Průmyslové převodovky
Příručka pro opravy a údržbu

For further technical details refer to selection chart on page XX.
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Úvod

Tento průvodce byl sestaven tak, aby poskytoval snadnou a rychlou pomoc
profesionálům, kteří mají na starost servis průmyslových převodovek a jde
jim o spolehlivost, dlouhou životnost a o snižování nákladů. S jeho pomocí
můžete:
• Snadněji vybrat ten správný výrobek Loctite®, který vám pomůže při servisu širokého spektra
převodovek
• Proaktivně čelit opotřebení
• Přesně vybrat to nejvhodnější řešení servisu opotřebených dílů nebo
• Určit ten nejlepší výrobek pro svůj konkrétní servisní či opravárenský problém
Průmyslové převodovky hrají ve zpracovatelských a výrobních závodech důležitou roli. Jejich parametry
musí být ušity na míru tak, aby odpovídaly nekonečné rozmanitosti požadavků a zajišťovaly po celou
dlouhou dobu životnosti spolehlivý provoz. Požadavek minimální údržby je přitom klíčový. Pro odpovědné
pracovníky výroby je konečným cílem maximalizace výkonnosti strojů, spolehlivosti a účinnosti. Proto
může selhání převodovky být nákladnou záležitostí a překážkou pro chod výrobního podniku jako celku.
Proaktivní údržbou lze minimalizovat drahé prostoje, zvýšit spolehlivost a výrazně snížit náklady.

SERVISNÍ PŘÍRUČKA PŘEVODOVEK ŘEŠÍ REÁLNÉ PROBLÉMY
Aplikace popisované v této Servisní příručce převodovek vycházejí z konfigurace převodovek
s kuželovými koly se šikmými zuby. Stejnou měrou platí pro převodovky s čelními koly se šikmými
zuby, šnekové převodovky a pro převodové motory.
Servisní příručka převodovek je koncipována jako praktický průvodce, který poskytuje systematicky
a v logickém sledu řazené základní informace. Je rozdělena na základní části zabývající se klíčovými
skupinami převodovkových sestav, jejich připojením a ukotvením, jakož i pomůckami pro všeobecnou
údržbu. Tato příručka vychází z reality a řeší reálně se vyskytující problémy: jistě v ní naleznete servisní
a opravárenská řešení, která můžete – rychle a šikovně, využívat v každodenní servisní práci.

PROVEDITELNOST ZARUČENA
Doporučení předložená v této Servisní příručce převodovek vycházejí ze spolupráce se zákazníky,
institucemi a univerzitami, které mohou potvrdit jejich platnost a praktickou proveditelnost a dosvědčit,
že jde o vskutku nejlepší řešení pro servis a opravy převodovkových sestav.

Produkty Loctite® se používají při výrobě převodovek v celosvětovém měřítku, neboť zvyšují
kvalitu a prodlužují životnost finálních výrobků. Stejně kvalitní technologie Loctite® jsou též k
dispozici těm, kdo provádějí údržbu, opravy a servis převodovek

UŽITEK ZE SPOLEHLIVOSTI
Existuje ucelená řada výrobků Loctite® pro
• opravu převodovek a prevenci jejich selhání – přímo na místě, aby byly minimalizovány prostoje
• obnovu opotřebených či poškozených sestav s cílem omezit náklady spojené s jejich vyřazením a
výměnou
• pomoc při montáži, instalaci a demontáži
• zajištění spolehlivosti a bezproblémového chodu obnovou parametrů na úroveň nového výrobku
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Ve společnosti Henkel máme pochopení pro problémy, s nimiž se setkáváte při zajišťování spolehlivosti,
bezpečnosti a trvanlivosti. Dodáváme produkty pro nákladově efektivní, snadnou a účinnou údržbu a
opravy převodovek. Ozubené převody a převodovky jsou vesměs robustním a spolehlivým zařízením.
Avšak problémy se přesto vyskytují a je třeba je neodkladně řešit. Pokud taková převodovka či s ní
spojené pomocné zařízení vypoví službu, vyvstává největší starost: jak dát věci opět do pořádku. Jenže
náhradí díly nemusí být vždy ihned po ruce. Výrobky Loctite® nejenže umožní spolehlivou opravu přímo
For further technical details refer to selection chart on page XX.
na místě, ale i nouzová servisní a opravárenská řešení, která zachovají nebo dokonce prodlouží životnost daného zařízení.
Obraťte se na své místní zastoupení společnosti Henkel pro podporu při řešení Vašich specifických
problémů
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Servis a proaktivní údržba převodovek
Renovace a opravy uložení ložisek
v tělese pomocí produktu
Loctite® Hysol 3478 Superior Metal
Viz. str. 12
Zhotovování plochých těsnění libovolné velikosti a
tvaru: Na málo tuhá víka a víka s velkou roztečí mezi
svorníky použijte silikonové těsnění Loctite® 5910;
v případě tuhých sestav použijte plošné těsnění
Loctite® 518
Viz str. 20

Odstraňování vytvrzených chemických
těsnění z povrchů demontovaných
přírub odstraňovačem lepidel+tmelů
Loctite® 7200 a odmašťování
povrchů před lepením super čističem
Loctite® 7063
Viz str. 58

Oprava trhlin, porezity a vad odlitků
skříní kovem plněným epoxidovým
lepidlem Loctite® Hysol 3471
Viz str. 8

Prevence protáčení a třecí
koroze ložisek s využitím
upevňovače Loctite® 603
nebo Loctite® 641
Viz str. 30

Prevence posuvu pastorků a
všech ostatních ozubených kol
upevňovačem Loctite® 648
Viz str. 36

Zajišťování a prevence netěsností mezi
olejovým hřídelovým těsněním a skříní
zajišťovačem šroubů Loctite® 248,
vteřinovými lepidly Loctite® 480
nebo Loctite® 435
Viz str. 28

Prevence opotřebení drážek pro pero
zajišťovačem šroubů Loctite® 243 či
oprava již opotřebených drážek
upevňovačem Loctite® 660
Viz str. 44
Zvyšování kapacity přenosu
kroutícího momentu přírubových
spojek pomocí
Loctite® 638
Viz str. 50

Prevence koroze, zadírání a uvolňování
svorníků pomocí zajišťovače šroubů
střední pevnosti Loctite® 243 nebo
Loctite® 248
Viz str. 14 a 18

Utěsňování tuhých
dílů s využitím produktů
Loctite® 518 nebo
Loctite® 128068
Viz str. 16

6

Utěsňování a zajištění fitinků
v jakémkoli úhlu trubkovým těsněním
Loctite® 577 nebo Loctite® 572
Viz str. 26

Prevence uvolňování
montážních svorníků
zajišťovačem šroubů
vysoké pevnosti
Loctite® 2701
Viz str. 52

Prevence koroze a zadírání středicích
kolíků přípravkem Loctite® 8009
Heavy Duty Anti-seize
Viz str. 14
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Skříně

PROBLÉM

ŘEŠENÍ č. 1
Utěsňování porezity (do 0,05 mm) s využitím kapilárně vzlínajícího zajišťovače šroubů Loctite® 290

Postup

Opravy defektů skříní a vík
Utěsňování úniku oleje způsobeného
poškozením skříně

1.
2.
3.
4.

Důkladně vyčistěte a odmastěte součásti super čističem Loctite® 7063, dbejte na to, aby póry nebyly zaneseny olejem
Štětcem vpravte do pórů přípravek Loctite® 290
Nechte jej vytvrdit; běžně 3 hodiny při pokojové teplotě
Odstraňte přebytečný produkt

ŘEŠENÍ č. 2

Příčiny

Vyplnění poškozených míst kovem plněným epoxidovým tmelem Loctite® Hysol 3471

• Skříň převodovky může být porézní
• Servisními úkony či opravou může dojít k poškození skříní
a vík převodovek

Postup
1. Důkladně vyčistěte a odmastěte součásti super čističem Loctite® 7063, dbejte na to, aby na opravovaných
plochách nezůstal žádný olej
2. Důkladně rozmíchejte a naneste kovem plněný epoxidový tmel Loctite® Hysol 3471 na místa, která je třeba opravit
3. Nechte jej vytvrdit, běžně 12 hodin při pokojové teplotě, pro dosažení funkční pevnosti
4. V případě potřeby obrobte na původní velikost
For further
technical
details refer
to selection
chart on
pagena
XX.str. 69.
Další
technické
podrobnosti
naleznete
ve výběrové
tabulce

PŘÍNOSY
• Rychlý návrat do provozu
• Zachování skříní a vík převodovek, které by jinak musely do šrotu, a prodloužení jejich
životnosti
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Skříně

PROBLÉM

ŘEŠENÍ
• Na vnější průměr ložiska naneste tenkou vrstvu upevňovače spojů Loctite® 641
• Upevňovač spojů Loctite® 641 je přípravek střední pevnosti, který při budoucích opravách umožní
snadnou demontáž
• Alternativně lze použít i upevňovač spojů Loctite® 603, chcete-li dosáhnout vysoké pevnosti spojení, anebo
Loctite® 640 pro delší montážní čas

Postup
1. Očistěte stykové plochy super čističem Loctite® 7063
Pozn.: Loctite® 603 funguje i na mírně mastném povrchu a tak nutnost čištění není až tak kritická
2. Na vnější průměr ložiska naneste tenkou vrstvu upevňovače spojů Loctite®
3. Montáž proveďte obvyklým způsobem
4. Konečné vytvrzení při pokojové teplotě za 6 hodin

Prevence protáčení ložisek, koroze a poškození skříně
For
Další
further
technické
technical
podrobnosti
details refer
naleznete
to selection
ve výběrové
chart on
tabulce
page XX.
na str. 68.

