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1. 2.

Złamane końcówki sprężyny talerzowej Wytarte końcówki sprężyny talerzowej

Przyczyna:

• Błąd montażu
• Sprzęgło zamontowane przy użyciu siły bez 
specjalnych narzędzi (klamry spinające)

Przyczyna:

• Łożysko wysprzęglające zablokowane
• Łożysko wysprzęglające chodzi ciężko
• Brak luzu łożyska wysprzęglajacego



3. 4.

Złamana dźwignia sprzęgła Wytarta dźwignia sprzęgła

Przyczyna:

• Nieosiowy bieg łożyska wysprzęglajacego
• Brak luzu łożyska wysprzęglajacego
(odchylone wysprzęglanie)
• Usterka łożyskowania wałka wysprzęglika

Przyczyna:

• Brak luzu łożyska wysprzęglającego
• Łożysko wysprzęglające chodzi ciężko



5. 6.

Złamane trzpienie ograniczające                 
tarczy sprzęgła

Wysunięcie osi dźwigni

Przyczyna:

• Brak luzu łożyska wysprzęglającego
• Uszkodzenie tłumika drgań silnika
• Złe ustawienie układu wtryskowego

Przyczyna:

• Uszkodzenie tłumika drgań silnika
• Drgania obrotowe silnika wyluzowały 
zabezpieczenie osi
• Złe ustawienie układu wtryskowego



7. 8.

Pęknięta tarcza docisku Pokrywa sprzęgła wykrzywiona przy 
krzywce centrującejPrzyczyna:

• Przegrzanie tarczy docisku w wyniku zbyt długiego 
ślizgania sprzęgła
• Zrywanie sprzęgła na skutek wytartych okładzin
• Układ wysprzęglający ciężko chodzący
• Uszkodzony cylinderek odbierający układu 
wysprzęglania
• Zaolejone okładziny (uszkodzony pierścień 
uszczelniający wału)

Przyczyna:

• Błąd montażu
• Nie przeprowadzone centrowanie 
wewnętrzne
• Nierównomiernie dokręcone śruby mocujące



9. 10.

Wykrzywiona obudowa sprzęgła Wykrzywiona obudowa sprzęgła (Opel)

Przyczyna:

• Błąd montażu
• Nierównomiernie dokręcone śruby 
mocujące
• Nieuwzględnione kołki centrujące na kole 
zamachowym

Przyczyna:

• Błąd montażu
• Nieodpowiednie wstępne napięcie sprzęgła 
klamrami montażowymi



11. 12.

Wykrzywiona pokrywa sprzęgła (VW) Wyrobiony gwint w otworach mocujących, 
złamana sprężyna styczna (VW)

Przyczyna:

• Błąd montażu
• Nieuwzględnione kołki centrujące na kole 
zamachowym

Przyczyna:

• Błąd montażu
• Śruby sprzęgła osadzone bez środka 
zabezpieczającego 
• Nie zamontowana blacha wzmacniająca pomiędzy 
śrubami sprzęgła a jego obudową



13. 14.

Ślady tarcia na główkach nitowania 
segmentowego (VW)

Wyrobiony gwint w otworach mocujących, 
złamana sprężyna styczna (VW)

Przyczyna:

• Błąd montażu
• Wadliwie zamontowany pierścień 
zabezpieczający tarczy docisku
• Zły pierścień zabezpieczający

Przyczyna:

• Luz w układzie napędu (np. wybita tarcza Hardiego
(BMW)
• Błąd jazdy: holowanie na 1 lub 2 biegu, błąd 
przełączania biegów
• Złe sprzęgło (nie uwzględniony kierunek obrotu silnika 
(Renault)



15. 16.

Wygięta sprężyna styczna Brakujący pierścień podporowy sprężyny 
talerzowej

Przyczyna: 

• Luz w układzie napędu

• Błąd jazdy

• Nieodpowiednie składowanie (upadek sprzęgła 
przed lub przy montażu)

• Złe ustawienie przy dokręcaniu

Przyczyna:

• Błąd podczas montażu
• Pierścień podporowy został podczas montażu sprzęgła 
usunięty 

PIERŚCIEŃ PODPOROWY NIE JEST ELEMENTEM 
SŁUŻĄCYM JAKO POMOC PODCZAS MONTAŻU



17. 18.

