Průmyslová čerpadla
Příručka pro opravy a údržbu

Tato příručka byla sestavena tak, aby pomohla servisním pracovníkům
průmyslových odstředivých čerpadel k dosažení spolehlivosti a dlouhé
životnosti těchto strojů a to při nižší pracnosti a nákladech.
Většina odstředivých čerpadel průmyslového typu představuje významnou investici, a je proto důležité
prodlužovat jejich životnost a zajistit jejich efektivní a spolehlivý provoz. Preventivní údržbou lze snížit riziko
havárií a zvýšit spolehlivost čerpadla, prodloužit jeho bezporuchový provoz.
Četné havárie čerpadel jsou důsledkem zbytečných jednoduchých poruch, např. ztráty svěrné síly mezi
dvěma součástmi, způsobené uvolněným spojovacím šroubem. Tato ztráta svěrné síly může vést k nesouososti a následné poruše ložisek. Správnými preventivními opatřeními lze taková rizika výrazně snížit.

Výrobky Loctite® pomáhají předcházet běžným poruchám a prodlužují životnost finálního výrobku.
V sektoru prvovýroby to již platí v celosvětovém měřítku. Stejných technologii využívají ti, kdo provádějí údržbu zařízení. Různé technologie Loctite® mohou být využity ve všech fázích údržby čerpadel:
•
•
•
•
•

Montáž
Instalace
Oprava
Průběžná údržba
Demontáž

S využitím výrobků Loctite® lze v rámci proaktivní (preventivní) údržby:
• Předcházet běžným poruchám jak velkým, tak i drobným
• Provádět renovaci dílů a dosáhnout tak úspor v oblasti nákladů na náhradní díly a likvidaci
původního dílu
• Usnadnit demontáž
• Lépe zajistit spolehlivost a správné provozní podmínky
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Úvod

MONTÁŽ ČERPADLA
Při montáži čerpadla lze provést mnoho jednoduchých úkonů a přispět jimi k omezení či úplnému
vyloučení běžných poruch. Navíc se značně zjednoduší budoucí demontáž. V dalším textu jsou popsány
aplikace a metody osvědčené při zvyšování spolehlivosti počínaje ložiskovým kozlíkem až po konečnou
montáž spirály a sesazení hřídelové spojky.

OPRAVY ČERPADEL
Opravy jsou kritickou součástí údržby čerpadel. Vzhledem k náročnému prostředí a provozním parametrům
podléhají jednotlivé díly čerpadla opotřebení, erozi, korozi, trpí netěsnostmi atd. Vedle preventivní funkce
lze výrobky Loctite® použít i k obnově dílů čerpadel. Řešení výměnou dílu za nový
resp. nasazení jiné opravárenské technologie může být příliš nákladné. Použití
výrobku Loctite® na obnovu dílů je velice rentabilní řešení, neboť uživatel
si může být jist řádnou kvalitou, provozními parametry, dostupností
a podporou, které firma Henkel zajistí.

Obraťte se na místní zastoupení Henkel, získáte podporu při řešení
svých specifických problémů.

3

4

APLIKACE NA PRŮMYSLOVÝCH ČERPADLECH
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MONTÁŽ ČERPADLA
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LOŽISKOVÝ KOZLÍK
• Prevence úniku oleje ze závitových spojů
• Prevence netěsností a zadření mezi ložiskovým tělesem a těsněním
• Mazání O-kroužků pro zajištění dobré těsnosti
• Prevence koroze a zadření šroubů a matek ložiskového víka na hnané straně čerpadla
• Prevence protočení ložiska, koroze a zničení dílů
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LUCERNA
• Prevence úniku oleje a zadření mezi lucernou a hřídelovým těsněním
• Prevence zadření středicích kolíků v ložiskovém kozlíku a v lucerně
• Prevence poruch těsnění mezi kozlíkem a lucernou
• Prevence uvolnění a koroze upevňovacích šroubů lucerny
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SESTAVA UCPÁVKY
• Prevence koroze a zadření matic víka ucpávky
• Prevence zadření a uvolnění svorníků ucpávky
• Prevence koroze šroubení proplachu ucpávky
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SPIRÁLA
• Prevence vzájemného zadření štítu, spirály a lucerny
• Prevence netěsností mezi štítem a spirálou
• Prevence koroze, zadření a uvolnění šroubů spirály
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OBĚŽNÉ KOLO
• Prevence zadření oběžného kola na hřídeli

38
38

PERA A DRÁŽKY
• Prevence opotřebení drážky pro pero upevněním pera v drážce – nové díly
• Odstranění opotřebení drážky pro pero, prevence prostojů – opotřebené díly
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HŘÍDELOVÁ SPOJKA
• Prevence uvolnění a posunu spojky, které vede k jejímu rozpojení,
poškození či poruchám souososti
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KOTEVNÍ ŠROUBY ČERPADLA
• Prevence uvolnění kotevních šroubů, které vede k nesouososti
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PROSAKOVÁNÍ OLEJE
• Prevence ztrát oleje průsakem
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OPOTŘEBENÍ SPIRÁLY/OBĚŽNÉHO KOLA
• Renovace opotřebených ploch spirály a oběžného kola, obnova
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• Obnova opotřebeného hřídele do původního stavu
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56
56

KOROZE
• Prevence koroze vnějších dílů
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Ložiskový kozlík
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Prevence koroze a zadření
odtlačovacích a upevňovacích
šroubů pomocí Anti-Seize
Loctite® 8023 Marine.
Viz. strana 14

Prevence koroze třením
a zároveň upevnění ložisek
produktem Loctite® 641.
Viz. strana 16

Utěsnění libovolné dělicí roviny
pomocí plošného těsnění
Loctite® 518.
Viz. strana 34

Prevence opotřebení drážky pro pero
zajišťovačem Loctite® 243 nebo oprava
opotřebeného pera produktem Loctite® 660.
Viz. strana 40 + 42

Prevence uvolnění stavěcích šroubů
zajišťovačem Loctite® 222 nebo
Loctite® 243.
Viz. strana 44

Zajištění a prevence úniku oleje
mezi těsněním a ložiskovým tělesem
zajišťovačem Loctite® 243 nebo
Loctite® 248.
Viz. strana 10 + 18

Mazání a prevence poškození
O-kroužků pomocí tuku Loctite® 8104.
Viz. strana 12

Utěsnění závitových
spojů závitovým
těsněním Loctite® 577
nebo Loctite® 572.
Viz. strana 8
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Zajištění kotevních šroubů
produktem Loctite® 2701.
Viz. strana 46

Aplikace na průmyslových čerpadlech

Ochrana čerpadel před agresivními
chemikáliemi a erozí chemicky odolným
nátěrem Loctite® Nordbak® 7221.
Viz. strana 52 + 58

Renovace a ochrana spirály keramickým
tmelem Loctite® Nordbak® 7218, příp.
keramickým nátěrem Loctite® Nordbak®
7227 nebo 7228.
Viz. strana 52

Obnova a povrchová úprava lopatek
oběžného kola keramickým nátěrem
Loctite® Nordbak® 7227 nebo 7228.
Viz. strana 52

Prevence koroze a zadření matic tělesa ucpávky
a zadření oběžného kola na hřídeli pomocí
Anti-Seize Loctite® 8023 Marine.
Viz. strana 26

Obnova opotřebeného hřídele přípravkem
Loctite® 3478 Super Tmel.
Viz. strana 54

Utěsnění a ochrana šroubení proplachu
závitovým těsněním Loctite® 572.
Viz. strana 30

Prevence koroze a zajištění šroubů
spirály a lucerny produktem
Loctite® 243.
Viz. strana 24
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PROBLÉM

Prevence úniku oleje ze
závitových spojů
Příčina:
• Vypouštěcí zátky, maznice, fitinky apod. mají mezi závity mezery, kterými může
unikat olej z ložiskového domku
• Neustálé změny tlaku uvnitř ložiskového domku mohou způsobit úniky těmito
závitovými spoji
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Ložiskový kozlík

ŘEŠENÍ
Utěsnění šroubení závitovým těsněním Loctite® 577 nebo 572
•
•
•
•

Závitové těsnění Loctite® tuhne až uzavřené ve styku s kovem, např. mezi závity šroubení
Po vytvrzení již nepropustí vodu ani olej i když se změní tlak uvnitř ložiskového tělesa
Závitové těsnění brání uvolnění fitinků a přitom umožňuje jejich rozebrání běžnými ručními nástroji
V případě potřeby rychlého vytvrzení použijte Loctite® 577

Postup:
1. Čističem Loctite® 7063 zbavte díly nečistot
2. Naneste na vnější závit housenku závitového těsnění Loctite® počínaje druhým až třetím závitem od konce
3. Sestavte díly dle postupu daného výrobcem

PŘÍNOSY
• Menší spotřeba oleje a tím nižší riziko běhu čerpadla bez maziva
• Odstranění nebezpečí uklouznutí po podlaze a nutnosti likvidace
uniklého oleje
• Žádné zaseklé fitinky, závit je vyplněn těsněním
• Žádná koroze mezi závity
• Do oleje nemohou pronikat nečistoty
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PROBLÉM

Prevence netěsností a zadření mezi
ložiskovým tělesem a těsněním
Příčina:
• Stejně jako u nalisovaného uložení se i zde vyskytují drobné vzduchové mezery
mezi tělesem ložiska a hřídelovým (olejovým) těsněním (Gufero). Tyto mezery
tvoří základ budoucí netěsnosti a koroze
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Ložiskový kozlík

ŘEŠENÍ
Vyplňte vzduchové mezery nanesením středně pevného
zajišťovače závitů Loctite® 243 nebo 248 na vnější obvod
hřídelového těsnění (Gufero)
Postup:
1. Očistěte vnější obvod těsnění a otvor pro těsnění čisticím a odmašťovacím přípravkem Loctite® 7063
2. Na vnější obvod těsnění aplikujte středně pevný zajišťovač závitů Loctite® 243 nebo 248
3. Běžným postupem zatlačte těsnění do domku. Vytlačený přetok setřete

PŘÍNOSY
• U utěsněné sestavy nepřipadají v úvahu úniky, kontaminace
oleje ani koroze
• Vyloučení likvidace následků úniků oleje a souvisejících
nebezpečí
• Nižší spotřeba oleje
• Snížené nebezpečí provozu při nedostatečném mazání
• Snazší servis čerpadel
• Těsnicí kroužek lze při další pravidelné opravě snadno
vyjmout třeba šroubovákem
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PROBLÉM

Mazání O-kroužků pro zajištění
dobré těsnosti
Příčina:
• Čerpadlo většinou pracuje ve velmi vlhkém prostředí. Proudící voda může
smýt mazivo z O-kroužků
• Při nastavování oběžného kola dochází k posuvu, oděru a hrozí nebezpečí
poškození O-kroužku a ztráty jeho těsnicí schopnosti
• Údržbu O-kroužků nelze po jejich osazení provádět. Kroužky mohou začít
vysychat
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Ložiskový kozlík

ŘEŠENÍ
Namažte O-kroužky silikonovým tukem Loctite® 8104
(i pro potravinářství)
• Silikonový tuk Loctite® 8104 pro potravinářství zajišťuje dlouhodobě kvalitní mazání a jeho odolnost proti
smývání vodou je vynikající

Postup:
1. Zbavte O-kroužek všech nečistot
2. Naneste na celý povrch O-kroužku silikonový tuk Loctite® 8104
3. Navlečte O-kroužek a nasaďte do příslušné drážky

PŘÍNOSY
• Namazané O-kroužky zůstávají vláčné a těsní proti oleji
a nečistotám
• O-kroužky se nemohou přilepit k povrchu dílů
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PROBLÉM

Prevence koroze a zadření
šroubů a matek ložiskového
víka na hnané straně čerpadla
Příčina:
• Veškeré exponované díly čerpadla, které nejsou z nerezové oceli nebo
pokovené, podléhají korozi. Utvoří-li se rez uvnitř vzduchových mezer mezi
závity, šroub se zadře a nejde povolit
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Ložiskový kozlík

ŘEŠENÍ
Naneste na šrouby a matice Anti-Seize Loctite® 8023
Marine (přípravek proti zadření)
• Produkt Loctite® 8023 Marine (proti zadření) neobsahuje žádný kov a má vynikající odolnost proti smývání vodou

Postup:
1. Aplikujte na závity šroubů dostatečné množství přípravku proti zadření Loctite® 8023 Marine
2. Namontujte přítužné matice
3. Zašroubujte šrouby do víka ložiskového domku a nastavte dle potřeby

PŘÍNOSY
• Snadné nastavování šroubů při seřizování čerpadla
pro práci s minimálními ztrátami
• Snadná demontáž šroubů
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PROBLÉM

Prevence protočení ložiska,
koroze a zničení dílů
Příčina:
• Ložiska jsou náchylná k protáčení buď na hřídeli, nebo v tělese, což vede k poškození těchto
částí, bez ohledu na to, zda jsou ložiska nalisována za studena či za tepla nebo uložena suvně
• Právě vzduchová mezera mezi ložiskem a hřídelí je místem, kde může vzniknout koroze
a způsobit poškození dílů
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Ložiskový kozlík

ŘEŠENÍ č.1

ŘEŠENÍ č.2

Upevněný vnější kroužek –

Upevněný vnitřní kroužek –

Naneste na vnější obvod ložiska
tenkou vrstvu upevňovače Loctite® 641

Naneste na vnitřní obvod ložiska
upevňovač Loctite® 641

• Produkt Loctite® 641 je upevňovač o nízké pevnosti,
který při budoucí pravidelné opravě umožní snadnou
demontáž

Postup:

Postup:
1. Očistěte díly čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
2. Na vnější obvod ložiska naneste tenkou vrstvu produktu
Loctite® 641
3. Montáž proveďte běžným postupem

1. Díly očistěte čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
2. Housenku produktu Loctite® 641 naneste po celém obvodu
hřídele v místě uložení ložiska
3. Běžným způsobem nalisujte ložisko na hřídel
4. Setřete případný přetok

