Υπηρεσία Πληροφοριών
Υδραυλικό ρουλεμάν συμπλέκτη (CSC)
Αιτίες διαρροής

Εικ. 1: Υδραυλικό ρουλεμάν συμπλέκτη
(CSC) Τομή

Εικ. 2: Σφυρηλάτηση συρτού
καλύμματος (ασφάλεια μεταφοράς)

1 Στεγανοδακτύλιος χείλους
2 Στεγανοδακτύλιος
3 Συρτό κάλυμμα με ασφάλεια μεταφοράς

Εικ. 4: Νέος στεγανοδακτύλιος
χείλους (1)

Εικ. 3: Πιεσμένο συρτό κάλυμμα
μετά τη σφυρηλάτηση

4 Σφυρηλάτηση (ασφάλεια μεταφοράς)
5 Συρτό κάλυμμα (πιεσμένο μετά τη
σφυρηλάτηση)

Εικ. 5: Στεγανοδακτύλιος
χείλους (1) φουσκωμένος

Εικ. 6: Στεγανοδακτύλιος
(2) υπέστη βλάβη

Εικ. 7: Στεγανοδακτύλιος
(1) εκτοπισμένος

Μην συμπιέζετε το υδραυλικό ρουλεμάν του συμπλέκτη (CSC) πριν την τοποθέτηση!
Το συρτό κάλυμμα (5) ξεκολλάει από τη σφυρηλάτηση (εικ. 3).
Ο στεγανοδακτύλιος (2) δεν βρίσκεται πλέον στον αύλακα και χαλαέι κατά την τοποθέτηση
(Εικ. 6).
Δημιουργείται διαρροή στο υδραυλικό ρουλεμάν του συμπλέκτη (CSC).

H χρήση των λάθος υγρών λαδιών, λιπαντικών, καθαριστικών κλπ. μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο υδραυλικό
ρουλεμάν του συμπλέκτη (CSC).
Γεμίστε, πλύνετε και εξαερίστε το υδραυλικ όρουλεμάν του συμπλέκτη μόνο με το προδιαγεγραμμένο υγρό υλικό.
Λάβετε υπόψη τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος.

ZF Friedrichshafen AG ▪ ZF Services
Obere Weiden 12, 97424 Schweinfurt, Germany
Technical Support Phone: +49 9721 4755555
Fax: +49 9721 4755556
techsupport.zf-services@zf.com
www.zf.com

© ZF Friedrichshafen AG

Printed in Germany
12040 EL
01.2013
1/2

Υπηρ
ρεσία Π
Πληροφ
φοριών
Υδραυλικό ρ
ρουλεμά
άν συμπ
πλέκτη ((CSC)
Αιτίες
ς διαρρο
οής
Διαρροή σττο υδραυλ
λικό ρουλεεμάν (CSC
C) μετά απ
πό λάθος χειρισμό
χ
Εικ.
Ε
Διάγν
νωση

Ενδ
δεχόμενες α
αιτίες σφάλ
λματος /
Συν
νέπειες

5

Το υγρό
υ
φρένωνν του υδραυλ
λικού συστήμ
ματος
έχει ρυπανθεί απ
πό ουσίες πο
ου περιέχουν
ν
ορυκ
κτέλαια (λάδιι κινητήρα, λάδι κιβωτίου,
αντιδ
διαβρωτικό κκλπ.).
 Ο στεγανοδακκτύλιος του χείλους
χ
(1)
φουσ
σκώνει (εικ. 2
2). Στο υδρα
αυλικό ρουλεμάν
(CSC
C) δημιουργεείται διαρροή
ή.
Το υδραυλικό
υ
ρο
ουλεμάν (CSC) συμπιέσττηκε
πριν
ν την τοποθέττηση (εικ. 3) ή δεν
τοπο
οθετήθηκε σω
ωστά στο κιβ
βώτιο.
 Ο στεγανοδακκτύλιος (2) δεν
δ είναι πλέο
ον
στον
ν αύλακα και προκαλείται βλάβη του κατά
κ
την τοποθέτηση.
τ
. Στο υδραυλ
λικό ρουλεμά
άν
(CSC
C) δημιουργεείται διαρροή
ή.
Υπέρβαση της δ
διαδρομής απ
ποσύμπλεξης
ς του
αυικού ρουλεεμάν (CSC). *
υδρα
 Κατά
Κ
την υπέέρβαση της διαδρομής
δ
αποσύμπλεξης δ
δημιουργείτα
αι βλάβη στον
ν
στεγ
γανοδακτύλιο
ο του χείλουςς.
Δημιουργείται δια
αρροή στο υδραυλικό
ρουλ
λεμάν (CSC)).

6

7

Στεγαννοδακτύλιος
χείλουςς (1 )
ωμένος
φουσκω

Στεγαννοδακτύλιος (2)
(
υπέστη
η βλάβη

Στεγαννοδακτύλιος (1)
(
εκτοπισ
σμένος

Απο
οκατάσταση












Να αποφ
φεύγετε την
επαφή με υλικά που
περιέχου
υν ορυκτέλαια
α.
Αντικατάτασταση του
υ
υδραυλικ
κού ρουλεμάνν
του συμπ
πλέκτη (CSC
C)
Μην πιέσ
σετε το συρτό
κάλυμμα από τη
σφυρηλά
άτηση (4)!
Αντικατάτασταση του
υ
υδραυλικ
κού ρουλεμάνν
του συμπ
πλέκτη (CSC
C)
Μηv πιέζζετε το πεντά
άλ
του συμπ
πλέκτη χωρίςς
αντίστασ
σης της
πλάκας.
Αντικατάτασταση του
υ
υδραυλικ
κού ρουλεμάνν
του συμπ
πλέκτη (CSC
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* Ένα
Έ λάθος ρυ
υθμισμένο πεντάλ
π
συμπλ
λέκτη ή μία α
από ρύπους βουλωμένη οπή
ο αντιστάθθμισης στον κύλινδρο του
δότη παρεμποδ
δίζει την αντιρρόπηση το
ου όγκου μετα
αξύ του υδρα
αυλικού συστήματος και ττου δοχείου διαστολής σε
σ
καττάσταση εκτό
ός χειρισμού
ύ. Το υδραυλ
λικό σύστημα
α χειρισμού μπορεί
μ
να βρίσκεται σε πρροένταση ακ
κόμη και χωρ
ρίς
τον
ν χειρισμό το
ου πεντάλ του συμπλέκτη
η. Κατά τον χχειρισμό του συμπλέκτη γίνεται
γ
υπέρβ
βαση της δια
αδρομής
απ
ποσύμπλεξηςς.
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κατά την τοποθέτηη
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η ενός υδρ
ραυλικού ρουλεμάν
ν για συμπ
πλέκτη (CS
SC) τα εξή
ής:





Ελέγξτε τη σωστή ταξιννόμηση όλων
ν των εξαρτη
ημάτων σύμπ
πλεξης.
Να προσέχ
χετε την καθα
αριότητα. Να
α καθαρίζετε την επιφάνεια στην οποίία ακουμπά ττο
υδραυλικό ρουλεμάν σττο κιβώτιο.
Εξαερίστε ττο υδραυλικό
ό σύστημα χειρισμού.
Λάβετε υπό
όψη τις προδ
διαγραφές το
ου κατασκευα
αστή του οχή
ήματος.
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