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Wstęp

Spis treści

MAHLE jest wiodącym partnerem w dziedzinie
rozwoju i producentem elementów i systemów
silnikowych dla przemysłu motoryzacyjnego.

Te same wysokie wymagania jakościowe obowiązują również

Wspólnie z producentami silników i pojazdów
na całym świecie inżynierowie firmy MAHLE
opracowują wyroby o najwyższej jakości.

Liczne kontrole w czasie trwania i po zakończeniu produkcji gwa-

Budowa i zasada działania alternatora

04

5

Działanie

5.1

Brak działania alternatora

w stosunku do części zamiennych przeznaczonych na rynek
wtórny.

1
rantują niezmiennie wysoki poziom jakości wyrobów MAHLE.

Wnikanie płynu		

		
5.2

1.1

Wnikanie płynu do alternatora
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Jeżeli podczas eksploatacji dojdzie do niespodziewanej awarii,
to jej przyczyna tkwi zwykle w otoczeniu silnika. Przyczynami
awarii mogą być również błędy obsługi, błędy montażowe lub
stosowanie nieodpowiednich narzędzi.
Niniejsza broszura opisuje typowe uszkodzenia. Wskazuje ich
przyczyny i możliwości ich uniknięcia w przyszłości. To znacznie
ułatwia poszukiwanie przyczyn usterek. Wskazówki pomogą za-
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Błędy montażowe
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Koło pasowe I
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Regulator
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Przyłącze elektryczne
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pewnić długie i niezawodne działanie naszych produktów, a tym
samym – odpowiednio długą żywotność silnika.
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Zanieczyszczenie

Nasi eksperci mają również do czynienia z dużo bardziej skom-

3.1

Silne zanieczyszczenie wewnątrz alternatora

4

Mechanika

4.1

Mechaniczne uszkodzenia alternatora

		

(uszkodzone diody prostownicze)
ze złączem czujnika akumulatora
po osiągnięciu określonego przebiegu
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Brak działania alternatora
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Brak działania alternatora
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(uszkodzone diody wzbudzenia)
Brak działania alternatora

wirnik wydaje odgłosy tarcia
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Alternator bez mocy,
kontrolka ładowania nie gaśnie
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plikowanymi uszkodzeniami, których wyjaśnienie wykraczałoby
jednak poza zakres niniejszej broszury. W przypadku niejasności związanych z uszkodzeniami naszych produktów chętnie
przebadamy je u nas i przygotujemy dla Państwa stosowną
ekspertyzę. Prosimy o kontakt z odpowiednim partnerem dys-
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Budowa i zasada działania
alternatora

1

Wiele funkcji w pojeździe wymaga zasilania prądem elektrycz-

Do przetwarzania prądu przemiennego służy prostownik most-

nym. Jest on wytwarzany przez alternator podczas pracy silnika

kowy z diodami dużej mocy. Cewka wzbudzenia wirnika jest za-

spalinowego. Z kolei akumulator magazynuje energię i pełni rolę

opatrywana w prąd przez regulator, w zależności od aktualne-

bufora.

go zapotrzebowania pojazdu. Regulator doprowadza napięcie

2

5

4

6

7

3

poprzez szczotki węglowe na pierścienie ślizgowe na wirniku.
Alternator musi być skonstruowany w taki sposób, aby mógł
zapewnić odpowiednie zasilanie wszystkich odbiorników elek-

Ze względu na straty elektromagnetyczne i opór elektryczny

trycznych, które są używane przez dłuższy okres czasu. Należy

podzespołów oprócz energii elektrycznej w alternatorze wytwa-

przy tym również uwzględnić standardowe prędkości obrotowe

rzane jest również ciepło. W związku z tym w zależności od wy-

silnika.

konania na wale wirnika montuje się jeden lub dwa wentylatory
do odprowadzania ciepła.

Alternator jest zazwyczaj napędzany przez silnik pojazdu za pośrednictwem paska. Wewnątrz alternatora wirnik obracający się
w nieruchomym stojanie indukuje prąd elektryczny. Większość
alternatorów to trójfazowe prądnice prądu przemiennego.
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Przykładowy schemat elektryczny

Charakterystyki alternatora

pierścienie ślizgowe
9

Tylne łożysko

10

Wirnik

11

Stojan

12

Przednie łożysko
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Wnikanie płynu
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Wynik oględzin:
n

Alternator zaolejony na zewnątrz (olej

n

Starty materiał ze szczotek jako

n

pasta w okolicy regulatora
n

Przegrzanie szczotkotrzymacza

licznego lub układu paliwowego
n

silnikowy, hydrauliczny lub napędowy)
n

Alternator nie dostarcza mocy lub
moc jest za mała

n

n

Silne zużycie szczotek

Zanieczyszczenie alternatora podczas
wymiany filtra

n

Przyczyny:
n

do silnika

Wnikanie płynu do alternatora (olej

n

Przeciążenie termiczne alternatora,
wyciek smaru z łożysk alternatora

silnikowy, hydrauliczny lub napędowy)