Příčina
• Vnější kroužky ložisek jsou náchylné k protáčení v tělese, což pak vede k poškození tělesa
(bez ohledu na to, zda je tento kroužek do tělesa pouze vtlačen, či nalisován za tepla)
• Vzduchová mezera mezi ložiskem a tělesem je náchylná k rezivění a třením vyvolané korozi, což
může způsobit poškození součástí
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PŘÍNOSY
• Nežádoucí pohyb ložisek je vyloučen
• Ložisko lze snadno vyjmout s použitím běžného nářadí
• Koroze je vyloučená, protože vzduchová mezera mezi ložiskem a pouzdrem ve skříni je
utěsněna
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Skříně

PROBLÉM

ŘEŠENÍ
• Renovace opotřebeného povrchu pouzdra produktem
Loctite® Hysol 3478 Superior Metal

Postup

Opravy a renovace uložení ložisek
v tělese
Příčiny
• Opotřebení dílů má za následek mikropohyby a ty dále zvětšují
opotřebení
• Vlivem zatížení vznikají axiální síly, které překračují výpočtovou
hodnotu
• Protočené ložisko v tělese vlivem zadření či nepřiměřeného
zatížení

1. S využitím strojní dílny zvětšte v tělese otvor pro ložisko v místě
opotřebení o 3 mm na průměru při zachování drsného povrchu
2. Vyčistěte díly super čističem Loctite® 7063
3. Dobře rozmíchejte a naneste potřebnou vrstvu produktu Loctite® Hysol 3478 Superior Metal a vtlačte jej do
drsného povrchu otvoru v tělese. Naneste vrstvu s rezervou se zřetelem na potřebný konečný průměr
4. Nechte přípravek vytvrzovat po dobu 12 hodin při pokojové teplotě
5. Obrobte opravenou oblast na požadované rozměry (obecně pro nalisované uložení). Použijte diamantové řezné
nástroje
6. Vyčistěte renovovaný povrch a vnější kroužek ložiska super čističem Loctite® 7063
7. Zajistěte proti pohybu spoj mezi tělesem a vnějším kroužkem ložiska produktem Loctite® 2701

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 68 a 69.

PŘÍNOSY
• Sestava je obnovena, zvovu sestavena a připravena k provozu bez generální opravy
• Snadný a rychlý způsob opravy ve srovnání s alternativními metodami
• Spojení mezi tělesem a vnějším kroužkem ložiska je zpevněno s využitím anaerobního produktu Loctite®
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Sestava skříně a víka

PROBLÉM

ŘEŠENÍ

Prevence uvolňování a koroze spojovacích prvků skříní
dělených převodovek za účelem zajištění spolehlivosti
plochého těsnění mezi horní skříní a vanou
Prevence koroze a zadírání vodicích kolíků dělených
převodovek

• Na spojovací prvky dělené skříně naneste zajišťovač šroubů střední pevnosti Loctite® 243 nebo 248
• V případě spojovacích prvků vysokopevnostních, nerezových nebo pokovených použijte
produkt Loctite® 2701
• Před montáží aplikujte na vodicí kolíky tenký film produktu Loctite® 8009 Heavy Duty Anti Seize

Postup
1. Vyčistěte závity a kolíky super čističem Loctite® 7063
2. Na vodicí kolík aplikujte produkt Loctite® 8009 Heavy Duty Anti Seize
Pozn.: V případě použití tekutého těsnění nanášejte produkt pouze ve velmi tenké vrstvě.
3. Do spodní třetiny slepé díry aplikujte zajišťovač šroubů střední pevnosti Loctite® 243
V případě spojovacích prvků z nerezové oceli aplikujte zajišťovač šroubů vysoké pevnosti Loctite® 2701
4. Sesaďte a utáhněte spojovací prvky obvyklým způsobem

Příčiny
• Spojovací prvky se mohou uvolnit působením torzního namáhání,
vibrací, tepelné roztažnosti a rázového namáhání
• Uvolněním spojovacích prvků ztratí ploché těsnění potřebné
předpětí a přestane plnit funkci
• Vodicí kolíky mohou zrezivět a zadřít se v otvoru. Demontáž
je pak velmi obtížná.

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 67.

PŘÍNOSY
• Prevence rezivění a zadírání těchto těsně na sebe lícovaných dílů
• Snadná a systematická demontáž
• Prevence uvolňování spojovacích prvků
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Sestava skříně a víka

ŘEŠENÍ

PROBLÉM

• Aplikace plošného těsnění Loctite® 518 pro převodovky standardní velikosti nebo Loctite® 128068 pro
velké převodovky
• Optimální tuhost sestavy vzájemně slícovaných dílů vede k minimalizaci vzájemných pohybů

Prevence nefunkčnosti plochého
těsnění mezi horní a spodní polovinou
dělené skříně převodovky
Kontrola dodržení těsných tolerancí
při montáži

Postup
1. Odstraňte starý těsnicí materiál a jiné zatvrdlé nečistoty pomocí odstraňovače lepidel a tmelů Loctite® 7200
2. Obě plochy příruby vyčistěte super čističem Loctite® 7063
3. Aplikujte souvislou housenku plošného těsnění Loctite® 518. Je-li to vhodné, obkružte díry pro svorníky
Pozn: V případě velké převodovky použijte plošné těsnění Loctite® 128068. Přípravek Loctite® 128068 vytvrzuje
pomalu a poskytuje tedy delší čas na sestavení
4. Sesaďte a podle potřeby utáhněte
5. Nechte vytvrdit

Utěsnění poškozených ploch
Příčiny
• K únikům dochází ve spojích, jimiž tekutina pomalu prosakuje
• V poškozených přírubových spojích se mohou utvořit únikové kanálky
• Nedokonalé utěsnění T-spojů, míst styku tři dílů (horní a dolní díl skříně plus víko)

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 68.

PŘÍNOSY
• Vysoká smyková pevnost umožňuje přenos sil z jednoho dílu do druhého
• Spolehlivé těsnění
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Sestava skříně a víka

PROBLÉM

ŘEŠENÍ
• Na spojovací prvky skříně aplikujte zajišťovač šroubů střední pevnosti Loctite® 243 nebo 248
• V případě spojovacích prvků vysokopevnostních, nerezových nebo pokovených či z nerez oceli použijte
vysokopevnostní produkt Loctite® 2701
• Není-li nutné spojovací prvky zajistit, použijte Loctite® 8009 Anti-Seize

Prevence uvolnění a koroze spojovacích prvků víka za
účelem zajištění spolehlivosti plochého těsněné mezi
skříní a víky
Typickými aplikacemi jsou víka kontrolních otvorů, ložisek
a vstupní/výstupní příruby

Postup
1. Vyčistěte závity a kolíky super čističem Loctite® 7063
2. Na spojovací prvky skříně aplikujte zajišťovač závitů střední pevnosti Loctite® 243 nebo 248
Jedná-li se o spojovací prvky pokovené nebo z nerez oceli, použijte raději vysokopevnostní produkt Loctite® 2701
3. Sesaďte a utáhněte šrouby

Příčina
• Zreziví-li a zadřou-li se spojovací prvky víka, je jejich demontáž nesnadná a vyžaduje práci navíc,
především s odvrtáváním a řezáním nových závitů v dírách
• Spojovací prvky se mohou uvolnit působením torzního namáhání, vibrací, tepelné roztažnosti a
rázového namáhání
Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 67.

PŘÍNOSY
• Sestava je pak trvale stažena potřebnou silou
• Rezivění a zadření vyloučeno
• Snadná demontáž běžným ručním nářadím
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Sestava skříně a víka

PROBLÉM
Prevence netěsností mezi kontrolními víky,
víky ložisek a vstupními/výstupními přírubami
a skříní
Vyloučit použití pevného těsnění

ŘEŠENÍ č. 1
Náhrada pevného těsnění
• Utěsnění tuhých přírub. Odstraňte staré pevné těsnění a naneste tekuté
plošné těsnění Loctite® 518 na přírubové plochy skříně
• Utěsnění pružných přírub. Odstraňte staré pevné těsnění a naneste tekuté
plošné těsnění Loctite® 5910 na přírubové plochy skříně

Optimalizace těsnicí funkce pevného těsnění

Příčiny
• Používání pevných těsnění je spojeno s několika neodmyslitelnými problémy,
jakými jsou např. relaxace těsnění, jeho smrštění, vytlačení či mechanické
porušení, které vedou k netěsnostem

Účelem tuhých přírub je:
• dosáhnout optimální tuhosti mezi stykovými plochami
• minimalizovat vzájemný pohyb obou spojených dílů
• zajistit přenos sil z jednoho dílu do druhého
Pružné příruby se běžně používají:
• pro víka otvorů ve skříni dvou sdružených součástí
• pro kryty pohyblivých částí
• pro kryty součástí z důvodu snížení hluku

Postup
1.
2.
3.
4.