PŘÍNOSY
• Odstranění možného poškození hřídele, příp. ložiskového tělesa
• Ložiska lze snadno demontovat běžnými nástroji
• Odstraněna možnost koroze (hnědé skvrny, které zůstávají na
hřídeli po stažení ložiska jsou rez), neboť vzduchové mezery mezi
ložiskem a hřídelí jsou vyplněny
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PROBLÉM

Prevence úniku oleje a zadření mezi
lucernou a hřídelovým těsněním
Příčina:
• Drobné vzduchové mezery mezi lucernou a hřídelovým těsněním
mohou způsobit únik oleje
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Lucerna

ŘEŠENÍ
Vyplňte vzduchové mezery nanesením zajišťovače závitů
střední pevnosti Loctite® 243 nebo 248 na vnější obvod
hřídelového těsnění (Gufero)
• Díky středně pevnému zajišťovači závitů Loctite® lze při příští pravidelné opravě těsnění snadno vyjmout šroubovákem

Postup:
1. Vyčistěte vnější obvod olejového těsnění čisticím a odmašťovacím přípravkem Loctite® 7063
2. Naneste středně pevný zajišťovač závitů Loctite® na vnější obvod hřídelového těsnění, vtlačte těsnění do lucerny běžným způsobem a setřete případný přetok

PŘÍNOSY
•
•
•
•
•

Vyloučení likvidace následků úniků oleje a souvisejících nebezpečí
Nižší spotřeba oleje
Snížené nebezpečí provozu při nedostatečném mazání
Snazší servis čerpadel
Odstranění úniků, kontaminace oleje a koroze
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PROBLÉM

Prevence zadření středicích
kolíků v ložiskovém kozlíku
a v lucerně
Příčina:
• Spojovací kolíky jsou vystaveny působení vnějších vlivů v okolí čerpadla
a pokud nejsou chráněny, mohou zkorodovat a zadřít se v tělese.
V takovém případě je demontáž velmi obtížná
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Lucerna

ŘEŠENÍ
Před montáží naneste na středicí kolíky
Anti-Seize Loctite® 8023 Marine
• Anti-Seize Loctite® 8023 Marine (produkt proti zadření) zajišťuje ochrannou vrstvu na dílech vystavených vysoké teplotě
a vlhkosti

Postup:
1. Očistěte díly
2. Naneste na kolíky přípravek proti zadření Loctite® 8023 Marine
3. Sesaďte lucernu s kozlíkem

PŘÍNOSY
• Prevence koroze a zadření těchto těsně slícovaných dílů
• V průběhu následující demontáže bude mnohem snazší
oddělit lucernu a kozlík
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PROBLÉM

Prevence poruch těsnění mezi
kozlíkem a lucernou
Příčina:
• K netěsnostem dochází, protože ploché vysekávané těsnění se časem stlačí,
což vede ke ztrátě svěrného přítlaku mezi dvěma přírubami
• Plochá těsnění jsou také náchylná k vytlačení, posunutí, zvlnění nebo zlomení
• Nedokonalý povrch přírub vede časem také k netěsnosti, protože těsnění není
schopné takové povrchy trvale utěsnit
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Lucerna

ŘEŠENÍ
Naneste plošné těsnění Loctite® 518 na čelo příruby lucerny
• Plošné těsnění Loctite® 518 nejen nahrazuje klasické těsnění, ale též vylučuje možná poškození, jimž je klasické těsnění
vystaveno. Nejdůležitější vlastností je vytěsnění veškerého vzduchu mezi přírubami
• Plošné těsnění Loctite® 518 může vytvrdnout ve spáře do 0,25 mm a v nerovnostech povrchu.
Pozor: Někdy klasické těsnění vymezuje rozměr spáry. V takovém případě naneste na obě strany stávajícího těsnění
produkt Loctite® 5922 a těsnění namontujte

Postup:
1. Odstraňte stará těsnění a jiné hrubé nečistoty odstraňovačem těsnění Loctite® 7200
2. Očistěte obě příruby čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
3. Na jeden povrch naneste souvislou housenku plošného těsnění Loctite® 518
Pozn.: Je-li to vhodné, naneste těsnění i dokola kolem otvorů pro šrouby

4. Sestavte díly a utáhněte šrouby podle obvyklého postupu
5. Nechte vytvrdit:
• Bez tlaku: okamžitý provoz
• Nízký tlak: po 1 hodině
• Vysoký tlak: po 4 hodinách
• Plná pevnost produktu: po 24 hodinách

PŘÍNOSY
• Odstranění běžných poruch klasického těsnění, např. sedání, zvlnění,
posunutí, uvolnění a zlomení
• Je zajištěna konstantní svěrná síla
• Spolehlivé utěsnění
• Vyloučení úniků oleje mezi kozlíkem a lucernou a tím i souvisejících
nákladů na čištění a rizika uklouznutí
• Snížení spotřeby oleje
• Snížené nebezpečí provozu za nedostatečného mazání
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PROBLÉM

Prevence uvolnění a koroze
upevňovacích šroubů lucerny
Příčina:
• Šrouby se mohou uvolnit samy od sebe, neboť jsou vystaveny torznímu pnutí
při utažení. K uvolnění či snížení svěrného přítlaku mohou přispět i vibrace,
teplotní roztažnost a sedání dílů, stejně jako otřesy
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Lucerna

ŘEŠENÍ
Naneste na šrouby lucerny středně pevný zajišťovač
závitů Loctite® 243 nebo 248
Postup:
1. Očistěte závity čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
2. Naneste na šrouby lucerny středně pevný zajišťovač Loctite®
3. Sestavte a utáhněte obvyklým způsobem

PŘÍNOSY
• Prevence rezivění a zadření šroubů díky zajišťovači závitů
Loctite®, který vytěsní všechen vzduch z mezer v závitu
• Snadná demontáž bez poškození
• Prevence uvolnění šroubů
• Předpětí po utažení a svěrný přítlak zůstanou trvale
zachovány
• Mezi čely obou přírub (kde je použito plošného těsnění
Loctite® 518 místo klasického)

25

PROBLÉM

Prevence koroze a zadření
matic víka ucpávky
Příčina:
• Těleso ucpávky je vystaveno značné korozi a má tendenci zarůstat vzhledem
k trvalému průtoku kapaliny, která maže a chladí funkční části ucpávky. Tento
nepřetržitý proud média také způsobuje rezivění a zadírání svorníků a matek
ucpávky
• Zarostou-li matky na svornících, není možné správně nastavit víko ucpávky
a tím dojde k porušení řádného mazání a chlazení. Ucpávka pak běží nasucho,
přehřeje se a způsobí opotřebení a poškození hřídele. To, co začíná jako prostý
zarezivělý závit, může vést k vážnému selhání jedné nebo více hlavních součástí
čerpadla
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Sestava ucpávky

ŘEŠENÍ
Naneste na svorníky Anti-Seize Loctite® 8023 Marine
• Anti-Seize Loctite® 8023 Marine (produkt proti zadření) neobsahuje žádné kovy a byl speciálně vyvinut jako velice
odolný proti smývání vodou, což je základní předpoklad pro jeho aplikaci na ucpávku

Postup:
1. Očistěte díly
2. Naneste na svorníky produkt proti zadření Loctite® 8023 Marine
3. Našroubujte matice ucpávky a podle potřeby seřiďte víko ucpávky

PŘÍNOSY
•
•
•
•

Prevence zarezivění matic ucpávky ke svorníkům
Víko ucpávky je možné správně seřídit
Ucpávkou může řádně proudit mazací a chladicí kapalina
Lze předejít nadměrnému opotřebení hřídele
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PROBLÉM

Prevence zadření
a uvolnění svorníků ucpávky
Příčina:
• Stejně jako rezivějí a zarůstají matky ucpávky na svornících, mohou zarezivět
i svorníky do štítu. Když se matky zadřou na svornících, krouticí moment
potřebný k jejich uvolnění by mohl způsobit vyšroubování svorníků

28

Sestava ucpávky

ŘEŠENÍ
Naneste vysokopevnostní zajišťovač závitů Loctite® 2701
Postup:
1. Několik kapek produktu Loctite® 2701 nechte stéci po stěně vnitřního závitu
2. Několik kapek produktu Loctite® 2701 naneste na závity svorníků
3. Zašroubujte svorníky

PŘÍNOSY
• Vyloučení možnosti koroze
• Zamezení vyšroubování svorníků během
nastavování ucpávky
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PROBLÉM

Prevence koroze
šroubení proplachu ucpávky
Příčina:
• Ucpávka, jak s mechanickým (axiálním) těsněním, tak měkká (komorová,
šňůrová) ucpávka, bývá mazána a chlazena buď samotným dopravovaným
médiem, nebo externím proplachem. V obou případech je šroubení proplachu
náchylné ke korozi a zarůstání. Dvojnásob to platí u čerpadel s měkkou
ucpávkou. V takovém případě bývá pro řádné chlazení a mazání šňůry
ucpávky potřeba nastavit 40-60 kapek vody za minutu a tak je zde dostatek
vlhkosti pro korozi součástí tělesa ucpávky
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Sestava ucpávky

ŘEŠENÍ
Použijte závitové těsnění Loctite® 572 nebo 577
• Závitová těsnění Loctite® vyplní vzduchové mezery v závitech
• Šroubení ucpávky pak lze v případě potřeby povolit běžným ručním nářadím

Postup:
1. Očistěte díly čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
2. Naneste housenku závitového těsnění Loctite® na vnější závity, počínaje druhým či třetím závitem od konce
3. Utahujte s citem. Nepřetahujte

PŘÍNOSY
• Prevence netěsností a koroze
• Vyloučení zadření
• Záruka snadné údržby šroubení ucpávky

31

PROBLÉM

Prevence vzájemného zadření
štítu, spirály a lucerny
Příčina:
• Při montáži těchto sestav se vyskytují místa s velmi malou vůlí.
A právě zde může způsobit koroze velmi obtížnou demontáž
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Spirála

ŘEŠENÍ
Použijte při montáži Anti-Seize Loctite® 8023 Marine
(produkt proti zadření)
• Produkty proti zadření Loctite® vynikají svou odolností vůči odplavení vodou

Postup:
1. Očistěte díly
2. Naneste přípravek Loctite® 8023 Marine v potřebném množství na styčnou plochu vnějšího obvodu štítu
3. Sesaďte díly obvyklým způsobem

PŘÍNOSY
• Zajištěno dostatečné mazání během montáže
• Prevence koroze za provozu
• Snadná demontáž
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PROBLÉM
Prevence netěsností mezi
štítem a spirálou
Příčina:
• Použití klasického plochého těsnění je spojeno s problémy, např.
sedáním, zvlněním, vytlačením a zlomením těsnění, které pak může vést
k netěsnostem

ŘEŠENÍ č. 1
Odstraňte ploché těsnění a na stykovou plochu příruby
naneste plošné těsnění Loctite® 518
• Přímý kontakt kov/kov spolu s využitím plošného těsnění Loctite® 518 vytváří podmínky pro pozitivní utěsnění
• V takovém případě lze udržet správný svěrný přítlak a obě součásti tvoří jakoby jeden celek

Postup:
1. Pomocí odstraňovače těsnění Loctite® 7200 odstraňte zbytky starého těsnění
2. Obě příruby očistěte čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
3. Na protilehlou plochu naneste souvislou housenku plošného těsnění Loctite® 518
Pozn.: Je-li to vhodné, naneste přípravek dokola okolo otvorů pro šrouby
4. Smontujte a utáhněte šrouby obvyklým způsobem
5. Nechte přípravek vytvrdit
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Spirála

ŘEŠENÍ č. 2
Naneste na ploché těsnění produkt Loctite® 5922
• V případě, že mezi oběžným kolem a spirálou není dostatečná vůle, nezbývá než ponechat klasické vysekávané těsnění
• Plošné těsnění Loctite® 5922 vyplní všechny vzduchové mezery, což u klasického vysekávaného těsnění nepřipadá
v úvahu
• Plošné těsnění Loctite® 5922 odolá i změnám rozměru způsobeným tlakem a teplotou

Postup:
1.
2.
3.
4.
5.

Pomocí odstraňovače těsnění Loctite® 7200 odstraňte zbytky starého těsnění
Obě příruby očistěte čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
Potřete plošným těsněním Loctite® 5922 obě strany plochého těsnění
Smontujte a utáhněte šrouby obvyklým způsobem
Nechte přípravek vytvrdit

PŘÍNOSY
• Vyloučení netěsnosti těsnění spirály
• Odstranění rizika koroze a poškození povrchu přírub
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PROBLÉM

Prevence koroze, zadření
a uvolnění šroubů spirály
Příčina:
• Náročné pracovní prostředí čerpadla jako je teplota, tlak a vlhkost vedou
ke korozi
• Zrezivělé šrouby spirály znesnadňují údržbu čerpadla a zvyšují pracnost,
neboť je třeba šrouby odvrtat a vyřezat v otvorech nový závit
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Spirála

ŘEŠENÍ
Před montáží spirály naneste do otvorů pro šrouby
středněpevnostní zajišťovač závitů Loctite® 243
• Zajišťovač závitů Loctite® 243 vyplní všechny vzduchové mezery mezi závity

Postup:
1. Několik kapek středně pevného zajišťovače závitů Loctite® 243 nechte stéci po stěně vnitřního závitu
2. Několik kapek středně pevného zajišťovače závitů Loctite® 243 naneste na závit šroubů
3. Zašroubujte šrouby

PŘÍNOSY
• Je trvale zachován správný svěrný přítlak
• Je odstraněna možnost rezivění a zadření
• Snadná demontáž běžnými ručními nástroji
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PROBLÉM

Prevence zadření oběžného
kola na hřídeli
Příčina:
• Drobné vzduchové mezery v uložení nebo závitu kombinované s vysokou
vlhkostí a teplotou vzduchu vytvářejí vhodné podmínky pro korozi a zadření
oběžného kola na hřídeli
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Oběžné kolo

ŘEŠENÍ
Ještě před nasazením oběžného kola naneste na hřídeli
Anti-Seize Loctite® 8023 Marine (produkt proti zadření)
• Produkt proti zadření Loctite® 8023 Marine neobsahuje žádné kovy a vyniká odolností proti odplavení vodou
Postup:
1. Očistěte hřídel a závity oběžného kola
2. Naneste přípravek Loctite® 8023 Marine na hřídel (závit)
3. Našroubujte (nasaďte) oběžné kolo obvyklým způsobem

