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Dodatek po angielsku znajdziesz na stronie 61!

A supplement in English can be found on page 61!

www.fastener.pl www.fastenerpoland.eu

Szanowni Państwo!
Ostatnie tygodnie w redakcji czasopisma upłynęły na przygotowaniach targów elementów 
złącznych – Fastener Poland – pierwszej imprezy w Polsce o tak dużym zasięgu. Odbędą się one 
od 28 do 30 listopada w Krakowie. Organizacja przedsięwzięcia na tak szeroką skalę jest ogrom-
nym krokiem w przód dla redakcji „Fastenera”, a także jubileuszowym prezentem dla firmy Ela-
med Media Group, która obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Według stanu na 25 lutego 
już jedna trzecia powierzchni przeznaczonej na targi została zarezerwowana i z każdym dniem 
pojawiają się nowi wystawcy. To pozwala sądzić, że mimo ogromnych obaw, które są chyba 
dość normalnym zjawiskiem, gdy zaczyna się coś nowego, od zera, targi okażą się sukcesem. 
Już dziś wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy – firmy, które dbają o spotkania osobiste 
z klientem do roli wystawcy, a pozostałych do odwiedzenia wszystkich wystawiających się. Już 
wiemy, że targi Fastener Poland będą miały formułę międzynarodową, pierwsze zgłoszenia 
na targi napływają z różnych państw, nawet azjatyckich. Trzeba też przyznać, że w samą porę 
wystartowaliśmy z formułą targową, jedno z brytyjskich wydawnictw rozważało organizację 
takiej samej imprezy w tej części Europy od 2018 roku. Chyba jednak lepiej będzie, jeśli targi 
w Polsce zorganizujemy sami. Ułatwi nam to wsłuchanie się w krytyczne opinie (takie na pew-
no się pojawią) i przygotowanie kolejnej edycji imprezy w jeszcze lepszej odsłonie (czy taka 
będzie zależy tylko i wyłącznie od Państwa, naszych Czytelników). Jednak już teraz liczymy 
na dobrą frekwencję, zarówno pod kątem firm wystawiających się, jak i zwiedzających. Chociaż 
wiosna nieparzystego roku tradycyjnie należy do Stuttgartu z największą imprezą poświęconą 
elementom złącznym na świecie, to mam nadzieję, że wszyscy wpiszą sobie w kalendarz datę 
28-30 listopada i spędzą te dni w Krakowie. 

Pierwszy w tym roku numer „Fastenera”, który trzymają Państwo w rękach, obfituje w kolej-
ną porcję dobrych merytorycznie artykułów. Po raz kolejny staraliśmy się zachować balans po-
między tymi, którzy pracują w drewnie i interesują się głównie łącznikami wykorzystywanymi 
w tym materiale, jak i tymi, którzy łączą różne powierzchnie metalowe. Zachęcam do wzboga-
cającej wiedzę lektury. 

dr Marek Łangalis 
redaktor naczelny
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Łączenie elementów jest jedną z 
najważniejszych czynności przy dostawie 
urządzenia lub systemu. Działalność 
Grupy Nord-Lock koncentruje się 
na rozwiązywaniu najtrudniejszych 
problemów związanych z połączeniami 
śrubowymi. 

Nasza oferta to unikalne połączenie 
wiedzy i szerokiej gamy własnych 
produktów, w tym m.in systemów 
podkładek klinujących Nord-Lock, 
napinaczy mechanicznych Superbolt, 
napinaczy hydraulicznych Boltight 
oraz rozwiązań dla połączeń 
sworzniowych Expander.

KIEDY
BEZPIECZEŃSTWO

MA ZNACZENIE

WWW.NORD-LOCK.PL

Odwiedź nas na targach Fastener Fair 
28-30 marca 2017 Stuttgart 

Hala 3, st 2104



Gdy w 2015 roku ruszaliśmy z pierw-
szym numerem „Fastenera”, poja-
wiały się też pomysły organizacji 

imprezy targowej poświęconej elemen-
tom złącznym. Daliśmy sobie w redakcji 
dwa lata na to, by powrócić do tego po-
mysłu. W połowie zeszłego roku zgłosi-
ła się do nas Beata Łoś, komisarz Targów 
w  Krakowie (Eurotool, Blach-Tex-Expo 
oraz INNOFORM). Chciała wybadać, na ile 
możliwe jest zorganizowanie targów o te-
matyce elementów złącznych w Polsce. 
Od czerwca do października odbyło się 
kilka spotkań oraz wideokonferencji po-
między zarządem Targów w  Krakowie 
oraz zarządem Elamed Media Group, wy-
dawcy „Fastenera”. Przekaz tych spotkań 
był jasny – Europa Środkowa potrzebu-
je silnej imprezy targowej poświęconej 
elementom złącznym. Jest w Niemczech, 
jest we Włoszech, jest w Turcji, jest w Rosji, 

jest nawet w Wielkiej Brytanii. Dlaczego 
więc nie może być w Europie Środkowej? 
Przecież to bardzo ważny rynek, z liderem 
w postaci Polski i depczącymi jej po pię-
tach Czechami. 

Kraków jest idealnym miejscem, 
by zorganizować takie targi. Jest najle-
piej skomunikowanym miastem w Polsce. 
Blisko do Czech, na Słowację, 6 godzin 
samochodem do Budapesztu, 5 godzin 
do Wiednia, 4 godziny do Lwowa. To także 
drugie największe lotnisko w Polsce, ob-
sługujące 5 mln pasażerów w kierunku 
90 miast w Europie. Kraków to od wielu 
lat najchętniej odwiedzane miasto w Pol-
sce. Dawna stolica kraju może się też po-
chwalić największą bazą hotelową, liczącą 
ponad 150 punktów. Jest to ewenement 
na skalę europejską, gdyż w Krakowie 
w  ciągu ostatnich piętnastu lat liczba 
hoteli wzrosła trzykrotnie. Oprócz hoteli 
w mieście znajduje się jeszcze 430 innych 
punktów świadczących usługi noclegu 
(pensjonaty, hostele, apartamentowce, 
motele). Łącznie dla turystów oddanych 
jest prawie 40 tys. pokoi. Miejsca nie za-
braknie dla nikogo, a chcąc przyjechać 
na targi do Krakowa, jeśli jest to pierwsza 
wizyta w tym mieście, warto zarezerwo-
wać sobie przynajmniej dodatkowe 2 dni 
na zwiedzanie miasta oraz okolic. Warto 
poszukać informacji o tym najchętniej od-
wiedzanym w Polsce przez zagranicznych 

turystów mieście w internecie. Stron po-
święconych temu miastu w wielu języ-
kach nie brakuje. 

Targi Fastener Poland odbędą się jako 
impreza towarzysząca mającym już swoją 
renomę Międzynarodowym Targom Ob-
rabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obrób-
ki Materiałów EUROTOOL oraz Salonowi 
Kooperacji Przemysłowej. Funkcjonowa-
nie Targów Fastener Poland jako imprezy 
towarzyszącej w początkowej fazie dzia-
łalności może tylko pomóc. Praktycznie 
wszyscy zwiedzający Targi EUROTOOL 
muszą gdzieś używać elementów złącz-
nych w swojej produkcji. W związku z tym 
będzie to doskonała okazja do nawiąza-
nia nowych kontaktów. 

Polska, której rynek elementów złącz-
nych można szacować na ponad 1,2 mld 
euro, jest również doskonałym miejscem 
dla azjatyckich firm do rozpoczęcia eks-
pansji na rynek europejski. Jest to spośród 
dużych państw najszybciej rozwijający się 
rynek elementów złącznych w Europie. 
Wierzę, że to będzie jedyne takie miejsce 
w Europe Środkowej, gdzie będzie moż-
na przedstawić swoją ofertę, spotkać się 
ze swoimi klientami (aktualnymi oraz po-
tencjalnymi) oraz zapoznać się z nowymi 
trendami.  

Wszystkich Czytelników „Fastenera” za-
praszamy od 28 do 30 listopada do Kra-
kowa. 

Znana jest już ostateczna 
data Fastener Poland – Mię-
dzynarodowych Targów Ele-
mentów Złącznych i Technik 
Łączenia. Odbędą się one 
późną jesienią (28-30 li-
stopada) w wybudowanym 
w 2014 r.  kompleksie Expo 
Kraków. 

dr Marek Łangalis
przedsiębiorca branży elementów złącznych (Olfor), redaktor naczelny czasopisma „Fastener” 

TARGI FASTENER POLAND
już w listopadzie
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Organizatorzy: Kontakt:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Beata ŁoÊ – komisarz targów
tel. +48 12 644 12 17

tel. kom. +48 501 69 12 34
los@targi.krakow.pl 

www.fastenerpoland.pl

28-30 listopada 2017, Kraków

FASTENER

ZŁÑCZÑ
NAS  

TARGI

MiejsceTargów:

Mi´dzynarodoweTargi Elementów Złàcznych iTechnik Łàczenia



GRUPA NORD-LOCK ZWIĘKSZA SWÓJ POTENCJAŁ

Tym razem koncern nabył szwedzką 
firmę Expander System – świato-
wego lidera w dziedzinie sworzni 
rozprężnych. Expander System 
oferuje zaawansowane, efektywne 
kosztowo rozwiązanie, które defini-
tywnie zapobiega zużyciu otworów 
pod sworznie. Z systemem Expander 
naprawy mogą być wykonywane 
bezpośrednio w zużytych mocowa-
niach bez zastosowania spawarki 
i wytaczarki.

Konwencjonalny sworzeń 
ma tylko jedno blokowanie osiowe, 
Expander System natomiast dwa 
– promieniowe i osiowe. Dzięki 
temu otrzymujemy wzmocnioną 
konstrukcję na całym przegubie. 
Tuleje rozprężają się na stoż-
kach po obu końcach i blokują 

bezpiecznie otwór sworzniowy, 
nawet jeśli jest zużyty i owalny. 
Expander System umożliwia 
bezpieczne rozwiązanie bez jakiej-

kolwiek obróbki przygotowawczej. 
Expander System instalowany jest 
bezpośrednio na istniejący system 
sworzeniowy bez konieczności kosz-
townego spawania lub wytaczania (A). 
Kiedy połączenie jest dokręcane, 
podkładki dociskają tuleje, które 
rozprężają się na stożku przy końcu 
sworznia (B). Następnie tuleje 
rozprężne dopasowują się do otworu 
sworzniowego, unieruchamiając 
go (C). Po pierwszym dokręceniu 
zgodnie z instrukcją system zablo-
kuje się po obu stronach otworów 
sworzniowych i znacznie podwyższy 
swoją stabilność (D). Produkt 
cechuje łatwy montaż i demontaż 
w porównaniu do standardowych 
sworzni (E).

Źródło: www.nord-lock.com/pl/ 

„MECHANICZNE POŁĄCZENIA ROZŁĄCZNE” – RELACJA Z KONFERENCJI PSIITM
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MTakiego zagęszczenia oraz poziomu 
interakcji na metr kwadratowy specja-
listów z zakresu mechanicznych połą-
czeń rozłącznych dawno już nie było!

23 października 2016 r. w Warszawie 
redakcja „Fastenera” miała przyjemność 
wziąć udział w konferencji pt. „Mecha-
niczne połączenia rozłączne”, zorgani-
zowanej przez Polskie Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Montażu. 
W przypadku tego wydarzenia nie 
będzie przesadne stwierdzenie, 
że zakończyło się ono sukcesem, 
frekwencja uczestników dopisała, 
a zagorzałe dyskusje wydłużały plano-
wany czas prelekcji. Wydarzenie 
to stanowiło doskonale przygotowaną 
platformę wymiany wiedzy, doświad-
czeń i spostrzeżeń branżowych.

Konferencję otworzyło wystą-
pienie profesora Zbigniewa Dąbrow-
skiego z Politechniki Warszawskiej 
pt. „Ewolucja zabezpieczeń złączy 
gwintowych przed odkręceniem”. 
Profesor Dąbrowski przez całą konfe-
rencję czuwał nad jej merytorycznym 
charakterem i stanowił głos doradczy 
w kwestiach spornych. Pozostałe 
prelekcje wygłosili przedstawiciele 

znaczących firm z branży, a równo-
cześnie eksperci w zakresie omawia-
nego tematu, m.in.: Roman Wolicki 
z firmy Bossard Polska przedstawił 
„Podstawowe informacje dotyczące 
elementów złącznych – problema-
tyka nazewnictwa”; Paweł Kowalski 
z firmy Millar opowiadał o „Pastach 
i lakierach ślizgowych w połączeniach 
śrubowych”; Rafał Jemioło z Nord Lock 
zaprezentował zarówno w teorii, jak 
i w praktyce „Test wibracyjny zabezpie-

czeń połączeń śrubowych w przemyśle 
– Innowacja Nord-Lock”. To tylko kilka 
wybranych spośród wielu ciekawych 
wystąpień, a każdemu z nich towa-
rzyszyła profesjonalnie przygotowana 
prezentacja.

Konferencję zakończyły długie 
rozmowy w kuluarach, gdzie goście 
mieli okazję dokończyć dyskusje 
rozpoczęte w trakcie prelekcji, 
nawiązać nowe relacje biznesowe, jak 
również zacieśnić te już istniejące.

FASTENER RYNEK ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH8
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DOBRY POCZĄTEK ROKU DLA POLSKIEJ GOSPODARKI

Dobre dane dotyczące gospodarki, 
zwłaszcza wzrost sprzedaży detalicznej 
i produkcji przemysłowej, dają nadzieję 
na przyspieszenie wzrostu gospodar-
czego w 2017 roku. Paweł Majtkowski, 
główny analityk w Wolfs Private Equity, 
uważa, że PKB pójdzie w górę mocniej 
niż o 3 proc. Dalej będzie też spadać 
bezrobocie, a rosnąć konsumpcja. 
Wzrostu stóp procentowych analityk 
spodziewa się już w tym roku.

– Te pierwsze miesiące pokazują, 
że obawy o to, że wzrost gospodarczy 
może być poniżej 3% prawdopodobnie 
nie będą prawdziwe. Jest szansa na to, 
że wzrost będzie bardzo dobry, skoro 
od początku roku, w pierwszym, 
dosyć newralgicznym, miesiącu, gdy 
wiele osób i wiele firm wstrzymuje się 
z działaniami gospodarczymi, widać 
te wzrosty – twierdzi Paweł Majtkowski.

W styczniu sprzedaż detaliczna 
w cenach bieżących wzrosła o 11,4% 
wobec wzrostu o 0,9% w styczniu 

2016 roku, zaś produkcja przemy-
słowa o 9%, podczas gdy rok wcze-
śniej tempo wzrostu wyniosło 1,4%. 
To zaś zdaniem ekspertów oznacza, 
że w dalszym ciągu powinno rosnąć 
zatrudnienie, a z nim dochody konsu-
mentów i popyt.

– Z punktu widzenia przeciętnego 
Polaka oznacza to więcej pracy. Być 
może dla wielu oznacza to wyższe 
zarobki, które będzie można wydać, 
a to jest taka kula śnieżna, która 
powoduje, że sytuacja gospodarcza 
się poprawia. Mamy teraz na rynku 
huśtawkę nastrojów, bo po słabszym 

grudniu mamy znacznie lepszy styczeń 
i duże nadzieje na to, że powinno być 
coraz lepiej w następnych miesiącach – 
zaznacza Majtkowski.

Ekspert przypomina, że według 
najnowszych prognoz Komisji Euro-
pejskiej już w 2018 roku Polska ma być 
trzecim krajem o najniższym bezro-
bociu w Unii Europejskiej. KE prze-
widuje, że w 2018 roku bezrobocie 
w Polsce spadnie według BAEL 
do 4,7% z 6,3% w 2016 r. To zaś będzie 
sprzyjać dalszym wzrostom wynagro-
dzeń.

Wśród pozytywnych styczniowych 
odczytów martwić może jedynie 
zaskakująco szybki wzrost cen, który 
z zerowego poziomu rok do roku 
w listopadzie w dwa miesiące przy-
spieszyły do 1,8% rok do roku. Zdaniem 
Pawła Majtkowskiego to może zmusić 
Radę Polityki Pieniężnej do podnie-
sienia stóp procentowych jeszcze 
w tym roku.
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KOLEJNA TAJWAŃSKA MISJA HANDLOWA ZA NAMI!

Warszawa była ostatnim przystan-
kiem tajwańskich firm podróżujących 
po Europie w ramach Tajwańskiej 
Misji Handlowej. Wydarzenie zostało 
zorganizowane przez Tajwańską 
Radę Rozwoju Handlu Zagranicz-
nego (TAITRA) oraz Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 
i Krajową Izbę Gospodarczą (KIG). 
26 września 2016 roku w hotelu 

Golden Tulip Warsaw Centre gości-
liśmy delegację 13 firm tajwańskich 
z branży elementów złącznych. 
Przedsiębiorcy z obydwu krajów 
rozmawiali o możliwościach nawią-
zania współpracy. Spotkania rozpo-
częły się o godzinie 9.00, a ostatnie 
rozmowy zakończyły się parę 
minut po 18.00. W sumie odbyło 
się ich około 205! Ze strony polskiej 

w wydarzeniu udział wzięło 35 firm, 
wśród których znaleźli się liderzy 
z branży elementów złącznych. 
Strona tajwańska wysoko oceniła 
jakość spotkań, szacując, że poznała 
w Warszawie 43 potencjalnych part-
nerów, a wartość przyszłych zysków 
płynących z tych spotkań szacowana 
jest na ok. 2,3 mln USD.

Źródło: www.warsaw.taiwantrade.com

Przedsiębiorcy będą mogli dokonać 
jednorazowych odpisów amortyzacyj-
nych w wysokości do 100 tys. zł rocznie 
i zaoszczędzić w ten sposób nawet 
17,7 tys. zł. Takie rozwiązanie przygoto-
wało Ministerstwo Rozwoju we współ-
pracy z Ministerstwem Finansów. 
Z nowej ulgi będą mogli skorzystać 
przedsiębiorcy, którzy w danym roku 
podatkowym kupią maszyny lub 
urządzenia (grupy 3-6 oraz 8 Klasyfi-
kacji Środków Trwałych) za kwotę nie 
mniejszą niż 10 tys. zł. Dzięki rozwią-
zaniom zawartym w projekcie nowe-
lizacji ustawy o PIT i CIT uzyskają 
możliwość dokonania jednorazowego 
odpisu amortyzacyjnego na kwotę 
do 100 tys. zł rocznie. Projekt daje 
też możliwość zaliczenia do kosztów 

uzyskania przychodów wpłat na poczet 
nabycia środków trwałych, które 
zostaną dostarczone w latach kolejnych.

Szacunki Ministerstwa Rozwoju 
wskazują, że z programu skorzysta 
w skali roku ok. 150 tys. przedsiębiorstw. 
Korzyść dla właściciela firmy (podatnika 
CIT lub 19 proc. PIT), który wykorzysta 
w danym roku podatkowym odpis 
w pełnej wysokości, wyniesie nawet 
17,7 tys. zł.

– Nasz projekt nie tylko ułatwi prze-
prowadzenie inwestycji, ale też przy-
czyni się do tworzenia nowych miejsc 
pracy. I to takich, które wymagają 
konkretnych kwalifikacji, związanych 
np. z obsługą zakupionych maszyn. 
Dzięki temu wzrośnie konkurencyjność 
przedsiębiorstw. Wpisuje się to w zało-

żenia Strategii na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju – podkreśla wiceminister 
rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Obecnie prawo przewiduje możli-
wość skorzystania przez małych 
podatników (osiągających do 1,2 mln 
euro przychodu rocznego) z jedno-
razowej amortyzacji do kwoty 50 tys. 
euro. Wymaga to jednak wystąpienia 
o pomoc de minimis, co w praktyce 
oznacza konieczność wypełnienia 
dodatkowych formularzy, a także 
podlega ograniczeniom co do wartości 
(200 tys. euro w ciągu trzech lat). Wyko-
rzystanie limitu pomocy de minimis 
może np. uniemożliwić przedsiębiorcy 
skorzystanie z dystrybuowanych w tej 
formule środków z funduszy UE.

Źródło: www.mr.gov.pl

NOWA ULGA INWESTYCYJNA DLA FIRM
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CORAZ SILNIEJSZA POZYCJA POLSKICH PRODUCENTÓW MEBLI W EUROPIE

NORMA GROUP POSZERZA ZASIĘG DZIAŁANIA LABORATORIÓW BADAWCZYCH

W tym roku eksport mebli może 
przekroczyć 41 mld zł – jak wynika 
z analizy B+R Studio i Ogólnopol-
skiej Izby Gospodarczej Producentów 
Mebli. To kolejny już wzrost roczny 
rzędu 10 proc. Polskie meble stop-
niowo umacniają swoją pozycję 
w Europie. Za rok mają szansę być 
numerem jeden w produkcji i ekspo-
rcie wśród polskich produktów. 
Dlatego ich producenci coraz śmielej 
patrzą na rynki pozaeuropejskie, m.in.: 
Arabię Saudyjską, Iran czy północną 
Afrykę.

– Europejski rynek mebli jest 
stabilny pod względem wartości 
sprzedaży, jednak polski przemysł 
coraz lepiej radzi sobie z konkurencją 
na rynkach niemieckim czy fran-
cuskim – przekonuje Jan Szynaka, 
prezes Ogólnopolskiej Izby Gospo-
darczej Producentów Mebli (OIGPM). 
– Okazuje się, że nasze meble 
są o wiele lepsze i ciekawsze zarówno 
pod względem wzornictwa, funk-
cjonalności, jak i jakości wykonania – 
podsumowuje Szynaka.

Raport Prognoza eksportu 
mebli 2016 wskazuje, że w ubiegłym 
roku wartość polskiego eksportu 
wyniosła blisko 36,5 mld zł. W tym 
roku może wzrosnąć do 41,64 mld zł. 

Najwięcej mebli trafia do Niemiec, 
Wielkiej Brytanii i Czech. W przypadku 
południowych sąsiadów dynamika 
wzrostu w tym roku sięgnie 46 proc. 
Szybciej będzie rósł tylko eksport 
do Hiszpanii (51 proc.).

– Polska branża meblowa jeszcze 
kilka lat temu była na 10. miejscu 
w światowych rankingach. Rosnąca 
z każdym rokiem dynamika rozwoju 

pozwoliła w ciągu ostatnich 2 lat osią-
gnąć jej znaczący wzrost, dając nam 
tym samym 6. pozycję na świecie. 
Przed nami są tylko Chiny, Indie, Stany 
Zjednoczone, a w Europie – Niemcy 
i Włochy. W Niemczech jest bardzo 
duży reeksport, również mebli z Polski, 
natomiast Włosi w dużym stopniu 
wykorzystują import surowców z Chin. 
Moim zdaniem za rok powinniśmy być 
w Europie numerem jeden zarówno 
w produkcji, jak i w eksporcie mebli – 
ocenia Jan Szynaka.

Jak podkreśla prezes OIGPM, 
w Europie najlepiej sprzedają się 
meble do sypialni. Największymi 
grupami w eksporcie są elementy 
meblowe (31 proc. udziału), meble 
tapicerowane (27 proc.) oraz meble 
do salonu i jadalni (19 proc.).

Polskie meble kupuje nie tylko 
Europa. Krajowe meble trafiły na przy-
kład do Brazylii i Emiratów Arabskich. 
Rosnącym zainteresowaniem cieszą 
się także w Stanach Zjednoczonych, 
Rumunii czy na Słowacji. Tylko do tych 
trzech ostatnich krajów sprzedaż 
zwiększyła się w 2015 roku aż o jedną 
piątą. Otwierają się także rynki chiński 
czy irański. Jak podkreśla Jan Szynaka, 
są to rynki dużo głębsze niż Europa.

Źródło: www.newseria.pl

Norma Group rozszerza swoje labo-
ratoria badawcze na terytorium obu 
Ameryk, Europy Środkowo-Wschod-
niej, Bliskiego Wschodu oraz regio-
nach Azji i Pacyfiku. W nowoczesnych 
urządzeniach badawczych wykwali-
fikowani specjaliści zajmą się spraw-
dzaniem nowych produktów oraz 
opracowaniem materiałów z tworzyw 
sztucznych dla sieci płynowych. 
Silny nacisk i długoterminowe testy 
symulują rzeczywiste warunki pracy, 
w odniesieniu do temperatury, 
ciśnienia i wibracji.

– Dzięki inwestycjom w nowe labo-
ratoria jesteśmy w stanie zaspokoić 
szerszy wachlarz wymagań naszych 

klientów w zakresie kompleksowych 
badań testowych. W ten sposób 
możemy zapewnić tę samą wysoką 
jakość na wielu szerokościach geogra-
ficznych. Niezawodność elementów 
łączących ma zasadnicze znaczenie, 
ponieważ jeśli jedna z tych części 
zawiedzie, okaże się nieszczelna, 
to cały mechanizm zostanie uszko-
dzony – podkreśla Werner Deggim, 
CEO manager w Norma Group.

W nowych urządzeniach badaw-
czych firma testuje wydajność 
sieci płynowych przez podda-
wanie ich w różnych kombinacjach 
zróżnicowanym temperaturom 
(od -40°C do +300°C), ciśnieniu 

do 20 barów i drganiom o różnych 
częstotliwościach. Testy obejmują 
również odporność chemiczną sieci 
na różnorodne nośniki, takie jak glikol-
-woda, olej, benzyna, olej napędowy 
oraz mocznik.

Systemy płynowe Norma Group 
stosowane są najczęściej w pojazdach 
silnikowych, a konkretnie w systemach 
chłodniczych oraz przewodach pali-
wowych. Firma rozwija swoje labo-
ratoria badawcze na całym świecie 
od 2015 roku dla wszystkich produktów, 
zarówno z tworzyw sztucznych lub 
metalu, firma jest zobowiązana do prze-
prowadzania kompleksowych testów 
wydajności produktów.
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11-12 dzięki uprzejmości:

www.fastenerandfixing.com

ZMIANY W PRZEPISACH CEŁ ANTYDUMPINGOWYCH ORAZ ANTYSUBSYDYJNYCH

KOTWY CHEMICZNE BOSSONG ORAZ SZACUNEK DLA ŚRODOWISKA

14 listopada 2016 roku Komisja 
Europejska opublikowała propo-
zycję zmian naliczania ceł na import 
z krajów, które mają znacznie znie-
kształconą strukturę rynku, bądź 
gdy eksporter korzysta z finanso-
wego wsparcia państwa, polegają-
cego na przykład na umożliwieniu 

nabycia niektórych towarów w zani-
żonych cenach.

Jej celem jest zapewnienie, 
że Europa posiada instrumenty 
ochrony handlu zdolne do radzenia 
sobie z aktualnymi realiami 
w międzynarodowym środowisku 
handlowym, przy jednoczesnym 

przestrzeganiu zobowiązań między-
narodowych.

Komisja zaproponowała również 
wzmocnienie unijnego prawodawstwa 
antysubsydyjnego, aby w przyszłości 
wszystkie ujawnione dotacje zostały 
wnikliwie sprawdzone i uwzględnione 
przy nałożeniu ostatecznej kwoty cła.

Dziś bardziej niż kiedykolwiek 
ogromne znaczenie ma poszanowanie 
środowiska naturalnego. Budynki 
nie są już po prostu projektowane 
w oparciu o ich wydajność i mecha-
niczną wytrzymałość. Oszczędność 
energii i wody, a także jakość powie-
trza stały się również ważnymi czyn-
nikami wpływającymi na proces 
budowlany.

BOSSONG jest w stanie dostar-
czać szeroki zakres kotew chemicz-
nych, które nie tylko zapewniają 
doskonałą i certyfikowaną wydajność 
mechaniczną, ale są również łagodne 

dla środowiska. Wszystkie kotwy 
chemiczne tej firmy produkowane 
są zgodnie z protokołem dotyczącym 
certyfikacji LEED (zawartości lotnych 
związków organicznych) pod ASTM 
D 2369-10 LEED 2009 protokołem 
testowym EQ C4.1.

Kotwy te są również kwalifikowane 
według francuskiego rozporządzenia 
w sprawie emisji lotnych związków 
organicznych i uzyskały najwyższy 
poziom kwalifikacji – klasę A+. Taka 
kwalifikacja z  uwzględnieniem jej 
oznakowania jest obowiązkowa 
we Francji dla wszystkich wyrobów 

budowlanych, które są w stanie 
emitować lotne związki organiczne. 
Kwalifikacja, która jest zgodna z rozpo-
rządzeniem francuskim, opiera 
się na międzynarodowej normie 
ISO 16000.
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Polskie Stowarzyszenie Inżynierów 
i  Techników Montażu jest bardzo 
młodą organizacją, funkcjonują Pań-
stwo na rynku dopiero od 2015 roku. 
Skąd wziął się pomysł na jego stwo-
rzenie?
Pomysłodawcą Stowarzyszenia jest 
Marek Bernaciak z AMB Technic, który 
swoim pomysłem zaraził grupę osób 
z różnych przedsiębiorstw (i branż) i tak 
powstała inicjatywa powołania PSIiTM. 

Dostrzeżono kumulujące się problemy 
w zagadnieniach montażu elementów 
w wielu różnych procesach produkcyj-
nych. Okazuje się, że dotąd nie istnia-
ła platforma, w której można by połą-
czyć sprawy związane z montowaniem 
w szerokim i multibranżowym spektrum 
zagadnień. Montaż często nie jest do-
statecznie wyraźnie postrzegany jako 
osobny, ważny i  specyficzny składnik 
procesu produkcyjnego.

Rozmowę przeprowadziła Katarzyna Rolnik.

WSPÓŁCZESNY ŚWIAT 
NIE MOŻE OBEJŚĆ SIĘ 
BEZ MASZYN,
jednak maszyna jest warta tyle, 
ile człowiek, który ją stworzył

Polskie Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników 
Montażu jest to organiza-
cja zajmująca się dostar-
czaniem wiedzy, informa-
cji oraz opracowywaniem 
programów w obszarach 
związanych z najnowszymi 
technologiami i metodami 
usprawniającymi procesy 
produkcji (zwłaszcza na eta-
pie montażu – łączenia) oraz 
popularyzacją technik mon-
tażu. Szerzej działalność 
Stowarzyszenia przedsta-
wił nam jego prezes Robert 
Pogorzelski.

Pojęcie montażu jest dość szerokie, 
proszę skonkretyzować zagadnienia, 
które mieszczą się w kręgu zaintere-
sowań Stowarzyszenia.
Montaż to, najprościej mówiąc, taka sy-
tuacja, kiedy łączymy część A z częścią B 
za  pomocą środka/łącznika X  (aczkol-
wiek łącznik X  nie jest niezbędny). Tak 
rozumiany montaż występuje w  zasa-
dzie wszędzie tam, gdzie wytwarza się 
coś materialnego: od dużych konstrukcji 
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inżynieryjnych po najmniejsze elementy 
(np. w elektronice). I w jednym, i w dru-
gim przypadku przyczyny niesprawności, 
a co za tym idzie – błędy, bywają podob-
ne w swojej naturze, składają się na nie 
czynnik ludzki i techniczny. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że na początkowym etapie 
budowania organizacji nie jesteśmy w sta-
nie zajmować się w PSIiTM wszystkimi za-
gadnieniami, dlatego na pierwszy ogień 
idzie to, co jest związane z problematyką 
procesów produkcyjnych. Tutaj widzimy 
duże pole do działania, chociażby w ob-
szarze integracji środowiska technicz-
nego pracującego w różnych branżach 
i co za tym idzie – wymianie myśli i do-
świadczeń. W zeszłym roku uczestniczyli-
śmy w kilku konferencjach i seminariach, 
a – co najważniejsze – sami zorganizowa-
liśmy dwie konferencje cieszące się spo-
rym zainteresowaniem. Pierwsza z nich 
pt. „Montaż – sztuka czy rzemiosło?” była 
utrzymana w  tematyce ogólnej. Nato-
miast druga konferencja była już bardziej 
zawężona tematycznie, przeznaczona dla 
osób związanych z produkcją, ze sprze-
dażą lub z użytkowaniem elementów 
łącznych w swoich procesach. W 2017 r. 
mamy w planach 4 konferencje, kilka se-
minariów i warsztatów tematycznych.

Stawia Pan głównie na  współpracę 
z przedsiębiorcami, czy w działaniach 
Stowarzyszenia jest również miejsce 
dla naukowców? Krócej mówiąc, czy 
w ramach działalności Stowarzyszenia 
ważniejsza jest teoria, czy praktyka?
Dotknęła pani bardzo ważnego zagad-
nienia: została wytworzona swoista dy-
chotomia nauki i  praktyki, z  którą nie 
do końca się zgadzam. Bliższe mi są po-
glądy C.S. Peirce’a (jednego z twórców 
nurtu filozofii zwanego pragmatyką), 
który twierdził, że jeżeli mamy być konse-
kwentni w naszym logicznym myśleniu 
i działaniu, to opracowane na podstawie 
teoretycznych analiz zasady tego działa-
nia muszą być zastosowane w praktyce. 
Dlatego na pytanie, czy ważniejsza jest dla 
nas teoria, czy praktyka, odpowiem filozo-
ficznie: to jest temat rzeka na oddzielny 
wywiad. Widzimy możliwości we współ-
pracy zarówno z  naukowcami (mamy 
kontakty z politechnikami i instytutami), 
jak i przedsiębiorcami. A najchętniej dzia-

łamy networkingowo – łącząc ze  sobą 
podmioty zainteresowane własnym roz-
wojem i współpracą z innymi. Nie wszy-
scy mogą się w tym znaleźć, czasem nie 
wiedzą z kim, w czym powinni działać 
– a my im pomagamy „wpaść na siebie”. 
Jednak przede wszystkim zależy nam 
na kontaktach z inżynierami tworzącymi 
i uczestniczącymi w procesach produkcyj-
nych. To dzięki takim kontaktom możemy 
efektywnie profilować nasze działania tak, 
aby koncentrować się i definiować wystę-
powanie tzw. wąskich gardeł w przedsię-
biorstwach. A te występują wszędzie… 
w każdym przedsiębiorstwie. Nie chcemy 
wyróżniać żadnych branż czy działów go-
spodarki. Problematyka montażu wystę-
puje wszędzie, dotyczy zarówno nowych 
technologii, jak i organizacji produkcji.

W  ostatnich latach odnotowano 
wzrost rozwoju produkcji metalo-
wych elementów złącznych. Określa 
się tę branżę jako rozwojową i z du-
żym potencjałem. Jak odniósłby się 
Pan do tego spostrzeżenia?
Gospodarka jest zbiorem naczyń połą-
czonych, dlatego wraz z rozwojem branż 
wiodących w naszym kraju rozwijają się 
również branże będące z  nimi w  po-
wiązaniu, co  jest oczywiste. Połączenia 
rozłączne występują w wielu branżach 
przemysłowych (motoryzacja, elektroni-
ka, budownictwo, AGD itd.) i w dalszym 
ciągu są  jednymi z najważniejszych ty-
pów połączeń odwracalnych, dlatego nie 
jest zaskoczeniem fakt, że asortyment ele-
mentów złącznych i sposoby ich wykorzy-
stania stale rosną i są rozwojowe. W uję-
ciu globalnym nie ma co chować głowy 
w piasek i udawać, że nie istnieje Daleki 
Wschód. Wszyscy wiedzą, że prawie każda 
firma (marka) ma dopracowaną logistykę 
w tamtym regionie.

Które techniki łączenia wskazałby Pan 
jako najbardziej innowacyjne?
Jest wiele interesujących rozwiązań i po-
mysłów, nie chciałbym tutaj reklamo-
wać którejkolwiek z firm. Wiele dzieje się 
w branży elementów złącznych, zabez-
pieczeń połączeń metodami chemiczny-
mi, rozwijają się technologie spawalnicze, 
lutownicze. Duża dynamika jest w rozwo-
ju produktów i technik klejenia – w dużej 

mierze za sprawą rozwoju awiacji i trans-
portu publicznego.

Wspomniał Pan, że w ramach działal-
ności Stowarzyszenia planują Państwo 
w tym roku cykl konferencji. Mógłby 
nam Pan przybliżyć, czego będą do-
tyczyć najbliższe spotkania?
Planujemy cztery główne wydarzenia:
• w marcu konferencję pt. „Smarowanie 

w procesach montażu”,
• w czerwcu skupimy się na temacie ele-

mentów złącznych w budownictwie,
• wrześniowe spotkanie będzie dotyczy-

ło: automatyki, robotyki – automatyzacji 
procesów montażowych, Industry 4.0,

• natomiast temat listopadowej i zarazem 
ostatniej konferencji to „Połączenia me-
chaniczne” (jest to cykliczna edycja – 
w zeszłym roku poruszaliśmy temat po-
łączeń mechanicznych rozłącznych).
Pomiędzy tymi czterema głównymi 

wydarzeniami będziemy organizować 
warsztaty i seminaria dotyczące najbar-
dziej gorących tematów, które pojawiają 
się jako informacje zwrotne otrzymywa-
ne z firm, z którymi współpracujemy. Or-
ganizujemy seminaria z cenionymi eks-
pertami (m.in. z Markiem Kowalczykiem 
– ekspertem od zarządzania strategicz-
nego i TOC) z zakresu organizacji i zarzą-
dzania procesami. Planujemy również, 
w ramach Akademii PSIiTM, uruchomić 
serię szkoleń przeznaczonych dla mene-
dżerów w przedsiębiorstwach produkcyj-
nych (i nie tylko), którą roboczo nazwali-
śmy „Vademecum menedżera”. Szkolenia 
będą w  dwóch pakietach, a  uczestnik 
wyjdzie z wiedzą, proszę mi wierzyć, lep-
szą niż po niejednych studiach MBA. Pro-
wadzącym będzie wybitny ekspert Hel-
mut V. Gläser. To tak w skrócie o planach 
na najbliższy czas…

Jak już Pan wie, redakcja czasopisma 
„Fastener” wraz z Targami Kraków bę-
dzie w tym roku po raz pierwszy orga-
nizować targi Fastener Poland. Jak oce-
nia Pan tę inicjatywę, czy uważa ją Pan 
za ciekawą i potrzebną dla polskiego 
rynku elementów złącznych?
To bardzo ciekawa i potrzebna inicjatywa. 
Jako organizacja zajmująca się sprawami 
montażu jesteśmy bardzo tymi targami 
zainteresowani. 
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Wkręty do betonu nie wykorzy-
stują rozporu, lecz podcięcie 
w  celu uzyskania zdolności 

do  przenoszenia znacznych obcią-
żeń. W praktyce rozkład sił w podłożu 
jest analogiczny do elementów wbe-
tonowanych i  przypomina np. opór 
stawiany podłożu przez żebra prę-
ta zbrojeniowego. Unikalny projekt 
wkrętów do betonu Rawlplug pozwa-
la na osiągnięcie najwyższych nośno-
ści w klasie. Projekt ten opiera się bo-
wiem na  dwóch osobnych zwojach, 
które pełnią odrębne funkcje. Główny 
gwint odpowiedzialny jest za podcię-
cie i przesądza o wysokich nośnościach 
kotwy. Dodatkowy niski gwint stabi-
lizuje kotwę w otworze i odpowiada 

za poprawę jej pracy przy obciążeniach 
ścinających. Ten innowacyjny projekt 
gwintu sprawia, że podczas montażu 
kotew wkręcanych zachodzi podcina-
nie wywierconego otworu, z jednocze-
snym wypełnianiem go pozyskiwanym 
urobkiem. Dzięki temu dodatkowo 
wzrastają parametry nośności – wkręt 
Rawlplug spaja się bowiem ze swoim 
podłożem. W  efekcie budowa i  cha-
rakterystyka pracy wkrętów do beto-
nu pozwalają im osiągnąć zwiększo-
ną nośność oraz mniejsze wymagane 
odstępy osiowe i krawędziowe, przy 
zachowaniu wszystkich zalet rozpręż-
nych kotew opaskowych! Dodatkowo 
instalacja wkrętów nie wymaga użycia 
specjalnych narzędzi, a w razie potrze-
by istnieje możliwość całkowitego de-
montażu, czyniąc je bardzo popularny-
mi w zastosowaniach tymczasowych 
– szalunkach, barierach i ogrodzeniach 
na placu budowy czy też montażu ma-
szyn.

