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JEDNOSTKA NAPĘDOWA
110 I DÓŁ SILNIKA
Przedmowa
KORZYSTANIE Z PODRĘCZNIKA
Poniższy dokument składa się z dwóch dużych
rozdziałów:
– cechy szczególne,
– naprawa silnika.
Do naprawy podzespołów pojazdu, patrz podręcznik
Napraw oraz odpowiednie Noty Techniczne
pojazdu.
JEDNOSTKA MIARY
– Jednostką wszystkich miar jest milimetr (mm) (jeżeli
brak innej informacji).
– Momenty dokręcania wyrażone zostały w
dekaNewtonometrach (daN.m)
Przypomnienie: 1 daN.m = 1,02 m.kg.
– Ciśnienie wyrażone jest w barach
Przypomnienie: 1 bar = 100 000 Pa.
TOLERANCJE
Momenty dokręcania podane bez tolerancji mają być
przestrzegane z dokładnością:
– w stopniach (±3 st.),
– w daN.m (±10 %).
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JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Rysunek poglądowy
SILNIK J8S TURBO
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JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Rysunek poglądowy
SILNIKI J8S I 852
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JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Identyfikacja silnika
Opis typu silnika znajduje się na płytce znamionowej
umieszczonej na bloku cylindrów.

Płytka zawiera następujące informacje:
A: typ silnika
B: literę homologacji silnika
C: dane producenta
D: znacznik silnika
E: numer fabryczny
silnika F: miejsce montażu silnika
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Identyfikacja silnika

Silnik

Wyzn.

Pojazd

852

700
710
720

1276
1344, 2354, 1354
Pxx3
Txx3
Vxx3

750

J8S

240
330
600
604
620
622
704
708
714
738
742
746
758
774
786
788

J115, S115
Rxx3
X 480
X48A
PxxF
TxxK
X 486
B290
X 488
B29W
X 488
X486, X48W
TxxF
J 114
X 487
X48P

Stopień
sprężania

Średnica
(w mm)

21/1

86

10-5

10

Skok
(w mm)

Pojemność
skokowa
(w cm3)

89

2068

JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Identyfikacja silnika
Skok
(w mm)

Pojemność
skokowa
(w cm3 )

86

89

2068

86

89

2068

Silnik

Wyzn.

Pojazd

Stopień
sprężania

Średnica
(w mm)

J8S

610
612
702
706
711
712
736
740
760
772
776
778

J63D, S63D
J63E
1270
B296
1344 TA, 1354TA
1346, 1356, 1366
B296
X48, 6, V, V 4x4
B546
J635, S635
J 634
J 633

21,5/1

J8S

784
800
814

X480
CJ
XJ

21,5/1
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JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Momenty dokręcania (w daN.m)

A

0,5 do 0,9

B

2,5 do 3

C

1,3 do 1,8

D

2

E

6 do 6,5

F

13

G

2,5

H

1,3

J

5

K

1,25
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JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Momenty dokręcania (w daN.m)
BLOK CYLINDRÓW

*
**

A

2

B

2

C

2,5

Połączenia w układzie wstępnego podgrzewania nakrętka zwory: 0,25 daN.m
Blok aluminiowy: 1,4 do 1,7 daN.m
Blok z blachy:
1,25 daN.m

10-8
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JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Momenty dokręcania (w daN.m)

*

A

3,2 do 3,9

B

2

C

1,3

D

1,4

Turbo:
IHI:
Garrett:

4,5 daN.m
2,6 daN.m

10-9
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JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Momenty dokręcania (w daN.m)

*

A

5

B

5

C

2,25 do 2,75

D

5

E

13

F

2,5

G

1,3

Turbo:
IHI:
Garrett:

4,5 daN.m
2,6 daN.m

10-10
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JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Momenty dokręcania (w daN.m)

A

2

B

4

C

5 do 5,5

10-11
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JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Momenty dokręcania (w daN.m)
A

7

B

2,3

C

6,5±0,25

D

8,75 do 9,75

E

1,3

F

4 do 4,5

*

Świeca M12 moment dokręcania 2 daN.m
Świeca M10 moment dokręcania 1,6 daN.m

**

1 wszy model:
– przewód chłodzenia:
– rampa chłodzenia:
2 -gi model:
– wtryskiwacze same:

***

0,8 do 1 daN.m
2 do 2,5 daN.m
1,2 do 1,4 daN.m

Patrz procedura dokręcania głowicy na stronach 10-16

10-12
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JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Momenty dokręcania (w daN.m)

*

A

3,2 do 3,9

B

8,75 do 9,75

C

2,5 do 3

D

3

E

2,3

Turbo:
IHI:
Garrett:

4,5 daN.m
2,6 daN.m
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JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Schemat układu smarowania
Legenda:
Wszystkie typy
Turbo z chłodnicą
Turbo z wymiennikiem
temperatury
1
2
3

dodatkowe
wtryskiwacze
chłodzenia tłoka
c 1-szy montaż
wbudowane
wtryskiwacze
chłodzenia tłoka
2 -gi montaż

10-14

10

JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Schemat układu smarowania
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JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Dane techniczne
GŁOWICA

Poluzować śrubę 1 aż do kompletnego poluzowania,
następnie wykonać:

Metoda dokręcania
1wsze dokręcenie

Wszystkie śruby głowicy powinny zostać
wymienione po każdorazowym demontażu (jak
również wszystkie szpilki mocujące).

2gie dokręcenie (kątowe) według wartości podanej w
tabeli:

Śruby należy posmarować olejem silnikowym na
gwintach i pod łbami.

Oznaczenie

PRZYPOMNIENIE: w celu uzyskania prawidłowego
dokręcenia śrub, usunąć za pomocą strzykawki olej,
który może znajdować się w otworach mocowań
głowicy.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Silnik J8S poprzeczny
Wykonać w podanej kolejności:
1 wsze dokręcenie

3 daN.m

2 gie dokręcenie

5 daN.m

2 daN.m

Kątowo
Oznaczenie
(w stopniach)
105
60
60
80
70
60
60
105
105

10
11
12
13
14
15
16
17

Kątowo
(w
stopniach)
60
60
80
70
60
60
90
80

Powyższą czynność wykonać dla wszystkich śrub.

3cie dokręcenie (kątowe) według wartości podanej w
tabeli:

Oznaczenie

83174S2

Odczekać 3 minuty, czas potrzebny na stabilizację.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kątowo
Oznaczenie
(w stopniach)
105
60
60
80
70
60
60
105
105

10
11
12
13
14
15
16
17

Nie należy dokręcać ponownie głowicy.

10-16

Kątowo
(w
stopniach)
60
60
80
70
60
60
90
80
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JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Dane techniczne
Silnik J8S wzdłużny

Poluzować śrubę 1 aż do kompletnego odkręcenia,
następnie wykonać:

Wykonać w podanej kolejności:
1 wsze

1wsze dokręcenie
dokręcenie

2 gie dokręcenie

2 daN.m

3 daN.m
2gie dokręcenie (kątowe) według wartości podanej w
tabeli:

5 daN.m

Oznaczenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
83174S2

Kątowo
Kątowo
Oznaczenie
(w stopniach)
(w stopniach)
105
60
60
70
70
60
60
105
105

10
11
12
13
14
15
16
17

60
60
70
70
60
60
80
80

Powyższą czynność wykonać dla wszystkich śrub.

Odczekać 3 minuty, czas potrzebny na stabilizację.
3cie dokręcenie (kątowe) według wartości podanej w
tabeli:
Oznaczenie
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kątowo
Kątowo
Oznaczenie
(w stopniach)
(w stopniach)
105
60
60
70
70
60
60
105
105

10
11
12
13
14
15
16
17

Nie należy dokręcać ponownie głowicy.

10-17
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JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Dane techniczne

10

Grubość uszczelki głowicy

2gi model

Przy wymianie istnieje możliwość doboru odpowiedniej
grubości uszczelki pod głowicę. Po wyczerpaniu
zapasów uszczelek 1 ego modelu (A), Magazyn
Części Zamiennych będzie dostarczał tylko uszczelki
2 go modelu (B, C lub D).

W silnikach wyposażonych w uszczelkę głowicy
2go modelu, znacznik grubości uszczelki jest
widoczny z zewnątrz. Nie ma więc potrzeby wyliczania
odpowiedniej grubości uszczelki jeżeli naprawa nie
wymusiła zmiany wartości wystawania tłoków.

1 szy model

B - Uszczelka głowicy grubości 1,6 mm:
wybity jeden otwór
C - Uszczelka głowicy grubości 1,7 mm:
brak otworu
D - Uszczelka głowicy grubości 1,8 mm:
wybite dwa otwory

W silnikach wyposażonych w uszczelkę głowicy
1 go modelu (oznaczenie A na rysunku obok),
znacznik grubości uszczelki głowicy nie jest widoczny
z zewnątrz. Należy więc wyliczyć odpowiednią
grubość uszczelki po każdej naprawie.
Uszczelka głowicy grubości 1,6 mm:
– znacznik 1,6 wybity na uszczelce.
Uszczelka głowicy grubości 1,7 mm:
– bez znacznika.
Uszczelka głowicy grubości 1,8 mm
– znacznik 1,8 wybity na uszczelce.

16621R

UWAGA: w przypadku wymiany:
– wału korbowego,
– bloku cylindrów,
– korbowodów,
– tłoków,
konieczne jest wyliczenie odpowiedniej grubości
uszczelki głowicy.

10-18
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Dane techniczne
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3ci model:
ułożenie identyczne jak 2go modelu.

Uszczelka pokrywy głowicy
Wszystkie typy oprócz J8S 736
1 szy model:
Uszczelka nie jest symetryczna.
Strona grafitowana powinna znajdować się po stronie
głowicy.

93780R

2 gi model:
Uszczelka posiada część ułatwiającą prawidłowy
montaż, która powinna się znajdować po stronie
przeciwnej do rozrządu.

93779-1R

10-19
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Dane techniczne
Wysokość głowicy (w mm)
H = 104,5 ±0,04

Typ silnika
Atmosferyczny

Turbo

Kąt kanału (α)

35 st.

31 st.

Znacznik (X)

Brak

Ślad wiertła

Średnica (D) komory w głowicy (w mm)
– miara oryginalna 1
– miara oryginalna 2

16721R

ZABRANIA SIĘ JAKIEGOKOLWIEK SZLIFOWANIA

35,5
35,7

Miara oryginalna 2 jest stosowana tylko w głowicach
fabrycznej miary naprawczej.
Wystawanie względem głowicy:
powinno się zawierać między 0,01 i 0,04 mm.

Zbadać głowicę w celu wykrycia ewentualnych
pęknięć. (Patrz kontrola powierzchni czoła głowicy
Rozdział naprawa silnika).
Maksymalne odkształcenie powierzchni uszczelki
0,05 mm
Komora wstępnego spalania
Komora wstępnego spalania zmontowana
Komora jest dokręcona w głowicy.

16546R

86188-1R

10-20
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Dane techniczne
Komora wstępnego spalania pusta

Gniazda zaworów

Część komory wstępnego spalania

Kąt gniazd zaworów (α)
Ssanie i wydech:

90 st.