PŘÍNOSY
• Prevence zadření
• Snazší demontáž
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PROBLÉM

Prevence opotřebení drážky pro pero
upevněním pera v drážce – nové díly
Příčina:
• U nové sestavy bývá uložení pera v drážce poměrně těsné, ale časem se
může uvolnit. Tento stav pak vede k poškození drážky
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Pera a drážky

ŘEŠENÍ
Ještě před osazením pera preventivně naneste do drážky
středně pevný zajišťovač závitů Loctite® 243
• Viskozita středně pevného zajišťovače závitů Loctite® je volena tak, aby přípravek vyplnil mezeru a zajistil příslušnou pevnost
spojení, ale pero bylo možné snadno vyjmout
• Je-li třeba pero z drážky vyjmout, použijte kladivo a sekáč nebo poklepejte pero tak, aby se vysunulo z drážky

Postup:
1. Vyčistěte drážku i pero čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
2. Několik kapek středně pevného zajišťovače závitů naneste přímo do drážky
3. Vložte pero
Pozn.: Při zasouvání pera přikryjte hřídel hadrem, aby nedošlo k jeho znečištění vytlačeným produktem
4. Přebytečný produkt setřete

PŘÍNOSY
• Prevence koroze
• Prevence opotřebení drážky pro pero
• Silové propojení součástí
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PROBLÉM

Odstranění opotřebení drážky
pro pero, prevence prostojů –
opotřebené díly
Příčina:
• Pokud není pero zajištěno proti samovolným pohybům, může časem dojít
k opotřebení drážky pro pero. Běžně se to stává u všech součástí, které
přenášejí síly, např. u hřídelových spojek, řetězových kol, kladek apod
• Není-li zabráněno opotřebení drážky pro pero, mohou vzniknout další škody,
např. deformace pera či poškození hřídelové spojky. V případě ustřižení pera
dochází ke ztrátě přenosu výkonu (tj. čerpadlo se zastaví) a hrozí nebezpečí
následného poškození hřídele
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Pera a drážky

ŘEŠENÍ
Došlo-li již k opotřebení drážky pro pero, naneste upevňovací
produkt Loctite® 660 Quick Metal, který zabrání dalšímu
poškození a umožní další použití dílu
• Produkt Loctite® 660 je pastovitý a umožňuje zaplnění i velkých mezer

Postup:
1.
2.
3.
4.

Vyčistěte drážku i pero čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
Nastříkejte na povrch aktivátor Loctite® 7649
Do drážky naneste upevňovací produkt Loctite® 660 Quick Metal
Sestavte díly dohromady a setřete přebytečný tmel
Pozn.: Je-li opotřebení drážky velké, použijte po obou stranách pera spolu s produktem Loctite® 660 kovové vložky

PŘÍNOSY
• Sestava je obnovená, spojená a připravená k dalšímu
použití bez nutnosti velké opravy
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PROBLÉM

Prevence uvolnění a posunu spojky,
které vede k jejímu rozpojení,
poškození či poruchám souososti
Příčina:
• Spojky jsou obyčejně upevněny pouze perem a stavěcím šroubem
• V případě uvolnění stavěcího šroubu se může hřídelová spojka posouvat po
hřídeli a rozpojit nebo se může vymačkat drážka pro pero

44

Hřídelová spojka

ŘEŠENÍ
Zajišťovače závitů Loctite® 243 (střední pevnost)
a Loctite® 222 (nízká pevnost)
Postup:
1. Očistěte stavěcí šroub čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
2. Naneste na stavěcí šroub pár kapek produktu Loctite® 222
(pokud je šroub větší než M6, použijte středně pevnostní produkt Loctite® 243)
3. Obvyklým postupem sestavte spojku
Pozn.: Uvažte, zda před sesazením spojky není vhodné použít některý zajišťovací nebo upevňovací produkt
Loctite® za účelem dokonalého spojení spojky s hřídelí a odstranění rizika jakékoli koroze
Viz. strany 40-43

PŘÍNOSY
• Sestava je obnovená, spojená a připravená k dalšímu
použití bez nutnosti velké opravy
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PROBLÉM

Prevence uvolnění kotevních šroubů,
které vede k nesouososti
Příčina:
• Působením vibrací nebo rázů se mohou uvolnit kotevní šrouby
• V důsledku povolených šroubů dojde ke ztrátě předpětí, dochází k pohybům
a ke změně výškového ustavení čerpadla a jeho souososti

46

Kotevní šrouby čerpadla

ŘEŠENÍ č. 1

ŘEŠENÍ č. 2

Naneste na kotevní šrouby
vysokopevnostní zajišťovač
závitů Loctite® 2701

Po ustavení a vyrovnání čerpadla
naneste na utažené kotevní šrouby
kapilární produkt Loctite® 290

Postup:

Postup:

1. Očistěte závity čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
2. Na kotevní šrouby naneste několik kapek zajišťovače závitů
Loctite® 2701
3. Zašroubujte je a utáhněte matice obvyklým postupem

1.
2.
3.
4.

Očistěte díly čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
Ustavte čerpadlo do potřebné polohy
Utáhněte matky na kotevních svornících
Naneste na matice několik kapek kapilárního zajišťovače závitů
Loctite® 290
Pozn.: Zajišťovač závitů Loctite® 290 vyplní spáru mezi
vnitřním a vnějším závitem, vytvrdne a zabrání tak uvolnění
spoje

PŘÍNOSY
•
•
•
•

Kotevní šrouby jsou bezpečně zajištěny
Svěrný přítlak je trvale zachován
Vyloučena koroze šroubů
Prevence porušení polohy čerpadla
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PROBLÉM

Prevence ztrát
oleje průsakem
Příčina:
• Odlitek tělesa může být porézní z důvodu chyby při odlévání.
Tato poréznost může vést k průsaku oleje ložiskovým tělesem
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Prosakování oleje

ŘEŠENÍ č. 1

ŘEŠENÍ č. 2

Naneste na vnitřek
ložiskového tělesa Loctite®
Nordbak® 7221 Chemicky
odolný nátěr, který zaplní póry

U dílů, kde je konkrétně
známo místo netěsnosti,
naneste štětcem kapilární
produkt Loctite® 290

Postup:

Postup:

1. Odstraňte viditelné i neviditelné nečistoty. Očistěte příslušné díly čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
2. Otryskejte povrch tak, aby byl světlý. Zbavte jej prachu
a vyčistěte čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
3. Namíchejte a naneste na vnitřní povrch tělesa Loctite®
Nordbak® 7221 Chemický odolný nátěr ve dvou vrstvách
o celkové síle nejméně 0,5 mm. Naneste 2. vrstvu až poté,
co první vrstva nabude gelovité konzistence

1.
2.
3.
4.

