Asigurarea filetelor,
‚uruburilor, piuli†elor,
antretoazelor

RO

Engineering adhesives stick with the best.

Asigurarea ‚uruburilor
A‚a cum o aratå ‚i numele, este vorba
despre substan†e, care asigurå piese
având filete, adicå piuli†e, ‚uruburi, antretoaze, nipluri de ungere ‚i prezoane, care
sunt fixate sigur la locul lor în timpul încårcårilor normale - ‚i uneori chiar suprasarcinilor.

Piesele pentru asigurarea mecanicå a ‚uruburilor, cum ar fi contrapiuli†e, saibe
elastice, ‚aibe din†ate ‚i ‚plinturi înseamnå pentru utilizator necesitatea de a avea
o rezervå mare de elemente de asigurare,
în depozit. Iar aceste elemente de asigurare nici nu etan‚azå împortiva umiditå†ii ‚i
nu împiedicå coroziunea. Reutilizarea lor
nu este garantatå de obicei.

Când aceste probleme sunt.cunoscute,
atunci este evident de ce inginerii aplicå
din ce în ce mai des metoda mai modernå
‚i mai sigurå - lipirea cu Loctite.
Substan†ele adezive Loctite garanteazå
Suruburile care trec prin gåurile diferen†ialului în carcasa axului sunt
nu numai o siguran†å mai mare a îmbiîn acela‚i timp asigurate ‚i etan‚ate.
nårii, ci ‚i - în majoritatea cazurilor - economii însemnate.

Aceasta fiindcå asigurarea ‚uruburilor cu
Loctite înlocuie‚te un depozit întreg de
elemente mecanice - independent de numeroasele dimensiuni ale filetelor ‚i ‚uruburilor. Realizarea îmbinårii cu Loctite este, în afarå de aceasta, posibilå cu scule
conven†ionale, fårå riscul ca piesele så
se desfacå vreodatå de la sine.
Dar nu numai atât, etan‚area cu substan†a Loctite protejazå îmbinarea împortiva
coroziunii ‚i împortiva urmårii acesteia:
deteriorarea îmbinårii cu filet.
Substan†ele Loctite pentru asigurarea ‚uruburilor sunt adezivi anaerobi, care se
întåresc numai izolat de aer ‚i în contact
cu metale. Pânå în acestå situa†ie, ace‚ti
adezivi råmân lichizi.
Suruburile pentru cu†itul dispozitivului de tåiat folii de maså plasticå
au fost asigurate cu piuli†e cu autoasigurare, care s-au desfåcut în
urma vibra†iilor. Acum ele sunt asigurate cu Loctite 243.

Intrebuin†are
Asigurarea ‚uruburilor cu Loctite se realizeazå aplicînd o picåturå de
adeziv lichid direct din flaconul de maså plasticå pe filetul piuli†ei sau
‚urubului. La strângerea ‚urubului sau piuli†ei, lichidul umple toate
golurile îmbinårii ‚i se întåre‚te devenind o maså plasticå solidå.
Imbinarea cu filet astfel ob†inutå,este asiguratå împortiva ‚ocurilor ‚i
vibra†iilor, este etan‚atå ‚i feritå de coroziune ‚i nu se va modifica
pânå la demontare ei, opera†ie care este posibil de realizat cu scule
de mânå normale.

Caracteristici

Avantaje

- Transformå piuli†ele simple în piuli†e cu asigurare

- Montaj mai simplu ‚i mai rapid

- Etan‚azå perfect filetele

- Opre‚te scurgerile ‚i coroziunea

- Majoritatea pieselor filetate pot fi refolosite

- Economie prin reducerea depozitului de piese
de asigurare

- Raport moment de strângere/pretensionare
reproductibil
- Rezisten†å controlatå a adezivului întårit
- Piesele protejate cu ulei pot fi utilizate a‚a cum sunt
livrate

- For†å de fixare controlatå pentru ‚uruburi,
piuli†e sau antretoaze
- Demontare u‚oarå - sunt necesare numai
scule uzuale

Gama de produse Loctite pentru asigurarea
‚uruburilor

Loctite 243 este un produs compatibil cu uleiuri ‚i se aplicå pe
‚uruburi ‚i piuli†e în starea în care
au fost livrate, ‚i care trebuie så
fie simplu de demontat.

Gama cuprinde trei adezivi. Loctite
222 este un adeziv rezistent la
uleiuri; el este întrebuin†at la ‚uruburi ‚i piuli†e cu diametre mai mici
care sunt u‚or de demontat.

Loctite 262 pentru utilizare la îmbinåri de rezisten†å înaltå, ca de
exemplu la asigurarea prezoanelor, unde nu este probabilå demontarea ulterioarå.

Informa†ii tehnice
Proprietå†i fizice în stare lichidå

222

243

baza chimicå
culoare

262

ester dimetacrilat
purpurie, fluorescentå

albastrå, fluorescentå

ro‚ie, fluorescentå

vâscozitate (DIN 54453)

90 - 180 mPa.s

250 - 500 mPa.s

250 - 550 mPa.s

densitate (25 °C)

1,05 . 103 kg/m3

1,08 . 103 kg/m3

1,10 . 103 kg/m3

punct de inflamare (COC)

> 93 °C

sistem de întårire

anaerob

termen de depozitare

1 an

rezisten†å finalå
la temperatura camerei (22 °C)

12 ore

timp de fixare
la temperatura camerei (22 °C)

15 — 30 minute

stabilitate termicå

-55 °C pânå la +150 °C

Informa†ii pentru comandå
Flaconul de 10 ml
Flaconul de 50 ml
Flaconul de 250 ml

22214
22252
22272

24304
24333
24374

for†å de pretensionare în % —————>

Comportamentul tipic la de‚urubare al diferitelor asiguråri de filet la testul de încercare Loctite (ma‚inå de
încercare la ‚ocuri ‚i vibra†ii transversale tip Junker)

19393
26251
26269

A
B
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‚urub normal asigurat cu Loctite
‚urub cu aderen†å
(‚urub cu nervuri pentru flan‚å)
C ‚urub cu suprafa†å de sprijin în dinte
de feråstråu
D piuli†å cu inel din poliamidå
E ‚urub cu ‚aibå din†atå DIN 6797A
F ‚urub cu inel elastic DIN 127A
G ‚urub normal neasigurat
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numårul ciclurilor de sarcinå —————>