Uszkodzony profil zębaty piasty Rdza na piaście

Przyczyna: 

• Błąd podczas montażu

• Wałek sprzęgłowy został na siłę wprowadzony w 
profil zębaty piasty tarczy sprzęgła (tarcza nie 
została scentrowana podczas montażu)

• Zamontowano niewłaściwą tarczę

Przyczyna:

• Wałek sprzęgłowy nie został nasmarowany



19. 20.

Profil zębaty piasty jednostronnie wybity, 
stożkowe zazębienie

Ślady zużycia na piaście

Przyczyna: 

• Uszkodzone łożysko pilotujące (wałka 
sprzęgłowego)

• Przesunięcie kątowe pomiędzy silnikiem a 
skrzynią biegów

Przyczyna:

• Błąd podczas montażu (tarcza została nieprawidłowo 
zamontowana)
• Zamontowano niewłaściwą tarczę



21. 22.

Nośnik okładziny ma kształt talerza Nośnik okładziny ma kształt talerza, 
okładziny ceramiczno-metaliczne spalone

Przyczyna: 

• Błąd podczas montażu (podczas łączenia skrzyni 
biegów i silnika została wałkiem sprzęgłowym 
wygięta blacha nośna tarczy)

Przyczyna:

• Okładziny ceramiczno-metaliczne nie zostały 
dotarte. Ciągnik pracował natychmiast po montażu 
sprzęgła pod dużym obciążeniem
• Odkształcenie termiczne tarczy na skutek zbyt 
wysokiej temperatury



23. 24.

Nośnik okładziny złamany z jednej strony Nośnik okładziny równomiernie połamany

Przyczyna: 

• Błąd podczas montażu (skrzynia biegów została 
podczas montażu obniżona)

Przyczyna:

• Uszkodzenie bądź brakujące łożysko pilotujące
• Przesunięcie kątowe bądź osiowe pomiędzy 
silnikiem a skrzynią biegów
• Skrzynia biegów została podczas montażu obniżona



25. 26.

Okładzina złuszczona Okładzina odłamana

Przyczyna: 

• Prędkość obrotowa tarczy była wyższa od
prędkości, przy której okładzina pęka. Stan ten
występuje w poruszającym się pojeździe
i rozłączonym sprzęgle, kiedy prędkość pojazdu
jest wyższa od maksymalnej prędkości możliwej
dla aktualnie włączonego beigu

Przyczyna:

• Nieprawidłowe składowanie tarczy (upadek tarczy 
przed, względnie podczas montażu)



27. 28.

Okładzina spalona, względnie 
rozwarstwiona

Zardzewiała okładzina
Przyczyna: 

• Zaolejenie okładziny (uszkodzony pierścień 
uszczelniający wału korbowego lub wałka sprzęgłowego)

• Układ wysprzęglający ciężko chodzi lub też jest 
uszkodzony

• Podczas przetaczania koła zamachowego nie 
uwzględniono wymiarów wgłębienia lub też powierzchnia 
dokręcania docisku nie została obrobiona

Przyczyna:

• Pojazd przez dłuższy czas był nie używany



29. 30.

Odkształcenie tarczy sprzęgła od 
płaszczyzny (bicie boczne)

Zardzewiała okładzina

Przyczyna: 

• Tarcza nie została przed montażem sprawdzona 
na boczne bicie (dopuszczalne jest maks. 0,5mm)

Przyczyna:

• Przegrzanie łożyska w wyniku brakującego luzu na 
łożysku oporowym co powoduje utratę smaru i 
zatarcie łożyska



31. 32.

Wygięta obudowa łożyska Kołnierz łożyska oporowego zeszlifowany

Przyczyna: 

• Łożysko oporowe zablokowało się na tulei

• Uszkodzona tuleja

• Uszkodzone łożyskowanie wałka 
wysprzęglajacego

Przyczyna:

• Nieprawidłowe ustawienie widełek 
wysprzęglajacych (Opel)
• Zbyt niskie wstępne obciążenie łożyska oporowego 
(powinno być 80 – 100 N)



33.

Uszkodzona tuleja łożyska oporowego

Przyczyna: 

• Nieprawidłowe ustawienie widełek 
wysprzęglajacych

• Jednostronne zużycie widełek





1. 2.