Szerokość X (w mm)
Ssanie i wydech:

1,75 ±0,2

Średnica zewnętrzna D (w mm)
Ssanie:

42

+ 0,13
+ 0,11

Wydech:

34,6

+ 0,03
+ 0,01

92448-1S

Zawory
Średnica trzonka (w mm)
Ssanie:

7,991

+0
- 0,02

Wydech:

7,978

+0
- 0,02

Kąt pracy

90 st.
73928R

Średnica grzybka zaworu (w mm)
Ssanie:
Wydech:

Opis szlifowania gniazd zaworów znajduje się w
Rozdziale naprawa silnika.

40,32 ±0,12
33,32 ±0,12

Maksymalny skok zaworów (w mm)
Ssanie:
Wydech:
Wznios zaworów względem
powierzchni uszczelki głowicy (w mm)

9,27
8,80
0,80 do 1,15

Ustawienie luzów zaworowych (w mm)
Ssanie:
Wydech:

0,20 ±0,02
0,25 ±0,02

10-21
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Dane techniczne
Położenie prowadnic zaworów ssących i
wydechowych

Prowadnice zaworów
Średnica wewnętrzna (w mm)

8

Położenie prowadnic względem powierzchni uszczelki
głowicy (w mm):

Średnica zewnętrzna (w mm)
– Normalna
– Naprawa (dwie gardziele)

10

D = 32,5

13,10
13,35

Prowadnice zaworów ssących i wydechowych są
wyposażone w uszczelki zaworów, które należy
wymienić po każdorazowym demontażu zaworów.
Do montażu uszczelek należy koniecznie użyć
przyrząd Mot. 1511 lub odpowiednie narzędzie
FACOM, na przykład DM6J4.

83172R

Średnica gniazda nie odgrywa najważniejszej roli
(dokładność około 0,1 mm) podczas dokręcania.
Konieczne jest, po wciśnięciu prowadnicy, należy
wykonać jej obróbkę.

15737R1

NOTA: nie smarować uszczelek zaworów przed
montażem.
Przyrząd Mot. 1511 składa się z:
– czterech końcówek (1),
– czterech drążków popychaczy (2),
– tulei prowadzącej (3),
– uchwytu (4).

10-22
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Sprężyny zaworów

Rampa zaworów

Sprężyny zaworów ssących i wydechowych są
identyczne.

We wszystkich przypadkach, w których nastąpiło
starcie elementów metalowych i pozostałości opiłków
w oleju takich jak:
– zużycie panewek korbowodów lub wału korbowego,
– zatarcie,

Długość sprężyny swobodnej (w mm):

45,2

Długość sprężyny ściśniętej (w mm):
23 daN.m
60 daN.m

39,3
29,8

Zwoje ściśnięte (w mm):

27,2

Średnica zwojów (w mm):

konieczna jest wymiana:
– filtra oleju (A) umieszczonego w osi rampy dźwigni
zaworów,
– filtra oleju umieszczonego w głównym układzie
smarowania,
– oleju silnikowego.

4,25

Średnica wewnętrzna (w mm):

PRZYPOMNIENIE: Wymiana filtra rampy dźwigni
zaworów jest konieczna po każdej naprawie
wymagającej demontażu osłon dźwigni zaworów.

21,5

Wałek rozrządu
Wszytkie typy oprócz J8S 736 i J8S 740
Luz wzdłużny (w mm):
Ilość wsporników
Fazy rozrządu:
– Wyprzedzenie Fazy Ssania (WFS)
– Opóźnienie Fazy Ssania (OFS)
– Wyprzedzenie Fazy Wydechu (WFW)
– Opóźnienie Fazy Wydechu (OFW)

0,05 do 0,15
5

14 st.
46 st.
50 st.
10 st.

Uwzględniając teoretyczny luz zaworu rzędu 0,35 mm
(Wszystkie typy).
Silniki J8S 736 oraz J8S 740
Luz wzdłużny (w mm)
Ilość wsporników:
Fazy rozrządu:
– Wyprzedzenie Fazy Ssania (WFS)
– Opóźnienie Fazy Ssania (OFS)
– Wyprzedzenie Fazy Wydechu (WFW)
– Opóźnienie Fazy Wydechu (OFW)

0,05 do 0,15
5

14 st.
46 st.
58 st.
14 st.

Wartość teoretycznego luzu zaworów jest prawidłowa
tylko podczas kontroli faz rozrządu i nie ma żadnego
wpływu na wartość luzów pracy popychaczy.
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TŁOKI
Silniki te są wyposażone w tłoki Floquet Monopole
Oś jest ruchoma w korbowodzie i w tłoku.
Znakowanie tłoków

16576R

16576-2R

16576-1R

16576-3R

10-24
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Dane techniczne

Tabela wysokości tłoka (między są i denkiem)

Kolorowy znacznik, umożliwiający identyfikację
średnicy tłoka znajduje się na spodzie każdego tłoka.

Klasy i znaczniki na
tłoku

Wysokość osi
(w mm)

H

50,890 do 50,930

K

50,931 do 50,970

M

50,971 do 51,010

P

51,011 do 51,050

R

51,051 do 51,090

Pomiar średnicy tłoka

16577R

1
2
3
4
5

Wysokość między osią i denkiem tłoka (patrz
tabelę poniżej).
Znacznik modyfikacji, służy wyłącznie dostawcy.
Służy wyłącznie dostawcy.
Data, Służy wyłącznie dostawcy.
Znacznik średnicy, wykonany farbą (patrz tabela
poniżej).

Pomiar średnicy tłoka (średnica 86 mm) powinien być
wykonany według:
Typu silnika

Punkt pomiaru tłoka
(A) (w mm)

J8S 852
wolnossący

24,35

J8S Turbo

24

Tabela klas średnic tłoków
Znacznik na tłoku

Średnica tłoka
(w mm)

Niebieskie

85,875 do 85,890

Czerwone

85,890 do 85,905

86928-4R1
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Pierścienie tłokowe

Montaż pierścieni tłokowych

Trzy pierścienie (grubość w mm)

Pierścienie, oryginalnie spasowane, powinny się
swobodnie obracać w zamkach.

Silnik wolnossący
– Górny pierścień tłokowy
– Pierścień uszczelniający
– Pierścień zgarniający

Przestrzegać kolejności montażu.
2
2
2

(stożkowy)
(kulisty)

2,5
2,5
4

(trapezowy)
(trapezowy)
(kulisty)

Silnik turbo
– Górny pierścień tłokowy
– Pierścień uszczelniający
– Pierścień zgarniający
Oś tłoka (w mm)
– Długość:
– Średnica zewnętrzna:
– Średnica wewnętrzna:

75
28
16

86187R

Rozdzielić pierścienie.

72552R
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KORBOWODY

Montaż korbowodów tłoków

0,31 do 0,57

Kierunek montażu:
komora wstępnego mieszania od strony wtryskiwaczy
lub po stronie przeciwnej do filtra oleju.

155 ±0,035

Sprawdzić, czy osie tłoków obracają się swobodnie w
nowym tłoku i w korbowodzie.

w mm
Luz boczny główki korbowodu
Pomiar między główką a podstawą
korbowodu
Średnica główki korbowodu
Średnica podstawy korbowodu
! bez pierścienia

!

z pierścieniem

10

60

+ 0,019
- 0,005

30

+ 0,021
0

28

+ 0,01
+ 0,003

Nasmarować oś tłoka.
W celu montażu tłoka z korbowodem, przestrzegać
prawidłowego ustawienia (patrz strzałki):
Silniki 852 J8S wszystkie typy oprócz Silnika
Turbo

Podstawa korbowodu posiada pierścień.
NOTA: pierścienie podstawy korbowodu nie są
wymienne, nie ma też możliwości ich naprawy.
UWAGA: W celu oznaczenia podstaw korbowodów
według kolejności montażu nie używać ostrego
narzędzia: każde zarysowanie niesie ryzyko
osłabienia korbowodu. Używać niezmywalnego
ołówka.
Silnik wolnossący
Główka korbowodu oraz panewka posiadają otwory,
przez które przepływa olej.

Silnik turbo

Silnik turbo
Korbowody nie posiadają otworów przepływu oleju.
Panewki dolne i górne nie mają otworów.
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Sposób montażu pierścieni na tłoku

WAŁ KORBOWY

Zamontować pierścienie na tłok, jak pokazuje
poniższy rysunek.

Ilość wsporników

5

Łożyskowanie
silnik wolnossący
!
!
!

1szy

silnikiem turbo
montaż
-gi
silnik turbo 2 montaż

z
bez
z
w mm

Luz wzdłużny
! silnik wolnossący
1szy model: 1 do 32 909
! silnik wolnossący

0,07 do 0,25
0,20 do 0,30

2-gi model:

!
98365S

od 32 910
silnik turbo
1szy i 2-gi model

0,20 do 0,30

Czop
Średnica nominalna

62,88

Średnica naprawcza

62,63

-0
- 0,019
-0
- 0,019

Czop korbowy
Średnica nominalna

56,296

Średnica naprawcza

56,046

- 0,010
- 0,029
- 0,010
- 0,029

NOTA: wały korbowe nie łożyskowane, w które są
wyposażone silniki Turbo, mogą być naprawiane
według danych zawartych w tabeli.
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Wał korbowy łożyskowany

Identyfikacja wałów korbowych

W przypadku szlifowania, łożyskowanie musi pozostać
nienaruszone na obszarze 140 st. w miejscach
oznaczonych na rysunku strzałkami.

Silnik wolnossący
! osiem przeciwwag,
! Czopy główne i czopy korbowe łożyskowane.

88007S

Silnik turbo
! cztery przeciwwagi,
! Czopy główne i czopy korbowe łożyskowane
zależnie od modelu.

Te obszary są oznaczone w sekcjach (A) i (B)
służących jako przykład.

88006S
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WAŁ POŚREDNI
Luz wzdłużny (w mm)

10

ŁOŻYSKO CENTRUJĄCE WAŁKA
SPRZĘGŁOWEGO
0,05 do 0,15
Skrzynia biegów:
– z łożyskiem w obudowie sprzęgła: wałek
sprzęgłowy krótki (A).

RAMPA CHŁODZENIA WNĘTRZA TŁOKA

– bez łożyska w obudowie sprzęgła: wałek
sprzęgłowy długi (B).

86609R

Nigdy nie odkręcać śrub mocujących (H) jeżeli
miska olejowa nie jest wymontowana.

16547R

Jeżeli skrzynia biegów jest wyposażona w długi wałek
(B) konieczny jest montaż łożyska na wale
korbowym. W przypadku, gdy koło zamachowe silnika
nie posiada ogranicznika, zamontować łożysko na
wale korbowym za pomocą środka Loctite
FRENBLOC.
Jeżeli skrzynia biegów jest wyposażona w długi wałek
(A), konieczne jest wyjęcie łożyska z wału
korbowego.
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TULEJA CYLINDRA

Montaż tulei cylindra - bloku cylindrów
w mm

w mm
Średnica wewnętrzna
Średnica centrowania (D)
podstawy
Wystawanie tulei cylindra (X) bez
uszczelek

Uszczelka podstawy (J)
Uszczelka tulei cylindra (F)

86

Wysokość (H) tulei cylindra

93,035
do
93,065

Głębokość (K) bloku cylindrów

92,945
do
92,985

93,6
0,07 do 0,13

o-ring
krztałt beczki

75615-2G 83968

10-31

JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Dane techniczne
Identyfikacja tulei cylindra
Silnik wolnossący
1 szy model

2 -gi model
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Silnik turbo
1 szy model

3ci model

Tuleja cylindra z dwoma wgłębieniami chłodzenia i
wtryskiwaczami spodu tłoka.