Doskonałe parametry osiągane 
przez wkręty do betonu R-LX to efekt 
pracy zespołu, który skupił się na opra-
cowaniu optymalnego, niespotykane-
go dotychczas procesu kucia i obróbki 
cieplnej w polskiej fabryce Rawlplug. 
Zapewnia on wysoką klasę stali w go-
towym wyrobie oraz możliwość wie-
lokrotnego montażu, w  zależności 
od  klasy betonu i  gruboziarnistości 
jego komponentów. Jednocześnie wy-
eliminowano ryzyko wystąpienia kru-
chości wodorowej, popularnej przypa-
dłości produktów o klasie twardości. 
R-LX osiąga wysokie parametry twar-
dości powierzchniowej, co ułatwia ich 

montaż w betonie. Jednocześnie ich 
rdzeń pozostaje wystarczająco miękki, 
aby nie pękać podczas przenoszenia 
naprężeń generowanych przez mon-
taż, demontaż lub pracę pod obciąże-
niem. Dodatkowo wkręty R-LX przezna-
czone są do pracy w szerszym zakresie 
aplikacji, za sprawą zdolności do prze-
noszenia obciążeń w betonie spęka-
nym zgodnie z Oceną techniczna ETA 
w opcji 1  (możliwość użycia w strefie 
rozciąganej). 

Oferta wkrętów do betonu Rawlplug 
składa się z wielu wariantów o różnych 
rodzajach łbów, umożliwiających ich 
zastosowanie w  szerokim spektrum 
aplikacji, umożliwiając osiągnięcie efek-
tu pożądanego estetycznego wykoń-
czenia, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 
Wkręty R-LX dostępne są w wysokiej ja-
kości standardowej powłoce cynkowej, 
nakładanej galwanicznie lub powłoce 
stanowiącej najnowsze osiągnięcie 
w dziedzinie powłok antykorozyjnych 
– Zinc-flake, której odporność pod-
czas testów w komorze solnej wynio-
sła 1200 h. To niespotykany wynik, który 
nie znajduje precedensu w przypadku 
produktów ze stali węglowej! 

Reasumując, wkręty do  betonu 
R-LX to  połączenie najnowszej do-
stępnej technologii i niemal stuletnie-
go doświadczenia w  pracy nad roz-
wojem produktów. Dodatkowo klienci 
Rawlplug mogą liczyć na doradztwo 
techniczne, oprogramowanie, doku-
mentację oraz szkolenia. Zastosowa-
nie tego uniwersalnego rozwiązania 
przez klientów na polskim rynku staje 
się teraz banalnie proste. 

R-LX 
Zmiana układu sił  
w kotwach mechanicznych Rawlplug

Wkręty do betonu zgodne 
z ETAG 001 część 3 to wy-
jątkowy produkt, który coraz 
częściej zastępuje na rynku 
polskim popularne opaskowe 
kotwy mechaniczne. W wie-
lu aplikacjach ich przewa-
ga jest nie do przecenienia. 
Firma Rawlplug wprowadza 
do oferty kotwy R-LX, które 
dzięki nowatorskiemu pro-
jektowi zapewnią wyjątkowe 
parametry pracy w betonie, 
odpowiadając na wyzwania, 
z jakimi co dzień spotykają 
się wykonawcy na placach 
budowy.
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Nieustannie rosnące ceny źródeł 
energii oraz względy ekologiczne 
zmuszają producentów samocho-

dów do  redukcji zużycia paliwa. Pod-
stawowym sposobem osiągnięcia tego 
celu jest redukcja masy własnej pojaz-
dów. Dodatkowe wyposażenie nowo-
czesnych samochodów oraz ich rosną-
ce gabaryty nie pozwalają na obniżenie 
masy, natomiast znaczącą redukcję masy 

uzyskano w odniesieniu do konstrukcji 
karoserii, co powoduje, że masa samo-
chodów w  ostatnich latach pozostaje 
mniej więcej na stałym poziomie. Aby 
to osiągnąć, producenci poszukują no-
wych gatunków materiałów, głównie 
stali o dużej wytrzymałości, umożliwia-
jących efektywną redukcję grubości za-
równo elementów nośnych konstrukcji, 
jak i elementów poszyciowych. Ponadto 
materiały konstrukcyjne muszą wykazy-
wać przydatność do przetwarzania z za-
stosowaniem technologicznych proce-
sów produkcyjnych, tj. przede wszystkim 
tłoczenia oraz zgrzewania lub/i spawania. 
Materiałami spełniającymi ww. warunki 
są nowoczesne stale wysokowytrzyma-
łe AHSS (Advanced High-Strength Steels) 
przeznaczone dla motoryzacji, które 
szczegółowo omówiono w kilku nume-
rach czasopisma „STAL” [1-3]. W zależności 
od budowy strukturalnej rozróżnia się sta-
le: dwufazowe DP (Dual Phase), wielofa-
zowe CP (Complex Phase), martenzytycz-
ne M (Martensitic Steel) i stale z efektem 
TRIP (Transformation Induced Plasticity).

Oprócz zmniejszenia zużycia paliwa 
oraz ograniczenia emisji do  otoczenia 
szkodliwych spalin jednym z priorytetów 
współczesnej motoryzacji jest zwiększe-
nie bezpieczeństwa użytkowników sa-
mochodów oraz pieszych. Wymaga 
to projektowania zaawansowanych, cien-
kościennych, stalowych profili nośnych, 
których trwałe połączenie często wy-
maga niekonwencjonalnych rozwiązań 
technologicznych [4, 5]. W artykule przed-
stawiono główne metody łączenia blach 
z wysokowytrzymałych stali AHSS o struk-
turze wielofazowej, zdefiniowano istotne 
problemy technologiczne występujące 

przy spawaniu i zgrzewaniu oraz przed-
stawiono materiałowe aspekty związane 
ze spawalnością stali DP, CP i TRIP.

Zgrzewanie oporowe
Dominującym procesem łączenia ele-
mentów karoserii zapewniającym bardzo 
dużą wydajność jest zgrzewanie rezystan-
cyjne. Jest to bardzo efektywna metoda łą-
czenia blach cienkich o grubości do około 
3 mm. Przeciętna karoseria samochodu 
może zawierać nawet do 5000 zgrzein 
punktowych. Zgrzewanie oporowe jest 
procesem łączenia metali bez dodatku 
spoiwa. Polega ono na oporowym na-
grzaniu obszaru styku łączonych metalo-
wych elementów, do momentu silnego 
uplastycznienia lub stanu ciekłego, a na-
stępnie wywarciu siły docisku. Ciepło wy-
dziela się wskutek oporności elektrycznej 
w obszarze spoiny podczas przepływu 
prądu przez elementy zgrzewane. Stosu-
je się prąd o bardzo dużych natężeniach, 
aby na styku blach metal uległ stopie-
niu i powstało jądro zgrzeiny. Dobranie 
optymalnych parametrów zgrzewania za-
pewnia wymaganą nośność zgrzeiny [6].

Łączenie elementów karoserii 
w przemyśle samochodowym odbywa 
się za pomocą zgrzewania punktowe-
go, garbowego i liniowego, przy czym 
pierwsza z metod znajduje największe 
zastosowanie. Metoda ta jest niezwykle 
wydajna i łatwo modyfikowalna. Zgrze-
wanie punktowe jest procesem, który 
w znaczny sposób można zautomaty-
zować i zrobotyzować, dlatego też jest 
powszechnie stosowane na  zautoma-
tyzowanych liniach produkcyjnych [7]. 
Zgrzewanie oporowe garbowe stosuje się 
w przemyśle motoryzacyjnym w znacz-

SPOSOBY ŁĄCZENIA
wysokowytrzymałych blach stalowych 
dla motoryzacji
dr hab. inż. Adam Grajcar (Adam.Grajcar@polsl.pl), prof. Pol. Śl.
Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

Łączenie podzespołów ka-
roserii samochodowej jest 
jednym z krytycznych ele-
mentów umożliwiających 
redukcję jej masy. Nowo-
czesne technologie łączenia 
blach ze stali wielofazowych 
o wysokiej wytrzymało-
ści i plastyczności są ściśle 
powiązane z nowoczesnymi 
technologiami kształtowa-
nia plastycznego. Połączenie 
tych dwóch technologii po-
zwala na efektywne wytwa-
rzanie podzespołów o za-
awansowanych parametrach 
użytkowych i estetycznych. 
Nowe składy chemiczne sta-
li wielofazowych wymaga-
ją jednak pewnej modyfi-
kacji parametrów spawania 
i zgrzewania oraz decydują 
o większym znaczeniu no-
wych, hybrydowych techno-
logii łączenia.
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nie mniejszym stopniu niż zgrzewanie 
punktowe. Metodę tę stosuje się głównie 
do zgrzewania: sworzni, kołków, nakrę-
tek z blachami, a także zgrzewania blach 
ze sobą. Do zalet tej metody należą wy-
soka dokładność wykonania zgrzein oraz 
estetyczny wygląd złączy, co ma istotne 
znaczenie w motoryzacji [6]. Zgrzewanie 
liniowe znalazło zastosowanie w produk-
cji przemysłowej ze względu na możli-
wość zautomatyzowania i zrobotyzowa-
nia procesu. Stosuje się je w przemyśle 
motoryzacyjnym do łączenia elementów 
tłoczonych z blach stalowych, z pokrycia-
mi lub bez, do wykonywania szczelnych 
połączeń zbiorników, jak również do łą-
czenia arkuszy blach stalowych w meto-
dzie tailored blank [4].

Podstawowymi ograniczeniami tej 
metody są: konieczność stosowania du-
żych docisków, powodujących często od-
kształcenia powierzchni (zmniejszające 
walory estetyczne), zapewnienie odpo-
wiedniej jakości powierzchni w miejscu 
styku elektrod z elementami zgrzewa-
nymi oraz konieczność dostępu z obu 

stron do elementów zgrzewanych. Do-
datkowym ograniczeniem jest koniecz-
ność należytego usytuowania zgrzeiny 
względem siebie (problem bocznikowa-
nia prądu) i krawędzi elementów zgrze-
wanych [8]. W  przypadku zgrzewania 
blach ocynkowanych należy uwzględ-
nić mniejsze przewodnictwo cieplne oraz 
elektryczne, co wymaga zmiany parame-
trów zgrzewania [6].

Spawanie laserowe
Zwiększenie wydajności procesów spa-
walniczych uzyskuje się poprzez bardzo 
dużą szybkość nagrzewania elementów 
metalowych do  temperatury ich top-
nienia oraz dużą szybkość chłodzenia. 
Cechy te  wyróżniają spawanie lasero-
we. Ponadto do zalet spawania lasero-
wego należą: duża szybkość spawania 
przy małych odkształceniach elementu, 
łatwość automatyzacji i robotyzacji pro-
cesu, brak konieczności obustronnego 
dostępu do łączonych elementów oraz 
redukcja liczby rozprysków w stosunku 
do spawania łukowego. Główną zaletą 

złączy spawanych laserowo jest występo-
wanie wąskiej strefy wpływu ciepła. Wady 
tej techniki są związane z koniecznością 
precyzyjnego pozycjonowania głowicy 
laserowej względem elementu spawane-
go, co przy dużej bezwładności układów 
zrobotyzowanych narzuca ograniczenia 
prędkości przesuwu głowicy oraz ko-
nieczność zapewnienia odpowiedniego 
docisku krawędzi łączonych materiałów 
(złącza doczołowe) [9, 10]. W przypadku 
zastosowania hybrydowych technik łą-
czenia, np. spawanie laserowe MIG, spe-
cjalne przygotowanie krawędzi robo-
czych blach nie jest wymagane. Pozwala 
to na redukcję kosztów procesu [11].

Spawanie laserowe stosowane jest 
z powodzeniem do łączenia stali i sto-
pów aluminium, co ma istotne znacze-
nie w procesie wytwórczym pojazdów. 
Proces spawania laserowego jest również 
łatwy do automatyzacji i robotyzacji, a no-
woczesne warianty tej metody, jak np. 
spawanie wiązką skanującą, umożliwiają 
wykonanie kilkunastu spoin w przeciągu 
kilku sekund [9, 11]. Do zaawansowanych 
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technik spawania laserowego należy spa-
wanie podwójną wiązką. Najczęstszym 
sposobem otrzymywania podwójnej 
wiązki jest rozszczepienie wiązki pojedyn-
czej w specjalnym układzie optycznym 
i następne zogniskowanie obu wiązek. 
Podstawowym celem zastosowania roz-
szczepionej wiązki laserowej jest uzyska-
nie złącza bez wad, typowych dla proce-
su spawania laserowego prowadzonego 
pojedynczą wiązką, takich jak: porowa-
tość, wybrzuszenia, ubytki na powierzch-
ni, nieregularny kształt lica, pękanie pod-
czas krzepnięcia [12].

Spawanie podwójną wiązką umożli-
wia dokładniejsze sterowanie procesem 
spawania poprzez wzajemne ułożenie 
wiązek, odległość między wiązkami oraz 
podział mocy lasera pomiędzy wiązki. 
Odpowiedni dobór parametrów pozwala 
m.in. na przeprowadzenie obróbki ciepl-
nej złącza w trakcie spawania lub uzyska-
nie szerszego połączenia. Procesy struk-
turalne zachodzące podczas spawania 
wiązką podwójną zależą od wzajemnego 
usytuowania wiązek. Gdy wiązki są bli-
sko siebie, powstaje jeden – powiększo-
ny w stosunku do spawania pojedynczą 
wiązką – kanał parowy i jeziorko spawal-
nicze. W przypadku ustawienia wiązek 
nieco dalej od siebie powstają dwa kana-
ły parowe i powiększone jeziorko spawal-
nicze. Przy jeszcze większym oddaleniu 
wiązek i  rozproszeniu drugiej po  pro-
cesie spawania następuje odpuszcza-
nie materiału złącza, co wpływa na jego 
mikrostrukturę, a przez to i na własności 
[12, 13].

Zgrzewanie prądami
wielkiej częstotliwości 
Dużą wydajność łączenia elementów 
karoserii samochodowej przy ograni-
czonym oddziaływaniu ciepła na złącze 
uzyskuje się przy zastosowaniu zgrze-
wania elementów karoserii prądami 
wielkiej częstotliwości. W praktyce me-
toda ta stosowana jest do zgrzewania rur, 
przy indukcyjnym źródle ciepła. Należy 
tutaj mieć na względzie umocnienie od-
kształceniowe rur, które występuje pod-
czas ich formowania. Ukształtowane rury 
stosowane są na takie elementy, jak: belki 
poprzeczne, belki boczne, zderzaki, ele-
menty siedzeń, belka skrętna [14].

Inne metody łączenia
stosowane w motoryzacji 
W pewnych przypadkach, ze względu 
na prostotę, niski koszt stanowisk spawal-
niczych oraz małe wymagania dotyczące 
dokładności przygotowania elementów 
do spawania, stosowana jest także me-
toda MAG. Gęstość mocy w  przypad-
ku tej metody spawania wynosi około 
105 W/cm2, a więc jest ona o kilka rzędów 
wielkości mniejsza niż podczas spawania 
wiązką laserową. Również szybkość na-
grzewania i chłodzenia podczas spawania 
metodą MAG jest znacząco mniejsza niż 
przy spawaniu laserowym. Spoina oraz 
strefa wpływu ciepła w przypadku spa-
wania metodą MAG są szerokie, a linie 
wtopienia w materiał podstawowy nie 
są względem siebie równoległe. Opraco-
wanie urządzeń do spawania niskoener-
getycznego umożliwia redukcję ilości cie-
pła wprowadzanego do złącza, a przez 
to zmniejszenie niekorzystnego efektu 
oddziaływania cyklu cieplnego spawania 
na zmiany strukturalne stali [9-11].

Do innych metod stosowanych w mo-
toryzacji należą: lutospawanie, lutowa-
nie twarde, łączenie adhezyjne, łączenie 
mechaniczne, łączenie hybrydowe. Każda 
z tych metod ma swoje specyficzne zale-
ty, związane np. z mniejszym uszkodze-
niem powłoki cynkowej, materiału rodzi-
mego itp. [14, 15].

Wtrącenia niemetaliczne
Pożądaną mikrostrukturę stali wielofazo-
wych uzyskuje się w wyniku złożonych 
operacji obróbki cieplnej lub cieplno-
-plastycznej, z wykorzystaniem dodat-
ków stopowych, tj.: Mn, Al, Si, a czasami: 
Cr, Mo, Ti, V, Nb [1]. Szczególnie pierw-
sza grupa wymienionych pierwiastków 
ma  silne powinowactwo chemiczne 
do  tlenu. Dodatkowo mangan wiąże 
się z siarką, a aluminium z azotem. Efek-
tem reakcji chemicznych jest tworzenie 
się wtrąceń typu tlenkowego i siarczko-
wego oraz azotków. Biorąc pod uwagę, 
że stężenie dodatków stopowych wyno-
si sumarycznie do kilku procent, udział 
wtrąceń niemetalicznych jest relatywnie 
duży. Szczególnie duża zawartość wtrą-
ceń występuje w strefie przetopu, przy 
czym są to zazwyczaj tlenki lub złożone 
tlenkosiarczki [16]. Wtrącenia niemetalicz-

ne mogą być przyczyną zaniżenia jakości 
złącza oraz wytrzymałości zmęczeniowej 
i odporności na pękanie.

Łączenie blach ze stali DP 
Nowe stale wielofazowe w  stosunku 
do stali miękkich oraz HSLA różnią się 
przede wszystkim znacznie wyższą wy-
trzymałością na rozciąganie oraz twardo-
ścią. Zawartość C w stalach ferrytyczno-
-martenzytycznych nie przekracza 0,2%, 
przy czym w najbardziej typowych gatun-
kach jest ograniczona poniżej 0,12% [1]. 
W stalach tych zawartość Mn dochodzi 
do 2% oraz stosuje się inne dodatki sto-
powe w postaci: Si, Al, Cr, Mo, V, o łącznym 
stężeniu nieprzekraczającym 2%. W przy-
padku zgrzewania oporowego duże 
znaczenie dla tego procesu ma niższa 
przewodność elektryczna i cieplna stali. 
Wymagane są zatem modyfikacja para-
metrów zgrzewania, użycie większej siły 
docisku elektrod oraz niższych wartości 
prądu zgrzewania [17]. Podczas zgrze-
wania stali AHSS przy pomocy proste-
go programu zgrzewania jądro zgrzeiny 
ma strukturę martenzytyczną. Dzieje się 
tak, ponieważ w stalach tych występuje 
podwyższone (w stosunku do stali mięk-
kich) stężenie węgla oraz pierwiastków 
stopowych zwiększających hartowność 
(Cr, Si, Mn). W połączeniu z intensywnie 
chłodzonymi elektrodami sprzyja to po-
wstawaniu w zgrzeinach martenzytu. Jest 
to faza o największej wytrzymałości, ale 
jednocześnie cechująca się znaczną kru-
chością. Zgrzeiny o  martenzytycznym 
jądrze wykazują wysoką wytrzymałość 
na rozciąganie, nie są one jednak odpor-
ne na cykliczne obciążenia zmęczenio-
we, występujące podczas eksploatacji 
[17, 18].

Twardość różnych gatunków stali DP 
o wzrastającej wytrzymałości produko-
wanych przez SSAB przedstawia rys. 1. 
Począwszy od wytrzymałości 1100 MPa, 
stale te oznaczane są jako M, gdyż udział 
ferrytu jest minimalny, a dominuje struk-
tura martenzytyczna. Z  tego względu 
twardość tych stali zmienia się w sze-
rokim zakresie od 250 do 500 HV. Twar-
dość strefy przetopu złączy zgrzewanych 
oporowo mieści się natomiast w zakre-
sie od 440 do 500 HV. Mniejsza różnica 
twardości dowodzi, że w całym zakresie 
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Rys. 1. Twardość materiału rodzimego oraz strefy przetopienia dla różnych 
gatunków stali dwufazowych (DP) oraz martenzytycznych (M) zgrze-
wanych oporowo; ZE – blacha z powłoką galwaniczną [19]

Rys. 2. Twardość strefy przetopienia dla różnych gatunków stali 
dwufazowych (DP) oraz martenzytycznych (M) zgrzewanych oporowo 
oraz spawanych laserowo; ZE – blacha z powłoką galwaniczną [19]

wytrzymałości mikrostruktura strefy prze-
topu jest martenzytyczna. Od wytrzyma-
łości 1100 MPa strefa przetopu charakte-
ryzuje się tą samą twardością co materiał 
rodzimy, ze względu na obecność mar-
tenzytu w  obu przypadkach. Proble-
mem (szczególnie w  zakresie dużych 
wytrzymałości) jest obecność miękkiej 
strefy o obniżonej twardości na granicy 
materiał rodzimy – strefa wpływu ciepła, 
co jest efektem odpuszczenia pierwotnej 
struktury martenzytycznej w trakcie cy-
klu zgrzewania. W przypadku stali o wy-
trzymałości 1500 MPa występuje spadek 
twardości z 500 HV nawet do 350 HV [19].

Zwiększenie plastyczności złączy 
można uzyskać poprzez zastosowanie 
obróbki cieplnej złączy. Do zgrzewania 
stali AHSS stosuje się złożone programy 
zgrzewania, z których dwa najczęściej sto-
sowane to: zgrzewanie z podgrzewaniem 
końcowym (wyżarzaniem) lub z obrób-
ką cieplną (odpuszczaniem). Proces ob-
róbki cieplnej zgrzein przeprowadza się 
między elektrodami zgrzewarki, stosując 
dodatkowe impulsy prądu. Rozwiązanie 
takie jest bardzo korzystne, ponieważ po-
zwala przeprowadzać obróbkę cieplną 
elementów o dowolnej wielkości w rze-
czywistym czasie zgrzewania. Podczas 
zgrzewania z wyżarzaniem jądro zgrze-
iny utrzymywane jest w stanie ciekłym 
przez cały cykl zgrzewania. Krzepnięcie 
przebiega wolno, co powoduje częścio-
wą przemianę austenitu w bainit (zamiast 
martenzytu). W czasie zgrzewania z od-
puszczaniem występuje przerwa między 
impulsami prądu zgrzewania i podgrze-
wania [17-20].

Istotnym problemem występującym 
podczas zgrzewania blach ocynkowanych 
jest zanieczyszczenie powierzchni robo-
czych elektrod cynkiem. Warstwa cynku 

z powłoki ochronnej przykleja się do elek-
trod, przez co zmniejsza się ich przewod-
ność cieplna i elektryczna. Zwiększa się 
w ten sposób także średnica powierzch-
ni roboczej, co wpływa na zmniejszenie 
gęstości prądu zgrzewania i pogorszenie 
jakości zgrzein [16-21]. Blachy karoseryjne 
dla motoryzacji są cynkowane ogniowo 
bądź galwanicznie, przy czym twardość 
złączy ze stali powlekanych galwanicznie 
jest istotnie większa (rys. 1).

Problemy występujące przy spawa-
niu laserowym stali DP są podobne jak 
w  przypadku zgrzewania oporowego 
i wynikają głównie z dużej szybkości chło-
dzenia złącza. Warunki spawania lasero-
wego determinują jednak bardziej dyna-
miczny cykl cieplny procesu, co skutkuje 
większą szybkością chłodzenia, a w kon-
sekwencji twardość strefy przetopu jest 
większa w porównaniu ze zgrzewaniem 
oporowym (rys. 2).

Łączenie blach ze stali CP
Stale CP (Complex Phase) wykazują zło-
żoną mikrostrukturę ferrytu, bainitu, 
martenzytu i  austenitu szczątkowego. 
Zawartość C i pierwiastków stopowych 
jest porównywalna do stali DP [1, 16, 20]. 
Stale CP zawierają jednak mikrododatki 
Nb i Ti, tworzące dyspersyjne węglikoazot-
ki, będące powodem rozdrobnienia zia-
ren oraz utwardzania wydzieleniowego.

Ze względu na porównywalny zakres 
stężenia węgla oraz dodatków stopowych 
łączenie stali CP wymaga tych samych 
schematów co opisane powyżej dla sta-
li DP. Należy dodać, że przy zgrzewaniu 
wszystkich stali wielofazowych z grupy 
AHSS siła, z jaką elektroda działa na ma-
teriał, musi być większa w porównaniu 
z konwencjonalnymi stalami miękkimi. 
Dlatego przy zgrzewaniu stali AHSS zale-

ca się stosowanie urządzeń o sztywnych 
i stabilnych elektrodach działających z du-
żymi naciskami. Dodatkowo wydłużenie 
czasu zgrzewania pozwala na otrzymanie 
lepszej strefy zgrzewania. Z tego względu 
zalecane jest stosowanie średnich lub dłu-
gich czasów zgrzewania. Z drugiej strony, 
aby zmniejszyć efekt odpuszczania mar-
tenzytu w stalach o wytrzymałości powy-
żej 1000 MPa (strefa miękka), zaleca się sto-
sowanie wyższych natężeń prądu. Wyższe 
natężenie prądu powoduje skrócenie cza-
su zgrzewania, co przekłada się na krótszy 
czas odpuszczania martenzytu [17, 19].

Wpływ na rozmiar zgrzeiny ma geo-
metria stosowanych elektrod. Dla stali 
AHSS zaleca się stosowanie elektrod o ku-
listej powierzchni roboczej ze względu 
na możliwość zastosowania mniejszych 
docisków niż w przypadku zastosowania 
elektrod płaskich. W ten sposób reduku-
je się wielkość odkształceń powierzchni 
łączonych [17, 19].

Złożona struktura wielofazowa ule-
ga zniszczeniu podczas cyklu cieplne-
go. W efekcie w złączu zgrzewanym lub 
spawanym tworzą się struktury typu 
martenzytycznego, podobnie jak w sta-
lach DP. Przykładową makrostrukturę złą-
cza spawanego laserowo ze stali CPW 800 
wraz z profilem twardości przedstawia 
rys. 3.  Twardość strefy przetopu nie 
przekracza 400 HV ze względu na stę-
żenie C ograniczone do 0,08%. Proble-
mem w tych stalach mogą być jednak 
niekontrolowane procesy rozpuszczania 
i ponownego wydzielania dyspersyjnych 
cząstek węglikoazotków, co może wpły-
wać na plastyczność złączy [22]. 

Łączenie blach ze stali TRIP 
Najbardziej wymagające jest łączenie 
stali TRIP, co wynika z największego stę-
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żenia węgla (od 0,15 do 0,25%) oraz do-
datków stopowych. Łączne stężenie Mn, 
Si, Al  może sięgać 5%  [1]. Mikrostruk-
turę tych stali stanowi ferryt, zawiera-
jący wysepki bainityczno-austenitycz-
ne z kilkunastoprocentowym udziałem 
stabilnego termicznie, ale niestabilnego 
mechanicznie austenitu szczątkowego. 
Relatywnie duża zawartość węgla w sta-
lach TRIP w połączeniu ze znaczną szyb-
kością chłodzenia prowadzi do uzyskania 
spoin o wysokiej twardości. Największą 
twardość uzyskuje się w stalach z do-
datkiem Si. Po zastąpieniu krzemu przez 
aluminium hartowność stali maleje, lecz 
problemem stają się duża ilość wtrąceń 
niemetalicznych w strefie wtopienia oraz 
niebezpieczeństwo uzyskania miękkiej 
strefy w pobliżu linii wtopienia. Miękka 
strefa spowodowana jest wzbogace-
niem ferrytu w aluminium i krzem [16]. 
Czasem stosuje się stale TRIP z krzemem 
częściowo zastąpionym przez alumi-
nium, przy czym łączne stężenie tych 
pierwiastków nie powinno być niższe 
od 1,5%, ze względu na stabilizację au-
stenitu szczątkowego.

Przykładowy profil twardości oraz 
makrostrukturę stali TRIP 700 typu 
0,24C-1,5Mn-0,9Si-0,4Al-Ti-Nb  prze-

tapianej laserowo przedstawia rys. 4. 
Ze względu na większą zawartość C mak-
symalna twardość wynosi około 500 HV, 
przy czym występuje ona w strefie wpły-
wu ciepła. W stalach TRIP nie występuje 
problem miękkiej strefy związanej z od-
puszczaniem martenzytu, gdyż strukturę 
materiału rodzimego stanowi mieszani-
na ferrytu, bainitu i austenitu szczątko-
wego. W porównaniu do stali CP można 
zaobserwować natomiast szerszą strefę 
wpływu ciepła, co jest związane z więk-
szą hartownością tych stali.

Dla stali TRIP zaleca się stosowanie 
dwucyklicznego sposobu zgrzewania 
[17, 19-21] bądź rozszczepionej wiązki la-
sera, przy czym druga wiązka ma na celu 
odpuszczenie martenzytycznej struktury 
złącza [16]. 

Artykuł po raz pierwszy został opublikowany 
w  magazynie „STAL, Metale & Nowe 
Technologie”, 9-10/2016, s. 39-43
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Rys. 3. Profil twardości oraz makrostruktura złącza spawanego laserowo ze stali CPW 800 typu 0,08C-1,72Mn-0,56Si-0,35Cr-0,29Al-0,12Ti

Rys. 4. Profil twardości oraz makrostruktura stali TRIP 700 typu 0,24C-1,5Mn-0,9Si-0,4Al-Ti-Nb przetapianej laserowo
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TRANSPORT PRODUKTÓW  
DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO I HARDWARE 
Nasi klienci regularnie kontaktują się z nami w celu uzyskania porady 
w zakresie rozwiązań dotyczących transportu i dozowania produktów. 
Często wszystkie te problemy, nawet te bardzo skomplikowane, mo-
żemy rozwiązać, wykorzystując nasze standardowe urządzenia. Jeżeli 
natomiast projekt jest dużo bardziej wymagający, jesteśmy w stanie, 
w ścisłej współpracy z klientem, zaprojektować rozwiązanie dopaso-
wane do jego potrzeb. Wykorzystując pięćdziesiąt lat doświadczenia 
związanego z dozowaniem, transportem i przesiewaniem produk-
tów i materiałów, jesteśmy w stanie dostarczyć niedrogie urządzenia 
dla najbardziej wymagających produktów, przystosowane do pracy 
w ekstremalnych warunkach.

ZBIORNIKI WIBRACYJNE
Z wykorzystaniem zbiorników wibracyjnych SKAKO możliwe są aku-
mulowanie i kontrolowane dozowanie nawet trudnych w transporcie 
i bardzo sczepiających się produktów, jak: długie gwoździe, wkręty 
czy śruby. 
Stosujemy wiele różnych pokryć specjalnie dostosowanych do pro-
duktów wysoko ścieralnych, zaolejonych, wilgotnych, lepkich lub 
wymagających delikatnego dozowania.

SYSTEMY UZUPEŁNIAJĄCE
Windy załadunkowe i obrotnice SKAKO, a także systemy pakowania 
SKAKO stanowią dwa doskonałe przykłady rozwiązań, które zostały 
opracowane we współpracy z naszymi klientami. 

PODAJNIKI WIBRACYJNE
Połączenie zbiornika wibracyjnego z podajnikiem wibracyjnym po-
zwala na separowanie i automatyczne podawanie długich i bardzo 
sczepiających się ze sobą produktów. Przenośniki wibracyjne umoż-
liwiają stały i kontrolowany transport produktów.

Wibracyjne podajniki żaroodporne umożliwiają podawanie produk-
tów bezpośrednio do pieca na linii hartującej, nawet przy tempera-
turze 900°C.

SKAKO jest w trakcie realizacji dwóch dużych projektów dla glo-
balnego lidera technologii do obróbki cieplnej metali, firmy SECO/
WARWICK, znanego z dostarczania innowacyjnych rozwiązań dla naj-
bardziej wymagających przemysłów. Projekty obejmują dostawę urzą-
dzeń do załadunku linii hartujących, które będą pracować w Polsce.

www.skako.com

SKAKO 
- FOR GOOD VIBRATIONS



wszystkich elementów złącznych uży-
wa się do produkcji lotniczej, a kolejne 
12% – w pozostałych pojazdach trans-
portowych (jak np. pociągi czy tramwa-
je). W związku z tym aż 50% wszystkich 
elementów złącznych trafia do przemy-
słu produkującego na rzecz transportu 
ludzi i towarów. Ponadto mamy jeszcze 
produkcję maszyn rolniczych (ciągniki, 
przyczepy, rozrzutniki, kombajny), któ-
re wchodzą w skład przemysłu maszy-
nowego, a również są w jakimś stopniu 
powiązane z transportem. 

Automotive na świecie, 
w Unii Europejskiej i Polsce
Największym producentem samocho-
dów osobowych na świecie jest japoń-
ska Toyota (m.in.: marki Lexus, Toyota 
i Daihatsu), która jako jedyna w 2015 r. 
wyprodukowała ponad 10 mln jedno-
stek. Drugim największym producen-
tem jest niemiecki Volkswagen (m.in.: 
Audi, Lamborghini, Porsche, SEAT, Skoda, 
Volks wagen) z produkcją na poziomie 
zbliżającą się do 10 mln sztuk (9,872 mln). 
Na trzecim miejscu jest południowoko-
reański Hyuandai (m.in. Hyuandai i KIA) 
z produkcją prawie 8 mln szt. Szczegó-
łowe dane z podziałem na konkretnych 
producentów przedstawia tab. 1. Spo-
śród producentów posiadających swoje 
fabryki w Polsce należy jeszcze wymie-
nić amerykańskie firmy: General Motors 

(Opel) z prawie 7,5 milionami samocho-
dów wyprodukowanych w 2015 r. oraz 
Ford z 6,4-milionową produkcją. Ponad-
to swoją fabrykę w Polsce ma także Fiat 
Chrysler (m.in.: Fiat, Chrysler, Lancia, Alfa 
Romeo, Ferrari czy Maserati), któremu 
udało się wyprodukować 4,87 miliona 
samochodów. 

Pomimo iż wśród 15 największych 
producentów samochodów aż sześciu 
ma siedzibę w Japonii to nie Japonia jest 
największym producentem aut na świe-
cie. Nie są nim też Niemcy (trzy koncerny 
w pierwszej piętnastce) ani USA (2 kon-
cerny), ani nawet Francja (2 koncerny). 
Najwięcej aut w 2015 roku wyprodu-
kowano w  kraju, którego praktycznie 
żadnej marki w Europie nie znamy, czyli 
w Chinach. Nie jest tajemnicą, że glo-
balne koncerny samochodowe lokują 
produkcję na całym świecie niezależnie 
(przynajmniej częściowo) od tego, z któ-
rego państwa pochodzi koncern. O lo-
kalizacji danej fabryki często świadczą 
bliskość dużych rynków zbytu (decydu-
ją względy logistyczne), wysokość kosz-
tów pracy i podatków w danym kraju 
oraz dostęp do surowców, komponen-
tów oraz ludzi. A to oznacza, że chociaż 
państw mających swoje marki produ-
kujące powyżej miliona sztuk jest zale-
dwie kilka, to już fabryki rozlokowane 
są aż wśród 49 państw. W dużej większo-
ści są to państwa, które odpowiadają tyl-

Branża automotive jest naj-
większym odbiorcą elemen-
tów złącznych w Europie. 
Jest to odbiorca, który sta-
wia również największe wy-
magania pod kątem jako-
ściowym, logistycznym oraz 
cenowym. Polska na euro-
pejskiej mapie nie ma się 
czego wstydzić. 

dr Marek Łangalis
przedsiębiorca branży elementów złącznych (Olfor), redaktor naczelny czasopisma „Fastener”

ELEMENTY ZŁĄCZNE
w branży automotive 

Znaczenie automotive odnosi się 
do produkcji, sprzedaży, rozwoju 
technologii, marketingu mających 

wpływ na powstanie pojazdów samo-
jezdnych. Samo pojęcie stworzył dzia-
łający w USA na przełomie XIX i XX wie-
ku inżynier i wynalazca Elmer Ambrose 
Sperry (termin automotive pochodzi 
od greckiego autos – samo oraz hisz-
pańskiego motivus – ruch). Do branży 
automotive nie włącza się sprzedaży 
i napraw dokonywanych na rzecz klien-
ta detalicznego (czyli wszelkiego rodza-
ju dealerów lokalnych oraz warsztatów 
samochodowych). Według Europejskie-
go Instytutu Przemysłowych Elementów 
Złącznych (European Industrial Fasteners 
Institute) w Europie najwięcej używa się 
elementów złącznych właśnie w bran-
ży automotive (26%). Oprócz tego 12% 
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ko za montaż aut, a nie zarządzanie pro-
dukcją czy tworzenie nowych projektów. 

W 2015 roku na świecie wyproduko-
wano 68,539 mln samochodów, z cze-
go aż 21 mln w samych Chinach (co sta-
nowi aż 30% całej światowej produkcji). 
Praktycznie wszystkie firmy wymienio-
ne w tab. 1 mają fabryki w Chinach. Pro-
dukcja jest w dużej części przeznaczona 
na rynek lokalny, który na ten moment 
jest od wielu lat najszybciej rozwijającym 
się rynkiem. Druga pod względem pro-
dukcji jest Japonia (7,83 mln samocho-
dów), potem są Niemcy (5,7 mln samo-
chodów), a dopiero na piątym miejscu 
znajduje się wieloletni lider (praktycznie 
przez cały XX wiek) Stany Zjednoczone 
(4,16 mln aut), a za nimi Korea Południowa 
(4,13 mln samochodów). Spośród czter-
nastu państw, które wyprodukowało po-
nad 1 mln samochodów w 2015 r., w Unii 
Europejskiej oprócz Niemiec znajdują się 
jeszcze: Hiszpania (2,2 mln), Wielka Bryta-
nia (1,58 mln), Francja (1,55 mln), Czechy 
(1,298 mln) oraz Słowacja (1 mln). Spośród 
państw Unii Europejskiej produkcja odby-
wa się jeszcze: we Włoszech (663 tys. sa-
mochodów, 20. miejsce na świecie), w Pol-
sce (534 tys. aut; 22. miejsce na świecie), 
na Węgrzech (491 tys., 23. miejsce), w Ru-
munii (387 tys., 24. miejsce), Belgii (369 tys., 
25. miejsce), Szwecji (189 tys., 30. miejsce), 
Słowenii (133 tys., 34. miejsce), Portuga-
li (115 tys., 35. miejsce), Austrii (109 tys.,  
36. miejsce), Finlandii (69 tys., 40. miejsce), 
Holandii (42 tys., 42. miejsce). 

Polska jest zatem ósmym największym 
producentem samochodów w Unii Euro-

pejskiej. Jeszcze kilka lat temu (lata 2010-
2011) Polska znajdowała się na znacznie 
wyższym, bo szóstym miejscu (powyżej 
Słowacji oraz Włoch), ale w wyniku prze-
sunięcia produkcji jednego z mniejszych 
samochodów do innego kraju liczba pro-
dukowanych aut znacznie zmalała. Nie-
mniej branża automotive ma szczególne 
znaczenie w przemyśle oraz gospodarce 
naszego kraju, gdyż to samochody stano-
wią znaczny udział w eksporcie. W 2015 r. 
eksport samochodów osobowych z Pol-
ski wyniósł aż 24,7 mld zł. Największym 
odbiorcą samochodów produkowanych 
w Polsce są Niemcy (5,4 mld zł), później 
Włochy (4,1 mld zł), na trzecim miejscu 
jest Wielka Brytania (3,9 mld zł), następnie 
mamy Francję (1,75 mld zł) oraz Turcję 
(1,66 mld zł). Szczegółowy wykaz odbior-

ców produkowanych w Polsce samocho-
dów znajduje się w tab. 3. 

Oprócz samochodów do branży auto-
motive zalicza się również produkcję sa-
mochodów dostawczych (masa pojaz-
du z ładunkiem nie przekracza 3,5 tony), 
ciężarówek i ciągników siodłowych oraz 
autobusów. Polska tutaj może pochwa-
lić się znacznie lepszymi wynikami niż 
w przypadku produkcji aut osobowych. 
W przypadku produkcji samochodów do-
stawczych z wynikiem 121 tys. zajmuje 
18. miejsce na świecie i piąte w Unii Eu-
ropejskiej (na dalszych miejscach za Pol-
ską znaleźli się m.in.: Hiszpania, Francja, 
Niemcy czy Włochy). W przypadku sa-
mochodów ciężarowych Polska również 
może pochwalić się dobrymi wynikami. 
Wartość eksportu ciężarówek z  Polski 
to aż 6,25 mld zł, z czego znowu najwięk-
szym odbiorcą są Niemcy (1,2 mld zł), po-
tem są: Wielka Brytania (800 mln zł), Szwe-
cja (496 mln zł), Holandia (423 mln zł) oraz 
Norwegia (352 mln zł). 

