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Потужне
заклепувальне
з’єднання
У багатьох галузях промисловості до
заклепувального з’єднання ставлять
високі вимоги.
Група GOEBEL спеціалізується на
розробці конкретних спеціальних
рішень для їх забезпечення.
Принцип встановлення всіх
типів витяжних заклепок
однаковий. Витяжна заклепка
вставляється в заздалегідь
підготований отвір і
встановлюється за допомогою
заклепувальника (механічного
або пневматичного). Ніжка
затискається губками
інструменту і відтягується
назад. При деформуванні
корпусу заклепки
утворюється замикаюча
головка. Ніжка відривається в
заздалегідь визначеній точці
розриву і заклепка
встановлена.
Компоненти, виготовлені з
абсолютно різних матеріалів,
можуть бути надійно з'єднані
за допомогою заклепок. Саме
це відрізняє цей метод від
класичних знімних гвинтових
з'єднань. Вибирати витяжну
заклепку потрібно не тільки
відповідно до деталі. Крім
цього також слід враховувати
розмірність та вимоги щодо
навантаження, герметичності
та стійкості до корозії. Якщо
доступ до компоненту
доступний лише з одного
боку, заклепувальне з'єднання
буде оптимальним вибором.

Асортимент продукції GOEBEL
вкрай широкий - від
стандартної витяжної
заклепки до високоміцної
структурної заклепки.
Витяжні заклепки підвищеної
міцності застосовуються,
наприклад, у будівництві
транспортних засобів,
причепах та цистернах, а
також у будівельних роботах.
Класифікація різних витяжних
заклепок високої міцності
випливає з різних
характеристик, таких як,
наприклад: стійкість до
розтягнення та розриву,
міцність на зрушення,
конструкційні особливості
механізму утворення
закриваючої головки та багато
іншого. Посилені (структурні)
заклепки вирізняються
надзвичайною міцністю - вони
розроблені з урахуванням
вимог до надійності та
безпеки, і не тільки
забезпечують надійне
утримування, але і беруть на
себе функцію несучого
елемента.
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Всі витяжні заклепки
підпадають під найсуворіші
стандарти якості та проходять
випробування відповідно до
ISO 14589 у власних
лабораторіях Goebel. На
додачу до перевірки базових
характеристик заклепок
випробовується також
допустима товщина і
матеріали поверхонь
з'єднання, сили зсуву та
розтягування. Крім того,
перевіряється й ніжка,
зусилля на її відрив та
відновлення, а також
випробування із застосування
солі та спрею Kesternich (SO2).
Група GOEBEL сертифікована
ISO 9001: 2015 та постачає
PPAP з 3 рівнем виконання, в
т.ч. план управління
виробництвом, FMEA (Process
and Design), специфікація
значення CPK, склад матеріалу
та пов'язаний з ними
технічний креслення.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
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SEMI-HIGH STRENGTH BLIND RIVETS
GO-BULB /
GO-INOX

механічне

ідеально
для тонких
листів

торцева

висока
стійкість до
вібрації

стійкість до
бризок

HIGH STRENGTH BLIND RIVETS

M-LOCK

механічне
(головка
назовні)

широкий
діапазон
зчеплення

конічна

висока
стійкість до
вібрації

стійкість до
бризок

пласке

відмінно

GO-LOCK

механічне
(головка
назовні)

широкий
діапазон
зчеплення

конічна

висока
стійкість до
вібрації

стійкість до
бризок

пласке

відмінно

H-LOCK

механічне

ідеально
для тонких
листів

торцева

висока
стійкість до
вібрації

стійкість до
бризок

приховане

добре

PREMIUM

механічне

ідеально
для тонких
листів

торцева

висока
стійкість до
вібрації

стійкість до
бризок

приховане

добре
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Ілюстрація

ЗАКЛЕПУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Витяжна заклепка складається з 2 частин, головки та ніжки. Сама головка складається з
корпусу, що вставляється в отвір, та куполу назовні. Головка заклепки розташовується на
тій стороні, з якої її встановлюють, і має змінну форму (куполоподібну або контргайку), а
також відповідний діаметр. Залежно від товщини матеріалу, який потрібно клепати,
корпус заклепки випускається різної довжини.
Тіло заклепки деформується шляхом витягування ніжки. Коли деформація закінчена ніжка відривається. Певна її частина залишається всередині корпусу і частково заповнює
ділянку
всередині
тіла
заклепки.
Відірвана
частина
видаляється.
Поширені терміни:
Діапазон зчеплення

Міцність на зріз

Міцність на розрив

Товщина всіх листів матеріалу, що
скріплюються. Для правильного
встановлення заклепки ця величина
повинна бути в межах допустимої
(від мін. до макс.), на яку
розрахована дана заклепка

Це сила, що діє на заклепку
горизонтально (перпендикулярно)
відносно поздовжньої осі, при якій
заклепка здатна витримати
навантаження і не зламатись. Ця
сила заявлена в N = Ньютон. Даний
тест стандартизований відповідно
до DIN EN ISO 14598.

Це сила, що діє на заклепку
вертикально, вздовж її осі, при якій
заклепка здатна витримати
навантаження і не зламатись. Ця
сила заявлена в N = Ньютон. Даний
тест стандартизований відповідно
до DIN EN ISO 14598.

GO-BULB II

ІНСТРУМЕНТ
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GO-INOX II
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4.8 mm

GO-40
GO-25-SN
AIRPOWER 1
AIRPOWER 2
AIRPOWER 3
GO-100
GO-200

A= Алюм./Мідь
S= Оцинк.сталь

GO-LOCK
4,8 mm

M-LOCK

H-LOCK

PREMIUM

6,4 mm

4,8 mm

6,4 mm

6,4 mm

GO-40

AS

*

* AS

AS

AS

GO-25-SN

AS

*

* AS

AS

AS

AIRPOWER 1
AIRPOWER 2

A

GO-200

6,4 mm

A
A

AIRPOWER 3
GO-100

4,8 mm

A
*

*

*

*

A

Синя зона = Рекомендований робочий діапазон. Винятки позначені відповідними літерами A, S. * - потрібна спеціальна насадка.

Витяжні заклепки високої міцності із закритою торцевою головкою.
Витяжні заклепки високої міцності з торцевими головками популярні насамперед тому, що ідеально
підходять для фіксації тонких листових матеріалів. Під час встановлення ці заклепки створюють велику
закриваючу головку, що забезпечує високу міцність та безпечне з'єднання елементів.

GO-BULB / GO-INOX

PREMIUM

H-LOCK

Єдина відмінність між заклепками
GO-BULB та GO-INOX - це якість
матеріалу. GO-BULB - це сталева
версія, вона випускається в 4
різних діаметрах: 3,2 / 4,0 / 4,8 /
6,0 мм. GO-INOX - це версія з
нержавіючої сталі, вона має
діаметри 3,2 / 4,0 / 4,8 мм. Тому ці
високоміцні заклепки підходять
для застосування із отворами
малих діаметрів.

Витяжні заклепки підвищеної міцності
PREMIUM мають дуже хороші
показники стійкості до зсуву та
розтягування. Під час встановлення
заклепка розширюється під запірною
головкою, забезпечуючи краще
зчеплення, що робить ці заклепки
надзвичайно міцними. Їх рифлене тіло
забезпечує надійне з'єднання між
елементами. А при правильній
підготовці отвору, ці заклепки стають
герметичними і захищають від вологи
та бризок.

Основні характеристики структурних
заклепок H-LOCK - одні з найкращих
показників стійкості до зсуву та
розтягування. Ця заклепка також
розширюється під запірною головкою
під час встановлення та створює
надзвичайно потужне зчеплення.
Рифлене тіло забезпечує фіксацію
елементів. При правильній підготовці
отвору, ці заклепки також стають
герметичними і захищають від
вологи та бризок.

Витяжні заклепки високої міцності з конічною головкою.
Такі заклепки забезпечують додаткову вібраційну стійкість і дуже міцне з'єднання між елементами різної товщини. Тіло
заклепки розширюється при встановленні, заповнюючи допуски в отворі. При правильній підготовці просвердлених
отворів, ці заклепки можуть бути водонепроникними. Під час процесу встановлення ніжка залишається всередині і
утворює механічний замок всередині головки. Таке додаткове посилення тіла заклепки забезпечує дуже високі значення
стійкості до зсуву та розтягу цих заклепок. Вони ідеально підходять для застосування під великими навантаженнями.

GO-LOCK

M-LOCK

Високоміцні структурні заклепки GO-LOCK мають багато
областей застосувань завдяки своєму діапазону захоплення. Їх
головною особливістю є надзвичайна можливість регулювати
допуски отворів без жодних труднощів, заповнюючи отвори
більших діаметрів. Замикання ніжки, що лишилась в тілі
заклепки після відриву, здійснюється механічним шляхом за
допомогою спеціальної інтегрованої системи блокування. Для
роботи з цими заклепками не потрібно окремого спеціального
обладнання. GO-LOCK доступні в матеріалах з алюмінію, сталі
та нержавіючої сталі. Ці заклепки випускаються з
куполоподібними та малими головками, а їх діаметр - 4,8 та
6,4 мм, а GO-LOCK зі сталі також доступний діаметром 9,8 мм.

Високоміцні структурні заклепки M-LOCK також мають
можливість регулювати допуски отворів без жодних
труднощів, заповнюючи отвори більших діаметрів. Залишок
ніжки після відриву механічно зафіксований в тілі заклепки і
його видно зовні. Для встановлення цих витяжних заклепок
потрібна спеціальна насадка. M-LOCK доступні з алюмінію,
сталі, нержавіючої сталі. Ці заклепки високої міцності
випускаються з куполоподібними та малими головками,
діаметр яких становить 4,8 та 6,4 мм.

