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Nie sugerujmy si´ wyglàdem

W silnikach VW/audi 1.9 diesel konstrukcja i wyglàd paska zosta∏y zmienione, ale nowa wersja o numerze katalogowym 5223 XS (te˝ z firmy Gates)
mo˝e pracowaç na ko∏ach pasowych przewidzianych dla poprzedniej.
Monta˝ jednak przebiega nieco inaczej. Najpierw nale˝y zdjàç ko∏o pasowe
wa∏u rozrzàdu, wybijajàc sworzeƒ przez otwór w tylnej os∏onie paska,
potem u∏o˝yç pasek na kole pasowym i za∏o˝yç z powrotem ko∏o pasowe
wraz z paskiem. Nieprzestrzeganie tych zaleceƒ sprawia, ˝e nowy pasek
wydaje si´ zbyt krótki.
modelach z lat ‘96, ‘97 i ‘98 wspornik pompy wtryskowej mo˝e powodowaç niew∏aÊciwe u∏o˝enie si´ paska
i jego ocieranie si´ o wystajàcà kraw´dê
t∏umika drgaƒ wa∏u korbowego, a tak˝e
o ko∏nierz napinacza. Z tego powodu pasek o pierwotnej szerokoÊci l cala Êciera
si´ do 3/8 cala, a nast´pnie p´ka. Przy wymianie paska nale˝y wi´c zastàpiç wspornik pompy wtryskowej jego nowszà wersjà (o tym samym numerze fabrycznym).
Sprawdzamy te˝, czy ko∏a pasowe sà czyste. Po zamontowaniu nowego paska,
a przed za∏o˝eniem t∏umika drgaƒ (ko∏o
pasowe paska micro-v wa∏u korbowego)
dobrze jest w∏àczyç na kilka sekund silnik, aby upewniç si´, czy prawid∏owa jest
odleg∏oÊç kraw´dzi paska od przedniej
cz´Êci ko∏a pasowego. Powinna ona wynosiç 1,5-4 mm.
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Odwrotne problemy wystàpiç mogà
w przypadku silników renault 1.9 diesel,
gdzie stosowano kolejno a˝ 6 ró˝nych –

choç podobnie wyglàdajàcych – pasków
rozrzàdu. Najcz´stsze pomy∏ki zdarzajà
si´ przy ustalaniu rodzaju potrzebnego
paska. Wszystkie z nich majà takà samà
liczb´ z´bów (153), a ró˝nice ich szerokoÊci sà minimalne (pomi´dzy 25,4 mm
i 26 mm). Ró˝ne sà tak˝e profile. Sà tu
trzy sposoby ustalenia typu potrzebnego
paska:
■ sprawdzenie oryginalnego numeru cz´Êci, stosowanego przez Renault, jeÊli
jest on jeszcze widoczny na starym pasku;
■ odczytanie kodu silnika umieszczonego przy po∏àczeniu ze skrzynià biegów;
■ porównanie oznaczenia nowego paska
z oryginalnà specyfikacjà producenta
silnika.
Wyst´pujàce w tych silnikach problemy
zwiàzane z paskiem wynikajà cz´sto
z nieprawid∏owego jego napi´cia. Pasek
zbyt luêny ociera o os∏on´ ko∏a pasowego
pompy wtryskowej. Renault zaleca wi´c
stosowanie specjalnego przyrzàdu serwisowego. Mo˝na te˝ korzystaç z miernika
Gates STT-1, opartego na akustycznej
metodzie pomiaru, stosowanej na liniach
monta˝owych. Miejsce, w którym nale˝y
mierzyç si∏´ naciàgu, okreÊlone jest na
ka˝dym opakowaniu paska rozrzàdu. Odpowiednie wskazówki przedstawione sà
tak˝e w instrukcji do∏àczonej do miernika
STT-1.
■

Uniwersalny, akustyczny
miernik napi´cia pasków
Gates STT-1 wyposa˝ony
jest w baz´ danych
technicznych dotyczàcych
ró˝nych modeli silników
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