Silne zużycie pierścieni ślizgowych

Zanieczyszczenie przy wlewaniu oleju

Zanieczyszczenie

Do alternatora

Nieszczelność silnika, układu hydrau-

-

Środki zaradcze i zapobieganie:
n

Wymienić alternator

n

Znaleźć i usunąć przyczynę nieszczelności układu smarowania, hydraulicznego lub paliwowego

n

Błędy montażowe

1.1 Wnikanie płynu

W przypadku mocnego obciążenia

n

Podłączone odbiorniki elektryczne

pyłem i innymi zanieczyszczeniami:

muszą być kompatybilne z mocą

regularnie czyścić wlot powietrza,

alternatora. W przypadku podłącze-

wentylator i alternator

nia dodatkowych odbiorników elektrycznych należy w razie potrzeby
wybrać alternator oferujący wyższy
Mechanika

zakres mocy.

Zaolejony regulator

Uwaga!
W przypadku wycieku oleju do komory silnika nie używać do czyszczenia
alternatora żadnych cieczy palnych – niebezpieczeństwo pożaru!

Silnie zaolejony alternator

Silnie zaolejony alternator

Zaolejony regulator z lepiącym się startym materiałem ze szczotek

Działanie

Silnie zaolejone pierścienie ślizgowe

Moc

Olej w alternatorze
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Wnikanie płynu
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2.1 Błędy montażowe

Wynik oględzin:
n

Uszkodzony/ułamany gwint wału

Przyczyny:
n

n

Nakrętka koła pasowego dokręcona w sposób niekontrolowany

Nakrętka koła pasowego dokręcona

za pomocą klucza udarowego

Koło pasowe l

Błędy montażowe

przy użyciu zbyt dużego momentu
dokręcającego (nadmierne obciążenie

-

Zanieczyszczenie

wału przy gwincie)

Środki zaradcze i zapobieganie:
n

Wymienić alternator

n

Zamocować wał przy użyciu
odpowiedniego klucza imbu-

n

Dokręcać nakrętki koła pasowego

M16 × 1,5: 95 Nm +/- 5 Nm,

przy użyciu zalecanego momentu

M27 × 1,5: 152 Nm +/- 17,5 Nm

obrotowego:

Działanie

Uwaga!
Do dokręcania nakrętki koła pasowego nigdy nie używać klucza udarowego.
Klucza udarowego używać wyłącznie do odkręcania nakrętki. Wcześniej
należy sprawdzić ustawienie kierunku obrotów!

Mechanika

sowego lub wielozębnego

Resztki odłamanego wału w nakrętce

Wał alternatora odłamany z powodu zbyt dużego momentu dokręcającego
(klucz udarowy)

Moc

Mocno uszkodzony gwint wału alternatora
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n

Brak mocy w alternatorze po osiągnięciu określonego przebiegu

Koło pasowe ll

n

n

Odgłosy w alternatorze

n

Luźne koło pasowe

n

Ślady zużycia na kole pasowym

n

Silne zużycie/starcie gwintu na wale

n

Wyraźny luz promieniowy wirnika po

n

przedniego łożyska kulkowego
n

Wirnik dotykał stojana

n

Ślady ocierania na wirniku

n

Blachy stojana są częściowo prze-

Mechanik przykręcił wolne koło
pasowe do wału bez wymaganych
podkładek dystansowych. Z tego
powodu wewnętrzny pierścień
łożyska tocznego nie był odpowiednio mocno osadzony na wale.
Wał przekręcił się w wewnętrznym

mieszczone w kierunku obwodowym

Zapala się kontrolka ładowania

n

Mocne zużycie wału w okolicy

pierścieniu łożyskowym i uległ

i powodowały zwarcia w uzwojeniach

zużyciu. Większy luz pomiędzy
pierścieniem łożyskowym a wałem

Przyczyny:

sprawił, że wirnik nie był prowadzony
czysto i ocierał się o stojan. Blachy

n

stronie koła pasowego

Nakrętka nie została dokręcona

wewnątrz stojana zostały przemiesz-

odpowiednio mocno na wale.

czone względem siebie i powo-

W związku z tym koło pasowe

dowały zwarcia w uzwojeniach.

było luźne i obracało się na wale.
-

Środki zaradcze i zapobieganie:
n

n

Wymienić alternator
Zamocować wał przy użyciu odpowiedniego klucza imbusowego lub

