Aby uniknąć tego zagrożenia, zasysane powietrze jest filtrowane. Alternatywnie powietrze może też być chłodzone przez oddzielny,

mały klimatyzator,
podobny do osobnych
układów klimatyzacji tylnych siedzeń w samochodach klasy premium.
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Obieg chłodziwa
Sprężarka

Akumulator

Płyta chłodząca

Chłodziarka

W przypadku, gdy przy wysokich temperaturach zewnętrznych
moc chłodzenia zapewniana przez chłodnicę akumulatora jest

Fot. Schaeffler

Fot. Mahle

Parownik

Skraplacz

Chłodnica akumulatora
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dodatkowe chłodzenie wtórne chłodziwa. Dzięki zastosowaniu
OE sytuacją absurdalną. Trzeba wiedzieć,
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tuleja prowadząca opisywanej Toyoty Avensis T27
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w celu wymiany sprzęgła często nie zastanawia się, jak wielką rolę pełnią małe
części ustalające – tuleje prowadzące.
Przedstawiony
tu przykład obrazuje,
jaki pojemności prawidłopowietrza w znajdującej się w przedniej części pojazdu chłodnicy
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napędu
ogrzewanie
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podczas pracy silnika na biegu jałowym
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najczęściej obwinia się jego tłumik, czyli
zadowalający zasięg w trybie jazdy na napędzie elektrycznym.
W chłodziarce następuje odparowywanie czynnika chłodniczeDKZ. Tymczasem doszukiwanie się pro-
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powietrza w znajdującej się w przedniej części pojazdu chłodnicy
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Podręcznik mechaniki pojazdowej
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Chłodnica akumulatora

Schaeffler jest wiodącym dostawcą części zamiennych i innowacyjnych rozwiązań naprawczych. Oferta produktowa
marek LuK, INA i FAG obejmuje systemy przeniesienia napędu, silnika oraz zawieszenia.
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Problem
Stuki na biegu jałowym stanowiły powód,
dla którego skrzynia biegów Toyoty była
wielokrotnie demontowana. Po wciśnięciu pedału sprzęgła niepożądane odgłosy

skrzyni biegów. Po sprawdzeniu okazało
się, że wszystkie luzy technologiczne koła
są w normie. Co więc było przyczyną?
Rozwiązanie
Fot. 2. przedstawia tuleje ze skrzyni biegów opisywanej Toyoty Avensis T27 2.0
D4-D. Jedyny powód, dla którego bieg jałowy nie był wyciszony, stanowiła uszkodzona tuleja prowadząca, a nie – jak pierwotnie sądzono – nadmierny luz DKZ.
Inne formy tuleji prowadzących
W przypadku samochodów grupy PSA
stosowane są tuleje sprężyste, które trzeba ustawiać w odpowiedniej pozycji,
tj. nacięciem na godzinę 6.00 (fot. 4). Zapewni to cichą pracę koła zamachowego
oraz optymalną żywotność sprzęgła.
Więcej na www.repxpert.pl
n

Fot. 3 Koło zamachowe LuK 415 0782 10.
Toyota Avensis T27

Fot. 4. Odpowiednio ustawiona tuleja prowadząca w bloku silnika grupy PSA
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