Najlepiej Polska wypada z produkcją 
autobusów. Problem z  pomiarem jest 
tu utrudniony, ponieważ Niemcy, Fran-
cja, Szwecja oraz Holandia nie publikują 
od kilku lat danych dotyczących produkcji 
autobusów. Spośród publikujących sta-
tystyki dotyczące liczby produkowanych 
autobusów Polska z 4963 sztukami jest 
największym producentem w Unii Euro-
pejskiej. Na ten moment Niemcy mają 
tylko dwie fabryki autobusów zlokalizo-
wane w swoim państwie (Mercedes-Benz 

Lp. Państwo Liczba wyprodukowanych samochodów [mln szt.]
1 Chiny 21,079

2 Japonia 7,830

3 Niemcy 5,707

4 Stany Zjednoczone 4,163

5 Korea Południowa 4,135

6 Indie 3,378

7 Hiszpania 2,218

8 Brazylia 2,018

9 Meksyk 1,968

10 Wielka Brytania 1,587

11 Francja 1,553

12 Czechy 1,298

13 Rosja 1,214

14 Słowacja 1,000

Tab. 2. Państwa, w których wyprodukowano ponad 1 mln samochodów osobowych w 2015 r. 
Dane według International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA)

Lp. Marka Siedziba 
Liczba wyprodukowanych 
samochodów [mln szt.]

1 Toyota Japonia 10,08

2 Volkswagen Niemcy 9,87

3 Hyundai Korea Południowa 7,99

4 General Motors Stany Zjednoczone 7,48

5 Ford Stany Zjednoczone 6,4

6 Nissan Japonia 5,17

7 Fiat Chrysler Włochy 4,87

8 Honda Japonia 4,54

9 Suzuki Japonia 3,03

10 Renault Francja 3,03

11 PSA Francja 2,98

12 BMW Niemcy 2,28

13 SAIC Chiny 2,26

14 Daimler Niemcy 2,13

15 Mazda Japonia 1,54

Tab. 1. Największe koncerny samochodowe pod kątem wyprodukowanych samochodów 
w 2015 r. Dane według International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA)
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Z okazji jubileuszu działalności naszej firmy 
pragniemy złożyć serdeczne podziękowania 

wszystkim naszym klientom, partnerom 
biznesowym oraz pracownikom. 

Dziękujemy za wieloletnią współpracę, 
zaufanie i lojalność.

Od 25 lat wspieramy specjalistów 
w ich codziennej pracy

lat



w Mannheim i Setra w Neu-Ulm), Francja 
również dwie (Iveco w Annonay oraz Mer-
cedes-Benz w Ligny-en-Barrois), Szwecja 
także dwie (Volvo w Boras oraz Scanię 
w Sodetalje), również dwie posiada Ho-
landia (VDL w Heerenven oraz w Valken-
swaard). Polska z  pięcioma fabrykami 
autobusów z pewnością jest zatem lide-
rem w Europie, niezależnie od tego, czy 
wymienione wyżej 4 państwa publikują 
dane, czy też nie. Eksport autobusów sta-
nowi wartość 3,6 mld zł, z czego oczy-
wiście największym odbiorcą są Niemcy 
(830 mln zł), na drugim miejscu znajduje 
się Szwecja (485 mln zł), później mamy 
Francję (273 mln zł), Czechy (254 mln zł) 
oraz Norwegię (232 mln zł). 

Należy zatem stwierdzić, że powo-
dzenie branży automotive znacznie 
przyczyniło się do odnotowanej w Pol-
sce w  ostatnich latach przewagi eks-
portu nad importem (tylko z tytułu wy-
mienionych wyżej pojazdów nadwyżka 
eksportu nad importem wynosi 8 mld zł), 
w znacznym stopniu powiększając do-
chód narodowy. Liczba fabryk związa-
na z automotive w Polsce jest dość dłu-
ga. Pierwsza z nich obejmuje produkcję 
silników. W Bielsku-Białej swoją fabrykę 
ma koncern Fiat Chrysler Automobiles 
(Fiat, Lancia i Alfa Romeo). W Polkowi-
cach silniki produkuje Volkswagen, w Ty-
chach – Opel, a w Wałbrzychu – Toyota. 
Montownie aut osobowych w Polsce 
znajdują się w  Gliwicach (Opel) oraz 
w Tychach (Fiat, Lancia i Ford). Samo-
chody dostawcze składa się w Poznaniu 
i we Wrześni (Volkswagen), z kolei cię-
żarówki – w Niepołomicach (MAN) oraz 
Jelczu-Laskowicach (Jelcz). W Bolecho-
wie pod Poznaniem mamy montownię 
autobusów Solaris, w Poznaniu – MAN-a, 
w Słupsku – Scanii, w Starachowicach 
– Neoplana i MAN-a, a we Wrocławiu 
– Volvo. Trzeba pamiętać, że powstaje 
również mnóstwo fabryk podzespołów, 
siedzisk, części samochodowych itp. 
Wszyscy oni (nie tylko producenci samo-
chodów) w jakimś stopniu wykorzystują 
elementy złączne w swojej działalności. 

Elementy złączne 
w automotive
Tak duża liczba fabryk związana z au-
tomotive w  Polsce powoduje, że  jest 

to jeden z większych klientów dla bran-
ży elementów złącznych. Jeśli przyjąć 
za  pewnik fakt, że  branża automotive 
wykorzystuje 26% wszystkich elemen-
tów złącznych i przyjmując polski rynek 
krajowy elementów złącznych w 2015 r. 
na wartość ok. 2,6 mld zł, to znaczyło-
by, że na polskie fabryki i montownie 
produkujących na  rzecz branży auto-
motive przypada sprzedaż elementów 
złącznych na poziomie 675 mln zł. Pró-
bując zweryfikować te dane, skontakto-
wałem się z przedstawicielami dwóch 
fabryk produkujących elementy złączne 
na rzecz automotive. Niestety moi roz-
mówcy nie chcieli wypowiadać się pod 
nazwiskiem, ale stwierdzili, że ta war-
tość z pewnością nie jest przeszacowa-
na i w dużym stopniu można ją przyjąć 
za pewnik. 

Główne produkty używane w branży 
automotive nie różnią się w dużej mierze 

od tego, co można znaleźć w ogólnych 
ofertach polskich i  europejskich firm. 
Obok tradycyjnych śrub sześciokątnych 
i z wgłębieniem imbusowym, wkrętów 
metrycznych oraz blachowkrętów po-
zostałe produkty również można śmia-
ło znaleźć wśród polskich dostawców. 
To będzie oczywiście szereg nakrętek, 
podkładek, nitów pełnych oraz zrywal-
nych. W przypadku samochodów wiele 
komponentów wykorzystuje elementy 
do  zgrzewania oraz wciskania. Każdy 
producent ma jakiś produkt opracowa-
ny specjalnie dla niego. Deski rozdziel-
cze oraz nadwozia często wymagają ele-
mentów złącznych wykorzystywanych 
do połączeń tworzyw sztucznych. Bliżej 
silnika zastosowania znajdują specjalne 
kołki, które pełnią również funkcję an-
tywibracyjną. Przemysł samochodowy 
stawia również wysokie wymagania, je-
żeli chodzi o zastosowanie specjalnych 
powłok. To on jest generatorem nowi-
nek, które później znajdują się w innym 
przemyśle. 

Ponieważ w  dużej mierze produk-
cja w automotive jest zautomatyzowa-
na, ważne jest, by dostarczane produk-
ty były w stu procentach powtarzalne. 
W związku z tym producenci elemen-
tów złącznych muszą liczyć się, że swoje 
detale będą musieli poddać laserowej 
kontroli optycznej, by detale niespeł-
niające wymogów jakościowych i z od-
chyleniami od produkcji (co zdarza się 
praktycznie zawsze) nie trafiły na linię 
produkcyjną, która w wyniku wadliwego 
produktu może zostać nawet zatrzyma-
na. Praktycznie wszyscy dostawcy do-
starczający bezpośrednio do fabryk au-
tomotive muszą posiadać certyfikat IATF 
16949:2016 (który zastąpił w zeszłym 
roku ISO/TS 16949). Bez niego produ-
cenci nie mogą nawet próbować star-
tować bezpośrednio do producentów 
samochodów. Powstał właśnie po to, 
by oddzielić firmy mogące spełnić ocze-
kiwania automotive od tych, które nie 
mają żadnego certyfikatu zaświadczają-
cego o tym. W zamian jednak dostawcy 
mogą liczyć na wieloletnie kontrakty, 
doświadczenie, które mogą spożytko-
wać w innych dziedzinach, oraz możli-
wość współpracy przy globalnych pro-
jektach.  

Państwo
Wartość 
[mln zł]

Niemcy 5391
Włochy 4094

Wielka Brytania 3906
Francja 1749
Turcja 1659

Hiszpania 1441
Belgia 979
Węgry 766

Holandia 573
Szwajcaria 541

Austria 458
Litwa 253

Japonia 212
Australia 202
Szwecja 193

Dania 179
Czechy 177

Portugalia 175
Estonia 157
Łotwa 141
Egipt 129

Irlandia 122
Stany Zjednoczone 118

Republika Południowej Afryki 111
Grecja 105

Finlandia 101
Izrael 95

Ukraina 88
Maroko 75

Tab. 3. Wartość eksportu samochodów 
osobowych z Polski z podziałem na państwa. 
Obliczenia własne na podstawie danych 
Głównego Urzędu Statystycznego
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Już na początku lat 90. XX w. LECO wpro-
wadziło pierwsze zautomatyzowane 
systemy pomiaru twardości, które dzięki 

zdobytemu doświadczeniu, a przede wszyst-
kim przy współpracy ze strony swoich klien-
tów ewoluowały poprzez kolejne wersje 
do obecnej, znanej jako AMH55. Obecnie sys-
tem opiera się na oprogramowaniu Corner-
stone®, które po raz pierwszy zostało wpro-
wadzone w  linii najbardziej prestiżowych 
analizatorów LECO z serii CS844 i ONH836. 
Dzięki zastosowaniu dużego ekranu doty-
kowego o przekątnej ponad 20” i ustawieniu 
go w orientacji wertykalnej oraz zastosowa-
niu przejrzystego oraz intuicyjnego interfej-
su uzyskano ergonomiczny system do pracy 
w warunkach laboratoryjnych, jak i dowolnej 
innej przestrzeni roboczej. Nie tylko wygoda 
i łatwość pracy są ważne. Jak wiadomo, czas 
to pieniądz, więc dzięki zastosowaniu naj-
szybszego jak do tej pory autofocusa urzą-
dzenie pozwala zaoszczędzić go  bardzo 
dużo. Jeśli chodzi o komponenty, to system 
LECO AMH55 opiera się na tych najwyższej 

jakości, pochodzących od najlepszych pro-
ducentów, m.in. z USA, Japonii, jak i Wielkiej 
Brytanii. 

Systemy tego typu znajdują szerokie za-
stosowanie w wymagających branżach, ta-
kich jak przemysł: motoryzacyjny, lotniczy, 
obróbki cieplnej czy elementów złącznych. 
W dalszej części artykułu przedstawione zo-
staną najważniejsze cechy systemu AMH55, 
które mogą być szczególnie istotne dla ostat-
niej z wymienionych branż, czyli dla tych, któ-
rym dedykowane jest niniejsze czasopismo.

Skoncentrujmy się na elementach, któ-
rych różnorodność jest niemal nieograni-
czona, czyli na śrubach. Różnorodność ta nie 
stanowi dla użytkownika oprogramowania 
LECO Cornerstone® najmniejszego wyzwa-
nia. Dzięki zaawansowanemu modułowi ana-
litycznemu system sam z łatwością odnajduje 
krawędzie próbki, pozwala na szybkie wyzna-
czanie interesującej operatora przestrzeni ro-
boczej z dowolnym rozmieszczeniem miejsc 
wykonania odcisków na tej przestrzeni. 

Pomagają w tym specjalne narzędzia ana-
lizy, takie jak: wektory, linie pozycjonujące, 
wielokąty, segmenty wielokątów, narzędzia 
cięcia wielokątów, linijka oraz narzędzia two-
rzenia zależności pozycji czy kolorystyczne 
mapy rozkładu twardości na wybranej po-
wierzchni.

Program pozwala na  łatwe ustawie-
nie metody pomiarowej zgodnie z normą, 

np. ISO 898-1,  i  zapisanie jej jako wzorca 
do ponownego wykorzystania i/lub dalszej 
modyfikacji w zależności od potrzeb.

Dla jeszcze większej oszczędności czasu 
program umożliwia analizę kilku różnych 
próbek w jednym cyklu pomiarowym. Jest 
to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych 
uchwytów na kilka próbek lub inkludowa-
niu kilku próbek w ramach jednego zgładu. 
Po zakończonej analizie można łatwo wyge-
nerować raport zawierający tabelę wyników, 
wykresy, zdjęcia oraz inne dane zdefiniowane 
przez użytkownika i wysłać go do programu 
typu Excel, co daje możliwość jego dalszej 
dowolnej edycji. 

System AMH55 ma możliwość szerokiej 
konfiguracji w momencie zakupu oraz dal-
szej rozbudowy bez względu na wybraną 
wersję. Jednostka podstawowa twardościo-
mierza w zależności od opcji może mieć za-
kres obciążeń w przedziale od 1 gf do 50 kgf. 
Można ją wyposażyć we wgłębniki Vickersa 
i Knoopa oraz 3 lub 4 obiektywy w zakresie 
ogniskowych od 2,5x do 100x. Stolik pomia-
rowy może być ręczny lub zautomatyzowany 
w osi XY lub XYZ i jest dostępny w różnych 
rozmiarach, w zależności do potrzeb klienta.

LECO Polska Sp. z  o.o.  daje możliwość 
przeprowadzenia testów na Państwa prób-
kach połączonych z  wizytą referencyjną, 
do czego zachęcamy wszystkich zaintere-
sowanych zakupem. 

LECO Corporation z siedzibą 
w St. Joseph w stanie Mi-
chigan jest amerykańskim 
producentem urządzeń la-
boratoryjnych, który nie-
przerwanie od ponad 80 lat 
wyznacza kierunki rozwoju 
w każdej z dziedzin, w którą 
się angażuje. 

LECO
- globalny lider 
automatycznych pomiarów twardości 



W nowoczesnych konstrukcjach 
występuje wiele miejsc, w któ-
rych projektanci stosują śruby 

samoformujące. Z założenia jest to bar-
dzo wygodne rozwiązanie w produk-
cji, a dokładniej w procesach montażu. 
W niniejszym artykule chciałem przy-
bliżyć problemy, z którymi musimy się 
zmierzyć, stosując takie rozwiązanie. Ko-
rzystając z własnych doświadczeń zdo-
bytych przy produkcji wspomaganych 
elektrycznie układów kierowniczych EPS, 
chciałem też podpowiedzieć, jak można 
radzić sobie z pojawiającymi się w pro-
dukcji problemami związanymi z  ich 
skręcaniem.

Dlaczego stosujemy 
połączenia śrubowe 
W swojej karierze zajmowałem się wie-
loma zagadnieniami związanymi z mon-
tażem. W tym artykule chciałbym jed-
nak skupić się szczególnie na  moich 
doświadczeniach związanych z  połą-
czeniami śrubowymi. Proces skręcania 
jest czysty i bezpieczny, a montaż łatwy 
i  szybki, niewymagający buforowania 

związanego z koniecznością stygnięcia 
czy schnięcia wykonanych połączeń. 
Dodatkowo mamy możliwość korekty 
procesu już na stanowisku, ewentualnie 
późniejszego łatwego demontażu. Nie 
bez znaczenia jest też fakt, że elementy 
złączne są ustandaryzowane i tanie.

Stosowanie śrub samoformują-
cych znacznie skraca czas produkcji, 
a co za tym idzie – zmniejsza koszty, po-
nieważ nie ma potrzeby wykonywania 
gwintu. Śruba sama go formuje podczas 
wkręcania. Pozwala nam to zastosować 
montaż automatyczny (wkrętaki auto-
matyczne) lub ręczny, ale z automatycz-
nym podawaniem śrub, co daje kolejne 
oszczędności, skracając czas montażu.

Podstawy
Celem skręcania jest połączenie dwóch 
lub więcej elementów poprzez doci-
śnięcie ich do siebie z odpowiednią siłą. 
Głównym więc zadaniem śruby w złączu 
jest wytworzenie sił ściskających w skrę-
canych ze sobą elementach (rys. 1).

Siła bierze się z naprężenia elastyczne-
go, które w wielkim skrócie jest wynikiem 
przyłożenia momentu podczas dokręca-
nia śruby o określonym skoku gwintu.

Skoro mamy więc śrubę o  odpo-
wiednim skoku gwintu, czy zastosowa-
nie odpowiedniego momentu podczas 
przykręcenia wystarczy, aby zapewnić 
wykonanie prawidłowego połączenia?

Niestety nie, ponieważ znaczna część 
momentu przyłożonego podczas dokrę-
cania jest tracona na tarcie pod łbem śru-
by i tarcie powstające w gwincie, a tylko 

ok. 10% przyłożonego momentu prze-
kłada się na siłę ściskającą.

Jest to szczególnie odczuwalne przy 
zastosowaniu śrub samoformujących, 
w przypadku których tarcie podczas for-
mowania gwintu jest zdecydowanie więk-
sze niż podczas wkręcania śruby w otwór 
nagwintowany wcześniej. Można to zaob-
serwować, porównując moment wkrę-
cający (formujący) z momentem doce-
lowym. Już sama wartość momentu 
formującego wynosi bardzo często wię-
cej niż 50% momentu końcowego.

Problemy występujące 
w praktyce i ich skutki
Jednymi z pierwszych problemów, z ja-
kimi przychodzi nam się zmierzyć pod-
czas montażu z wykorzystaniem skręca-
nia, są tzw. FTQ (ang. First Time Quality) 
i problemy z wydajnością.

Są one oczywiście tylko wskaźnika-
mi i następstwem rzeczywistych proble-
mów jakościowych, które pozwoliłem 
sobie podzielić na  dwie grupy: wady 
oczywiste i nieoczywiste. 

Do pierwszej grupy można zaliczyć 
następujące problemy:
– brak śruby lub śruba wyraźnie nie-

dokręcona – skutkuje to tym, że przy-
kręcany element jest luźny lub mamy 
całkowity brak połączenia; czasami 
niedokręcona śruba nie dość, że nie 
spaja w określony sposób elemen-
tów, ale powoduje dodatkowe kom-
plikacje, jak na przykład kolizję z inny-
mi elementami konstrukcyjnymi, nie 
pozwalając na kontynuację montażu;

Jakie wyzwania stawia za-
stosowanie śrub samo-
formujących w seryjnej 
produkcji nowoczesnych 
wspomaganych elektrycz-
nie systemów kierowniczych 
EPS?

mgr inż. Marcin Żywczok
Nexteer Automotive. Autor, jako technolog, przez wiele lat zajmował się procesami montażu układów kierowniczych EPS. 
Obecnie pracuje w Europejskim Centrum Technicznym Nexteer w dziale budowy prototypów.

ŚRUBY 
SAMOFORMUJĄCE
w branży automotive
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– wyraźne uszkodzenie, np. pęknięcie 
elementów łączonych, co skutkuje 
brakiem integralności połączenia.
Najbardziej jednak boimy się wad 

nieoczywistych, które można by  na-
zwać wadami z „opóźnionym zapło-
nem”. Na pierwszy rzut oka niezauwa-
żalne, uwidaczniają się dopiero w czasie 
eksploatacji urządzenia, np.:
– zerwanie śruby lub gwintu w mate-

riale – w praktyce brak połączenia,
– śruba dokręcona za słabo – efektem 

mogą być hałas lub brak szczelności,
– śruba przykręcona zbyt silnie – powo-

duje uszkodzenie czy też pęknięcie 
elementów łączonych, skutkujące po-
luzowaniem się lub całkowitą utratą 
integralności połączenia.

Jakie są przyczyny 
powstawania wad?
Zazwyczaj jest ich wiele. Najczęściej 
mówi się, że winny jest proces, ale nie 
jest to cała prawda.

Potencjalnych przyczyn jest znacznie 
więcej, należą do nich m.in.:
– źle spozycjonowane narzędzie – np. 

brak osiowości i/lub równoległości 
ze śrubą, słabej jakości zużyte narzę-
dzia, zużyty lub kiepskiej jakości bit;

– bicie bita;
– zbyt długa przedłużka bita, źle dobra-

ne narzędzie i/lub parametry (pręd-
kość, progi przełączania i/lub para-
metry kontrolne zbyt ciasne lub zbyt 
szerokie limity);

– czynnik ludzki: jest wiele stanowisk, 
na których operator wykonuje prace 
montażowe, i to od jego sumienno-
ści, staranności i dokładności w wy-

konywaniu pracy zależy w głównej 
mierze jakość wykonanego połącze-
nia;

– niewłaściwa konstrukcja: źle dobra-
ne średnice, niewłaściwa technologia 
wykonania otworów do zastosowa-
nych śrub lub źle dobrane pokrycie 
na śrubach;

– wady powstałe w procesach wcze-
śniejszych, np. wady wynikające 
z obróbki: zbyt mała lub zbyt duża 
głębokość otworów, zła geometria 
itp.; w przypadku zastosowania śrub 
samoformujących tolerancje dla 
średnicy otworu są  bardzo ciasne, 
a  precyzja wykonania otworu jest 
szczególnie ważna.

Charakterystyka złącza
Aby prawidłowo przygotować proces, 
musimy rozpoznać rodzaj lub, inaczej 
mówiąc, charakterystykę złącza, czyli do-
wiedzieć się, jak złącze zachowuje się 
podczas skręcania: połączenie twarde 
czy miękkie.

Główne różnice polegają na prędko-
ści narastania siły ściskającej podczas 
dokręcania. W warunkach produkcyj-
nych możemy obserwować szybkość na-
rastania momentu, szczególnie w ostat-
niej fazie przykręcania, kiedy to łeb śruby 
zaczyna już dotykać elementów i kiedy 
następuje faktyczne dociskanie do sie-
bie łączonych elementów.

Przy połączeniach twardych mo-
ment narasta bardzo szybko w stosun-
ku do drogi kątowej, w związku z czym 
bardzo ważne jest prawidłowe usta-
wienie progów przełączania prędkości 
wkrętarki oraz momentu, od  którego 

chcemy zliczać już finalny kąt dokręce-
nia (kontrolując siłę ściskającą). Przy po-
łączeniach miękkich narastanie momen-
tu jest wolniejsze (rys. 2-7).

Parametry, 
które możemy kontrolować
Wiemy, że  warunkiem prawidłowego 
skręcania jest uzyskanie właściwej siły 
ściskającej, więc aby zapewnić właściwy 
efekt skręcania, powinniśmy kontrolować 
siłę ściskającą. Jest to trudne i wymaga 
specjalistycznego sprzętu; w warunkach 
produkcji niemożliwe do wykonania. 

Parametrami, które możemy i powin-
niśmy kontrolować, są  moment i  kąt 
skręcania. Umożliwiają nam to  narzę-
dzia stosowane powszechnie w  pro-
dukcji: ręczne klucze dynamometryczne, 
pneumatyczne wkrętarki ze sprzęgłem 
mechanicznym czy też narzędzia elek-
tryczne z kontrolą momentu, bezpośred-
nio poprzez przetworniki momentu lub 
pośrednio poprzez kontrolę prądu silnika. 
Dodatkowo wiele narzędzi pozwala nam 
również kontrolować i monitorować kąt 
obrotu śruby, który przekłada się bezpo-
średnio na siłę ściskającą.

W  większości przypadków mamy 
do  dyspozycji wiele różnych strategii 
dokręcania, które dobieramy w zależno-

Rys. 1. Siła w śrubie

Rys. 2. Złącza twarde i miękkie
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ści od wymagań/założeń konstrukcyj-
nych połączenia. Najczęściej stosowane 
to kontrola momentu i monitorowanie 
kąta. Czasami też, szczególnie przy roz-
wiązaniach na stacjach automatycznych, 
można stosować monitorowanie pozycji 
wrzeciona wkrętarki czujnikiem pozycji 
lub precyzyjnym liniałem analogowym.

Wiele nowoczesnych systemów ofe-
ruje dodatkowe funkcje, które pozwalają 
precyzyjnie nakreślić przebieg wykresu 
momentu podczas dokręcania. Często 
bazują one na analizie krzywej przebiegu 
procesu. Mamy wśród nich takie meto-
dy jak Snug Gradient (rozwiązanie firmy 
Atlas-Copco), która poprzez bardzo pre-
cyzyjną kontrolę kąta pozwala na po-
średnie kontrolowanie siły ściskającej.

Kroki podczas przygotowania 
procesu
Na  początku należy dokonać analizy 
PFMEA (ang. Process Failure Mode and Ef-
fects Analysis), czyli zdefiniować poten-
cjalne wady oraz ich przyczyny i skutki 
dla konkretnego procesu. Na podstawie 

wyników analizy PFMEA przystępujemy 
do doboru narzędzi w oprogramowaniu 
danej wkrętarki.

Bez prób się nie obejdzie, sprawdzamy 
więc, czy elementy, które mamy monto-
wać, odpowiadają założeniom konstruk-
tora, czyli krótko mówiąc: czy są zgodne 
ze specyfikacją rysunkową.

Chodzi tu  oczywiście o  sztuki/ele-
menty testowe, na  bazie których bę-
dziemy przygotowywali nasz proces. 
W warunkach produkcyjnych bowiem 
nie ma możliwości 100-proc. pomiaru 
wszystkich charakterystyk na wszystkich 
częściach. Tu bazuje się tylko na wskaźni-
kach statystycznych.

Do prób trzeba przygotować najprost-
szy program z minimalną liczbą kontroli 
i monitorów, aby zaobserwować przynaj-
mniej kilka wykresów.

Na ich podstawie można będzie wy-
konać kolejne kroki i uruchamiać coraz 
więcej monitorów i kontroli.

Najważniejszym zadaniem jest oczy-
wiście nie dopuścić, aby wadliwe połą-
czenie nie zostało zakwalifikowane jako 

dobre. Takie wadliwe połączenia najczę-
ściej cechują się:
– brakiem śruby – można to wykryć przy 

pomocy odpowiedniego oprogramo-
wania stacji (PLC) lub/i poprzez kon-
trolę momentu finalnego;

– wystającą lub niedokręconą śrubą – 
mamy przynajmniej kilka potencjal-
nych przyczyn takiego stanu:
• śruba jest „przekoszona”, zbyt szybko 

osiągnęła moment finalny – wada 
montażu,

• otwór jest zbyt płytki – wada kon-
strukcyjna lub wada obróbki,

• wykonano za ciasny otwór – wada 
konstrukcyjna lub wada obróbki. 

Aby zapobiec powyższym usterkom, 
można się posłużyć parametrem moni-
torującym czas lub drogę kątową wkrę-
cania lub w systemach automatycznych 
– czujnikami pozycji wrzeciona wkrętarki.

Wadliwe połączenie może być spowo-
dowane również pęknięciem elementów 
łączonych, którego przyczynami są:
• źle, zbyt wysoko ustawiony moment 

finalny,

EURO-MET SP. Z O.O.
 40-173 katowice, ul. katowicka 19

 tel. 32 608 47 08   infolinia 801 555 280
 www.euro-met.pl   www.e-sruby.com.pl

 sklep@e-sruby.com.pl
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• zbyt duże prędkości dokręcania i zbyt 
wysoko ustawiony próg zmniejszenia 
prędkości obrotowej wkrętarki powo-
dujący „przebicie” momentu powyżej 
nastawionego celu,

• znaczne zmniejszenie momentu for-
mującego spowodowane przedosta-
niem się smaru na śrubę czy do otworu. 
Tu kontrola musi być ustawiona już bar-

dziej precyzyjnie, ponieważ zbyt ciasne li-
mity spowodują wzrost tzw. fałszywych 
odrzutów.

Najtrudniejszym zadaniem jest zabez-
pieczenie się przed wadami, które nazwa-
łem nieoczywistymi, należą do nich:
– Zerwanie śruby lub gwintu w materiale:

• wadliwa/uszkodzona śruba lub jej 
zbyt mała średnica,

• znaczne obniżenie tarcia spowo-
dowane przedostaniem się smaru 
na śrubę czy do otworu; zabezpie-
czeniem będzie ustawienie limitów 
dla kąta dokręcenia.

– Śruba dokręcona za słabo (zbyt duży 
moment wkręcający – bardzo częsty 
problem przy śrubach samoformują-
cych). Przyczyny są wręcz identyczne 
jak przy śrubie całkowicie niedokręco-
nej, lecz efekt, przynajmniej wizualnie, 
przypomina prawidłowo wykonane 
złącze.
 W  tym wypadku kontrola kąta nie 
wystarczy, ponieważ śruba wkręcona 
jest w 100%! Pomocne będą tu narzę-
dzia monitorujące moment wkręca-
jący/formujący, np. Prevailing torque 

(PVT) monitoring, lub kontrolę Post 
View Torque. Chodzi o to, aby wyraź-
nie odseparować moment wkręcają-
cy od momentu finalnego. Odrzucać 
będziemy wszystkie wkręcenia, przy 
których moment podczas wkręcania 
przekroczył dozwoloną wartość.

– Pęknięcie elementu łączonego – utrata 
integralności połączenia.
 Jeżeli widzimy, że mamy znaczne róż-
nice momentu wkręcającego, a bardzo 
zależy nam na utrzymaniu stałej siły do-
cisku w złączu, możemy zastosować 
specjalne strategie dokręcania polega-

jące na kompensacji bądź wręcz elimi-
nacji wpływu momentu wkręcającego 
na moment finalny. Jest to szczególnie 
przydatne przy dokręcaniu elementów 
z tworzyw sztucznych, gdy pojawienie 
się zbyt dużych sił ściskających powo-
duje pękanie komponentów.
Przykładowe strategie dokręcania po-

legające na kompensacji:
– kompensacja momentu wkręcające-

go (ang. PVT compensate) – w tym wy-
padku moment finalny nie jest usta-
wiany „na sztywno”, lecz jest wartością 
względną zależną od momentu wkrę-
cającego;

– przykręcanie na stały kąt, od punktu 
kontaktu łba śruby z elementami łączo-
nymi (strategia Snug Gradient); stały kąt 
zapewni stałą siłę docisku w złączu; tu-
taj krytyczną sprawą jest zapewnienie 
właściwego docisku elementów skrę-
canych jeszcze przed rozpoczęciem 
dokręcania, ponieważ gdy śruba musi 
„dociągnąć” do siebie elementy, może 
to w znaczny sposób zaburzyć proces.

Dobre praktyki
Bardzo dobrze jest wykonać płytki testo-
we z otworami w całym zakresie toleran-
cji, tj.: minimalnej, maksymalnej i nomi-
nalnej. Pozwoli to na zorientowanie się, 
czy konstrukcja została dobrze zaprojek-
towana oraz czego oczekiwać w sytuacji, 
w której otrzymamy materiał w całym 
zakresie tolerancji, przynajmniej jeżeli 
chodzi o otwory. Należy zwrócić uwagę, 
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Rys. 7. Połączenie średnio miękkie – płytka 
elektroniczna przykręcana do obudowy 
aluminiowej

Rys. 6. Przykład połączenia miękkiego

reklama
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aby materiał odpowiadał temu, z które-
go wykonane są detale produkcyjne, za-
równo pod kątem samego materiału, jak 
i technologii.

Jeżeli chodzi o śruby, to niestety jest 
to trudniejsza sprawa, bo oczywiście każ-
dy proces ma swój rozrzut, ale przy tak 
masowej produkcji nie ma praktycznie 
możliwości, aby dostawca był w stanie 
wyselekcjonować i posegregować śruby 
w zależności od zakresu tolerancji.

Kolejna „dobra praktyka” nie w każdym 
przypadku jest możliwa. Zależy to głów-
nie od tego, czy ponowne wkręcanie ele-
mentu jest dopuszczalne, czy nie. Często 
w elementach krytycznych nie ma moż-
liwości poprawienia już raz źle wykona-
nego połączenia.

Jeżeli jednak mamy taką możliwość, 
to  dobrze jest przygotować osobne 
programy wkręcania dla pierwszej i ko-
lejnych prób. Takie przygotowanie pro-
cesu pozwala, szczególnie w  sytuacji, 
kiedy stosuje się śruby samoformujące, 
na znacznie bardziej precyzyjną kontro-
lę procesu zarówno przy pierwszej, jak 
i  w  kolejnej próbie. Tarcie w  gwincie, 
a co za tym idzie – wartość momentu 
wkręcającego przy pierwszej próbie, jest, 
jak się można spodziewać, znacznie wyż-
sza niż przy kolejnych (rys. 8-11).

Zastosowanie więc tylko jednego pro-
gramu prowadzi do konieczności wy-
pracowania kompromisu, który sprawia, 

że proces nie jest, krótko mówiąc, opty-
malny. Najczęściej wymaga dłuższego 
czasu cyklu i zazwyczaj powoduje znacz-
nie wyższy, niepotrzebny odrzut części.

Przy masowej produkcji pierwsza pró-
ba wkręcania dotyczy wszystkich części 
i wszystkich wkręceń. Dlatego ten pro-
ces musi być szybki, aby zapewnić od-
powiedni czas cyklu, ale i pewny, aby za-
pewnić właściwą jakość produktów.

Liczba ewentualnych korekt jest za-
zwyczaj niewielka. Przy korekcie, czy-
li ponownej próbie wkręcania, można 
pozwolić sobie na wykonanie procesu 
znacznie wolniej, z większą precyzją. Jest 
to szczególnie ważne w przypadku, gdy 
przykręcamy elementy z tworzywa, aby 
nie spowodować ich pęknięcia. W tym 
celu można obniżyć prędkości wkręcania 
i progi przełączania, dając wkrętarce wię-
cej czasu na precyzyjne „dociągnięcie” śru-
by do oczekiwanych wartości momentu.

Podsumowanie
Czy śruby samoformujące są  dobrym 
rozwiązaniem?

Patrząc obiektywnie, mimo specyficz-
nych wymagań, wydaje się, że tak. Potrze-
bują jednak dużej uwagi na kilku polach:
– Konstrukcja:

• projektowanie złącza (zachowa-
nie właściwych wymiarów otworu 
i  śruby oraz odpowiednich tole-
rancji);

• dbałość w  doborze materiałów; 
istotna jest zarówno jakość ma-
teriału, w  którym wykonany jest 
otwór, jak i tego, z którego wyko-
nana jest śruba (jej materiał bazowy 
i pokrycie).

– Jakość materiałów:
• w produkcji seryjnej zapewnienie 

właściwej jakości, czyli zgodnej z wy-
maganiami konstrukcyjnymi mate-
riałów wchodzących do procesu,

• praca z dostawcami mająca na celu 
zapewnienie właściwej, ciągłej i do-
brej jakości dostaw materiałów.

– Przygotowanie procesu:
• dobór właściwego dla konstruk-

cji złącza narzędzia montażowego 
(wkrętarki),

• dopracowanie strategii wkręcania 
z odpowiednio ustawionymi, naj-
lepiej na podstawie prób na doce-
lowych materiałach, parametrami 
wkręcania oraz narzędziami kontro-
lnymi,

• dobrej jakości bity.
– Szkolenia dla operatorów:
• w przypadku operacji, które są wykony-

wane ręcznie, konieczne jest skuteczne 
szkolenie dla operatorów. 

Przy tworzeniu artykułu autor 
korzystał z dokumentacji firm 
Nexteer Automotive Systems 
oraz Atlas Copco.

Rys. 10. Pierwsza próba wkręcenia śruby Rys. 11. Niski moment formujący

Rys. 8. Wysoki moment formujący Rys. 9. Niski moment formujący
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Kleje to  substancje chemiczne 
zdolne do trwałego łączenia ma-
teriałów jedno- i różnoimiennych, 

uszczelniające połączenie i dające rów-
nomierny rozkład naprężeń w całym 
jego obszarze. Łączenie odbywa się 
w wyniku oddziaływania sił adhezji wła-
ściwej, adhezji mechanicznej i sił spój-
ności kleju, czyli kohezji. Klejenie nie 
wymaga szczególnie zaawansowanych 
procesów obróbki mechanicznej, która 
jest najczęściej ograniczona do piasko-
wana lub śrutowania powierzchni prze-
znaczonych do łączenia [1]. 

Pomimo że klejenie jest jedną z naj-
starszych metod łączenia, dopiero 
w  zeszłym stuleciu zaobserwowano 
dynamiczny wzrost jego zastosowa-
nia. Obecnie połączenia klejowe od-
grywają znaczącą rolę w  zastosowa-

niach przemysłowych. Szczególnie duży 
udział klejenia obserwuje się w budo-
wie współczesnych pojazdów samo-
chodowych (osobowych, autobusów), 
tramwajów, urządzeń gospodarstwa 
domowego, produkcji mebli, obuwia 
czy zabezpieczania gwintów.

Zastosowanie 
połączeń klejowych 
Połączenia klejowe umożliwiają łącze-
nie ze sobą wielu różnych materiałów 
o zróżnicowanych właściwościach, ta-
kich jak np.: stal – szkło, szkło – guma, 
stal – guma, drewno. Połączenia klejo-
we cechują się równomiernym rozkła-
dem naprężeń w całym ich obszarze 
oraz brakiem strefy wpływu ciepła, która 
występuje np. przy połączeniach spa-
wanych. Połączenia klejowe uszczelnia-

Technologia klejenia jest 
powszechnie znana i wyko-
rzystywana na dużą skalę 
w warunkach przemysło-
wych. Niemniej jednak ob-
serwuje się występowanie 
wad w wykonanych połącze-
niach, które znacząco obniża-
ją jakość gotowego wyrobu. 
Celem niniejszej publikacji 
jest przybliżenie technologii 
klejenia – jej zalet oraz ogra-
niczeń, a także metod oceny 
połączeń klejowych, szcze-
gólnie tych z grupy nienisz-
czących.

dr inż. Jakub Kowalczyk (jakub.kowalczyk@put.poznan.pl), dr inż. Dariusz Ulbrich
Zakład Pojazdów Samochodowych i Transportu Drogowego, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska
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ją łączone materiały oraz tłumią niepo-
żądane drgania i hałasy. Nie wymagają 
one w większości przypadków szcze-
gólnych przygotowań powierzchni, 
a także wysokich kwalifikacji od osób 
wykonujących ten rodzaj połączeń. 
Jedną z  ważniejszych zalet połączeń 
klejowych jest możliwość relatywnie 
łatwego i  taniego poprawienia wad 
w obiektach technicznych na ostatnim 
etapie produkcji. Nie bez znaczenia jest 
fakt, że klejenie obniża masę wytwarza-
nych obiektów oraz pozwala na obni-
żenie kosztów produkcji w odniesieniu 
do innych metod łączenia. Wykorzysta-
nie klejów umożliwia łączenie elemen-
tów drobnych oraz elementów o skom-
plikowanych kształtach, nie wymaga 
znacznych nakładów energii.

Główne bariery w szerokim zasto-
sowaniu połączeń klejowych to ogra-
niczona wytrzymałość mechanicz-
na oraz stosunkowo niska odporność 
na wysokie temperatury. Kleje cechują 
się również ograniczonym czasem prze-
chowywania, który poza nielicznymi 
wyjątkami nie przekracza jednego roku.

Zastosowanie połączeń klejowych 
można rozpatrywać praktycznie w każ-
dej gałęzi przemysłu – od przemysłu 
lekkiego po przemysł lotniczy, a nawet 
kosmiczny. Są  one wykorzystywane 
w przemyśle lekkim, np. do produkcji 
zabawek, opakowań, książek i obuwia. 
Pierwszy eksperymentalny, metalowy 
samolot sportowy o konstrukcji całko-
wicie klejonej został wyprodukowa-
ny już w 1948 roku. Pod koniec lat 80. 
XX w. prawie połowa wszystkich połą-
czeń elementów konstrukcyjnych sa-
molotów transportowych była wyko-
nywana wyłącznie techniką klejenia [2]. 

