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Info
ormacja
a serwiisowa
Sprzęgło: Us
szkodze
enia spowodowa
ane
niew
współśro
odkowo pracując
cym
wyprrzęgnikiem
Na
a ilustracja
ach 1 do 5 pokazano uszkodzen
nia w sprzę
ęgłach różnych typów
w, które mogą
wy
ystąpić w p
przypadku,, gdy:
 wyprzęgn
nik pracuje
e niewspółś
środkowo p
przez dłuższy czas
 wyprzęgn
nik pracuje
e z niewłaś
ściwym obcciążeniem wstępnym
ożliwe przyyczyny nie
ewspółśrodkowej praccy wyprzęg
gnika lub pracy
p
z niew
właściwym
m obMo
ciążeniem
m wstępnyym:
 Różnica prędkości obrotowyc
ch lub wzgllędny ruch w kierunku promien iowym pom
między
wyprzęgn
nikiem (ilusstracja 2 i 4)
4 i sprężyyną membrranową (ilu
ustracja 1 i 3).
 Tuleja prowadząca wyprzęgnika jest wyygięta lub mocno
m
zuż
żyta.
 Ułożysko
owanie ukła
adu wyprzę
ęgania jestt uszkodzo
one lub zuż
żyte.
 Skrzynia biegów jesst przymoc
cowana do
o silnika nie
ewspółśrod
dkowo (ilusstracja 6).
 Wał korbowy silnika
a ma zbyt duży luz p romieniow
wy.
Mo
ogą tutaj w
wystąpić na
astępujące
e zakłóceni a w pracy::
 sprzęgło głośno pra
acuje
 sprzęgło nie rozłączza
 pedał sprrzęgła "przzelatuje"
 mechanizzm włącza
ania sprzęg
gła blokuje się
WSKAZ
ZÓWKA
.szystkiie zużyte lu
ub uszkodz
zone częś ci układu wyprzęgan
w
ia należy w
wymienić.
Przy montażu skrrzyni biegó
ów należy zzwracać uw
wagę na je
ej prawidłow
we wycenttrowanie w
stosunkku do silnikka. Dzięki temu
t
zapo
obiega się występowa
w
aniu odchyylenia kątow
wego i
przesun
nięcia równ
noległego pomiędzy silnikiem i skrzynią biegów
b
(ilusstracja 6).
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