Výměna střižných kolíků na čerpadlech PO a POR.
Položíme čerpadlo do vodorovné polohy na pevný podklad.
Vypneme hlavní vypínač napájení čerpadla a zajistíme proti nechtěnému zapnutí jinou
osobou, nebo odpojíme napájecí kabel čerpadla.
1.Demontujeme 3ks imbus šroub M10x55 A2 pomocí imbusového klíče velikosti 8, označíme
si polohu příruby vůči spirální skříni a řezací přírubu vysuneme.

2.Odstředivé kolo zajistíme tyčí proti otáčení a demontujeme zátku odstředivého kola
otevřeným klíčem č.19.
3.Do otvoru vsuneme imbus klíč 8 prodloužený a povolíme imbus šroub M10x35 A2, který je
uvnitř odstředivého kola a vysuneme jej ven i s pružnou podložkou A2.

4.Demontujeme odstředivé kolo pomocí stahovací závitové tyče M14, kterou našroubujeme
středem odstředivého kola a utahujeme dokud odstředivé kolo nebude stáhnuté z hřídele.

Pokud je odstředivé kolo vysunuté a jde volně vyjmout, postup demontáže je
následující:
Demontujeme pomocí imbusového klíče velikosti 8 imbus šroub M10x35 A2 + pružnou
podložku A2. Poté nerezové pouzdro
zajistíme kleštěmi proti otáčení a našroubujeme do něj stahovací závitovou tyč M14 a
utahujeme ji, dokud se nerezové pouzdro stáhne z hnací hřídele.

5. Zkontrolujeme pouze opticky stav ucpávky a pera hřídele. Pokud je ucpávka silně
znečistěná, můžeme ji opláchnout proudem vody.
V žádném případě ucpávku nevyndáváme, jelikož hrozí unik provozních kapalin a
znečistění těsnících ploch.

6. Demontujeme náboj z odstředivého kola. Uvolníme 4ks imbus šroub M10x25 A2 + pružná
podložka A2 pomocí imbus klíče vel.8. Poškozený náboj vyměníme za nový.
Vyměníme také těsnící O-kroužek 70x3 a nasazený na nový náboj jej natřeme mazacím
tukem G3

7. Očistíme dosedací plochy a namontujeme nový náboj na odstředivé kolo.
Našroubujeme 4ks imbus šroub M10x25 A2 + pružná podložka A2 a utáhneme je
utahovacím momentem 80Nm.
8. Zkompletované odstředivé kolo s nábojem nasadíme zpět na hřídel. Je důležité nastavit si
polohu hřídele tak, aby pero hřídele směřovalo vzhůru a stejně tak nasazovat odstředivé kolo,
aby drážka na pero v náboji směřovalo také vzhůru.
Pro natlačení nasunutého odstředivého kola na hřídel použijeme nasazovací přípravek viz.
odstavec 9.

9. Středem odstředivého kola našroubujeme natlačovaní závitovou tyč M10.
Nejdříve utáhneme závitovou tyč M10 na doraz.
Odstředivé kolo zajistíme proti otáčení a utahujeme matici závitové tyče M10 až na doraz.

10. Nejdříve povolíme matici závitové tyče M10 a vyšroubujeme celou natlačovaní závitovou
tyč M 10.
11. Vložíme imbus šroub M10x35 A2 + pružnou podložku A2 pomocí prodlouženého
imbusového klíče vel.8 do středu odstředivého kola a utáhneme na utahovací moment 70Nm.
Odstředivé kolo máme stále zajištěné proti otáčení.

12. Namontujeme zátku odstředivého kola, očistíme dosedací plochu a zkontrolujeme stav
fibrového těsnění zátky 20x26x1,5 popřípadě dáme nové. Pro lepší utěsnění namažeme závit
olejivzdorným tmelem. Poté našroubujeme zátku odstředivého kola a utáhneme ji otevřeným
klíčem č.19. Odstředivé kolo máme stále zajištěné proti otáčení.
Dále nasadíme řezací přírubu a utáhneme 3ks imbus šroub M10x55A2.

Nástroje potřebné pro výměnu náboje čerpadla:

