatem lub procedurą instalacji.

W przypadku, gdyby śruby niespodziewanie utraciły część obciążenia wstępnego, zalecana
jest następująca procedura:
– Poluzować i odkręcić pojedynczą śrubę. Oczyść i nasmarować środkiem przeciwzatarciowym 

określonym w certyfikacie Nord-Lock AG. Następnie umieścić ponownie śrubę i ponownie dokręć do 
poziomu 100%. Powtórzyć dla każdej śruby.

-  Przeprowadzić korektę naprężenia zgodnie z procedurą dokręcania - krok 5, co oznacza: Dokręcać 
według kolistego schematu do pełnego momentu dokręcania, aż wszystkie śruby zostaną dokręcone.

4.2 Konserwacja zapobiegawcza
tj. dla demontażu w celu konserwacji:
– Odkręcić zgodnie z procedurą poluzowania.
– Oczyścić gwint i koniec śrub Superbolt i 

nasmarować zgodnie z certyfikatem. Nie używać 
dwusiarczku molibdenu (MoS2), chyba że 
wyraźnie określone w certyfikacie. 

– Podkładki utwardzane Superbolt mogą być 
ponownie użyte pomimo wgnieceń; po prostu 
należy zmienić stronę. Wgłębienia o wielkości 
około 1/100 mm są normalne.

– Dokręcić ponownie zgodnie z procedurą 
dokręcania.

4.3 Jeśli pojawią się problemy
 
 Problem: Nie można poluzować śrub korpusu: 
 – Spróbować zwolnić co najmniej jedną śrubę.
 – Zdjąć, nasmarować i dokręcić do 110% zalecanego momentu obrotowego.
 – Po tej operacji powinna być możliwość poluzowania dwóch sąsiednich śrub.
 – Odkręcić je, nasmarować i dokręć na 110%.
 – Po tej operacji powinna być możliwość poluzowania dwóch następnych śrub.
 – I tak dalej.
 – Następnie odkręcić wszystkie śruby zgodnie z procedurą poluzowania.

 Problem: Podkładki utwardzane są uszkodzone, to znaczy, że były użytkowane przez  
 długi okres:

– Wymienić na oryginalne, utwardzane podkładki Superbolt.

Problem: Śruby korpusu są uszkodzone lub ich brakuje:
– Wymienić na oryginalne śruby Superbolt.
 Nie używać innych dostępnych śrub, ponieważ mogą one nie nadawać się do tak wysokich obciążeń.

 
 Inne problemy:
 W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z najbliższym biurem Nord-Lock.

4. Konserwacja
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5.1 Dokręcanie napinaczy za pomocą tylko 4 lub 6 śrub
Krok 1: Dokręcić ręcznie wszystkie śruby w schemacie krzyżowym.
Krok 2: Dokręcić 2 przeciwległe śruby na 50% zalecanego momentu obrotowego.
Krok 3: Dokręcić 2 inne przeciwległe śruby na 100%.
Krok 4: Dokręcać śruby w schemacie kolistym na 100%, aż zostaną dokręcone.

5.2 Naprężanie długich śrub ściągowych 
Aby przyspieszyć dokręcanie długich śrub ściągowych, zalecamy wykonać krok 4 ze 
zwiększonym momentem dokręcania śruby (około 110-125%). 
Uwaga: Przy ostatnim dokręcaniu zawsze sprawdzić za pomocą klucza dynamometrycznego, 
czy moment dokręcenia śruby wynosi 100%, aby zapobiec przeciążeniu.

5.3 Uszczelki o dużych odkształceniach sprężystych 
 Jest rzeczą normalną, że niektóre śruby (lub napinacze przy użyciu wielu napinaczy)   
 poluzowują się podczas dokręcania kołnierza. Tylko dokręcane śruby przenoszą ładunki. Nie  
 obracać ruchem wirującym luźnych napinaczy, ponieważ spowoduje to problemy później. 

 
5.4 Napinanie dużych kołnierzy lub połączeń
 Do napinania dużych kołnierzy / połączeń najlepiej zaplanować pracę dla 2 osób, oddalonych  
 od siebie o 180 ° lub 4 osób, oddalonych od siebie o 90 °. 

5.5 Wykorzystanie elementów dystansowych
Napinacze powinny być umieszczone na zewnętrznym końcu śruby, aby chronić główny gwint. 
Umieścić odpowiedni element dystansowy lub podkładki pod utwardzoną podkładką. Obszary 
gwintowane, które zostały uszkodzone, można następnie ominąć.

5.6 Korekta napinania w zastosowaniach wysokotemperaturowych
Jeśli naprężenie jest prawidłowe, nie powinno być konieczne napinanie napinaczy Super-
bolt. Jeżeli jednak regularne korekty napinania staną się konieczne, prosimy nas o tym 
poinformować, abyśmy mogli ponownie zbadać połączenie.

5.7 Nakładki ochronne  
 Wykonane z winylu, stali lub stali nierdzewnej są dostępne w celu ochrony napinaczy do   
 różnych zastosowań. Wypełnione smarem zapewniają dobrą ochronę przed rdzą w normal- 
 nych temperaturach.

5. Uwagi ogólne
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© Copyright 2018 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.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat możliwych 
zastosowań, użytku i konserwacji systemów napinania 
Superbolt, należy skontaktować się z lokalnym biurem Nord-
Lock za pośrednictwem strony  
www.nord-lock.com/contact

Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo że dołożono wszelkich starań, aby zapewnić 
poprawność instrukcji obsługi, Grupa Nord-Lock wyklucza 
wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieodpowiedniego 
doboru produktów do konkretnych zastosowań, 
niewłaściwego użytkowania oraz wszelkich rodzajów 
szkód wynikających z nieprzestrzegania naszych instrukcji i 
dyrektyw.

Zmiany wynikające z postępu technicznego zastrzeżone są 
dla Nord-Lock Group.

6. Kontakt
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