Dokonale vyčistěte povrch
Vyžíhejte jej dosucha
Štětcem naneste produkt Loctite® 290
Nechte jej vytvrdit

PŘÍNOSY
• Vyloučení ztrát oleje průsakem
• Snížená spotřeba oleje
• Nižší potřeba čištění

49

PROBLÉM

Renovace opotřebených ploch
spirály a oběžného kola, obnova
Příčina:
• Spirály a oběžná kola čerpadel podléhají opotřebení působením abrazivních
nečistot, kavitace a agresivních chemikálií. Každý z těchto faktorů může
způsobit poškození na vnitřním povrchu čerpadla
• Obvykle se opotřebení projevuje na hraně výtlačného kanálu, v oblasti
těsnicích spár, v sacím tělese, na břitech lopatek oběžného kola a na obvodu
spirály
• Druh opotřebení spirály a oběžného kola obvykle spadá do jedné
z následujících čtyř kategorií:
1. Drobné abrazivní opotřebení jemnými mechanickými nečistotami
v čerpaném médiu
2. Silné opotřebení a eroze hrubými nečistotami a nebo kavitací
3. Poškození od chemicky agresivních látek
4. Místní poškození určitých oblastí spirály či oběžného kola
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Opotřebení spirály/oběžného kola

ŘEŠENÍ č. 1
Oprava drobného opotřebení nebo oprava místního poškození spirály a oběžného
kola. Na opotřebené hrany kanálů či lopatek, v oblasti těsnicích spár nebo na
ostatní specifické oblasti spirály naneste produkt Loctite® 3478 Super tmel nebo
Loctite® Nordbak® 7222 Tmel proti oděru. Povrch následně ošetřete produktem
Keramický nátěr Loctite® Nordbak® 7227 nebo 7228
• Keramické nátěry Loctite® Nordbak® 7227 a 7228 zajistí vysoký lesk a hladký povrch odolný vůči opotřebení. Sníží se také
ztráty a čerpadlo pracuje s vyšší účinností
• Přípravek Loctite® 3478 Super tmel použijte k obnově opotřebených ploch, které je třeba pro dosažení požadovaných
rozměrů následně obrobit
• Loctite® Nordbak® 7222 Tmel proti oděru použijte tam, kde trvale působí abraze a kavitace. Produkt nelze obrábět

Postup:
1. Zbavte plochy viditelných i neviditelných nečistot. Očistěte je čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
2. Otryskejte povrch tak, aby byl světlý. Zbavte jej prachu a očistěte čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
3. Obnovte povrch produktem Loctite® 3478 Super tmel nebo Loctite® Nordbak® 7222 Tmel proti oděru. Výrobky namíchejte a naneste dle návodů uvedených na jejich obalech
4. Naneste vrstvu produktu Loctite® Nordback® 7228 Keramický nátěr bílý. Po dosažení gelovité konzistence naneste druhou vrstvu
produktu Loctite® Nordback® 7227 Keramický nátěr šedý tak, aby obě vrstvy dohromady měly tloušťku min. 0,5 mm.
Pozn.: Různé zbarvení umožňuje později vizuální kontrolu vrstvy a vyhodnocení stupně jejího opotřebení.
Pozn.: Pro zvýšené provozní teploty použijte Loctite® Nordback® 7232 Vysokoteplotní tmel proti oděru a Loctite® Nordback® 7234
Vysokoteplotní keramický nátěr.
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PROBLÉM

Renovace opotřebených ploch
spirály a oběžného kola, obnova
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Opotřebení spirály/oběžného kola

ŘEŠENÍ č. 2
Oprava poškození agresivními chemikáliemi a provedení ochranného nátěru.
Naneste na spirálu a oběžné kolo Loctite® Nordbak® 7221 Chemicky odolný nátěr
• Přípravek chrání díly v chemicky agresivním prostředí

Postup:
1. Odstraňte viditelné i neviditelné nečistoty. Očistěte čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
2. Otryskejte povrch ostrým pískem na téměř čistý kov. Zbavte jej prachu. Očistěte čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
3. Namíchejte a aplikujte Loctite® Nordbak® 7221 Chemicky odolný nátěr ve dvou vrstvách o celkové síle min. 0,5 mm. Druhou
vrstvu nanášejte po dosažení gelovité konzistence první vrstvy

ŘEŠENÍ č. 3
Opravte silné poškození povrchu spirály. Renovujte spirálu protiabrazivní směsí
Loctite® Nordbak® 7218 nebo 7219 nebo 7230 nebo 7226 nebo 7229
• Obraťte se na technické specialisty firmy Henkel, kteří vám pomohou s výběrem produktů

Postup:
1.
2.
3.
4.

Odstraňte viditelné i neviditelné nečistoty. Očistěte čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
Otryskejte povrch ostrým pískem na téměř čistý kov. Zbavte jej prachu. Očistěte čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
Namíchejte a naneste vybraný produkt Loctite® Nordbak® Postupujte dle návodu na obalu přípravku
Pro vrchní vrstvu použijte keramický nátěr (Loctite® Nordbak® 7227 nebo 7228 nebo 7234). Poté, co první nátěr zgelovatí, naneste
druhou vrstvu tak, aby nátěr měl min. 0,5 mm. Tak vznikne hladká povrchová úprava snižující ztráty třením

PŘÍNOSY
• Snížení spotřeby náhradních dílů obnovou a prodloužením
životnosti spirály čerpadla
• Spirály jsou chráněny před abrazí a chemickými vlivy
• Snížení ztrát, čerpadlo běží s vyšší účinností
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PROBLÉM

Obnova opotřebeného hřídele
do původního stavu
Příčina:
• Opotřebení hřídele pod ucpávkou a hřídelovým těsněním je důsledkem
neustálého tlaku a oděru působícího na povrch hřídele
• Časem může hřídelové těsnění vyhloubit v hřídeli drážku
• Zanedbané či nedostatečné mazání vodou může způsobit přehřátí ucpávky
a silné opotřebení hřídele
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Opotřebení hřídele

ŘEŠENÍ
Obnova hřídele přípravkem Loctite® 3478 Super tmel
• Loctite® 3478 Super tmel je epoxidový produkt o vysoké pevnosti v tlaku, který nepodléhá korozi

Postup:
1. Před prováděním opravy srovnejte poškozená místa hřídele na soustruhu alespoň 0,75 mm do hloubky, povrch obrobte
nahrubo
2. Zbavte hřídel řezné kapaliny čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
3. Namíchejte výrobek dle návodu na jeho obalu
4. Nastavte nízké otáčky a naneste na hřídel stěrkou produkt Loctite® 3478 Super tmel. Přitlačte produkt silně na povrch,
zamezíte tvorbě bublin
5. Vytvrzený produkt lze pak osoustružit na původní průměr hřídele
Pozn.: V místě těsnění nebo ucpávky a také při rychlé nouzové opravě pokud možno použijte pouzdro upevněné pomocí
Loctite® 648.

PŘÍNOSY
• Rychlé uvedení do provozu
• Nouzová oprava
• Prodloužená životnost hřídele
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PROBLÉM

Obnova uvolněných
drážek pro pero
Příčina:
• Vibrace hřídele a vnější síly mají vliv na trvanlivost přesného uložení pera.
Vznik i minimální vůle vede časem k opotřebení drážky pro pero.
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Opotřebení pera a drážky

ŘEŠENÍ
Naneste housenku upevňovacího produktu Loctite® 660
Quick Metal přímo do opotřebené drážky pro pero
• Loctite® 660 Quick Metal je pastovitá hmota určená k vyplňování spár až do 0,25 mm. V případě spár větších než
0,25mm použijte produkt Loctite® 3478 Super tmel

Postup:
1.
2.
3.
4.