Tuleja cylindra bez wgłębienia chłodzenia dna tłoka.

2 -gi model

4ty model

Tuleja cylindra z czterema wgłębieniami chłodzenia
spodu tłoka i wtryskiwaczami chłodzenia dna tłoka
jednolita.

Specjalna tuleja cylindra z Magazynu Części
Zamiennych z czterema wgłębieniami. Montowana
we wszystkich silnikach turbo.
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POMPA OLEJU

Luz (B)
– mini. (w mm)
– maxi. (w mm)

Demontaż

10
0,02
0,10

Wymontować:
– pokrywę pompy oleju,
– zawór rozprężny ze sprężynką.

86303-1R

Zamontować:
– pokrywę pompy oleju dokręcając śruby momentem
1 daN.m,
– zawór rozprężny ze sprężynką.

Kontrola luzów
Luz (A)
– mini. (w mm)
– maxi. (w mm)

0,05
0,12

NOTA: Nalać oleju do pompy (aby ułatwić rozruch).

80142R
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PRZYGOTOWANIE SILNIKA DO USTAWIENIU NA
WSPORNIK
Przez zamontowaniem silnika na wsporniku
Mot. 792-03, konieczny jest demontaż wiązki
przewodów elektrycznych silnika, spuszczenie oleju
oraz płynu chłodzącego poprzez korek spustowy (A).

16535R

Silnik turbo
Wymontować:
– przewody zasilania i powrotu oleju (D),
– wspornik (B),
– śruby mocujące turbosprężarki (C) i wymontować
sprężarkę.
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MOCOWANIE SILNIKA NA WSPORNIKU
Mot. 792-03 ORAZ TRZECH DRĄŻKÓW A, B I C
Wszystkie typy silników
Wymontować kolektor ssący i wydechowy.
Drążki (A), (B) i (C) należy mocować na bloku
cylindrów, dopasowując do otworów (1, 8, 17) płytki.

90749R1

UWAGI W PRZYPADKU ZATRZYMANIA SILNIKA
Pozostawić silnik na biegu jałowym na czas
30 sekund przed wyłączeniem zapłonu.
Nie zwiększać obrotów aby uniknąć włączenia
sprężarki: po wyłączeniu zapłonu sprężarka może się
dalej obracać poprzez inercję bez smarowania, co
może spowodować jej zatarcie.

UWAGI DOTYCZĄCE WŁĄCZENIA
Silnik z turbosprężarką
Po każdej naprawie, w której wystąpiła konieczność
odłączenia przewodów olejowych, konieczne jest
napełnienie układu sprężarki olejem, przestrzegając
następujących zaleceń:
– podłączyć przewód powrotny oleju i zamocować go
nowym kołnierzem,
– napełnić sprężarkę olejem silnikowym poprzez
odpowiedni otwór (A),
– włączyć rozrusznik aby wprawić w ruch olej
sprężarki, aż do wycieknięcia oleju przez przewód
doprowadzający olej do sprężarki,
– podłączyć przewód doprowadzający olej do
sprężarki,
– włączyć silnik na bieg jałowy w celu przywrócenia
obiegu oleju w sprężarce.
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DODATKI
Typ

Ilość

RAVITOL S 56

-

DECAPJOINT

Element

Nr kat.

Czyszczenie części

77 01 421 513

Posmarować

Czyszczenie powierzchni uszczelek

77 01 405 952

RHODORSEAL 5661

Posmarować

Pokrywę łożyska wału korbowego

77 01 404 452

Loctite 518

Posmarować

Pokrywę czopa wału korbowego, pompy
wody

77 01 421 162

1 - 2 krople

-

77 01 394 070

Loctite FRENETANCH

CZĘŚCI, KTÓRE NALEŻY WYMIENIĆ PO
DEMONTAŻU

B- ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
MYCIE SILNIKA
Osłonić alternator przed wodą i środkami
chemicznymi.
Nie dopuścić do wlania wody w przewody układu wlotu
powietrza.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MONTAŻ GWINTÓW ODSADZONYCH
Wszystkie otwory gwintowane mogą być naprawiane
poprzez zastosowanie gwintów odsadzonych.
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Wszystkie uszczelki.
Śruba mocująca kolo zamachowe.
Ogranicznik śruby mocującej koło zamachowe.
Śruby korbowodów.
Filtr oleju rampy dźwigni zaworów.
Uszczelki korków bloku cylindrów jeżeli były
wymontowane.
Zawleczki koła rozrządu wału korbowego.
Paski.
Rolki napinaczy rozrządu.
Śruby głowicy.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Wymiana na podzespół regenerowany

10

PRZYGOTOWANIE SILNIKA DO ODESŁANIA
Silnik powinien być umyty i opróżniony (olej, woda).
Pozostawić w silniku lub wysłać w oddzielnym
pudełku:
– miernik poziomu oleju,
– pompę wody,
– pokrywę głowicy,
– świece żarowe,
– napinacz paska rozrządu,
– osłony paska rozrządu,
– filtr oleju,
– koło pasowe pompy wtrysku,
– koło pasowe koła wału rozrządu,
– koło pasowe wału pośredniego,
– koło pasowe rozrządu wału korbowego,
– sprzęgło oraz koło zamachowe,
– koło pasowe akcesoriów wału korbowego,
– pompę wtryskową,
– przewody wtryskiwaczy,
– wtryskiwacze,
– pompę próżniową.

82638-1S

PRZYPADEK WYMIANY NOWEGO SILNIKA
Nie zapomnieć o demontażu:
– elastycznych przewodów wody,
– koła pasowego pompy wodnej,
– włącznika oleju,
– termostatu wraz ze wspornikiem.

Nowy silnik nie jest wyposażony w:
– mechanizm sprzęgła,
– tarczę sprzęgła,
– koło zamachowe silnika.

Silnik używany powinien zostać umieszczony na
drewnianym wsporniku, w takich samych warunkach
jak silnik standardowy:
– plastykowe zatyczki i osłony na miejscu,
– pokrywa kartonowa na wierzchu.
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Numer części

Numer Magazynu
Części Zamiennych

Mot. 11

00 01 072 500

Przyrząd do wybijania łożyska wału
korbowego.

Mot. 251-01

00 00 025 101

Wspornik porównawczy. Używany wraz
z przyrządem Mot. 252-01.

Mot. 252-01

00 00 025 201

Płytka dociskowa do pomiaru
wystawania tulei cylindrów. Używana
wraz z przyrządem Mot. 251-01.

Mot. 382

00 00 038 200

Ściskacz sprężyny zaworu.

Mot. 445

00 00 044 500

Klucz do filtra oleju.

Mot. 452

00 00 045 200

Klucz do włącznika ciśnienia oleju
(22 mm płaski).

Mot. 521-01

00 00 052 101

Kołnierz dociskowy do tulei cylindrów.

Mot. 582

00 00 058 200

Przyrząd do unieruchamiania koła
zamachowego silnika.

10-39

Przeznaczenie

JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Niezbędne narzędzia specjalistyczne

Rysunek

10

Numer części

Numer Magazynu
Części Zamiennych

Przeznaczenie

Mot. 591-02

00 00 059 102

Wskaźnik na podstawie magnetycznej
do klucza kątowego do dokręcania
głowicy.

Mot. 591-04

00 00 059 104

Klucz kątowy do dokręcania głowicy
średnicy 1/2" ze znacznikiem.

Mot. 647

00 00 064 700

Klucz do regulacji zaworów.

Mot. 720

00 00 072 000

Przyrząd do centrowania głowicy
silnika.

Mot. 792-03

00 00 079 203

Tarcza mocująca silnik do podstawy
Desvil.

Mot. 799-01

00 00 079 901

Przyrząd do unieruchamiania rolek
paska zębatego rozrządu.

Mot. 853

00 00 085 300

Przyrząd do ściskania uszczelek pod
tuleje cylindrów.

Mot. 854

00 00 085 400

Przyrząd do unieruchamiania rolki
pompy wtrysku.
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Numer części

Numer Magazynu
Części Zamiennych

Mot. 855

00 00 085 500

Przyrząd do unieruchamiania kół
rozrządu.

Mot. 856

00 00 085 600

Wspornik porównawczy do ustawiania
statycznego pompy BOSCH.

Mot. 861

00 00 086 100

Blokada GMP.

Mot. 997-01

00 00 099 701

Klucz do demontażu/montażu obudowy
wtryskiwacza wyposażonego w
przewód.

Mot. 1054

00 00 105 400

Blokada GMP.

Mot. 1063

00 00 106 300

Klucz z przegubem do demontażu i
montażu śrub mocujących miskę
olejową silnika.

Mot. 1079

00 00 107 900

Komplet narzędzi do regulacji pomp
Roto-Diesel, dostęp po zdjęciu
pokrywki.

Mot. 1079-01

00 00 107 901

Wspornik i blokada do regulacji pomp
Roto-Diesel. Używany wraz z
przyrządem Mot. 1079-02.
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Numer części

Numer Magazynu
Części Zamiennych

Mot. 1079-02

00 00 107 902

Czujnik zegarowy do przyrządu
Mot. 1079-01 do regulacji pomp
wtryskowych Roto-Diesel DPC.

Mot. 1281-01

00 00 128 101

Spinka do filtra oleju ∅96 mm.

Mot. 1297

00 00 129 700

Przyrząd do zakładania uszczelki wału
korbowego od strony koła
zamachowego silnika.

Mot. 1298

00 00 129 800

Przyrząd do zakładania uszczelki wału
korbowego od strony rozrządu.

Mot. 1299

00 00 129 900

Przyrząd do zakładania uszczelki
wspornika pośredniego.

Mot. 1300

00 00 130 000

Przyrząd do wymiany uszczelki wałka
rozrządu.

Mot. 1335

00 00 133 500

Przyrząd do zdejmowania uszczelek
trzonków zaworów.

Mot. 1383

00 00 138 300

Klucz 17 mm do przewodów, służący do
demontażu przewodów wysokiego
ciśnienia.
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Numer części

Numer Magazynu
Części Zamiennych

Przeznaczenie

Mot. 1384

00 00 138 400

Przyrząd do regulacji napinacza paska.

Mot. 1505

00 00 150 500

Przyrząd do kontroli naprężenia
pasków.

Mot. 1511

00 00 151 100

Przyrząd do zakładania uszczelek
trzonków zaworów.

Mot. 1573

00 00 157 300

Wspornik głowicy.
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Przeznaczenie

Pierścień do montażu tłoka z fragmentem w tulei cylindra.

Zestaw frezów do szlifowania gniazd zaworów, na przykład
CERGYDIS C 108 NEWAY.

Przyrząd do podnoszenia zaworów.

Przyrząd do dokręcania kątowego:
– STAHLWILLE numer części 540 100 03 na przykład,
– FACOM numer części DM 360 na przykład.

Narzędzia do kontroli głowicy, w których skład wchodzi: zbiornik oraz zestawy
narzędzi do każdego typu głowicy (korek, płytka uszczelniająca, zaślepka).
Numer części zbiornika kontrolnego głowicy 664 000.

Szczypce do pierścieni.

Przyrząd do zakładania uszczelek zaworów FACOM numer części DM 6J4
na przykład.

