SERVICE INFO – LuK 0058
Škubající spojka u vozidel skupin Fiat a PSA
Možné příčiny: Rozsáhlejší opotřebení ve vypínacím systému
Výrobce:

Citroën
Fiat
Peugeot

Různé modely výše uvedených výrobců vozidel
jsou vybaveny taženým typem spojky (obrázek 1).
Dojde-li u těchto vozidel ke škubání spojky, není
závada v mnoha případech způsobena spojkou, ale
poškozeným vypínacím systémem. Pro profesionální
opravu se doporučuje věnovat pozornost
následujícím bodům.
Stav hrotů vypínací vidlice
V novém stavu jsou hroty vypínací vidlice zaoblené
a během provozu se opotřebovávají (obrázek 2).
V důsledku toho nemůže být vypínací síla
rovnoměrně přenášena na vypínací ložisko.

Obrázek 1: Přítlačný kotouč u tažené spojky

Pokyn:
Škubání spojky není způsobeno dvouhmotovým
setrvačníkem (DMF). Jeho výměna stížnosti
neodstraní!

Obrázek 2: Je nutné vyměnit opotřebovanou vypínací vidlici
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U škubající spojky by proto vždy měl být nejprve
překontrolován vzhled opotřebení vypínací vidlice
v namontovaném stavu. Přitom je nutné dbát na to,
že plošky mající kontakt s vypínacím ložiskem
se nachází na straně převodovky. Proto je lze
kontrolovat pouze pomocí zrcátka.

Uložení vypínací vidlice
Vedení vypínací vidlice na hřídeli a uložení hřídele
ve zvonu převodovky musí být bez vůle. Zde vzniklá
poškození vedou nutně k omezení komfortních
vlastností spojky.
Opotřebovaná vypínací vidlice popř. její uložení
mohou způsobit následující reklamace:
• Prokluzování popř. škubání spojky při rozjezdu

Schaeffler Automotive Aftermarket doporučuje
použít při výměně spojky vždy také novou vypínací
vidlici.
Pozor:
Při montáži nové spojky se nesmí namazat
upevňovací kroužek (obrázek 3) vypínacího
ložiska, protože by se mazivo dostalo na třecí
plochy a mohlo by vést k prokluzování/škubání
spojky!

Obrázek 3: Upevňovací kroužek vypínacího ložiska spojky

Obrázek 4: Vypínací ložisko s deformací v oblasti upevnění vypínací vidlice

Kromě toho je nutné při výměně spojky z hlediska poškození
překontrolovat talířovou pružinu doposud použitého přítlačného
kotouče.
Obrázek 5 ukazuje jako příklad talířovou pružinou, která se na základě
nedostatečného oddělení vibrací klikové hřídele pootočila až na doraz
ve skříni spojky a tím se poškodila. Toto poškození bylo způsobeno
vadným tlumičem řemenice klikové hřídele. V tomto případě je
výhodné namontovat také nový tlumič.

Obrázek 5: Při poškození talířové pružiny je nutné vyměnit tlumič z řemenice klikové hřídele

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!
Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!
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Tel. +420 267 298 601-7
Hotline +420 602 240 554
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• Deformace/ulomení jednoho nebo obou
z kontaktních míst vypínacího ložiska (obrázek
4), což může v extrémním případě vést
k uvolnění vypínacího ložiska z přítlačného
kotouče

