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This technical documentation is provided to you for free by http://zukowka.wordpress.com/ in order for you to be able to maintain your historical 

vehicule on the road. 

We consider it to be both educational and contributing to road-safety.
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Opracowanie: 

Osrodek Badawczo-Rozwojowy (OBR) Fabryki Samochodéw w Lublinie 

Dziat Konstrukcyjny 

ul. Metgiewska 7/9, 20-952 Lublin 

telefon 201 41 wew. 959 

Niniejsza ,,Instrukcja obstugi’’ zawiera charakterystyke techniczna, 

zasady obstugi i eksploatacji samochodu. 

Odbiorcy: 

uzytkownicy samochodéw ZUK 
| pracownicy zaplecza technicznego motoryzacji. 

Wydawnictwa Przemy:! «\‘e WEMA 
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1.1. CECHY UZYTKOWE 
SAMOCHODU 

Fabryka Samochodéw w Lublinie od 

1959r. produkuje samochody dostawcze 

ZUK w kilkunastu odmianach (rys. 
2.1 — 2.8), rézniqce sie cechami uzyt- 

kowymi nadwozia, z silnikiem gazniko- 

wym S-21 oraz z silnikiem wysokoprez- 

nym 4C90. Samochody typu furgon, 

skrzyniowe oraz kontenerowe sq prze- 

znaczone do przewozu réznych tadun- 

kéw, w zaleznosci od odmiany samo- 

chodu; natomiast samochody towaro- 

wo-osobowe (towos) stuzq do przewo- 

zu osdéb | towaréw. Na bazie samochodu 

furgon AO6 sq wykonane odmiany spec- 

Jalistyczne: samochody dla brygad mon- 

terskich, bankowozy AQ62, mikrobusy 

A18 itp. Ponadto fabryka wytwarza sa- 

mochody izotermiczne i chtodnie A176 

oraz samochody kontenerowe o r6znym 

przeznaczeniu. Mikrobus A18 jest prze- 

Znaczony do przewozu dziewieciu oséb 

lacznie z kierowca. 

Konstrukcja kazdej z odmian samochodu 

ZUK zostala dostosowana do wymagan 

jakie powinien spetniaé samochéd pod- 

1. WIADOMOSCI OGOLNE 

czas eksploatacji, tzn. aby még} byé przy- 

datny jako Srodek transportu do obstugi 

handlu, ustug, rzemiosta (np. dla brygad 

monterskich i budowlanych), banku itp. 

Fabryka zastrzega sobie prawo 

wprowadzania zmian konstrukcyj- 

nych polepszajacych jakosé i trwa- 

tosé samochodu. 

W okresie docierania samochodu (do 

przebiegu 3000 km) nalezy szczegdélnie 

przestrzegaé = warunkéw  podanych 

W rozdziale 3.16. Podczas catego okresu 

eksploatacji nalezy stosowac zalecane 

paliwa, oleje, smary i ptyny specjalne 

podane w tablicy 10-2. 

Rys. 1.1 
Samochoéd ZUK A0O6 

furgon  



  

_ @aleca = sie przeprowadzemc 

pierwszej konserwac]ji samocho - 

du jak najwozeSniej, tzn. tuz po 

jegu nabyciu, co ulatwiuzytkow. 

nikowi je; prawidiowe vwykona- 

nie, gdyz eliminuje sie wicdy ko- 

sztowne i pracochionne przaygu- 

towanie zespolow podwoza 

a) 
’ 

; nadwogia do te); cperacji, jah. 

odrdzewianie, czyszczenie it wy- 

konywarnie zaprawek malarsko. 

takierniczych. W daiszym okre. 

sic eksploatac]i konserwacis 

cyasowa powinna byé ponawis 

n3 w odstepach jednorocanyc! 

(rozdziat 9}. 

  
Rys. 1.2. Samochdéd ZUK A176 kontenerowy 

1.2. NUMERY 
IDENTYFIKACYJNE 
ZESPOLOW 

Kazdy samochéd ZUK jest oznaczony 
fabrycznie w sposob ulatwiajacy rozpoz- 

nanie roku produkeji, serii produkcyjnej 

podwozia i silnika. 