Tuleja 22 mm długość standardowa 1/2" (przekrój 12,7 mm) do demontażu
manometru kontroli ciśnienia oleju.
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Naprawa silnika
DEMONTAŻ GÓRNEJ CZĘŚCI SILNIKA
Wymontować:
– pasek napędowy akcesoriów,
– sprężarkę klimatyzacji (jeżeli pojazd wyposażony),
– pompę wspomagania układu kierowniczego,
– alternator,
– wspornik wielofunkcyjny,
– uchwyt podnoszenia silnika od strony koła
zamachowego.
Ustawić blokadę koła zamachowego silnika Mot. 582 i
odkręcić śrubę koła pasowego akcesoriów.

16531R

Odkręcić korek (B) blokady GMP.

16535R1
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Naprawa silnika
Ustawienie rozrządu
Ustawić blokadę GMP we
właściwym położeniu Mot. 861 lub
Mot. 1054, następnie obrócić silnik
(zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, patrząc od strony
rozrządu) aby ustawić znaczniki
koła wału rozrządu oraz pompy
wtryskowej naprzeciw znaczników
na osłonie paska rozrządu
(rozpocząć od naciśnięcia na
blokadę o pół ząbka przed
wyrównaniem znaczników), aby
nie wpaść w otwór do wyważania.
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Naprawa silnika
Sprawdzić zablokowanie kół wału
rozrządu i pompy wtryskowej
(znaczniki na obudowie rozrządu
w osi ze znacznikami kół).
Wymontować osłonę paska
rozrządu.

Sprawdzić znaczniki kół zębatych
rozrządu wału korbowego (patrz
poniższy rysunek).
Wykonać stały znacznik na
pokrywie głowicy i drugi na pompie
wtryskowej, w jednej osi ze
znacznikami kół.
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Naprawa silnika
Wyjąć blokadę GMP Mot. 861 lub
Mot. 1054.
Odblokować, następnie
zablokować napinacz paska w
luźnym położeniu w celu wyjęcia
paska rozrządu.

Wymontować:
– przewody powrotne paliwa,
– przewody wysokiego ciśnienia
pompy wtryskowej przyrządem
Mot. 1383,
– przewód wody rozruchu przy
zimnym silniku,
– tylną śrubę mocującą pompy
wtryskowej umieszczonej na
głowicy,
– wspornik osłony paska
rozrządu,
– osłonę dźwigni zaworów.
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Naprawa silnika
Wymontować boczną blokadę
wałka rozrządu (strona koła).
Poluzować śruby regulacyjne
zaworów.
Wymontować rampę zaworów.

Wymontować śruby oraz nakrętki
mocujące głowicy.
Posłużyć się drewnianym klinem
do uderzenia w boczną część
głowicy aby odkleić ją od uszczelki
w granicy luzu między głowicą i
sworzniami. Uszczelka głowicy
jest przyklejona do bloku
cylindrów, głowicy i tulei cylindrów,
jest więc ważne, aby nie podnosić
głowicy: spowoduje to odklejenie
tulei cylindrów od ich podstawy i
naniesienie zanieczyszczeń.
Wymontować głowicę.
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DEMONTAŻ GŁOWICY
Umieścić głowicę na wsporniku
głowicy Mot. 1573.
Wymontować:
– świece żarowe wraz z
przewodami,
– wtryskiwacze i obudowy z
uszczelkami,
– osłony ogniowe umieszczone
między głowicą i obudową
wtryskiwaczy,

– sondę termiczną,

– koło pasowe wału rozrządu posługując się
przyrządem Mot. 799-01 (uwaga na przegub),

16534S

16544R

– uszczelkę.
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NOTA: przed demontażem zaworów i uszczelek
zaworów, konieczne jest zaznaczenie położenia H
starej uszczelki względem głowicy, posługując się
przyrządem Mot. 1511 lub odpowiednim
FACOM DM6J4.

Wymontować:
– wałek rozrządu,
– komory wstępnego spalania (11) i, jeżeli to
konieczne, uderzyć lekko przyrządem B. Vi. 31-01
poprzez gniazda wtryskiwaczy.
Niektóre komory wstępnego spalania mogą być
luźno osadzone, uważać, aby nie wypadły.

15738R

83246R

Ustawić pręt popychacza przyrządu Mot. 1511 na
uszczelce zaworów.

Ścisnąć sprężyny zaworów.

15738-1S
16545S

Wyjąć pół-pierścienie, miseczki dolne i górne,
sprężyny.
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NOTA: średnica wewnętrzna pręta popychacza
musi być identyczna ze średnicą zaworu. Ponadto,
dolna część pręta popychacza musi stykać się z
górną metalową częścią uszczelki zaworu.
Wsunąć tuleję prowadzącą na pręt popychacza, aż do
zetknięcia z głowicą.

15738-3R

Zdjąć:
– zespół tulei prowadzącej z uchwytem, uważając, aby
nie poluzować pokrętła,
– pręt popychacza.

15738-2S

Wsunąć uchwyt (1) w tuleję prowadzącą, aż do
kontaktu uchwytu z prętem popychacza.

Wymontować:
– zawory,
– uszczelki trzonków zaworów używając szczypiec
Mot. 1335,
– dolne miseczki.

Następnie zablokować uchwyt za pomocą pokrętła (2).

16559R

Ułożyć części w kolejności i zapamiętać ich położenie.
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CZYSZCZENIE

KONTROLA PŁASZCZYZNY GŁOWICY

Jest bardzo ważne, aby nie porysować
powierzchni uszczelek aluminiowych części.

Przy pomocy przymiaru liniowego i kompletu
szczelinomierzy sprawdzić, czy płaszczyzna głowicy
nie uległa odkształceniu.

Zastosować produkt Décapjoint chemiczny do
usunięcia resztek przyklejonych uszczelek.

Maksymalne odkształcenie

Nałożyć środek na miejsca do oczyszczenia,
odczekać około 10 minut, następnie usunąć
zanieczyszczenia przy pomocy drewnianej szpachelki.

0,05 mm

Szlifowanie głowicy jest niedozwolone.

Zalecane jest wykonywanie tych czynności w
rękawicach ochronnych.
Należy uważać, by środek nie dostał się na lakier.
Zwracamy szczególną uwagę na staranność, z jaką
należy wykonać tą czynność aby uniknąć
wniknięcia zanieczyszczeń do oleju
doprowadzanego pod ciśnieniem do wałków
rozrządu (kanały znajdują się zarówno w bloku
cylindrów jak i w głowicy) i do kanałów powrotu
oleju.

83179S

Wykonać kontrolę głowicy, aby wykryć ewentualne
pęknięcia za pomocą przyrządów do kontroli (w
których skład wchodzi zestaw narzędzi do każdej
głowicy: korek, wspornik uszczelniający, zaślepka).
Numer części zbiornika próbnego do głowicy to
664 000.
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SZLIFOWANIE GNIAZD ZAWOROWYCH
SSANIE
Szerokość X (w mm)
Kąt (α)

UKŁAD WYDECHOWY
1,75 ±0,2

Szerokość przylgni X (w mm)

90º

Kąt (α)

Szlifowanie przylgni (1) należy wykonać frezem N 208
o kącie 46 st. Zmniejszyć szerokość przylgni w
punkcie (2) za pomocą frezu N 213 o kącie 15 st. aż
do uzyskania szerokości X.

NOTA: Przestrzegać położenia przylgni zaworu w gnieździe.
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1,75 ±0,2
90º

Szlifowanie przylgni (1) należy wykonać frezem N 204
o kącie 46 st. Zmniejszyć szerokość przylgni w
punkcie (3) za pomocą frezu N 212 o kącie 75 st. aż
do uzyskania szerokości X.
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Naprawa silnika
KONTROLA I NAPRAWA RAMPY ZAWORÓW
Filtr (24) umieszczony na rampie zaworów (17) należy
wymieniać we wszystkich przypadkach, gdy doszło do
zanieczyszczenia oleju opiłkami metalu.

10

Zawierają:
– otwór do smarowania (G) odpowiednich wsporników
wałka rozrządu,
– odsadzenie (F) skierowane do koła zamachowego
silnika.

W takich przypadkach należy również wymienić olej
silnikowy oraz główny filtr oleju.
Demontaż
Wykręcić korek z końca osi zaworów i filtr. Oddzielić
poszczególne części, oczyścić. Ułożyć części w
kolejności.

16523-1R

Wspornik (E) posiada ponadto:
– dwa gwintowane otwory (T) do mocowania blokady
ograniczającej boczny luz wałka rozrządu,
– gwintowany otwór (V) do mocowania śruby
ustawiającej w osi rampę zaworów.

Identyfikacja części.
Wspornik osi zaworów
Wsporniki A, B, C i D są identyczne.

16523R
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Oś rampy dźwigni zaworów jest ustawiana śrubą .

Ponowny montaż

Otwory do smarowania wsporników wałka rozrządu są
skierowane do wałka rozrządu (olej przepływa przez
wsporniki osi zaworów).

Umieścić na osi podporę (E) i unieruchomić ją tak, aby
otwory smarowania były skierowane do podkładki
wspornika.
Następnie zamontować:
– rampę zaworu,
– sprężynę,
– drugą rampę,
– podpora pośrednia, skierowana odsadzeniem (F) do
koła zamachowego silnika.
Dalej postępować w takiej samej kolejności, założyć
korek z filtrem oleju i dokręcić momentem 2 daN.m.
Należy przestrzegać odpowiedniego momentu, gdyż
oś zaworów obraca się za pośrednictwem śruby
ustawiającej na podporze (E).

Rampy zaworów
Rampy zaworów ssących i wydechowych są
identyczne, posiadają otwór olejowy do smarowania
krzywek wałka rozrządu.

PONOWNE UZBRAJANIE GŁOWICY
Założyć nowe zawory, lekko je docierając w
odpowiednich gniazdach. Starannie oczyścić i
oznaczyć wszystkie części, następnie przystąpić do
montażu.
Nasmarować wszystkie części olejem.

16526R
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Naprawa silnika
Do montażu uszczelek zaworów należy
bezwzględnie użyć przyrządu Mot. 1511 lub
odpowiedniego FACOM o oznaczeniu DM6J4.
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Założyć przyrząd Mot. 1511 na trzonek zaworu
(średnica wewnętrzna części musi być identyczna, co
średnica trzonka zaworu).

15737R

NOTA: nie smarować uszczelek zaworów przed ich
montażem.
Montaż uszczelek na nowe zawory.

15739-1S

Docisnąć zawór w gnieździe.
Założyć uszczelkę zaworu (nie posmarowaną) na
przyrząd.

Włożyć zawory w głowicę.

15739S
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Nacisnąć uszczelkę zaworu aż do wystawania z
przyrządu, następnie wyciągnąć przyrząd.

15739-5S

NOTA: średnica wewnętrzna pręta popychacza
musi być taka sama, co średnica trzonka zaworu.
Ponadto dolna część pręta popychacza musi
stykać się z górną częścią uszczelki zaworu.

Ustawić pręt popychacza na uszczelce zaworu.

15739-4S
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Wcisnąć uszczelkę zaworu uderzając dłonią w górną
część uchwytu, aż do zetknięcia tulei prowadzącej z
głowicą.

Umieścić zespół tulei prowadzącej z uchwytem
(ustawionej podczas demontażu) na pręcie
popychacza.

15738-4S

15739-6S

Powyższą czynność wykonać przy wszystkich
zaworach.
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Zamontować:
– dolne miseczki (7) sprężyn,
– sprężyny (8) (ssące i wydechowe są identyczne),
– spinki (9).