Szczególnie istotny udział połączeń 
klejonych obserwuje się w przemyśle 
motoryzacyjnym. Połączenia te  znaj-
dują liczne zastosowanie w produkcji 
zarówno samochodów osobowych, 
dostawczych, ciężarowych, jak i auto-
busów. W budowie samochodów oso-
bowych klejenie jest wykorzystywane 
do mocowania okładzin klocków ha-
mulcowych, wklejania szyb, łączenia 
elementów poszycia drzwi, pokryw 
silnika oraz bagażnika. Zdecydowanie 
większy udział klejenia w konstrukcji 

pojazdów obserwuje się w produkcji 
autobusów. W ich budowie dodatko-
wo klejone są podłoga do ramy, wy-
kładzina podłogowa, poszycie i panele 
boczne do ramy pojazdu, osłona tablicy 
kierunkowej przedniej oraz ściana tyl-
na, osłony wlewu paliwa oraz poszycie 
dachu. Tak szerokie zastosowanie kleje-
nia w budowie autobusów wynika z ich 
znacznych rozmiarów i generowanych 
w trakcie eksploatacji drgań, dobrze tłu-
mionych przez kleje. Niezastąpionym 
zastosowaniem klejów są naprawy do-
raźne, wykonywane w warunkach po-
ligonowych.

Wady, jakie mogą wystąpić w połą-
czeniach klejowych, można podzielić 
na konstrukcyjne oraz technologiczne. 
O  ile wady konstrukcyjne można sto-
sunkowo łatwo wyeliminować, o tyle 
wady technologiczne wynikają najczę-
ściej z błędów operatorów nakładają-
cych klej. Jak wykazały prace własne 
prowadzone u różnych producentów, 
poważnym błędem spotykanym w oce-
nie jakości połączeń klejowych jest brak 
kleju w obszarze połączenia. Błąd ten 
wynika z  różnych przyczyn. Główne 
z nich to czynnik ludzki oraz przyspie-
szone zużycie zautomatyzowanych 
stacji robotów nakładających kleje. Nie 
bez znaczenie jest fakt, że  w  warun-
kach przemysłowych funkcjonuje je-
dynie w bardzo ograniczonym zakresie 
kontrola wykonywanych połączeń, któ-
ra umożliwia szybkie wykrycie ewen-
tualnych wad i poprawę stosowanych 
technologii. Kolejną spotykaną wadą 
jest nieprawidłowe przygotowanie 
powierzchni przeznaczonej do kleje-
nia, łącznie z klejeniem powierzchni, 
zanieczyszczonych olejem pozostałym 
po  obróbce plastycznej oraz pyłami. 
Wady spotykane sporadycznie to np. 
brak utwardzenia połączenia w wyniku 
nieprawidłowego zmieszania składni-
ków kleju, porowatość spoiny.

Ocena jakości 
połączeń klejowych 
Przedmiotem prac badawczych pro-
wadzonych przez autorów niniejsze-
go artykułu jest ocena jakości połączeń 
klejowych nie tylko w warunkach la-
boratoryjnych, ale również warunkach 
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produkcyjnych. Podstawowy podział 
metod oceny połączeń klejowych 
to podział na metody niszczące oraz 
metody nieniszczące. Metody niszczą-
ce to metody stosunkowo dobrze po-
znane, znormalizowane i  uznawane 
zarówno przez producentów klejów, 
jak i ich odbiorców. Metody niszczące 
są  niezastąpione podczas pierwsze-
go etapu opracowywania technologii 
klejenia – ich prawidłowego doboru. 
Po właściwym dobraniu kleju metody 
niszczące oceny jakości połączeń ge-
nerują znaczne koszty i  jednocześnie 
uniemożliwiają pełną ocenę jakości 
produkowanych wyrobów. Zastoso-
wanie metod niszczących wiąże się 
z całkowitym zniszczeniem badanego 
połączenia. Ma duży wpływ na środo-
wisko naturalne, w wyniku generowa-
nia znacznej ilości odpadów produkcyj-
nych. Przykładowo badanie połączenia 
klejowego w klockach hamulcowych 
jest stosunkowo tanie i wiążę się je-
dynie z oderwaniem okładziny klocka 
od blachy, ale już ocena jakości połą-
czenia klejowego w nadkolu tylnym 
samochodu użytkowego wiąże się ko-
niecznością zniszczenia całej karoserii. 
Metody niszczące oceny jakości połą-
czeń klejowych wiążą się z konieczno-
ścią cięcia i rozrywania blach, co stano-
wi określone zagrożenie dla personelu 
komórek kontroli jakości (rys. 1). 

Metody nieniszczące to te metody 
kontroli, które pozwalają na ocenę jako-
ści połączenia bez wprowadzania zmian 
w  jego właściwościach użytkowych. 
Oznacza to, że  badania nieniszczące 
mogą być prowadzone praktycznie 
na każdym etapie produkowania oraz 
użytkowania obiektów technicznych. 
Możliwe jest kontrolowanie połączeń 
na etapie produkcji wybranych podze-
społów czy węzłów oraz po ich zamon-
towaniu. Ponadto badania nieniszczą-
ce dają możliwość kontroli połączeń 
klejowych w  sporach z  odbiorcami, 
po wypadkach i w czasie konieczności 
podjęcia decyzji w sprawie dalszej eks-
ploatacji obiektu.

Do  metod nieniszczących, które 
mogą być wykorzystane do przemy-
słowej oceny połączeń klejonych, zali-
cza się przede wszystkim takie metody 
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jak: wizualna, termograficzna i  ultra
dźwiękowa.

Metoda wizualna
Metoda wizualna to najprostsza do re
alizacji nieniszcząca metoda oceny po
łączeń klejonych, jednocześnie mająca 
ograniczone zastosowanie. Umożliwia 
ona kontrolę równomierności wypływki 
kleju (rys. 2) oraz jej barwę, co świad
czy o prawidłowej ilości kleju w spoinie 
oraz prawidłowych warunkach konsty
tuowania się połączenia, szczególnie 
w aspekcie temperatury. W trakcie ta
kich prac możliwe jest również wykrycie 
ewentualnych odkształceń powierzchni 
klejonych, szczególnie w elementach 
cienkościennych (np. w przypadku oce
ny połączeń klejowych w karoserii po
jazdów samochodowych).

Metoda termograficzna
Metoda termograficzna opiera się 
na zjawiskach związanych z gradien
tem temperatury na  powierzchni 
elementów klejonych. Wymaga ona 
podgrzania badanego elementu i reje
stracji procesu chłodzenia szybkoklat
kową kamerą termowizyjną. Aparatura 
do prowadzenia badań metodą termo
graficzną jest stosunkowo kosztowna. 
Głównym ograniczeniem tej metody 
jest wpływ temperatury na klej – znacz
na część klejów stosowanych w prze
myśle po podgrzaniu cechuje się ob
niżeniem lepkości, co może skutkować 
ich przemieszczeniem.

Metoda ultradźwiękowa 
Metoda ultradźwiękowa oparta jest 
na zjawiskach odbicia i załamania fal 
ultradźwiękowych o częstotliwości po
wyżej progu słyszalności. Ze względu 
na technikę prowadzenia badań można 
wyróżnić ultradźwiękową metodę echa 
oraz metodę przepuszczania. W bada
niach ultradźwiękowych są wykorzysty
wane różne rodzaje fal, takie jak: fale po
dłużne, poprzeczne, powierzchniowe 
i płytowe. Badania można prowadzić, 
analizując układy impulsów na ekranie 
defektoskopu w dziedzinie czasu oraz 
dziedzinie częstotliwości.

Miarami ultradźwiękowymi jako
ści połączenia klejonego mogą być ci

Rys. 1. Widok miejsca pozbawionego kleju

Rys. 2. Widok prawidłowej wypływki kleju

śnienie akustyczne podłużnej fali ultra 
 dźwiękowej odbieranej przez przetwor
nik głowicy ultradźwiękowej oraz wy
brane parametry w dziedzinie częstotli
wości (np. częstotliwość rezonansowa 
czy pasmo przenoszenia). Ciśnienie aku
styczne fali ultradźwiękowej jest zależne 
od jakości badanego połączenia. Im ja
kość badanego połączenia jest wyższa, 
tym większa energia fali ultradźwiękowej 
przejdzie przez to połączenie. W przy
padku analizowania impulsów uzyskiwa
nych na ekranie defektoskopu w dziedzi
nie czasu zaobserwowano, że połączenie 
klejowe działa jak filtr, powodując wy
tłumienie pewnych częstotliwości fali 
ultradźwiękowej.

Podsumowanie 
Połączenia klejowe znajdują duże zasto
sowanie we współczesnym przemyśle, 
które w najbliższych latach będzie ro
sło. Już teraz obserwuje się, szczegól
nie w przemyśle motoryzacyjnym, ko

nieczność nieniszczącej oceny jakości 
połączeń klejowych. W związku z po
trzebą obniżania kosztów produkcji po
trzeba nieniszczącej kontroli połączeń 
klejowych będzie rosła. Autorzy arty
kułu do nieniszczącej oceny połączeń 
klejowych zalecają metodę ultradźwię
kową, która umożliwia ocenę zarówno 
jakościową, jak i  ilościową. Metoda ta, 
jak każda z metod, ma swoje ograni
czenia, związane głównie z tłumieniem 
elementów klejowych, jednak jest ona 
stosunkowo szybka, w pełni mobilna 
oraz daje możliwość automatyzacji po
miarów. 

Piśmiennictwo
1. Kowalczyk J.: Ocena połączeń klejonych 

metodą ultradźwiękową. Rozprawa dok
torska, Poznań 2009.

2. Czaplicki J.: Klejenie tworzyw konstrukcyj-
nych. Wydawnictwa Komunikacji i Łącz
ności, Warszawa 1987.

3. http://www.loctite.pl/uszczelnianiepo
czegwintowych6481.htm.
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Od  pewnego czasu z  rynku do-
chodzą regularne informacje 
o znacznych różnicach cen prętów 

gwintowanych. Jest to tym ciekawsze 
zjawisko, że wszystkie pręty, niezależnie 
od ceny, mają podobny opis, odwołu-
jący się do tej samej normy. Holender-
ska firma Fabory zebrała próbki prętów 
gwintowanych z firm dostarczających 
tanie elementy złączne i przeprowadzi-
ła badania techniczne w laboratorium. 
W sprawozdaniach z testów próbek opi-
sano wyniki trzech rozmiarów prętów 
gwintowanych. 

Przeprowadzone testy próbek dostar-
czyły ciekawych wniosków... Ich wyniki 
zawarte są w tab. 1.

Oprócz nieprawidłowych wyników 
testów rozciągania, twardości i odwę-
glania okazało się, że dwie klasy produk-
tów 4.8 wykazały poważne odchylenia 
kąta gwintu w porównaniu z normą (kąt 
gwintu = 60°) – ilustruje to rys. 1.

Warto porównać rys. 1 oraz rys. 2 – 
gwint metryczny powinien zawsze ce-
chować się kątem zarysu wynoszą-
cym 60°.                

Główną przyczyną wytwarzania nie-
prawidłowych prętów gwintowanych 
przez dostawców jest oszczędzanie 
na  kosztach produkcji. Na  podstawie 
szacunkowych obliczeń w  zależności 
od  średnicy gwintu średnie oszczęd-
ności kosztów (lub zmniejszenie masy), 
jakie mogą uzyskać dostawcy, wynosi 
1% za każdy stopień poniżej 60°.  Na przy-
kład kąt gwintu 50° oznacza mniej więcej 
o 10% niższą masę i taką samą oszczęd-
ność kosztów. Z punktu widzenia pro-
dukcji pręt gwintowany powstaje w dość 
nieskomplikowanym procesie, a tym sa-
mym jego koszty produkcji to głównie 
koszty surowca. W związku z tym może-
my podać proste wyjaśnienie występo-
wania na rynku wielu nieprawidłowych 
produktów.

W rzeczywistości nieprawidłowe pręty 
gwintowane mogą powodować bardzo 

wysokie ryzyko dla użytkowników koń-
cowych. Zgodnie z oceną przeprowa-
dzoną przez dział technologiczny Fabo-
ry stosowanie nieprawidłowych prętów 
gwintowanych może mieć następujące 
skutki:
• gwint może ulec zerwaniu podczas 

montażu, powodując urazy u pracow-
ników;

• gwint może ulec zerwaniu podczas 
użytkowania, np. wskutek nagłego 
wzrostu obciążenia roboczego, po-
wodując uszkodzenie konstrukcji;

• gwint nakrętki może ulec zerwaniu 
ze względu na nieprawidłowe prze-
noszenie obciążenia z pręta gwinto-
wanego na nakrętkę.
Na koniec podkreślmy, że lżejsze pręty 

gwintowane mogą oznaczać dla użyt-
kowników więcej problemów i wyższe 
ryzyko finansowe niż korzyści płynące 
z tańszego zakupu.

Stal 
– podstawowe informacje
Norma Europejska EN 10020 definiuje stal 
jako „materiał zawierający (masowo) wię-
cej żelaza (Fe) niż jakiegokolwiek innego 
pierwiastka, o zawartości węgla (C) w za-
sadzie mniejszej niż 2%  i  zawierający 
inne pierwiastki. Ograniczona liczba stali 
chromowych może zawierać więcej niż 
2% węgla, lecz 2% jest ogólnie przyjętą 
wartością odróżniającą stal od żeliwa”. 

Jeden z najsłynniejszych 
pionierów w historii ar-
chitektury modernistycz-
nej Ludwig Mies van der 
Rohe powiedział kiedyś, 
że „mniej znaczy więcej”. 
W duchu tej ideologii pro-
jektanci stworzyli przez lata 
wiele kultowych produk-
tów, np. iPhone’a czy me-
ble IKEA. Czasami w bran-
ży elementów złącznych nie 
możemy jednak postępować 
w myśl zasady „mniej zna-
czy więcej”.

W PRZYPADKU 
ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH 
MNIEJ NIE ZNACZY WIĘCEJ...
Pręty gwintowane a jakość surowca

Opis badanego pręta M8x1.000 4.8 ZPL M10x1.000  4.8 ZPL M12x1.000 8.8 ZPL

Test kąta gwintu
Nieprawidłowy 

(norma: 60°, zmierzony: 29°)                      
Nieprawidłowy 

(norma: 60°, zmierzony: 30°)                      
Prawidłowy  

(norma: 60°, zmierzony: 60°)                      

Próba rozciągania Nieprawidłowa Nieprawidłowa Prawidłowa

Test twardości Prawidłowy Prawidłowy Nieprawidłowy

Odwęglanie – – Nieprawidłowe

Tab. 1. Wyniki przeprowadzonych testów próbek prętów gwintowanych
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Kiedy mówimy o stali, ogólnie rzecz 
biorąc mamy na myśli stop żelaza (Fe) 
i węgla (C). Inne pierwiastki mogą mieć 
wpływ na charakterystykę i właściwości 
stali. Elementy złączne są przeważnie wy-
twarzane ze stali, a zatem mówiąc o ele-
mentach złącznych, odpowiednim okre-
śleniem jest wyrażenie „żelazne elementy 
złączne”.

Norma EN 10020 zawiera dokładnie 
opracowany system klasyfikacji, w któ-
rym rozróżnia się trzy podstawowe ro-
dzaje stali:
• stale niestopowe – gatunki stali, 

w których zawartość żadnego z pier-
wiastków obecnych w stali nie prze-
kracza wartości granicznych z tab. 2;

• stale nierdzewne – stale zawierające 
co najmniej 10,5% chromu i maksy-
malnie 1,2% węgla;

• pozostałe stale stopowe – stale nie-
spełniające założeń definicji sta-
li nierdzewnych, w których obecny 
jest przynajmniej jeden pierwiastek 
z tab. 2 w ilości przekraczającej okre-
śloną wartość graniczną.
Stale niestopowe dzielą się na stale 

niestopowe jakościowe i stale niestopo-

we specjalne. Stale jakościowe charak-
teryzują się szczególnymi właściwościa-
mi, takimi jak np.: ciągliwość, podatność 
na obróbkę plastyczną i regulowaną wiel-
kość ziarna. Ogólnie rzecz biorąc, stale 
specjalne mają wyższy stopień czystości 
metalurgicznej. Szczególnie dobrze nada-
ją się one do obróbki cieplnej (hartowanie 
i odpuszczanie, utwardzanie powierzch-
niowe), ponieważ ich skład chemiczny 
i proces produkcji są dokładnie kontrolo-
wane. Zawartość fosforu i siarki w takich 
stalach może być ograniczona do maksy-
malnej wartości i spełniają one szczegól-
ne wymagania po obróbce cieplnej. A za-
tem stale specjalne zapewniają spełnienie 
określonych wymogów dotyczących np. 
granicy plastyczności i udarności po for-
mowaniu na zimno i obróbce cieplnej. 

Stale nierdzewne dzieli się według 
2 kryteriów:
• według zawartości niklu:

– stale zawierające mniej niż 2,5% 
niklu,

– stale zawierające więcej niż 2,5% 
niklu;

• według głównych właściwości:
– stale nierdzewne,
– stale żaroodporne,
– stale odporne na pełzanie.
Podobnie jak stale niestopowe, inne 

stale stopowe dzielą się na  stale jako-
ściowe i specjalne. Generalnie jakościo-
we stale stopowe nie są przeznaczone 
do ulepszania cieplnego lub hartowania 

powierzchniowego, ale występują pewne 
wymagania dla np. ciągliwości, podatno-
ści na obróbkę plastyczną i regulowanej 
wielkości ziarna. 

Wszystkie inne stale stopowe są spe-
cjalnymi stalami stopowymi – mają 
te same właściwości, jeśli chodzi o czy-
stość i dokładnie takie same właściwości 
mechaniczne co specjalne stale niesto-
powe.

System oznaczania stali standary-
zuje norma EN  10027. Składa się ona 
z dwóch części. Część pierwsza opisu-
je zasady oznaczania stali przy pomocy 
symbolicznego kodu literowo-cyfrowe-
go (np.: C10C, S235JR lub 34CrNiMo6). 
Takie oznaczenie stali określa zastoso-
wanie i najważniejsze właściwości (skład 
chemiczny, własności mechaniczne itp.). 
Część druga zawiera system numeryczny, 
który składa się z numeru grupy materia-
łów (jedna cyfra), kropki i kolejnych 6 cyfr 
(numer grupy stali – dwie cyfry – i numer 
sekwencyjny składający się maksymalnie 
z 4 cyfr). System ten oparty jest na nie-
mieckim systemie oznaczania „Werkstoff”. 
W większości przypadków dwie ostatnie 
cyfry są pomijane (określają one meto-
dę produkcji stali i stan obróbki cieplnej). 
W tym systemie powyższe przykładowe 
gatunki stali oznaczone są w następujący 
sposób: 1.0214, 1.0038 i 1.6582. 

Źródło: Zespół ds. zapewniania jakości 
i pozyskiwania towarów Fabory

Pierwiastek
Wartość 

graniczna 
(masowo)

Al Aluminium 0,3%
B Bor 0,0008%
Bi Bizmut 0,1%
Co Kobalt 0,3%
Cr Chrom 0,3%
Cu Miedź 0,4%
La Lantanowce (każdy) 0,1%
Mn Mangan 1,65%
Mo Molibden 0,08%
Nb Niob 0,06%
Ni Nikiel 0,3%
Pb Ołów 0,4%
Se Selen 0,1%
Si Krzem 0,6%
Te Tellur 0,1%
Ti Tytan 0,05%
V Wanad 0,1%
W Wolfram 0,3%
Zr Cyrkon 0,05%

Pozostałe (z wyjątkiem 
węgla, fosforu, siarki, 

azotu) (każdy)
0,1%

Tab. 2. Stale niestopowe – gatunki stali, 
w których zawartość żadnego z pierwiastków 
obecnych w stali nie przekracza wartości 
granicznych

Rys. 1. Próbka pręta gwintowanego M8 – zmierzony kąt gwintu = 29°

Rys. 2. Próbka pręta gwintowanego M10 – zmierzony kąt gwintu = 30°

Rys. 3. Próbka pręta gwintowanego M12 – prawidłowy kąt gwintu = 60°
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Wojciech Kozak
Technical Customer Service
Henkel Polska Sp. z o.o.
wojciech.kozak@henkel.com

Najczęściej, chcąc zainteresować 
czytelnika, autor wyraźnie akcen-
tuje hasło: NOWOŚĆ! Tym razem 

jednak wypada sięgnąć w głąb historii: 
64 lata temu w USA odkryto nowy ro-
dzaj polimeryzacji tworzyw sztucznych 
oraz – na tej podstawie – wymyślono 
całkiem nową grupę płynnych tworzyw 
konstrukcyjnych: produkty anaerobowe 
(czasem spotykamy termin „kleje anaero-
bowe”, ale nie jest to ścisłe). Istota tego 
pomysłu to płynne tworzywo, które za-
mienia się w ciało stałe – polimeryzuje 
– po odcięciu dostępu do tlenu z powie-
trza (stąd anaerobowe) i w obecności 
katalizatora – metalu. Gdzie występują 
idealne warunki do zajścia takiej rekcji? 
Na przykład w zespole śruba – nakrętka 

„skręcanym” – samochód był budowa-
ny na  ramie montażowej. Luzowanie 
tych połączeń – normalne zjawisko fi-
zyczne, polegające na  działaniu „zwi-
niętej równi pochyłej”, którą jest gwint 
– to  jedno z  wyzwań dla inżynierów 
dbających o jakość (i całość…) z branży 
motoryzacyjnej. I tak oto powstała naj-
większa i najbardziej znana marka „klejo-
wa” wszechczasów – LOCTITE. Dziś za-
bezpieczanie połączeń gwintowanych 
przed samoczynnym poluzowaniem, 
a także, przy okazji przed korozją, to stan-
dard, zaś czerwona butelka z logo LOCTI-
TE to powszechny widok w hali monta-
żowej i warsztacie remontowym.

Zanim jednak omówimy propozycje 
LOCTITE – zadajmy sobie kilka pytań:

i w innych połączeniach gwintowych. 
A  pamiętajmy, że  w  latach pięćdzie-
siątych ubiegłego wieku najważniej-
szy amerykański przemysł – motoryza-
cja – opierał się głównie na montażu 

LOCTITE 
- pewność połączeń gwintowych

FASTENER RYNEK ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH40

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



– dlaczego śruby (nakrętki itd.) samo-
czynnie się luzują,

– jakie są tego skutki,
– jak temu zapobiec.

Przyczyn luzowania jest wiele: po-
osiowe i promieniowe zmienne obcią-
żenia, korozja, spadek naprężenia, od-
kształcenia materiału… Jednak gdyby 
przeanalizować przyczynę, a najczęściej 
łańcuch przyczyn, dochodzimy do wnio-
sku, że winien jest luz w połączeniu (któ-
rego nie można uniknąć). No a skutki – 
nie tylko wypadają nam śruby i nakrętki, 
ale też możemy doprowadzić do poważ-
nej awarii, np. samochodu.

Rozwiązanie: zlikwidujmy luz w gwin-
cie, a zjawisko zniknie. Tylko jak? I tu wra-
camy do „reakcji anaerobowej”: wpro-
wadźmy płynne tworzywo w  wolną 
przestrzeń nitki gwintu, pozwólmy 
mu spolimeryzować – bez zmiany ob-
jętości, nie odparowujemy żadnego roz-
puszczalnika! – i problem rozwiązany. 
Nie jest to może takie proste, polimer 
musi spełniać kilka ważnych warunków, 
ale tak właśnie likwidujemy niepożądane 
luzowanie połączeń gwintowych.

LOCTITE – nasze propozycje
Pozornie nic nowego, zabezpieczanie 
gwintów produktami anaerobowymi, 
znamy to od lat… Ale coś się w tej bran-
ży dzieje, ewolucja trwa.

Poprawiamy receptury, dodajemy 
wartość do  znanych rozwiązań. Oto 
przykład: najlepiej chyba znany pro-
dukt do  zabezpieczania gwintów – 
LOCTITE 243, niebieski płyn, zabez-
pieczenie wystarczająco mocne, ale 
demontowalne normalnymi narzędzia-
mi. Gdzie „ulepszenia”? Produkt jeszcze 
do  niedawna zalecaliśmy do  maksy-
malnej temperatury pracy +150°C, dziś 
– do  +180°C.  Po  5000 godzin pracy 
w 200°C produkt zachowuje jeszcze ok. 
30% pierwotnej wytrzymałości! Ponadto 
lepiej zachowuje się na powierzchniach 
metali pasywnych (szybsze utwardzanie, 
wyższa wytrzymałość końcowa). Podob-
nie poprawiliśmy własności jeszcze kilku 
produktów, nie zmieniając ich numeru 
(dobrze znanego na rynku), gdyż żadnej 
z własności nie pogorszyliśmy.

Są też nowości stuprocentowe. Otóż, 
przewidując, że wymagania użytkow-

ników wszelkich produktów z  branży 
„chemii warsztatowej” będą ewoluować 
w kierunku maksymalnego bezpieczeń-
stwa pracy – a więc unikania jakichkol-
wiek nie tylko szkodliwych, ale nawet 
śladowo drażniących produktów che-
micznych – wprowadziliśmy linię całko-
wicie bezpiecznych produktów anaero-
bowych („biała karta”).

W  tym również do  zabezpieczania 
gwintów: LOCTITE 2400 oraz LOCTI-
TE 2700. Tych, którzy jeszcze nie znają 
naszej oferty „BHP friendly”, zachęcamy 
do testów tych nowości.

Na tym nie koniec: LOCTITE to che-
miczne wspomaganie montażu i de-
montażu – nie tylko zabezpieczanie 
połączeń gwintowanych przed samo-
czynnym poluzowaniem. LOCTITE ofe-
ruje pomoc przy demontażu połączeń 
zapieczonych na skutek pracy w trud-
nych warunkach, bo to, co ktoś kiedyś 
zmontował, skręcił – nie zawsze daje 
się rozłączyć. Demontaż umożliwia-
ją rozliczne środki penetrujące, które 
wymagają jednak cierpliwości. LOC-
TITE ma rozwiązanie – środek LOCTI-
TE LB 8040 (znany jako LOCTITE 8040 
Freeze and Release, czyli „zamroź i roz-
łącz”). A jak to działa? Bierzemy do ręki 
opakowanie, intensywnie wstrząsa-
my, aplikujemy na zapieczone złącze 
z odległości ok. 15 cm przez 5-10 se-
kund, miejsce aplikacji schładza się 
błyskawicznie, warstwa skorodowane-
go materiału ulega spękaniu, a środek 
penetrujący wnika w pęknięcia. Polu-

zowanie połączenia możliwe jest już po 
2 minutach!

Co należy zrobić, 
żeby LOCTITE LB 8040 
nie był potrzebny?
Wystarczy, przewidując kłopoty z de-
montażem, zastosować w trakcie mon-
tażu środek smarny typu Anti-Seize!

Pod obciążeniem punkty kontakto-
we dopasowanych powierzchni („wierz-
chołki” chropowatości) ulegają deforma-
cji aż do momentu, gdy powierzchnia 
kontaktu jest w stanie przenieść obciąże-
nie. Anti-Seize wypełnia przestrzeń mię-
dzy punktami kontaktowymi, redukując 
styk metal – metal i zapobiega zacieraniu 
i zapiekaniu, nawet w przypadku pracy 
w wysokich temperaturach i agresywnym 
chemicznie środowisku (niektóre produk-
ty LOCTITE Anti-Seize wytrzymują na-
wet 1300°C!, np. LOCTITE LB 8023). Pasta 
montażowa, a zarazem środek chroniący 
przed korozją i zatarciem – gama produk-
tów LOCTITE Anti-Seize – są niezbędne 
w każdej torbie z narzędziami! 

Dokładne dane – w kartach 
technicznych TDS, dostępnych na stronie 
www.loctite.pl oraz u naszych 
inżynierów sprzedaży i w  Infolinii: 
801 111 222.
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Gwintowanie to nic innego jak pro-
ces technologiczny, który pole-
ga na wykonaniu na powierzchni 

wałka lub otworu wgłębień wzdłuż linii 
śrubowej. Ma on na celu na drodze ob-
róbki skrawaniem lub obróbki plastycz-
nej kształtowanie gwintów zewnętrz-
nych i wewnętrznych w odpowiednim 
rozmiarze, dzięki czemu możliwe jest 
przygotowanie zakończenia rur do na-
kręcenia śrub czy dokonanie napraw 
kanalizacyjnych. Czynność gwintowa-
nia najprościej można podzielić na me-
chaniczne, które wykonuje się na  to-
karkach, frezarkach, wiertarkach lub 
na szlifierkach do gwintów, oraz gwin-
towanie ręczne, które z kolei przepro-
wadza się za pomocą narzynek, gwin-
towników oraz właśnie gwinciarek. Sama 
gwinciarka (nazywana też gwintownicą) 
to specjalistyczne i precyzyjne urządze-
nie, za pomocą którego możemy wyko-
nać odpowiednie nacięcia na pożądanej 
powierzchni. 

W praktyce do wykonywania zgod-
nych z normami gwintów rurowych, śru-
bowych, sworzniowych przy pomocy 
gwintownika możemy obecnie wykorzy-
stać kilka rodzajów urządzeń. Są to: gwin-
townice pneumatyczne, gwintownice 

ręczne, napędzane elektrycznie, a także 
stacjonarne maszyny do gwintowania. 
Istotny jest także fakt, że to, co można 
wykonać za pomocą danej gwintownicy, 
zależy w głównej mierze od dostępnych 
głowic roboczych. Większość gwinciarek 
jest sprzedawana z kompletem kilku gło-
wic roboczych, które pozwalają na gwin-
towanie rur o różnych średnicach. Przy 
wyborze gwintownicy warto zatem 
zwrócić uwagę na to, czy i ewentualnie 
jakie głowice są dołączone do zestawu. 
Do wielu gwintownic można dokupić 
same głowice, poszerzając funkcjonal-
ność narzędzi (lub zastępując głowice 
wyeksploatowane). 

Rola płynów obróbkowych
Płyny obróbkowe spełniają bardzo ważną 
funkcję przy gwintowaniu. Ich główny-
mi zadaniami są smarowanie i chłodze-
nie strefy obróbki, a także zmniejszenie 
momentu skrawania i poprawa chro-
powatości powierzchni oraz zmniejsze-
nie intensywności zużywania się ostrzy 
skrawających (narzynek), przedłużając 
tym samym ich żywotność. W przypad-
ku gwintowania za pomocą elektrycznej 
gwinciarki ręcznej można zastosować 
spray z olejem chłodzącym. W wypad-
ku zastosowania maszyn stacjonarnych 
ciecz obróbkową doprowadza się pod 
ciśnieniem do strefy obróbki, co skutecz-
nie wspomaga usuwanie wiórów. Wśród 
dostępnych na rynku płynów do najczę-
ściej używanych należą na przykład oleje 
firmy Ridgid, zawierające dodatki umoż-
liwiające stosowanie w gwintownicach 
pod skrajnie wysoką siłą nacisku. Idealne 
właściwości chłodzące mają także mine-

Gwintownice to dzisiaj 
nowo czesne narzędzia słu-
żące w cyklu gwintowania, 
które mogą z dużą łatwo-
ścią wytwarzać złożone ele-
menty. 

Rafał Harańczyk
dziennikarz

GWINTOWANIE 
NOWOCZESNE I PRECYZYJNE
- przegląd wybranych gwinciarek 

ralny olej RONOL firmy Rothenberger, jak 
również olej RONOL SYN przeznaczony 
do gwintowania instalacji wody pitnej 
(zgodnie z DVGW reg. nr S 021), w 100% 
rozpuszczalny w wodzie, fizjologicznie 
obojętny, bez silikonów. Oleje te nadają 
się do pracy pod dużym obciążeniem 
oraz wydłużają żywotność narzynek.

Gwintownice ręczne
Choć ręczna gwintownica do rur wy-
maga w obsłudze nieco większej wpra-
wy, a najlepsze efekty w procesie gwin-
towania uzyskuje się mimo wszystko 
na sprzęcie zamocowanym nieruchomo 
(precyzja gwintowania jest największa, 
a siła, jaką trzeba zastosować, najmniej-
sza), to urządzenia ręczne w dalszym 
ciągu cieszą się dużym zainteresowa-
niem. Za wyborem gwintownicy ręcz-
nej przemawia przede wszystkim jej 
niższa cena. Poza tym gwinciarki te bar-
dzo dobrze sprawdzają się przy pracach 
okazjonalnych. Są przenośne, wygodne 
i lekkie, dzięki czemu można ich używać 
również w miejscach, gdzie nie można 
ustawić znacznie większej gwintowni-
cy stacjonarnej. Wśród oferowanych 
na naszym rynku modeli na bliższą cha-
rakterystykę zasługują modele potrój-
nych ręcznych gwintownic do  rur fir-
my Ridgid, tj.: 31-A NPT, 31-A BSPT oraz 
31-A NPSM. Każdy z modeli tego typu 
gwinciarki narzyna precyzyjnie 3  roz-
miary gwintu i używa narzynek zębat-
kowych 12-R (noże wykonane są ze stali 
stopowej lub szybkotnącej). Ridgid ofe-
ruje także zestawy ręcznych gwintow-
nic zapadkowych w obudowie oraz bez 
obudowy. Wszystkie zestawy obejmują Ar
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głowice gwinciarskie, zespół zapad-
kowy, rękojeść zapadkową i narzynki 
12-R ze stali stopowej. W celu wyko-
nywania niezawodnych gwintów 
możemy z  powodzeniem wyko-
rzystać również zestaw Super Cut 
Ø (o średnicy) 1/2”-3/4”-1”. Zestaw 
charakteryzują m.in. ułatwiona 
zmiana kierunku grzechotki za po-
mocą przycisku i prosty montaż gło-
wic, a optymalna geometria nacinania 
zapewnia proste rozpoczęcie gwintowa-
nia. Idealny do prac naprawczych i robót 
montażowych na instalacjach wykona-
nych z rur stalowych będzie także ze-
staw Sani Kit. Załączona gwintownica 
(z grzechotką Super Cut 1.1/4”) umoż-
liwia gwintowanie rur bis Ø 1”. W skład 
zestawu wchodzą również: szyb-
kowymienna głowica gwin-
ciarska BSPT R  1/2”, R  3/4”   
oraz R 1”, obcinak do rur stalo-
wych SUPER 1.1/4”, klucz szwedzki 1”, 
klucz typu żabka SP 10”, rolka taśmy PTFE 
– wszystko skompletowane w walizce 
z tworzywa. 

 
Gwintownice 
elektryczne
Oprócz narzędzi ręcz-
nych na rynku dostęp-
ne są także urządzenia 
zasilane z  sieci. Gwin-
ciarka elektryczna jest narzędziem 
niespecyficznym i trudnym do zastąpie-
nia. Tego typu elektronarzędzia nadadzą 
się najlepiej do gwintowania otworów 
w stali, żeliwie, metalach lekkich, two-
rzywach sztucznych itp. – jak chociażby 
ręczna gwinciarka z napędem mecha-
nicznym 600-I Ridgid, w której powle-
kana rączka i  wyprofilowany uchwyt 
zapewniają optymalną kontrolę pod-
czas pracy. Gwinciarka ma wytrzymałą 

odlewaną obudowę i plastikowy kor-
pus wzmocniony włóknem szklanym, 
a 2-szczękowy wspornik zapewnia sta-
bilność przy pracy. Model 690-I to lek-
kie i przenośne narzędzie elektryczne 
dla specjalistów w zakresie konserwacji, 

GWINTOWANIE 
NOWOCZESNE I PRECYZYJNE
- przegląd wybranych gwinciarek 

napraw oraz hydrauliki. W gwin-
townicy tej wystarczy przekrę-
cić pokrętło głowicy, aby system 
mocowania głowic gwinciar-
skich zwolnił głowice lub przy-
stawki 1.1/2” i 2”. Do pracy pod 

znacznymi obciążeniami Ridgid za-
leca model 700, który można stoso-

wać z obcinakami do rur 258/258XL. 
Gwintownica wyposażona jest w sprę-
żynowy mechanizm zapadkowy, koło 
zębate, wrzeciona z hartowanej stali, 

a jej korpus to odlew aluminiowy. Ideal-
ną gwinciarką do miejsc trudno dostęp-
nych jak narożniki czy szachty będzie 
supermocna gwintownica elektrycz-
na Supertonic® 2000 Ø 1/4-2”. Głowi-
ce gwintujące są do narzędzia mocno 
przymontowane dzięki pierścieniowi, 
a niewielkie wymiary głowicy pozwa-
lają gwintować blisko ścian. Najważ-
niejsze cechy urządzenia to: moc-

ny, niezawodny silnik 1010 W, wysokie 
przełożenie, 7 równoległych, hartowa-
nych indukcyjnie kół zębatych, każ-

de łożyskowane oraz stałe przekaza-
nie siły przy największych obciążeniach. 

Do tego mechaniczna zmiana kierun-
ku umożliwia 4 razy szybszy obrót: 

60 obr./min, a hartowane imadło 
to pewne mocowanie dla obydwu 

kierunków obrotów.
W gamie urządzeń elektrycznych mo-

żemy także wyróżnić maszyny (stacjo-
narne) do gwintowania. Są to duże, cięż-
kie i bardzo stabilne urządzenia i dlatego 
też są niezastąpione przy wykonywa-
niu częstej pracy (zakup takiej gwinciarki 
w celu wykonania kilku czy kilkunastu 
gwintów zwykle nie jest ekonomicz-
nie uzasadniony). Zaleca się je również 
do najmocniejszych rur stalowych oraz 
wykonywania zadań nietypowych, bo-
wiem im większa średnica obrabianej 

Model/firma
Zakres 

gwintowania (cal)
Prędkość obrotowa na min

Moc silnika 
(W)

Napięcie 
zasilania (V)

Wymiary (mm) Masa (kg)

ZPM-50/Proma 1/4-2 28 750 230 600 x 420 x 375 75
600-I Ridgid 1/8-1-1/4 36 1020 230 508 x 95 x 191 5,8
690-I Ridgid  1,1/8-2 36 1020 230 613 x 121 x 203 9,59
700 Ridgid 1/8-2 26-30 1100 230 – 11

Supertonic® 2000 
Rothenberger

1/2-3/4-1-1,1/4-1, 
1/2-2

Prędkość gwintowania 15-25, 
szybki powrót 60 obr./min

1010 230 140 x 580 x 95 6

Supertonic® 1250 
Rothenberger

1/2-3/4-1-1,3/4  
Prędkość gwintowania 15-20, 

prędkość powrotu 27 obr./min
800 230 76 x 168 x 456 4,9

Tab. 1. Parametry wybranych gwinciarek elektrycznych

Fot. 1. Wiertarka stołowa z funkcją 
gwintowania BZ-25B/400
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rury, tym prościej jest wykonać pracę 
w gwinciarce stacjonarnej. Gwintowni-
ca stacjonarna sterowana włącznikiem 
nożnym dzięki przystawkom może 
gwintować rury Ø do 6”. Olej chłodzący 
podawany jest automatycznie przez gło-
wicę gwintującą. Spośród dostępnych 
na rynku modeli kilka zasługuje na bliż-
sze poznanie. Na przykład stacjonarna 
gwintownica ZPM-50 firmy Proma, która 
przeznaczona jest do gwintowania, cię-
cia i rozwiercania rur do wody, gazu lub 
elektryczności w zakresie 1/2”-2”. Gwin-
ciarka charakteryzuje się zautomatyzo-
waną obróbką kształtową, niezawodnym 
oprzyrządowaniem i  indywidualnym 
systemem smarowania. Maszyna wy-
konana jest głównie z wysoko wytrzy-
małego odlewanego stopu aluminium 
z kołami z żeliwa szarego, co powodu-
je, że konstrukcja jest lekka, lecz wytrzy-
mała podczas eksploatacji. Prawidłowe 
użytkowanie gwinciarki zapewnia dłu-
gą żywotność gwintowników, zabezpie-
cza rurę przed deformacjami i uzyskanie 
wysokiej jakości pracy, co zapewnia re-
dukcję ugięć w instalacjach rurowych. 
Może być szeroko stosowany na budo-

Model/firma
Średnica gwintowania 

(cal)

Prędkość 
obrotowa 
na minutę

Masa 
(kg)

Moc silnika (W) Napięcie (V)
Wymiary 

(mm)

BZ-25B/400/Proma M14 290-2150 140 1100 400 –

535A Ridgid
automatyczny uchwyt 

zaciskowy

1/8-2
z  przekładnią zębatą 141 

do maks. 4
35-70 114-158 1500-1700 230-400 –

1224 Ridgid

 1/2-2 przy 36 obr. lub 2- 1/2-4 
przy 12 obr.

