MEDDELANDE från

Nr
Dat
Handl

Sv. 811-Klubben tekn. avd.

2
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L Törnblad

eommarnummer -75 to~e drivaxelrenovering upp till behandDen teknieka avdelninge fortsatta arbete har ~ivit nya viktiga
r eeul tat, eom här kan preeenter&e.
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la~er!!lkA.larna medel!!!t ineättning av eto-pnekruv ereätte
av kemiek lAening, exv Loctite 601 för maximal hållfaethet,och diametralt epel max.0.15 mm. För större epel bör in1äetningarna krympas
e ll er delarna utbytas. Vid perfekt rengjorda och monterade komponenter
u ppnår Loctite en s~juvhållfaethet i loesnin~eögonblicket i etorlekeord ningen 200 kg/cm • För demontering av list laRerekål måete denna
upphettae med exv. evetelAga. För rengöring av df'!tal,ier före montering
med d enna typ av kemisk faeteättningeväteka använde trikloretylen.

1) Lå:ming av

Loct i t e eäl.ie~ av G.A.Lindberg & Co., eom hfl.r kontor i Stockholm,
Göteb org, Malmö och Sundevall.
2) De ga.ml a. originaldama skerna för ytterknuta.rna g!ir ej lä.na-rt'l att anskaffa . Ci t ro~n ti l lverkar emellertid en utmärkt dama~k, vilken är
en ob e t yd li gt modifierad modell av vad som monterade~ på 811 efter
juli -55 . Skyddet består förutom av gummida.rua.sk HY-373-'N också a.v
en plåtcy lind er ,l!1~d_r_e~tlY.dU§111amllll"..f HY-373-62. Observera att gummida.ms,!!'Ske n ä.r ganska kor t och eåledee e,j ~år att mo n tera utan nämnda
plåtcyiind er. Gummidamaeken epännee faet över plåtcylindern med hjälp
av ett :1 . k . L i ~arex-band , _yilket_lgt.i;:_!:_e_eerv_Q.~_lsn1l_mm..er_ 26, 140. 049 I· .
Bandet e län1Sd är 765 mm och läg~e två varv runt 15ummidamaeken, PH.tcylind~ rn ä r ref f lad där gummidams.eken ekall sitta för att ge säkrare
f iiete .
Plå.tcylinderne pa.eeform är mycket f!Xakt. Därför
re konm end erao ett speciellt monteringeverktyg,
va.r:-. mA t t framgår s.v f igur nedan. Om plå tcylindern
går lätt på plats över knutens mittetycke låsee
den ~ ~ n om att man på ömse sidor av mittetyckete
i i;'. Pres3;. '!! kolv
cylindr i s ka narti knac kar in plåten något.·
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