Numery te utatwiajq dobdér wtaSciwych 

czesci zamiennych podczas naprawy sa- 

mochodu i sq wybite na nastepujacych 

zespotach: 

a) tabliczka znamionowa (rys. 1.3.), 

umieszczona na podstawie fotela kie- 

rowcy (rys. 1.3a), 

b) numer podwozia — na prawej pod- 

tuznicy ramy (rys. 1.4), 

c) numer silnika — na kadtubie po lewe} 

stronie (rys. 1.5), 

d) numer nadwozia — na belce gdérne} 

kabiny (rys. 1.6). 

Ponadto na skrzyni biegéw i predkoscio- 

mierzu (rys. 1.7) sq zafozone plomby 

w celu uniemozliwienia odtqczenia na- 

pedu przez osoby niepowolane.



    

    

  FABRYKA SAMOCHODO 
LUBLIN 

HOMOLOGACJA 
Homolegation 

NUMER IDENTYFIKACYJNY 
Identification number 

DOPUSZCZALNA MASA CALKOWITA 
Allowable max. total weight 

DOPUSZCZALNA MASA POJAZDU Z PRZYCZEPA 
Allowable gross train weight 

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE OSI PRZEDNIEJ 
Allowable front axle load 

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE OSI TYLNEJ 

Allowable rear axle load 

    

                       
                      

  

  

oye | 1050 9 | Wieron [H 
OK PRODUKCH = «7994 ZNAK KONTROL JAKOSCI > a Rys. 1.3a 

: ee I. Umieszczenie tabliczki znamionowej 

7 —podstawa fotela kierowcy, 
Rys. 1.3. Tabliczka znamionowa samochodu ZUK AO6H 2 — tabliczka znamionowa 
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Umieszczenie numeru podwozia Rys. 1.5. Umieszczenie numeru silnika
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Rys. 1.6 
Umieszczenie numeru nadwozia     

Rys. 1.7. Plomba 
na predkoSsciomierzu 
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Rys. 1.8 
Kluczyki do samochodu 

a) do zamka drzwi kabiny, 
b) do wytacznika zaptonu 
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1.3. ZAMAWIANIE CZESCI 
ZAMIENNYCH 

Sprzedaz detaliczna czesci zamiennych 

do samochodu prowadzi Fabryka Sa- 

mochod6éw w Lublinie oraz sklepy 

POLMOZBYTU na terenie catego kraju. 

Przy zakupie czeSci oraz sporzadzaniu 

zamdéwien nalezy postugiwaé sie aktual- 

nym katalogiem czesci zamiennych sa- 

mochodu ZUK i ,,Biuletynami Informa- 
cyjnymi” (podajgacymi wprowadzone 

zmiany). Na podstawie powyzszych pu- 

blikacji nalezy podaé: 

— nr fabryczny (katalogowy) czeSci, 

— peing nazwe katalogowa czesci za- 

miennych (uwzgledniajagc okreslenie 

potozenia —lewa, prawa — dla czesci 

symetrycznych), 

— zadanq liczbe zaméwionych czeésci, 

— nazwe i rok wydania katalogu, wg 

ktérego dokonuje sie zaméwienia. 

W przypadkach watpliwych (np. brak 

pewnosci co do aktualnosci katalogu, 

wg ktérego dokonuje sie zaméwienia) 

nalezy dodatkowo podaé numer produk- 

cyjny podwozia samochodu, do ktérego 

zamawia sie dana czesé zamienna. 

1.4. GWARANCJA SAMOCHODU 

Okres gwarancji dla samochodu ZUK 
wynosi 12 miesiecy od daty zakupu lub 

do przebiegu 35 000 km. W okresie gwa- 

rancyjnym wszystkie obstugi techniczne 

nalezy wykonywac w Autoryzowanej 

Stacji Obstugi (ASO). Wykonanie obstu- 

gi technicznej w okresie gwarancyjnym 

musi bye potwierdzone w ksigqzce gwa- 

rancyjnej, co stanowi warunek zacho- 

Wania uprawnien gwarancyjnych. 

Obstuga techniczna w_ okresie do- 

clerania po przebiegu pierwszych 

1000+1500 km jest wykonywana na 

koszt fabryki w ASO. Uzytkownik po- 

krywa tylko koszty olejéw, smaréw i filtru 

oleju, wymienianych podczas tej obstugi. 

Nastepne obstugi techniczne w okresie 

gwarancyjnym wykonuje sie réwniez 

w ASO, ale na koszt uzytkownika. 