Starý těsnicí materiál odstraňte odstraňovačem lepidel a tmelů Loctite® 7200
Obě příruby vyčistěte super čističem Loctite® 7063
Na skříň naneste spojitou housenku plošného těsnění Loctite®, díry pro svorníky obkružte, je-li to vhodné
Sesaďte a podle potřeby utáhněte
Pozn.: V případě použití Loctite® 5910 sesaďte díly dříve, než se začne vytvářet povrchová kůžička
(do 10 minut od nanesení)
5. Nechte vytvrdit

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 68.
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Sestava skříně a víka

ŘEŠENÍ č. 2
Pokud je třeba použít stávající pevné těsnění jako distanční vložku:
Pro zvýšení spolehlivosti těsnění a přesnosti umístění pevného plochého těsnění během montáže
použijte jeden z následujících produktů :
• Plošné těsnění Loctite® 5922, netvrdnoucí povlak pro pevná plochá těsnění
• Tyčinku Loctite® 534, vytvrzující anaerobní produkt pro ustavení pevného plochého těsnění

Postup
1. Odstraňte starý těsnicí materiál odstraňovačem lepidel a tmelů Loctite® 7200
2. Obě příruby vyčistěte super čističem Loctite® 7063
3. Na obě příruby (víka a skříně) naneste tenkou vrstvu netvrdnoucího plošného těsnění Loctite® 5922 nebo
vytvrzujícího produktu Loctite® 534
Pozn.: Třebaže se v případě Loctite® 534 jedná o vytvrzující produkt, umožňuje přesné usazení
plochého těsnění na těsněný povrch. Drží velmi pevně a přece umožňuje posouvání pevného těsnění po přírubě
za účelem přesného nastavení polohy
4. Ustavte pevné ploché těsnění do správné polohy
5. Sesaďte a podle potřeby utáhněte
Pozn.: Přesné ustavování, sesazování součástí a utahování je třeba provádět v tomto sledu kontinuálně,
bez přerušení práce
6. Sestava je schopná provozu po 6 hodinách

PŘÍNOSY
• Vyloučení průsaku skrze těsnění
• Vyloučení koroze a poškození povrchu přírub

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 68.
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Sestava skříně a víka

ŘEŠENÍ

PROBLÉM

Použijte odstraňovač lepidel a tmelů Loctite® 7200 pro změkčení těsnicího materiálu na přírubách tak, aby se
nemuselo násilně seškrabávat a předešlo se tím poškození strojně opracovaných ploch přírub

Postup

Odstraňování vytvrzených chemických
těsnění z povrchu přírub u rozebraných
spojů

1. Důkladně zakryjte natřené části, protože přípravek Loctite® 7200 napadá barvy
2. Nejlepších výsledků lze dosáhnout nastříkáním silné vrstvy na přírubu či plochu
Pozn.: V případě potřeby odstraňte z přírub veškerou povrchovou mastnotu pomocí Loctite® 7063 před nanesením
přípravku Loctite® 7200
3. Nanesený přípravek nechte 10 až 15 minut působit, aby těsnění změklo
4. Odstraňte staré těsnění měkkou škrabkou a přírubu či příslušnou plochu otřete dočista
5. V případě potřeby celý postup zopakujte
6. Před aplikací nového těsnicího materiálu je důležité vyčistit přírubu či příslušnou plochu super čističem Loctite® 7063

Příčiny
• Po demontáži jednotlivých součástí převodovky je třeba před
opětným sestavením příruby vyčistit

PŘÍNOSY
• Součásti jsou dobře připraveny k montáži a utěsňování přírubových spojů
• Je zajištěna ideální příprava povrchu pro nanášení chemického těsnění
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Mazací a chladicí soustava

PROBLÉM
Prevence netěsností závitových fitinků mazací a chladicí
soustavy

ŘEŠENÍ
• Utěsnit závitové spoje produkty pro těsnění trubkových závitů
Loctite® 577, 572 nebo 561
• Po vytvrzení jsou těsnění trubkových závitů Loctite® odolná
vůči oleji a vodě/glykolu a zajišťují absolutní těsnost
• Těsnění trubkových závitů zabraňují uvolňování fitinků a ještě
umožňují snadnou demontáž běžným ručním nářadím

Mazací soustava
• Prevence úniků oleje výpustní zátkou, plnicím hrdlem, odvětráním skříně, olejovým čerpadlem,
olejovým filtrem a olejoznakem

Postup
Chladicí soustava
• Prevence úniků chladiva čerpadlem, jednotkou regulace tlaku a teploty a veškerým potrubím

1. Díly vyčistěte super čističem Loctite® 7063
2. Na přední část vnějších závitů naneste housenku těsnění trubkových
závitů Loctite®
3. Sešroubujte díly a nechte produkt vytvrdnout

Příčiny
• Tradiční prostředky na utěsňování závitů jsou náchylné k drobným netěsnostem
• Neustále změny tlaku a teploty, jimiž jsou převodovky vystaveny, jen zhoršují případnou netěsnost
• Vibrace mezi převodovkou a mazací/chladicí soustavou vedou ke zvýšenému namáhání potrubí

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 67.

PŘÍNOSY
• Vyloučení veškerých netěsností
• Žádná nebezpečí ani nutnost čištění v souvislosti s úniky oleje
• Nulové ztráty chladiva
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Hřídelová těsnění

ŘEŠENÍ č. 1

PROBLÉM

Prevence netěsností mezi skříní
převodovky a hřídelovým těsněním
Prevence nežádoucího posunu hřídelového
těsnění v tělese

Pro hřídelová těsnění s elastomerovým nalisovaným
uložením
• Vyplňte vzduchové mezery aplikováním vteřinového
lepidla Loctite® 435 na vnější průměr hřídelového těsnění
• V případě delšího usazování do správné polohy nebo
pro hřídelová těsnění o průměru nad 60 mm použijte
vteřinové lepidlo Loctite® 480
• I v případě kazetového hřídelového těsnění přilepte
jeho vnitřní průměr k hřídeli s využitím vteřinového
lepidla Loctite® 435

ŘEŠENÍ č. 2
Pro hřídelová těsnění s kovovým přítužným prvkem
• Zaplňte vzduchové mezery aplikováním zajišťovače
šroubů střední pevnosti Loctite® 243 nebo 248 na
vnější průměr hřídelového těsnění

Postup
1. Vyčistěte lepené plochy hřídelového těsnění a převodovky super čističem Loctite® 7063
2. Na vnější průměr hřídelového těsnění aplikujte lepidlo doporučené pro příslušný druh hřídelového těsnění
Pozn.: V případě kazetového hřídelového těsnění naneste lepidlo na vyčištěný hřídel
3. S využitím běžné techniky vtiskněte hřídelové těsnění do příslušného
otvoru a setřete přetok lepidla

Příčiny
• Stejně jako v případě každého jiného nalisovaného
uložení se i zde tvoří mezi tělesem skříně a
hřídelovým těsněním malé vzduchové mezery, ze
kterých pak vznikají únikové kanálky
• V případě dělených převodovek bývají zdrojem
netěsností T-spoje
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Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 69.

PŘÍNOSY
• Při takto utěsněné sestavě jsou vyloučeny netěsnosti, kontaminace
a koroze
• Nežádoucí pohyby hřídelového těsnění za provozu jsou vyloučeny
• A přesto bude možné při příští periodické opravě hřídelové těsnění snadno
vyjmout šroubovákem
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Na hřídeli osazené komponenty: ložiska

PROBLÉM
Prevence protáčení ložisek
Oprava opotřebených válcových částí hřídelů
Prevence prostojů a nákladů na vyřazení
Příčiny
• Ložiska se často protáčejí na hřídeli, což vede k poškození
• Vlivem zatížení vznikají axiální sílý, které přesahují výpočtová zatížení
• Protáčení ložisek vlivem nedostatečného přesahu při lisování nebo nepřiměřeného namáhání

ŘEŠENÍ č. 1
Pro malé spáry do 0,05 mm:
• Zpevněte spojení s využitím upevňovače spojů Loctite® 603
(vysoká pevnost, funguje na mírně mastném povrchu) nebo Loctite® 641 (střední pevnost, snadná demontáž)

Postup
1.
2.
3.
4.
5.