Punktowe przegrzanie tarczy docisku Głębokie rowki i ślady przegrzania na 
tarczy docisku

Przyczyna: 

• Olej lub smar na okładzinach (utrata parametrów 
ciernych)

• Uszkodzony pierścień uszczelniający wału korbowego 
lub wałka sprzęgłowego

• Zbyt mały luz na łożysku oporowym

• Uszkodzony układ wysprzęglający (np. hydraulika, linka)

• Błąd w użytkowaniu (zbyt długie ślizganie sprzęgła)

Przyczyna:

• Całkowicie zużyte okładziny
• Brak luzu łożyska oporowego
• Uszkodzony układ wysprzęglania
• Sprzęgło pracowało niecałkowicie załączone



3. 4.

Wytarte końcówki sprężyny talerzowej Zeszlifowane dźwigienki sprzęgła

Przyczyna: 

• W wyniku braku luzu na łożysku oporowym 
łożysko zablokowało się

• Łożysko oporowe chodzi ciężko

Przyczyna:

• Łożysko chodzi ciężko
• Brak luzu na łożysku  oporowym



5. 6.

Pierścień na sprężyny zużyty (Opel) Zwęglona powierzchnia okładzin

Przyczyna: 

• Łożysko ciężko chodzi

• Zbyt wysokie obciążenie wstępne łożyska 
oporowego (powinno być 80 – 100 N)

Przyczyna:

• Zaolejone okładziny (uszkodzony pierścień 
uszczelniający wału korbowego lub wałka 
sprzęgłowego
• Spadek współczynnika tarcia w wyniku zbyt 
długiego ślizgania sprzęgła (przegrzanie)



7. 8.

Zaolejone okładziny Smar na okładzinach

Przyczyna:  

• Uszkodzony pierścień uszczelniający wału 
korbowego lub wałka sprzęgłowego

Przyczyna:

• Zbyt dużo smaru na piaście (nadmiar smaru w 
profilu zębatym wałka sprzęgłowego nie został 
usunięty – przez to nadmiarowy smar został 
wypchnięty z piasty)



9. 10.

Okładzina zużyta aż do nitów Rowki na okładzinie po stronie koła 
zamachowegoPrzyczyna:  

• Zużycie okładziny (pojazd pomimo zrywającego 
sprzęgła był nadal użytkowany)

• Błąd podczas użytkowania (zbyt długie ślizganie 
sprzęgła)

• Zamontowano niewłaściwe sprzęgło

• Uszkodzony układ wysprzęglania

Przyczyna:

• Koło zamachowe nie zostało wymienione
• Powierzchnia bieżna koła zamachowego nie 
została przetoczona



11. 12.

Okładzina po stronie koła zamachowego 
zużywa się tylko po stronie zewnętrznej               

i wewnętrznej

Złamana okładzina

Przyczyna:  

• Koło zamachowe nie zostało wymienione

• Powierzchnia bieżna koła zamachowego nie 
została przetoczona

Przyczyna:

• Nieprawidłowe składowanie tarczy



13. 14.

Ślady tarcia na tłumiku drgań skrętnych Zużyta tuleja

Przyczyna:  

• Błąd podczas montażu (nieprawidłowo 
zamontowana tarcza)

• Niewłaściwa tarcza bądź docisk

Przyczyna:

• Tuleja nie została nasmarowana bądź też została 
nasmarowana nieprawidłowo
• Łożysko oporowe ciężko chodzi
• Nieprawidłowo dobrane części



15.

Wałek wysprzęglający ciężko chodzi

Przyczyna:  

• Zużyte łożyskowanie wałka

• Łożyskowanie wałka nie zostało nasmarowane





1. 2.

Pokrywa docisku wykrzywiona Wygięta sprężyna styczna

Przyczyna:  

• Błąd podczas montażu (brak scentrowania 
docisku, nierównomiernie dokręcone śruby 
mocujące)

Przyczyna:

• Luzy w układzie przeniesienia napędu
• Błąd podczas użytkowania
• Nieprawidłowe składowanie
• Niewłaściwe ustawienie docisku podczas jego 
przykręcania



3. 4.

Końcówki sprężyny talerzowej wygięte Smar na okładzinie

Przyczyna:  

• Błąd podczas montażu (końcówki sprężyny 
zostały wygięte podczas montażu)

Przyczyna:

• Zbyt dużo smaru na piaście (nadmiar smaru w 
profilu zębatym wałka sprzęgłowego nie został 
usunięty (przez to nadmiarowy smar został 
wypchnięty z piasty) )



5. 6.