Okresowe obstugi techniczne po okresie 

gwarancyjnym mogq byé wykonywane 

w dowolnej stacji obstugi lub przez sa- 

mego uzytkownika. 

Szczegdtowe warunki dotyczace gwa- 

rancji dla samochodu podano w ksigzce 

gwarancyjnej. 

11



  

2. CHARAKTERYSTYKA SAMOCHODU 
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max, 2130 
              

Rys. 2.1. Samochéd ZUK A0O6 furgon 
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Rys. 2.2. Samochéd ZUK A062 bankowy 
71 — dodatkowe lusterko zewnetrzne, 2— wy- 
wietrznik, 3 — pokrywa otworu wrzutowego, 
4 — radiotelefon (montuje uzytkownik), 
5 — sygnaly dwutonowe, 6 — sygnat samo- 

chodowy, 7— stopieh wejSciowy, 8— siedze- 
nie skladane, 9 — oparcie siedzenia sktada- 
nego, 70— gaSnica GP1 xS, 77 — siedzenie 
stale, 72— nagrzewnica, 73— stolik sktadany, 
14 drzwi wyladunkowe, 75 — wziernik, 
716 — Sciana dziatowa, 77— oparcie siedzenia 
stalego, 78 — przedziat tadunkowy (kasa), 

a — pokrywa otworu wrzutowego — zam- 
knieta, 

b — pokrywa otworu wrzutowego — otwarta 
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Rys. 2.7. Samochéd ZUK A176 izotermiczny 
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Rys. 2.8. Samochdéd ZUK A11136 — podwozie pod zabudowe nadwozia izotermicznego 
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Rys. 2.9. Samochdéd A161 skrzyniowy z wydtuzona kabina



  Rys. 2.10. Samochéd ZUK A18 mikrobus 
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Rys. 2.11. Samochéd ZUK A1806 sanitarny (karetka pogotowia) 
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Rys. 2.12. Samochdd gasniczy A156 z motopompa 
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

  

  

  

                      

Jednostka AO6 A062 AO7 A072 A073 A074 A075 A0Q701 

Parametry miary furgon furgon towos towos pogotowie | towos towos towos 

bankowy dla brygad | _ energet. lux lux lux 

1. MASY ! OBCIAZENIA” 
A. Masa i obciazenie 
samochodu z silnikiem ¢ 

benzynowym S-21 ( - 

Masa wiasna” kg 1470 1600 1550 1650 1550 1570 1550 1575 

Ladownosé dopuszczalna® kg 1030 900 lub | 950 lub | 850 lub | 950 lub | 930 lub | 950 lub | 925 lub 

6 os6éb+| 7 os6b+/ 9 os6b+ | 7 osé6b+ | 50s6b+) 7 oséb+] 5o0séb+ 
+450 +425 +175 +425 +555 +425 +550 

Masa catkowita dopuszczalna kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Rozktad masy wiasnej: 
— na os przedniq kg 850 830 860 910 860 870 860 870 

— na os tying kg 620 7i0 690 740 690 700 690 705 

Maksymalny nacisk: 
— osi przedniej kN 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

— osi tylnej kN 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Dopuszczalna masa przyczepy: 
— bez hamulca kg 725 725 725 725 725 725 725 725 

— z hamulcem kg 725 725 725 725 725 725 725 725 

Dopuszczalna masa pojazdu 
Z przyczepa kg 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 

B. Masa i obciazenie 
samochodu z silnikiem 
wysokopreznym 4C90 

| Masa wtasna?) kg 1560 1650 1610 1710 1610 1630 1610 1635 

tadownosé dopuszczalna” kg 940 850 890 790 890 870 890 865 

lub lub lub lub lub lub lub 
6 os6b+!| 7 os6b+! 9 oséb+ | 7 os6b+ | 50s6b+| 7 oséb+] 50s6b+ 
+400 +365 +115 +365 +495 +365 +490 

Masa catkowita dopuszczalna kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
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Tablica 2-1 

Parametry Jednostka A111 36 A1806 Al 61 A17605 Al 7608 Al 801 Ai 56 

miary podwozie | sanitarka skrzyniowy kontener izoterma mikrobus gaSniczy 

1. MASY | OBCIAZENIA” 
A. Masa i obciazenie 
samochodu 2z silnikiem 
benzynowym S-21 
Masa wtasna?) kg 1250 1600 1550 1650 1660 1705 2200 
tLadownosé dopuszczalna” kg 1250 900 lub | 950 lub 850 840 795 lub | 300 