Vyčistěte díly super čističem Loctite® 7063
Na obvod hřídele naneste housenku přípravku Loctite® 603 nebo Loctite® 641
Obvyklým způsobem nasaďte ložisko na hřídel
Setřete přetok materiálu
Nechte lepidlo vytvrzovat po dobu 6 hodin

V závislosti na stupni opotřebení se doporučují následující lepidla:

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 68.
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Na hřídeli osazené komponenty: ložiska

ŘEŠENÍ č. 3

ŘEŠENÍ č. 2
Pro větší spáry do 0,25 mm:
• Lepení s využitím produktu Loctite® 660 s
aktivátorem Loctite® 7649

Pro spáry přesahující 0,25 mm:
• Renovujte na původní průměr pomocí keramikou plněného epoxidového lepidla Loctite® Hysol 3478 Superior Metal
+ upevněte ložisko na opravený hřídel přípravkem Loctite® 2701

Postup

Postup
1. Vyčistěte díly super čističem Loctite 7063
2. Na vnitřní prstenec ložiska aplikujte aktivátor
Loctite® 7649
3. Aplikujte housenku přípravku Loctite® 660 na
obvod hřídele
4. Sesaďte komponenty
5. Setřete přetok materiálu
6. Nechte lepidlo vytvrzovat po dobu 12 hodin před tím,
než uvedete zařízení zpět do provozu
®

1.
2.
3.
4.

V opotřebené oblasti podsoustružte hřídel do hloubky 1,5 mm
Na koncích opotřebené oblasti vysoustružte rybinu, která pomůže aplikovaný produkt zajiistit. Povrch nechte drsný
Vyčistěte díly super čističem Loctite® 7063
Aplikujte vrstvu dobře promíchaného produktu Loctite® Hysol 3478 Superior Metal do výše nad požadovaný konečný
průměr
5. Nechte lepidlo vytvrzovat po dobu 12 hodin při pokojové teplotě
6. Na soustruhu opracujte opravenou oblast až na požadované rozměry. Použijte nůž s diamantovým břitem
7. Na takto renovovanou oblast hřídele aplikujte aktivátor Loctite® 7649
8. Na vnitřní prstenec ložiska aplikujte přípravek Loctite® 2701
Pozn.: V případě nalisování ložiska na hřídel za tepla aplikujte upevňovač spojů Loctite® 638

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 68 a 69.

PŘÍNOSY
• Válcové spojení je zpevněno upevňovačem spojů Loctite®
• Hřídel je opraven tak, že poskytuje kontakt v celé ploše spoje

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 68.
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Na hřídeli osazené komponenty: ložiska

ŘEŠENÍ č. 1

PROBLÉM

Jemné vrypy
• Zpevněte spoj mezi poškozeným hřídelem a
ložiskem pomocí upevňovače Loctite® 603

Oprava axiálních vrypů na válcových hřídelích
Zpevňování a obnovování spojů na opotřebených hřídelích

Postup
1. Odstraňte případné vyčnívající hroty
2. Vyčistěte díly super čističem Loctite® 7063
3. Na obvod hřídele aplikujte housenku upevňovače
spojů Loctite® 603
4. Nalisujte ložisko na hřídel obvyklým způsobem
5. Setřete přetok materiálu

ŘEŠENÍ č. 2
Hrubé vrypy
• Vyplňte vrypy (drážky v hřídeli) produktem
Loctite® Hysol 3478 Superior Metal za účelem
dosažení stejnoměrného povrchu tak, aby ložiska
byla osazena na hladkém povrchu hřídele

Postup
1. Odstraňte případné vyčnívající hroty
2. Vyčistěte díly super čističem Loctite® 7063
3. Do drážky aplikujte dobře rozmíchaný produkt Loctite® Hysol
3478 Superior Metal v takovém množství, aby výsledná plocha
nepatrně přesahovala požadovaný průměr
4. Nechte lepidlo vytvrzovat po dobu 12 hodin při pokojové teplotě
5. Přebytečný materiál obruste brusným papírem
6. Na renovovanou oblast hřídele aplikujte aktivátor Loctite® 7649
7. Na vnitřní kroužek ložiska aplikujte přípravek Loctite® 603 a
sestavu sesaďte

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 68 a 69.

Příčiny
• Při stahování ložisek a ozubených kol z hřídele často dochází
k jeho poškození vrypy
• Ložiska a ozubená kola jsou na hřídel obvykle lisována za tepla.
Při jejich následném stahování za studena se díky tření vytvářejí
axiální vrypy
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PŘÍNOSY
• Válcový spoj je zpevněn upevňovačem spojů Loctite®
• Hřídel je opraven tak, že poskytuje kontakt v celé ploše spoje
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Na hřídeli osazené komponenty: ozubená soukolí

PROBLÉM

ŘEŠENÍ č. 1
Přilepení ozubených kol přímo na hřídel upevňovačem spojů Loctite® 648 o vysoké pevnosti

Postup

Zvýšení pevnosti a spolehlivosti uložení ozubených
kol na hřídeli
Oprava opotřebených kuželových spojů

1.
2.
3.
4.
5.

Vyčistěte díly super čističem Loctite® 7063
Na obvod hřídele aplikujte housenku přípravku Loctite® 648
Obvyklým způsobem nalisujte ozubené kolo na hřídel
Setřete přetok materiálu
Nechte lepidlo vytvrzovat po dobu 6 hodin

Příčiny
• Nesprávně provedená zpětná montáž v rámci údržby
vede k mikropohybům
• Stavy přetížení a zvýšená provozní teplota

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 68
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Na hřídeli osazené komponenty: ozubená soukolí

ŘEŠENÍ č. 2
Nalepení pouzdra na opotřebovanou část hřídele produktem Loctite® 648

ŘEŠENÍ č. 3
Renovace opotřebeného hřídele keramikou plněným epoxidovým lepidlem Loctite® Hysol 3478 Superior Metal
a nalepení ozubeného kola na hřídel upevňovačem spojů Loctite® 638

Postup
•
•
•
•
•
•
•

Určete odpovídající velikost pouzdra a obrobte podle toho hřídel
Vyčistěte díly super čističem Loctite® 7063
Na obvod hřídele aplikujte housenku přípravku Loctite® 648
Nasaďte poudro na hřídel
Setřete přetok materiálu
Nechte lepidlo vytvrzovat po dobu 6 hodin
Tentýž přípravek aplikujte mezi pouzdro a ozubené kolo

Postup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V opotřebované oblasti podsoustružte hřídel do hloubky 1,5 mm. Celý takto obrobený povrch ponechte drsný
Na koncích opravované oblasti vysoustružte rybinu, která pomůže zajistit aplikovaný produkt.
Vyčistěte díly super čističem Loctite® 7063
Aplikujte produkt Loctite® Hysol 3478 Superior Metal v takové vrstvě, aby sahala nad požadovaný průměr
Nechte lepidlo vytvrzovat po dobu 12 hodin při pokojové teplotě
Opravovanou oblast opracujte na soustruhu na původní průměr. Použijte nůž s diamantovým břitem
Na součásti aplikujte upevňovač spojů Loctite® 638
Smontujte obvyklým způsobem

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 68 a 69.

PŘÍNOSY
• Kuželové spojení je zpevněno použitím upevňovače spojů
• Sestava je obnovena a připravená k provozu bez generální opravy
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Na hřídeli osazené komponenty: ozubená soukolí

PROBLÉM

ŘEŠENÍ č. 1
Nové součásti
• Aplikováním zajišťovače šroubů střední pevnosti Loctite® vyloučíte budoucí opotřebení pera a drážky pro pero

Postup
1.
2.
3.
4.
5.

Vyčistěte pero a příslušnou drážku super čističem Loctite® 7063
Naneste několik kapek zajišťovače šroubů Loctite® 243 nebo tyčinku Loctite® 248 na pero
Vložte pero do drážky
Setřete přetok produktu
Ozubené kolo nasaďte až po šesti hodinách vytvrzování produktu při pokojové teplotě

Zajištění pera v drážce u nového zařízení
Prevence mikropohybů vedoucích k opotřebení
Oprava opotřebovaných drážek pro pero

Příčiny
• Měnící se zatížení a kombinované namáhání vede k mikropohybům a tím k opotřebení a uvolňování dílů
• Postupem času se pero vlivem opotřebení může uvolnit - to pak vede k poškození drážky pro pero

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 67.