Błędy montażowe

Wynik oględzin:

n

Podczas montażu koła pasowego

n

Dokręcać nakrętki koła pasowego

podkładać odpowiednie podkładki

przy użyciu zalecanego momentu

dystansowe

obrotowego:
M16 × 1,5: 95 Nm +/-5 Nm,
M27 × 1,5: 152 Nm +/- 17,5 Nm
Mechanika

wielozębnego

Zanieczyszczenie

2.2 Błędy montażowe

Wyraźnie widoczne zużycie wału w okolicy łożyska (nakrętka była luźna)

Ślady ocierania wirnika o stojan spowodowane zużyciem wału

Mocne starcie końcówki wału przez koło pasowe (nakrętka była luźna)

Mocne starcie końcówki wału przez koło pasowe (nakrętka była luźna)

Mocne zużycie wału w okolicy przedniego łożyska kulkowego
(nakrętka była luźna)

Wolne koło pasowe zamontowane bez podkładki dystansowej

Alternator z wolnym kołem pasowym zamontowanym przez klienta

Moc

Działanie

Wyraźnie widoczne zużycie wału w okolicy łożyska kulkowego
(nakrętka była luźna). Z powodu większego luzu wirnik ocierał o stojan.
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Wynik oględzin:
ładowania świeci się (brak mocy)
n

Bezpośrednio po zamontowaniu
nowego regulatora: niska moc

Gruba struktura pęknięcia szczotki
węglowej (gwałtowne pęknięcie),

nię styku złamanej szczotki i niewyna odpowiednim pierścieniu ślizgowym

Przyczyny:
n

Podczas demontażu lub montażu
regulatora: zaczepienie i złamanie
szczotki węglowej

n

Złamana szczotka węglowa przewodzi
niewielki prąd wzbudzenia: brak mocy

czasem lekkie ślady pierścienia ślizgo-

lub niewielka moc w alternatorze

wego na środku złamanej szczotki

-

Ze względu na zbyt małą powierzchstarczający docisk: większe iskrzenie

alternatora
n

n

ślizgowym

Od razu lub krótko po zamontowaniu nowego regulatora: kontrolka

Regulator

Rowki i przypalenia na pierścieniu

Błędy montażowe

n

n

Zanieczyszczenie

2.3 Błędy montażowe

Środki zaradcze i zapobieganie:
n

Regeneracja alternatora

n

Podczas demontażu lub montażu
regulatora wcisnąć szczotki do regu-

n

W przypadku zahaczenia szczotek,
nie używać siły

latora w kierunku przeciwnym do siły
sprężyny, tak aby zapobiec zahacze-

Działanie

Mechanika

niu szczotek

Szczotka złamana podczas demontażu/montażu regulatora

Szczotka złamana podczas demontażu/montażu regulatora

Moc

Pierścienie ślizgowe uszkodzone przez złamaną szczotkę węglową

15
Wnikanie płynu
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Wynik oględzin:
n

Akumulator nie jest ładowany

Przyczyny:
n

w wystarczającym stopniu

Przyłącze elektryczne

n

Luźna nakrętka na złączu B+

n

Przebarwienia termiczne na

n

Jeśli nakrętka jest poluzowana lub nieprawidłowo dokręcona, to rezystancja
styku powoduje wzrost temperatury

Niewystarczająco mocno dokręcona

komponentów, a prądy ładowania –

nakrętka na B+

powstawanie łuków elektrycznych

Przewód przyłączeniowy nie został
zamocowany zgodnie z wytycznymi
producenta. Swobodnie poruszające

trzpieniu złącza B+
n

n

się przewody mogą spowodować

Błędy montażowe

2.4 Błędy montażowe

poluzowanie nakrętki

Trzpień złącza B+ częściowo
wypalony

n

Nakrętka i podkładki mają ślady

-

Zanieczyszczenie

przypalania i topienia

Środki zaradcze i zapobieganie:
n

Regeneracja alternatora

n

Sprawdzić przewód przyłączeniowy
i końcówkę kablową pod kątem
uszkodzeń, w razie potrzeby wymienić

n

Zamocować przewód przyłączeniowy

n

Dokręcić nakrętkę, stosując zalecany

zgodnie z wytycznymi producenta

moment obrotowy:

pojazdu, aby zapobiec swobodnemu

M5: 3,3 Nm +/- 0,6 Nm

zwisaniu przewodu

M6: 5,1 Nm +/- 0,9 Nm
M8: 11 Nm +/- 2 Nm

Działanie

Mechanika

M10: 11,8 Nm +/- 2,3 Nm

Słabo dokręcona nakrętka na złączu B+

Przypalenia na końcówce kablowej

Wypalone złącze B+

(powiększenie)

