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Bohdan Szafrański Łączniki i mocowania przemysłowe to między 

innymi wszelkiego rodzaju łączniki, śruby, 

kołki i pręty gwintowane, elementy wciskane, sprę-

żyny, zaciski oraz pierścienie, pokrętła i uchwyty 

itp. Wyróżniamy też łączniki budowlane czy też 

systemy montażu i instalacji. 

W warunkach przemysłowych częstym wyma-

ganiem jest wysoka wytrzymałość i odporność na 

agresywne środowisko. Dostawcy rynkowi produk-

tów z zakresu techniki mocowań oferują szeroki 

wybór takich elementów w wielu różnych rozmia-

rach i wykonaniach. Znana nie tylko na naszym 

rynku firma HEINRICH KIPP WERK – producent 

specjalizujący się w zakresie technologii mocującej, 

standardowych elementów maszyn oraz elementów 

manipulacyjnych – oferuje 42 tys. różnych części. 

KIPP tworzy produkty we własnym zakresie i poza 

zakładem w Niemczech ma oddziały oraz przedsta-

wicielstwa na całym świecie, a szybką dostępność 

produktów gwarantuje centrum logistyczne. 

W katalogu firmy Elesa+Ganter – międzynarodo-

wej spółki, oferującej szeroki zakres standardowych 

elementów do maszyn i urządzeń przemysłowych, 

znajdziemy ponad 60 tys. produktów dystrybuowa-

nych w 70 krajach, a lokalne przedstawicielstwa 

oferują wsparcie techniczne. Na pewno można 

powiedzieć, ze branża się rozwija, czego dowodem 

są choćby Międzynarodowe Targi Elementów Złącz-

nych i Technik Łączenia FASTENER POLAND, które 

w minionym roku zgromadziły 190 wystawców 

z całego świata i 4 tys. zwiedzających. Można było 

zobaczyć na nich aktualną ofertę rynkową w tym 

wiele nowości z zakresu łączników i mocowań 

przemysłowych, łączników budowlanych, syste-

mów montażu i instalacji, technologii produkcji 

łączników, urządzenia do magazynowania i dystry-

bucji oraz usług dedykowanych branży. W tym roku 

w Krakowie w dniach 8–9 października odbędzie się 

trzecia już edycja tych targów. 

W artykule opublikowanym w „Fastener EurA-

sia” dr Marek Langalis redaktor naczelny „Polish 

Fastener Magazine” twierdzi, że wciąż branża 

elementów złącznych w Polsce ma jeden z najbar-

dziej imponujących wzrostów w Europie. Dzięki 

Technika mocowań w przemyśle

Mocowania to zróżnicowana grupa produktów i rozwiązań 
zaspokajających wiele potrzeb, jakie występują w zakładach 
przemysłowych. Począwszy od stosunkowo prostych sprężyn, 
magnesów, artykułów obsługowo-manewrowych po bardziej 
złożone konstrukcje np. do montażu różnych instalacji.
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dobrym wynikom gospodarczym, zapotrzebowanie 

na śruby, wkręty i nakrętki rośnie z roku na rok. 

W 2018 r. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 

6,4%, a w 2017 roku – 7,3%. Przytacza raport Delo-

itte, zgodnie z którym polski przemysł jest wymie-

niany jako drugi po niemieckim jako najbardziej 

konkurencyjny w Europie. Również najważniejszą 

przewagą Polski nad innymi krajami jest dostęp do 

utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników.

Nie tylko nowości
Oferta głównych dostawców jest stale rozwijana. 

Wśród nowości pod marką Elesa+Ganter znajdzie-

my np. pokrętło z kluczem. Pokrętła z zabezpiecze-

niem zapobiegają niepożądanemu poluzowaniu 

się połączenia oraz dodatkowo ograniczają dostęp 

osobom niepowołanym. Dostępne wykonania to 

VLSK-B z wtopką mosiężna z przelotowy otworem 

gwintowanym z zaślepką i bez VLSK-FP oraz VLSK-p 

z trzpieniem gwintowanym ze stali ocynkowanej, 

ze sfazowanym płaskim końcem wg UNI 947 : ISO 

4753 i z zaślepką. Z nowych produktów firmy to też 

zawias sprężynowy z tworzywa (SUPER-technopo-

limer) i sprężyną powrotną ze stali nierdzewnej. 

