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WTRYSK EP6DT LUB WTRYSK EP6DTS

OBOWIAZKOWEOBOWIAZKOWEOBOWIAZKOWEOBOWIAZKOWE : PrzestrzegaPrzestrzegaPrzestrzegaPrzestrzegać ć ć ć zalecezalecezalecezaleceń ń ń ń dotyczdotyczdotyczdotycząąąących bezpieczecych bezpieczecych bezpieczecych bezpieczeńńńństwa i czystostwa i czystostwa i czystostwa i czystośśśścicicici  .  

1. Przyrz1. Przyrz1. Przyrz1. Przyrząąąądy dy dy dy     
Wymagane wyposażenie : 

� Kątownik pomiarowy (Typ SAM E100)  
� Śrubokręt dynamometryczny (Typ Facom A.301MT)  

przyrzprzyrzprzyrzprzyrząąąąd d d d Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie OznaczenieOznaczenieOznaczenieOznaczenie

 
Rysunek : E5AB11ST

[0197] Przyrząd do unieruchomienia i blokady 
wałka rozrządu 

[0197-A2] Przyrząd do unieruchomienia i blokady 
wałka rozrządu zaworów dolotowych

[0197-A1]  przyrząd do unieruchomienia i blokady 
wałka rozrządu zaworów wylotowych

- "a" : Śruby mocujące przyrządów 
[0197-A1], [0197-A2]

 
Rysunek : E5AB11PT

[0197-BZ] trzpień ustalający wału korbowego 

 

[0197-M] "fałszywy" napinacz łańcucha rozrządu 
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2. Procedura kontroli regulacji wa2. Procedura kontroli regulacji wa2. Procedura kontroli regulacji wa2. Procedura kontroli regulacji wałłłłka rozrzka rozrzka rozrzka rozrząąąądudududu    
Sprawdzenie zablokowania koSprawdzenie zablokowania koSprawdzenie zablokowania koSprawdzenie zablokowania kołłłła pasowego z przesunia pasowego z przesunia pasowego z przesunia pasowego z przesunięęęęciem fazyciem fazyciem fazyciem fazy  . 
Przerwy w pracy : WaWaWaWał ł ł ł korbowy korbowy korbowy korbowy  . 
Pomiar kPomiar kPomiar kPomiar kąąąąta ustawienia wata ustawienia wata ustawienia wata ustawienia wałłłłka rozrzka rozrzka rozrzka rozrząąąądu dolotu za pomocdu dolotu za pomocdu dolotu za pomocdu dolotu za pomocą ą ą ą pochypochypochypochyłłłłomierza [1376omierza [1376omierza [1376omierza [1376----A]A]A]A]  : 

� Ustawienie prawidłowe : Zamontować głowicę  
� Ustawienie nieprawidłowe : Sprawdzenie wyciągnięcia łańcucha  

Pomiar wyciPomiar wyciPomiar wyciPomiar wyciąąąągnignignignięęęęcia cia cia cia łłłłaaaańńńńcuchacuchacuchacucha  : 
� Wyciągnięcie prawidłowe : Powrócić do gamy "ustawienie rozrządu"  
� Wyciągnięcie nieprawidłowe : Powrócić do gamy "demontaż-montaż rozrządu" z wymianą 

wskazanych elementów  

MontaMontaMontaMontaż ż ż ż pokrywy gpokrywy gpokrywy gpokrywy głłłłowicyowicyowicyowicy  . 

3. Demonta3. Demonta3. Demonta3. Demontażżżż    
Ustawić samochód na podnośniku z dwiema kolumnami. 
Odłączyć akumulator sterowania. 
Zdemontować : 

� Prawe przednie koło  
� Osłonę pod silnikiem  
� Prawa przednia osłona przeciwbłotna  
� Pokrywę głowicy  

4. Sprawdzenie zablokowania ko4. Sprawdzenie zablokowania ko4. Sprawdzenie zablokowania ko4. Sprawdzenie zablokowania kołłłła pasowego z przesunia pasowego z przesunia pasowego z przesunia pasowego z przesunięęęęciem fazyciem fazyciem fazyciem fazy    

Rysunek : E5AB11QT

 
Rysunek : E5AB11RT

[1376-A] Pochyłomierz
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Obrócić wał korbowy o 2 obroty przy pomocy śruby (1) aby zaryglować przesuwnik faz wałków rozrządu. 