40

41

Na hřídeli osazené komponenty: ozubená soukolí

ŘEŠENÍ č. 2
Obnovení

ŘEŠENÍ č. 3
Nová drážka pro pero ve stávajícím hřídeli a ozubeném kole

• Obnovení a vlepení pera do opotřebeného hřídele s využitím produktu Loctite® Hysol 3478 Superior Metal

• V případě výrazného opotřebení dílů vyvstává nutnost vyfrézovat nové drážky. Pak je ale třeba
vyplnit staré drážky keramikou (ferrosiliciem) plněným epoxidovým tmelem

Postup

Postup

1. Vyčistěte díly super čističem Loctite® 7063
2. Naneste tenkou vrstvu suchého maziva s PTFE (Loctite® 8192) na nákružek a všude tam, kde je lepidlo
nežádoucí. Nechte ji po 30 minut zasychat
Pozn.: Suché mazivo Loctite® 8192 působí jako separátor
3. Pečlivě rozmíchejte a aplikujte přípravek Loctite® Hysol 3478 Superior Metal. Tenkou vrstvu naneste
na dno drážky a silnější pak na boční stěny
Pozn.: V případě pouze drobného opotřebení drážky (jsou-li spáry menší než 0,25 mm) použijte produkt
Loctite® 660
4. Pero vsaďte do drážky
5. Seškrábněte přebytečné lepidlo
6. Do 10 minut poté nasaďte na hřídel ozubené kolo
7. Před opětovným nasazením do provozu je nutno nechat lepidlo plně vytvrdit

1. Vyčistěte díly super čističem Loctite® 7063
2. Pečlivě rozmíchejte a naneste produkt Loctite® Hysol 3478 Superior Metal do drážky pro pero na
hřídeli i v ozubeném kole
3. Nechte vytvrzovat po dobu 12 hodin
4. Na soustruhu opracujte vytvrzené lepidlo až na průměr hřídele a díry v ozubeném kole
5. V hřídeli a ozubeném kole vyfrézujte nové drážky
6. Pero nasaďte v souladu s postupem u řešení č. 1
Pozn.: V případě upevnění soukolí sad ozubených kol na hřídeli postupujte
stejným způsobem, který již byl uveden v oddíle Na hřídeli osazené komponenty –
ložiska (Viz str. 30-33)

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 69.

PŘÍNOSY
Nové součásti:
• Vyloučení mikropohybů vedoucích ke korozi třením
• Prevence opotřebení drážek pro pero
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Opotřebené součásti:
• Sestava se dá obnovit a připravit k dalšímu
provozu bez generální opravy
• Pero je v drážce zajištěno
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Spojky

PROBLÉM
Zajištění pera v drážce u nového zařízení
Prevence mikropohybů, které vedou k opotřebení
Oprava opotřebených drážek pro pero

PROBLÉM
Ochrana drážkovaného spojení za účelem
prevence nežádoucí koroze třením
Příčina
• K opotřebení dochází tam, kde nastává tření a pohyb v drážce

ŘEŠENÍ
• Nahlédněte též do oddílu “Prevence a opravy opotřebovaných
drážek pro pero” na str. 42-43.

ŘEŠENÍ
• Proaktivní použítí pasty Moly Loctite® 8012
• Pasta Moly snižuje tření a opotřebení

Postup
1. Vyčistěte stykové plochy super čističem Loctite® 7063
2. Potřete stykové plochy pastou Moly Loctite® 8012
3. Sesaďte díly

PŘÍNOSY
• Snížení nákladů na výměnu dílů jejich opravou a
prodloužením životnosti původních dílů
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PŘÍNOSY
• Prevence opotřebení třením
• Prevence koroze
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Spojky

ŘEŠENÍ č. 1

PROBLÉM

Přilepení neposuvného drážkového spoje s vůli do
0,25 mm
• Přilepení pomocí upevňovače Loctite® 660 a
aktivátoru Loctite® 7649

ŘEŠENÍ č. 2
Obnova neposuvného drážkového spoje s vůli větší
než 0,25 mm
• Renovace keramikou plněným epoxidovým lepidlem
Loctite® Hysol 3478 Superior Metal

Postup

Oprava pevných drážek
• Oprava vůle v drážkách
• Zamezit opotřebení a selhání drážkovaného spoje
• Možnost opětného používání předtím již opotřebených dílů

Příčina

1.
2.
3.
4.

Pokud možno otryskejte povrch drážkovaného hřídele i protikusu (objímky)
Vyčistěte díly super čističem Loctite® 7063
Zkontrolujte, zda je drážkovaná oblast stejnoměrná
Na drážkovaný hřídel aplikujte přípravek Loctite® Hysol 3478 Superior Metal a stejnoměrně jej rozetřete v
drážkách po obvodu hřídele
Pozn: Je-li opotřebením způsobená spára mezi objímkou a hřídelem menší než 0,25 mm, použijte upevňovač
Loctite® 660 v kombinaci s aktivátorem Loctite® 7649
5. Okamžitě vtlačte drážkovaný hřídel do objímky a odstraňte přebytečné lepidlo
6. Před opětným uvedením zařízení do provozu nechte lepidlo řádně vytvrdit

• Měnící se a v horším případě kombinované namáhání může být
příčinou mikropohybů
• Nesprávně určená únosnost drážkovaného spoje – za provozu
dochází k přetížení

PŘÍNOSY
• Sestava je obnovena a připravena k provozu bez generální opravy
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Spojky

PROBLÉM

ŘEŠENÍ
Zajištění všech závitových spojovacích prvků na spojkách
zajišťovačem šroubů střední pevnosti Loctite® 243 nebo 248

Postup

Prevence spojek před vzájemným pohybem dílů kvůli
uvolněným stavěcím šroubům
Zajištění montážních šroubů spojek proti uvolnění při provozu

1. Vyčistěte součásti super čističem Loctite® 7063
2. Na všechny závitové spojovací prvky aplikujte zajišťovač šroubů
Loctite® 243 nebo 248
3. Nastavte spojku do správné polohy a sesaďte ji
4. Do 5 minut po sesazení utáhněte každý spojovací prvek

Zajištění optimální životnosti sestavy v podmínkách pracoviště

Příčina
• Polohu spojky na hřídeli vesměs zajišťují pero a stavěcí šroub
• Sestavy spojek jsou vystaveny vibracím a velkému zatížení, což může způsobit uvolnění závitových
spojovacích prvků
• Běžně se spojky osazují přímo na místě, z tohoto důvodu je obtížné dodržet předepsané utažení

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 67.

PŘÍNOSY
• Všechny spojovací prvky jsou zajištěny proti uvolnění
• Prevence poruch souososti a selhání spojky

48

49

Spojky

PROBLÉM

ŘEŠENÍ
• Aplikace upevňovače Loctite® 638 o vysoké pevnosti na čela příruby za účelem zvýšení přenášeného
kroutícího momentu
• Zvýšení přenášeného kroutícího momentu bez mechanických změn

Zvýšení únosnosti stávajících
přírubových spojek
Možnost opětného použití
opotřebovaných přírubových spojek

Postup
1.
2.
3.
4.

Vyčistěte pracovní plochy super čističem Loctite® 7063
Na celou styčnou plochu spojky aplikujte tenkou vrstvu produktu Loctite® 638
Do deseti minut po zahájení montáže utáhněte šrouby
Před uvedením do plného zatížení nechte produkt vytvrzovat po dobu 6 hodin

Příčina
• Určitou přírubovou spojkou lze na hřídeli přenášet jen určitý
moment, což je dáno třecími charakteristikami pracovních ploch
• Při přetížení dochází k prokluzování a tím i k opotřebení
pracovních ploch

PŘÍNOSY
• Zvýšení přenášeného kroutícího momentu bez mechanických úprav
• Vyloučení vzájemných mikropohybů a ztráty předpětí ve spojích
• Vyloučení koroze
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Spojení převodovky a motoru

PROBLÉM

Zajištění všech součástí soustavy motor –
převodovka – základová deska
Prevence uvolnění působením velkého zatížení a vibracemi
Výběr vhodného stupně zajištění závitových spojů při různých
zatěžovacích charakteristikách a požadavcích na demontáž

ŘEŠENÍ č. 1
• Použití zajišovače šroubů Loctite® 243 nebo 248
střední pevnosti na aplikace, jako jsou příruby
motorů a skříně spojky
• Použití produktu Loctite® 2701 určeného pro
aplikace s vysokou pevností, např. k zajištění
kotevních šroubů pro připevnění převodovky a
hnacího motoru k základové desce

Postup
1. Vyčistěte díly super čističem Loctite® 7063
2. Aplikujte zajišťovač šroubů Loctite® na všechny
spojovací prvky
3. Smontujte sestavu a utáhněte šrouby obvyklým
způsobem

ŘEŠENÍ č. 2
Je-li třeba díly ustavit do určité vzájemné polohy,
utáhnout a nastavit, lze použít zajišťovač šroubů
Loctite® 290 Kapilární, a to až po konečném
nastavení a utažení

Postup
1. Vyčistěte díly super čističem Loctite® 7063
2. Smontujte soustavu a utáhněte šrouby obvyklým
způsobem
3. Aplikujte zajišťovač šroubů Loctite® 290 Kapilární na již
dotažené závitové spoje, produkt kapilárně navzlíná do
spáry mezi již sešroubovanými závity

Příčina
• Vibracemi a rázovým zatěžováním se mohou uvolňovat závitové spoje a
kotevní šrouby
• Uvolnění šroubů má za následek pohyby, v jejichž důsledku může dojít k
poruše převodového systému v důsledku ztráty souososti a správného
vzájemného ustavení součástí

Další technické podrobnosti naleznete ve výběrové tabulce na str. 67.

