UKO 629.113.004.67

N O R M A

ŚRODKI

BRANŻOWA

Odbiór po naprawie zespołów
pojazdów samochodowych
dostarczanych luzem

TRANSPORTU
DROGOWEGO ,
EKSPLOAT ACJA ,
OBSŁUGA ,

Osie przednie nie

NAPRAWA

WSTĘP

Przedmi o tem arkusza normy s ą wymagania i badania
dotyczące nie nap ędzanych osi przednich odbieranych
luzem po naprawie główn ej.
2. WYMAG ANIA
2.1. Sworznie kuliste powinny b yć osadzo ne w s toż
kowych o tworach ramion , zgodnie z dokum e nt acją
te chn o l ogiczną wytwórcy. Zmiana położe nia ra mion
powinna od bywa ć s ię płynni e, bez zac i ęć (za kle s zc zeń).
2.2. Kołki klinowe usta laj ące swo rznie zwrotnic
w belce osi przedniej powinn y b yć osadzone sztywno ,
bez wyczuwal nego lu zu, w sposó b przewidziany w dokum entacji konstrukcyj nej wytwórcy.
2.3. Luz poosiowy zwrotnicy na sworzn iach nie powinien pr ze kraczać wart ośc i maksymalnych przewid zianych w do kumentacji ko nstrukcyjnej wytwórcy.
2.4. Opory mechaniczne. Obracanie się zwrotnic na
sworzniach o ra z piast kół na łożyska c h po winno odbywać s i ę w sposób płynny , bez zacięć i nadmi ernego
o poru. Bębny hamulc owe powinn y b yć wyważone.
2.5. Szczęki hamulcowe nie obciążone s iłą hamującą
nie po winn y oc i erać s i ę o b ę ben ha mulcowy. Luz mię 
dzy szczęką h a mulc o w ą a bębnem powinien być zawa rty w granicach przewidzianyc h w d o kumentacji konstrukcyjnej wytwórc y.
2.6. Geometria zawieszenia - kąt y pochylen ia i s krę
tu k ół, kąty poch ylen ia i wyprzed zenia sworznia o ra z
zbieżność kół powi nn y być zgodne z wielko ścia mi
podanymi w dokumentacji kons truk cyjnej wy twórcy .
2.7. Pozostał e wymagania - wg BN-86/3615-1 7I0 1.

3. BADANIA
3.1. Rodzaje
nap rawIO ną

oś

badań.

napędzane

Wymagania i badania

l.

Do

badań należy pobierać każdą

przed ni ą.

Bad a nia i próby odb iorcze

obejmuj ą:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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badania ogó ln e wg BN-86/ 3615-17/01,
sprawdzenie sworzn i (2.1),
sprawdzenie k ołków klinowych (2 .2) ,
sp rawdzenie luzu poosiowego zwrotnicy (2.3) ,
sprawdzenie o porów mechanicznych (2.4) ,
sprawdzenie ustawienia szczęk hamulcowych (2 .5),
sprawdzenie geometrii zawiesze nia (2 .6).

3.2. Opis badań
3.2.1. Badania ogólne

n a leż y

prze prowadzać

wg

BN-86/36 15-17 lO I.

3.2.2. Sprawdzenie osadzenia sworzni kulistych w kamieniach sworznia i stożkowych otworach ramion należy pr ze prowadzać manualnie.
3.2.3. Sprawdzenie osadzenia kołków klinowych w pię
śc i ac h belki ustalających sworznie zwrotnic n a leży wyk onywać manualnie .·
3.2.4. Sprawdzenie luzu poosiowego zwrotnicy zawartego międ zy górnym uch em zwrotnicy i belką osi należy
przeprowadzać za pom ocą szczel inomierza.
3.2.5. Sprawdzenie oporów należy wykonywać metodą manualną, przez poruszenie bębna , w kierunku prostopadłym do płaszcz yz ny obrotu , w celu sprawdzenia
właściwego osadzenia zwrotnicy, a także obracając
pia s tę rę ką , w celu sprawdzenia oporów łożysk . Bębn y
uważ a się za wyważone , jeżeli po 3 kolejnych wprowad zeniach bębnów w ruch obrotowy zatrzymają się
one w różnych , przypa dkowych poł oże niach.
3.2.6. Sprawdzenie" ustawienia szczęk hamulcowych
należy wykonywać przez pomiar luzu między o kładzi
nami szczę k hamulcowych a bębnem za pomocą szczelinomierza.
3.2.7. Sprawdzenie geometrii zawieszenia należy przeprow adzać na specja ln ym stanowisku i za pomocą specjalnego o przyr zą d owa nia. Oś powinna być zamocowana jak w poje ź dzi e na płaszczyznach mocowania resorów i wyposażenia w kontrolne (technologiczne) koła
jezdne.
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4. OCENA WYNIKÓW BADAŃ
Oś należy uznać za zgodną z wymaganiami niniejszego arkusza normy, jeżeli wszystkie badania dały wynik dodatni. Dla takich osi należy sporządzić świa
dectwo kontroli technicznej.

Jeżeli choć

jedno · badanie dało wynik uiemny na
skutek usterki, która nie mogła być usunięta na
bieżąco w czasie badań, to oś należy uznać za nIezgodną z wymaganiami nInIejszego arkusza riormy
i zwrócić do ponownej naprawy.
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