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Technika – nasze środowisko



Jakość, niezawodność i bezpieczeństwo…



…zależą od drobiazgów



Brak konsekwencji…



… może mieć katastrofalne skutki

Most Tacoma Narrows WA,USA
7 listopad 1940



…na zabezpieczenie śrub przed samoczynnym 

luzowaniem się…

Jest wiele sposobów…



Firma NORD-LOCK 

oferuje

najbardziej skuteczny

…ale potrzebny jest jeden: 100 % pewny

system zabezpieczania 

połączeń śrubowych

na świecie.



Jak to wygląda



Na czym to polega



Jak to działa



Jak to pracuje



Charakterystyka techniczna

� Materiały najwyższej jakości 

� Szeroki zakres wymiarowy (do M130) oraz wersja o 
powiększonej średnicy zewnętrznej

� Wysoka odporność na korozję dzięki zastosowaniu 
metody cynkowania DELTA PROTEKT

� Wysoka twardość (ponad 46 HRC) w połączeniu z 
odpornością na pęknięcia

� Praca w szerokim zakresie temperatur ( od – 80 do 
+500 ºC)



śruba standardowa śruba dwustronna śruba imbusowa 

Zastosowanie w montażu

śruba standardowa śruba dwustronna śruba imbusowa 
(otwór pogłębiony)

śruba kołnierzowa
(otwór powiększony)

śruba / nakrętka
(otwór przelotowy)



Zalety systemu

� Pewne zabezpieczenie połączenia śrubowego przed 
poluzowaniem w warunkach obciążeń dynamicznych, 
drgań i wibracji

� Stała i kontrolowana wartość siły zacisku

� Wysoka odporność na korozję i temperaturę

� Skuteczność w każdych warunkach smarnych

� Łatwy montaż i demontaż

� Bezobsługowość

� Możliwość wielokrotnego użycia



Produkt najwyższej klasy

� Wykonanie ze stali najwyższej jakości

� Proces produkcyjny wg szczegółowych procedur

� Szczegółowa kontrola jakości w zakresie odporności 
na zginanie, twardości, odporności na korozję, 
funkcjonalności

Protokół kontroli 
procesu produkcyjnego

ISO 9001



� DIN 25201

� Technischer Überwachungsverein (TÜV) 1991

� Deutsches Institut für Bautechnik (DPBT) 2004

� Eisenbahn - Bundesamt (EbA) 2006 + 2008

� Det Norske Veritas (DNV) 2008

Produkt sprawdzony i uznany

“DNV rekomenduje stosowanie podkładek NORD-

LOCK do zabezpieczania połączeń śrubowych 

poddawanych obciążeniom dynamicznym, 

zmęczeniowym i wywołującym drgania lub 

wibracje.” Certyfikat DNV nr D-3029



� Dopuszczenie CBK PKP CARGO 2007

� Dopuszczenie BDK PKP PLK 2008

� Dopuszczenie BUT PKP PR 2009

� Rekomendacja Techniczna ITB 2009

Produkt sprawdzony i uznany

“ITB rekomenduje stosowanie podkładek NORD-

LOCK do zabezpieczania połączeń śrubowych w 

budownictwie” 

RT ITB nr 1162/2009



Korzyści ze stosowania

� Eliminacja problemu luzujących się śrub przy 
naprawach bieżących 

� Obniżenie kosztów napraw i remontów przy działaniach 
planowych i predykcyjnych

� Zapewnienie spełnienia wymagań dotyczących 
bezpieczeństwabezpieczeństwa

� Postęp na drodze do osiągnięcia niezawodności           
pracy maszyn i urządzeń przez eliminację zdarzeń

� Realizacja strategicznych celów UR



Nasza oferta

� Przekazywanie wiedzy:

- zasada działania systemu NORD-LOCK

- charakterystyka techniczna podkładek

- test wibracyjny Junkera

� Doradztwo techniczne:

- optymalizacja połączeń śrubowych- optymalizacja połączeń śrubowych

- rozwiązywanie problemów na etapie projektowania

- rozwiązywanie problemów na etapie użytkowania

� Sprzedaż:

- atrakcyjne ceny

- krótkie terminy dostaw

- dogodne warunki płatności



…28 lat doświadczeń w badaniu połączeń śrubowych, którymi 

dzielimy się z naszymi klientami oferując  bezpłatną pomoc 

i wsparcie techniczne.

…unikalna możliwość zoptymalizowania połączeń śrubowych 

i uzyskania najlepszych i najbardziej ekonomicznych 

rozwiązań

NORD-LOCK to …

rozwiązań

… niższe koszty eksploatacji, napraw i remontów, 

wyższa wydajność, 

… wysokie bezpieczeństwo użytkowania maszyn i 

urządzeń



Zapraszamy do współpracy

info@nord-lock.plinfo@nord-lock.pl



Dziękuję za uwagę 