PŘÍNOSY
•
•
•
•
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Kotevní šrouby a další závitové spoje jsou zajištěny proti uvolnění
Uvolnění vibracemi je vyloučeno
Koroze svorníků je vyloučena
Prevence změny vzájemného ustavení
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Údržba – mazání

PROBLÉM
Mírné mazání kovových dílů při jejich
montáži a demontáži

PROBLÉM
Při demontáži vyvstává nutnost uvolnit zarezlé,
zkorodované a zadřené díly

Montážní pomůcka – aerosol – na všechny
díly převodovek
Ochrana obrobených součástí před korozí

ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ

Při demontáži a montáži používejte pětiúčelový sprej Loctite® 8201

Na zadřené díly aplikujte přípravek pro uvolnění šokem Loctite® 8040

• Loctite® 8201 je univerzální tekutý penetrační prostředek určený k čištění a mazání všech
dílů převodovek, jejich uvolňování, odstraňování a prevenci vzniku koroze a vlhkosti
• Loctite® 8201 neobsahuje silikon
• Loctite® 8201 umožňuje mírné promazání mechanismů
• Loctite® 8201 vytěsňuje vlhkost a zanechává ochranný antikorozní film

• Příslušný efekt spočívá ve zchlazení dílů až na – 43 °C, kdy ve vrstvách rzi vznikají mikroskopické praskliny
• Díky tomuto efektu pronikají mazací složky přípravku do rzi vzlínáním
• Uvolněné spojovací prvky jsou již namazány a ochráněny před korozí

Postup
1. Díly zbavte nečistot a volné rzi
2. Nádobu s aerosolem důkladně protřepte. Stříkejte produkt na spojovací prvek ze vzdálenosti 10 až 15 cm
po dobu 5 až 10 sekund
3. Nechte přípravek reagovat po dobu 1 až 2 minuty. Poté se pokuste zadřené díly uvolnit.
4. V případě potřeby celý postup zopakujte
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Údržba – mazání

PROBLÉM

PROBLÉM

Zajistit snadnou montáž všech těsně slícovaných součástí
s využitím montážní pasty
Zajistit snadnou budoucí údržbu
Ochrana spojovacích prvků a vodicích
kolíků proti zadření a oděru

ŘEŠENÍ
Aplikace víceúčelového maziva Loctite® 8106 nebo vysoce účinného maziva
Loctite® 8102 na všechny díly, které je třeba při montáži mazat
Pasta Moly Loctite® 8012 zajistí maximální mazivost, a dobrou odolnost vůči
extremně vysokému namáhání. Je ideální pro ochranu dílů za provozu a při
studených startech
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ŘEŠENÍ
Aplikace měděné tyčinky Anti-Seize Loctite® 8065 na vnější spojovací prvky a kolíky z jiného materiálu
než nerez oceli
Přípravek Loctite® 8009 Heavy Duty Anti-Seize použijte v případě všech kovových dílů nebo
v chemicky agresivním prostředí
• Toto řešení zabraňuje při montáži i za provozu opotřebení a svařování za studena
• Prostředky proti zadření slouží k mazání a umožňují snadnou demontáž
• Prevence koroze a oxidace v chemicky agresivním a teplotně náročném prostředí
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Čisticí prostředky pro údržbu

PROBLÉM

ŘEŠENÍ č. 1-3
ŘEŠENÍ č. 1
Použití super čističe Loctite® 7840 k všeobecnému čištění velkých ploch
• Prostředek Loctite® 7840 je biologicky odbouratelný, koncentrovaný čistič a odmašťovač na bázi vody;
lze jej naředit dle široké škály potřeb průmyslového čištění
• Loctite® 7840 slouží k odstraňování běžných povrchových nečistot a kontaminace

Všeobecné čištění skříní, vík a vnějších povrchů převodovek

Všeobecné čištění a odmašťování
malých plošek, např. ozubených kol a
dalších součástí převodovek

ŘEŠENÍ č. 2
Aplikace super čističe Loctite® 7070 na obrobené komponenty
• Super čistič Loctite® 7070 je čistič běžných dílů na bázi organického
rozpouštědla, které po sobě nezanechává žádné stopy
• Super čistič Loctite® 7070 se pomalu odpařuje a lze jej používat pro
aplikace ponořením
• Tento přípravek se používá k finálnímu vyčištění před montáží,
tj. k odstranění zbytků většiny maziv, olejů, mazacích kapalin a
kovových třísek ze všech ploch před lepením

ŘEŠENÍ č. 3
Čištění a odmašťování povrchů před lepením
lepidly Loctite®
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Použití super čističe Loctite® 7063 v případě drobných součástí a malých ploch
• Super čistič Loctite® 7063 je ideální k použití před lepením, neboť po sobě nezanechává žádné stopy
• Super čistič Loctite® 7063 je kompatibilní s kovy, sklem, gumou, většinou plastů a nátěrem
opatřenými plochami
• Tento přípravek není vyroben na bázi CFC rozpouštědel
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Povrchová ochrana

PROBLÉM
Přeměna již zrezivělých ploch na vnějších součástech ve
stabilní povrch

PROBLÉM
Dlouhodobá ochrana železných kovů proti korozi
Úprava vnějších povrchů

Ochrana povrchů před dalším rezivěním

ŘEŠENÍ
Aplikace odrezovače Loctite® 7500 na zkorodované vnější komponenty
• Odrezovač Loctite® 7500 je netoxická kapalina na bázi vody, která vysychá za pokojové teploty
• Přeměňuje stávající rez a vytváří upravený povrch připravený pro svrchní nátěr
• Chrání povrchy před rezivěním

ŘEŠENÍ
• Zinkový sprej Loctite® 7800 zajišťuje katodovou ochranu
• Lze jej využít pro dlouhodobou ochranu jako základního nátěru
• Zajišťuje esteticky příjemný vzhled

Postup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Před použitím nádobu řádně protřepte
Dbejte na čistotu. Všechny povrchy je třeba zbavit nečistot, oleje a volné koroze
Opískovat povrch není třeba
Dle libosti nanášejte štětcem, válečkem či houbou nebo airless stříkací pistolí
Pro zajištění maximální trvanlivosti se doporučují 2 nátěry
Druhou vrstvu aplikujte 60 – 120 minut po nanesení první. Před natíráním svrchní barvou nechte přípravek zasychat
nejméně po dobu 24 hodin
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Tabulka aplikací

SKUPINY PŘEVODOVKOVÝCH PODSESTAV – REJSTŘÍK VÝROBKŮ
APLIKACE

ŘEŠENÍ LOCTITE®

PŘÍNOSY

VEL. BALENÍ

SKUPINY PŘEVODOVKOVÝCH PODSESTAV – REJSTŘÍK VÝROBKŮ
IDH Č.

STR.

Prevence protáčení ložisek

Spojovací prvky víka

Prevence netěsností mezi
víkem a skříní

Odstraňování vytvrzeného
chemického těsnění
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IDH Č.

STR.