10

Sprawdzić wartość otwarcia zaworów względem
powierzchni uszczelki głowicy za pomocą przyrządów
Mot. 251-01 oraz Mot. 252-01.
Musi się zawierać pomiędzy 0,80 i 1,15 mm.

Ścisnąć sprężyny.
Zamontować pół-pierścienie (10) (ssące i wydechowe
są identyczne).

16546-1R

77678R5
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Konieczne jest zanotowanie wartości otwarcia
zaworów w celu późniejszej kontroli bezpiecznej
odległości między otwartym zaworem i denkiem tłoka.
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Znacznik X: ślad wykonany wiertłem.

Zamontować komory wstępnego spalania (11) i
sprawdzić, za pomocą przyrządów Mot. 251-01 i
Mot. 252-01 ich wystawanie.

Silnik wolnossący

Wystawanie powinno zawierać się między 0,01 i
0,04 mm.

Silnik Turbo

Znacznik X: brak.

86188-1R

Silniki J8S 736 i 740

16546R1

DI1074

Średnica (D) w mm:
– wartość oryginalna 1 = 35,5,
– wartość oryginalna 2 = 35,7.
Konieczne jest zanotowanie średnicy (D) gniazda
komory wstępnego spalania w głowicy. Należy
zamontować komorę wstępnego spalania o
odpowiedniej średnicy.
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Zamontować świece żarowe (12) wraz z przewodami
elektrycznymi.
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Wszystkie typy silników oprócz J8S 736 i 740

W przypadku montażu używanej głowicy, założyć
nowe nasadki przeciwogniowe (27).
W przypadku wymiany nasadek przeciwogniowych
należy zastosować nowe o identycznej średnicy.
Średnica (D) w mm:
– wartość oryginalna 1 = 15,5,
– wartość oryginalna 2 = 17,7.
Zamontować podkładki przeciwogniowe wtryskiwaczy
(13) przestrzegając ich prawidłowego położenia.
Znacznik (C) powinien być skierowany do komory
wstępnego spalania.

83173R

Zamontować wtryskiwacze i osłony z nowymi
uszczelkami miedzianymi, dokręcić nakrętki
momentem (2 daN.m).
Dokręcać nakrętki na zmianę.
Zamontować sondę termiczną z nową uszczelką.
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Silniki J8S 736 i 740
Obudowa wtryskiwacza - Cechy szczególne
Głowica została zmodyfikowana, aby możliwe było
zastosowanie obudowy wtryskiwaczy typu BOSCH
"KCA".

92448-2R

1 Nasadka przeciwogniowa
2 Podkładka przeciwogniowa
3 Uszczelka
Przy każdorazowym montażu obudowy wtryskiwaczy
zakładać nową uszczelkę i miseczkę przeciwogniową
(sposób montażu na rysunku powyżej).
Dokręcić obudowę wtryskiwacza momentem 7 daN.m
za pomocą przyrządu Mot. 997-01.
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RYSUNEK BLOKU CYLINDRÓW W ROZŁOŻENIU
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Założyć kołnierz dociskający tulei cylindrów
Mot. 521-01.

DEMONTAŻ DOLNEJ CZĘŚCI SILNIKA
Zamontować blok koła zamachowego silnika
Mot. 582, następnie wymontować sprzęgło oraz koło
zamachowe.

16558R

Wymontować:
– pompę wody.

16531R

Odkręcić trzy śruby mocujące wspornika pompy
wtryskowej w celu wymontowania zespołu pompy,
wspornika i koła pasowego pompy wtryskowej.
Wymontować pompę próżniową, następnie wyjąć koło
i sześciotryb, który napędza pompę oleju.

16532-3S

16533S
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– rolkę napinacza,
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– pokrywę wału pośredniego,
– uszczelkę, za pomocą dźwigni,

16532-2S

– koło zębate wału pośredniego, użyć przyrząd do
unieruchamiania Mot. 855,
– przegub,

16532S

– kołnierz (1) wału pośredniego,
– wał pośredni (2),

16532-1R

16557R

– koło zębate rozrządu wału korbowego używając
przyrządu dwuramiennego,
– przegub.
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1 szy model

Wymontować:
– uszczelki wału korbowego,
– filtr oleju przyrządem Mot. 1281-01.

Trzy typy śrub oznaczone A, B i C.

Ustawić tłoki w położeniu pośrednim.

Wymontować miskę olejową.

10

Odłączyć połączeniowe przewody rurowe pompy oleju
rampy smarowania (jeżeli pojazd wyposażony).

90571R

2 -gi model
Dwa typy śrub oznaczone:
– 13 śruba (M7 x 100-40),
– 8 śruba (M7 x 100-52).

Wymontować pompę oleju.

16553S
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Naprawa silnika
Obudowa z płytką usztywniającą
Wymontować:
– filtr siatkowy pompy oleju, śrubę (A). Zdjąć koła z
pompy,

91576R

–
–
–
–

dwie śruby obudowy pompy oleju,
obudowę pompy oleju,
czujnik poziomu oleju,
śrubę mocującą podkładkę (odkręcić wszystkie
śruby oznaczone poniżej).
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Oznakowanie śrub mocujących podkładkę bloku cylindrów i miski olejowej do podkładki.

4 typy śrub są oznaczone w następujący sposób:
: 17 śruba (M7 x 100-50),
: 21 śruba (M6x100-16),
: 1 śruba (M10x150-40),
: 9 śruba (M10x150-75),
: śruba nie używana
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Naprawa silnika
Oznaczyć dolne części
korbowodów pod względem ich
położenia w stosunku do górnej
części:
– nr. 1 po stronie koła
zamachowego,
– znaczniki po stronie wału
pośredniego.
UWAGA: nie używać punktaka do
oznaczania korbowodów, gdyż
istnieje możliwość jego osłabienia.
Do tego celu użyć ołówka
technicznego.

Wymontować dolne części
korbowodów wraz z panewkami.

10-71

10

JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Naprawa silnika
Wyjąć tuleje cylindrów i tłoki (uprzednio je oznaczyć).

10

Wymontować:
– wał korbowy,
– elementy oporowe luzu bocznego,
– panewki wsporników wału korbowego,
– wtryskiwacze dna tłoków wbudowane w blok
cylindrów.

Oznaczyć pokrywy lożysk wału korbowego względem
obudowy, następnie je wymontować.

16530S
16529-1S

UWAGA:
W silnikach wyposażonych w rampę chłodzącą,
wymontować rampę z denka tłoków.

Demontaż podpór wału korbowego 1 i 5
Demontaż podpór wału korbowego 1 i 5
wyposażonych w poprzeczki w natryśniętego silikonu
można ułatwić poprzez użycie przyrządu wykonanego
we własnym zakresie z blachy grubości około 2,5 mm.

86609R

PRZYPOMNIENIE: w żadnym wypadku nie
odkręcać śrub mocujących (H) jeżeli nie jest
wymontowana miska olejowa.
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Demontaż łożyska przyrządem Mot. 11.

Wymontować wspornik filtra oleju.

77443R

Wymiana łożyska
NOTA: jeżeli skrzynia biegów jest wyposażona w
krótką choinkę (A), nie należy zakładać łożyska na
wał korbowy.

Montaż łożyska
Przykleić łożysko preparatem loctite FRENBLOC
jeżeli silnik jest wyposażony w śrubę mocującą koło
zamachowe silnika bez ogranicznika.

Jeżeli skrzynia biegów jest wyposażona w długą
choinkę (B), konieczne jest założenie łożyska na wał
korbowy.

16547R
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WYJĘCIE KORBOWODÓW - TŁOKÓW
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Ważne jest, aby nie zadrapać powierzchni
uszczelek aluminiowych części.

Wymontować:
– pierścienie za pomocą szczypiec,
– pierścienie (E) ograniczające oś tłoka,
– oś tłoka (F).

Użyć produktu chemicznegodo usunięcia resztek
przyklejonych uszczelek.
Nałożyć środek na miejsca do oczyszczenia,
odczekać około 10 minut, następnie usunąć
zanieczyszczenia przy pomocy drewnianej szpachelki.
Zalecane jest wykonywanie tych czynności w
rękawicach ochronnych.
Należy uważać, by środek nie dostał się na lakier.

CZYSZCZENIE
Do mycia bloku cylindrów konieczne jest
wymontowanie wkręcanych korków zatykających
kanały olejowe.

Zwracamy szczególną uwagę na staranność, z jaką
należy wykonać tą czynność aby uniknąć
wniknięcia zanieczyszczeń do oleju
doprowadzanego pod ciśnieniem rampy dźwigni
zaworów (kanały znajdują się zarówno w bloku
cylindrów jak i w głowicy).
Nie przestrzeganie tego zalecenia może
spowodować zanieczyszczenie filtra rampy
dźwigni zaworów lub zapchanie otworów
natryskujących olej na krzywki wałka rozrządu, co
spowoduje dużo szybsze jego zużycie.

83342S
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Oczyścić otwory do mocowania głowicy, szczególnie
przewód ssący oleju (C).

10

MONTAŻ DOLNEJ CZĘŚCI SILNIKA
Założyć korki zatykające kanały smarowania i dokręcić
je momentem:
! 8 daN.m dla korków (A),
! 2 daN.m dla korkow (B) podpór nr. 1,
! 4 daN.m dla innych korków.

16527R

Jest to niezbędne dla uzyskania prawidłowego
dokręcenia śrub.

83342R1

Udrożnić także kanały wału korbowego kawałkiem
drutu.

Sprawdzić, czy śruby głowicy dają się swobodnie
dokręcić.
W razie potrzeby wkręcić śruby kilkakrotnie w celu
spasowania gwintów.
Kołki głowicy w bloku cylindrów powinny być włożone
z użyciem Loctite SCELBLOC.
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Zamontować elementy chłodzenia denek tłoków
zespolone z blokiem cylindrów, dokręcić momentem
1,2 do 1,4 daN.m. Skontrolować obecność uszczelki
o-ring.

Podczas montażu tulei prowadzącej wskaźnika
poziomu oleju, oprzeć kołnierz tulei na bloku
cylindrów.
W razie potrzeby obrobić średnicę zewnętrzną tulei
aby ułatwić jej zakładanie, uprzednio pokryć środkiem
Loctite SCELBLOC.
Zamontować wszystkie szpilki mocujące. Szpilki
pompy wody, bloku cylindrów i pokrywy paska
rozrządu należy pokryć 1 -2 kroplami
Loctite FRENETANCH, gdyż wystają do układu
chłodzenia.

16529-1S
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W silnikach wyposażonych w rampę chłodzenia denek
tłoków, śruby mocujące (H) rampy olejowej należy
pokryć kroplą Loctite FRENETANCH. Nie należy
jednak używać zbyt dużo środka, gdyż mogłoby to
zmniejszyć przepustowość oleju wokół śruby
mocującej.

10

Silniki 852 wcześniejsze niż nr. 42 253
Upewnić się o obecności uszczelek (D) pomiędzy
oryginalnymi śrubami (E) i śrubami podpory, od strony
filtra oleju podpór 2, 3 i 4.
Jeżeli pojazd nie jest wyposażony, założyć uszczelkę
(D) oraz korek (F) uprzednio pokryty środkiem Loctite
FRENETANCH i mocno go dokręcić kluczem 6 mm o
długości 200 mm.
Należy to zrobić aby uniknąć wycieków oleju do
układu chłodzenia.

