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Systemy napinaczy śrub

Moment obrotowy & Naprężenie - znamy się na tym

Napinacze śrub - rozwiązania
Tentec to innowacyjny producent urządzeń i narzędzi do napinania śrub, kładący duży nacisk na jakość i
bezpieczeństwo swoich produktów. Firma posiada certyfikaty jakości Lloyd ISO 9001, ISO 14001 & BS
OHSHS 18001.

Nasze rozwiązania napinaczy śrub zostały zaprojektowane do
zastosowania w różnych aplikacjach, różnych środowiskach pracy
oraz wielu gałęziach przemysłu. Wiele unikalnych rozwiązań
zawartych w naszych produktach gwarantuje ich prostotę obsługi,
niezawodność oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Nasze rozwiązania napinaczy śrub znajdują zastosowanie w
przeważającej większości rozwiązań, niezależnie od indywidualnych preferencji użytkownika. Oferujemy hydrauliczne napinacze
śrub wraz z niezbędnymi narzędziami, nakrętki hydrauliczne oraz
innowacyjne klucze dynamometryczne z bezpośrednim napędem.
Nasze rozwiązania napinaczy znajdują zastosowanie w większości
sektorów przemysłu. Uzupełnieniem naszej oferty standardowej są
specjalistyczne rozwiązania dedykowane do konkretnych sektorów
przemysłu.

Tentec jest jednym z niewielu producentów napinaczy śrub na
świecie, którzy oferują systemy napinania śrub, zaprojektowane
specjalnie dla aplikacji, w których standardowe rozwiązania nie
znajdują zastosowania.
Skontaktuj się z nami, a my w ciągu kilku dni od Twojego zapytania
opracujemy specjalne rozwiązanie, wykonamy dokumentację oraz
przedstawimy ofertę.

Napinacze do turbin wiatrowych
W pełni świadomi trudności związanych z naprężeniem łopat
turbiny wiatrowej, Tentec Aero WT oferuje specjalnie
zaprojektowane narzędzia hydrauliczne do napinania śrub
stosowanych w większości turbin wiatrowych. Narzędzia
napinające WTB mają zdolność do osiągania określonych
wymagań obciążeniowych, spełniających wymagania EN
ISO 898-1:1999 i ASTN A490M dla śrub klasy 10,9. Napinacze
o takich właściwościach zostały zaprojektowane w celu
szybkiego napinania wielu śrub jednocześnie. Rozwiązanie
nasze jest w pełni bezpieczne, niezawodne i trwałe.
łopata do łożyska
tylne łożysko główne
rama Nacelle
przednie łożysko główne
łożyska odchylające
wieża śrubowa
główny wał piasty
śruby podstawy

Napinacze śrub stosowane pod wodą
Napinacze śrub Tentec do stosowania pod wodą są wykorzystywane do prac na morzu północnym od roku 1991 przez
zdecydowaną większość wykonawców. Fakt ten potwierdza ich niezawodność oraz bezpieczeństwo. Seria COMPACT-8 to nowa
generacja narzędzi napinających do stosowania pod wodą.

Za pomocą napinaczy serii COMPACT-8, zawierającej
8 wielkości napinaczy do śrub, użytkownik jest w stanie
połączyć najbardziej standardowe kołnierze w tym większość nowszych kołnierzy VECTOR SPO Compact. Napinacze
serii COMPACT-8 wykonane są ze stali nierdzewnej
o wysokiej wytrzymałości, dzięki czemu zredukowany jest do
minimum zakres prac konserwacyjnych pod wodą.
Napinacze te mogą być dostarczane z nakrętkami szybkiego
działania Split Reaction Nuts. Wystarczy zamontować
napinacz na śrubie, przesunąć śrubę otwierającą nad
napinaczem i zatrzasnąć połówki nakrętki. Szybkie dopasowanie skraca do niezbędnego minimum czas pracy pod
wodą. Korzystanie z pakietu oprogramowania Tentec's Bolt
Load razem z podwodnymi napinaczami serii COMPACT-8
całkowicie usuwa złożoność obliczenia ciśnienia pracy
napinaczy. Mogą zostać zdefiniowane naprężenia śrub oraz
wykonane szczegółowe karty techniczne.

www.tentec.net

Napinacze na zamówienie
Tentec to jedna z niewielu firm w tej branży oferująca rozwiązania niestandardowych napinaczy na zamówienie. Jeśli
standardowy zakres napinaczy nie jest odpowiedni, skonktuj się z Tentec, a my sporządzimy odpowiedni projekt.