Moc

Przypalenia na podkładkach i nakrętce

17
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n

n
n

moc lub nie dostarcza jej wcale

Silne zanieczyszczenie wewnątrz alternatora

n

Alternator wydaje odgłosy

n

Łożysko kulkowe ciężko pracuje

n

Przebarwienia termiczne na
izolacjach miedzianych uzwojeń
i przewodach w alternatorze

n

Szczotki węglowe i pierścienie
ślizgowe są mocno zużyte jak

n

Silne zanieczyszczenie i nagar
również wewnątrz alternatora

n

wyciekający z łożyska), a co za tym
idzie, większe przywieranie pyłu.
n

Zmniejszone odprowadzanie ciepła
ze względu na nagromadzenie
przywartego pyłu i zanieczyszczeń:

Uszkodzone diody

przeciążenie termiczne und uszkodzenie komponentów alternatora

Przyczyny:

n

Przeciążenie termiczne łożyska
kulkowego: zmniejszenie nośno-

n

na swój przebieg
-

nami (olej, paliwo, chłodziwo, smar

Alternator jest mocno zanieczyszczony na zewnątrz

Alternator dostarcza niewielką

Zanieczyszczenie alternatora pły-

Silne zanieczyszczenie pyłem lub

ści warstwy smaru. Wyciek smaru

zanieczyszczenia z otoczenia

skutkuje uszkodzeniem bieżni kulek.

Środki zaradcze i zapobieganie:
n

Regeneracja alternatora

Błędy montażowe

Wynik oględzin:

Zanieczyszczenie

3.1 Zanieczyszczenie

n

W przypadku silnego gromadzenia

n

W przypadku zanieczyszcze-

się zanieczyszczeń podczas pracy:

nia płynami: znaleźć przyczy-

starannie czyścić alternator i komorę

nę i usunąć nieszczelności

silnika w odpowiednio krótkich odstę-

Brud na uzwojeniach stojana

Mocne zanieczyszczenie prostownika i diod wzbudzenia

Przebarwienia i rowki spowodowane zanieczyszczeniem pierścieni ślizgowych
alternatora

Działanie

Silnie zanieczyszczony alternator

Uwaga!
W przypadku wycieku oleju do komory silnika nie używać do czyszczenia
alternatora żadnych cieczy palnych – niebezpieczeństwo pożaru!

Mechanika

pach czasu

Moc

Silne zanieczyszczenie regulatora. Przegrzane szczotki węglowe, zablokowane w stopionej prowadnicy.
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Wynik oględzin:

Mechaniczne uszkodzenia alternatora

n

Alternator dostarcza niewielką moc lub
napięcie lub nie dostarcza ich wcale

n

Brak działania

n

Złamana obudowa regulatora

n

Uszkodzenia pokrywy z tworzywa

n

Odgłosy tarcia przy ręcznym

sztucznego

Przyczyny:
n

Alternator został uszkodzony
podczas transportu

obracaniu koła pasowego

n

Alternator spadł podczas montażu

n

Alternator uderzył o inny element

n

Wygięte przyłącza elektryczne

n

Alternator ciężko pracuje

n

Złamane przyłącza elektryczne

n

Alternator jest zablokowany

n

Uszkodzone elementy i podzespoły

w komorze silnika

Błędy montażowe

4.1 Mechanika

wewnątrz uszkodzonej pokrywy

-

Zanieczyszczenie

z tworzywa sztucznego

Środki zaradcze i zapobieganie:
n

Nie rzucać i nie upuszczać alternatora

n

Przed rozpoczęciem montażu

n

koniecznie sprawdzić opakowanie
i alternator pod kątem uszkodzeń
n

Obrócić ręką wał alternatora, zwracając uwagę na nietypowe odgłosy

n

W razie stwierdzenia uszkodzeń

n

Podczas montażu alternatora

nie montować alternatora w celu

najpierw przymocować go co

uniknięcia kosztów następczych

najmniej jedną śrubą w taki

Podczas montażu alternatora unikać

sposób, aby nie mógł spaść

uderzania o inne elementy w komorze
silnika

Mechaniczne uszkodzenie diody mocy i uchwytu z tworzywa sztucznego

Przemieszczenie blaszanych płytek wewnątrz stojana

Odkształcenie (wgniecenie) stojana (np. po upadku alternatora)

Działanie

Ułamana pokrywa obudowy alternatora

Mechanika

lub utrudnione poruszanie

Odkształcona i popękana obudowa regulatora
(przeciążenie mechaniczne)

Obudowa pęknięta z powodu przeciążenia
mechanicznego

Moc

Złamane złącze kondensatora
(np. alternator spadł)
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Brak działania alternatora (uszkodzone diody wzbudzenia)