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Nie obracać wału korbowego przy pomocy wałków rozrządu.  

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Przesuwnik faz rozrządu jest zaryglowany kiedy koło łańcuchowe obraca się równocześnie z 
wałkiem rozrządu.  

 
Rysunek : B1ED0BFD

 
Rysunek : B1ED0BGD
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Sprawdzić czy przesuwnik faz pozostaje zablokowany i związany z wałkiem rozrządu, obracając lekko 
wałek rozrządu w 2 kierunkach (w "b"). 
W przeciwnym wypadku, obrócić wałek rozrządu dolotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, zgodnie z strzałką (w "c") aż do wewnętrznego ogranicznika przesuwnika faz (w "a") (skok maks. 
35°). 

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : W przypadku gdy mechaniczne zaryglowanie przesuwnika faz rozrządu jest niemożliwe ; 
Wymienić przesuwnik faz wałka rozrządu (Przesuwnik faz rozrządu widziany od strony mechanizmu 
rozrządu).  

5. Przerwy w pracy : Wa5. Przerwy w pracy : Wa5. Przerwy w pracy : Wa5. Przerwy w pracy : Wał ł ł ł korbowy korbowy korbowy korbowy     

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Gdy silnik jest ustalony, tłoki znajdują się w połowie skoku.  

Zdemontować 2 świece zapłonowe. 
Obrócić wał korbowy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, poprzez śrubę (1), aż do punktu 
ustalenia pozycji (zablokowania) koła zamachowego silnika : Zaokrąglony obwód strefy indeksowania 
wałków rozrządu musi być skierowany do dołu (w "e"). 

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Sprawdzić położenie tłoków w połowie skoku za pomocą 2 prętów o identycznej długości 
(typu elektroda spawalnicza) (w "d") ; Pręty powinny wystawać na tą samą wysokość.  

Ustawić trzpień [0197-BZ] w gnieździe (w "f") umieszczonym na obudowie pokryw łożysk wału korbowego. 
Ustalić koło zamachowe (w "f") ; Przy pomocy trzpienia do blokowania [0197-BZ]. 
Sprawdzić dobre ustawienie trzpienia w otworze próbując obrócić śrubę (1) w obu kierunkach ; Za pomocą 
klucza nasadowego fajkowego. 

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : W przypadku przekroczenia otworu do ustalania pozycji, nigdy nie wracać do tyłu, wykonać 
ponownie 2 obroty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.  

 
Rysunek : B1ED0BKD
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6. Pomiar k6. Pomiar k6. Pomiar k6. Pomiar kąąąąta ustawienia wata ustawienia wata ustawienia wata ustawienia wałłłłka rozrzka rozrzka rozrzka rozrząąąądu dolotudu dolotudu dolotudu dolotu    

Pomiar A : Ustawić kątownik typu SAM E100 na głowicy pomiędzy łożyskami wałków dolotu i wydechu 
cylindra n°1. 
Ustawić przechyłomierz [1376-A] na kątowniku i wyzerować przez naciśnięcie na przycisk "Calibrate". 
Pomiar B : Przechylić przechyłomierz i kątownik o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i 
docisnąć całość na pionowej powierzchni strefy indeksowania wałka rozrządu dolotu (w "g"). 

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Nie zmieniać powierzchni referencyjnej, nie obracać zespołu przechyłomierz/kątownik w 
przeciwnym kierunku.  

Odczytać dany kąt : 
� Nowy silnik < 10 000 km : [89 ¦ ; 91 ¦]  
� Dotarty silnik > 10 000 km : [87.9 ¦ ; 90.5 ¦]  

Jeżeli pomiar nie mieści się w powyższych zakresach, ustawienie nie jest zgodne ; Przejść do etapu : 
"Pomiar wyciągnięcia łańcucha". 
Jeżeli pomiar mieści się w powyższych zakresach, ustawienie jest zgodne ; Zdemontować trzpień do 
blokowania koła zamachowego silnika ; Przejść do montażu. 