86609R

86741R
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Nasmarować czopy i czopy łożyskowe olejem
silnikowym.

Montaż panewek - wał korbowy
Identyfikacja

Zamontować:
– wał korbowy,
– pokrywy łożysk wału korbowego oprócz pokryw 1
i 5.

Dostępne są tylko panewki nawiercone i z
wykonanymi rowkami podpory wału korbowego,
niezależnie od sposobu smarowania wału.

Moment dokręcania: 8,75 do 9,75 daN.m

Zamontować panewki na podporach i na bloku
cylindrów, następnie posmarować.
Zamontować boczne blokady wału korbowego nr. 2
(rowki od strony wału korbowego).
16530S

16529S
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Zamontować wstępnie podporę nr. 1 bez założonych
uszczelek bocznych do zamontowania podstawy
magnetycznej.

10

Montaż podpory wału korbowego
Dla uszczelnienia podpór 1 i 5, dwie możliwości:
1 - Założenie uszczelki typu zimmering.
2 - Wtryśnięcie silikonu.
1 - Założenie zimmeringów
Ustawić pokrywy łożysk 1 i 5.
Zmierzyć wartość (C) posługując się wiertłem.

Kontrola luzu wzdłużnego (w mm):
852

J8S

0,07 do 0,25 (1)
0,20 do 0,30 (2)

0,20 do 0,30

Jeżeli wartość (C) jest mniejsza lub równa 5 mm,
wybrać uszczelkę o grubości 5,1 mm.

(1) 1 wszy model: nr 1 do 32909
(2)

2 -gi

Jeżeli wartość (C) jest większa niż 5 mm, wybrać
uszczelkę o grubości 5,4 mm oznaczoną kolorem.

model: nr 32910 do ...

Założyć uszczelki boczne:
– kołnierz uszczelki skierowany na zewnątrz,
– wystawanie około d = 0,2 mm w punkcie (A).
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Na podstawy podpór 1 i 5 nanieść cienką warstwę
RHODORSEAL 5661 uważając, aby nie zatkać
przewodów oleju z uszczelek do miski oleju.

10

Wyjąć kliny i sworznie.

Wkręcić sworznie (G) centrujące ∅ 12 mm, a nie 1,50
w blok cylindrów.

Obciąć uszczelki boczne tak, aby wystawanie było
rzędu 0,5 do 0,7 mm względem powierzchni uszczelki
miski olejowej.

Zamontować podpory.
Nasmarować obie uszczelki.
Zastosować dwa kliny umieszczone z obu stron
pokrywy łożyska.
Opuścić całość.
Gdy pokrywa łożyska jest prawie na miejscu, upewnić
się, czy uszczelki boczne nieznacznie wystają ze
strony powierzchni przylegania do bloku cylindrów.

Sprawdzić, czy wał korbowy daje się swobodnie
obrócić.
2 - Wtryśnięcie silikonu
Zestaw narzędzi niezbędnych do tej operacji zawiera:
– strzykawkę 50 ml,
– przewód utwardzający 5 ml,
– pręt do mieszania,
– instrukcję obsługi.
WAŻNE: wtryśnięcie musi się odbyć przed upływ
5 minut aby nie dopuścić do polimeryzacji mieszanki
w strzykawce.
80352S
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NOTA: Nowy sposób montażu (silnik J)

Oczyścić starannie powierzchnie (A) bloku cylindrów i
pokryw łożysk. Odtłuścić powierzchnie szmatką
nasączoną rozpuszczalnikiem.

Pokrywy łożysk posiadają wyżłobienia uszczelniające
(C).

Pozostawić do wyschnięcia.
Po modyfikacji pokryw łożyska, należy się stosować
do poniższych zaleceń:
– nie zanieczyścić wewnętrznych ścianek bloku
cylindrów,
– przed natryśnięciem założyć uszczelkę(i) wału
korbowego rozrządu.

– pozwolić silikonowi na ścieknięcie wyżłobieniami
podpory wału korbowego.

NOTA: starsze silniki mają rowki (B) w bloku
cylindrów. Nie zatkać tych wyżłobień (mających
ułatwić ściekanie oleju) podczas stosowania
RHODORSEAL 5661.

96597R
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Wprowadzić mieszankę do strzykawki i wtrysnąć w
wyżłobienia pokryw łożysk.

Pokryć dolne ścianki bloku cylindrów w punkcie (B)
niewielką ilością RHODORSEAL 5661 uważając, aby
nie zatkać miejsc ścieku oleju.

89194R

Założyć pokrywy łożysk i dokręcić momentem 8,75 do
9,75 daN.m.
Wymieszać 45 ml środka RHODORSEAL 5661 (około
połowy tubki 100 gram) z połową utrwalacza. Całość
dokładnie wymieszać, aż do uzyskania zwartej, lekko
różowej masy.

89195S
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89196S

Wprowadzić większą ilość mieszanki aby upewnić się,
że dotarła we wszystkie miejsca wyżłobienia
uszczelniającego.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Naprawa silnika
Wytrzeć szmatką nadmiar mieszanki wewnątrz, na
zewnątrz bloku cylindrów oraz w punkcie (A).

10

Pozostawić do wyschnięcia, następnie odciąć nadmiar
powierzchni uszczelki.

89199S

89197R

Sprawdzić za pomocą druta czy kanały olejowe nie są
zatkane (można to również wykonać drążkiem).

89198S
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MONTAŻ KORBOWODÓW

Silnik Turbo

Przystąpić do wymiany całości "tuleja cylindra-tłok".
Części dostarczone w zestawie "tuleja cylindra-tłok"
są oznakowane.
Oznaczyć części z każdego zestawu, od A do D, aby
zachować znakowanie.
Zdjąć całkowicie powłokę ochronną, w żadnym
wypadku nie zadrapać części.
Nasmarować oś tłoka.
Sprawdzić, czy osie tłoków obracają się swobodnie w
nowym tłoku i w odpowiadającym mu korbowodzie.
Niektóre korbowody posiadają otwory umożliwiające
dodatkowe smarowanie: sprawdzić, czy nie są
zatkane.

Zamontować panewki korbowodów.

Podczas montażu tłoka z korbowodem, przestrzegać
kierunku:
Silnik wolnossący

83241R1
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Naprawa silnika
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MONTAŻ PIERŚCIENI

KONTROLA WYSTAWANIA TULEI CYLINDRÓW

Pierścienie oryginalnie spasowane powinny mieć luz w
zamkach.

Silnik jest wyposażony w uszczelki o-ring podstawy (J)
tulei oraz uszczelek trzonów tulei (F).

Przestrzegać kierunku montażu pierścieni.

Uszczelki zapewniają jedynie szczelność
Tuleja cylindra opiera się bezpośrednio na bloku
cylindrów, wystawanie tulei (X) osiągane jest zgodnie
z wymiarami producenta.

86187R

Ustawić pierścienie.

72552R
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NOTA: części dostarczane w zestawie tuleja cylindra tłok są znakowane. Oznaczyć części z każdego
zestawu A do D aby zachować znaczenie.

Kontrolę wystawania (X) należy przeprowadzić w
następujący sposób:
– włożyć tuleję bez uszczelek w blok cylindrów,
– zmierzyć wystawanie (X) przyrządami Mot. 251-01
oraz Mot. 252-01. Powinno się zawierać między 0,07
i 0,13 mm.

Gdy pożądane wystawanie zostanie osiągnięte, złożyć
zestawy A, B, C, D z tulejami, tłokami i osiami,
następnie odnaleźć ich miejsce w bloku cylindrów.
NOTA: W przypadku niewłaściwego wystawania,
sprawdzić wystawanie innego kompletu tulei: okaże
się, czy odkształcenie dotyczy bloku cylindrów czy
tulei.
MONTAŻ TULEI CYLINDRÓW - TŁOKÓW KORBOWODÓW
Nasmarować tłoki.
Zamontować zestaw korbowód - tłok w tulei, używając
do tego celu pierścienia (uwaga na kierunek: litera V
powinna być skierowana do koła zamachowego).
Powierzchnie główek korbowodów powinny być
równoległe do płaszczyzny górnej tulei cylindrów.

16528R

Ustawić tuleje w następujący sposób:
– wystawanie coraz mniejsze od cylindra nr 1 do
cylindra nr 4 (lub na odwrót),
– różnica wystawania sąsiadujących tulei nie większa
niż 0,04 mm (w granicach normy).
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Przed montażem zestawu "tuleja cylindra-tłokkorbowód" do bloku cylindrów, nie zapomnieć o
założeniu uszczelki o-ring i górnej uszczelki na
każdą tuleję(upewnić się, czy uszczelka nie jest
odkształcona).

Zamontować kołnierz dociskowy tulei cylindrów
Mot. 521-01 i dokręcić śruby oraz nakrętki mocujące
momentem 5 daN.m.

Zamontować zestawy "tuleja cylindra-tłokkorbowód" w bloku cylindrów, przestrzegając
prawidłowego położenia.
Powierzchnie tulei powinny być równoległe.
Komora mieszania tłoków powinna być skierowana do
wału pośredniego.
Otwór olejowy korbowodów powinien być skierowany
w przeciwną stronę niż wał pośredni (w przypadku
korbowodów z otworem).

16558R

Założyć korbowody na nasmarowane czopy wału
korbowego.
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Założyć dolne części korbowodów
z panewkami, przestrzegając
prawidłowego montażu (miejsce i
kierunek).
Skręcić nowymi śrubami
korbowody momentem 6,5 daN.m.

Sprawdzić, czy całość swobodnie się obraca.
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KONTROLA WYSTAWANIA TŁOKÓW
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Przykład:
Wystawanie tłoka w położeniu 2 : 1,09 mm.

Oczyścić denko tłoka.
Obrócić wał korbowy o jeden obrót zgodnie z ruchem
wskazówek zegara aby tłok nr 1 znalazł się możliwie
blisko górnego punktu martwego.

POŁOŻENIE 2

Umieścić płytkę Mot. 252-01 na tłoku.
Umieścić przyrząd Mot. 251-01 wyposażony w czujnik
zegarowy na płytce dociskowej Mot. 252-01 (Czujnik
miernika powinien się stykać z blokiem cylindrów) i
znaleźć górny punkt martwy tłoka (obracając wał
korbowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Bez naciskania na przyrządy ani na tłok, aby uniknąć
poruszenia podczas pomiaru, zmierzyć wystawanie
tłoka w położeniu 1, następnie w położeniu 2 i obliczyć
średnią z obydwu pomiarów.
Przykład:
Wystawanie tłoka w położeniu 1: 0,83 mm.
POŁOŻENIE 1

83815R

Obliczyć średnią wystawania tłoka:
(0,83 + 1,09) : 2 = 0,96 mm
Analogiczny pomiar wykonać dla pozostałych tłoków,
przestrzegając tych samych warunków (odnalezienie
górnego punktu martwego poprzez obrót wału
korbowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, nie
dociskanie przyrządów Mot. 251-01 i Mot. 252-01 i
tłoka).