Przyczyny:

n

Alternator nie dostarcza mocy

n

Zwarcie przy podłączaniu przewodów

n

Zapala się kontrolka ładowania

n

Zmiana biegunowości złączy

n

Stopione i/lub pęknięte diody

n

Zwarcie z innymi elementami

wzbudzenia
n

w komorze silnika

Nadtopienia i ślady erozji spowodowane iskrzeniem na obudowie
regulatora, alternatorze lub złączach

-

Błędy montażowe

Wynik oględzin:

n

Zwarcie z narzędziami

n

Odłączenie akumulatora podczas
pracy silnika

Zanieczyszczenie

5.1 Działanie

Środki zaradcze i zapobieganie:
n

Regeneracja alternatora

n

Odłączyć akumulator przed rozpo-

n

częciem prac przy alternatorze
n

Zwrócić uwagę na prawidłową biegu-

n

n

W przypadku uruchamiania silnika

rozpoczęciem prac przy karoserii

przy pomocy innego akumulatora

wykonywanych przy użyciu elek-

zwrócić uwagę na prawidłową

trycznych urządzeń spawalniczych

biegunowość

Odłączyć akumulator przed podłączeniem szybkiej ładowarki

n

Nigdy nie odłączać akumulatora
przy pracującym silniku (przepięcie)
Mechanika

nowość przewodów przyłączeniowych

Zawsze odłączać akumulator przed

Przepalona dioda wzbudzenia (zwarcie)

Przypalenia spowodowane zwarciem na obudowie alternatora

Przewód przewodzący prąd powoduje zwarcie na regulatorze

Działanie

Ślady wyładowań łukowych na obudowie alternatora

Moc

Oznaki zwarcia na przyłączu masy i obudowie regulatora
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Wynik oględzin:
n

Alternator dostarcza niewielką moc

Przyczyny:
n

lub nie dostarcza jej wcale

Brak działania alternatora (uszkodzone diody prostownicze)

n

Przepalone złącza jednej lub większej
liczby diod prostowniczych

n

n

pomocy innego akumulatora
n

Przeciążenie diod spowodowane zbyt silnym prądem

Zmiana biegunowości złączy B+
i B- na alternatorze (jeśli B- jest
wykonane jako zacisk śrubowy)

Diody prostownicze nie przewodzą
prądu w obu kierunkach

Zmiana biegunowości przy
uruchamianiu silnika przy

Zmiana biegunowości przy
podłączaniu akumulatora

n

n

n

Nieprawidłowe podłączenie szybkiej

Błędy montażowe

5.2 Działanie

ładowarki lub skoki napięcia

Diody prostownicze przewodzą prąd

-

Zanieczyszczenie

w obu kierunkach

Środki zaradcze i zapobieganie:
n

Regeneracja alternatora

n

Odłączyć akumulator przed rozpo-

n

częciem prac przy alternatorze
n

Zwrócić uwagę na prawidłową biegu-

n

n

W przypadku uruchamiania silnika

rozpoczęciem prac przy karoserii

przy pomocy innego akumulatora

wykonywanych przy użyciu elek-

zwrócić uwagę na prawidłową

trycznych urządzeń spawalniczych

biegunowość

Odłączyć akumulator przed podłączeniem szybkiej ładowarki

n

Nigdy nie odłączać akumulatora
przy pracującym silniku (przepięcie)

Działanie

Mechanika

nowość przewodów przyłączeniowych

Zawsze odłączać akumulator przed

Przepalona szyna miedziana

Moc

Złącze diody mocy stopione na skutek zwarcia

25
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Wynik oględzin:

Brak działania alternatora ze złączem czujnika akumulatora

n

Alternator nie dostarcza mocy

n

Zapala się kontrolka ładowania

Przyczyny:
n

Przewód czujnika akumulatora nie
został podłączony do alternatora
Błędy montażowe

5.3 Działanie

(złącze „S”)
n

Uszkodzony czujnik akumulatora

n

Przerwanie przewodu czujnika

n

Zwarcie na przewodzie czujnika

n

Alternator nie jest przeznaczony

Środki zaradcze i zapobieganie:
W przypadku niektórych zastosowań

podłączony, to regulator zmniejsza moc

czujnik monitoruje temperaturę akumu-

alternatora do zera.

latora. Jeśli temperatura akumulatora
jest zbyt wysoka, moc alternatora jest
zmniejszana, aby zapobiec uszkodzeniu.
Jeśli wartość rezystancji czujnika jest
zbyt wysoka lub czujnik w ogóle nie jest

n

Jeśli pojazd nie jest wyposażony
w czujnik akumulatora, zamontować inny (odpowiedni) alternator

n

Podłączyć czujnik akumulatora

n

Sprawdzić czujnik akumulatora

n

Sprawdzić przewód czujnika

do pojazdu/silnika na podstawie
katalogu MAHLE)