Do projektowania napinaczy niestandardowych Tentec korzysta z najnowszego modelującego oprogramowania 3D (Solidworks)
oraz oprogramowania do analizy FEA (Solidworks Simulation).
Po wykonaniu projektu, klientowi zastaje przedstawiony (w zależności od potrzeb) rysunek 2D lub 3D. Pozwala to na dokładne
sprawdzenie dopasowania zaprojektowanego rozwiązania do istniejącej aplikacji.
Od początku swojej działalności Tentec dużą uwagę zwraca na możliwość szybkiego projektowania napinaczy niestandardowych,
dlatego cały czas kładziemy duży nacisk na stały rozwój wydziału inżynierii. Naszym celem jest zapewnienie specjalnych
rozwiązań napinaczy w ciągu tygodnia od otrzymania zapytania. Obecnie niestandardowe napinacze stanowią ok. 50% naszych
dostaw.

Przykłady zastosowań
Rafinerie ropy naftowej
Rafinerie
Wysokociśnieniowe wymienniki ciepła
Pokrywy zbiorników ciśnieniowych
Pokrywy reaktora
Przetwornice amoniaku
Ściągacze mocznika
Kołnierze rurociągów wysokociśnieniowych
Korpusy sprężarek

Inżynieria pozalądowa
Przyłącza kołnierzowe
Zaciski podnośników
Separatory piasku
Separatory oleju
Łożyska żurawia
Punkty cumujące
Kołnierze Vector SPO Compact
Zaciski

Energetyka jądrowa
Pokrywy śluzy generatora pary
Pompy bojlerów
Systemy paliwowe
Zawory parowe
Obudowy turbin parowych

Turbiny wiatrowe
Śruby podstawy
Wieże śrubowe
Rama Nacelle
Śruby łączące łopatę z łożyskiem
Śruby łączące wał główny z piastą

Oryginalne wyposażenie do:
Pokryw i dysz wysokich wymian
Pokryw zbiorników ciśnieniowych
Pokryw bojlera pompy
Korpusów sprężarek
Silników Diesela i sprężarek
Korbowodów
Pras z napędem elektrycznym
Maszyn testujących materiały
Korpusów turbin wodnych
Agregatów hydraulicznych

Szkolenia Tentec
Inżynierowie firmy Tentec prowadzą specjalistyczne szkolenia z zakresu montażu i zastosowania hydraulicznych napinaczy
śrubowych w instalacjach olejowych i gazowych (wodne i lądowe), branży energetycznej, budowlanej, konstrukcyjnej oraz energii
odnawialnej.
Tentec zapewnia szkolenia zgodnie ze standardami „Spójności Łączeń Mechanicznych”, dokumentu opublikowanego przez Zarząd
Szkoleniowy Inżynierii budowniczej (ECITB). Dostępne normy szkoleniowe to MJI10 - moment dokręcania ręcznego, MJI18 napinanie hydrauliczne oraz MJI19 -napinanie kluczem dynamometrycznym. Dodatkowe kursy Tentec zawierają TE12 - nakrętki
hydrauliczne i TE13 BTS-BOLT - oprogramowanie.
Normy te są uznawane w przemyśle i zalecane do porównania
kwalifikacji personelu przez Instytut Energetyki i inne
znaczące instytucje.
Miejsce szkolenia dostosowane do potrzeb klienta
Tentec oferuje mobilny serwis szkolenia oraz własne
certyfikowane centrum szkoleniowe na terenie Tentec. Daje
to klientowi możliwość korzystania z wyposażenia Tentec
zarówno w centrum szkoleniowym naszej firmy jaki i w
miejscu pracy klienta. Dzięki takiemu rozwiązaniu na
szkoleniach wykorzystuje się materiały i narzędzia, z których
faktycznie pracownik będzie korzystał podczas pracy.
ź
ź
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EICTB szkolenie zgodnie z normami „Spójności
Łączeń Mechanicznych”
Szkolenie przez w pełni licencjonowanych instruktorów certyfikowanych ECITB
Kandydaci po pozytywnym zakończeniu szkolenia
otrzymają uznawany na całym świecie certyfikat
Kompetencji Technicznej ECITB.