8 os6éb+ | 6 oséb+ 9 oséb+ 
+300 +500 +120 

Masa catkowita dopuszczalna kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
Rozktad masy wiasnej: 
— na OS przednia kg 720 890 850 820 825 850 910 
— na o$ tylna kg 530 710 700 830 835 855 1290 
Maksymalny nacisk: 
— osi przedniej kN 11,0 11,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 
— osi tylnej kN 15,0 14,0 15,0 15,0 15,0 14,0 14,0 
Dopuszczalna masa przyczepy: 
— bez hamulca kg 725 — 725 725 725 725 725 
— zhamulcem kg 725 — 725 725 725 725 725 
Dopuszczalna masa pojazdu 

Z przyczepga kg 3225 — 3225 3225 3225 3225 3225 

B. Masa i obciazenie 
samochodu 2z silnikiem 
wysokopreznym 4C90 

Masa wtasna” kg | 1320 1700 1650 1710 1720 — _ 
tadownosé dopuszczalna® kg 1180 800 900 790 780 — — 

lub lub 
8 oséb+ | 6 os6éb+ 
+200 +450 

Masa catkowita dopuszczalna kg 2500 2500 2550 2500 2500 — —                           25



  

  

  

          

, Jednostka AOG A062 AO7 A072 A073 A074. A075 A0701 
arametry miary furgon furgon towos towos pogotowie towos towos towos 

bankowy dia brygad energet. lux lux lux 

Rozktad masy wiasnej 
— na os przednig kg 920 910 940 965 940 945 940 945 

— na os tying kg 640 740 670 745 670 685 670 690 

Maksymalny nacisk osi: 
— przedniej kN 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

— tylnej kN 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Dopuszczalna masa przyczepy: | 
— bez hamulca kg 725 725 725 725 725 725 725 725 
— zhamulcem kg 725 725 725 725 725 725 725 725 

Dopuszczalna masa | 
pojazdu z przyczepq kg 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 

2. WYMIARY 
Wymiary zewnetrzne: 
— dlugos¢ mm 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 4330 
— szerokosé mm 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 

— wysokosé samochodu 
nie obcigzonego mm 2220 2220 2220 2460 2460 2460 2220 2220 

Rozstawnoscé mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 
Rozstaw két przednich mm 1368 1368 1368 1368 1368 1368 1368 1368 
Rozstaw kd} tylnych mm 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 1375 
Zwis przedni mm 610 610 610 610 610 610 610 610 
Zwis tylny mm 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 
Kat natarcia rad 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 
Kat zejscia rad 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Kat bezpiecznego wjazdu 
na pochylnie rad 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

PrzeSwit poprzeczny, 
os przednia mm 210 210 210 210 210 210 210 210 
PrzeSwit poprzeczny, os tylna mm 200 200 200 200 200 200 200 200 
Kat rampowy rad 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 
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Parametry Jednostka; A11136 A1806 A161 A17605 A17608 A1801 A156 
miary podwozie | sanitarka skrzyniowy kontener izoterma mikrobus gaSniczy 

Rozktad masy wiasnej 
— na OSs przednia kg 770 930 945 860 865 — — 
— na o§ tylng kg 550 770 715 850 855 — — 
Maksymalny nacisk osi: 
— przedniej kN 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 — — 
— tylnej kN 14,0 14,0 16,5 15,0 15,0 — — 
Dopuszczalna masa przyczepy: 
— bez hamulca kg 725 — 725 725 725 — — 
— zhamulcem kg 725 — 725 725 725 — — 
Dopuszczalna masa 
pojazdu z przyczepq kg 3225 — 3275 3225 3225 — — 