50 ml

142454

26

8

Trubkové těsnění Loctite® 572

Pomalé vytvrzování

50 ml

142611

26

142442

10

Trubkové těsnění Loctite® 561

Polotuhá tyčinka, kontrolovaná pevnost

19 g, tyčinka

540921

26

50 ml

88578

10

50 ml

142437

10
19 g, tyčinka

540478

28

452 g

209822

12

Zajišťovač šroubů střední pevnosti
Loctite® 248
Vteřinové lepidlo Loctite® 435

Polotuhá tyčinka, střední pevnost

Epoxidové lepidlo plněné ferrosiliciem o
vynikající pevnosti v tlaku

Transparentní, houževnatý, rychlevytvrzující

20 g

871787

28

Vysoká pevnost

50 ml

Vteřinové lepidlo Loctite® 480

Černý, houževnatý

20 g

142411

28

Upevňovač spojů Loctite® 641

Střední pevnost

50 ml

142437

30

Upevňovač spojů Loctite® 603

Vysoká pevnost, snáší mírně mastné povrchy

50 ml

142442

30

Upevňovač spojů Loctite® 660 Quick Metal

Vysoká pevnost, vyplňuje spáry do 0,25 mm

50 ml

142455

32

Upevňovač spojů Loctite® 638

Vysoká pevnost

50 ml

135518

32

Loctite® Hysol 3478 Superior Metal

Epoxidové lepidlo plněné ferrosiliciem o
vynikající pevnosti v tlaku

452 g

209822

32

Zajišťovač šroubů Loctite® 2701

Vysoká pevnost

50 ml

135281

32

Loctite® Hysol 3478 Superior Metal

Epoxidové lepidlo plněné ferrosiliciem o
vynikající pevnosti v tlaku

452 g

209822

34

Upevňovač spojů Loctite® 603

Vysoká pevnost, snáší mírně mastné povrchy

50 ml

142442

34

500 g

229176

8

Zajišťovač šroubů Loctite® 290

Kapilární produkt pro aplikace po montáži

50 ml

142568

Upevňovač Loctite® 603

Vysoká pevnost, snáší mírně mastné povrchy

50 ml

Upevňovač Loctite® 640

Vysoká pevnost, vysoká teplota, pomalé
vytvrzování
Střední pevnost

Loctite® Hysol 3478 Superior Metal

Závitové fitinky mazací a
chladicí soustavy

HŘÍDELOVÁ TĚSNĚNÍ

135281

Prevence netěsností
mezi hřídelovým těsněním
a skříní

12

SESTAVA SKŘÍNĚ A VÍKA

Prevence nefunkčnosti
těsnění mezi horní a
dolní částí skříně dělené
převodovky

VEL. BALENÍ

Všeobecné použití

Ocelí plněný opravárenský epoxidový tmel

Zajišťovač šroubů Loctite® 2701

Spojovací prvky skříní
dělených převodovek

PŘÍNOSY

Trubkové těsnění Loctite® 577

Loctite® Hysol 3471 A&B

Upevňovač Loctite® 641
Opravy a renovace opotřebených ložiskových těles

ŘEŠENÍ LOCTITE®

MAZACÍ A CHLADICÍ SOUSTAVA

SKŘÍNĚ
Vady a porezita

APLIKACE

NA HŘÍDELI OSAZENÉ KOMPONENTY: LOŽISKA
50 ml

142507

14

19 g, tyčinka

540478

14

Vysoká pevnost

50 ml

135281

14

Loctite® 8009 Heavy Duty Anti Seize

Neobsahuje kov, vysoká mazivost

453 g

504219

14

Plošné těsnění Loctite® 518

Všeobecné použití, pro spáry do 0,25 mm

50 ml

142456

16

Plošné těsnění Loctite® 128068

Pomalé vytvrzování v případě potřeby dlouhé
doby montáže

300 ml

–

16

Zajišťovač šroubů Loctite® 243

Střední pevnost, snáší mírně mastné povrchy

50 ml

142507

18

Zajišťovač šroubů Loctite® 248 střední
pevnosti
Zajišťovač šroubů Loctite® 2701

Polotuhá tyčinka, střední pevnost

19 g, tyčinka

540478

18

Vysoká pevnost

50 ml

135281

18

Loctite® 8009 Heavy Duty Anti-Seize

Neobsahuje kov, vysoká mazivost

453 g

504219

18

Plošné těsnění Loctite® 5910

Výborná adheze, spáry nad 0,25 mm

300 ml

142491

20

Plošné těsnění Loctite® 518

Všeobecné použití, spáry do 0,25 mm

50 ml

142456

20

Plošné těsnění Loctite® 5922

Zvýšení spolehlivosti pevných těsnění

60 ml

142274

22

Ustavovač plošného těsnění Loctite® 534

Zvýšení spolehlivosti pevných těsnění

19 g, tyčinka

705076

22

Odstraňovač lepidel a tmelů Loctite® 7200

Agresivní odstraňovač plochých těsnění

400 ml

458654

24

Zajišťovač šroubů Loctite 243

Střední pevnost, snáší mírně mastné povrchy

Zajišťovač šroubů Loctite® 248 střední
pevnosti
Zajišťovač šroubů Loctite® 2701

Polotuhá tyčinka, střední pevnost

®

Prevence protáčení
ložisek nebo opravy
opotřebovaných válcových
částí hřídelů

Opravy vrypů na válcových
částech hřídelů
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Tabulka aplikací

SKUPINY PŘEVODOVKOVÝCH PODSESTAV – REJSTŘÍK VÝROBKŮ
APLIKACE

ŘEŠENÍ LOCTITE®

PŘÍNOSY

VEL. BALENÍ

SPOJKY PRO PŘEVODOVKY A JEJICH MONTÁŽ
IDH Č.

STR.

NA HŘÍDELI OSAZENÉ SOUČÁSTI: OZUBENÁ SOUKOLÍ
Ozubená kola osazená na
kuželovém hřídeli

Prevence a opravy
opotřebení drážek pro pero

Vysoká teplota, vysoká pevnost

50 ml

135525

36

Upevňovač spojů Loctite® 638

Vysoká pevnost

50 ml

135518

38

Loctite® Hysol 3478 Superior Metal

Epoxidové lepidlo plněné ferrosiliciem o
vynikající pevnosti v tlaku

452 g

209822

38

Střední pevnost, snáší mírně mastné
povrchy
Polotuhá tyčinka, střední pevnost

50 ml

142507

40

19 g, tyčinka

540478

40

Zajišťovač šroubů Loctite® 248 střední
pevnosti
Upevňovač spojů Loctite® 660 Quick Metal

Ozubená kola osazená na
válcovém hřídeli

ŘEŠENÍ LOCTITE®

PŘÍNOSY

VEL. BALENÍ

IDH Č.

STR.

44

SPOJKY

Upevňovač spojů Loctite® 648

Zajišťovač šroubů Loctite® 243

APLIKACE

Prevence a opravy
opotřebení drážek pro pero

Upevňovač spojů Loctite® 660 Quick Metal

Vysoká pevnost, vyplňuje spáry do 0,25 mm

50 ml

142455

Loctite® Hysol 3478 Superior Metal

Epoxidové lepidlo plněné ferrosiliciem o
vynikající pevnosti v tlaku

452 g

209822

Střední pevnost, snáší mírně mastné
povrchy
Polotuhá tyčinka, střední pevnost

50 ml

142507

19 g, tyčinka

540478

Zajišťovač šroubů Loctite® 243

Vysoká pevnost, vyplňuje spáry do 0,25 mm

50 ml

142455

42

Loctite® Hysol 3478 Superior Metal

Epoxidové lepidlo plněné ferrosiliciem o
vynikající pevnosti v tlaku

452 g

209822

42

Upevňovač spojů Loctite® 660 Quick Metal

Vysoká pevnost, vyplňuje spáry do 0,25 mm

50 ml

142455

42

Loctite® Hysol 3478 Superior Metal

Epoxidové lepidlo plněné ferrosiliciem o
vynikající pevnosti v tlaku

452 g

209822

42

Zajišťovač šroubů Loctite® 248 střední
pevnosti

44
44
44

Ochrana drážkovaných
spojení

Pasta Moly Loctite® 8012

Moly pasta, uzávěr se štětečkem

453 g

504236

45

Oprava vůle drážek

Upevňovač spojů Loctite® 660 Quick Metal

Vysoká pevnost, plnivo pro mezery do 0,25
mm

50 ml

142455

46

Loctite® Hysol 3478 Superior Metal

Epoxidové lepidlo plněné ferrosiliciem o
vynikající pevnosti v tlaku

452 g

209822

46

Zajišťovač šroubů Loctite® 243

50 ml

142507

48

Zajišťovač šroubů Loctite® 248 střední pevnosti

Střední pevnost, snáší mírně mastné
povrchy
Polotuhá tyčinka, střední pevnost

19 g, tyčinka

540478

48

Upevňovač spojů Loctite® 638

Vysoká pevnost

50 ml

135518

50

50 ml

142507

52

Zajišťovač šroubů Loctite® 248

Střední pevnost, snáší mírně mastné
povrchy
Polotuhá tyčinka, střední pevnost

19 g, tyčinka

540478

52

Zajišťovač šroubů Loctite® 290

Kapilární produkt pro aplikace po montáži

50 ml

142568

52

Zajišťovač šroubů Loctite® 2701

Vysoká pevnost

50 ml

135281

52

Prevence vzájemného
pohybu dílů spojky: stavěcí
šrouby
Zvyšování přenášeného
kroutícího momentu: přírubové spojky

SPOJENÍ PŘEVODOVKY A MOTORU
Svorníky a spojovací prvky

64

Upevňovač spojů Loctite® 243
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Výběrová tabulka

POMŮCKY PRO VŠEOBECNOU ÚDRŽBU
APLIKACE

ŘEŠENÍ LOCTITE®

PŘÍNOSY

VEL. BALENÍ

IDH Č.

STR.

Zajišťování závitů

Plošná těsnění

Součásti jsou smontovány?

Je třeba použít stávající ploché těsnění jako distanční podložku?