Díly očistěte čističem a odmašťovačem Loctite® 7063. Na jeden povrch naneste aktivátor Loctite® 7649 ve spreji
Produkt Loctite® 660 Quick Metal naneste přímo do drážky pro pero
Do drážky vtiskněte nové pero. Tím je sestava obnovena, aniž by bylo třeba rozebírat čerpadlo
V případě většího vymačkání drážky pro pero může být vhodné použít po obou jejích stranách ploché kovové vložky

Pozn.: Kovové vložky kombinujte s použitím produktu Loctite® 660 Quick Metal.

PŘÍNOSY
• Bezpečné uložení pera v drážce
• Vyloučení opakovaného poškození
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PROBLÉM

Prevence koroze
vnějších dílů
Příčina:
• Vnější díly mohou trpět korozí a působením agresivních chemických vlivů,
neboť jsou vystaveny povětrnosti, extremním změnám teploty, zvýšené vlhkosti
a chemikáliím
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Koroze

ŘEŠENÍ
Loctite® Nordbak® 7221 Chemicky odolný nátěr
• Původně vyvinut na ochranu důlní techniky před kyselinou sírovou
• Vytváří film mimořádných vlastností, který chrání čerpadlo před celou řadou chemicky agresivních látek

Postup:
1. Odstraňte viditelné i neviditelné nečistoty. 0čistěte čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
2. Otryskejte povrch ostrým pískem na téměř čistý kov. Zbavte jej prachu. Očistěte čističem a odmašťovačem Loctite® 7063
3. Namíchejte a aplikujte Loctite® Nordbak® 7221 Chemicky odolný nátěr ve dvou vrstvách o celkové síle min. 0,5 mm.
Druhou vrstvu nanášejte, až po zgelovatění první vrstvy

PŘÍNOSY
• Prodloužená životnost zařízení
• Snížená spotřeba náhradních dílů
• Snazší údržba
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MONTÁŽ ČERPADLA
APLIKACE

ŘEŠENÍ LOCTITE®

PŘÍNOSY

Vel. balení

IDH č.

Str.

LOŽISKOVÝ KOZLÍK
Fitinky a šroubení

Loctite® 572 – Závitové těsnění (ne pro vysoké teploty) Pomalé vytvrzení
Univerzální
Loctite® 577 – Závitové těsnění

50 ml
50 ml

142611
88563

8

Hřídelová těsnění

Loctite® 243 – Středně pevný zajišťovač závitů
Loctite® 248 – Středně pevný zajišťovač závitů

Střední pevnost, snese zamaštění
Polotuhá tyčinka, střední pevnost

50 ml
19 g tyčinka

142507
540478

10

O-kroužky

Loctite® 8104 – Tuk potravinářský
Loctite® 8104 – Silikonový tuk potravinářský

NLGI 2, NSF H1
NLGI 2, GC-LB, NSF H1, syntetický PAO

6x1l
12 x 75 ml

142546
142550

12

Šrouby ložisk. víka

Loctite® 8023 – Marine Pasta proti zadření

Bez kovů, odolný proti smývání vodou

454 g

504618

14

Loctite 641 – Upevňovač spojů

Uložení s vůlí i přesahem, střední pevnost

50 ml

142437

16

Hřídelová těsnění

Loctite® 243 – Středně pevný zajišťovač závitů
Loctite® 248 – Středně pevný zajišťovač závitů

Střední pevnost, snese zamaštění
Polotuhá tyčinka, střední pevnost

50 ml
19 g tyčinka

142507
540478

18

Středicí kolíky

Loctite® 8023 – Marine Pasta proti zadření

Bez kovů, odolný proti smývání vodou

454 g

504618

20

Plochá těsnění

Loctite® 518 – Plošné těsnění

Univerzální, do spáry 0,25 mm

50 ml

142456

22

Šrouby lucerny

Loctite® 243 – Středně pevný zajišťovač závitů
Loctite® 248 – Středně pevný zajišťovač závitů

Střední pevnost, snese zamaštění
Polotuhá tyčinka, střední pevnost

50 ml
19 g tyčinka

142507
540478

24

Ložiska

®

LUCERNA

SESTAVA UCPÁVKY
Matice víka
ucpávky

Loctite® 8023 – Marine Pasta proti zadření

Bez kovů, odolný proti smývání vodou

454 g

504618

26

Svorníky víka
ucpávky

Loctite® 2701 – Zajišťovač závitů

Vysoká pevnost

50 ml

135281

28

Šroubení
proplachu

Loctite® 572 – Závitové těsnění (ne pro vysoké teploty) Pomalé vytvrzení
Univerzální
Loctite® 577 – Závitové těsnění

50 ml
50 ml

142611
88563

30

Loctite® 8023 – Marine Pasta proti zadření

Bez kovů, odolný proti smývání vodou

454 g

504618

32

SPIRÁLA
Štít

®

Plochá těsnění

Loctite 518 – Plošné těsnění
Loctite® 5922 – Plošné těsnění

Univerzální, do spáry 0,25 mm
Zvyšuje spolehlivost plochých těsnění

50 ml
60 ml

142456
142274

34

Šrouby spirály

Loctite® 243 – Středně pevný zajišťovač závitů

Střední pevnost, snese zamaštění

50 ml

142507

37

Loctite® 8023 – Marine Pasta proti zadření

Bez kovů, odolný proti smývání vodou

454 g

504618

38

Loctite® 243 – Středně pevný zajišťovač závitů

Střední pevnost, snese zamaštění

50 ml

142507

40

OBĚŽNÉ KOLO
Uložení oběžného
kola na hřídeli

PERA A DRÁŽKY
Prevence
opotřebení drážky
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Seznam výrobků

MONTÁŽ ČERPADLA
APLIKACE

ŘEŠENÍ LOCTITE®

PŘÍNOSY

Vel. balení

IDH č.

Str.

Nízká pevnost, na malé šrouby
Střední pevnost, snese zamaštění

50 ml
50 ml

142485
142507

44

Kapilární, nanesení po montáži
Vysoká pevnost

50 ml
50 ml

142568
135281

46

PŘÍNOSY

Vel. balení

IDH č.

Str.