2. WYMIARY 
Wymiary zewnetrzne: 
— dtugosé mm 4380 4330 4665 4460 4460 4330 4330 
— szerokosé mm 1820 1820 1956 1830 1830 1820 1820 
— wysokosé samochodu 

nie obcigzonego mm 2220 2220 2527 2520 2520 2220 2480 
Rozstawnosé mm 2700 2700 2700 2/700 2700 2700 2700 
Rozstaw kdt przednich mm 1368 1368 1368 1368 1368 1368 1368 
Rozstaw kdt tylnych mm 1530 1375 1530 1530 1530 1375 1375 
Zwis przedni mm 610 610. 610 610 610 610 610 
Zwis tylny mm 1020 1020 1240 1150 1150 1020 1020 
Kat natarcia rad 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 
Kat zejscia rad 0,47 0,47 0,35 0,44 0,44 0,47 0,47 
Kat bezpiecznego wjazdu 
na pochylnie rad 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 
Przeswit poprzeczny, 
oS przednia mm 210 210 210 210 210 210 210 
PrzeSwit poprzeczny, o§ tylna mm 200 200 200 200 200 200 200 
Kat rampowy rad 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206         2/7



  

  

              
  

                    

, Jednostka AO6 A062 AO7 A072 A073 A074 AQ75 A0701 

arametr y miary furgon furgon towos towos pogotowie towos towos towos 

bankowy dia brygad energet. lux lux lux 

Najmniejsza obrysowa 

Srednica zawracania m 10,75 w lewo; 11,85 w prawo 

Wymiary wewnetrzne nadwozia 

(skrzyni tadunkowej): 

— dlugosc¢ mm 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 

— wysokosc¢ mm 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460 

— szerokos¢ mm 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 

Objetosé pomieszczenia | 

tadunkowego m* 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 

Wznios powierzchni tadowania| mm 720 720 720 720 720 720 720 720 
  

. Wg PN-84/S-02014. 

2) Z odchytka +3%. 
) Z kierowcg. 
. Do wysokoSci burty tadunkowej. 
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cd. tablicy 2-1 

Parametry Jednostka Ai14 36 A1806 Al 61 A1 7605 Al 7608 Al 801 Al 56 
miary podwozie sanitarka skrzyniowy kontener izoterma mikrobus gaSniczy 

Najmniejsza obrysowa 

Srednica zawracania m 10,75 w lewo; 11,85 w prawo 
Wymiary wewnetrzne nadwozia 
(skrzynki ftadunkowe)j): 
— dlugos¢ mm — 2475 1850 2500 2500 2475 2475 
— wysokos¢é mm — 1460 400*) 1560 1560 1460 1460 
— szerokos¢ mm — 1620 1855 1720 1720 1620 1620 
Objetosé pomieszczenia 

tadunkowego m? — 5,73 1,37” 6,71 6,71 5,73 5,73 
Wznios powierzchni tadowania | mm 720 720 950 870 870 720 720                 
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Parametry Jednostka Dane liczbowe lub opis 
miary 

3. SILNIK BENZYNOWY 

Rodzaj czterosuwowy z zaptonem iskrowym, chtodzony cieczq 
Wytwéorca TOR -— Biatystok 
Typ S-21 
Liczba i uklad cylindréw 4, rzedowy, pionowy 
Srednica cylindra mm 82 
Skok tloka mm 100 
Pojemnosé skokowa dm? 2,12 

Stopien sprezania 7,5 
CiSnienie sprezania MPa 1+1,1 

Moc maks. netto (wg PN-78/S-02005) kW 51,5 +5% 
Liczba obrot6éw przy mocy maks. obr/min 4000 
Maksymalny moment obrotowy (netto) Nm 147 +5% 

Liczba obrotéw przy maks. momencie obrotowym | obr/min 2500 
Predkosé obrotowa biegu jatowego obr/min 600....... 800 
Aparat zaplonowy bezstykowy typ Zelmot 44-84 z regulatorami odSsrodkowymi 

| podcisnieniowym oraz recznym regulatorem oktanowym 
kata wyprzedzenia zaptonu 

Cewka zaplonowa typ Zelmot 4226, olejowa 
Elektroniczny modut zaptonowy H161 lub GL118 12V 
Kolejnosé zaptonu 1-2-4-3 
Kat wyprzedzania zaptonu ° 9 +1 
Zalecane paliwo Etylina 86 
Jednostkowe zuzycie paliwa 

(najmniejsze przy pelnym otwarciu 
przepustnicy) g/kWh 313 

Masa silnika (ze sprzegtem, skrzyniq biegow 

i olejem) kg 238*? 
Wymiary gabarytowe silnika (I x b x h) mm 816 x 565 x 738,5     
    30 
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Parametry vee Dane liczbowe lub opis 

