
Zestaw narzędzi do ustawiania faz rozrządu

VW - 2.5 TDI PD (5 cyl)

Silniki: Touareg BAC, BLK, BPD 
Transporter AXD, AXE, BLJ, BNZ, BPC (2003-09)

(2003-09)

Zestaw narzędzi zawiera:

1.   911 350 10 - przyrząd do ustawienia położenia wału korbowego
2.   911 350 20 - przyrząd do blokowania położenia wału korbowego
2a. 911 350 28 - trzpień z uchwytem do blokowania wału korbowego
3.   911 350 30 - przyrząd do ustalania położenia wałka rozrządu
4.   911 350 40 - blokada koła zębatego wałka rozrządu
5.   911 350 50 - przyrząd do ustawiania położenia wałka rozrządu
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rys.1

Uwagi ogólne:

1. Odłączyć akumulator , poluzować lub wymontować świece żarowe, 
    aby  łatwiej było obracać wałem korbowym.
2. Wymontować czujnik położenia wału korbowego.
3. Silnik - wał korbowy - obracać tylko za pomocą koła pasowego wału 
    korbowego w kierunku zgodnym z kierunkiem pracy silnika.

UWAGA!
Niniejsza instrukcja ma jedynie charakter poglądowy - dokładne informacje 
można znaleźć w instrukcjach fabrycznych lub wydawnictwach 
specjalistycznych np. Autodata
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Ustawienie rozrządu
1. Przy naprawach wymontować skrzynię biegów - 
koła zębate znajdują się z tyłu silnikia.
2. Wymontować śrubę z bloku silnika "A" (rys.1) i 
śrubę z głowicy silnika "B" (rys.1).
3. Zamontować narzędzie do regulacji wału 
korbowego "1" (rys.2).
4. Obracać wałem korbowym do momentu aż:
- znaki do ustawienia pokryją się "C" (rys.2)
i jednocześnie:
- wierzchołki krzywek wałka rozrządu 2-go 
cylindra będą zwrócone do góry.
Jeżeli oba warunki nie są spełnione - obrócić wał 
korbowy o jeden obrót.
5. Zdemontować narzędzie "1".
6. Zamontować narzędzie do blokowania wału 
korbowego "2" i zablokować trzpieniem "2a" 
(rys.3).
7. Zamontować narzędzie do ustawiania wałka 
rozrządu "3". 

Jeżeli nie da się założyć przyrządu do 
ustawiania wałka rozrządu "3" należy:

8. Wymontować pokrywę łożyska wałka rozrządu 
"D" (rys.1). Koło czujnikowe ustawić w pozycji "E" 
(rys. 1) - tak aby cecha na kole pokryła się z 
krawędzią obudowy.
9. Zamontować narzędzie "4"  blokujące koło 
zębate wałka rozrządu i dokręcić 4 śruby blokady 
momentem 40 Nm .
10. Poluzować śrubę koła zębatego wałka 
rozrządu i obracać wałkiem rozrządu, aż 
narzędzie "3" do ustawiania wałka "wskoczy" na 
swoje miejsce.
11. Zdemontować narzędzie blokujące koło 
zębate "4" i zamontować narzędzie do ustawiania 
koła zębatego wałka rozrządu "5", dokręcić śruby 
narzędzia momentem 70 Nm. momentem 80 Nm 
obracać w lewo.
12. Wymienić śrubę koła zębatego wałka rozrządu 
(nie wolno użyć starej) i dokręcić ją momentem 
150 Nm + 90°.
13. Wymontować narzędzie do ustawiania 
położenia koła zębatego "5".
14. Zamontować pokrywę łożyska wałka 
rozrządu. Zdemontować przyrządy ustalające 
położenia wałka rozrządu "3" i wału korbowego 
"2".
15. Obrócić wał korbowy dwa obroty w prawo do 
położenia GMP 1 cylindra. Sprawdzić czy można 
zamontować narzędzia  "3" i "2" do ustalenia 
położenia wałków rozrządu.

(rys. 1)
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rys.3

rys.4
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