Okładzina po stronie koła zamachowego 
zużywa się tylko po stronie zewnętrznej i 

wewnętrznej

Rowki na okładzinie po stronie koła 
zamachowego

Przyczyna:  

• Koło zamachowe nie zostało wymienione

• Powierzchnia bieżna koła zamachowego nie 
została przetoczona

Przyczyna:

• Koło zamachowe nie zostało wymienione
• Powierzchnia bieżna koła zamachowego nie 
została przetoczona



7. 8.

Uszkodzony profil zębaty piasty Uszkodzona linka sprzęgła

Przyczyna:  

• Błąd podczas montażu (wałek sprzęgłowy został 
na siłę wprowadzony w profil zębaty piasty tarczy 
sprzęgła (tarcza nie została scentrowana podczas 
montażu) )

• Zamontowano niewłaściwą tarczę

Przyczyna:

• Zużycie linki
• Zużyta osłona z tworzywa sztucznego
• Uszkodzenie może być z zewnątrz niewidoczne



9. 10.

Łożysko oporowe niewłaściwie 
nasmarowane

Zużyta tuleja prowadząca

Przyczyna:  

• Zastosowano smar zawierający składniki stałe

Przyczyna:

• Brak smaru lub też niewłaściwie nasmarowanie
• Łożysko oporowe ciężko chodzi
• Niewłaściwie dobrane elementy



11. 12.

Wałek sprzęgłowy ciężko chodzi Koło zamachowe zużyte

Przyczyna:  

• Zużyte łożyskowanie wałka

• Łożyskowanie wałka nie zostało nasmarowane

Przyczyna:

• Koło zamachowe nie zostało przetoczone / 
wymienione



13.

Wygięta sprężyna styczna

Przyczyna:  

• Luzy w układzie przeniesienia napędu 
powodowane przez wybitą tarczę Hardy-ego





1. 2.

Wytarte końcówki sprężyny talerzowej Ślady tarcia na piaście

Przyczyna:  

• Łożysko oporowe zablokowane

• Łożysko oporowe ciężko chodzi

• Brak luzu na łożysku oporowym

Przyczyna:

• Błąd podczas montażu (tarcza została 
nieprawidłowo zamontowana)
• Zamontowano niewłaściwą tarczę



3. 4.

Ślady tarcia na tłumikach drgań Zniszczona blaszana pokrywa tłumika 
drgań

Przyczyna:  

• Błąd podczas montażu (tarcza została 
nieprawidłowo zamontowana)

• Zamontowano niewłaściwą tarczę lub docisk

Przyczyna:

• Błąd podczas użytkowania (w wyniku jazdy przy 
zbyt niskich obrotach przekroczona została 
skuteczność tłumika drgań)
• Zamontowano niewłaściwą tarczę



5. 6.

Wyłamany tłumik drgań Trzpienie oporowe tłumika drgań 
wypracowane

Przyczyna:  

• Zaolejone okładziny

• Niewłaściwe ustawienie silnika

• Uszkodzony układ wysprzęglania

DRGANIA PODCZAS ZRYWANIA                  
USZKADZAJĄ TŁUMIK

Przyczyna:

• Błąd podczas użytkowania (w wyniku jazdy przy 
zbyt niskich obrotach przekroczona została 
skuteczność tłumika drgań)
• Zamontowano niewłaściwą tarczę



7. 8.

Profil zębaty piasty jednostronnie wybity, 
stożkowe zazębienie

Wybity profil zębaty piasty

Przyczyna:  

• Uszkodzone łożysko pilotujące (wałka 
sprzęgłowego)

• Przesunięcie kątowe pomiędzy silnikiem a 
skrzynią biegów

Przyczyna:

• Brakujące bądź zużyte łożysko pilotujące
• Przesunięcie kątowe bądź osiowe pomiędzy 
silnikiem a skrzynią biegów
• Uszkodzone łożyskowanie wałka sprzęgłowego
• Uszkodzenie w wyniku nadmiernych drgań



9. 10.

Zniszczona tuleja i łożysko oporowe Kołnierz łożyska oporowego

Przyczyna:  

• Uszkodzone łożysko pilotujące (wałka 
sprzęgłowego)

• Przesunięcie kątowe pomiędzy silnikiem a 
skrzynią biegów

Przyczyna:

• Nieprawidłowe ustawienie widełek 
wysprzęglajacych (Opel)
• Zbyt niskie wstępne obciążenie łożyska oporowego 
(powinno być 80 – 100 N)



11. 12.