Liczba pierScieni tlokowych: 
— zgarniajqcy szt. 2 
— uszczelniajacy szt. 2 

Liczba tozysk gl6wnych walu korbowego szt. 4 
Liczba zawordéw: 
— ssqcy szt. 4 
— wydechowy szt. 4 

Luzy zaworowe: 
przy zimnym silniku (20°C) 
— ssqcy mm 0,20.....0,22 
— wydechowy mm 0,30.....0,32 

Uktad smarowania silnika pod cisnieniem i rozbryzgowo, pompa oleju zebata, filtr oleju 
pelnoprzeplywowy 

Cisnienie oleju przy obrotach jatowych MPa min. 0,1 
Cisnienie oleju MPa 0,3 + 0,5 (zaleznie od obrotéw silnika) 
Ukiad zasilania 

Pompa paliwa 
Gaznik 
Filtr powietrza 
Stosowany olej silnikowy 
Uktad chtodzenia silnika 

Pasek klinowy napedu pompy wody i alternatora 
Minimalna temperatura rozruchu bez dodatkowych 

urzadzen 
Zawieszenie silnika ze skrzynia biegow 
Kat otwarcia i zamkniecia: 
a) zaworéw ssqcych 

— otwarcie 
— zamkniecie   °C 

zbiornik paliwa, przewody, pompa paliwa przeponowa, 
gaznik opadowy 

mechaniczna, przeponowa 
typ 28/35 S2 B1 

suchy, z wymiennym wkladem papierowym 
olej silnikowy wielosezonowy Selektol specjal SD SAE 20W/40 

obieg wodny zamkniety z pompa, zbiornikiem zasilajgcym 
i termostatem; chiodnica, wentylator 4-lopatkowy 

HB 1100 (17x11 x1100 mm) 

—15 
trzypunktowe na poduszkach gumowych 

A8° przed ZZ     84° po ZW 
    31
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Parametry Jednostka Dane liczbowe lub opis 
miary 

b) zawordw wydechowych 

— otwarcie ° 86° przed ZW 

— zamkniecie ° 36° po ZZ 

3a. SILNIK WYSOKOPREZNY 

Rodzaj czterosuwowy, chiodzony cieczq 

Wytwéorca WSW-Andoria — Andrychéw 

Typ 4C90 

Nosé i uktad cylindréw 4, pionowy 

Srednica tloka mm 90 

Skok tloka mm 95 

Pojemnosé skokowa dm? 2,417 

Stopien sprezania 20,6:1 

Cisnienie sprezania MPa 3 

Moc znamionowa kW 51,5 

— przy obrotach watu korbowego obr/min 4200 

Max moment obrotowy Nm 146 

— przy predkosci obrotowe| obr/min 2500 

Minimalne obroty biegu jalowego obr/min 800 

Uktad paliwowy 

Pompa podajqca 47PMO 4.2 

Pompa wtryskowa rzedowa 

Typ Motorpal 

Regulator wielozakresowy 

Poczatek tloczenia paliwa 
Kolejnosé wtryskéw 
Zakres przestawiacza kata wyprzedzenia wtrysku 
Rodzaj wtrysku 
Typ komory wirowe;j 
Wtryskiwacz z rozpylaczem     12 (przed GMP) 

1-3-4-2 
12 

posredni (do komory wirowe}) 
RICARDO-COMET VB 

czopikowy, WNS-19 lub WNS-13 

    32 
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Parametry lane Dane liczbowe lub opis 

Cisnienie wtrysku — nominalne MPa 15 +0,5 
Cisnienie wtrysku min. MPa 14 
Swiece zarowe 137 MJ 
Mechanizm rozrzadu 
Liczba zaworéw ssqcych (wydechowych) 

na cylinder 1/1 
Umieszczenie zawor6w w glowicy 
Luzy zaworowe (na zimnym silniku): 