4-6 z przekładnią model 161 tylko 
NPT

36-12 210 1100 230 –

300 Compact Ridgid 6-50 mm (1/8-2) 38 70 1700 230 –

535 Ridgid
ręczny uchwyt zaciskowy

1/8-2 
z  przekładnią zębatą 141 

do maks. 4
35-70 114-158 1500-1700 230-400 –

1233 Ridgid
1/4-3

z  przekładnią zębatą 141 2,1/2-4
36 81 1700 230 –

Ropopower® 
50 Rothenberger

2 40 68 1150 230 535 x 430 x 340

Collins Rhino 
Rothenberger

4 25 216 2800 230 1050 x 610 x 560

Collins Classic 
22 A Rothenberger

2 72 133 1800 110 960 x 480 x 470

Supertonic® 
2 SE/ Rothenberger

BSPT prawy: 1/2-3/4 , 1-2 40 68 1150 230 535 x 430 x 340

3 SE Rothenberger BSPT prawy: 1/2-3/4, 1-2, 2.1/2-3 33 100 1700 230 650 x 480 x 420

4 SE Rothenberger BSPT prawy: 1/2-3/4, 1-2, 2.1/2-4 22-50 120 1750 230 750 x 540 x 480

Tab. 2. Parametry wybranych gwinciarek stacjonarnych

Fot. 2. Gwintownica elektryczna 
SUPERTRONIC® 2000

Fot. 3. Gwintownica 
pneumatyczna SA-8268-T1 
z funkcją PUSH-PULL

Fot. 4. Gwintownica z uchwytem 
regulacyjnym M4-M12 SA-8214P-KIT
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wach i w przemyśle. Cechy stacjonarnej 
gwintownicy ma m.in. wiertarko-narzy-
narka maszynowa BZ-25B/400, która jest 
stosowana do obróbki elementów me-
talowych i niemetalowych. Konstrukcję 
maszyny stworzono w celu zastosowa-
nia wielofunkcyjnego: wiercenie, roz-
wiercanie, a także gwintowanie. Maszyna 
składa się: ze sztywnych żeliwnych ele-
mentów, skrzyni, z wrzeciona, kolumny, 
ze stołu roboczego, z tulei kolumny, pod-
stawy i układu elektrycznego. Wszystkie 
te części tworzą całość, co przy obrób-
ce zapewnia wymaganą sztywność kon-
strukcji. Gwintowanie otworów przy ma-
łej serii odbywa się za pomocą pedału, 
który przełącza w urządzeniu kierunek 
obrotów. Druga możliwość przełącze-
nia kierunku obrotów wrzeciona znajdu-
je zastosowanie przy seryjnej produkcji 
za pomocą ustawialnej tulei, którą nasta-
wia się na głębokość narzynania. Maszy-
ny do gwintowania Ridgid 535 oraz 535A 
charakteryzują się wytrzymałością wy-
maganą w warunkach przemysłowych, 
a jednocześnie zapewniają większą wy-
dajność. Urządzenia zaprojektowano 
w ten sposób, aby zagwarantować mak-
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symalne okresy pracy oraz funkcje, które 
fachowcy doceniają najbardziej. Duża 
taca na wióry i zbiornik oleju sprawiają, 
że oba modele doskonale sprawują się 
podczas długiego i nieprzerywanego 
gwintowania. Urządzenia zostały wy-
posażone w suport wzdłużny o dużym 
prześwicie, który ułatwia gwintowanie. 
Niezawodność w trakcie pracy zapew-
ni fachowcom również model 1224 
w zakresie do 4”. Gwintownica umoż-
liwia gwintowanie szerokiego zakresu 
rur, wliczając w to rury z blachy czarnej, 
ocynkowanej, powlekanej tworzywem 
sztucznym, ze stali nierdzewnej, typu 
IMC, rury ochronne o grubych ścianach 
oraz pręty do typu 30 Rockwell C. Za-
stosowanie silnika indukcyjnego 
gwarantuje obniżenie poziomu 
hałasu. Specjalny silnik wyposa-
żony w  kondensator umożliwia 
modelowi 1224 gwintowanie sze-
rokiego zakresu materiałów, nawet 
podczas spadku napięcia. Przepływ 
oleju przez głowicę zapewnia stałe 
i odpowiednie smarowanie zębów 
oraz obrabianego elementu. W pra-
cy w ciężkich warunkach sprawdzi 
się także model 300 w zakresie 
do  2”  – lekkie, wszechstron-
ne narzędzie do  gwinto-
wania i  rowkowania. Rid-
gid ma też gwintownicę 
model 1233 o zakresie 
podstawowym do 3”, 

w której przepływ oleju przez głowicę 
zapewnia stałe i odpowiednie smaro-
wanie zębów oraz obrabianego elemen-
tu. Urządzenie wyposażono w samoza-
sysającą pompę georotorową o stałym 
przepływie. Ropower® 50R firmy Rothen-
berger to przewoźna kompaktowa ma-
szyna do gwintowania, przeznaczona 
do szybkiego i  łatwego wykonywania 
precyzyjnych gwintów rurowych i śru-
bowych do Ø 2. Podwójnie izolowany 
silnik wg VDE i CE, ze stabil-
nym momentem obroto-
wym, zapewnia bezpieczeń-
stwo pracy. Automatyczna 
głowica gwinciarska z po-

dawaniem chłodziwa ze  zintegrowa-
nym zasilaniem olejowym zapewnia 
wydłużoną żywotność narzynek. Gwin-
townica Collins Rhino 4” to natomiast 
silna maszyna Heavy Duty do profesjo-
nalnego użytku. Urządzenie umożliwia 
wszechstronną pracę z regulacją głębo-
kości i długości nacinania oraz wysoką 
żywotność precyzyjnych narzynek HSS. 

W  profesjonalnej pracy pomyśl-
nie wykorzystamy także kompak-
towe gwintownice Supertonic® 
2 SE/3 SE/4 SE Ø 1/4-4”. Urządzenia nada-
ją się idealnie do  zastosowań mobilnych 
i stacjonarnych w warsztacie, na budo-
wie, podczas robót naprawczych i ser-
wisowych w  rzemiośle i  przemyśle, 

w budowie rurociągów oraz w wyko-
nawstwie instalacji sanitarnych 
i  grzewczych. Charakteryzują 
je m.in.: gratownik wewnętrz-

ny, zazębiający się, trzyostrzowy, 
gwarantujący pracę bez zadziorów; 
obcinak do rur; automatyczne głowi-
ce gwinciarskie 1/2”-3/4”, 1”-2”, 2,1/2”-3” 
lub 2,1/2”-4” (w zależności od modelu) 
z szybką, precyzyjną i automatyczną na-
stawą wielkości gwintu czy precyzyjne 
wrzeciono robocze powodujące mini-
malne ścieranie. 

Gwinciarki pneumatyczne
To z kolei łatwe w obsłudze urządze-

nia, w których przepustnica i przycisk 
spustowy zmiany kierunku 

Model/firma
Wydajność 

gwintowania
Prędkość obrotowa na min

Masa 
(kg)

Zużycie powietrza 
(l/s lub l/min)

Ciśnienie robocze 
(bar)

LGB34 S007/Atlas Copco 10 mm 700-1400 1,8 7,5 l/s 7
LGB34 S007U/Atlas Copco 10 mm 700-1400 1,8 7,5 l/s 7
LGB34 H007/Atlas Copco 10 mm 700-1400 1,8 7,5 l/s 7

LGB34 H007U/Atlas Copco 10 mm 700-1400 1,8 7,5 l/s 7
LGB36 H007Q/Atlas Copco 10 mm 700-1400 2 16,5 l/s 7

 SA8208 Atmo M6-M10 150 1,3 155 l/min 6,3
SA-8213 Atmo M3-M12 150 1,88 156 l/min 6,3
SA-8222 Atmo M2-M12 250 2,5 280 l/min 6,3

Fuji FT-6BX-1 Atmo M6-M8 2000 1,5 – -
SA-8271 Atmo M4-M12 150 2,38 184 l/min 6,2

SA-8268-T1 Atmo M4-M12 400 1,8 500 l/min 6,2
TY-S Atmo M3-M12 400 28 – 2-4
TY-M Atmo M6-M16 400 29 – 3-5

SA-8270 Atmo M4-M12 350 2,23 283 l/min 6,2
SA-8214P-KIT Atmo M4-M12 400 1,3 – 6,3

SA-8232 Atmo M4-M14 250 2,17 – 6,3
SA-8228 Atmo M4-M24 250 3,1 – 6,3

Tab. 3. Parametry wybranych gwinciarek pneumatycznych

Fot. 5. Stacjonarna 
gwintownica elektryczna 
ZPM-50

Fot. Proma Polska
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obrotów w połączeniu z uniwersalnym 
uchwytem zapewniają płynny przebieg 
gwintowania. Wśród tej gamy urządzeń 
wyróżniamy m.in. gwintownice ręczne, 
które doskonale sprawdzą się w sytu-
acji, gdy musimy przemieszczać się 
między poszczególnymi stanowiskami 
pracy. Przykładem tego typu urządze-
nia mogą być chociażby przemysłowe 
gwinciarki pneumatyczne w wersji pi-
stoletowej typu LGB34 H007, H007U 
oraz H007Q produkcji firmy Atlas Cop-
co. Ich ergonomiczna, lekka konstruk-
cja, system szybkiej wymiany gwintow-
ników (stosowanie różnych uchwytów 
z  tym samym narzędziem) oraz silnik 
niewymagający smarowania pozwolą 
na wykonanie większości prac obrób-
czych związanych z  gwintowaniem. 
Automatyczne urządzenia do wierce-
nia i gwintowania z serii LBL ogranicza-
ją koszty, zmniejszając czas obróbki ma-
szynowej w wyposażeniu pomocniczym 
lub w specjalnych projektach na zauto-
matyzowanych stanowiskach. Powyższe 
urządzenia charakteryzują się szybkim 
i precyzyjnym prowadzeniem gwintow-
ników w wieloetapowych procesach. 
Te wysoce niezawodne jednostki do-
stępne są w 3 rozmiarach uzależnionych 
od wielkości otworów i rodzaju obra-
bianego materiału (do Ø 20 mm w sta-
li oraz Ø  32  mm  w  aluminium). Pod-
stawowe modele to: LBL25, LBL35 oraz 
LBL45. Powyższe automaty można do-
posażyć w różnego typu uchwyty, po-
dwójne głowice oraz dołączane elemen-
ty służące do gwintowania. Wszystkie 
wersje jednostek LBL zapewniają niski 
poziom hałasu dzięki zastosowaniu za-
awansowanych tłumików wylotu po-
wietrza wbudowanych w  obu-
dowę urządzenia. Szeroką 

ofertę gwinciarek pneumatycznych – 
gwintownic znajdziemy również wśród 
oferty firmy Atmo Sp. z o.o. Gwinciarka 
pneumatyczna Airpro SA8208 to narzę-
dzie przeznaczone do gwintowników 
ręcznych i maszynowych z uchwytem 
uniwersalnym umożliwiającym mo-
cowanie gwintowników w  zakresie 
M3-M12 w  normie ISO, DIN376 oraz 
DIN371. Gwintownica ma uniwersalny 
boczny uchwyt, zwiększający komfort 
pracy. Gwinciarka model Airpro SA-8213 
ma adapter mocujący typ TH1B12 i może 
być wyposażona w uchwyty szybkowy-
mienne typu TCS1B ze sprzęgłem prze-
ciążeniowym ograniczającym moment 
obrotowy i z możliwością jego regulacji. 
Zastosowanie takiego uchwytu zapobie-
ga uszkodzeniom gwintowników (łama-
niu) podczas procesu gwintowania oraz 
umożliwia gwintowanie otworów nie-
przelotowych. Model SA-8222 to z kolei 
pneumatyczna gwintownica Heavy Duty 
przeznaczona do pracy z gwintownika-
mi M2-M12. Ta mocna gwinciarka wypo-
sażona jest w samocentrujący uchwyt 
uniwersalny oraz tłumik hałasu. Prze-
mysłowa gwinciarka marki FUJI z oferty 
Atmo przeznaczona jest do gwintowa-
nia otworów przelotowych w stali M6 
oraz aluminium M8. Charakteryzuje się 
solidną, mocną konstrukcją pozwalają-
cą na pracę w przemyśle ciężkim. Na-
rzędzie wyposażone jest w  przewód 
zasilający i tłumik hałasu, a monolitycz-
na obudowa w całości wykonana jest 
z odlewu aluminium. Zalety gwinciarki 
FT-6BX-1 to ponadto: wahliwa, centru-
jąca gwintownik oprawka, obrotowe 
o 360° złącze wlotu powietrza oraz ni-
ski poziom hałasu – 74 dBA. Inny mo-
del warty przedstawienia to gwinciarka 

SA-8271 z głowi-
cą uniwersalną 
r e g u l a c y j n ą 

SA-TC004 do gwintowa-
nia w  zakresie M4-M12. 

Głowica umożliwia gwinto-
wanie otworów nieprzelotowych 

oraz pozwala na  ustawienie mocy 
gwintownicy na odpowiedni zakres (np. 
gwintownik M6 – pozycja 6 na skali gło-
wicy). Ma dodatkowy boczny uchwyt 
zwiększający efektywność pracy oraz 
komfort. Gwintownica pneumatyczna 

marki AIRPRO model SA-8268-T1 z auto-
matycznym wyprowadzeniem gwintow-
nika przeznaczona jest do gwintowania 
w zakresie M4-M12. Ma funkcję push-
-pull oraz autorewers – automatyczny 
mechanizm cofnięcia sprzęgła głowicy 
gwintującej. Funkcja ta umożliwia gwin-
towanie otworów nieprzelotowych oraz 
zapobiega łamaniu gwintowników. Na-
rzędzie może współpracować z samo-
centrującym uchwytem uniwersalnym 
HTPB12 – wahliwym. 

Natomiast jeśli większość detali wy-
twarzana jest na jednym stanowisku pra-
cy, to lepiej będzie stosować gwintow-
nice pneumatyczne na  pantografach. 
Rozwiązania takie w znaczny sposób au-
tomatyzują i przyspieszają proces gwin-
towania, a precyzja wykonania gwintu 
w znacznym stopniu przewyższa stopień, 
w jakim byłoby to wykonane gwintow-
nicą ręczną. Pneumatyczna gwintowni-
ca na pantografie to chociażby model 
TY-S. Narzędzie wyposażone jest w kom-
plet uchwytów szybkowymiennych typu 
TCS do gwintowników w DIN 371 lub 
DIN 376 do  wyboru, a  uchwyty mają 
sprzęgła przeciążeniowe, które zapobie-
gają uszkodzeniu gwintownika. Ramię 
reakcyjne daje pewność pracy w  osi, 
zaś blok przygotowania powietrza po-
zwala na kontrolowanie ciśnienia robo-
czego oraz poziomu oleju smarującego 
gwintownicę. Ciśnienie zasilania wzglę-
dem średnicy gwintowania M3-M4 wy-
nosi 2-3 barów, przy M5-M8 to 3-5 ba-
rów, a M10-M12 – 6,5-8 barów. Model 
TY-M ma ciśnienie zasilania względem 
średnicy gwintowania M5-M8 3-5 barów 
oraz M10-M16 – 6,5-8 barów. Promień 
pracy obydwu tych gwintownic wynosi 
110 cm. Do montowania na ramionach 
pantografowych lub do pracy ręcznej 
jest także przystosowana gwinciarka 
SA-8270, której mocna i  zwarta kon-
strukcja pozwala na pracę w warunkach 
przemysłowych. Inne tego typu narzę-
dzie to gwintownica SA-8214P-KIT, która 
w zestawie ma głowicę SA-TC004 umoż-
liwiającą gwintowanie otworów nieprze-
lotowych oraz pozwala na ustawienie 
mocy na odpowiedni zakres, np. gwin-
townik M6 – pozycja 6 na skali głowicy.

– Należy pamiętać, że gwintownice 
pneumatyczne ze względu na swoje wa-

Fot. 6. Ręczna gwinciarka z napędem 
mechanicznym 600-I 

Fot. Ridgid
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lory wypierają w tej chwili z rynku po-
dobne narzędzia elektryczne. Wyróżniają 
się szczególnie ze względu na dużą ży-
wotność i moc. Trwała i niewielkich roz-
miarów konstrukcja oraz łatwość obsługi 
pozwalają na ich stosowanie z powo-
dzeniem w ciężkich pracach produkcyj-
nych. Jedyny mankament to hałas – wy-
dostające się zużyte powietrze z silnika 
gwintownicy jest uciążliwe, ale zwa-
żywszy na to, że sam proces gwintowa-
nia jest hałaśliwy, jest to bez znaczenia 
– wyjaśnia Bogdan Czyżewski z firmy 
Atmo Sp. z o.o. 

Korzyści z gwintowania
Możemy zgodzić się ze stwierdzeniem, 
że prace instalatorskie wcale nie muszą 
być aż tak pracochłonne, jeśli tylko za-
stosujemy specjalistyczne narzędzia wy-
sokiej jakości. Powyższa charakterysty-
ka dowodzi, że współczesne gwinciarki 
i gwintownice to narzędzia najwyższej 
klasy, które zapewniają niezmienną 
niezawodność oraz wydajność w sze-
rokim zakresie zastosowań. Dzisiejszy 

rynek oferuje zarówno gwintownice 
pneumatyczne, przez poręczne gwin-
townice ręczne wraz z  wymiennymi 
głowicami gwinciarskimi, nożami oraz 
innymi akcesoriami, gwintownice elek-
tryczne zasilane z sieci, jak również ma-
szyny do gwintowania z  funkcją gra-

towania, wyoblania oraz obcinania 
– idealne do pracy na placu budowy 
oraz w warsztacie. W przypadku każde-
go z tych urządzeń ich nowoczesna, er-
gonomiczna konstrukcja z pewnością 
czyni pracę łatwiejszą, bezpieczniejszą 
i wydajniejszą.  

Fot. 7. Stacjonarna gwintownica elektryczna ZPM-50
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ULTRACUT FBS II  jest następczynią nie-
zawodnej śruby FSB, która od wielu lat 
była jednym z najbardziej popularnych 

rozwiązań na rynku w kategorii śrub do mo-
cowania w betonie. Nowy produkt przewyż-
sza większość dostępnych obecnie rozwiązań 
pod względem wytrzymałości, jak i innowacji 
w montażu. 

ULTRACUT osiąga najwyższy możliwy 
poziom nośności w zakresie wyrywania, jak 
i ścinania, dlatego sprawdza się w przypad-
ku największych obciążeń. – Wspólnie z inży-
nierami i projektantami stworzyliśmy śrubę, 
która znajdzie szerokie zastosowanie na ryn-
ku budowlanym, jednocześnie odbiegając 
od zwykłych rozwiązań. ULTRACUT wyzna-
cza nowy standard dla zakotwień w betonie, 
co jednoznacznie wykazały testy zniszczenio-
we. Najwyższa nośność na wyrywanie zostaje 
utrzymana nawet przy użyciu mniejszej liczby 
punktów mocujących. Umożliwia to zastoso-
wanie śrub jako pojedynczych punktów mo-
cujących w betonie zarysowanym i niezaryso-
wanym – mówi Artur Pławny z fischer Polska. 

ULTRACUT ma wszechstronne zastosowa-
nie i jest szczególnie polecana do wykony-
wania konstrukcji drewnianych i stalowych. 
Może być wykorzystywana m.in. przy moco-
waniu szalunków, budowie domów drewnia-
nych, w lekkich konstrukcjach stalowych, sys-
temach windowych, konstrukcji regałów, hal 
przemysłowych czy nawet w robotyce. Uni-
wersalność produktu jest efektem specjalnej 
geometrii (m.in. unikalny kształt zębów), dzię-
ki której montaż jest niezwykle łatwy i bez-
pieczny. Stożkowy łeb zagłębiany zapewnia  
estetyczny wygląd mocowania. ULTRACUT 
jest pierwszą i jedyną śrubą na rynku euro-
pejskim, która może być stosowana w sferze 
sejsmicznej o kategorii C1 i C2 przy jednocze-
snym zachowaniu najwyższych parametrów 
bezpieczeństwa. 

Co więcej, odpowiednio hartowany gwint 
umożliwia wielokrotne stosowanie tej samej 
śruby,  a specjalna tuleja kontrolna pozwa-
la sprawdzić, czy stopień zużycia kwalifiku-
je ją do ponownego wykorzystania. To udo-
godnienie jest szczególnie przydatne przy 
wykonywaniu konstrukcji tymczasowych lub 
kotwienia w świeżym betonie. – Tulejka kon-
trolna musi zostać nasunięta na gwint śruby 
ULTRACUT przed każdym montażem. Jeśli 
śrubę dałoby się przełożyć tak, aby jej koniec 
wystawał przez tulejkę, to będzie oznaczać, 
że gwint jest już zużyty i śruba nie nadaje się 
do zastosowania zgodnie z aprobatą. Nieza-
leżnie od tego, produkt powinien być zawsze 
sprawdzany wizualnie. Jeśli ma jakiekolwiek 
uszkodzenia (np. powstałe na skutek korozji), 
to konieczne musi być wymieniony – dodaje 
Artur Pławny.

Dodatkowym atutem ULTRACUT jest moż-
liwość regulacji osadzenia gwintu w otworze 
podczas montażu. W zależności od potrzeb 
śruba może zostać poluzowana i dopasowana 
do podłoża. W określonych warunkach (jeśli 

wierci się pionowo w górę czy w dół) montaż 
może odbyć się bez konieczności czyszczenia 
otworu, co znacznie skraca czas pracy i umoż-
liwia prowadzenie prac w trudno dostępnych 
miejscach. – Innowacyjne możliwości w mon-
tażu są odpowiedzią na współczesny trend 
w budownictwie, jakim jest stosowanie śrub 
do betonu w coraz szerszym zakresie prac. 
A to wymaga szybkich, a zarazem bezpiecz-
nych rozwiązań. Udogodnienia wprowadzo-
ne dla montażystów w przypadku ULTRACUT 
skracają czas pracy i pozwalają na wielokrotne 
zastosowanie tej samej śruby, co jest zupeł-
nym novum na rynku mocowań – podkreśla 
Artur Pławny.

Większość śrub może być montowana 
na trzech różnych głębokościach, co umożli-
wia kotwienie w podłożach o różnej grubości. 
Dzięki opatentowanej geometrii możemy też 
wykonać zamocowanie bezrozporowe. Istnie-
je też możliwość korekty wykonanego mo-
cowania – bez obawy o uszkodzenie śruby 
czy otworu. 

Na polskim rynku ULTRACUT FBS II  jest 
dostępna w  rozmiarze średnic od  8  do 
14 mm. 

fischer wprowadził na ry-
nek śrubę nowej generacji 
do betonu zarysowanego. 
ULTRACUT FBS II osiąga im-
ponujące parametry wytrzy-
małościowe oraz stwarza zu-
pełnie nowe możliwości dla 
profesjonalnych montaży-
stów. Nowe zakotwienie jest 
multifunkcjonalne i sprawdzi 
się w wielu różnych branżach 
budowlanych.

ULTRACUT FBS II FISCHER
- nowy standard zakotwień w betonie 
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ZALETY PRODUKTU:
– szybki i komfortowy montaż,
– opcja regulacji położenia w otworze 

lub umieszczenia dodatkowej 
podkładki wyrównującej,

– 3 różne głębokości zakotwienia lub 
1 dla wersji krótkiej,

– możliwość wielokrotnego 
zastosowania tej samej śruby,

– możliwość montażu bez konieczności 
czyszczenia otworu.



Wiedza i  informacja są  kluczo-
wym zasobem współczesnych 
przedsiębiorstw. Wiedza może 

być źródłem innowacji stanowiących 
elementy przewagi konkurencyjnej fir-
my. Podstawowym warunkiem zwięk-
szania poziomu innowacyjności każde-
go przedsiębiorstwa jest tzw. własność 
intelektualna (ang. intellectual proper-
ty), która ma dwie kluczowe cechy: jest 
opublikowana i jednocześnie chroniona 
prawem. Jednym z najbardziej charakte-
rystycznych rodzajów własności intelek-
tualnej jest patent. Patent na wynalazek 
lub patent na wzór użytkowy jest rodza-

jem decyzji administracyjnej, udzielonej 
przez państwo lub wspólnotę państw, 
przyznającej właścicielowi patentu okre-
ślone w czasie prawo do wyłącznego 
czerpania korzyści z pewnego rozwią-
zania technicznego. Warunkiem uzyska-
nia tej decyzji jest zgłoszenie opisu ta-
kiego rozwiązania technicznego, które 
jednocześnie jest: nowe, nieoczywiste 
oraz użyteczne. Po dokonaniu zgłoszenia 
urząd patentowy analizuje rozwiązanie 
i w przypadku spełnienia tych warun-
ków, zwykle po kilku latach, wydaje de-
cyzję o udzieleniu patentu. Maksymalny 
możliwy czas ochrony patentowej wyna-
lazku lub wzoru użytkowego nie przekra-
cza 20 lat. Koszty utrzymania i uzyskania 
patentów składają się z kosztów zgłosze-
nia oraz kosztów ochrony patentowej. 
Stosuje się zasadę, że najtańsze są pierw-
sze lata ochrony, a później cena wzrasta. 
Przykładowo w Urzędzie Patentowym 

RP pierwsze trzy lata ochrony kosztują 
480 zł, a za ostatni dwudziesty rok należy 
zapłacić już 1550 zł.

Wynalazki opatentowane w określo-
nym urzędzie patentowym są chronione 
tylko na obszarze jego jurysdykcji. Skut-
kuje to tym, że szczególnie wartościowe 
rozwiązania bywają zastrzegane w wie-
lu urzędach patentowych, tworząc tzw. 
rodziny patentów. Rodzina patentów 
to kilka lub kilkanaście zgłoszeń paten-
towych i przyznanych patentów zareje-
strowanych w różnych krajowych i mię-
dzynarodowych biurach patentowych 
i dotyczących tego samego innowacyj-
nego rozwiązania technicznego. Wszyst-
kie patenty lub zgłoszenia w określonej 
rodzinie patentów mają tę samą datę 
pierwszeństwa. Zgodnie z Konwencją 
paryską datę pierwszeństwa stanowi 
pierwsze zgłoszenie wynalazku, nieza-
leżnie od faktu, czy został przyznany, czy 

dr inż. Maciej Sydor (sydor@up.poznan.pl)
Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INNOWACYJNOŚĆ 
MIERZONA PATENTAMI 
łączników gwintowych 
do tworzyw drzewnych

Literatura patentowa jest 
najlepszym narzędziem 
do identyfikacji innowa-
cji i śledzenia zmian tech-
nologicznych. Jest bardzo 
uporządkowana od strony 
formalnej i powszechnie 
dostępna. Dane z biblio-
metrycznych analiz opisów 
patentowych można uznać 
za wiarygodne, rzetelne 
i obiektywne, ponieważ wy-
nika to bezpośrednio ze sto-
sowanych procedur w trak-
cie zgłaszania wynalazków 
w poszczególnych urzędach 
patentowych.

Rys. 1. Liczba patentów w poszczególnych latach
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odrzucony lub czy zgłoszenie jest w trak
cie rozpatrywania.

Liczba dokumentów 
patentowych dotyczących 
„środków połączeniowych 
z gwintem śrubowym”
Wszystkie zgłoszenia patentowe mają 
jednakową i usystematyzowaną struk
turę. Składają się z tytułu, ze wskazania 
dziedziny techniki, z opisu stanu tech
niki, ze wskazania istoty wynalazku, tzw. 

„przykładu wykonania” wynalazku, oraz 
z  zastrzeżeń patentowych. Dziedzina 
techniki wskazywana jest za  pomo
cą jednej lub kilku klasyfikacji paten
towych. Najpopularniejsza jest Mię
dzynarodowa Klasyfikacja Patentowa 
(ang. International Patent Classification) 
zawierająca na czwartym, najniższym, 
poziomie około 77 000 grup klasyfika
cyjnych (czteropoziomowa struktura IPC 
składa się z działów, działy zawierają kla
sy, a te podzielone są na podklasy, zaś 

w podklasach znajdują się grupy). Opis 
stanu techniki w zakresie wynalazku jest 
zdecydowanie najciekawszym elemen
tem każdego opisu patentowego, znaj
dują się w nim zwykle liczne odwołania 
do innych, starszych dokumentów pa
tentowych, a jego konkluzją jest wskaza
nie pewnego istotnego i nierozwiązane
go dotychczas problemu technicznego. 
Z założenia rozwiązaniem tego wskaza
nego problemu jest wynalazek, którego 
opis dotyczy. Każdy wynalazek powinien 
być możliwy do wytworzenia przy dzi
siejszym stanie techniki, więc zgłosze
nie patentowe zawiera opis przykładu 
wykonania obiektu będącego istotą 
wynalazku. Przykład wykonania zwykle 
uzupełniony jest rysunkami, do których 
odnoszą się opis wynalazku oraz sformu
łowane zastrzeżenia patentowe. Zastrze
żenia patentowe są rodzajem podsumo
wania opisu wynalazku określającego 
precyzyjnie zakres wynalazku.

Wszystkie dokumenty patentowe 
są opublikowane. Dokumentów paten
towych można poszukiwać za pomo
cą kilku powszechnie dostępnych baz 
danych (Patent Lens, Google Patents, 
WIPO – Patentscope) lub bezpośred
nio na stronach urzędów patentowych 
(np. EPO – Europejski Urząd Patentowy, 
USPTO – Urząd Patentowy USA, IPDL – 
Japoński Urząd Patentowy, SIPO – Chiń
ski Urząd Patentowy, DPMA – Niemiec
ki Urząd Patentowy). Do analizy danych 
można wykorzystać komercyjne opro
gramowanie typu software as a service, 
np.: Relecura, Patent iNSIGHTPro, Clari
vate Analitycs itp. W celu identyfikacji 
dokumentów patentowych wynalazków 
wkrętów do drewna i do tworzyw drew
nopochodnych poszukiwano dokumen
tów patentowych zawierających w po
lach title, abstract lub claims słowo wood 
i słowo screw oraz jednocześnie zakwali
fikowanych w International Patent Cla

Kryteria
Liczba wszystkich rodzin 

patentów w grupie 
F16B 25

Liczba wszystkich 
dokumentów patentowych 

w grupie F16B 25

Liczba i odsetek rodzin 
patentów wkrętów 

do drewna

Liczba i odsetek 
dokumentów patentowych 

wkrętów do drewna

Zgłoszenia i przyznane 
patenty (19022016)

5808 13 545 611 (10,5%) 1031 (7,6%)

Przyznane patenty 
(19022016)

2916 6727 337 (11,6%) 625 (9,3%)

Tab. 1. Wyniki poszukiwań patentów gwintowanych łączników do tworzyw drzewnych

Rys. 2. Znaczne zwiększenie liczby patentów w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku

Rys. 3. Wynalazki wkrętów z podziałem na kraje (JP – Japonia, CN – Chiny, DE – Niemcy, 
TW – Taiwan, GB – Wielka Brytania, USA – Stany Zjednoczone, EPO – Europejski Urząd Patentowy, 
CA – Kanada, FR – Francja, KR – Korea Południowa) 
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ssification (IPC) do grupy F16B 25 (dział F 
oznacza: budowę maszyn, oświetlenie, 
ogrzewanie, uzbrojenie, technikę miner-
ską; klasa 16 to: elementy maszyn lub 
jednostki maszynowe, ogólne założenia 
prawidłowego sposobu pracy maszyn 
lub urządzeń, izolacja termiczna ogól-
nie; podklasa B to: urządzenia do mo-
cowania lub zabezpieczania elementów 
konstrukcyjnych lub części maszyn, np.: 
gwoździe, sworznie, śruby, pierścienie 
sprężynujące, zaciski, klamry lub kliny; 
połączenia lub łączniki; grupa 25 obej-
muje: wkręty tworzące gwint w mate-
riale, w który są wkręcane, np. wkręty 
do drewna, wkręty samogwintujące).

Grupa ta ma następującą zawartość: 
F16B 25/00: wkręty tworzące gwint 
w materiale, w który są wkręcane, np. 
wkręty do drewna, wkręty samogwin-
tujące:
• F16B 25/02 – przez działanie polega-

jące na skrawaniu i usuwaniu mate-
riału, np. rowkowe wkręty samogwin-
tujące;

• F16B 25/04 – przez działanie polega-
jące na rozcinaniu na warstwy i prze-
mieszczaniu materiału, np. wkręty 
do drewna z ostrymi wierzchołkami 
gwintu;

• F16B 25/06 – przez spęczanie, tzn. 
działanie polegające na odkształca-
niu materiału;

• F16B 25/08  – przez kombinację 
dwóch lub wszystkich działań przewi-
dzianych w grupach F16B 25/02 F16B 
25/06;

• F16B 25/10 – wkręty spełniające do-
datkową funkcję oprócz tworzenia 
gwintu, np. wkręty wiercące otwo-
ry (Międzynarodowa Klasyfikacja Pa-
tentowa. Poziom zaawansowany 
2012.1, 2012).
W  wyszukiwaniu uwzględniono 

wszystkie pięć wyżej wskazanych pod-
grup grupy F16B 25. Brano pod uwagę 
wszystkie wynalazki wkrętów udoku-
mentowane zgłoszeniami patentowy-
mi po 1900 roku.

Wyniki wyszukiwania patentów
W efekcie przeprowadzonej kwerendy 
zidentyfikowano 645 rodzin patentów 
łączników do drewna i tworzyw drewno-
pochodnych składających się z 1157 uni-

kalnych dokumentów patentowych po-
chodzących z lat 1902-2016. Następnie 
dokonano przeglądu i weryfikacji uzy-
skanej listy rodzin patentów, usuwając 
z tej listy patenty niedotyczące wkrętów 
do drewna. Ostatecznie uzyskano zbiór 
liczący 611 rodzin dokumentów paten-
towych zawierających 1031 wniosków 
o udzielenie patentu na wynalazek lub 
decyzji o udzieleniu ochrony na wzór 
użytkowy. Opisywane wyniki poszuki-
wań przedstawiono w tab. 1,  zawiera 
ona liczbę wszystkich rodzin patentów 
w grupie F16B 25 oraz na tym tle licz-
bę i odsetek rodzin patentów wkrętów 
do drewna.

Czas życia patentu rozpoczyna się 
od  jego zgłoszenia do urzędu paten-
towego, później następuje publikacja 
zgłoszenia z  podaną datą pierwszeń-
stwa, zgłoszenia opisujące rozwiązania 
o odpowiednim poziomie wynalazczo-
ści otrzymują po  kilku latach ochro-
nę prawną, a następnie (w zależności 
od opłaconego czasu) ta ochrona wy-
gasa. Ten proces dla każdego paten-
towanego wynalazku jest wyznaczany 
pięcioma datami: filed, priority, published, 
grant, expiry (data zgłoszenia, data pierw-
szeństwa, data publikacji, data przyzna-
nia, wygaśnięcie). Opisywany ciąg dat 
w odniesieniu do liczby patentów wkrę-
tów do drewna w okresie od 1902 roku 
przedstawiono na rys. 1.

Jak widać na rys. 1, znaczne zwiększe-
nie liczby zgłoszeń patentowych nastą-
piło na początku lat dziewięćdziesiątych 
dwudziestego wieku, maksimum przy-
pada na rok 2007, w którym opubliko-
wano ponad 40 zgłoszeń patentowych. 
Przedstawiono to bliżej na rys. 2.

Najwięcej wynalazków pochodzi z Ja-
ponii, następnie z Chin oraz z Niemiec. 
W tych trzech krajach po raz pierwszy 
zgłoszono do opatentowania około 60% 
wszystkich wynalazków. Na rys. 3 przed-
stawiono liczby wynalazków wkrętów 
do  drewna dokonanych w  dziesięciu 
najbardziej innowacyjnych w tej dzie-
dzinie krajach.

Dokumenty patentowe umożliwiają 
identyfikację firm produkujących wkręty 
do drewna i jednocześnie przywiązują-
cych największą wagę do tworzenia roz-
wiązań innowacyjnych. Dziewięć najbar-
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dziej innowacyjnych w tym zakresie firm, 
wraz z liczbą dokumentów patentowych 
zarejestrowanych we wszystkich świato-
wych urzędach patentowych przedsta-
wiono na rys. 4.

Podsumowanie
Patent na wynalazek lub patent na wzór 
użytkowy jest bardzo atrakcyjnym źró-
dłem wiedzy technicznej. Co  do  za-
sady wszystkie zgłoszenia patentowe 
są powszechnie dostępne, więc można 
je przeszukiwać, stosując rozmaite kry-
teria. W niniejszym artykule przedsta-
wiono:
• liczby dokumentów patentowych 

dotyczących wkrętów do  drewna 
na tle wszystkich zgłoszonych łącz-
ników w grupie klasyfikacyjnej IPC 
F16B 25 (tab. 1);

• zmiany, a  w  zasadzie przyrost licz-
by zgłoszeń patentowych w  cza-
sie na przestrzeni ostatnich ponad 
100 lat (rys. 1);

• kraje (rys. 3) oraz koncerny o najwięk-
szej liczbie zgłoszonych wynalazków 

WSPIERAMY 
SPECJALISTÓW 

W ICH CODZIENNEJ PRACY

Zamów: www.dlaspecjalistow.pl
tel. 32 788 51 28, Infolinia: 801 888 980

Zostań 
prenumeratorem:
Prenumerata roczna

159 zł brutto 
(119,44 zł netto + 8% VAT  

oraz koszty pakowania i wysyłki)

NAJBARDZIEJ DYNAMICZNE
CZASOPISMO W BRANŻY

   Sprawdzone informacje – wysoki poziom merytoryczny gwarantują autorzy 

– wieloletni praktycy oraz najwybitniejsi polscy naukowcy.

   Praktyczny wymiar artykułów – wsparcie i źródło informacji 

w codziennej pracy.

   Łatwy dostęp do wiedzy – możliwość regularnego poznawania najnowszych 

trendów i rozwiązań.

   Opinie specjalistów – prognozy rynkowe, analizy zagadnień formalno-

prawnych, studia przypadków.

wkrętów do tworzyw drzewnych 
(rys. 4).
Znamienny jest rys. 3, z którego wy-

nika, że krajem pierwszego zgłoszenia 
największej liczby wynalazków wkrętów 
do tworzyw drzewnych była Japonia 
oraz że w krajach azjatyckich (Japonia, 
Chiny, Tajwan oraz Korea Południowa) 

patentuje się najwięcej wynalazków 
wkrętów do tworzyw drzewnych. 

Piśmiennictwo
1. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa. 

Poziom zaawansowany 2012.1. Urząd Pa-
tentowy Rzeczypospolitej Polskiej, War-
szawa 2012.

Rys. 4. Firmy będące właścicielami największej liczby dokumentów patentowych dotyczących 
wkrętów do drewna i tworzyw drzewnych

reklama
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Przygotowując plany mocowa-
nia ścian i  dachów wykonanych 
w technologii płyt warstwowych 

dla naszych Klientów, często spotykamy 
się z sytuacją, w której nośność wkrętów 
wyposażonych jedynie w podkładkę jest 
niewystarczająca, ze względu na ogra-
niczoną ilość miejsca przeznaczonego 
na łączniki, które mogą być zastosowane. 
Problem występuje w przypadku mon-
tażu dachowych płyt warstwowych oraz 
płyt ściennych z tzw. ukrytym zamkiem. 