Działanie

akumulatora

(prawidłowe przyporządkowanie

Mechanika

-

Zanieczyszczenie

do tego zastosowania

Czujnik temperatury akumulatora

Moc

Alternator ze złączem „S” czujnika akumulatora
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n

Brak działania alternatora po osiągnięciu określonego przebiegu

Zapala się kontrolka ładowania

n

Brak mocy w alternatorze

n

Pęknięte połączenie lutowane

Przyczyny:
n

n

Przerwanie przewodu wewnątrz

-

n

n

Uszkodzone koło pasowe biegu jałowego również powoduje silne wibracje

n

manym uchwytem alternatora

Efekt wibracji: uszkodzenie połączeń
lutowanych, przerwanie przewodu,
przetarcie izolacji elektrycznej

Wibracje całego silnika spowodowane uszkodzeniem amortyzatora

alternatora
n

Silne drgania spowodowane zła-

Silne wibracje silnika spowodowane
usterką układu wtryskowego

wane przez luźną śrubę mocującą

wewnątrz alternatora
n

Silne drgania alternatora spowodo-

n

drgań lub zawieszenia silnika

Zwarcie na uzwojeniach stojana

Środki zaradcze i zapobieganie:
n

Błędy montażowe

Wynik oględzin:

Zanieczyszczenie

5.4 Działanie

Regeneracja alternatora

n

Koniecznie znaleźć i usunąć przyczyny
wibracji

n

Sprawdzić działanie wolnego
koła pasowego i w razie potrzeby

Działanie

Mechanika

wymienić

Przetarcie izolacji uzwojeń

Moc

Złamanie spoiny lutowanej na alternatorze spowodowane silnymi wibracjami silnika

29
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Wynik oględzin:
n

Alternator bez mocy, wirnik wydaje odgłosy tarcia

n

n

Brak mocy w alternatorze

n

Podczas pracy alternator wydaje

n

n

Wał wirnika wykazuje duży luz
promieniowy

n

Metaliczny pył wewnątrz alternatora

n

Podczas obracania ręką wirnik

n

alternatora. Wyciek smaru z łożyska

Uszkodzenie łożyska spowodowane

n

Mocne drgania napinacza paska

Uszkodzenie łożyska spowodowane przeciążeniem termicznym
kulkowego i bardzo duże zużycie

zbyt mocnym naprężeniem paska

Zapala się kontrolka ładowania

niepokojące odgłosy
n

Przyczyny:

pierścieni obrotowych i kulek.
n

Zbyt duża prędkość obrotowa alter-

Nierównomierna praca silnika spowo-

natora spowodowana zbyt małym

dowana usterką układu wtryskowego

kołem pasowym (przełożenie)

Błędy montażowe

6.1 Moc

Uszkodzenia łożyska silnika
spalinowego

n

Wnikanie wody do łożyska tocznego

Środki zaradcze i zapobieganie:
n

Regeneracja alternatora

n

Użyć nowego paska i nowego

n

napinacza
n

Ustawić naprężenie paska zgodnie
z wytycznymi producenta

n

Sprawdzić silnik spalinowy
(równomierność pracy, luz łożysk

n

W przypadku zwiększonego zapo-

strumienia myjki wysokociśnienio-

trzebowania na energię elektryczną

wej bezpośrednio na alternator

z powodu podłączenia dodatkowych

Zidentyfikować i usunąć przyczynę przeciążenia termicznego

odbiorników: wybrać alternator
o odpowiednio wyższej mocy

(wnikanie zanieczyszczeń, sprawdzić
podłączoną moc całkowitą)

Działanie

wału korbowego)

n

Podczas mycia silnika nie kierować

Mechanika

-

Zanieczyszczenie

wydaje odgłosy tarcia

Przegrzane łożysko toczne i wyciek smaru

Moc

Ślady tarcia wirnika na stojanie
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Alternator bez mocy, kontrolka ładowania nie gaśnie

n

Brak mocy w alternatorze

n

Kontrolka ładowania nie gaśnie
przy pracującym silniku

n

Zgnieciony przewód od D+

n

Uszkodzona izolacja kabla

Przyczyny:
n

Zakleszczenie przewodu podczas
wymiany regulatora

n

Zwarcie na przewodzie D+

-

Środki zaradcze i zapobieganie:
n

Regeneracja alternatora

n

Błędy montażowe

Wynik oględzin:

Zanieczyszczenie

6.2 Moc

Podczas montażu alternatora
i wymiany regulatora zwrócić
uwagę, aby nie doszło do zaklesz-

Działanie

Mechanika

czenia przewodów elektrycznych

Kabel od D+ zakleszczony pod obudową regulatora

Zgnieciony kabel

Moc

Kabel od D+ zakleszczony pod obudową regulatora
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Glosariusz

Glosariusz

Termin

Objaśnienie

Termin

Objaśnienie

Dioda

Diody to półprzewodniki, które umożliwiają przepływ prądu tylko w jednym kierunku. Stosując odpowiedni układ można
tworzyć prostowniki, które będą przetwarzać prąd przemienny na stały.