— zZawory ssqce mm 0,2 
— zawory wydechowe mm 0,2 

Umieszczenie watu rozrzadu W naSadzie gtowicy 
Naped walu rozrzqadu pasem zebatym 
Uktad smarowania 
Rodzaj rozbryzgowo-cisnieniowy 
Pompa oleju wirnikowa 
Cisnienie oleju: 
— przy obrotach biegu jatowego MPa min. 0,10 
— przy obrotach silnika 1500 + 4200 obr/min MPa 0,38 — 0,50 

llosé oleju przy stanie maks. dm? 6 
Filtr oleju szeregowy, pelnoprzeptywowy 
Typ PP-8.7.2 
Uktad chtodzenia 
Rodzaj zamkniety z wymuszonym obiegiem 
Pompa cieczy chlodzqcej wirnika 
Chiodnica rurkowo-taSmowa 
Pojemnosé uktadu chtodzenia dm? 13,5 
Wentylator topatkowy ze sprzegiem elektromagnetycznym 
Pasek klinowy (typ) SPZ 965 
Masy i wymiary silnika 

Masa silnika w stanie suchym kg 229 
Dtugosé x szerokosé x wysokosé mm 699 x 535 x 734       33
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Parametry 
Jednostka 

miary 
Dane liczbowe lub opis 

  

3b. UKLAD NAPEDOWY 

Sprzegto 
Skrzynka biegow: 

— typ (liczba biegéw) 

| bieg 
Il bieg 

Ill bieg 
IV bieg 

bieg wsteczny 

— przetozenia: 

Most napedowy 

— typ 
— rodzaj przektadni gt6wne;j 

— przelozenie przektadni gt6wnej 

jednotarczowe, suche, ze sprezyng centralng 
mechaniczna, sterowana bezposrednio dZwigniq umieszczonq 

w pokrywie bocznej 
A13.2 (4+wsteczny) 
  

3,/52 synchronizowane wszystkie biegi 
2,372 
1,482 
1,000 
3,752 

3005 lub 3015 
z kotami stozkowymi o zazebieniu tukowo-kolowym 

(hipoidalna) 
4,777 (43 1 9 zebéw) 

  

4. PODWOZIE 

Rodzaj elementu nosnego 
Zawieszenie kdl przednich: 
— rodzaj konstrukcji 
— element sprezysty: 

rodzaj | liczba 
— amortyzator: rodzaj i liczba 

Zawieszenie kd} tylnych 
Stabilizator (rozmieszczenie) 
Kola jezdne z detkami: 
— ciSnienie powietrza 
— typ i wymiary obreczy 

Opony: oznaczenie     
S2t. 

szt. 

MPa   
rama spawana z profili zamknietych (50 x 100 mm) 

niezalezne na wahaczach poprzecznych 

sprezyna Ssrubowa; 2 
hydrauliczny, teleskopowy typ 28; 2 

zalezne, sztywny most napedowy, resory pidrowe 
poprzeczny z przodu 

kota przednie: 0,25; kota tylne: 0,32 
tarczowe 4,50 Ex 16” 

radialne 6,50 R 16 C 10 PRD-100 | 
lub diagonalne 6,50 — 16 C 6 PRU-ST   
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Parametry 
Jednostka 

miary 
Dane liczbowe lub opis 

  

Uktad kierowniczy: 

— przekiadnia kierownicza 

z uktadem zwrotniczym trapezowym usytuowanym przed osia 
przedniq oraz z przegubowym watem kierowniczym 

ze Slimakiem globoidalnym z podwédjng rolkq 

  

  

przetozenie Srednie 18,2 
Srednica kota kierownicy mm 440,0 

Uktad hamulcowy — hamulec roboczy: hydrauliczny, dwuobwodowy, bebnowy z samoregulacjq luzu 
— wspomaganie hamulcéw podcisnieniowe 
— Srednica bebna mm 280 
— podziat obwodéw hamulcowych | — przednie kola 

I! — tylne kota 
Hamulec awaryjny (postojowy) bebnowy, mechaniczny, dziatajacy na kola tylne 
Urzqdzenie holownicze (awaryjne samochodu) ucho na belce przedniego zawieszenia 

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA: 
— typ jednoprzewodowa 
— Nnapiecie V 12 
— biegunowoscé biegun ujemny potgaczony z masa 

Akumulator: dla silnika S-21 dia silnika 4C90 

— liczba szt. 1 2 
— typ 6SC55K 6SC55K 
— pojemnosé Ah 55 55 

Alternator: 

— typ A124F2 A124F 
— moc znamionowa W 616 616 

Regulator napiecia RA2/12VB RA2/12VB 

Rozrusznik: 