Kapilární, nanesení po montáži
Ochrana proti agresivním chemikáliím

50 ml
5 kg

142568
735862

48

Epoxy tmel plněný keramikou FeSi
Epoxy tmel plněný keramickým vláknem
Stěrkovací, velká keramická zrna
Odolává oděru a nárazům

453 g
1,4 kg
1 kg
1 kg

209822
735864
255890
255891

50

Ochrana proti agresivním chemikáliím
Proti abrazi prachem, do 120 °C
Hladký, korozi odolný nátěr
Hladký, korozi odolný nátěr
Ochrana do 230 °C (sucho)

5 kg
1 kg
1 kg
1 kg
10 kg

735862
255892
255893
255894
255895

Ochrana do 230 °C (sucho)

10 kg

255896

Ochrana do 205 °C (sucho)

1 kg

254469

Epoxy tmel plněný keramikou FeSi

453 g

209822

54

Loctite® 660 – Upevňovač Quick Metal

Opravy těsného uložení

12 x 50ml

142455

56

Loctite® Nordbak® 7221 – Chemický odolný nátěr

Ochrana proti agresivním chemikáliím

5 kg

735862
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HŘÍDELOVÁ SPOJKA
Hřídelová spojka

Loctite® 222 – Zajišťovač závitů
Loctite® 243 – Středně pevný zajišťovač závitů

KOTEVNÍ ŠROUBY ČERPADLA
Kotevní šrouby

Loctite® 290 – Zajišťovač závitů
Loctite® 2701 – Zajišťovač závitů

OPRAVY ČERPADEL
APLIKACE

ŘEŠENÍ LOCTITE®

PROSAKOVÁNÍ OLEJE
Utěsnění pórů

Loctite® 290 – Zajišťovač závitů
Loctite® Nordbak® 7221 – Chemicky odolný nátěr

OPOTŘEBENÍ SPIRÁLY/OBĚŽNÉHO KOLA
Opotřebení

Loctite® 3478 – Super tmel
Loctite® 7222 – Tmel proti opotřebení
Loctite® Nordbak® 7218 – Směs proti oděru
Loctite® Nordbak® 7219 – Nárazuvzdorná směs
proti oděru
Loctite® Nordbak® 7221 – Chemický odolný nátěr
Loctite® Nordbak® 7226 – Směs pro pneudopravu
Loctite® Nordbak® 7227 – Keramický nátěr (šedý)
Loctite® Nordbak® 7228 – Keramický nátěr (bílý)
Loctite® Nordbak® 7229 – Vysokoteplotní
pro pneudopravu
Loctite® Nordbak® 7230 – Hmota na opravu
opotřebení
Loctite® Nordbak® 7234 – Vysokoteplotní
keramický nátěr

OPOTŘEBENÍ HŘÍDELE
Opotřebení

Loctite® 3478 – Super tmel

OPOTŘEBENÍ PERA A DRÁŽKY
Opotřebení

KOROZE
Koroze
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DALŠÍ VÝROBKY*
ŘEŠENÍ LOCTITE®

PŘÍNOSY

Vel. balení

IDH č.

Střední až vysoká pevnost

250 ml

88396

Polotuhá tyčinka, vysoká pevnost

19 g tyčinka

540908

Polotuhá tyčinka, snadná demontáž

19 g tyčinka

540921

Loctite® 534 – Lepidlo na těsnění

Polotuhá tyčinka, použití s těsněním

19 g tyčinka

705076

Loctite® 548 – Plošné těsnění

Polotuhá tyčinka, použití místo těsnění

18 g tyčinka

704985

Loctite 574 – Těsnění na příruby

Rychlé vytvrzení, do spáry 0,25 mm

50 ml

142616

Loctite® 5910 Quick Gasket – Těsnění na příruby

Vysoká adheze, spáry přes 0,25 mm

300 ml

142491

Loctite® 603 – Upevňovač spojů, vysokopevnostní

Nalisovaná uložení, snese zamaštění

50 ml

142442

Loctite® 620 – Upevňovač spojů

Suvná uložení, vysokoteplotní

250 ml

142466

Loctite® 668 – Upevňovač spojů, středněpevnostní

Polotuhá tyčinka, suvná uložení, vysokoteplotní

19 g tyčinka

705054

Univerzální, bez míchání

50 ml

142572

Loctite Hysol 3430 – Konstrukční lepidlo

Rychlé vytvrzení, vysoká pevnost, čiré

2 x 24 ml

242865

Loctite® Hysol® 3450 – Konstrukční lepidlo

Rychlé vytvrzení, vyplní spáry, šedé

2 x 25 ml

486360

Odstraňuje vlhkost a brání korozi

12 x 400 ml

458642

ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ
Loctite® 262 – Zajišťovač závitů
®

Loctite 268 – Zajišťovač zátivů

UTĚSŇOVÁNÍ ZÁVITŮ A TRUBEK
Loctite® 561 – Těsnění na závity

PLOŠNÁ TĚSNĚNÍ

®

UPEVŇOVÁNÍ

KONSTRUKČNÍ LEPENÍ
Loctite® 330 Multi-Bond® – Konstrukční lepidlo
®

®

MAZIVA – OLEJE A KONZERVACE
Loctite® 8201 – Pětiúčelový sprej

* Pro získání dalších informací kontaktujte prosím místní technické oddělení Henkel, kde vám pomohou s výběrem a poradí s aplikací těchto produktů.
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Seznam výrobků

ŘEŠENÍ LOCTITE®

PŘÍNOSY

Vel. balení

IDH č.

Uvolňuje zarezivělé spoje

400 ml

760225

Univerzální mazací tuk

400 ml

–

MAZIVA – MAZACÍ TUKY
Loctite® 8040 – Uvolnění šokem
®

Loctite 8106 – Víceúčelový tuk

MAZIVA – PROTI ZADŘENÍ
Loctite® 8008 – C5-A® Pasta proti zadření s mědí

Univerzální, s mědí, do 980 °C

454 g

503147

®

Bez kovu, vysoká účinnost

454 g

504219

®

Loctite 8013 – Nátěr proti zadření N-7000

Bez kovu, pro energetiku

454 g

504588

Loctite® 8014 – Nátěr proti zadření, potravinářský

S atestem NSF (USA), do 400 °C

250 g

255857

Loctite® 8060 – Pasta proti zadření s hliníkem

Polotuhá tyčinka, univerzální

20 g

525118

Loctite 8065 – Pasta proti zadření s mědí

Polotuhá tyčinka, univerzální

20 g

525392

Loctite® 8150 – Pasta proti zadření s hliníkem

Univerzální, do 900 °C

500 g

142256

Loctite® 8051 – Pasta proti zadření s hliníkem

Univerzální, do 900 °C

300 ml

142404

Aktivátor a čistič pro anaeroby

150 ml

142479

Epoxidový tmel s ocelovým plnidlem

500 g

229176

Univerzální čistič součástí

400 ml

458648

Loctite 7200 – Odstraňovač starých těsnění

Agresivní odstraňovač těsnění

400 ml

458654

Loctite® 7840 – Čistič a odmašťovač (Biologicky odbouratelný)

Univerzální, ekologický

5l

235338

Loctite® 7850 – Čistič rukou

Umyje ruce s vodou i bez vody

2 x 400 ml

215469

Loctite 8009 – Heavy Duty pasta proti zadření

®

AKTIVACE POVRCHU
Loctite® 7649 – Aktivátor

KOVEM PLNĚNÉ TMELY
Loctite® Hysol® 3471 A&B

ČIŠTĚNÍ
Loctite® 7063 – Čistič a odmašťovač
®
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Údaje obsažené v tomto prospektu mají pouze informativní povahu. Pro podrobnější informace o produktech se obraťte na naše místní technické
zastoupení Henkel.

Henkel ČR spol. s r.o.
Adhesives Industry Loctite
U Průhonu 10
CZ – 170 04 Praha 7
Tel. (00420) 220 101 401, 402, 410, 411
Fax (00420) 220 101 400
www.loctite.cz
® designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2005