Oczywiście można wykonać montaż 
w dolnej fali dachowej płyty warstwo-
wej, zwiększając ryzyko powstania prze-
cieków lub w przypadku płyt z ukrytym 
zamkiem, tzw. montaż widoczny, kosz-
tem estetyki, jaką dają tego rodzaju płyty. 
Są to jednak rozwiązania, których można 
uniknąć.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom, 
firma Baltic Fasteners zaprojektowała 
dwa produkty umożliwiające zwiększe-
nie nośności wkrętów: podkładki siodło-
we typu MSW (tzw. kaloty) oraz rozdzie-
lacze naprężeń typu MSD (tzw. podkładki 
liniowe). Asortyment ten został przeba-
dany przez Instytut Techniki Budowla-
nej w połączeniu ze wszystkimi typami 
wkrętów do mocowania płyt warstwo-
wych produkowanymi przez naszą fir-
mę. Wyniki badań pokazały, że nośność 
wkrętów stosowanych z akcesoriami jest 
nawet kilkukrotnie wyższa w stosunku 
do nośności wkrętów wyposażonych je-
dynie w podkładkę. 

Baltic Fasteners Sp. z o.o. 
produkuje między innymi 
profesjonalne zamocowania 
budowlane. Naszym celem 
jest dostarczanie rozwiązań, 
których montaż jest przy-
jemnością, a bezpieczeń-
stwo – priorytetem.

Zespół Baltic Fasteners

MONTAŻ 
PŁYT WARSTWOWYCH
z użyciem sprawdzonych akcesoriów Baltic Fasteners 
pozwala na zmniejszenie kosztów montażu

Baltic Fasteners Sp. z o.o. 
11-034 Stawiguda, ul. Jarzębinowa 10
tel. +48 89 722 95 55
fax +48 89 670 77 71
info@balticfasteners.pl
www.balticfasteners.com

Stosowanie naszych akcesoriów umoż-
liwia maksymalne wykorzystanie nośności 
wkrętów, co pozwala na zmniejszenie ich 
ilości potrzebnej do wykonania montażu 
obudowy, a co za tym idzie – na redukcję 
kosztów (w większości wypadków). Do-
kładny stopień wykorzystania zwiększonej 
nośności wkrętów stosowanych z akceso-
riami jest możliwy do określenia po wyko-
naniu planu mocowania dla konkretnego 
budynku. Pełna informacja dotycząca ofer-
ty akcesoriów montażowych jest dostępna 
na stronie www.balticfasteners.pl. 

Pianka EPDM idealnie dostosowuje 
się do profilu okładziny zewnętrznej 

płyty warstwowej, zachowując 
szczelność i elastyczność

Wytłoczone logo Baltic Fasteners 
zapewnia łatwą identyfikację 

i potwierdza oryginalność produktu.
Kalota pozwala na maksymalne 
wykorzystanie nośności wkrętów, jak 
również zapobiega odkształceniu płyty.

Wytłoczone logo Baltic Fasteners 
zapewnia łatwą identyfikację 

i potwierdza oryginalność produktu.

Rozstaw otworów dostosowany do sposobu 
mocowania płyty warstwowej.

Kształt dopasowany 
do typowych zamków 
płyt warstwowych.
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Budownictwo mieszkaniowe opar-
te na technologii szkieletu drew-
nianego od  wielu lat w  Europie 

Zachodniej jest traktowane równorzęd-
nie z tradycyjnymi technologiami mu-
rowanymi. Poza dużym udziałem tego 
typu konstrukcji w budowlanych reali-
zacjach mieszkaniowych z każdym ro-
kiem zyskuje ona na popularności. Więk-
sza świadomość inwestorów i zwracanie 
uwagi na względy ekologiczne przema-
wiają za wyborem domów drewnianych. 
Coraz większą wagę przykłada się nie tyl-
ko do dużo mniejszych kosztów ogrze-
wania domów szkieletowych, ale także 
do względów ekologicznych, wynikają-
cych z odnawialności surowca, z jakiego 
budowany jest przyszły dom. Kolejną nie-
zwykle istotną kwestią jest czas budowy. 
W przypadku prefabrykowanych domów 
drewnianych czas między wykonaniem 
fundamentu a  oddaniem gotowego 
domu wynosi z reguły maksymalnie kil-
ka tygodni. Tak krótki czas budowy po-

średnio wpływa na koszt domu, bo dzięki 
temu nie ma konieczności wynajmowa-
nia innego mieszkania w czasie długo-
trwałej budowy tradycyjnymi metodami. 
Właśnie z tego powodu prefabrykowane 
technologie szkieletowe przeżywają naj-
większy wzrost popularności. 

Specyfika projektowania 
budynków szkieletowych
Budowanie w oparciu o szkielet drew-
niany wymusza zastosowanie wielu ele-
mentów złącznych, w tym złączy ciesiel-
skich. Znajdują tu zastosowanie wieszaki 
belek w połączeniu belek stropowych, 
kątowniki w połączeniu krokwi z ocze-
pem i inne dobrze znane złącza. Dodat-
kowo specyfika projektowania budyn-
ków szkieletowych, a także technologia 
ich budowania wymuszają kilka dodat-
kowych złączy, które są dedykowane wy-
łącznie do tego typu obiektów.

Zastosowanie specjalistycznych złą-
czy wymuszone jest także specyficzny-

mgr inż. Tomasz Szczesiak
inżynier wsparcia technicznego w Simpson Strong-Tie

ZŁĄCZA KOTWIĄCE
do domów drewnianych

Na rynku budowlanym je-
steśmy świadkami ciągłego 
rozwoju i wzrostu popular-
ności budownictwa drew-
nianego, w szczególno-
ści szkieletu drewnianego. 
Oczywistymi elementami 
złącznymi przy tego typu 
obiektach są: gwoździe, 
wkręty, śruby i złącza cie-
sielskie. Warto jednak zwró-
cić uwagę na pewną grupę 
złączy ciesielskich, która 
odgrywa szczególną i bar-
dzo ważną rolę w budyn-
kach szkieletowych. Tą gru-
pą są złącza kotwiące.

Rys. 1. Mechanizmy zniszczenia budynku 
szkieletowego

Fot. 2. Zniszczenie budynku przez 
przesunięcie po fundamencie

Fot. 3. Kotwienie podwaliny przeciw przesunięciu budynku po fundamencie

a) b) c) d)

Fo
t. 

Si
mp

so
n 

St
ro
ng

-T
ie

Fot. 1. Montaż prefabrykowanego domu 
szkieletowego
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mi aspektami pojawiającymi się w cza-
sie projektowania drewnianej konstrukcji 
szkieletowej. Projektując budynek szkie-
letowy, należy uwzględnić mechanizmy 
zniszczenia, których nie uwzględnia 
się w murowanych budynkach trady-
cyjnych. Wynika to  głównie z  różnicy 
ciężaru ścian wykonywanych w  tych 
technologiach. Ściana szkieletowa jest 
nieporównywalnie lżejsza niż ściana 
murowana o tych samych wymiarach. 
Z reguły jest to duża zaleta, może także 
powodować kilka dodatkowych proble-
mów, przed którymi należy się zabezpie-
czyć. Mechanizmy zniszczenia, które na-
leży uwzględnić i przed którymi należy 
zabezpieczyć budynek, są następujące: 
utrata sztywności, przesunięcie, obróce-
nie i poderwanie (rys. 1).

Zniszczenie 
przez przesunięcie
Mechanizm zniszczenia budynku szkie-
letowego przez przesunięcie po  fun-
damencie w swojej istocie jest bardzo 
prosty. Konstrukcję budynku należy roz-
patrywać jako pewną bryłę, na którą od-
działuje obciążenie wiatrem. Sumując 
poziome składowe tych oddziaływań, 
można uzyskać uogólnioną siłę pozio-
mą, przesuwającą budynek po funda-
mencie (fot. 2).

Dość trudno na  etapie projekto-
wania uwzględniać tarcie budynku 
po fundamencie wynikające z jego cię-
żaru własnego, ponieważ szacowanie 
współczynnika tarcia może być bardzo 
nieprecyzyjne. Z tego powodu dla celów 
projektowych z reguły pomija się tarcie 
w dalszej analizie. Aby przeciwdziałać 
przesunięciu, łączy się podwalinę i pas 
dolny panela ściennego z fundamentem 
z wykorzystaniem połączeń ścinanych. 
Istnieje wiele sposobów zapewnienia 
właściwego połączenia z fundamentem, 
które będzie zapobiegać przesunięciu 
budynku. Do najpopularniejszych na-
leżą: zastosowanie szpilek zatapianych 
w świeżej mieszance betonowej i zako-
twienie kotwami mechanicznymi lub 
chemicznymi. Kilka przykładowych spo-
sobów przedstawiono na fot. 3.

Wszystkie wspomniane rozwiązania 
są równie dobre, jeśli są odpowiednio 
zaprojektowane i  wykonane. Wybór 

najefektywniejszego sposobu powi-
nien wynikać z preferencji wykonaw-
cy, technologii montażu i – co chyba 
najważniejsze – stopnia prefabrykacji 
paneli ściennych. Warto zwrócić uwagę 
na fakt, że większość metod bezpośred-
niego kotwienia ściany do fundamen-
tu wymaga dostępu do wnętrza ściany, 
aby wykonać połączenie od wierzchu 
podwaliny. Jest to duże ograniczenie 
i utrudnienie w przypadku ścian prefa-
brykowanych, zamkniętych warstwami 
wykończeniowymi. Stosując zaawanso-
waną prefabrykację, wykonawca będzie 
dążył do minimalizowania prac na bu-
dowie. Z tego powodu każdy dodatko-
wy otwór w prefabrykacie, który należy 
pozostawić, aby wykonać połączenie, 
generuje kolejne prace wykończeniowe 
przy późniejszym zamknięciu otworu. 
Aby tego uniknąć, w przypadku ścian 
całkowicie prefabrykowanych ich po-
łączenie z  fundamentem wykonuje 
się przy użyciu kątowników. Kątowni-
ki są montowane do płyty fundamen-
towej, następnie podawany jest prefa-
brykat ścienny. Połączenie wykonuje się 
przez przybicie gwoździ przez kątownik 
w podwalinę i pas dolny panelu ścien-
nego (fot. 3d). Taki sposób połączenia 
całkowicie eliminuje konieczność pozo-
stawiania otworów montażowych.

Zabezpieczenie 
przed obrotem 
– zastosowanie 
złączy kotwiących
Kolejnym mechanizmem zniszczenia 
charakterystycznym dla budynków 
szkieletowych jest zniszczenie przez ob-
rót. To zjawisko, podobnie jak zniszczenie 
przez przesunięcie, wynika z niewielkie-
go ciężaru ścian o konstrukcji szkieleto-
wej. Obciążenia poziome wiatrem dzia-
łające na pewnej wysokości względem 
fundamentu mają tendencje do obróce-
nia całego budynku lub konkretnej ścia-
ny. Siła pozioma od strony nawietrznej 
działająca na pewnym ramieniu wzglę-
dem punktu obrotu tworzy moment ob-
racający. Aby jemu przeciwdziałać, nale-
ży wytworzyć odpowiednie połączenia, 
aby ich moment utrzymujący względem 
punktu obrotu był większy niż pojawia-
jący się moment obracający.

Niestety sposoby kotwienia przeciw 
przesunięciu, opisane powyżej, nie za-
bezpieczają jednocześnie ściany przed 
obrotem. Należy wyraźnie rozróżnić dwa 
typy kotwienia – jeden przeciw przesu-
nięciu, drugi – przeciw obrotowi. Połą-
czenia, których zadaniem jest zapobie-
ganie obrotowi, muszą osiągać dużą 
nośność na  poderwanie. Poderwanie 
wynika z unoszenia się nawietrznej kra-
wędzi ściany przy obrocie. Warto to wy-
raźnie zaznaczyć, ponieważ część wy-

Rys. 2. Przykłady złączy kotwiących: AH, HTT, 
AKR

Rys. 3. Zastosowanie podkładki 
usztywniającej ze złączem kotwiącym AH
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konawców całkowicie pomija kotwienie 
przeciw obrotowi, stosując jedynie ko-
twienie przeciw przesunięciu. Dlaczego 
kotwienie przeciw przesunięciu nie za-
bezpiecza jednocześnie przeciw obroto-
wi? Wynika to z faktu, że kotwiąc podwa-
linę, czyli dolną część ściany, tworzymy 
bardzo dobre połączenie z fundamen-
tem. Jednakże tym sposobem łączymy 
tylko podwalinę ściany i  jej pas dolny 
z fundamentem. Ściana szkieletowa nie 
jest monolitem, aby zabezpieczyć ścia-
nę przed obrotem, należy zakotwić jej 
główny element nośny, jakim jest słupek 
ściany. Jedynym sposobem, aby skutecz-
nie przeciwdziałać obrotowi ściany, jest 
zastosowanie złączy kotwiących. Są one 
często mylone ze standardowymi kątow-
nikami. Wynika to z budowy najprost-
szych złączy kotwiących. Są to z regu-
ły kątowniki nierównoramienne, ramię 
górne jest długie i  pozwala na  wbi-
cie w słupek dużej liczby gwoździ, ra-
mię dolne jest krótkie i przeznaczone 
do kotwienia w betonie. Różnica pole-
ga na tym, że złącza kotwiące są prze-
znaczone do przenoszenia bardzo du-
żych sił podrywających. Duża nośność 
na poderwanie jest konieczna, ponieważ 
to dzięki niej uzyskuje się siłę utrzymu-
jącą zapobiegającą obrotowi. Typowe 
złącza kotwiące przedstawiono na rys. 2.

Najważniejszą kwestią dla skutecz-
nej pracy złącza kotwiącego jest odpo-
wiednie przenoszenie siły podrywają-
cej na kotwę łączącą je z fundamentem. 
Z tego powodu większość złączy kotwią-
cych ma dodatkowe wzmocnienia bocz-
ne lub blachy wzmacniające. Dzięki nim 
złącze uzyskuje dodatkową sztywność 
i  redukowane jest początkowe prze-
mieszczenie. Innym rozwiązaniem jest 
zastosowanie grubej podkładki usztyw-
niającej (pierwsze złącze na rys. 2). Złą-
cze AH widoczne na rys. 2 nie ma żad-
nych wzmocnień usztywniających. Aby 
zapewnić odpowiednie przenoszenie 
obciążenia na  kotwę i  wyeliminować 
przemieszczenia, stosuje się podkładkę 
usztywniającą. Montowana jest ona mię-
dzy złącze a kotwę i dosuwana do gór-
nego ramienia złącza kotwiącego. Praca 
złącza kotwiącego z podkładką usztyw-
niającą i bez podkładki jest przedstawio-
ny na rys. 3.

Fot. 4. Dwuczęściowe złącze kotwiące HD2P i jego alternatywne wersje

Fot. 5. Montaż dwuczęściowego złącza kotwiącego HD2P

a) b)
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Kotwienie prefabrykowanych 
ścian szkieletowych
Zaawansowana prefabrykacja ściany, 
podobnie jak w przypadku kotwienia 
przeciw przesuwowi, rodzi także pew-
ne komplikacje w przypadku montażu 
złączy kotwiących. Podobnie jak po-
przednio, dąży się do redukcji otworów 
montażowych. Produktem stworzonym 
do rozwiązania tego problemu jest dwu-
częściowe złącze kotwiące (fot. 4). 

Idea tego złącza polega na podziele-
niu produktu na dwie części. Część górna 
montowana jest w zakładzie prefabry-
kacji do słupka ściany. Montaż odbywa 
się przed poszyciem ściany warstwami 
wykończeniowymi, kiedy jest jeszcze 
dostęp do warstwy nośnej – szkieletu 
drewnianego (fot. 5a). Część dolna jest 
kotwiona na budowie do fundamentu 
w miejscu przeznaczonym na montaż 
ściany. W momencie dostawienia ściany 
obie części się spotykają. Należy je po-
łączyć, używając wkrętów samowiercą-
cych do stali (fot. 5b). Wkręt, łącząc obie 
części, zespala złącze, tworząc pełnowar-
tościowe złącze kotwiące.

Budynki piętrowe 
– ciągła ścieżka obciążenia
Oddzielnym zagadnieniem jest kwestia 
zapewnienia nośności budynków kilku-
kondygnacyjnych. Należy każdą z kon-
dygnacji rozpatrywać oddzielnie pod 
względem przesunięcia i obrotu. Ma-
jąc na uwadze fakt, że ściany budynków 
szkieletowych nie są monolitem, należy 
zapewnić ciągłość przekazywania ob-
ciążeń między kondygnacjami. Ważne, 
aby rozpatrując wspomniane mechani-
zmy zniszczenia, nie pominąć żadnego 
połączenia, które pojawia się na ścieżce 
obciążenia (rys. 4).

Aby dobrze zrozumieć ideę kon-
cepcji projektowej opartej na  ciągłej 
ścieżce obciążenia, jako przykład moż-
na przedstawić zabezpieczenie dachu 
przed poderwaniem. W budynku dwu-
kondygnacyjnym nie wystarczy zapew-
nić odpowiednigo połączenia między 
więźbą i oczepem (rys. 5a). Należy tak-
że połączyć oczep ze słupkiem piętra 
(rys. 5b), słupek piętra ze słupkiem par-
teru (rys. 5c), aż w końcu słupek parteru 
z fundamentem (rys. 5d). Dzięki temu siła 

pojawiająca się w najwyższym punkcie 
konstrukcji jest bezpiecznie przekazywa-
na na fundament. 

Podsumowując, warto jeszcze raz roz-
różnić kotwienie przeciw przesunięciu 
od kotwienia przeciw obrotowi i pode-
rwaniu. To złącza kotwiące są jedynym 

skutecznym sposobem przeciwdziałania 
tak niebezpiecznemu zjawisku, jakim jest 
obrócenie ściany szkieletowej. Decydu-
jąc się na konkretne rozwiązania, nale-
ży uwzględniać technologię budowy, 
a przede wszystkim stopień prefabry-
kacji stosowanej przez wykonawcę. 

Rys. 4. Koncepcja projektowania oparta na ciągłej ścieżce obciążenia

Rys. 5. Połączenia między poszczególnymi elementami konstrukcji zapewniające ciągłą ścieżkę 
obciążenia

b)

d)

a)

c)
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wchodzą: koparka kołowa, przenośnik 
taśmowy oraz zwałowarka. Znaczna ilość 
mas ziemnych podlegających procesowi 
urabiania powoduje konieczność użycia 
części o zwiększonej odporności na ście-
ranie. 

W  celu minimalizowania zużycia 
elementy narażone na zużycie ścierne 
poddaje się procesowi napawania wy-
sokochromowymi stopiwami o struktu-
rze żeliw chromowych. Stopy tworzące 
żeliwo chromowe cechują się bardzo 
wysoką odpornością na ścieranie wraz 
z umiarkowaną odpornością udarową 
oraz korzystną relacją ceny do jakości 
warstwy. Zwiększona odporność na ście-
ranie jest możliwa do uzyskania dzięki 
obecności licznych węglików w miękkiej 
osnowie. Mikrostruktura napoin wyso-
kochromowych wykonywanych różny-
mi metodami spawalniczymi wskazuje, 
że są to najczęściej złożone węgliki typu: 
(Cr,Fe)3C, (Cr,Fe)7C3, (Cr,Fe)23C6 oraz NbC, 
Nb2C, które są zależne od składu che- 

Najskuteczniejszym spo-
sobem przeciwdziałania 
zużyciu jest wykonywa-
nie powierzchni roboczych 
technologiami spawalniczy-
mi z materiałów o specjal-
nych własnościach. Jednym 
z tych procesów jest napa-
wanie prewencyjne, sto-
sowane do zabezpieczenia 
powierzchni roboczych, np. 
płyt przesypowych czy też 
obudów i przesypów taśmo-
ciągów wykorzystywanych 
w przemyśle wydobywczym 
i wytwórczym. 

dr inż. Robert Bęczkowski (rbeczkowski@spaw.pcz.pl)
Instytut Technologii Mechanicznych, Zakład Spawalnictwa, Politechnika Częstochowska

PŁYTY 
TRUDNOŚCIERALNE
Aspekty wytwarzania i zastosowania

Rozwój w inżynierii materiałowej, 
metalurgii oraz spawalnictwie 
daje możliwość stosowania co-

raz doskonalszych materiałów metalo-
wych o specjalnych własnościach, które 
są w stanie przenosić coraz wyższe ob-
ciążenia oraz zwiększają trwałość czę-
ści maszyn i urządzeń. Wykorzystując 
właściwości tych materiałów, problem 
rodzaju występującego zużycia musi 
być uwzględniony na każdym etapie, 
począwszy od projektowania poprzez 
wytwarzanie, na  eksploatacji maszyn 
kończąc. 

Napawanie 
wysokochromowe 
W procesach wydobywania węgla bru-
natnego i kruszyw metodą odkrywkową 
czynnością konieczną do jego urabia-
nia jest usunięcie mas ziemnych i skal-
nych zalegających nad jego podkładem, 
tzw. nadkładu. Stosowany jest wówczas 
układ technologiczny, w skład którego 
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micznego materiału dodatkowego uży-
tego do napawania. Należy zauważyć, 
że nadmierny wzrost twardości napo-
iny skutkuje wzrostem zużycia ścierno- 
udarowego. Spowodowane jest to spad-
kiem trwałości kontaktowej warstwy na-
pawanej z powierzchnią zabezpieczaną, 
a w konsekwencji prowadzi do jej wy-
kruszania.

Zużycie ścierne to około 50% wszyst-
kich ubytków i stanowi największy udział 
w zużyciu elementów. Wypadkową pro-
cesu zużycia jest zespół elementów, 
z których najistotniejsze pokazano w po-
staci diagramu Ischikawy (rys. 1). Głów-
ne z nich to: rodzaj obciążenia, twardość, 
stan powierzchni, warunki środowiskowe 
i warunki pracy.

Zabezpieczenia prewencyjne 
W przemyśle pracujące urządzenia pod-
legają czynnikom powodującym róż-

nego typu zużycie. Jednakże w  celu 
wydłużenia okresu pracy lub metody 
przywrócenia funkcjonalności poszcze-
gólnych części stosuje się dostępne tech-
nologie spawalnicze. Do tworzenia kilku 
1-milimetrowych twardych warstw za-
bezpieczających najpowszechniejsze jest 
stosowanie napawania z użyciem drutów 
rdzeniowych. 

Analizując warunki pracy części ma-
szyn i urządzeń, stosuje się określone za-
sady, którymi należy się kierować przy 
wyborze materiału do napawania i me-
tody regeneracji czy zabezpieczenia pre-
wencyjnego, tak by użyte czynniki były 
zarówno uzasadnione technologicznie, 
jak i ekonomicznie.

Podnosząc trwałość elementów ma-
szyn pracujących w trudnych warunkach 
narażonych na ścieranie typu metal – mi-
nerał, używamy napawania prewencyj-
nego. Proces ten wykonujemy przy wy-

korzystaniu materiałów dodatkowych 
i technologii dających napoiny odporne 
na zużycie, zawierające fazy węglikowe 
o twardości powyżej 1000 HV, uzyskiwa-
ne już w pierwszej napawanej warstwie 
wierzchniej.

Wydłużając żywotność powierzchni, 
stosujemy wszelkiego rodzaju blachy 
kompozytowe, napawanie prewencyj-
ne oraz regeneracyjne z wykorzystaniem 
dodatkowych materiałów pozwalających 
wytworzyć struktury z twardymi wydzie-
leniami węglików: Cr, V, W, Nb, Ti, B. 

Analizując literaturę techniczną, moż-
na stwierdzić, że współczesne materia-
ły dodatkowe do napawania w postaci 
drutów rdzeniowych zyskują coraz więk-
szy udział w rynku materiałów regenera-
cyjnych i wpisują się na stałe w różnych 
gałęziach przemysłu, tam, gdzie mamy 
do czynienia z procesami zużywania ele-
mentów. 

Rys. 2. Widok przekroju płyty trudnościeralnej Rys. 3a-b. Wskazania poprzecznych pęknięć napoin: a) mniejsza szerokość ściegu, b) większa 
szerokość ściegu

Rys. 1. Diagram Ischikawy określający elementy wpływające na zużycie materiału

a) b)
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nio do niej, gdyż istnieje duże ryzyko 
odspojenia się warstwy, podobnie jak 
przy gięciu. Spawanie należy prowadzić 
od strony miękkiej warstwy bazowej, wy-
konanej przeważnie ze stali konstrukcyj-
nej typu S235JR.

Poniżej przedstawiono przykłady mo-
cowania płyt poprzez powieszenie ich 
na konstrukcji nośnej (rys. 6)  lub połą-
czenie za pomocą śrub ze łbami stoż-
kowymi (rys. 7). To ostatnie rozwiązanie 
wymaga zastosowania specjalnych na-
rzędzi do przygotowania otworu mon-
tażowego i stosowane jest w przypadku 
położenia pionowego płyt. W przypadku 
zastosowania płyt na elementy zsypów 
płyty są wieszane lub spawane spoinami 
otworowymi do konstrukcji nośnej. Gdy 
wymiana wymaga szybkiego montażu, 
stosuje się kołki gwintowane, spawane 
lub zgrzewane do warstwy nośnej.

Skutecznym sposobem rozdzielania 
i  kształtowania geometrycznego płyt 
jest proces cięcia strumieniem wody. 
Na rys. 8 zamieszczono element cięty 
strumieniem wody. Widać na przekro-
ju blachy wyraźne załamanie się strugi 
na twardym obszarze napoiny, co wpro-
wadza nieregularność krawędzi ciętego 
elementu.

Podsumowanie 
Pomimo trudności związanych z obrób-
ką elementów z napawanymi warstwa-
mi trudnościeralnymi płyty te zyskują 
coraz większą popularność i zwiększają 
swój udział w zastosowaniach przemy-
słowych w zakładach, w których zużycie 
ścierne ma decydujący wpływ na trwa-
łość elementów kontaktowych.  
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Własności warstw 
trudnościeralnych 
Warstwy trudnościeralne cechują się 
znaczną twardością, co  niekorzystnie 
wpływa na  sposób montażu i  dalszej 
obróbki powierzchni. Elementy można 
kształtować, wyginać oraz ciąć i wiercić 
w  ograniczonym zakresie ze  względu 
na twardości sięgające do 68-70 HRC. 
Rys. 2 przedstawia widok przekroju ma-
kroskopowego pokazujący równomier-
ne wtopienie oraz nieregularną linię lica 
napoiny uzyskaną w wyniku spawania 
półautomatycznego.

Analizując niezgodności geometrycz-
ne, najłatwiej określić je, wykonując zgład 
powierzchni. Charakterystyczną cechą 
napoin, szczególnie wykonywanych pół-
automatycznie, są nieregularności lica. 
Na rys. 2 pokazano wklęśnięcie lica. Nor-
ma dotycząca poziomów jakości w spa-
walnictwie PN EN ISO 5817 dopuszcza 
występowanie tej niezgodności, lecz 
ogranicza jej wielkości w  zależności 
od określonego poziomu jakości w funk-
cji grubości lub wartościowo odpowied-
nio do 0,5, 1 lub 2 mm. 

Na powierzchni próbki po przepro-
wadzonych badaniach penetracyjnych 
potwierdzają się niezgodności zaob-
serwowane podczas badań wizualnych 
o różnym ich nasileniu (rys. 3). Na rys. 3a 
widać, że  próbka wykonana ściegiem 
o szerokości 10 mm wykazuje się więk-
szą skłonnością do powstawania pęknięć 
niż próbka o większej szerokości ściegu 
20 mm (rys. 3b). 

Niezgodności identyfikowane w pro-
cesie napawania prewencyjnego (pęk-
nięcia) występują zarówno przy zastoso-
waniu napawania półautomatycznego, 
jak i automatycznego. Pęknięcia o cha-
rakterze odprężeniowym dla spoin wy-
konanych metodą automatyczną ście-
giem zakosowym o szerokości zakosów 
35 mm pokazano na rys 4.

Charakter uzyskiwanych warstw nie-
jednokrotnie generuje konieczność gię-
cia elementów. W tym przypadku należy 
jednak uważać i nie giąć tych elementów 
tak, by warstwa napawana była rozciąga-
na podczas procesu. Może to prowadzić 
do wyrwania napoiny z materiału rodzi-
mego. Na rys. 5 pokazano próbkę po pro-
cesie gięcia na trzpieniu średnicy 40 mm.

Mocowanie i obróbka 
warstw trudnościeralnych 
Istotnym czynnikiem procesu wytwa-
rzania warstw trudnościeralnych jest 
możliwość ich mocowania. Ze wzglę-
du na bardzo twardą wierzchnią war-
stwę nie zaleca się spawać bezpośred-

Rys. 4. Widok zewnętrzny płyty 
trudnościeralnej

Rys. 8. Widok krawędzi ciętej strumieniem 
wody

Rys. 7. Przykręcanie płyt trudnościeralnych 
do konstrukcji nośnej 

Rys. 6. Zawieszenie płyt trudnościeralnych 
na konstrukcji nośnej 

Rys. 5. Widok próbki po procesie gięcia
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FASTEN.IT – THE ESSENTIAL TOOL FOR THE FASTENER AND FIXING INDUSTRY

With Fasten.it, the portal for fasteners 
and fixing elements, you can perform 
at your best in the global fastener 
market, thanks to many useful and 
innovative tools. With SUPPLIER SEARCH 
you will find the best suppliers for 
fasteners and fixings, listed by products 
and countries. Suppliers of fastener- 
related products are listed as well, such 
as suppliers of raw material, machines, 
tooling, treatments and coatings. 
Requests for quotation are published 
every day in the E-PROCUREMENT page. 
You can quote the inquiries directly 
to the potential customers, without 
intermediaries or commissions.

Take advantage of this service 
to find specialist suppliers, as well 
as new customers. Fasten.it will submit 
your inquiries to the right companies, 
avoiding time-wasting searches, and 
can offer specific consultancies for your 
fastener purchases thanks to the exper-
tise of international buyers.

The SURPLUS STOCK service 
helps you find a buyer for the unsold 
products lying in your warehouse: 

publish your stock and reach many 
potential buyers easily, among the inter-
national audience of the portal.

Fasten.it, thanks to the cooperation 
with experts in the fields of mergers, 
acquisitions and staff recruitment, can 
provide a useful support to anyone 
interested in buying or selling a fastener 
company, as well as in improving 
its commercial network. Feel free 

to contact us concerning the new BUSI-
NESS FOR SALE service.

Increasing the visibility of your 
company, finding new business oppor-
tunities, expanding into new markets 
are just some of the goals you can reach 
with your presence on Fasten.it.

Visit www.fasten.it and take 
advantage of its opportunities.

FASTENER FAIR STUTTGART 2017 WITH RECORD EXHIBITION SPACE

Fastener Fair Stuttgart 2017, the 
world’s leading exhibition for the 
fastener and fixing industry, will take 
place from 28 to 30 March 2017 
in halls 1, 3 and 5 at the Stuttgart 
Exhibition Grounds in Germany. The 
new hall positioning which increased 
the available net exhibition space 
to 20,500 m2, enabled a further growth 
of the exhibition by currently 7% 
as compared to the previous event. 
97% of the total available stand space 
has been booked so far.

To date around 790 companies from 
41 countries secured their stand at the 
7th International Exhibition for the 
Fastener and Fixing Industry. Germany, 
France, Italy, the Netherlands, Spain 
and the United Kingdom are the major 
European exhibitor countries. Asian 
exhibitors mainly come from Turkey, 
China, India and Taiwan.

The further growth of Fastener 
Fair Stuttgart 2017 demonstrates 
that the industry outlook is currently 
rather positive. – At the moment, the 
fastener and fixing industry is influ-
enced by the developments in the 
areas of automation and digitalisation 
in construction, as well as lightweight 
engineering in the automotive indu-
stry. These topics offer new challenges 
for manufacturers of fastener and fixing 
technology which are characterised 
by increased productivity and quality, 

as well as the joining of a variety 
of materials – says Liljana Goszdziewski, 
Exhibition Director of Fastener Fair Stut-
tgart, on behalf of the organisers Mack 
Brooks Exhibitions. – The leading trade 
exhibition therefore offers the perfect 
opportunity for visitors to discover the 
latest solutions and discuss the trends 
in the industry with other experts – 
continues Liljana Goszdziewski.

The Fastener Fair Stuttgart Exhibition 
Profile covers all areas of the fastener 
and fixing industry: industrial faste-
ners and fixings, construction fixings, 
assembly and installation systems, 
as well as fastener manufacturing tech-
nology. The show targets distributors, 
suppliers, engineers and other indu-
stry professionals and is therefore the 
meeting place for the whole industry. 

Source: www.fastenerfair.com
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THE FISCHER APP FINDS THE FITTING ANCHOR FOR DIY

How do I find the right anchor when 
I need to affix something? This 
question is now answered by the new 
fischer „Product Finder” app. In just 
a few clicks you can find out every-
thing about DIY fixings, materials 
and assembly. The anchor finder also 
instantly shows the closest dealer 
who has the required fischer product 
in stock. It can now be downloaded 
for free from the iOS App Store or the 
Google Play Store. 
Dot-it-yourselfers can finally breathe 
a sigh of relief. One look at the new 
fischer app is sufficient when they 
need to affix something. Under the 
name „Product Finder”, it quickly 
shows its user the required product. 
Whether at the hardware store or the 
specialist supplier, it finds the right 
anchor immediately. 
The „Product Finder” offers the user 
three options: advice, a barcode 

scanner and dealer locator. The star-
ting point is via the respective applica-
tion. First of all, the user is asked what 
kind of object they would like to affix: 
a lamp, picture or fridge, for example. 
The next step is all about the subsur-
face. What type of construction mate-
rial is the object to be anchored into: 
concrete, masonry with solid bricks 
or perforated bricks, porous concrete 
(gas concrete), drywall and many 
more. Once the user has entered this 
information, the app gives a product 
suggestion. In addition to the sugge-
stion, the user receives a variety 
of additional information about the 
suggested anchor: a description, 
assembly instructions including drill 
sizes and borehole depth, for example, 
technical data and, last but not least, 
a short video about the product 
suggested by the app. Furthermore, 
the user can choose between different 

packaging variants, such as with 
or without a screw or a hook.  
If the user is satisfied with this 
selection and chooses to make the 
purchase, they simply need to pick 
it from the shelf of the hardware store 
and take it to the checkout. If the user 
is on the go, they can enter their loca-
tion to search for the closest dealer 
who stocks the required product. The 
app gives them the contact details 
while the route planner gives direc-
tions. 
fischer’s „Product Finder” additionally 
offers a variety of useful tips and tricks 
for its users: the app contains infor-
mation about construction materials 
in general and on how to correctly 
drill (rotation drill, impact drill 
or hammer drill) into various construc-
tion materials.

Source: www.fischer.de/en

EJOT IS EXPANDING ITS ACTIVITIES IN THE BUILDING FASTENERS DIVISION

At the beginning of the new business 
year the EJOT Group restructured its 
Building Fasteners Division. In addition 
to renaming the division and the 
business units, a new management 
team from within the company was 
installed.

The building division has grown 
rapidly in recent years in the interna-
tional markets. To reflect this inter-
national development EJOT has 
renamed the division as the Construc-
tion Division with the business units 
Building Fasteners (formerly Dach & 
Wand) and ETICS Fasteners (formerly 
WDVS).

The new head of the Building Faste-
ners business unit is Dr Jens Weber. 
The 38-year-old mechanical and 
industrial engineer has been working 
at EJOT since 2010 and is an expert 
in the fields of material and fastening 
technology. He started off as head 
of the design engineering and deve-
lopment department at Building Faste-
ners. After that, he served as technical 

director, responsible for product mana-
gement and application technology. 
He replaced Michael Hofmann who 
will concentrate on developing new 
markets in North, Central and South 
America.

The new technical director of the 
Construction Division is Christian 
Dreher. Like his predecessor, Mr Dreher 
is responsible for product manage-

ment, application engineering, design 
engineering and development.

The new sales manager for 
Germany is Stefan Schnaus. The 
47-year-old began his career at EJOT 
in 1998 and was most recently respon-
sible for the south-east sales region 
of Germany.

Source: www.ejot.com

Ph
. T

hin
ks
to
ck

631/2017

MARKET



NEW TECHNOLOGY SAVES WEIGHT IN COMPOSITE STRUCTURES

Until recently it has always been impos-
sible to join aluminium to hot-formed 
steel. But now a new technology – 
resistance element welding – has 
achieved success. The new process 
has just been implemented for the 
first time in high-volume production, 
manufacturing the parcel shelf for the 
VW’s Passat B8 sedan.

It takes time and skill to develop 
and implement lightweight construc-
tion solutions that can be used in series 
production. It’s well worth making 
the effort to reduce weight, particu-
larly in the bodywork, because the 

car’s body makes up around 40 percent 
of its weight. However, until recently 
there was no way of joining aluminium 
to deep drawing steels and heat-har-
dened martensitic steel. But now it has 

been achieved with what is known 
as resistance element welding (REW). 
In this process metallic resistance 
welding elements are inserted into 
the aluminium sheet. The traditional 
spot welding process within existing 
production systems can be used to join 
the aluminium sheets to steel.

– We were able to present a conc-
lusive development concept that 
convinced the VW Group – said 
Uwe Wolfarth, Marketing Director 
at ARNOLD & SHINJO.

Source: www.arnold-fastening.com

THE NEW MCS: FLEXIBILITY IN A NEW DIMENSION

The Mungo Befestigungstechnik AG 
has introduced a new and innovative 
generation of concrete screws. Due 
to ETA approvals for cracked concrete 
and multiple fixing for setting depths 
beneath 40 mm, the screw can 
be used in a variety of applications 
in a diverse range of industries, such 
as: steel and metal, façade, sanitary 
and electrical installations/heating, 
civil engineering etc. The newly autho-
rized adjustability, as well as the three 
different setting depths for each screw 
dimension, allow for a flexible and fast 
assembly, also for uneven surfaces, 
and tight edge and spacing distances. 
The screw resists at the highest load 
effects, which results in a massive 
reduction of the necessary fixing 
points. Quick and easy setting allows 

to save time and energy at a single 
stage of work, which enables a more 
efficient and cost-saving installation.

Specifically for the purpose of exte-
rior applications, a screw made 
of completely stainless material (A4) 
has been added to the product range. 
This innovation, as well as a variety 
of head geometrics, provides the 
widest range of applications, such 

as the assembly of railings, façades, 
consoles, steel profiles, cranes, machi-
neries and much more. The ETA 
approval option 1 allows the screws 
to be suited for overhead installation 
and to fulfil fire protection require-
ments, which greatly increases their 
possible application areas.

Source: www.mungo.ch

EUROTEC: ROCK CONCRETE SCREWS NOW ETA APPROVED

The rock concrete screw from Eurotec 
now has its own ETA approval. The 
rock concrete screw is a special 
screw for anchorages in cracked and 
non-cracked concrete. It is screwed 
directly into the drill hole without 
a plug or other additional compo-
nents. As it is screwed in, the thread 
cuts a mating thread into the subsur-
face. This type of installation is not 

only very easy, but also impresses 
with its minimum assembly time 
and maximum cost savings. Thanks 
to a high-strength screw steel, 
an extremely complex annealing 
process, and a special thread, the rock 
concrete screw also works reliably 
in class C50/60 high-strength concrete.

The advantages and properties 
of this type of screw: the installation 

is possible without plugs, it has high 
extraction-resistance values, there 
is no expansion effect, so smaller edge 
and centre distances are possible, and 
it offers a broad range of applications, 
thanks to a variety of screw heads 
and screw diameters. It is also a very 
economical fastener.

Source: www.e-u-r-o-tec.de
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NORMA GROUP RECEIVES MAJOR ORDER FROM COMMERCIAL VEHICLE 
MANUFACTURER IN JAPAN

EASY ACCESS TO STAINLESS FASTENERS

Qingdao, China, January 24, 2017 
– NORMA Group, a global market 
leader in engineered joining techno-
logy, has received a major contract 
for Urea Transport Systems (UTS) 
from a Japanese commercial vehicle 
manufacturer. From 2017 to at least 
2025, NORMA Group will annually 
produce around 40,000 plastic line 
systems for urea injection at the 
company’s Chinese site in Qingdao. 
The UTS are specifically designed 
for motor circuits of commercial 
vehicles. They run parallel to the 
cooling water system, utilizing heat 
generated from the circuit to elimi-
nate the need for electrical heating.

– Emission control for the reduc-
tion of nitrogen oxides is one of the 
most significant trends in the global 
automotive industry, driven by incre-
asingly stringent exhaust gas stan-
dards – says Werner Deggim, CEO 
of NORMA Group. – Our compa-
ny’s high-performance urea lines 
reliably transport the urea solution 
and contribute to emission reduc-
tion. Also, the lines are indepen-
dent of the vehicle electrical system, 

which relieves the generator and 
battery.