Wentylator zewnętrzny

W alternatorach tradycyjnych zewnętrzny wentylator znajduje się pomiędzy kołem pasowym a obudową alternatora.
Wentylator prowadzi powietrze chłodzące od tylnej pokrywy przez alternator. Zaleta: w razie potrzeby można zmienić
kierunek obrotów alternatora przy pomocy innego wentylatora.

Dioda mocy

Diody przeznaczone do dużego natężenia prądu. Ze względu na określone straty w diodach powstaje ciepło. Diody mocy
mają często aluminiową obudowę wprasowaną w radiator.

Wirnik

We wnętrzu wirnika znajduje się cewka elektromagnetyczna. Końcówki wirnika mają formę pazurów wygiętych nad cewką.
W ten sposób powstaje pole magnetyczne z naprzemiennymi biegunami północnymi i południowymi.

Dioda wzbudzenia

Diody wzbudzenia zapewniają regulatorowi napięcie zasilające ze wszystkich trzech faz.

Emalia izolacyjna

Izolacja drutów miedzianych z żywicy syntetycznej. Emalię izolacyjną stosuje się głównie w przypadku miedzianych drutów
nawojowych. Izolacja jest bardzo cienka, dlatego pozwala na nawinięcie większej liczby zwojów na małej przestrzeni.

Koło pasowe

Koło pasowe napędza alternator. Ważne jest, aby koła pasowe alternatora i wału korbowego znajdowały się w jednej
płaszczyźnie.

Kondensator

Kondensator to magazyn energii. Może krótkotrwale gromadzić energię, a następnie ją oddawać. W ten sposób kondensator wyrównuje wahania napięcia (wygładzanie).

Nakrętka centralna

Nakrętka centralna służy do przykręcenia koła pasowego do wału. Do przykręcenia nakrętki należy koniecznie zastosować
odpowiedni moment dokręcania.

Napięcie

Alternator dostarcza napięcie, które jest nieco wyższe niż napięcie instalacji elektrycznej pojazdu. Tylko w ten sposób
można zapewnić ładowanie akumulatora pojazdu. W przypadku instalacji elektrycznej pojazdu 12 V alternator dostarcza
napięcie 14 V. Instalacja elektryczna 24 V jest zasilana napięciem 28 V.

Napięcie wzbudzenia

Napięciem wzbudzenia steruje regulator. Regulator doprowadza do wirnika napięcie konieczne do wytworzenia określonej
siły wzbudzającego pola magnetycznego.

Obudowa

Obudowa alternatora pełni ważną rolę w odprowadzaniu ciepła. Wloty i wyloty powietrza oraz szczeliny wentylacyjne
precyzyjnie doprowadzają powietrze chłodzące do elementów krytycznych pod względem termicznym.

Pierścień ślizgowy

Pierścienie ślizgowe doprowadzają prąd wzbudzenia do cewki magnetycznej w wirniku. Regulator doprowadza prąd
wzbudzenia przez szczotki węglowe do pierścieni ślizgowych.

Podkładka dystansowa

Podkładki dystansowe należy umieścić za kołem pasowym w celu uzyskania prawidłowego położenia osiowego koła
pasowego. Ważne jest, aby koło pasowe zostało mocno ściśnięte z wałem i wewnętrznym pierścieniem łożyskowym
łożyska kulkowego za pomocą nakrętki centralnej.

Pokrywa ochronna

Do alternatorów tradycyjnych dostępne są specjalne pokrywy ochronne o drobnych oczkach. Zatrzymują one większe
ciała obce na zewnątrz.

Prąd ładowania

Wartość prądu wytwarzanego przez alternator. Im wyższy prąd ładowania, tym większa energia mechaniczna potrzebna
do napędzania alternatora. Właśnie dlatego regulator reguluje napięcie wzbudzenia w taki sposób, aby alternator wytwarzał
tylko tyle prądu, ile potrzebują odbiorniki.

Prostownik

Układ diod (diody mocy) umożliwiający przetwarzanie trójfazowego prądu przemiennego/prądu trójfazowego na prąd stały.

Przypalenia

Przebarwienia izolacji lub topienie metalowych elementów spowodowane wyładowaniem łukowym.

Regulator

Reguluje napięcie wzbudzenia w taki sposób, aby alternator wytwarzał tylko tyle prądu, ile potrzebują odbiorniki.

Stojan

Stojan składa się z trzech uzwojeń z żelaznym rdzeniem. Wewnątrz stojana obraca się wirnik. Zmieniające się pola
magnetyczne generują w stojanie prąd trójfazowy.