Pro uvolňování, mazání a
čištění všech dílů převodovek v průběhu montážních
a demontážních prací

Pětiúčelový sprej Loctite® 8201

Pro uvolňování zarezivělých,
zkorodovaných a zadřených
dílů při demontáži

Přípravek pro uvolňování šokem
Loctite® 8040

Pomůcka pro veškeré
montážní práce

Dlouhodobá ochrana
spojovacích prvků a
vodicích kolíků

Prostředek pro vytěsňování vlhkosti a
prevenci rezivění

400 ml

Uvolňuje zarezlé díly

400 ml

458642

760225

54

Vysoce účinné mazivo

400 ml

–

56

Víceúčelové mazivo Loctite® 8106

Mazací tuk pro všeobecné použití

400 g

–

56

Moly pasta Loctite® 8012

Moly pasta se štětečkem na uzávěru

454 g

504236

56

Polotuhá tyčinka, všeobecné použití

Loctite 8009 Anti Seize bez kovu

Produkt proti zadření na nerez ocel bez
obsahu kovů

20g tyčinka

525392

Polotuhá tyčinka, všeobecné použití

Čistič velkých dílů na bázi vody

Čištění a odmašťování
obrobených dílů

Super čistič Loctite® 7070

Čistič na bázi rozpouštědla

Čištění a odmašťování
stykových ploch před
lepením

Super čistič Loctite® 7063

Čistič běžných dílů před jejich lepením,
na bázi rozpouštědla

20g tyčinka

525118

57

453 g

504219

57

243

248

2701

268

až do M36 1

až do M36 1

až do M50 1

až do M20 1

až do M50 1

518

POVRCHOVÁ OCHRANA
Nátěr na ošetření rzi
Zinkový sprej, lesklý

+ 150 ľC
3 hodiny 2

Rychlé vytvrzení

5l

235338

58

400 ml
rozprašovač

88365

58

400 ml

458648

58

150 ml

135366

58

1l
400 ml

149293
–

50 ml
142568

+ 150 °C

+ 150 °C

+ 150 °C

+ 150 °C

+ 150 °C

142716

+ 150 °C

6 hodin 2

2 hodiny 2

6 hodin 2

6 hodin 2

24 hodin 2

Anaerobní

střední

střední

polotuhá

nízká

polotuhá

Pasta

5699

5910

5922

534

Rychlé vytvrzení

Rychlé vytvrzení

Pomalé vytvrzení

10 min
Nelepivé za

20 min
Nelepivé za

Nevytvrzující

Rychlé vytvrzení

+ 150 °C

+ 150 °C

+ 150 °C

+ 150 °C

+ 200 °C

+ 200 °C

+ 150 °C

Anaerobní

Anaerobní

Anaerobní

Vlhkost

Vlhkost

n.a.

Anaerobní

Polotuhá

Gel

Pasta

Pasta

Pasta

Pasta

Polotuhá

18g tyčinka
704985

250 ml
231561

300 ml
135245

300 ml
142480

300 ml
142491

60 ml
142274

19g tyčinka
705076

Velikost balení / IDH č.

50 ml
142485

50 ml
142507

19g tyčinka
540478

50 ml
135281

19g tyčinka
540908

300 ml
142464
1

Všeobecné doporučení, jiné velikosti vyzkoušejte
Čas potřebný k dosažení funkční pevnosti. Doporučuje se čištění povrchů čističem Loctite® 7063. Při teplotách pod 5 °C použijte aktivátor Loctite® 7649

Při teplotách pod 5°C použijte laskavě aktivátor Loctite® 7649

Upevňování
Rozebíratelnost nutná?

Typ závitu?

ANO

PLAST-PLAST NEBO
PLAST-KOV

HRUBÉ STOUPÁNÍ

JEMNÉ STOUPÁNÍ
Hydraulické a
pneumatické

Univerzální

Pomalé vytvrzování

Ve formě tyčinky

Univerzální

542

577

572

561

55

až do 3/4” 1

až do 3” 1

až do 3” 1

až do 3” 1

až do 4” 1

+ 150 °C

+ 150 °C

+ 150 °C

+ 130 °C

střední 2

střední 2

střední 2

nízká 2

nízká

nízká

vysoká

vysoká

polotuhá

vlákno

50 ml
142454

50 ml
142611

19g tyčinka
540921

150 m
305917

641

Vysoká pevnost
Vysoká teplota

Vysoká teplota

668

603

640

648

638

660

< 0.15 mm

< 0.1 mm

< 0.15 mm

< 0.15 mm

< 0.25 mm

< 0.5 mm1

+ 150 °C

+ 150 °C

+ 175 °C

+ 175 °C

+ 150 °C

+ 150 °C

30 min 2

8 min 2

90 min 2

5 min 2

8 min 2

20 min 2

Polotuhá

125

450

450

2,500

Pasta

19g tyčinka
705054

50 ml
142442

50 ml
88578

50 ml
135525

50 ml
135518

50 ml
142455

Vůle na průměru

< 0.1 mm
Teplotní odolnost

Teplotní odolnost

+ 150 °C
Manipulační pevnost

Pevnost při rozebírání

30 min 2
Viskozita mPa.s

Viskozita

15
Velikost balení / IDH č.

Velikost balení / IDH č.

50 ml
142435

NE

Střední pevnost

Rozměr závitu

61

128068

Mechanismus vytvrzení

Utěsňování závitů

60

574

Viskozita

nízká

58

548

Ustavení/povlakování pevných
plochých těsnění

Teplotní odolnost

Viskozita

+ 150 °C

50 ml
142437
1

1

Všeobecné doporučení, jiné velikosti vyzkoušejte
2
Čas potřebný k dosažení funkční pevnosti. Doporučuje se čištění povrchů čističem Loctite® 7063. Při teplotách pod 5 °C použijte aktivátor Loctite® 7649
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Pružné spojky – plastové či
kombinované plasto-kovové díly

Doba dosažení nelepivosti/rychlost vytvrzování

Provozní pevnost po

1

10 l

Zinkový sprej Loctite® 7800

222

Odolnost vůči teplotám

2

Super čistič Loctite® 7840

Velikost spáry: větší než 0,25mm

Vysoká pevnost

Velikost balení / IDH č.

Běžné čištění vnějších
povrchů

Ochrana před korozí

Střední pevnost

Velikost závitu

57

ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO ÚDRŽBU

Prostředek proti rzi Loctite® 7500

Nízká pevnost

Tuhé kovové příruby a přírubové spojky

Vysoce účinné mazivo Loctite 8102

®

Ošetření rzi

Kapilární produkt

až do M6 1

Tyčinka měděná Loctite® 8065 C5-A®
Anti Seize
Tyčinka hliníková Loctite® 8060 Anti Seize

ANO

Velikost spáry: do 0,25 mm

54

290

®

NE

NE

ANO

ÚDRŽBA – MAZÁNÍ

2

67

Použijte spolu s aktivátorem Loctite® 7649
Čas potřebný k dosažení manipulační pevnosti. Doporučuje se vyčistit povrchy přípravkem Loctite® 7063. Při teplotách pod 5°C použijte aktivátor Loctite® 7649
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Kovem plněné epoxidové lepidlo
Který materiál se bude opravovat?
OCEL

HLINÍK
Vysoké
parametry

Standardní aplikace

Ocelí plněný tmel Vynikající pevnost
v tlaku
proti opotřebení

Stand. aplikace

Vysoké
parametry

Víceúčelový

Vysoká teplota

Ocelí plněná
hnětací tyčinka

Ocelí plněný
tmel

Ocelí plněný
tekutý produkt

Ocelí plněný tmel
rychlevytvrzující

3463

3471

3472

3473

3474

3478

3475

3479

45 min

45 min

6 min

45 min

20 min

45 min

45 min

180 min

180 min

15 min

180 min

90 min

180 min

150 min

70 N/mm2

70 N/mm2

60 N/mm2

70 N/mm2

124 N/mm2

70 N/mm2

90 N/mm2

do + 120 °C

do + 120 °C

do + 120 °C

do + 120 °C

do + 120 °C

do + 120 °C

do + 120 °C

500 g
229176

500 g
229175

500 g
229174

500 g
195891

452 g
209822

500 g
229173

500 g
195826

Doba zpracovatelnosti

3 min
Doba fixace

10 min
Pevnost v tlaku

82,7 N/mm2
Provozní teplota

do + 120 °C
Velikost balení /IDH č.

114 g
265628

Vteřinová lepidla

Příprava povrchu

Je třeba slepovat navzájem různorodé materiály?

Potřebujete aktivátor?

UNIVERZÁLNÍ / VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

401

HOUŽEVNATÉ / VYSOKÁ TEPLOTA

454

435

480

Plastové/pryžové/
porézní materiály

Plastové/pryžové/
porézní materiály

Kovy/Plasty

do + 80 °C

do + 100 °C

do + 100 °C

Speciálně pro

Plastové/pryžové/
porézní materiály

Zvýšení rychlosti vytvrzování na pasivních
kovech, jako je nerezová ocel, hliník,
pokovené či pasivované materiály
Doporučuje se pro lepení nebo
renovaci povrchů pomocí produktu
Loctite® Hysol 3478 Superior Metal
Na bázi rozpouštědel

Bez rozpouštědel

7649

7240

Transparentní,
zelená tekutina

Modrozelená
kapalina

Provozní teplota

do + 80 °C
Doba fixace (pro ocel)

5-20 s

5-20 s

5-20 s

60-120 s

Gel

200

300

Údaje uvedené v tomto dokumentu slouží pouze pro informaci. Pro pomoc a doporučení ohledně specifikace těchto výrobků se laskavě obraťte na Vaše místní
zastoupení společnosti Henkel.

Čas potřebný k odpaření

Viskozita mPa.s

110

Vzhled

Barva

min. 60 s

–

Henkel ČR spol. s r.o.
Technologies Industry Loctite
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
Tel. (00420) 220 101 401,402,410,411
Fax. (00420) 220 101 400

Životnost na součásti

čiré

čiré

čiré

černé

20 g
142575

> 24 h

6h

Velikost balení /IDH č.

Velikost balení/ IDH č.

20 g
142597

20 g
871787

20 g
142411

150 ml aerosol
142479

90 ml rozprašovač
–
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