Urea Transport Systems (UTS) are 
pipe systems made of weight-reduced 
plastics. The urea injection lines and 
the cooling water system are enclosed 
together by a plastic corrugated pipe. 
This design allows the heat released 
by the cooling water to be transferred 
to the urea solution to be effective. 

The urea solution is injected into 
waste streams by means of a high-
-pressure injector. This results in the 
purification of exhaust gas, or Selec-
tive Catalytic Reduction (SCR). 
Nitrogen oxides and ammonia are 
split into the components nitrogen 
and water.

Source: www.normagroup.com

Stainless Threaded Fasteners (STF) 
is one of Europe’s largest distributors 
of stainless steel and brass fasteners, 
operating from a 50,000 square foot 
(4,645 m2) premises in the heart of the 
West Midlands, UK.

STF is ideally located to offer 
its customers next day delivery 
to anywhere in mainland UK, and 
beyond. The company offers in excess 
of 10,000 items of A2 (304) and 
A4 (316 – marine compatible) stainless 
steel and brass fasteners, including 
hexagon bolts, hexagon set screws, 
nuts, washers, machine screws, self-
-tapping screws, wood screws, socket 
screws, studding, and security screws 
– both in metric and imperial thread 
forms.

Additionally, STF carries the well 
known ‘REDtip’ solar panel mounting 
system, which has been specially desi-
gned to be compatible with UK roof 
tiles. REDtip uses innovative hooks, 
which fit the dimensions of UK inter-
locking roof tiles, reducing the need 
for on roof adaptations, and costly 
soakers and flashings.

STF also offers the full range 
of Action Can industrial aerosol 
products for specific applications from 
adhesives to paints and more, inclu-
ding the ever popular AC-90 multipur-
pose lubricant spray.

STF offers its customers easy access 
to its entire product range via its online 
ordering portal ‘STF Trade’. It’s an ideal 
tool for customers to access product 

information, check stock prices and 
availability, and place orders – all 
in ‘real time’. Orders can be placed 
24 hours a day, seven days a week.

‘STF Trade’ also features a ‘visitor 
access’ function that enables anybody 
to simply ‘log in’ to the portal, without 
having to set-up an account, to view 
all of the products. Visitors can then 
simply contact their local STF stoc-
kist with the specific details from the 
website, for further information and 
order details.

STF is a division of Hexstone Ltd, 
one of the UK’s largest independent 
fastener and fixings companies, and 
is quality approved.

Source: www.stf-fasteners.co
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When we launched the first issue 
of „Fastener” in 2015, there was 
also talk about organising a fair 

dedicated to fasteners. We gave ourselves 
in the editorial team two years to come 
back to that idea at a later date. In mid-
2016, we were contacted by Ms Beata Łoś, 
Commissioner of the Eurotool, Blach-Tex-
-Expo and INNOFORM Fair in Kraków. She 
wanted to check the possibility of orga-
nising a fair dedicated to fasteners in Po-
land. Between June and October, several 
meetings and videoconferences were 
held between the management of the 
Kraków Fair and the management of Ela-
med Media Group, the publisher of „Faste-
ner”. The message of the meetings was 
clear – Central Europe needs a strong 

trade fair dedicated to fasteners. There 
is one in Germany, Italy, Turkey, Russia and 
even in Great Britain. So why should there 
not be one in Central Europe? It is a very 
important market after all, with Poland 
as  the leader followed closely by  the 
Czech Republic.

Kraków is the perfect location for or-
ganising such a fair. It is the city with the 
best transport links in Poland. It is situated 
close to the Czech Republic and Slova-
kia, 6 hours by car from Budapest, 5 hours 
from Vienna, 4 hours from Lviv. The city 
also has the second largest airport in Po-
land, serving 5 million passengers flying 
to 90 European cities. Kraków has also 
been hailed the most visited Polish city 
for many years. The former capital boasts 
the most extensive hotel infrastructure 
with more than 150 facilities. This is a phe-
nomenon in Europe, as the number of ho-
tels in Kraków has tripled over the last fi-
fteen years. Apart from hotels, the city has 
430 other accommodation options on 
offer (B&Bs, hostels, apartments, motels). 
In total, tourists have nearly 40 thousand 
rooms at their disposal. There is enough 
space for everyone, and while planning 
one’s first visit to Kraków, it is a good idea 
to book at  least two extra days to see 
the city and its surroundings. It is worth 

looking for more information about the 
most popular Polish city among foreign 
tourists on the Internet. There is a multi-
tude of websites dedicated to the city, 
available in a number of languages. 

The Fastener Poland Fair will be an ac-
companying event to the already popular 
EUROTOOL International Trade Fair of Ma-
chine Tools, Tools, Devices and Equipment 
for Material Processing and the Exhi-
bition of Industrial Subcontracting. Our 
presence, as  an  accompanying event 
to start with, may only do us good. Virtual-
ly all EUROTOOL visitors must be using fa-
steners at some stage of their production 
process. Therefore, it will be an excellent 
opportunity to establish new relations.

Poland, with its fasteners market esti-
mated at over EUR 1.2 billion, is also the 
perfect location for Asian companies 
to begin their expansion on the European 
market. It is the fastest-growing fasteners 
market among large European countries. 
I believe it will be the only place of its kind 
in Central Europe where entrepreneurs 
will be able to present their assortment, 
meet their (existing and potential) custo-
mers and learn about new trends.

All readers of Fastener are invited to vi-
sit Kraków from the 28th to 30th of Novem-
ber. 

The dates of the Faste-
ner Poland International 
Fasteners Production and 
Application Fair has been 
confirmed. The event will 
take place in late autumn 
(28-30 November) in the ne-
wly-built Expo Kraków com-
plex, erected in 2014.

PhD Marek Łangalis
entrepreneur operating in the fasteners sector (Olfor), Editor-in-chief of „Fastener”

FASTENER POLAND FAIR 
coming this November
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Compliant with European Techni-
cal Approval Guidelines (ETAG) 
001, Part 3  (metal anchors for 

use in concrete – undercut anchors), 
these anchors have numerous inva-
luable benefits, making them a prefe-
rable choice over throughbolts. Their 
ability to  create strong, secure con-
nections with small diameters, as well 
as their high resistance and the ability 
to be removed, help meet the challen-
ges and expectations of today’s con-
tractors and construction specialists.

The benefits 
of screw anchors?
Screw anchors undercut, rather than 
expand, and this gives them their gre-
atest advantages. Screw threads bite 
into the material, clamping and grip-
ping tightly thanks to a specially desi-
gned high/low thread. This results 
in anchors that carry higher loads than 
typical fixings, distributing the force 
along their entire thread. In fact, Rawl-

plug’s screw anchors have achieved the 
highest load bearing capacity possible 
for a product of its type. 

Specifically, our design provides two 
separate threads with different crest 
heights. The main thread is designed 
to undercut the material, helping distri-
bute the forces and provide the high 
capacity. It is this thread that cuts into 
the base material, creating the perfect 
fit. This is supported by the lower thread, 
which helps stabilise the anchor during 
installation, while also supporting the 
screw when resisting shear loads.

Using our screw anchors
Assembling an anchor with our screws 
could not be  simpler. You only need 
to drill a hole that’s a little narrower than 
the screw itself. This will guide it in, while 
its main thread will create the under-
cutting as you screw it  in. As a single 
piece design, you do not need washers 
or nuts to clamp the fixture.

Screw bolts can also be easily remo-
ved, by simply unscrewing, which makes 
them ideal for temporary works such 
as scaffoldings and formwork supports.

These screws can be used in various 
applications. Aside from securing 
fixtures to brick and concrete walls, their 
high strength and ease of  use make 
them suitable for fencing, racking sys-
tems, balustrades and more.

Ahead of the industry
Thanks to a dedicated design process, 
R-LX  come in  high quality steel, har-
dened in  a  technical heat-treatment 
process. The focus on providing high 
quality ensures that our products do not 
risk hydrogen embrittlement. R-LX 

can withstand prolonged high stress 
without developing fractures. 

These screws are designed to carry 
loads in  cracked concrete and com-
ply with the ETAG’s option 1  (for use 
in the tension zones). It is this extra load 
bearing capacity that makes R-LX use-
ful in a broader range of applications. 
Furthermore, our screws are finished 
with a zinc-flake coating, which provi-
des even more resistance. Our salt spray 
chamber tests show up to 1500 hours 
of resistance, which is an unpreceden-
ted achievement.

Rawlplug strives to offer professio-
nals with the optimal product for every 
job, which is why we offer our concrete 
screw anchors with 6  different head 
types:
• Hexagonal head
• Hexagonal head with a flange
• Countersunk (flush finish)
• Internally threaded socket (ITS)
• Bolt projecting (external metric 

threads)
• Pan head screws

Whether you need to provide a flush 
finish or to ensure the right aesthetics 
to  complete a  project, our range 
of screws enables you to get a secure 
bond with the most suitable head style. 
Whichever you choose, we provide sizes 
from 5  mm  to  14  mm, with lengths 
of up to 200 mm.

So, if  you’re  looking for the latest, 
most advanced screw anchors, Rawl-
plug’s  R-LX  Screw Anchors combine 
modern technology with high effi-
ciency and high performance. We also 
offer technical advice, as well as specia-
list training and documents, to help you 
get the most out of any product. 

CREATE
SECURE CONNECTIONS
with R-LX screw anchors

If you need a secure con-
nection to hard materials, 
concrete screwbolts are an 
effective solution. Rawlplug 
has introduced the R-LX 
range of screw anchors to 
the market, providing the 
most efficient way to cre-
ate secure anchorages in the 
likes of concrete, masonry, 
solid brick and even timber 
substrates.
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Our place in Europe
Poland is the sixth country in the Eu-
ropean Union (with Great Britain) 
in terms of population. If we only con-
sider the economy, it  is  the seventh 
state in the European Union. However, 
neither the population nor the econo-
my size translates directly into the size 
of the fasteners market. A much smal-
ler country, i.e.  the Czech Republic 
(with GDP nearly three times smaller) 
reports a similar volume of  fasteners 
used (see table 1) to Poland. It all de-
pends on the manufacturing structu-
res in a given country. According to the 
European Industrial Fasteners Institu-
te, most fasteners in Europe are used 
in the broadly-defined automotive sec-
tor (26%), electromechanics (21%), con-
struction (18%), electronics and home 
appliance (17%), aviation (12%) and 
other transport (12%). Countries with 
a high number of assembly plants (not 

only in the automotive sector, but also 
in the electromechanics and home ap-
pliance sectors) use much higher volu-
mes of fasteners than other states. But 
even in terms of the number of faste-
ners used, Poland still holds the sixth 
place in the European Union. 

The data calculation method (as seen 
in table 1 and subsequent tables) takes 
into account both import and dome-
stic production minus the export value, 
to establish the domestic market size. 
It  is worth remembering that we are 
talking about estimations here, as al-
though the export value includes the 
seller’s mark-up, similarly to the produc-
tion value (production value expressed 
in sales prices), the import value does 
not include any mark-up and is simply 
the value declared at customs by busi-
nesses importing goods (i.e. taking ac-
count of the transport volume and cu-
stoms duties). Therefore, the domestic 
market value in each case will certainly 
be higher by the sale mark-up on the 
imported products. 

Some rather interesting data are pre-
sented in table 1, „Total” column. The va-
lue is a sum of export, import and sold 
production output. Therefore, it shows 
the potential of businesses in a given 
country. For example, the biggest im-
porter and manufacturer of  fasteners 
in Europe, Germany, boasts business 
potential at the level of EUR 12.1 bil-
lion (nearly three times more than Italy, 
which ranks second in this classifica-
tion), but due to a very high export va-
lue, it  turns out that the value of the 
domestic market is „only” EUR 1.7 bil-
lion, which is  only 70% more than 

Italy’s  domestic market. The Nether-
lands, which as usual, has a highly de-
veloped foreign trade in every industry, 
has a business potential (import plus 
export plus production output) at the 
level of EUR 1.4 billion, which is mostly 
connected to  foreign trade. Intere-
stingly, there is a group of countries 
with higher export values than dome-
stic market values. They are: Germany, 
Italy, France, Austria, Sweden, Belgium 
and the Netherlands. What they have 
in  common is  that they are rich Eu-
ropean Union states which, by having 
access to capital and know-how esta-
blished over a number of years, hold 
an advantage over countries that need 
to mostly import and manufacture go-
ods to satisfy their domestic market de-
mand. The second group of countries 
includes: Great Britain, Spain, Poland, 
the Czech Republic, Hungary, Roma-
nia and Slovakia. It should be expected 
that, with market growth, businesses 
located in those countries will develop 
their potential more. These are mainly 
the countries where the consumption 
of fasteners is growing these days and 
where the growing demand stimulates 
the development of the entire Europe-
an market. It is no secret that these are 
mainly the countries (maybe except for 
Great Britain) popularly chosen by glo-
bal concerns as  the location of  their 
production facilities within the Europe-
an Union.

Poland ranks sixth in the European 
Union in terms of the domestic market, 
after Germany, Great Britain, Italy, Fran-
ce and Spain, just above the Czech Re-
public. Apart from the seven countries 

PhD Marek Łangalis
entrepreneur operating in the fasteners sector (Olfor), Editor-in-chief of „Fastener”

CONTINUOUS 
DEVELOPMENT
of the Polish fasteners market

The Polish fasteners market 
has achieved great progress 
over the last dozen years 
or so. It is enough to say that 
since 2003, the domestic 
market has grown by more 
than 130%. And even though 
the domestic market seems 
saturated already (after 
reaching its peak in 2011), 
thanks to export, Polish 
companies are still growing 
stronger. 
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listed, the Netherlands holds a higher 
potential of businesses operating on its 
territory. This means that Polish com-
panies operating in the fasteners sec-
tor generate the eighth highest reve-
nues in the European Union. Contrary 
to  what one might expect, it  is  also 
good news. It should be expected that 

as Polish businesses grow stronger, they 
will acquire a bigger share of the local 
market for themselves (at the expense 
of import). A very large and unused po-
tential is also found in export. It is still 
relatively small in  Poland, at  only 
6.8% of the German export. These are 
the two main reasons to believe that 

the domestic fasteners market in Po-
land may develop significantly in the 
near future. 

Potential doubled
2011 was the best year for the Polish 
fasteners sector in all respects. We have 
not been able to beat that record re-

No. Country Import Export Production Total Domestic market
1 Germany 3223.1 5184.4 3698.5 12,106.0 1737.2
2 Great Britain 1288.2 780.3 528.8 2597.3 1036.7
3 Italy 752.1 1646.4 1912.0 4310.5 1017.7
4 France 1534.7 1258.3 618.9 3411.9 895.3
5 Spain 694.7 483.4 406.0 1584.1 617.3
6 Poland 656.1 353.0 295.9 1305.0 599.0
7 Czech Republic 887.6 420.6 108.9 1417.1 575.9
8 Hungary 454.5 85.4 28.5 568.4 397.6
9 Austria 648.4 328.8 0.0* 977.2 319.6

10 Romania 318.9 53.9 16.6 389.4 281.6
11 Slovakia 379.1 153.4 0.2 532.7 225.9
12 Sweden 430.6 323.7 60.4 814.7 167.3
13 Belgium 544.7 438.3 43.4 1 026.4 149.8
14 Netherlands 771.8 633.2 0.9 1 405.9 139.5

Table 1. Fasteners production and foreign trade value in selected European Union states [EUR million]
Source: own calculations based on: Statistics on the production of manufactured good Value Annual 2015, Eurostat PRODCOM and Trade Competitiveness 
Map, Analyse country and product competitiveness with trade flows, International Trade Centre
*no data on Austrian production volumes
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Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Export share
Germany 351.2 300.2 395.6 514.1 451.7 355.6 439.0 480.1 3 287.6 42.2%
Sweden 24.8 22.3 40.0 58.3 62.2 72.5 74.0 71.2 425.3 5.5%

Great Britain 30.1 22.6 34.1 40.1 50.9 51.7 71.6 103.0 404.1 5.2%
France 29.9 24.0 32.4 47.5 40.0 43.1 63.3 68.6 348.8 4.5%

Czech Republic 28.9 26.7 28.6 43.6 47.4 41.8 45.6 80.1 342.8 4.4%
Russia 35.4 23.4 32.5 39.4 55.2 56.3 57.6 42.3 342.1 4.4%

Ukraine 34.3 20.5 24.8 30.0 29.8 26.1 19.9 no data  185.4 2.4%

Table 4. Polish fasteners export broken down according to the biggest recipients between 2008-2015 [PLN million]
Source: own calculations based on data provided by the Central Statistical Office

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
359 513 546 594 700 725 617 829 1073 1057 986 1159 1336

Table 3. Polish fasteners export volumes between 2003-2015 [PLN million]
Source: own calculations based on data provided by the Central Statistical Office

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
893 1167 1163 1482 1647 1693 1581 1889 2298 2163 2189 2434 2588

Table 5. Value of fasteners imported to Poland between 2003-2015 [PLN million]
Source: own calculations based on data provided by the Central Statistical Office

sult just yet. 2011 saw the highest pro-
duction volumes in Poland at the level 
of PLN 1.5 billion (all data in the artic-
le refer to threaded and non-threaded 
fasteners, without nails and simple 
wire production). But even when we  
accept that the next four years pro-
duced weaker results, 2015 was still  
(according to the latest available data) 
2  or  3  times better than 2003. Over 
those 13 years, manufacture of  faste-
ners (see table 2 and fig. 1) definitely 
progressed. There are several reasons 

for that phenomenon. First of all, the 
entire Polish market is  developing, 
so it is only natural that manufacturers 
are in a better position as well. Secon-
dly, the anti dumping duty imposed 
by the Euro pean Union in 2009 on the 
quickly developing import of  many 
popular types of Chinese bolts, screws 
and nuts also contributed towards that. 
Polish production nearly doubled over 
the next 2 years (91% growth). The third  
important factor stimulating produc-
tion growth is a more open attitude  

towards export. Polish companies sim-
ply continue to conquer new markets. 

As  of  today, 2015 was 10% worse 
than the record year 2011. It  is more 
apparent in fig. 1. Polish manufacturers 
do not use their production potential 
to the fullest extent, which is certainly 
higher than PLN 1.5 billion. We should 
also expect that opening to Chinese im-
port in 2016 (the European Commission 
lost an argument against China at the 
World Trade Organisation) may in a way 
harm the interest of Polish manufac-
turers. On the other hand, after seven 
years with the duty in place, Chinese 
import is not the same anymore. The 
prices in  China have definitely gone 
up. Right now, the advantage Chi-
nese producers hold over European 
(also Polish) producers is mainly based 
on returns to scale and (until recently) 
a lack of an environmental policy. The 
latter point has been, in a way, put out 
to pasture, as the current head of sta-
te, Xi Jinping, has started to look after 
the environment more and simply or-
dered the authorities to close factories 
which do not comply with environmen-
tal standards. Therefore, we should not 
demonise the impact of the abolition 

Fig. 1. Fasteners production volumes in Poland between 2003-2015 [PLN million]
Source: own calculations based on data provided by the Central Statistical Office

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
595 792 890 859 910 946 795 1076 1521 1456 1355 1421 1370

Table 2. Fasteners production volume in Poland between 2003-2015 [PLN million]
Source: own calculations based on data provided by the Central Statistical Office

FASTENER RYNEK ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH70

MARKET



of  antidumping duties on  the volu-
me of fasteners production in Poland. 
It may, to some extent, affect the mark-
-ups achieved by Polish manufacturers, 
but not entirely. 

Export
Since 2003, we have observed the most 
dynamic development in  the export 
of Polish fasteners. In 2003, it was at the 
level of only PLN 359 million and now 
it  is nearly a billion more. The growth 
rate is  impressive – 3.7 times. Impor-
tantly, Poland is  acquiring new mar-
kets. The highest growth was indeed 
seen after the period of  introduction 
of antidumping duties on Chinese fa-
steners by  the European Union. Be-
tween 2009 and 2011, Polish export 
grew by  as  much as  73%. This may 
in a way validate the claim that many 
companies in Europe have moved their 
purchasing to Poland. After the record 
year 2011, export has decreased slightly 
(a drop from PLN 1.073 billion in 2011 
to 986 million in 2013), but it has been 
experiencing a revival over the last two 
years. 

It is also very important that export 
directions are also changing (see table 4). 
Back in 2008, the largest recipient of Po-
lish fasteners (which has not changed 
since) was Germany. In  the second 
place were Russia and Ukraine. The lat-
ter has since dropped out of the top 
13 (a collapse of the Ukrainian industry 
as a result of military actions in the main 
industrial centre in the country). Russia 
currently takes the sixth place, after Ger-
many, Great Britain, the Czech Republic, 
Sweden and France. Over the last eight 
years, our collaboration with the Czech 
Republic – sales increased 2.7 times – 
and most of  all, with Great Britain –  
sales increased 3.4 times – has grown 
the most. What is important is that Po-
land is slowly starting to use its poten-
tial and there are still huge reserves 
in the development of export. 

Import
Just like the majority of European Union 
states (except for Germany and Italy – 
see table 1), the Polish market is main-
ly supplied by import. Its dynamics are 

linked directly and proportionally to the 
growth of  the domestic market and 
export. Between 2003 and 2015, it grew 
2.9 times. The growth rate is lower than 
in the case of export (3.7 times). This 
means that Poland is starting to use its 
production potential more to satisfy the 
needs of the domestic market and that 
imported products are largely exported 
to other countries. More importantly, 
the highest import rate was reported 
in 2015 and it already exceeded PLN 
2.5 billion (at PLN 2.588 billion). 

Just as the main export market for 
Poland is Germany, it  is also the main 
source of import for Polish companies 
(see table 6). The German share in total 
import over the last eight years stands 
at 33.2%. It dropped slightly recently, 
reaching only 29.0% in 2015. The drop 
was caused by the fact that many Po-
lish companies have started to  inde-
pendently import products from the 
Far East. In 2009, the share of  import 
from the five top Asian markets (Taiwan, 
China, Japan, South Korea and Vietnam) 
reached 24%, and in 2015 it was 30% – 
despite the fact that a large part of fa-
steners of Chinese origin was subject 
to  antidumping duty. Polish compa-
nies will keep searching for new sup-
ply sources more and more. Since 2008, 
Taiwanese import (which mainly repla-
ced Chinese import) nearly tripled. Viet-
namese import has grown even more 
since 2010, at 5.5 times. This is the most 
dynamically developing supply sour-
ce for fasteners imported to  Poland. 
In 2015, after Germany, Taiwan and Chi-
na, the biggest supplier of fasteners was 
Italy. The Italian share in the Polish mar-
ket decreases systematically. In 2008, 
it amounted to 11.9%, and in 2015 – 
only to 9.5%. It is most likely the same 
pattern as in the case of Germany. Po-
lish businesses rely on Asian suppliers 
more as new supply sources, replacing 
the current European vendors. 

Summary
Internally, the Polish market reached 
its peak in 2011, achieving (import + 
production – export) PLN 2.75 billion. 
In 2015, it was PLN 2.62 billion. Howe-
ver, the potential of Polish companies 
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Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Import share
Germany 561.0 563 656.6 798.7 721.5 746.3 785.2 752.2 5584.3 33.2%

Italy 201.8 213 210.6 233.8 236.7 233.7 251.8 246.1 1827.4 10.9%

Taiwan 93.8 120 171.8 247.1 263.0 254.4 294.8 300.8 1745.9 10.4%

China 293.8 140 137.8 185.4 179.7 170.1 221.9 247.0 1575.9 9.4%

Japan 74.7 86 120.3 119.0 107.0 89.8 85.9 82.0 764.7 4.5%

France 70.1 70 76.3 84.2 71.6 72.3 81.8 86.1 611.9 3.6%

USA 36.5 38 55.0 68.0 69.2 76.2 79.3 117.7 539.8 3.2%

South Korea 29.4 34 46.7 51.8 62.0 81.0 58.9 57.7 421.7 2.5%

Great Britain 64.7 41 38.9 44.1 41.0 46.1 49.3 56.6 381.7 2.3%

Spain 38.8 40 44.1 43.4 41.9 44.4 48.4 49.1 350.3 2.1%

Sweden 36.0 29 40.0 43.6 40.2 46.0 46.3 75.1 355.9 2.1%

Czech Republic 24.0 24 31.0 40.6 34.5 39.4 45.4 51.7 290.3 1.7%

Vietnam no data  no data  16.1 28.6 31.9 37.3 59.9 89.8 263.6 1.6%

Table 6. Value of fasteners imported to Poland between 2008-2015 broken down according to countries [PLN million]
Source: own calculations based on data provided by the Central Statistical Office

Category 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Production 595 792 890 859 910 946 795 1076 1521 1456 1355 1421 1370

Import 893 1167 1163 1482 1647 1693 1581 1889 2298 2163 2189 2434 2588

Export 359 513 546 594 700 725 617 829 1 073 1057 986 1159 1336

Total 1847 2472 2599 2935 3257 3364 2993 3794 4892 4676 4530 5014 5294

Market 1129 1446 1507 1747 1857 1914 1759 2136 2746 2562 2558 2696 2622

Dynamics   28.1% 4.2% 15.9% 6.3% 3.1% -8.1% 21.4% 28.6% -6.7% -0.2% 5.4% -2.7%

Table 7. Production, import and export of fasteners in Poland between 2003-2015 [PLN million]
Source: own calculations based on data provided by the Central Statistical Office

is growing constantly. Because when 
we  add export to  import and pro-
duction output, it  turns out that Po-
lish companies reached the 5 billion 
milestone for the first time in  2014, 
just to  improve on that result in 2015 
(nearly PLN 5.3 billion). What is impor-
tant in view of all the information pre-
sented above is that the Polish market 

is  still growing dynamically and has 
a  great growth potential. If  the po-
tential of Polish companies has grown 
2.9 times since 2003 (import + export 
+ production), we  should expect 
it  to  at  least double in  the next ten 
years. Importantly, the Polish econo-
my is large enough so that Polish com-
panies do not have to seek a particular 

specialised sector to operate in. There 
is a place for both huge warehouses of-
fering standard parts as well as smaller 
plants which specialise in the manufac-
ture of just several products. We should 
look to the future with great optimism 
and believe that in the short-term per-
spective Poland may even become the 
fifth market in the European Union.  

Fig. 2. Polish fasteners export volumes 
between 2003-2015 [PLN million]
Source: own calculations based on data provided by the Central 
Statistical Office

Fig. 3. Value of fasteners imported to Poland 
between 2003-2015 [PLN million]
Source: own calculations based on data provided by the Central 
Statistical Office
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MATERIAL HANDLING FOR THE AUTOMOTIVE 
& HARDWARE INDUSTRY
Our customers regularly contact us for advice on solutions regarding 
different material handling. We can often solve even very complicated 
problems, using equipment from our standard program, which is one 
of the biggest on the market. However, if a more specialized solution 
is required, we develop custom-designed equipment in close coope-
ration with a customer. With over 50 years of experience in using vi-
bration to activate, separate and transport materials, we can supply 
cost-efficient solutions for the most difficult objects, operating in the 
most extreme environments.

VIBRATION STORAGE FEEDER
With a SKAKO vibration storage feeder, controlled proportioning 
of components, including difficult interlocking materials, such as nails, 
screws and pins, can be achieved. There are numerous types of wear 
liners for material that are especially abrasive, oily, moist or sticky, 
or require extra gentle handling.

COMPLEMENTARY SYSTEMS
The SKAKO Lift Tipper and the SKAKO Packaging System are two per-
fect examples of complementary systems that have been developed 
in liaison with our customers. 

Heat resistant feeders, for discharging directly onto the furnace belt, 
allows for temperatures up to 900°C. 

SKAKO is currently carrying out two major projects for a global techno-
logy leader in the heat treatment of metals, SECO/WARWICK, known 
for delivering innovative solutions for the most demanding industries. 
The projects include the supply of equipment for loading heat treat-
ment lines which will operate in Poland.

SKAKO 
- FOR GOOD VIBRATIONS

www.skako.com

VIBRATORY CONVEYOR
Combining a storage feeder with a transfer feeder allows for the 
disentangling and automatic feeding of strongly interlocking pro-
ducts. The vibration conveyors spread the material and ensure a con-
tinuous product flow.



tly affects the cost of the house, since 
there is no need to rent another apart-
ment during the long-term construc-
tion applying traditional solutions. For 
this reason, prefabricated timber frame 
technology is  experiencing a  large 
increase in popularity.

Specific aspects 
of timber frame design
Timber frame structures require the 
use of a number of fasteners and con-
nectors, e.g.: joist hangers to connect 
beams, rafter clips for roof connections 
and many other well-known products 
for standard solutions. In addition, the 
specifics of the design of timber frame 
buildings, as well as their construction 
technology, implies the use of a num-
ber of  several additional connectors 
that are dedicated to  timber frame 
structures.

The use of specialized connectors 
is  needed because of  some specific 

Tomasz Szczesiak
MEng Technical Support Engineer, Simpson Strong-Tie

HOLD DOWNS 
for timber frame houses

On the construction mar-
ket, we are witnessing con-
tinuous development and 
growth in the popularity of 
timber buildings, especially 
timber frame houses. Typi-
cal fasteners used in this 
type of buildings are nails, 
screws, bolts, and of course 
metal connectors. It is really 
worth having a closer look 
at a certain group of con-
nectors which plays a spe-
cial and very important role 
in timber frame buildings – 
hold downs.

Construction technologies of tim-
ber frames and brick laying have 
been existing side by side for many 

years in Western Europe, each with its 
own justification. Besides the usual 
share of timber frame in the residen-
tial construction solutions, it is gaining 
popularity every year. Increased inve-
stor awareness and growing attention 
to environmental considerations result 
in an bigger number of choices in favour 
of timber houses. The increasing impor-
tance of timber frame houses is not only 
a result of their far lower heating costs, 
but also of  environmental reasons, ari-
sing from the sustainability of the raw 
material from which the houses are 
built. Another extremely important 
issue is  the construction time. In  the 
case of  prefabricated timber houses 
the time between the excavating 
of the foundations and moving into the 
finished home is usually a few weeks. 
Such a short construction time indirec-

Fig. 1. Installation of a prefabricated timber 
frame building

Fig. 2. Mechanisms of timber frame failure Fig. 3. The destruction of the building by 
sliding across the foundation

Fig. 4. Anchoring of the building against the sliding across the foundation

a) b) c) d)
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aspects of  timber frame design. The 
static models for timber framework 
structures are partly differing from 
those for traditional brick buildings. 
This difference refers mainly to  the 
weight of  walls. Timber frame wall 
is decisively lighter than a brick wall 
of the same dimensions. Generally this 
is a big advantage, but is some cases 
light weight constructions can cause 
additional problems which the building 
must be protected from. Failure mecha-
nisms to be considered in this case are 
the following: loss of racking, sliding, 
overturning and uplift (fig. 2).

Failure by sliding
The mechanism of  the destruction 
of a building by sliding over its foun-
dation is very simple in its essence. The 
structure of a building should be con-
sidered as a block withstanding wind 
load. By  summing up  the horizontal 
components of  these interactions, 
a generalized horizontal force moving 
a  building across its foundation can 
be determined (fig. 3).

It is quite difficult to estimate at the 
design stage the friction of a building 
against its foundation resulting from 
its self-weight, as estimating the coef-
ficient of friction can be very imprecise. 
Consequently, for the purposes of the 
design, friction may be ignored gene-
rally in the further analysis. To counter 
the shift a shear resisting connection 
shall be  placed between the bot-
tom plate of the wall panels and the 
concrete foundation. There are many 
ways to ensure a proper connection 
of a structure with its foundation that 
will prevent the sliding of a building. 
The most popular are: cast-in bolts and 
mechanical or chemical anchors. Seve-
ral examples are shown in fig. 4.

All of these solutions are just as good, 
if they are properly designed and cor-
rectly installed. The selection of  the 
most effective way should result from 
the contractor’s preferences, assembly 
possibilities, and perhaps most impor-
tant – the prefabrication method 
of wall panels. It  is worth noting that 
most of the methods of direct ancho-
ring of walls to the foundation require 

access to the inside of the wall in order 
to drill through the bottom plate to the 
foundation. This is a major limitation 
and difficulty in the case of prefabrica-
ted walls with closed finishing layers. 
By using advanced fabrication a con-
tractor will strive to  minimize work 
on site. For this reason, each additio-
nal hole in  the prefabricated wall 
which is  left open generates additio-
nal finishing work later in order to close 
it. To avoid this, when using comple-
tely prefabricated walls, the connec-
tion with the foundation is completed 
by using shear angle brackets. The brac-
kets are mounted to  the foundation 
as an  installation guide for the prefa-
bricated wall. The connection is com-
pleted by connecting the bracket in the 
foundation and nailing to the bottom 
rail (fig. 4d). This connection method eli-
minates the necessity of leaving moun-
ting holes.

Prevention of overturning 
– application of hold downs
Another failure mechanism of timber 
frame buildings is overturning causing 
uplift at one end of the wall. This phe-
nomenon, like the sliding failure, results 
from the low weight of the walls of the 
frame structure. Horizontal wind loads 
acting on a certain height above the 
foundation tend to rotate the whole 
building or  a  particular wall. A  hori-
zontal force from the windward side 
acting on the wall top creates a rota-
ting moment. Appropriate connectors 
will prevent this if the retaining torque 
around the pivot point is greater than 
the occurring rotating torque.

Unfortunately, anchoring against 
sliding, as described above, does not 
prevent a wall from overturning. One 
should clearly distinguish between two 
types of anchors – one against sliding 
(shear angle bracket) and the other 
against overturning (hold down). Hold 
downs are intended to prevent rotation 
and must achieve a high load resistance 
to uplift. Uplift is a result of lifting the 
windward edge of the wall during over-
turning. It is worth to note that, as some 
constructors use only anchorage aga-
inst sliding and completely ignore the 

need for the anchorage against over-
turning. Why does not anchoring aga-
inst sliding protect against overturning 
at the same time? This is due to the fact 
that anchoring of the lower part of the 
wall creates a very good connection 
with the foundation. However, in this 
way, we anchor only the foundation 
and the bottom plate of the wall panel. 
Timber frame walls are not a monolithic 
structure. In order to protect the wall 
from overturning, the end studs must 

Fig. 5. Examples of hold downs: AH, HTT, AKR

Fig. 6. The use of a stiffening washer with the 
AH hold down
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be anchored directly to the foundation. 
The only way to effectively counteract 
the rotation of the wall is to use hold 
downs. They are often confused with 
standard brackets. This is  due to  the 
fact that they look similar to angle brac-
kets. Hold downs have asymmetric flan-
ges. The upper flange is long and allows 
to drive a large number of fasteners into 
the post, the lower flange is short and 
designed for anchoring in  concrete. 
The difference between hold downs 
and angle brackets is that hold downs 
are designed to  transfer large uplift 
forces to  the foundation. High uplift 
load capacity of hold downs is neces-
sary, because the higher holding force, 
the better protection against wall over-
turning. Typical hold downs are shown 
in fig. 5.

The most important issue for the effi-
ciency of a hold down is that it is suita-
ble to transfer high loads from the stud 
to  the anchor in  the foundation. For 
this reason, most of  the hold downs 
have additional ribs or reinforcements 
at the bottom. These features of a hold 
down provide additional rigidity and 
the reduction of  initial uplift. Another 
solution is to use a thick washer (first 
picture in fig. 5). AH connector shown 
in  fig. 5  has no  reinforcement stiffe-
ners. In order to ensure the appropriate 
transfer load to the anchor and elimi-
nate a large displacement by bending, 
an additional washer is used. It  is pla-
ced between the connector and the 
anchor, and pushed tight against the 
upper flange of  the hold down. The 
result of using a hold down with and 
without washer is shown in fig. 6.

Anchoring of prefabricated 
timber frame panels
Advanced prefabricated walls, as in the 
case of anchoring against sliding, also 
cause some complications when moun-
ting hold downs. As  before, the aim 
is to reduce mounting holes. A product 
created to solve this problem is a two-
-part hold down (fig. 7).

The idea of   the connector is to split 
the product into two parts. The top part 
is  installed at a prefabrication factory 
to the wall stud with a small metal flange 

Fig. 7. Two-part hold down HD2P and its alternate versions

Fig. 8. Installation of the two-part hold down HD2P
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protruding from the sheathing on the 
bottom rail. The installation of this top 
part takes place before the additional 
layers of the wall are installed, when the 
load bearing parts – the timber frame – 
is still accessible (fig. 8a). After the wall 
has been placed correctly, the bottom 
part of the hold down is placed against 
the protruding steel flange of the wall 
and anchored to the building founda-
tion. Where the two parts meet, the top 
and bottom part are connected by using 
self-drilling screws (fig. 8b). This screw 
connecting the two parts of the connec-
tor creates a fully-fledged hold down.

Multi-storey buildings 
– continuous load path
Another issue is the need of ensuring 
capacity of  multi-storey buildings. 
It  is  needed to  consider every storey 
separately in terms of design against sli-
ding and turnover. Bearing in mind that 
timber frame buildings are not a mono-
lithic structures, it is necessary to create 
a continuous load path between the sto-
reys. It  is important not to neglect any 
connection on the load path (fig. 9).

In  order to  fully understand the 
design concept of  continuous load 
path, the protection of a roof against 
uplift is shown as an example. In a two-
storey building it is not enough to create 
proper connections between rafters and 
wall plate (fig. 10a). It is necessary to con-
nect the upper storey stud with the top 
plate (fig. 10b), upper story stud with the 
ground story stud (fig. 10c), and finally, 
ground story stud with the foundation 
(fig. 10d). All these connections ensure 
easy transfer of the forces that appears 
on the top of the building to the foun-
dation.

To sum up, it is worth to clearly distin-
guish between two types of anchors – 
one against sliding (shear angle bracket) 
and the other against overturning (hold 
down). Hold downs are the one and 
only efficient solution to prevent a very 
dangerous failure mechanism which 
is the turnover of timber frame panel. 
When choosing the particular product, 
it is necessary to consider the construc-
tion method, but first of all the methods 
of the wall panels prefabrication. 

Fig. 9. Design concept based on the continuous load path

Fig. 10. Connections between the different timber frame elements providing continuous load 
path

b)

d)

a)

c)
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In  modern constructions, there are 
many points where designers apply 
the self-forming screws. In principle, 

this is a very convenient solution for pro-
duction and specifically, for the assem-
bling processes. In this article, I would 
like to present some challenges we face 
when using such a solution. Additionally, 
based on my own experience gained 
in the production of EPS steering sys-
tems, I  want to  present some hints 
on  how to  deal with the production 
problems related to screwing processes.

Why we use 
screw connections 
During my professional career, I used 
to  deal with many assembly-related 
issues. However, I would like to  focus 
mainly on my experience in  the field 
of  screw connections. The process 
of screwing is clean and safe, the assem-
bly is easy and fast, and it requires no buf-
fering associated with cooling or drying 
of the connections made. Moreover, you 
can correct any process faults immedia-
tely at a workstation or easily disassem-
ble the connection later, if  required. 

An important fact is also, that the faste-
ners are standardized and fairly inexpen-
sive.

Using self-forming screws consi-
derably reduces the production time 
and thus cuts down the costs because 
no pre-tapping is required. The screw 
itself forms the thread when being 
driven in. This enables the assembly 
to be carried out either automatically 
(with automatic screwdrivers) or manu-
ally, but with automatic screw feeding, 
which reduces the assembly time and 
offers further savings. 

The basics 
The purpose of screwing is to connect 
two or  more elements by  clamping 
them together with a  suitable force. 
Hence, the main task of the screw in the 
connection is to create the compression 
forces in the components being scre-
wed together (fig. 1). The force comes 
from the flexible tension, which, briefly 
speaking, is the result of applying torque 
when driving a  screw with a  specific 
thread pitch in.

Now, once you have a screw with the 
appropriate thread pitch, will it be eno-
ugh to use the right torque when dri-
ving it to provide a correct connection? 
Unfortunately not because a significant 
portion of  the torque applied during 
tightening is lost due to friction under 
the screw head and in the thread, and 
only approx. 10% of the applied torque 
translates to the clamping force. 