Szczotki węglowe

Szczotki węglowe przenoszą napięcie wzbudzenia z regulatora na pierścienie ślizgowe wirnika. W wirniku znajduje się
uzwojenie, które wytwarza wzbudzające pole magnetyczne. Każda końcówka uzwojenia jest połączona z jednym
pierścieniem ślizgowym.

Wał

Wał łączy koło pasowe, wentylator i wirnik. Wysoka precyzja jest niezbędna dla zapewnienia długiej żywotności łożysk
tocznych. Wysoka precyzja pozwala również uzyskać niewielką szczelinę pomiędzy wirnikiem a stojanem, co znacznie
zwiększa wydajność alternatora.

Wentylator wewnętrzny

Alternatory kompaktowe są wyposażone w dwa zintegrowane wentylatory, jeden z przodu, a drugi z tyłu wirnika.
Powietrze chłodzące jest zasysane od przodu i prowadzone promieniowo do uzwojenia stojana.

34

35

Serwisy informacyjne
MAHLE

Asortyment produktów MAHLE
Części silnikowe

Uszczelki

Filtry

Chłodzenie silnika i klimatyzacja

Sprawdzona jakość – precyzyjne dopasowanie i trwałość
n

Tłoki

n

Podzespoły układów rozrządu

n

Pierścienie tłokowe

n

Zestawy

n

Tuleje cylindrowe

n

Turbosprężarki i zestawy modernizacyjne/specjalne

n

Łożyska ślizgowe

Asortyment uszczelek dostępny na całym świecie – do ponad 1 mln zastosowań
n

Uszczelki olejowe

n

Szpilki głowicy cylindra

n

n

Uszczelniacze

Ciekawe informacje techniczne
i aktualne rady związane z konserwacją i naprawami wszystkich produk-

Nasz asortyment filtrów – bezkompromisowe oczyszczanie
n

Filtry powietrza

n

Wkłady osuszaczy powietrza

n

Filtry oleju

n

Filtry oleju przekładniowego

n

Filtry paliwa

n

Filtry mocznikowe

n

Filtry kabinowe

tów MAHLE (patrz sekcja „Serwis”
na naszej stronie internetowej)

Wysoki komfort – dzisiaj i jutro
n

Chłodnice chłodziwa, chłodnice powietrza
doładowującego

n

n

n

Kompresory klimatyzacji, skraplacze klimatyzacji

n

Filtry-osuszacze i zasobniki, oleje do kompresora

Zbiorniki wyrównawcze, kabinowe
wymienniki ciepła

n

Chłodnice recyrkulacji spalin, chłodnice oleju

n

Pompy wodne i zestawy

n

Termostaty, łączniki termiczne

n

Plakaty techniczne

n

Informatory na temat uszkodzeń

n

Animacje i filmy instruktażowe

n

Wykaz wielkości napełniania
czynnika chłodniczego i oleju
do kompresora

klimatyzacji

Wentylatory i sprzęgła, wentylatory
skraplacza /chłodnicy chłodziwa

Technical Messenger

n

Parowniki, zawory rozprężne, dysze dławiące

n

Dmuchawy kabinowe, przełączniki klimatyzacji

n

Regulatory dmuchawy klimatyzacji i rezystory,

n

Magazyn MPULSE dla klientów

nastawniki elektryczne do klap mieszających
n

Czujniki

n

Portal CustomerCare
customercare.mahle-aftermarket.com

Rozruszniki i alternatory

Wydajne i trwałe – dla optymalnego rozruchu
n

E-mobilność i elektronika

n

Rozruszniki

n

Alternatory

mahle-aftermarket.com
n

n

Aktuatory i przełączniki

n

Różne czujniki

n

Energoelektronika

n

Elektryczne układy napędowe

n

n

TechPRO® Digital ADAS

n

Urządzenia ArcticPRO® do serwisowania
klimatyzacji

n

Urządzenia FluidPRO do płukania i wymiany

n

Urządzenie OzonePRO do profesjonalnego,
higienicznego czyszczenia

n

Analizator spalin EmissionPRO®

n

Narzędzie programistyczne LogiqPRO

mahlempulse
na Instagramie

n

MAHLE
na YouTube

®

®

oleju w automatycznych skrzyniach biegów

Cyfrowy magazyn dla klientów
mpulse.mahle.com

n

Diagnostyka TechPRO®

E-shop MAHLE
eshop.mahle-aftermarket.com

Efektywne rozwiązania na potrzeby konserwacji i serwisu
n

Katalog online
catalog.mahle-aftermarket.com

Innowacyjne rozwiązania dla przyszłościowej mobilności

n

Wyposażenie warsztatu
i diagnostyka

Strona główna

n

MAHLE
na Facebooku