W sierpniu tego roku firma informowała o unikal-

nych właściwości nowych zatrzasków kulkowych 

oraz trzpieniowych wykorzystywanych zazwyczaj 

do blokowania określonego położenia dwóch wza-

jemnie współpracujących elementów. Znajdują one 

też zastosowanie jako: wypychacze, zderzaki, ele-

menty dociskowe, elementy prowadzące itp. Nowe 

modele zatrzasków kulkowych i trzpieniowych to 

modele GN 615.5 – zatrzaski kulkowe, w których 

wszystkie elementy metalowe są wykonane ze stali 

nierdzewnej A4, a kulka z ceramiki. Taki dobór ma-

teriałów gwarantuje wysoki stopień ochrony przed 

korozją. Kulka wykonana jest z azotku krzemu, co 

zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz 

niską rozszerzalność pod wpływem ciepła i nie 

przewodzi prądu elektrycznego. Natomiast zatrza-

ski trzpieniowe np. GN 616.1 dostępne w wykonaniu 

ze stali zwykłej lub nierdzewnej mają specjalnie 

uszczelniony trzpień. Dzięki temu, jak podaje 

firma, zatrzask sprawdza się dobrze w aplikacjach, 

w których występuje ryzyko wniknięcia zabrudzeń 

do wnętrza zatrzasku, co mogłoby powodować jego 

unieruchomienie. Przykładowymi środowiskami 

pracy mogą być strefy o dużym zapyleniu oraz 

aplikacje „mokre”, w których ciecz może zawierać 

bardzo małe drobinki zanieczyszczeń. Dla inżynie-

rów i projektantów ważny jest szeroki asortyment, 

co pozwala na dobranie elementu do konkretnego 

projektu. Elesa+Ganter ma np. 73 różne magnesy 

dedykowane do zastosowań przemysłowych i uni-

wersalnych w różnych obudowach i wykonaniach 

materiałowych. Mogą to być magnesy neodymowe, 

ferrytowe, z trzpieniem gwintowanym, ferrytowe 

z gwintem i neodymowe z gwintem.

W lipcu tego roku również firma KIPP informo-

wała o nowych pokrętłach z kluczem. Uchwyty 

i przyciski służą do ręcznego mocowania oraz 

zaciskania i są stosowane przy budowie maszyn, 

narzędzi, instalacji oraz w urządzeniach kontrolują-

cych, oraz medycznych. Jak podaje firma, uchwyty 

Źródło: KIPP



20| Główny Mechanik 
Wrzesień–Październik 2019

U
R

Z
Ą

D
Z

E
N

IA
 I

 M
A

T
E

R
IA

Ł
Y

 E
K

S
P

L
O

A
T

A
C

Y
JN

E z kluczem zyskują przewagę zwłaszcza w obsza-

rach istotnych dla bezpieczeństwa, zapobiegając 

nieuprawnionemu zwolnieniu oprawki lub połącze-

nia. Firma poszerzyła asortyment między innymi 

o pokrętła gwiaździste pięcioramienne z kluczem 

przeznaczone do budowy urządzeń. Mogą one zna-

leźć także zastosowanie w przemyśle opakowanio-

wym, budowie maszyn i narzędzi specjalnych oraz 

w karawaningu. Uchwyty wykonano z termoplastu, 

elementy stalowe są pasywowane na niebiesko, 

a wkładka bębenkowa jest wykonana z cynko-

wego odlewu ciśnieniowego. KIPP może wykonać 

warianty specjalne z różnymi kluczami lub innymi 

wariantami gwintu. 

Wśród stosunkowo nowych produktów firmy są 

np. samopowrotne podstawki wahliwe. Ułatwiają 

one elastyczną obróbkę przedmiotów z nachy-

leniami. Po zluzowaniu mocowania podstawka 

wahliwa samoczynnie wraca do pozycji wyjściowej, 

co skraca czas przezbrajania. Jak informuje firma, 

samopowrotne podstawki wahliwe są przeznaczone 

do elastycznego mocowania i podpierania przed-

miotów obrabianych, w celu osiągnięcia podpory 

trzy-punktowej bez naprężeń. Dopasowują się 

do różnych konturów, powierzchni nachylonych 

i ścięć. Znajdują zastosowanie w obróbce/obróbce 

wykańczającej z metali odlewanych, ponieważ 

często mają one nachylenia formy. Ponadto nadają 

się do zastosowania jako elementy pośrednie 

między chwytakami kleszczowymi a przedmiotami 

obrabianymi.

Na naszym rynku działają też firmy wyspecja-

lizowane w konkretnych grupach asortymentów 

związanych z techniką mocowań, jak np. Grupa 

ASmet specjalizująca się w produkcji śrub, wkrętów 

i nakrętek. Firma obecnie należy do największych 

polskich przedsiębiorstw dostarczających elementy 

złączne. Na stanie magazynowym firmy jest ponad 

35 tys. pozycji asortymentowych, a dalszych 50 tys. 

dostępnych jest na zamówienie. Poza typowymi 

pozycjami oferuje również śruby specjalne oraz 

specjalizuje się w produkcji elementów złącznych, 

stosowanych w instalacjach przemysłu chemiczne-

go, petrochemicznego i energetycznego.