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Przestrzegać zaleceń montażu pokrywy głowicy (punkt 8).  

 
Rysunek : B1ED0BND
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UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Wyświetlacz przechyłomierza nie wskazuje wartości wyższej od 90 °.  

"C" (Kąt wyprzedzenia) : Wartość odczytana na przechyłomierzu jest równa kątowi realnemu . 
"D" (Kąt prostopadły) : Wartość odczytana na przechyłomierzu jest równa kątowi realnemu . 
"E" (Kąt opóźnienia) : Wartość odczytana na przechyłomierzu nie jest równa kątowi realnemu . 
W przypadku przekroczenia punktu środkowego "D" : 

� Przechyłomierz wyświetla wartość odwrotnie  
� Kierunek odczytu wartości jest odwrócony  
� Kierunek strzałek jest odwrócony  

Kąt "E" realny = 180° - Wartość "E"° odczytana. 
Przykład : Kąt "E" realny = 180° - 89° = 91°. 

7. Pomiar wyci7. Pomiar wyci7. Pomiar wyci7. Pomiar wyciąąąągnignignignięęęęcia cia cia cia łłłłaaaańńńńcuchacuchacuchacucha    

7.1. Demonta7.1. Demonta7.1. Demonta7.1. Demontaż śż śż śż śrub kórub kórub kórub kół ł ł ł pasowych wapasowych wapasowych wapasowych wałłłłka rozrzka rozrzka rozrzka rozrząąąądudududu    

 
Rysunek : B1EG0XTD
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Umieścić narzędzia do ustawiania wałków rozrządu [0197-A1], [0197-A2]. 
Dokręcić przyrządy [0197-A1], [0197-A2] ; Za pomocą śrub (2). 
Narzędzi powinny być mocno dociśnięte do głowicy (w "h"). 

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : W celu ułatwienia zamontowania przyrządów do unieruchamiania, wałki rozrządu można lekko 
obrócić (w kierunku ruchu wskazówek zegara i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) (w 
"b") ; Za pomocą klucza imbusowego 27 mm.  

Połączyć narzędzia [0197-A1], [0197-A2] ; Za pomocą śruby mocującej (a). 
Odkręcić śruby kół pasowych wałków rozrządu (3), (4). 

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Dokręcić śruby (3) , (4),odkręcić o 90 °,koła powinny się swobodnie obracać ale pozostać 
dociśnięte/dokręcone.  

 
Rysunek : B1ED0BOD
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W przypadku gdy narzędzia do ustalania pozycji wałków rozrządu [0197-A1], [0197-A2] nie mogą być 
zamontowane ; Przytrzymać wałki rozrządu ; Za pomocą klucza imbusowego 27 mm (w "b"). 

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Czynności wymagające dwóch monterów.  

Odkręcić śruby kół pasowych wałków rozrządu (3), (4). 

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Dokręcić śruby kół wałków rozrządu (3) , (4) ; Odkręcić śruby kół pasowych wałków rozrządu 
o 90° ; Koła pasowe muszą się swobodnie obracać, ale muszą być dociśnięte.  

7.2. Demonta7.2. Demonta7.2. Demonta7.2. Demontaż ż ż ż : : : : Napinacz Napinacz Napinacz Napinacz łłłłaaaańńńńcucha rozrzcucha rozrzcucha rozrzcucha rozrząąąądudududu    

 
Rysunek : B1ED0BUD
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UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Nie demontować napinacza (7) łańcucha rozrządu bez ustalenia wału korbowego i wałków 
rozrządu ; Ryzyko przeskoczenia o jeden ząb łańcucha rozrządu.  

Poluzować opaskę (5). 
Odchylić złączkę dolotu powietrza (6). 

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Podczas demontażu napinacza łańcucha rozrządu (7),zabezpieczyć pasek i koła napędu 
osprzętu przed oblaniem olejem.  

Zdemontować napinacz łańcucha rozrządu (7). 
Sprawdzić stan napinacza łańcucha rozrządu ; Poruszyć tłoczek ręką ; W przypadku zatarcia tłoczka, 
wymienić napinacz łańcucha rozrządu (7). 