BRAĆ POD UWAGĘ TYLKO WARTOŚĆ TŁOKA,
KTÓRY WYSTAJE NAJBARDZIEJ
83814R
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Dla wystawania:
– mniejszego niż 0,96 mm użyć uszczelki głowicy o
grubości 1,6 mm oznaczonej jako 1,6 lub mającej
1 otwór,
– zawierającego się między 0,96 i 1,04 mm, użyć
uszczelki głowicy o grubości 1,7 mm, bez znacznika
i bez otworu,
– większego niż 1,04 mm, użyć uszczelki głowicy o
grubości 1,8 mm, oznaczonej jako 1,8 lub mającej
2 otwory.
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Naprawa silnika
Kontrola i naprawa pompy oleju

Kontrola pompy oleju

Demontaż zaworu

Zmierzyć następujące luzy:

10

Luz A
–
–

mini. (w mm)
maxi. (w mm)

0,05
0,12

80142R

Luz B
–
–

mini. (mm)
maxi. (mm)

0,02
0,10

86303-1R
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Montaż pompy oleju
Zamontować oś sterowania pompy oleju, spinką w
stronę pompy oleju.
Sprawdzić obecność dwóch tulei centrujących (A).

Zamontować pompę oleju i dokręcić momentem
4 daN.m.

16562S
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Montaż wału pośredniego
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Nasmarować i zamontować wał pośredni, dokręcając
śruby kołnierza momentem 1 daN.m.

Zamontować pompę próżniową.
W pompach APG, koło (A) jest wciśnięte siłą.

16557S

16548R

W pompach BARMAG, koło (B) nie jest częścią
składową pompy. Zamontować wał pośredni przed
montażem koła (B).

16524R1

10-92

JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Naprawa silnika

10

Montaż wspornika filtra oleju

Montaż uszczelek wału korbowego

Przy ponownym montażu wymienić uszczelki o-ring
(G).

– strona koła zamachowego silnika, Mot. 1297.

83334R

– strona rozrządu, Mot. 1298.

Montaż uszczelek wału pośredniego
Wcisnąć uszczelkę aż do momentu, w którym przyrząd
Mot. 1299 zetknie się z podstawą.

Jeżeli uszczelka nosi ślad wału korbowego, konieczne
jest wstawienie pomiędzy uszczelkę i przyrząd
podkładki grubości 1,5 mm w celu odsunięcia.
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Montaż miski oleju

Miska z aluminium

Miska z blachy

Założyć gumową uszczelkę. Miska aluminiowa musi
bezwzględnie znajdować się w osi bloku cylindrów
(strona koła zamachowego), gdyż istnieje ryzyko jej
uszkodzenia podczas montażu silnika ze skrzynią
biegów.

1 szy model:
Na styku umieścić gumową uszczelkę.

DI1051R

A

1 szy model

B

2 gi model

16580S

Miskę oleju należy zamontować z nową uszczelką i
dokręcić momentem 1,4 do 1,7 daN.m.

2 gi model:
Założyć tylko gumową uszczelkę.
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Obudowa z płytką usztywniającą
Montaż
Starannie odtłuścić blok cylindrów i płytkę
usztywniającą (np. płynem hamulcowym).
Zamontować dwa drążki (T) plecione ∅ 7 długości
30 mm uprzednio wykonując piłką do metalu
wyżłobienie z jednej strony.

91510R

Kapnąć kropelkę RHODORSEAL 5661 na połączenia
pokryw łożysk 1 i 5 z blokiem cylindrów. Chyba że
wtryskiwanie zostało wykonane z uszczelkami.

89197R1

Zamontować oś sterowania pompy oleju, pierścieniem
w stronę pompy.
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Oznaczenie śrub mocujących płytkę usztywniającą do bloku cylindrów oraz miskę oleju do płytki.

NOTA: uszczelka podkładki jest montowana na sucho.
Cztery typy śrub są oznaczone w następujący sposób:
: 17 śruba (M7 x 100-50), moment dokręcania: 1,2 do 1,8 daN.m
: 21 śruba (M6x100-16), moment dokręcania: 0,7 do 1,1 daN.m
: 1 śruba (M10x150-40), moment dokręcania: 3,2 do 4,8 daN.m
: 9 śruba (M10x150-75), moment dokręcania: 3,2 do 4,8 daN.m
: śruba nie używana

Zamontować i dokręcić pokrywę pompy oleju (4 do 4,5 daN.m).
(Upewnić się, czy prawidłowo została zamontowana oś pasków i koła).
Wyjąć gwintowane pręty centrujące, założyć śruby.
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Montaż koła zamachowego silnika
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Złożyć ogranicznik, jeżeli silnik jest w niego
wyposażony.

Nałożyć Loctite AUTOFORM na płaszczyznę docisku
koła zamachowego do wału korbowego.
Zamontować koło zamachowe silnika.
Nałożyć kroplę Loctite FRENETANCH na nowe
śruby.
Zamontować ogranicznik śruby koła zamachowego
jeżeli silnik jest wyposażony.

73834S

Zablokować koło zamachowe za pomocą przyrządu
Mot. 582 i dokręcić śruby momentem 6 do 6,5 daN.m.

16531R
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Zamontować:
– sprzęgło, dokręcając momentem 2 daN.m.,
– nawijacz pasa rozrządu,
– pompę wody na bloku cylindrów, następnie przewód
doprowadzający wodę do niej. Pod pompę wody
należy umieścić nową uszczelkę, całość dokręcić
momentem 1,3 daN.m.,
– koło zębate rozrządu wału korbowego,
– koło wału pośredniego z przegubem, dokręcając
momentem 5 daN.m za pomocą przyrządu
Mot. 855,
– koło pasowe pompy wodnej, dokręcając momentem
2 daN.m.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Naprawa silnika
MONTAŻ GÓRNEJ CZĘŚCI SILNIKA
Ustawić tłoki w położeniu pośrednim i zdjąć przyrząd
Mot. 521-01.
Zakładanie uszczelki głowicy
Konieczne jest użycie przyrządu Mot. 720 włożonego
w otwór (A) bloku cylindrów. Sprawdzić obecność tulei
centrującej (B).
Założyć uszczelkę głowicy.

16556R

Założyć głowicę, osadzić ją na sworzniach.
Pokryć gwinty i łby śrub mocujących olejem
silnikowym.
Wszystkie śruby głowicy powinny być
systematycznie wymieniane po każdorazowym
demontażu (podobnie jak sworznie). Śruby należy
posmarować olejem silnikowym na gwintach i pod
łbami.
Sposób dokręcania głowicy.
Przypomnienie: aby otrzymać pożądany moment
dokręcenia śrub, odprowadzić strzykawką olej, który
znajduje się w otworach śrub mocujących głowicę.
Sposób dokręcania głowicy jest opisany w rozdziale
"charakterystyki".
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Kontrola odległości tłok-głowica
Kontrola odległości tłok-zawór
Za pomocą przyrządu wykonanego we własnym zakresie (wcześniej
przyrząd Rou. 541) umieszczonego na mocowaniu podpory rampy dźwigni
zaworów, umieścić czujnik zegarowy na trzonku zaworu. Umożliwi to pomiar
odległości wysuwania się otwartego zaworu.

A
B
C

wielkość podstawy: 20 x 4 x 163,5
wielkość ramienia: 20 x 4 x 50
dwa punkty spawalnicze

Konieczne jest przesunięcie tłoka w górny punkt martwy.
Sprawdzić poprzez nacisk na trzonek zaworu.
Wyjąć przeguby i sprężynę zaworu (użyć przyrząd Mot. 382 ).
Posługując się czujnikiem zegarowym i przytrzymując zawór dociśnięty do
tłoka, przesunąć tłok w górny punkt martwy.
Nastawić czujnik zegarowy na zero, następnie wsunąć zawór w gniazdo.
Pomiar jest wartością odległości tłoka od zaworu.
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Wartość odległości tłok - głowica

2)

Od tej wartości (tłok - zawór) należy odjąć wartość
skoku zaworu zmierzoną wcześniej: wartość ta
(bezpieczna odległość tłok - głowica) musi być
większa niż 0,6 mm.

Zawory wydechowe i ssące 4 -go cylindra:

Skok zaworu (wartość B)

Ssanie:
Wydech:

B = 0,92 mm
B = 0,87 mm

(Skok zawiera się więc w granicy 0,80 i 1,15 mm).
W tym przypadku należy brać pod uwagę wartość
B = 0,87 mm zaworu wydechowego, czyli
najmniejszą.
Głowica zamontowana w silniku (z uszczelką,
dokręcona odpowiednim momentem):
3)

Odległość zawór - tłok (wartość C)

Na trzonku zaworu wydechowego 4 go cylindra
(przypomnienie: tłok w górnym martwym punkcie):
C = 1,57 mm
a więc ODLEGŁOŚĆ TŁOK/GŁOWICA:
83367S

Przykład kompleksowego pomiaru, głowica
wymontowana z silnika:
1)

D = C - B = 1,57 - 0,87 = 0,7 mm
(Wartość jest większa niż 0,6 mm).

Wystawanie tłoka (po kompletnym obrocie wału
zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

(Wartość A):
– cylinder nr 1, A = 1,05 mm
– cylinder nr 2, A = 1,04 mm
– cylinder nr 3, A = 1,05 mm
– cylinder nr 4, A = 1,07 mm
W tym przypadku należy brać pod uwagę jedynie
wartość A = 1,07 mm cylindra 4.
Wartość przekracza 1,04 mm, zatem należy użyć
uszczelki o grubości 1,8 mm.
Zamontować:
– wałek rozrządu (16),
– rampę zaworów (17),
– rampę powrotu paliwa do zbiornika, wyposażoną w
nowe miedziane uszczelki.
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Montaż uszczelki wałka rozrządu (strona rozrządu)
Założyć uszczelkę (18) na pierścień montażowy
Mot. 1300. Nasmarować zewnętrzną stronę uszczelki.
Zamontować całość na wałek rozrządu (16).

10

Zamontować:
– koło wału rozrządu dokręcając momentem 5 daN.m,
– tylny wspornik pompy wtrysku dokręcając
momentem 2,5 daN.m (nie dokręcać śrub
znajdujących się z przodu pompy, gdyż
uniemożliwi to późniejszą regulację pompy),
– rolkę napinacza paska rozrządu.
A: wartość zakładania przyrządem Mot. 1300
B: wartość zakładania przyrządem Mot. 1300, plus
podkładka (naprawa).

Jeżeli uszczelka nosi ślady pracy wałka, konieczne
jest założenie, pomiędzy przyrząd i uszczelkę,
podkładki (dopasowanej do przyrządu) o grubości
1,5 mm w celu odsunięcia uszczelki.
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Regulacja zaworów
Ustawić zawór wydechowy cylindra nr 1 w położeniu
pełnego otwarcia i ustawić luz zaworu ssącego
cylindra nr 3 oraz luz zaworu wydechowego cylindra
nr 4.
Podobną czynność wykonać dla wszystkich cylindrów,
przestrzegając kolejności opisanej w poniższej tabeli.
Do regulacji zaworów użyć przyrząd Mot. 647.

83366R

Luz regulacyjny (w mm) na zimno:
0,20 ±0,02
0,25 ±0,02

Ssanie
Wydech

Zawór wydechowy, który należy
ustawić w położeniu pełnego
otwarcia

Zawór ssący, który należy
regulować

Zawór wydechowy, który należy
regulować

1

3

4

3

4

2

4

2

1

2

1

3
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Ustawienie rozrządu
Sprawdzić luz pomiędzy wspornikiem zablokowanej
rolki napinacza i śrubą regulacyjną (A). Kołek 0,1 mm
powinien dać się wsunąć między oba elementy;
następnie dokręcić nakrętkę kontrującą.

16535-1R

Informacja:
– średnica otworów wyrównawczych wynosi 12 mm,
– średnica blokady GMP wynosi 8 mm.