Uszkodzona tuleja łożyska oporowego Zużyty pierścień łożyska oporowego

Przyczyna:  

• Nieprawidłowe ustawienie widełek 
wysprzęglających

• Jednostronne zużycie widełek

Przyczyna:

• Łożysko oporowe ciężko chodzi
• Niewłaściwie ustawiony luz łożyska oporowego
• Zbyt wysokie wstępne obciążenie łożyska 
oporowego (powinno być 80 – 100 N)



13.

Zużyte widełki wysprzęglajace

Przyczyna:  

• Brak smaru bądź też niewłaściwe nasmarowanie





1. 2.

Zużyta tuleja prowadząca Wałek wysprzęglający ciężko chodzi

Przyczyna:  

• Brak smaru lub też niewłaściwie nasmarowane

• Łożysko oporowe ciężko chodzi

• Niewłaściwie dobrane elementy

Przyczyna:

• Zużyte łożyskowanie wałka
• Łożyskowanie wałka nie zostało nasmarowane



3.

Linka sprzęgła ciężko chodzi

Przyczyna:  

• Normalne zużycie linki

• Uszkodzony tłumik gumowy bądź też manszeta



Sprzęgło samochodu osobowego w przekroju. Oznaczenia wytłumaczone dalej.



W CELU FACHOWEJ NAPRAWY SPRZĘGŁA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ                             
NASTĘPUJĄCYCH WSKAZÓWEK:

1. Sprawdzić lekkość przesuwu łożyska prowadzącego, ewentualnie wymienić

2. Sprawdzić szczelność pierścieni uszczelniających na silniku i przekładni,
ewentualnie wymienić

3. Skontrolować czy powierzchnia koła zamachowego jest równa i bez rowków !
Przy obróbce powierzchni (ciernych względnie przylgowych) uważać na przewidziane
tolerancje

UWAGA: Powierzchnie przykręcania zeszlifować na ten sam wymiar !

4. Zwrócić uwagę na prawidłowe wycentrowanie tarczy sprzęgła/ koła zamachowego !
Krawędź centrowania na sprzęgle i kole zamachowym musi przy centrowaniu
zewnętrznym być bez zarzutu !

5. Docisk tarczy dokręcić na zmianę na krzyż z odpowiednią siłą (ewentualnie użyć lakieru
ochronnego do śrub)

6. Skośność końcówek sprężyny talerzowej względnie dźwigni, wywołaną poprzez tolerancję
grubości okładzin, reguluje się samemu po krótkim dotarciu. Poprawki fabrycznych,
stałych ustawień prowadzą do utraty gwarancji



7. Tarczę sprzęgła sprawdzić przed montażem na bicie boczne za pomocą urządzenia
kontrolno-nastawczego. Wycentrować tarczę sprzęgła przy pomocy narzędzi do
centrowania.

8. Położenie montażowe tarczy

9. Skontrolować wał przekładni ! Do smarowania profilu zębatego piasty i dźwigni
wysprzęglajacej/ tulejki prowadzącej należy używać smarów bez części stałych.
Po nasmarowaniu nałożyć tarczę sprzęgła na wał przekładni i usunąć nadmiar smaru

Chemicznie niklowane piasty nie wymagają smarowania !

10. Skontrolować tulejkę prowadzącą na zużycie i ewentualnie wymienić. Przy montażu
łożyska używać odpowiednich smarów (nadmiar smarów usunąć)

11. Ustawić luz łożyska (2-3mm). Przy obracającym się łożysku uważać na prawidłowe
obciążenie (między 80 – 100 N). Łożysko ze złączką z tworzyw sztucznych skombinować
z metalową tulejką

12. Sprawdzić działanie i zużycie sprzęgła ! Skontrolowanie ww. punktów świadczy
o fachowym wykonaniu naprawy. Skontrolować łożyska przy systemach drążkowych !

13. Odpowietrzyć hydraulikę sprzęgła. Czy hydraulika daje pełen skok na łożysku
wysprzęglającym i wraca do pozycji wyjściowej?

14. Skontrolować centrowanie pomiędzy obudową przekładni a silnikiem. Ewentualnie



10. Odpowietrzyć hydraulikę sprzęgła. Czy hydraulika daje pełen skok na łożysku
wysprzęglającym i wraca do pozycji wyjściowej?

11. Skontrolować centrowanie pomiędzy obudową przekładni a silnikiem.
Ewentualnie wymienić puszki centrujące.
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