SERVICE INFO – LuK 0058

Fiat- ja PSA-yhtymien autojen kytkimen nykiminen
Mahdolliset syyt: Irrotusjärjestelmän voimakkaampi kuluminen
Autonvalmistajat: Citroën
Fiat
Peugeot

Monet edellä esitettyjen autonvalmistajien mallit
on varustettu vetävällä kytkimellä (kuva 1).
Kytkimen nykiessä näissä autoissa ei vika monessa
tapauksessa ole kytkimessä, vaan vioittuneessa
irrotusjärjestelmässä. Ammattitaitoisessa
korjauksessa on suositeltavaa kiinnittää huomiota
seuraaviin seikkoihin.
Irrotushaarukan piikkien kunto
Uutena ovat irrotushaarukan piikit pyöristetyt, mutta
käytössä ne kuluvat (kuva 2). Tämän seurauksena ei
irrotusvoima voi siirtyä tasaisesti irrotinlaakerille.

Kuva 1: Vetävän kytkimen painelevy

Huomio:
Kytkimen nykiminen ei johdu kaksoismassavauhtipyörästä (DMF). Sen vaihto ei poistaisi vikaa!

Kuva 2: Kulunut irroitushaarukka
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Irrotushaarukan kiinnitys
Kytkimen nykimisen yhteydessä pitäisi siksi aina
ensin tarkastaa irrotushaarukan kuluminen sen
ollessa asennettuna. Tällöin on otettava huomioon,
että irrotinlaakeriin koskettavat pinnat ovat
vaihteiston puolella. Siksi ne voidaan tarkastaa vain
peilin avulla.

Irrotushaarukan liikkeessä akselilla ja akselin
kiinnityksessä vaihteistokopassa ei saa olla välystä.
Näiden osien vauriot aiheuttavat aina kytkimen
käyttömukavuuden heikkenemisen.
Kulunut irrotushaarukka tai sen kiinnitys voi
aiheuttaa seuraavia vikoja:
• Kytkimen luistaminen tai nykiminen liikkeelle
lähdössä

Schaeffler Automotive Aftermarket suosittelee
uuden irrotushaarukan käyttöä aina kytkimen
vaihdon yhteydessä.
Tärkeää:
Uutta kytkintä asennettaessa ei irrotinlaakerin
kiinnikerengasta (kuva 3) saa voidella, koska
voiteluainetta saattaa päästä kytkimen
kitkapinnoille joka voi aiheuttaa kytkimen
luistamisen / nykimisen!

Kuva 3: Kytkimen irrotinlaakerin kiinnikerengas

Kuva 4: Irrotushaarukan kiinnityksen alueelta deformoitunut irrotinlaakeri

Tämän lisäksi on kytkimen vaihdon yhteydessä tarkastettava käytössä
olleen painelevyn lautasjousi kiinnittäen huomiota mahdollisiin
vikoihin.
Mikäli lautasjousi on värinän vuoksi hangannut paineasetelman
kantta vasten ja vaurioitunut (kuva 5), on kytkin vaihdettava.
Tässä tapauksessa on suositeltavaa myös varmistaa kampiakselin
värinänvaimentimen kunto.

Kuva 5: Vaurioitunut lautasjousi.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!
Haluatko tietää enemmän? Voimme auttaa!
Schaeffler Finland OY
Tel. +358 (0)207 36 6204
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www.schaeffler.fi
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• Irrotinlaakerin yhden tai molempien
kosketuskohtien deformaatio/murtuminen
(kuva 4), joka voi äärimmäisessä tapauksessa
aiheuttaa irrotinlaakerin irtoamisen
painelevystä

