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Advantages of Radial Riveting
BalTec Radial Riveting Technology

The development of BalTec's pioneering radial riveting technology.
เทคโนโลยีการรีเว็ทแบบหมุนได้รบั การยอมรับอย่างแพร่หลายว่า
มีประสิทธิภาพเหนือกว่าการท�ำรีเว็ทแบบอืน่ ๆ และยังสามารถทดแทน
กรรมวิธกี ารผลิตแบบเก่าทีไ่ ม่สามารถท�ำได้ดเี ทียบเท่า Radial riveting
BalTec เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีของงานรีเว็ทแบบหมุนเข้าหา
จุดศูนย์กลาง ทีเ่ รียกว่า rose pattern คือแกนของหัวย�ำ้ รีเว็ทจะหมุน
ซ�ำ้ ๆเข้าหาจุดศูนย์กลางของหมุดรีเว็ท ลักษณะคล้ายกลีบดอกกุหลาบ
โดยการหมุนแต่ละครัง้ จะกดหัวของหมุดรีเว็ทลงบนชิน้ งานและจะขึน้
รูปหัวหมุดรีเว็ทตามรูปแบบของแกน tooling ที่เลือกใช้ โดยที่ไม่มี
ผลกระทบกับคุณลักษณะโครงสร้างของวัสดุชิ้นงาน

ภาพด้านล่างแสดงโครงสร้างของวัสดุหลังจากการรีเว็ท
ด้วยวิธกี ารทีต่ า่ งกัน The figure shows the structure

of the material after riveted by other method.
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Article by Krasstec Co., Ltd.

The BalTec Radial riveting technology is considered to
be the most modern riveting principle world-wide.
Wherever high-quality joints are demanded, there is no
comparable process today. Even joints that were previously
possible only with other techniques can now be made by
radial riveting.
The tool describes a rose-petal path (hypocycloid)
causing gentle, efficient deformation. With relatively little
axial force, the yielding point of the rivet material is reached
over the small contact area between the punch and the rivet.
With the hypocycloid path, the material flows predominantly in the radial direction

Comparing the Riveting Processes
Why radial riveting as opposed to impacting?
• Form holes or form parts, e.g. in sheet metal with bridging
pieces, profiles etc., can be calibrated and riveted because,
in contrast to orbital riveting, the die does not rotate. This
also results in higher die tool life.
• The rivet head diameter can be increased afterward.
• Through rivet deformation, 0.1 – 0.2 sec., the head has
form-fit and does not spring back, as with impacting.
• Process parameters can be logged, reproduced and
monitored with our process controller.

Die Types

ท�ำไมถึงเลือกใช้ Radial reveting?
• ชิ้นงานที่ต้องมีการขึ้นรูประหว่างหมุดรีเว็ทกับชิ้นงาน โดยเฉพาะ
ชิ้นงานที่เป็นลักษณะเชื่อมต่อกันหรือชิ้นงานโปรไฟล์ เพราะวิธี
Radial ต่างกับ Orbital โดยส่วนแม่พิมพ์ตัวเมีย (die) จะไม่หมุน
ตาม ซึ่งส่งผลให้อายุใช้งานของแม่พิมพ์ยาวนานกว่า
• สามารถกดขึ้นรูปให้หัวรีเว็ทขยายออกบนชิ้นงานได้ภายหลัง
ส�ำหรับรีเว็ทที่มีขนาดหัวใหญ่
• ระยะเวลาของการรีเว็ทเพียง 0.1-0.2 วินาที
• สามารถบันทึกค่าและควบคุมขั้นตอนการรีเว็ทได้

Most Important Advantages of the BalTec Radial
Riveting Process

• Gentle material forming compared to
previous processes.
• Riveting pressure greatly reduced
compared to other processes; protection
of rivet parts and higher rivet performance
or shorter riveting time.
• Even case-hardened rivets can be worked
• เป็นการย�ำ้ หมุดรีเว็ทโดยทีไ่ ม่ทำ� ท�ำโครงสร้างของวัสดุเหมือนอย่าง
in many cases.
การรีเว็ทแบบอื่น
• Galvanic coatings are largely maintained
• รวดเร็ว แม่นย�ำ และมีประสิทธิภาพ
as there is practically no surface friction.
• สามารถใช้กับรีเว็ทที่มีการชุบแข็งได้
Therefore only slight die wear is also
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ข้อดีของ BalTec Radial Riveting Process

For more information, please visit www.krasstec.com T: 02-732 1144, Email: krasscom@krasstec.com
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