16555R

Założyć blokadę GMP Mot. 861 lub Mot. 1054.
Ustawić znaczniki koła wałka rozrządu i pompy
wtrysku naprzeciw znaczników wykonanych podczas
demontażu (znaczniki wykonane na pokrywie głowicy i
na pompie wtrysku).

16552S
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NOTA: przed montażem paska rozrządu, założyć pasek sprężarki
klimatyzacji (jeżeli pojazd wyposażony).
Założyć pasek rozrządu, zaczynając od wału korbowego do wału
pośredniego.
Wyrównać znaczniki paska klinowego rozrządu ze znacznikami kół oraz koła
wału korbowego.

Sprawdzić naciąg paska rozrządu między kołami wałka rozrządu, pompy
wtrysku, wału pośredniego i wału korbowego, tak aby pasek nie
"przeskoczył" podczas naciąganiem go rolką napinacza.
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Wyjąć blokadę GMP Mot. 861 lub Mot. 1054 i założyć
korek.

10

Wykonać cztery obroty wałem korbowym, następnie
ustawić rozrząd w punkcie regulacji.
Ponownie poluzować mocowania rolki napinacza o pół
obrotu, ta ustawi się dzięki sprężynie: zablokować
mocowania.
Wykonać kontrolę naciągu paska.

16535-1R

Silnik wyposażony w automatyczny napinacz
paska rozrządu
Odkręcić mocowania rolki napinacza o pół obrotu:
dzięki sprężynie, rolka się ustawi automatycznie.
Należy ją docisnąć do paska i zablokować
mocowania.

16536S

10-105

JEDNOSTKA NAPĘDOWA I DÓŁ SILNIKA
Naprawa silnika

10

UWAGA:
Sposób użycia przyrządu Mot. 1505
Podłączyć przyrząd do kontaktu i zbliżyć głowicę
odczytującą (A) do paska, na którym należy wykonać
pomiar.
Głowicę odczytującą ustawić w odległości (X)
zawierającej się między 5 a 10 mm od paska.
Pomiar można wykonać z dowolnej strony paska (1)
lub (2), zależnie od łatwości dostępu.
Używać można obu czujników (a) lub (b), pod
warunkiem, że czujnik służący jako odniesienie będzie
się znajdował poza polem pomiaru.

16165R

16164R
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Obydwa czujniki nie powinny być ustawione naprzeciw
paska podczas pomiaru.

10

Pomiaru należy dokonać poprzez naciskanie paska
palcem.
Wykonany pomiar jest potwierdzony sygnałem
dźwiękowym.

16168S

16166S

16169S

16167S
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SPOSÓB NAPINANIA
Silniki 852 - J8S (bez wstępnego naciągu)
Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń w celu prawidłowej
regulacji paska:
– zimny silnik (temperatura otoczenia),
– założyć nowy pasek, rozrząd ustawiony w położeniu regulacji (górny punkt
martwy),
– przyłożyć rolkę napinacza do paska posługując się przyrządem Mot. 1384 i
naciągnąć pasek do właściwego położenia przyrządem Mot. 1505.

TYP SILNIKA

NACIĄG
MONTAŻOWY W
JEDNOSTKACH
SEEM

NACIĄG
MONTAŻOWY W
HERTZACH

J8S (wszystkie typy)
852 (wszystkie typy)
oprócz J8S 760

45

84 ± 5

J8S 760

50

104 ± 4
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– zablokować napinacz,
– wykonać cztery obroty wałem korbowym i ustawić ponownie rozrząd w
położeniu regulacyjnym,
– ustawić głowicę odczytującą przyrządu Mot. 1505 i wykonać pomiar,
sprawdzić czy mieści się w granicach montażowych. Jeżeli nie, ponownie
ustawić przyrządem regulacyjnym napinacz,
– dokręcić nakrętkę rolki napinacza momentem 2,25 do 2,75 daN.m.
NOTA: powyższa procedura odnosi się tylko do silników wyposażonych
w napinacz dynamiczny. Dla napinaczy sprężynowych wykonuje się
jedynie kontrolę napięcia montażowego po zamontowaniu napinacza.
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Regulacja pompy wtrysku
Wykręcić tylny korek pompy wtryskowej i zamontować
wspornik czujnika zegarowego Mot. 856, następnie
dokręcić czujnik wyposażony w końcówkę.

16541R1

Obrócić silnik i ustawić czujnik zegarowy na dolny
martwy punkt tłoka pompy wtryskowej (sprawdzić,
czy blokada czujnika daje się swobodnie obracać w
korpusie pompy).
Ustawić rozrząd silnika na punkt regulacyjny
(zablokować silnik przyrządem Mot. 861 lub
Mot. 1054).
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Odczytać na czujniku skok tłoka, który powinien wynosić:

MARKA

Regulacja górnego punktu martwego
(blokada na wale korbowym)

TYP

Skok tłoka (mm)

Skok blokady (mm)

BOSCH

VE.. R452
VE.. R452-1
VE.. R452-2

0,75

-

BOSCH

VE.. R158

0,70

-

ROTO DIESEL

DPC R 8443 B403C

-

znacznik "x" od strony
pompy

BOSCH

VE.. R449
VE.. R449-1

0,75

-

BOSCH

VE.. R153
VE.. R153-1
VE.. R345
VE.. R345-1

0,70

-

BOSCH

VE.. R423
VE.. R423-1
VE.. R423-2
VE.. R423-3

0,75

-

BOSCH

VE.. R309
VE.. R309-1
VE.. R309-2
VE.. R309-3
VE.. R309-4

0,75

-

BOSCH

VE.. R153
VE.. R153-1
VE.. R153-2

0,70

-

BOSCH

VE.. R69

0,70

-
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MARKA

BOSCH

ROTO DIESEL

Regulacja górnego punktu martwego
(blokada na wale korbowym)

TYP

Skok tłoka (mm)

Skok blokady (mm)

0,75

-

-

znacznik "x" od strony
pompy

-

1,80 (A)
znacznik "x" od strony
pompy (B)

VE.. R484
VE.. R484-1
DPC R8443 B142B
DPC R8443 B143B
DPC R8443 A400 A
do A409 A (A)

ROTO DIESEL

DPC R8443 A401 B
do A409 B (A)
DPC R8443 B402 B
do B409 B (B)
DPC R8443 B403 C
do B409 C (B)

Jeżeli tak nie jest, skorygować ustawienie.
WAŻNE: przestrzegać kolejności następujących czynności.
Wyjąć blokadę górnego punktu martwego Mot. 861 lub Mot. 1054.
Obrócić pompę wtrysku, aż do uzyskania żądanej wartości regulacyjnej (tabela poniżej).
Dokręcić śruby regulacyjne pompy wtrysku.
Wykonać dwa obroty silnika i zablokować silnik.
Sprawdzić ponownie odpowiednią wartość regulacji.
Zamontować przyrząd do unieruchamiania koła Mot. 854 lub Mot. 799-01, następnie dokręcić śrubę koła pasowego
pompy wtrysku momentem 5 daN.m.
Wyjąć blokadę Mot. 861 lub Mot. 1054.
Wykonać ponownie dwa obroty silnikiem i ponownie sprawdzić ustawienie statyczne pompy.
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Zamontować:
– obudowę rozrządu,

– przewody wysokiego ciśnienia pompy wtrysku przyrządem Mot. 1383,
– kolektory ssące i wydechowe dokręcając nakrętki momentem 2,8 daN.m,
– uchwyt podnoszenia od strony koła zamachowego silnika oraz wspornik
przewodu paliwa,
– wspornik wielofunkcyjny dokręcając nakrętki momentem 4,3 daN.m,
– alternator,
– sprężarkę klimatyzacji (jeżeli pojazd wyposażony),
– pompę wspomagania układu kierowniczego,
– koło pasowe wału korbowego dokręcając nową nakrętkę momentem
2 daN.m, następnie wykonać dokręcenie kątowe 115 st. ±15 st.
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ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU PASKÓW AKCESORIÓW
PASEK O PRZEKROJU TRAPEZOWYM
Procedura naciągu nowego paska klinowego
Zimny silnik, temperatura otoczenia.
Założyć nowy pasek.
Docisnąć rolkę napinacz do paska i naciągnąć aż do osiągnięcia prawidłowego naciągu montażowego.
Zablokować napinacz.
Wykonać trzy obroty wałem korbowym.
Ustawić czytnik przyrządu Mot. 1505 i wykonać pomiar, sprawdzić czy zawiera się w granicach tolerancji
naciągu. W przeciwnym wypadku, przystąpić do ponownej regulacji..
Procedura naciągu używanego paska klinowego
Zimny silnik, temperatura otoczenia.
Założyć pasek.
Docisnąć rolkę napinacza do paska i naciągnąć aż do uzyskania 80 % wartości prawidłowego naciągu..
Zablokować napinacz.
Wykonać trzy obroty wałem korbowym.
Ustawić czytnik przyrządu Mot. 1505 i wykonać pomiar, sprawdzić czy wartość mieści się w granicach tolerancji
80 % wartości naprężenia montażowego. W przeciwnym wypadku przystąpić do ponownej regulacji.
NOTA: wymiana paska o przekroju trapezowym dokonuje się na podstawie stanu ogólnego lub zbyt głośnej
pracy.
PASEK ROWKOWANY
Procedura naciągu paska klinowego
Zimny silnik, temperatura otoczenia.
Założyć nowy pasek.
Docisnąć rolkę napinacza do paska aż do otrzymania prawidłowej wartości naciągu.
Zablokować napinacz.
Wykonać trzy obroty wałem korbowym.
Ustawić czytnik przyrządu Mot. 1505 i wykonać pomiar, sprawdzić czy mieści się w granicach tolerancji naciągu
montażowego. W przeciwnym wypadku przystąpić do ponownej regulacji.
NOTA: NIE ZAKŁADAĆ UŻYWANEGO PASKA: WYMIENIĆ W KAŻDYM PRZYPADKU NA NOWY.
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TYP
SILNIKA

ZASTOSOWANIE
PASKA

NACIĄG
MONTAŻOWY
JEDNOSTKI
SEEM

NACIĄG MINIMALNY
PRACY JEDNOSTKI
SEEM

J8S - 852

Alternator
Pompa wody
(trapezowy)

106 ± 4

68

158 ± 5

1

J8S

Wspomaganie
kierownicy (trapezowy)

101 ± 4

74

222 ± 7

2

J8S

Klimatyzacja
(rowkowany z
czterema zębami)

85 ± 5

60

88 ± 4

3

J8S 760

Alternator
Pompa wody
(rowkowany z
czterema zębami)

98 ± 7

58

164 ± 5

1

J8S 760

Wspomaganie
kierownicy
(rowkowany z
czterema zębami)

99 ± 6

50

234 ± 10

4

J8S 760

Alternator
Pompa wody
Klimatyzacja
(rowkowany z
sześcioma zębami)

123 ± 9

76

164 ± 5

5
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A
B
C
D
E
T
→

Wał korbowy
Alternator
Pompa wspomagania kierownicy
Sprężarka klimatyzacji
Pompa wody
Koło naciągające
Punkt kontroli naciągu

Zamontować wiązkę przewodów elektrycznych silnika.
Zdjąć silnik ze wspornika DESVIL.
Zamontować:
– metalową rurę pochłaniania oparów oleju w dole
silnika,
– sprężarkę.
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