This is  especially valid when using 
self-forming screws, where the friction 
during the thread forming is significantly 
larger than when driving the screw into 
the pre-tapped hole. This can be seen 
by comparing the prevailing (forming) 
torque with the target torque. The preva-
iling torque value is quite often higher 
than 50% of the expected final torque.

Problems 
and their effects in practice
One of the first problems that we face 
during the assembly with the use of scre-
wing method is the so-called First Time 
Quality (FTQ), as  well as  performance 
issues. 

They are of course only indicators and 
the consequences of real quality problems, 
which I have allowed myself to divide into 
two groups: obvious and latent defects. 

The first group includes, among others, 
the following problems: 
– no  screw or  screw apparently not 

seated, which results in  loose scre-
wed element or no connection at all. 
Sometimes, not fully seated screw not 
only fails to connect the components 
properly, but may cause additional 
problems, e.g.  it may interfere with 
other structural components, which 
makes the assembly process impos-
sible in the downstream operations;

– clear damage, e.g. a crack in the com-
ponents which shall be connected, 
that results in the lack of the connec-
tion integrity. 

What challenges do we face 
by using the self-forming 
screws in the serial pro-
duction of the modern EPS 
steering systems?

MEng Marcin Żywczok
Nexteer Automotive. The author has dealt for many years as a manufacturing engineer responsible for the assembly 
processes of EPS electric power steering systems. Currently, he is working at the Nexteer European Technical Centre, 
in Prototype Centre department.
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However, what we are afraid of the 
most are the latent defects, which can 
be called „slow fuse” defects. Invisible 
at a glance, they only become evident 
during the operation of  the device. 
These may include:
– broken screw or  stripped thread 

in  the material – practically, there 
is no connection;

– screw under-tightened, which may 
cause noise, the lack of  stiffness 
or leakage; 

– screw over-tightened, which may 
cause damage or  cracking of  ele-
ments to be tightened and, eventu-
ally, loosening or total loss of the con-
nection integrity. 

What are 
the causes of defects? 
Typically, there are many of them. Usu-
ally, the easiest to blame is the process, 
but it is not the whole truth. 

There are many potential causes, 
including: 
– badly positioned screwing gun, 

e.g. misaligned and/or out of paral-
lelism with the screw, poor quality 
or  worn tools, the use of  the bit 
of poor quality etc.; 

– bit run-out; 
– too long bit extension, badly cho-

sen tool and/or process parameters 
(speed, speed switching thresholds 
and/or control parameters too tight 
or too wide limits); 

– human factor: at many workstations, 
a  human performs assembly ope-
rations and it  is  mainly the opera-
tor’s responsibility, his precision and 

accuracy to ensure the job perfor-
mance and the connection quality; 

– improper design: mismatched 
screw and hole diameters, method 
of  making the holes incompatible 
with the screws used, or incorrectly 
chosen coating on the screws; 

– defects caused in the upstream pro-
cesses, including machining defects: 
too small or too large holes’ diame-
ter or holes too shallow, bad geome-
try etc. When using the self-forming 
screws, tolerances for the hole dia-
meter are very tight, and precision 
of making them is extremely impor-
tant. 

Characteristics 
of the connection
To  properly prepare the process, its 
important to identify the type or, in other 
words, characteristic of the connection. 
It means, how the connection behaves 
or responds when the screw is being 
fastened – whether it is hard or soft.

The main differences lie in the speed 
of  compressive force build-up  when 
tightening. In the production environ-
ment, it  is  possible to  observe the 
torque increase, especially in  the last 
phase of screwing, when the screw head 
begins to touch the elements being con-
nected and when they are actually pres-
sing each other. 

In hard connections, torque ramps 
up very quickly in  relation to  the dri-
ving angle, therefore it is very important 
to correctly set the screwdriver speed 
switching thresholds and the torque 
value point when the final tightening 

angle starts to  be  measured (to  con-
trol the clamping force). In soft connec-
tions, the torque value increases slower 
(fig. 2-7). 

Parameters 
that you can control 
It  is  known that correct screwing 
depends on developing the adequate 
clamping force, so to ensure the proper 
screwing effect, we should control the 
clamping force. It  is  rather difficult, 
requires specialized equipment and can-
not be done in the production environ-
ment. 

The parameters that can and should 
be controlled are torque and the dri-
ving angle. This is possible by tools com-
monly used in the production: manual 
torque wrenches, pneumatic screwdri-
vers with mechanical clutch or  elec-
trical tools with torque control, either 
directly – through torque transducers, 
or indirectly – through the driving motor 
current control. In addition, many tools 
allow to control and monitor the screw 
driving angle, which translates directly 
to the clamping force. 

In most cases, there are a lot of diffe-
rent tightening strategies available, 
which can be  selected depending 

Fig. 1. Forces in screw connection

Fig. 2. Hard and soft connections
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on the design requirements/objectives 
for the connection. Those most com-
monly used are torque control and 
angle monitoring. Sometimes, especially 
when the automated screw fastening 
systems are used, we also use the moni-
toring of the screwdriver spindle linear 
position with a position sensor or a pre-
cision displacement sensor. 

Many modern systems provide 
additional features that allow to preci-
sely trace the tightening torque graph. 
They are often based on  the analy-
sis of the process characteristic curve. 
They include such methods as  Snug 
Gradient (Atlas-Copco solution) which 
allows to indirectly control the clamping 
force through a very precise monitoring 
of the driving angle.

Process preparation steps 
First step to be taken is to carry out the 
Process Failure Mode and Effects Analysis 
(PFMEA), to define the potential defects, 
as  well as  their causes and consequ-
ences for our specific process. Based 
on the PFMEA analysis results, you can 

proceed to the selection of tools in your 
screwdriver’s software. Some tests will 
be necessary, so check whether the ele-
ments that are to be assembled corre-
spond to the designer’s assumptions or, 
shortly, that they comply with the dra-
wing specification. 

Of course, we have in mind the test 
pieces/elements, based on which a final 
process will be  prepared. The point 
is that in the production environment, 
it  is  impossible to carry out measure-
ments of  all the characteristics of  all 
parts. Here, we can only rely on statisti-
cal factors. 

For the tests purposes, the simplest 
program shall be prepared with a mini-
mum number of controls and monitors 
which will allow to observe at least a few 
driving graphs of torque. On this basis, 
we can take further steps and run a gre-
ater number of monitors and controls. 

The most important task is, of course, 
to  prevent a  faulty connection from 
being classified as  a  good one. Such 
faulty connections are most frequently 
characterized by: 

– no screw – this can be detected by 
using appropriate station software (PLC) 
and/or by controlling the final torque; 

– sticking out, under- tightened screw 
– there are at  least a  few potential 
reasons for this: 
• skewed screw and the final torque 

reached too quickly – assembly 
defect; 

• hole too shallow – design mistake 
or machining defect; 

• hole too tight – design mistake 
or machining defect. 

To avoid the above-mentioned faults, 
we can use a parameter monitoring time 
or the driving angle of the screw, or – 
in automatic systems – position sensors 
of the screwdriver spindle. 

Faulty connections may be also cau-
sed by  cracks in  the elements being 
fastened, which may be caused by: 

• wrong, too high setting of the final 
torque; 

• excessive tightening speeds and/
or  too high threshold for scre-
wdriver speed reduction, causing 
torque rise above the set target;

Fig. 3. An example of hard connection Fig. 4. An example of hard connection 

Fig. 5. An example of soft connection Fig. 6. An example of soft connection 
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• significant reduction in the preva-
iling torque caused by  lubricant 
getting onto the screw or into the 
hole. 

At  this stage, more precise control 
must be  set, because too tight limits 
will increase the number of so-called 
false rejects. 

However, the most difficult task 
is  to  provide protection against the 
defects I called the latent ones, which 
include: 
– broken screw or  stripped thread 

in the material: 
• defective/damaged screw or too 

small diameter of the screw; 
• significantly reduced friction cau-

sed by  grease getting onto the 
screw, or into the hole. Protection 
will be provided by setting limits 
for the tightening angle; 

– screw under-tightened (too high 
run down/forming torque – a very 
common problem with self-forming 
screws). The causes are almost the 
same as  with a  screw completely 
not seated, though the connection, 
at least visually, is like a properly made 
one. In this case, the angle control will 
not work correctly, because the screw 
is  already fully driven! Some tools 
monitoring the run down/preva-
iling torque will be helpful here. The 
point is  that the run-down torque 
should be  clearly separated from 
the final torque. All screwed connec-
tions in which the run-down torque 
exceeded the permissible value shall 
be rejected; 

– cracks in the element being connec-
ted – loss of connection integrity. 
If  it  is  evident that the run-down 

torque values are varying significantly 
and as its obvious we need to maintain 
a constant clamping force in the joint, 
we can use special tightening strategies 
involving the compensation or even eli-
mination of the effect of the run-down 
torque to the final torque. This is parti-
cularly useful when fastening plastic ele-
ments, where the presence of excessive 
clamping forces will result in the cracks 
of the components. 

Typical tightening strategies inclu-
ding the compensation: 

– prevailing (PVT) compensation – in this 
case the final torque is not rigidly pre-
set but is a relative value depending 
on the run-down/forming torque; 

– tightening to preset angle snug gra-
dient strategy, from the point of con-
tact of the screw head with the ele-
ments being fastened. The fixed angle 
provides a constant clamping force 
in the joint. In this case it is extremally 
important that proper clamping force 
be ensured between the connected 
elements before you start tightening, 
because significant troubles may 
occur in the process when the screw 
must „pull” the elements together. 

Good practices 
It is advisable to prepare test plates with 
holes over the entire range of toleran-
ces: minimum, maximum and nominal. 
This will allow to  determine whether 
the product/connection has been well 
designed, and what can be expected 
in a situation when you get the mate-
rial across the whole range of tolerances, 
at least in respect of the holes. Make sure 
that the material corresponds to  that 
of which the production components 
are made, both in terms of the material 
itself, as well as the process. 

In  the matter of  screws it  is  unfor-
tunately more complicated, because 
obviously, each process has its spread, 
however with such mass production 
it  is practically impossible for the sup-

plier to select and sort the screws by the 
range of tolerance. 

Another „good practice” is only pos-
sible in some cases. It mainly depends 
on whether driving the screw into the 
already used hole (threaded with first 
fastening cycle) is  acceptable or  not. 
In many cases, especially in the critical 
elements, once made, a poor connection 
may not be corrected.

However, if  such a  possibility does 
exist, the strong suggestion is to prepare 
separate screwing programs for the first 
and subsequent attempts. Such prepara-
tion of the process will make, especially 
when self-forming screws are used, the 
control of the process more precise, both 
at the first and at the next attempts. Fric-
tion in the thread and in consequence, 
the value of the screwing torque at the 
first attempt is, as expected, much higher 
than at the next attempts (fig. 8-11). 

Therefore, using only one program 
will result in the need to work out a com-
promise, which makes the process simply 
not optimal. Most often, it requires lon-
ger cycle time and usually brings much 
higher reject rate. 

With mass production, the first 
attempt to fasten a screw applies to all 
parts and all screwed connections. The-
refore, the process must be fast, to ensure 
adequate cycle time, but also reliable, 
to ensure good quality products. 

The number of possible corrections 
is usually small. During the correction, 

Fig. 7. An example of mixed connection – an electronic board to aluminum housing
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or a re-screwing attempt, we can afford 
to perform the process at a slower rate 
and with greater precision. This is parti-
cularly important when fastening plastic 
components so as to not cause them 
to crack. For this purpose, we can reduce 
the screw driving speed and switching 
threshold values, allowing the screwdri-
ver to precisely „tighten up” the screw 
to the expected torque values. 

Summary 
Are the self-forming screws a  good 
choice? Objectively speaking, it seems 
they are, despite their specific require-
ments, though they need much atten-
tion in several areas: 
– design: 

• design of the joint (correct dimen-
sions of the hole and screw, as well 
as corresponding tolerances must 
be maintained); 

• careful selection of materials, both 
that in which the hole is made and 
that the screw is made of (its base 
material and coating); 

– quality of materials: 
• in serial production, ensuring the 

quality of materials entering the 
process that is  consistent and 
in accordance with the require-
ments of the design; 

• cooperation with suppliers, aimed 
at ensuring the proper and conti-
nuous supply of quality materials; 

– process preparation: 
• selection of  the assembly tool 

(screwdriver) that is appropriate 
for the design of the screw con-
nection; 

• well-prepared screwing stra-
tegy with screwing parameters 
properly set, preferably based 
on tests on the production dedi-
cated materials, and control tools; 

• good quality bits; 
– training for operators: 

• for the manually performed ope-
rations, effective training of opera-
tors is necessary.  

When creating this article, 
the author used the documentation 
of Nexteer Automotive Systems 
and Atlas Copco.

Fig. 10. First fastening cycle

Fig. 11. Re-tightening cycle

Fig. 8. High forming torque

Fig. 9. Low forming torque
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ver, 12% of all fasteners are used for air-
craft manufacture, and another 12% 
in other transport vehicles (such as tra-
ins and trams). Therefore, as many as 50% 
of  all fasteners are used in  industries 
manufacturing goods for passenger and 
cargo transport. In addition, there is also 
the production of  agricultural equip-
ment (tractors, trailers, spreaders, com-
bines), which is part of the mechanical 
engineering sector and is also, in a way, 
linked to transport.

Automotive industry 
in the world, Poland 
and European Union
The biggest manufacturer of  passen-
ger cars in the world is Japanese Toyota 
(makes such as  Lexus, Toyota and 
Daihatsu), which was the only company 
in 2015 to produce more than 10 million 
pieces. The second largest manufacturer 
is German Volkswagen (among others, 
Audi, Lamborghini, Porsche, SEAT, Skoda, 
Volkswagen) with production at the level 
approaching 10 million pieces (9.872 mil-
lion). In third place is South-Korean Hyun-
dai (among others, Hyundai and KIA) with 
production at the level of nearly 8 million 
pieces. Detailed data broken down accor-
ding to specific manufacturers are shown 
in table 1. Among manufacturers with 

production facilities located in Poland, 
we should also mention American Gene-
ral Motors (Opel) with nearly 7.5 million 
cars produced in 2015 and Ford with 
production reaching 6.4 million pieces. 
Another company with production faci-
lities in Poland is Fiat Chrysler (among 
others, Fiat, Chrysler, Lancia, Alfa Romeo, 
Ferrari and Maserati), which managed 
to produce 4.87 million cars. 

Even though 6  out of  15  largest 
car manufacturers are based in Japan, 
it  is not Japan that is  the biggest car 
manufacturer in the world. It is not Ger-
many either (with three companies 
in the top 15), or the US (2 companies), 
or even France (2 companies). In 2015, 
the highest number of cars was manufac-
tured in  a  country whose brands are 
practically unknown in Europe, i.e. China. 
It is not a secret that global automotive 
companies locate their production faci-
lities all over the world, irrespective 
(at least to some extent) of the country 
where they originate from. The location 
of production plants is often determi-
ned by the closeness of large sales mar-
kets (based on  logistics), labour costs 
and amount of taxes charged in a given 
country, as well as access to raw mate-
rials, components and human resources. 
This means that although there are only 

The automotive industry 
is the largest recipient 
of fasteners in Europe. 
It is also the recipient with 
the highest expectations 
in terms of quality, logi
stics and pricing. Importan
tly, Poland has no reason 
to feel inferior on the Euro
pean arena. 

PhD Marek Łangalis
entrepreneur operating in the fasteners sector (Olfor), Editor-in-chief of „Fastener”

FASTENERS
in the automotive industry

Automotive refers to  production, 
sale, technological development 
and marketing, which all contri-

bute to  the development of  self-dri-
ving vehicles. The term itself was coined 
by an engineer and inventor working 
in  the US  at  the turn of  the 19th and 
20th centuries, Elmer Ambrose Sperry 
(the term automotive comes from the 
Greek word autos, translated as self, and 
the Spanish motivus, which means move-
ment). The automotive sector does not 
include sales and repairs carried out for 
retail customers (i.e.  all types of  local 
dealers and garages). According to the 
European Industrial Fasteners Institute, 
in  Europe fasteners are mostly used 
in the automotive sector (26%). Moreo-
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a few countries with brands manufac-
turing over a million vehicles, production 
facilities are spread across 49 countries. 
A large majority of them are countries 
responsible only for car assembly, rather 
than production management or new 
design development. 

In  2015, 68.539 million cars were 
manufactured in  the world, of  which 
21 million in China alone (which trans-
lates into as much as 30% of total world 
production). Virtually all the companies 
listed in  table 1  have factories based 
in China. To a high extent, the produc-
tion output is  intended for the local 
market, which has been the fastest gro-
wing market for a number of years. The 
second country in terms of production 
is  Japan (7.83  million cars), followed 
by Germany (5.7 million cars), with the 
long-standing leader (practically thro-
ughout the entire 20th century), the Uni-
ted States, only reaching the 5th place 
(4.16 million cars), followed by South 
Korea (4.13 million cars). Out of 14 coun-
tries which manufactured more than 
1 million cars in 2015, out of European 
Union states, besides Germany, we have: 
Spain (2.2  million), Great Britain 
(1.58 million), France (1.55 million), Czech 
Republic (1.298 million) and Slovakia 
(1 million). Within the European Union, 
car production also takes place in Italy 
(663 000 cars, 20th place in the world), 
Poland (534 000 cars, 22nd place in the 
world), Hungary (491 000, 23rd place), 
Romania (387 000, 24th place), Belgium 
(369 000, 25th place), Sweden (189 000, 

30th place), Slovenia (133 000, 34th place), 
Portugal (115 000, 35th place), Austria 
(109 000, 36th place), Finland (69 000, 
40th place), the Netherlands (42  000, 
42nd place). 

Poland is therefore the eighth big-
gest car manufacturer in the European 
Union. Just a  few years ago (2010-
2011), Poland held a much higher, sixth 
position (above Slovakia and Italy), but 
as a result of moving the production faci-
lities of one of smaller cars to another 
country, the number of cars manufac-
tured decreased significantly. However, 
the automotive sector is  of  a  special 
importance for our country’s  industry 
and economy, as cars hold a large share 
in export. In 2015, export of passenger 
cars from Poland reached the high level 
of  PLN 24.7  billion. The biggest reci-

pient of cars manufactured in Poland 
is Germany (PLN 5.4 billion), followed 
by Italy (PLN 4.1 billion), with Great Bri-
tain in the third place (PLN 3.9 billion), 
then France (PLN 1.75 billion) and Turkey 
(PLN 1.66 billion). A detailed list of reci-
pients of cars manufactured in Poland 
can be found in table 3. 

Besides cars, the automotive industry 
also includes the production of com-
mercial vehicles (laden mass not exce-
eding 3.5 tonnes), trucks, road tractors 
and buses. Poland boasts much bet-
ter results in this regard than in terms 
of  passenger car production. With 
regard to commercial vehicle produc-
tion, at 121 thousand vehicles, Poland 
ranks 18th in the world and fifth in the 
European Union (followed by  Spain, 
France, Germany and Italy). With regard 
to  trucks, Poland also achieves good 
results. The value of Polish truck export 
reaches PLN 6.25  billion, with Ger-
many as the main recipient again (PLN 
1.2  billion), followed by  Great Britain 
(PLN 800 million), Sweden (PLN 496 mil-
lion), Netherlands (PLN 423 million) and 
Norway (PLN 352 million).

Poland achieves the best results when 
it comes to bus manufacture. Exact data 
are more difficult to obtain here, as Ger-
many, France, Sweden and the Nether-
lands have not published data on bus 
production for a number of years now. 
Among the countries that publish bus 
manufacture statistics, Poland is  the 
biggest European Union manufactu-

No. Make Head office Number of cars produced
1 Toyota Japan 10.08
2 Volkswagen Germany 9.87
3 Hyundai South Korea 7.99
4 General Motors United States 7.48
5 Ford United States 6.4
6 Nissan Japan 5.17
7 Fiat Chrysler Italy 4.87
8 Honda Japan 4.54
9 Suzuki Japan 3.03

10 Renault France 3.03
11 PSA France 2.98
12 BMW Germany 2.28
13 SAIC China 2.26
14 Daimler Germany 2.13
15 Mazda Japan 1.54

Table 1. The largest car corporations in terms of car manufacture in 2015 [million pieces]. 
Data according to International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA)

No. Country Number of cars manufactured
1 China 21.079
2 Japan 7.830
3 Germany 5.707
4 United States 4.163
5 South Korea 4.135
6 India 3.378
7 Spain 2.218
8 Brazil 2.018
9 Mexico 1.968

10 Great Britain 1.587
11 France 1.553
12 Czech Republic 1.298
13 Russia 1.214
14 Slovakia 1.000

Table 2. Countries where more than 1 million passenger cars were produced in 2015 [million pcs]. 
Data according to International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA)
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rer with 4,963 pieces. Currently, Ger-
many only has two bus production 
facilities on its territory (Mercedes-Benz 
in Mannheim and Setra in Neu-Ulm), 
France also has two (Iveco in Annonay 
and Mercedes-Benz in  Ligny-en-Bar-
rois), Sweden has two as well (Volvo 
in Boras and Scania in Sodetalje), the 
same goes for the Netherlands (VDL 
in  Heerenven and in  Valkenswaard). 
Poland, with five bus factories, is cer-
tainly the European leader, whether 
or not the four states referred to above 
publish their data. Poland’s bus export 
reaches PLN 3.6 billion, with the big-
gest recipient being of  course Ger-
many (PLN 830 million), with Sweden 
in the second place (PLN 485 million), 
then France (PLN 273 million), Czech 
Republic (PLN 254 million) and Norway 
(PLN 232 million). 

It  is therefore clear to see that the 
automotive sector in Poland was the 
key that has enabled export to over-
take import over the last few years 
(thanks to  just the vehicles mentio-
ned above, export outweighs import 
by PLN 8 billion), contributing to a signi-
ficant increase in the national income. 
The number of  factories connected 
to the automotive industry is quite high. 
The first subgroup is engine production. 
In Bielsko-Biała, we have a production 
facility owned by  Fiat Chrysler Auto-
mobiles (Fiat, Lancia and Alfa Romeo). 
In Polkowice, engines are manufactured 
by Volkswagen, in Tychy – by Opel, and 
in Wałbrzych – by Toyota. Car assembly 
plants in Poland are located in Gliwice 
(Opel) and in Tychy (Fiat, Lancia and 
Ford). Commercial vehicles are assem-
bled in Poznań and Września (Volkswa-
gen), whereas trucks are assembled 
in Niepołomice (MAN) and Jelcz-Lasko-
wice (Jelcz). In Bolechów near Poznań 
we have an assembly plant of Solaris 
buses, in  Poznań – MAN, in  Słupsk – 
Scania, in Starachowice – Neoplan and 
MAN, and in Wrocław – Volvo. We should 
also remember that besides the main 
manufacturing plants, a lot of other fac-
tories are being established, producing 
subsystems, seats, car parts etc. They all 
use fasteners in their production proces-
ses to some extent. 

Fasteners 
in the automotive industry
Such a high number of factories rela-
ted to the automotive sector in Poland 
makes it one of the biggest recipients 
of fasteners. If we accept as a fact that 
the automotive industry uses 26% of all 
fasteners and that the Polish domestic 
fasteners market in 2015 reached the 
value of  around PLN 2.6  billion, that 
would mean that Polish production 
and assembly plants supplying products 
for the automotive sector have a share 
in  fastener sales of  PLN 675 million. 
In an attempt to verify the data, I con-
tacted representatives of two factories 
manufacturing fasteners for the auto-
motive industry. Unfortunately, they did 
not want to provide statements under 
their own names, but they said that the 
above figure is certainly not overesti-

mated and may with high probability 
be considered a fact. 

The main products used in the auto-
motive sector are no  different from 
products generally offered by  Polish 
and European companies. Apart from 
traditional hexagon screws and hex 
socket screws, metric head screws and 
sheet metal screws, other products 
can be easily found in the assortment 
of Polish suppliers. It obviously includes 
a range of nuts, washers, solid and bre-
akstem rivets. In the case of cars, many 
components use weldable and press-
-in components. All manufacturers have 
their own products, developed espe-
cially for them. Dashboards and body-
works often require the use of fasteners 
suitable for plastic joints. In the engine 
segment, special pins are used, which 
also reduce vibrations. The automotive 
industry also has high expectations 
towards special coatings. It is the gene-
rator of new products, which later find 
their way to other industries. 

Importantly, as  the automotive 
sector is highly automated, products 
supplied need to be 100% repeatable. 
Therefore, fastener manufacturers must 
remember that their workpieces will 
need to undergo an optical laser con-
trol process to ensure that the pieces 
which do not conform to quality stan-
dards, as well as any deviations from 
production standards (which occur vir-
tually all the time), are not sent to the 
production line, as  it could even have 
to be stopped due to the faulty pro-
duct. Practically all suppliers delivering 
their products directly to automotive 
factories are required to hold the IATF 
16949:2016 certificate (which replaced 
the ISO/TS 16949 certificate last year). 
Without it, part manufacturers should 
not even try to approach car manufactu-
rers directly. The certificate was created 
to distinguish between companies able 
to meet the expectations of the auto-
motive industry and those that do not 
have any form of certification to confirm 
this ability. However, in exchange, sup-
pliers can count on multiannual con-
tracts, gain experience useful in other 
sectors and receive an  opportunity 
to work on global projects. 

Country Value
Germany 5,391

Italy 4,094

Great Britain 3,906

France 1,749

Turkey 1,659

Spain 1,441

Belgium 979

Hungary 766

Netherlands 573

Switzerland 541

Austria 458

Lithuania 253

Japan 212

Australia 202

Sweden 193

Denmark 179

Czech Republic 177

Portugal 175

Estonia 157

Latvia 141

Egypt 129

Ireland 122

United States 118

Republic of South Africa 111

Greece 105

Finland 101

Israel 95

Ukraine 88

Morocco 75

Table 3. Export of passenger cars from 
Poland broken down by countries [in PLN 
million]. Own calculations on the basis 
of data of the Central Statistical Office
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Inserts are a  group of  products de
signed to be embedded in soft mate
rials (mainly plastics) in order to pro

vide a permanent and strong, multiuse 
threaded connection. There are several 
insert groups available, whose design 
depends on their expected installation 
method.

With the development of  modern 
technologies, the use of plastics in all 
segments of the industry has become 
a  common practice. Plastics are easy 
to  produce and process, light, dura
ble and resistant to  external factors. 
It is also important that plastic products 
are cheaper than their equivalents made 
of metal or other materials. Plastics pro
vide sufficient durability and flexibility 
for most applications to ensure the cor
rect operation of the product. By using 
plasticisers and fillers, their parameters 
can be optimised based on the specific 
requirements of their intended applica
tion. It is only the connection between 

plastic components and other parts that 
may require some reinforcement in order 
to ensure an increased durability. That 
is exactly the reason for using inserts. 
Most connections use steel screws nor
malised according to the ISO 898 stan
dard. If  metal inserts were not used, 
screws could easily damage plastic, while 
plasticmoulded threads would not pro
vide the required strength and resistan
ce to maintain the connection integrity.

Inserts are mostly made of metal with 
the use of  tool machining methods. 
There fore, bronze inserts are easiest 
to find. The market also offers inserts 
made of stainless steel, but for a num
ber of reasons, bronze is a more favoura
ble material. Steel is much harder than 
bronze, which means an increased wear 
of the tools used in the production pro
cess – and thus increased manufactu
re costs. Bronze has excellent thermal 
conductivity, which is vital in case of he
atset inserts. The corrosion resistance 

of both materials is also important. Metal 
inserts set in plastics are still much more 
resistant than the material surrounding 
them anyway. Therefore, the fact that 
steel is harder than bronze is of secon
dary importance.

Inserts are designed with normalised 
threads, in Europe they are usually metric 
threads from M2 up to M12 in standard 
options.

Types of inserts
Inserts are divided into specific types ba
sed on their installation method. We di
stinguish between mechanical, ther
malmechanical methods and inserts 
moulded directly in the material at the 
component moulding stage. Mechani
cally fitted inserts can be used in all ty
pes of plastics. Inserts set with the use 
of thermal methods can only be used 
with thermoplastic materials, as  they 
need to be partially melted during the 
installation process.

The use of inserts in pla-
stics is an affordable and 
efficient solution, which im-
proves the strength parame-
ters and durability of plastic 
products. The use of a pre-
cise and reusable threaded 
connection guarantees the 
ease of installation and fu-
ture maintenance.

Radosław Bober
Application and Sales Engineer  
at Spirol.com Poland

INSERTS
- the other side of the thread

Fig. 1.
Insert classification

Heat/ultrasonic set

Self-tapping

Press-in 

Expansion

Moulded-in
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Press-in inserts are fitted in preformed 
holes by mechanically pressing them 
into the hole up to the required depth, 
usually flush with the opening. The cha-
racteristic feature of this type of inserts 
is the use of external knurling – usual-
ly diagonal to ensure the optimum re-
sistance to turning and pulling. Knurls 
cannot be too large to avoid generating 
excessive tension in the material, which 
could lead to its breakage. During the in-
stallation, knurls on the external surface 
cut into the entire surface of the mate-
rial where the insert remains in contact 
with the hole. In case of these inserts, 
it is not recommended to use diamond- 
pattern knurling, as it produces similar 
effects to a file, damaging the surface 
of the hole. Straight (vertical) knurling 

ensures only resistance to torque, while 
the resistance to axial forces is minimal.

Self-tapping inserts are fitted by scre-
wing them into preformed openings. 
Their characteristic feature is an aggres-
sive external thread with a large surface 
and stroke. During the installation, the 
thread on the outer part of the insert 
forms a thread in the material by cut-
ting it out. The friction force and ten-
sion generated keep the insert in the 
hole. Inserts of this type ensure good 
resistance to  axial forces, but low re-
sistance to torque, therefore, they are 
not suitable for all applications and the 
above needs to be taken into conside-
ration before using these inserts.

Expansion inserts are fitted by placing 
them in an opening, while they achie-
ve their full resistance after a screw has 
been inserted into them – they work like 
expansion bolts. The inserts have vertical 
notches along their entire length, which 
make it possible to compress the insert 
and decrease the diameter during its in-
stallation and to expand and increase 
the diameter while inserting a screw into 
the thread on the inner part of the in-
sert. Diamond-pattern knurling is usually 

used in case of these inserts, so that the 
knurl cuts into the opening surface after 
the expansion to increase the contact 
surface. Expansion inserts offer modera-

te resistance to axial forces and torque, 
which means that they may be used for 
applications with low resistance require-
ments.

Moulded-in inserts are placed inside 
the injection mould before the compo-
nent has been formed. The liquid ma-
terial submerges the external surface 
of the insert and, as it solidifies, turns 
the entire external surface into 
the contact surface. A charac-
teristic feature of these in-
serts are hexagonal rin-
gs often found at the 
ends or in the middle 
part of the body. 
This design cre-
ates a large la-
teral and fron-
tal surface, 
which guaran-
tees the hi-
ghest resistance 
to  axial forces and 
torque among all inserts. 
These inserts are perfect for very deman-
ding applications, where they are affec-

ted by significant forces. A drawback 
of using moulded-in inserts is the to-
tal cost of component production. The 
development of  the injection mould 
requires substantial financial outlays, 
and the production cycle is  slowed 
down. This is caused by the need to pla-
ce the inserts inside the mould before 
the manufacture of each component 
(which is usually a manual process). In-
serts designed to be moulded in cannot 
be fitted with the use of any other me-
thod, while all the inserts from the other 
groups can also be moulded in.

Heat/ultrasonic set inserts are fitted 
in  preformed openings with the use 
of  special tools. The ultrasound me-
thod involves triggering high-frequen-
cy micro-vibrations of the insert and ge-
nerating friction in the area of contact 

between the insert and the ope-
ning, which produces very 

Fig. 2. Mechanically fitted 
insert – self-tapping insert

Fig. 3. Insert with flange mounted on hot 

COMMENT
Threaded connections made with the use of threaded inserts allow for repeated 
installation and removal of components – without the risk of damaging the 
thread. Threaded inserts suitable for use with plastics can be divided into 
those which are fitted during the moulding process (IMTEC® – In Moulding 
Technology) and those fitted in finished components (AMTEC® – After Moulding 
Technology). The latter technology redefines our ways of plastic component 
installation. There is a whole range of installation techniques: heat setting, 
ultrasound setting (USS), self-tapping and expansion connections. With such 
a wide range of available solutions, we can select the right technology for each 
application.

Piotr Naróg
Bollhoff Technika Łączenia

Press-in inserts are fitted in preformed holes 
by mechanically pressing them into the hole up to 
the required depth, usually flush with the opening.
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high temperature and leads to partial 
melting of the walls of the hole while 
the insert is being pressed in.

The thermal method is much simpler 
and based on the use of a heating ele-
ment located in the head of the instal-
lation device. Heat is transferred across 
the contact area between the heater 
and the insert, and the hot insert, un-
der pressure, sets into the wall of the 
opening. Heat set inserts are the lar-
gest group of products. There is a num-
ber of their different types and designs, 
depending of specific application needs. 
Inserts of this type are often fitted with 
the use of semi-automatic or automa-
tic methods, without any manual 
intervention of an operator. Their 
characteristic feature is  the use 
of varied knurling methods on the 
external surface – which often combine 
diagonal and straight rings and trian-
gular-shaped rings. This design ensu-
res that the material melted during the 
installation process can travel around 
all external projections and create the 
maximum contact surface between the 
material and the insert. A large contact 
surface creates high resistance of the in-
sert after the installation. For automated 
installation, it  is recommended to use 
symmetrical inserts – which do not need 
to be positioned beforehand, as the top 
and the bottom half are a mirror image 
of each other.

Heat/ultrasound set inserts can also 
be divided based on the shape of the 
opening: straight inserts are fitted 
in  openings whose walls are parallel 
to each other – these standard inserts 
are popular in  European countries – 
whereas tapered inserts are fitted in ta-
pered openings of an 8-degree angle 
(4 degrees with regard to the opening 
axis) – they are a standard type of inserts 
popular in North America. An advanta-
ge of tapered inserts is their easier po-
sitioning in the hole before the installa-
tion, but a disadvantage is significantly 
lower resistance to axial for-
ces (extraction) resul-
ting from their tape-
red shape.

All insert types can 
be  classed according 

to the design. There are headed 
inserts and standard inserts. He-
aded inserts have a bigger frontal 
surface (increased diameter) to serve 
as the contact surface for the connec-
ted component. Practically all insert 
lines available on  the market also 
have their twin, headed version with 
the same body. A drawback of using 
headed inserts is definitely their pri-
ce, as compared to standard inserts. 
It is a result of the production techno-
logy used – machining.

In the case of headed inserts, the dia-
meter of the base material, usually wire, 
is usually larger, which results in incre-

ased costs. In addition, it is necessary 
to remove more material in the ma-

chining process, which generates 
additional tooling costs and 

slows down the production 
process.

The issue of an in-
creased amount 

of waste is dismissed in this case, as bron-
ze remains valuable as a material which 
can be easily reprocessed. From the ap-
plication perspective, the head does not 
improve strength parameters and only 
increases the frontal surface, which may 
be significant in the case of threaded 
connections of many components.

In Poland, the term ‘inserts’ is often 
used to refer to a wide range of com-
ponents used to reinforce holes in pla-
stic components. Many of them, in the 
shape of a barrel, ring or oval, are used 
to  strengthen the hole and protect 
it  against cracking as  a  result of  ten-
sions caused by axial forces (compres-
sion). Such components are also called 
compression limiters. They are round 
or oval in shape and are not threaded 
on the inner surface. Such components 
are produced by machining or moul-

ding metal with the use of cold moul-
ding methods (press, rolling, staking 
etc.). Compression limiters are closely 

connected to inserts and both compo-
nents work together in many applica-
tions (for example, while screwing two 
or more plastic components together). 
The use of compression limiters often 
makes it necessary to use headed inserts 
in order to increase the contact surface 
and to ensure the optimum distribution 
of forces and tensions in the threaded 
connection. Compression limiters are 
designed with great precision, taking 
into account all forces affecting the con-
nection, grade of the screw used, type 
and size of the insert and component 
dimensions.

Fig. 4. Manual heat setting machine

Fig. 5. Headed compression limiter, rolled
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Insert setting tools 
and machinery
There is a multitude of insert fitting so-
lutions on the market, which are often 
provided by insert manufacturers them-
selves. For the installation of  mecha-
nically pressed-in  inserts, classic table 
presses with mechanical transmissions, 
lifts or  pneumatic cylinders are suffi-
cient. Heat/ultrasound setting of inserts 
requires the use of dedicated equipment. 
Ultrasound equipment is now being re-
placed on the market by thermal devices. 
Ultrasound equipment is complicated 
in use – frequency, pressure and speed 
need to be precisely configured. Setting 
inserts by generating heat from mutu-
al friction also results in damaging the 
insert structure and causes micro-cracks 
in the plastic. This decreases its resistance 
and reduces the lifespan of the joint. High 
costs of  this type of machines should 
also be considered. Thermal devices are 
available on the market in a wide range 
of variations: manual, semi-automatic, au-
tomatic, multipoint etc. Manual devices 
need to be fully controlled by an operator 
and are recommended for simple instal-
lations, where high production efficiency 
is not a key requirement. The operator 
needs to place the plastic component 
in a special holder, manually place the 
insert inside the hole, and then lower the 

Zastosowanie
ogranicznika
naprężeń.

manual head by using a lever – while the 
installation process is supported by the 
compressed air cylinder (hydraulic buffer), 
which ensures that the insert is pressed 
smoothly into the opening as the material 
is being melted by the heat transmitted 
to the insert by the heater inside the head 
(this solution eliminates unequal pressure 
generated by the manual lever). Semi-au-
tomatic equipment facilitates automatic 
installation with the use of compressed 
air, but the insert still needs to be placed 
above the opening manually. The instal-
lation involves the heater inside the head 
coming into contact with the insert and 
transferring heat required to  partially 
melt the walls of the opening. Automa-
tic heat setting machines are equipped 
with vibrating feeders which position in-
serts and transport them through a duct 
to a heating chamber. In the chamber, in-
serts are heated up to a pre-set tempera-
ture (several inserts at once), placed abo-
ve the hole and automatically installed 
with the use of a compressed-air motor. 
The operator’s tasks are limited to placing 
and removing plastic parts in/from the 
positioning base. Most inserts available 
on the market are produced with the use 
of micro-bevelling. That means that the 
insert end which is to be placed inside the 
hole features a bevel whose frontal dia-
meter is smaller than the recommended 

hole diameter, which facilitates fast and 
easy positioning of the insert on the up-
per surface of the opening. Well-designed 
inserts should be self-levelling, which me-
ans that they position themselves on the 
opening axis during the installation pro-
cess, thus eliminating the risk of malfunc-
tioning connection.

What should you take 
into consideration 
while designing insert 
connections?
• The opening diameter in the part scre-

wed onto the insert must not be big-
ger than the diameter of the bottom 
part of  the insert itself. Otherwise, 
the screw will act as corkscrew and 
pull the insert out of the hole. It may 
be a good idea to use a headed insert.

• If  the opening prepared for the in-
sert is not a through hole, it should 
be  made longer, at  least matching 
the length of 2 pitches of the thread 
to be screwed into the insert.

• You should comply strictly with the 
opening diameter recommended 
by the insert manufacturer. In order 
for the insert to achieve the required 
resistance, its strong and secure fitting 
in the hole is necessary. If  the ope-
ning diameter is too large, the con-
nection integrity will be compromi-
sed. If it is too small, installation may 
be impossible or material stress may 
be excessive, which could lead to crac-
king.

• It is a good idea to contact the ma-
nufacturer while designing a threaded 
connection with an insert, there is a lot 
of technical aspects to consider with 
regard to apparently simple solutions.

• Stick to standard solutions. Designing 
special components just for a single 
application generates enormous costs, 
which may affect profitability.

• While designing insert applications, 
consider the production technology 
in its entirety. More expensive com-
ponents can sometimes decrease the 
total production costs. 

Sources: design documentation 
and publications of SPIROL, 
website: spirol.com

Fig. 6. Correct reinforcement configuration in plastics

Well-designed inserts should be self-levelling, which 
means that they position themselves on the opening 
axis during the installation process, thus eliminating 
the risk of malfunctioning connection.

Compression  
limiter  
application
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