Uczestnicy mogą selektywnie wybierać temat szkolenia z
podanych dziedzin:
MJI10 Łączenia Śrubowe – Moment Ręczny
MJI18 Łączenia Śrubowe – Napinanie Hydrauliczne
MJI19 Łączenia Śrubowe – Klucze dynamometryczne
TE12 Nakrętki Hydrauliczne*
TE13 BTS-Bolt – Oprogramowanie*
Dostępny jest zalecany stosunek uczeń/szkoleniowiec 4:1
*Program opcjonalny Tentec

Działanie hydraulicznego napinacza śrub
Trwałe i równomierne: Wykorzystanie jednorazowo kilku napinaczy zapewnia równomierne naprężenie wszystkich śrub w
wyniku czego otrzymujemy równy docisk na całym obwodzie połączenia kołnierzowego.
Obciążenia osiowe: Śruba jest obciążona osiowo. Przy zastosowaniu napinaczy hydraulicznych nie występują takie czynniki jak
tarcie lub zginanie. Nie ma również konieczności stosowania środków smarnych. Zastosowanie napinaczy niweluje naprężenia
skrętne.
Szybkość: Zastosowanie wielu napinaczy śrub jednocześnie umożliwia szybkie i dokładne osiągniecie żądanego naprężenie na
wszystkich śrubach.
Szybka adaptacja: Oferujemy zestawy adaptacyjne pozwalające na szybkie dostosowanie napinaczy do różnych rozmiarów śrub.
Precyzja: Naprężenie śrub jest wprost proporcjonalne do ciśnienia w układzie napinaczy.
Standardowe elementy złączne: Napinacze stosujmy do standardowych połączeń śrubowych dostępnych na rynku.
Uproszczone obliczenia: zastosowanie programu obliczeniowego Tentec BTS-Bolt Tightenin przyspiesza i maksymalnie
upraszcza dobór odpowiedniego ciśnienia w napinaczu w celu uzyskania żądanego momentu obrotowego.

Umieszczamy śrubę w otworach montażowych następnie
łączymy oba elementy dokręcając nakrętki z obu stron.

Pierśc ień obrotowy umieszczamy na nakrętce
sześciokątnej.

Umieszczamy cylinder napinacza hydraulicznego nad
pierścieniem obrotowym i nakrętką.

Nakręcamy na śrubę element napinający.

Podłączamy napinacz hydrauliczny do układu za pomocą
elastycznego przewodu wysokociśnieniowego.

Za pomocą pompy wytwarzamy ciśnienie do wartości
wcześniej obliczonej. Po osiągnieciu żądanej wartości,
ciśnienie w układzie jest utrzymywane. Naprężenie
śruby jest wprost proporcjonalne do ciśnienia
hydraulicznego w napinaczu. Element napinający
„rozciąga” śrubę w wyniku czego powstaje szczelina
pomiędzy nakrętką i elementem łączonym.

Za pomocą pierścienia obrotowego dokręcamy nakrętkę
do elementu łączonego.

Zwalniamy ciśnienie w układzie.

Zdejmujemy napinacz hydrauliczny.

Notatki

Wyłączny przedstawiciel na terenie
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