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Tłumienie drgań alternatora
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OWC lub OAD należy wymienić, jeśli:
 obraca się w obu kierunkach lub ślizga
się w kierunku przekazywania napędu
pod obciążeniem, co oznacza, iż al
ternator nie jest właściwie napędzany
i nie może pracować poprawnie, a koło
pasowe może się w takich warunkach

Marcin Perzyna

przegrzewać (jak na zdjęciu 4);

Gates PT Europe BVBA
Szef sprzedaży w Polsce
Dywizja Części Zamiennych dla Motoryzacji

Z lewej: pęknięcie ramienia napinającego z powodu nadmiernych
jego przemieszczeń; z prawej: uszkodzenie jednokierunkowego
mechanizmu blokującego (alternator przestaje działać)

 nie obraca się w żadnym kierunku
(z powodu pęknięcia sprężyny lub tu
lei), więc nie absorbuje drgań w całym
napędzie paskowym.

We współczesnych silnikach występuje zwiększony
poziom wibracji skrętnych na wale korbowym. Szczególnie dotyczy to silników wysokoprężnych, zmodyfikowanych w celu spełniania norm Euro 4, 5, 6

śniętym w imadle i próba płynnego obra

Zasadnicze przyczyny tego rodzaju uszko

nieczność wymiany.

cania wału odpowiednim pokrętłem. Przy

dzeń to: niewłaściwy dobór części zamien

Kontrolę OWC po jego wymontowaniu

poprawnym działaniu sprzęgiełka obrót

nej, brak osłony zapobiegającej ubytkom

z pojazdu przeprowadza się, przytrzymu

powinien być swobodny w kierunku na

smaru i przegrzewaniu się wewnętrznych

jąc jego zewnętrzny pierścień jedną ręką,

jazdu (w prawo), a podczas obrotu w kie

elementów, a także nierównomierna praca

a drugą obracając pierścień wewnętrzny.

runku pracy (w lewo) musi się pojawić

silnika pojazdu (silne drgania skrętne). Cho

Wzajemny ich obrót powinien być moż

sprężysty opór. Nie należy nigdy zaciskać

ciaż systemy OWC i OAD nie są wzajemnie

Wibracje te wynikają częściowo z więk

W większości nowoczesnych samocho

szych sił działających na wał korbowy,

dów stosuje się w tym celu dwumasowe

lub OAD to:

liwy tylko w jedną stronę, w przeciw-

OAD bezpośrednio w imadle, by spowo

wymienne, firma Gates ze względu na po

ich skutkiem zaś jest nierównomier

koło zamachowe i tłumiki drgań (TVD)

 przedwczesne zużycie napinacza pa

nym razie cały element nie nadaje się do

dować uszkodzenia tej części. Wewnętrz

dobne przeznaczenie umieściła je w kata

na prędkość obrotowa koła pasowego,

w kołach pasowych. Poza tym tłumienie

ska (występuje ono i wtedy, gdy za

użytku.

na sprężyna OAD jest na tyle mocna, że

logu: www.gatesautocat.com we wspólnym

a w konsekwencji – przyspieszone zu

odbywa się również na kołach pasowych

miast OWC zostanie zamontowane

Zalecanym sposobem testowania OAD

jej ugięcie nie daje się wyczuć bez użycia

dziale „OAP” (ang. overruning alternator

życie łożysk i pasków napędowych urzą

alternatorów,

większe

OAD lub odwrotnie, albo któryś z tych

jest jego ciasne opasanie paskiem zaci

odpowiedniego klucza.

pulley – wolne koło pasowe alternatora). n

dzeń pomocniczych. Dlatego wytłumienie

moce sprzyjają wahaniom prędkości ob

elementów zastąpi się jednoczęścio

nadmiernych wibracji jest bardzo istotne.

rotowych, wstrząsom i wibracjom.

wym, litym kołem pasowym);

których

coraz

Możliwe skutki wadliwej pracy OWC

łożysk OWC lub OAD, co też oznacza ko

Do tłumienia drgań w alternatorach

 nadmierne przemieszczenia napina

wykorzystywane są dwa odmienne roz

cza, widoczne zwłaszcza podczas pra

wiązania:

cy silnika na biegu jałowym, będące

sprzęgło

jednokierunkowe

OWC (ang. one way clutch) oraz sprzę
giełko alternatora OAD (ang. overruning
alternator decoupler).
OWC obraca się swobodnie na wale

powodem pękania jego części;
 uszkodzenie
kierunkowej

mechanizmu
blokady,

jedno

powodujące

trwale odłączenie napędu alternatora.

wirnika tylko w jednym kierunku, a blo

Sprzęgło jednokierunkowe OWC

kuje się na nim natychmiast przy obro

Dla uniknięcia takich awarii zaleca się

tach odwrotnych. Z kolei OAD obraca się

wymieniać OWC lub OAD przy każdej

swobodnie w jednym kierunku, a w dru

wymianie paska wieloklinowego, a także

gim pozwala na niewielki obrót kątowy. Te

alternatora. Należy też regularnie spraw

swobodne obroty są potrzebne wówczas,

dzać napięcie paska, by nie dopuścić do

gdy prędkość obrotowa silnika spada,

spadku mocy alternatora i pojawienia się

np. podczas jego wyłączania lub przy

sygnalizacji błędu na desce rozdzielczej.

zmianie biegów. Ciężki wirnik alternatora

Nowe OWC lub OAD można stosować

może wtedy obracać się nadal z wyższą

tylko zgodnie z jego konkretnym przezna

prędkością niż koło pasowe. Kątowe zaś

czeniem.

opóźnienia blokowania koła na wale słu
żą do absorpcji wahań liniowej prędkości

Kontrola OWC i OAD

paska. OAD dostępne są w dwu wer

Podczas pracy silnika na biegu jałowym

sjach: suchej (starszej) oraz mokrej, czyli

należy obserwować działanie napinacza.

wypełnionej olejem.

Jeśli jego ruchy wykraczają poza swój nor

Sprzęgiełko alternatora OAD
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malny zakres, OWC lub OAD może wyma
gać wymiany.

Suche OAD mają plastikowe osłony, chro

Po zwiększeniu prędkości obrotowej

niące ich wnętrza przed zanieczyszcze

silnika trzeba go wyłączyć i uważnie osłu

niami, a w mokrej wersji stosowane są

chać okolice wirnika alternatora. Niety

osłony z gumowanej stali.

powe dźwięki mogą świadczyć o zużyciu
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czas gdy OAD jest zazwyczaj czarne.
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OWC zazwyczaj ma kolor stali, pod
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