W tegorocznych targach FASTENER POLAND 

weźmie udział firma pgb-Polska, która promuje 

w swojej ofercie dwie grupy produktowe. Smart 

– szereg lekkich zamocowań nylonowych i metalo-

wych i pfs – ofertę wkrętów do drewna. Obie grupy 

produktów są cały czas ulepszane i poszerzane 

o nowe asortymenty.

Z kolei MEFA Polska jest czołową firmą na pol-

skim oraz zagranicznym rynku związaną z produk-

cją, oraz sprzedażą elementów zamocowań insta-

lacji. Jak mówi mgr inż. Michalina Ślusarz, doradca 

techniczny i konsultant d/s projektów w tej firmie, 

w ofercie jest szeroki asortymentem produktów 

systemu lekkiego – stosowanego najczęściej w bu-

downictwie mieszkaniowym, oraz ciężkiego – stoso-

wanego w różnych gałęziach działu przemysłowego. 

Mocowania znajdują zastosowanie w instalacjach 

sanitarnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, 

pożarowych oraz rurociągów przemysłu chemicz-

nego, rolno-spożywczego, wydobywczego itp. Pełny 

system elementów specjalnego wykonania MEFA 

KS, z przeznaczeniem do stosowania w środowisku 

o podwyższonej agresywności korozyjnej, cechuje 

się wysoką odpornością na korozję, gładką powło-

ką, wysoką trwałość uzyskanej powierzchni. Firma 

dostarcza też elementy ze stali nierdzewnej i kwa-

soodpornej. Natomiast system CENTUM, jak mówi 

Michalina Ślusarz, jest alternatywą dla konstruk-

cji spawanych. CENTUM to krótki czas montażu, 

rozbieralne połączenia, odporność na korozję 

poprzez ocynk ogniowy, wytrzymałość na obciąże-

nia, możliwość łączenia z systemem lekkim. Firma 

wykonuje podpory ślizgowe oraz stałe pod rurociągi 

o niestandardowych wielkościach. Dysponuje też 

ofertą prefabrykacji.

Inną kategorią są mocowania dla techniki 

pomiarowej. Na przykład firma Renishaw oferuje 

niestandardowe i modułowe mocowania oraz opro-

gramowanie przeznaczone do użytkowania z ma-

szynami współrzędnościowymi (CMM), sprawdzia-

nem Equator i maszynami optycznymi. Mocowania 

firmy mogą stanowić pełne rozwiązanie uspraw-

niające proces kontroli. Jak informuje producent, 

mocowania te sprawdzają się w pomiarze części 

lotniczych, samochodowych, elektronicznych, prze-

mysłowych lub medycznych. Mocowania firmy do 

maszyn współrzędnościowych są modułowe i mogą 

być rozszerzane zgodnie z wymaganiami w celu 

stworzenia rozwiązania mocowania dla dowolnego 

przedmiotu, niezależnie od jego wielkości, kształ-

tu i materiału. Każda płyta bazowa ma schemat 

siatkowy z oznaczeniami alfanumerycznymi, 

a każdy element mocujący jest oznaczony nume-

rem seryjnym. Dlatego każdą konfigurację można 

zdefiniować i udokumentować, rejestrując zestaw 

i lokalizację każdego elementu mocującego. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu każdą konfigurację można 

szybko i dokładnie odtworzyć przy następnych 

pomiarach części tego samego typu.

Na rynku jest wielu dostawców produktów 

z zakresu techniki zamocowań. Na co warto zwrócić 

uwagę przy wyborze najlepszej oferty? Specjaliści 

radzą wybierać z oferty firm, które mają bardzo 

szeroki i pełny zakres produktowy, gwarantują 

wysoką jakość, co jest potwierdzone odpowiednimi 

certyfikatami. Liczy się też szybka dostawa. Coraz 

częściej konstruktorzy oczekują dostępu do modeli 

CAD 2D i 3D oferowanych produktów. Na przykład 

firma KIPP we współpracy z firmą Cadenas udo-

stępnia swoim klientom opracowane rysunki CAD. 

Panoramiczny widok 360° wizualizuje przykładowe 

wymiary, odległości, krawędzie oraz otwory. Oprócz 

form geometrycznych widoczne są również dla pro-

jektantów cechy technologiczne produktu. 