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Jeżeli numer silnika jest niższy od 42987 ; Wymienić : Napinacz łańcucha napędu rozrządu 
(7)(Grawerowanie na nowym napinaczu V7 ).  

7.3. Monta7.3. Monta7.3. Monta7.3. Montaż ż ż ż atrapy napinacza atrapy napinacza atrapy napinacza atrapy napinacza łłłłaaaańńńńcucha rozrzcucha rozrzcucha rozrzcucha rozrząąąądudududu    

 
Rysunek : B1ED0BVD
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UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Posmarować olejem gwint śruby ("j").  

Dokręcić korpus "fałszywego" napinacza łańcucha rozrządu [0197-M] na głowicy . 
Dokręcić momentem śrubę ("j") "fałszywego" napinacza łańcucha rozrządu aż do styku (w "l") z 
prowadnicą napinacza łańcucha (8) ; Moment dokręcania : 0,06 daNm. 
Zablokować zespół za pomocą przeciwnakrętki ("k"). 

7.4. Kontrola zu7.4. Kontrola zu7.4. Kontrola zu7.4. Kontrola zużżżżycia zespoycia zespoycia zespoycia zespołłłłu u u u łłłłaaaańńńńcucha rozrzcucha rozrzcucha rozrzcucha rozrząąąądudududu    

 
Rysunek : B1ED0BWD
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UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Przeskoczenie o jeden ząb łańcucha rozrządu może mieć miejsce w czasie wycofania 
"fałszywego" napinacza łańcucha, jeżeli narzędzia ustalające wałków rozrządu [0197-A1], [0197-A2] 
zostały zdemontowane.  

Zdemontować "fałszywy" napinacz łańcucha rozrządu i odnotować wymiar "F" pomiędzy powierzchnią 
styku obudowy napinacza łańcucha rozrządu [0197-M] i końcem śruby ("j"). 
Jeżeli wymiar jest mniejszy lub równy 68 mm : Zespół łańcucha rozrządu nie wykazuje zużycia ; 
Zastosować gamę interwencji : USTAWIENIE ROZRZĄDU. 
Jeżeli wymiar jest większy od 68 mm ; Zastosować gamę "demontaż-montaż łańcucha rozrządu" z jego 
wymianą. 

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : W 2 przypadkach, zamontować "fałszywy" napinacz łańcucha rozrządu [0197-M].  

8. Monta8. Monta8. Monta8. Montaż ż ż ż : : : : Pokrywa gPokrywa gPokrywa gPokrywa głłłłowicy (Jeowicy (Jeowicy (Jeowicy (Jeżżżżeli ustawienie jest prawideli ustawienie jest prawideli ustawienie jest prawideli ustawienie jest prawidłłłłowe)owe)owe)owe)    

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : PrzestrzegaPrzestrzegaPrzestrzegaPrzestrzegać ć ć ć momentów dokrmomentów dokrmomentów dokrmomentów dokręęęęcaniacaniacaniacania  .  

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Wymieniać systematycznie uszczelkę pokrywy głowicy .  

Oczyścić powierzchnię pod uszczelką na pokrywie głowicy ; Przy pomocy czystej szmaty. 
Oczyścić stare paski uszczelki (w "m"). 
Nałożyć pasek pasty uszczelniającej o długości 20 mm i szerokości 5 mm (w "m") z każdej strony 
podwójnego łożyskowania. 
Zamontować : 

� Pokrywę głowicy z nową uszczelką  
� śruby (Pokrywa głowicy)  

Rysunek : B1ED0DGD

 
Rysunek : B1ED0C2D
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UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Dokręcić śruby pokrywy głowicy w wskazanej kolejności.  

Zamontować : 
� Prawa przednia osłona przeciwbłotna  
� Osłonę pod silnikiem  
� Prawe przednie koło  
� Pojazd na kołach  

UWAGAUWAGAUWAGAUWAGA : Wykonać czynności do wykonania po podłączeniu akumulatora.  

Podłączyć akumulator . 
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