— typ R5c Riic 
— moc znamionowa kW 1,5 3 

Swiece zapfonowe Iskra F75 —   
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Parametry st Dane liczbowe lub opis 

6. DANE EKSPLOATACYJNE SAMOCHODU 
Z SILNIKIEM S-21 

Rodzaj paliwa Etylina 86 
Kontrolne zuzycie paliwa (samochodu z petnym fa- 

dunkiem wg PN-80/S-04000, po dotarciu): 
— przy predkosci 70 km/h dm?/100 

km 12,8 

— przy predkosci 90 km/h dm?/100 
km 14,8 

— jazda miejska dm?/100 
km 15,4 

6a. DANE EKSPLOATACYJNE SAMOCHODU 
Z SILNIKIEM 4C90 

Rodzaj paliwa Olej napedowy 
Kontrolne zuzycie paliwa (samochodu z peinym 

tadunkiem wg PN-80/S-04000 po dotarciu): 
— przy predkosci 70 km/h dm?/100 

km 9,9 

— przy predkosci 90 km/h dm?/100 
km 12,5 

— jazda miejska dm?/100 
| km 13,4 
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3. UZYTKOWANIE SAMOCHODU ~ 
  

3.1. URZADZENIA STEROWANIA Swiatla pozycyjne wlacza sie wlacz- Swieci sie przy tych swiatlach lampka 
| KONTROLI nikiem / (rys. 3.3), natomiast Swiatla kontrolna zielona A oraz jest oSwietlona 

mijania lub drogowe — dézwignia 7 _ tablica wskaznikéw. 
Urzadzenia stuzqce do prowadzenia (rys. 3.1). . 
samochodu pokazano na_rysunkach 

3.1 — 3.4. 

  

Rys. 3.1. Urzadzenia sterowania 
i kontroli 

71 — dzwignia przetqacznika Swiatet drogo- 

wych i sygnatu Swietlnego, 
2 — dézwignia przelacznika kierunkowska- 

ZOw, 
3 — kolo kierownicy, 

4 — déwignia przetacznika wycieraczki szy- 

by przedniej i sygnatu d2wiekowego, 

5 — tablica wskaznikéw, ef BON re as 
6 — popielniczka, ee ON aI 5 
7 — ciegno przystony chiodnicy, : ar” F=W<“S ee 

8 — ciegno zamka pokrywy gérnej kabiny, ko 0. 
9 — dzwignia sterowania ogrzewania ka- 

biny, 
70 — pedal sterowania pompq wtryskowg 

(gazu), 
17 — zaczep pokrywy silnika, 
712 — pedat hamulca, 
73 — przystona nadmuchu cieptego po- 

wietrza, 
14 — pedat sprzegia, 
715 — przycisk nozny pompki spryskiwacza 

szyby, 

716 — zbiornik plynu spryskiwacza szyby, 
77 — fotel kierowcy 

  

  
  

  
  

wey a 
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Rys. 3.2. Urzadzenia sterowania 

71 — dZwignia hamulca awaryjnego (posto- 
jowego), 

2 — fotel kierowcy, 
3 — ciegno urzqdzenia rozruchowego, 
4 — dzZzwignia zmiany biegéow, 

5 — wytacznik akumulatora 

a — lampka_ kontrolna_ kierunkowskazoOw 

(zielona), 
b — predkosciomierz z licznikiem kilome- 

trow, 
c — lampka_ kontroina sSwiatel drogowych 

(niebieska), 
d — wskaznik pradu tadowania (ampero- 

mierz), 
e — wskaznik poziomu paliwa, 
f — wskaZnik temperatury silnika, 
g — wskaZnik ciSnienia oleju w silniku, 

h — lampka kontrolna Swiatel pozycyjnych 
(zielona), 

38 

  

  
  

  

  
      

Rys. 3.3. Tablica wskaZznikow i wytacznikéw 

i — lampka kontrolna uszkodzenia hamul- 
céw lub wigczonego hamulca postojo- 
wego (czerwona), 

] — wiacznik oSwietlenia wnetrza samo- 
chodu, 

k — wilacznik wentylator6éw ukladu ogrze- 

wania, 
| — wiacznik Swiatet zewnetrznych (pozycyj- 

ne, mijania, drogowe), 
t — pokretto regulacji oSwietlenia tablicy 

wskaZnikéw, 

m, 0 — gniazda rezerwowe, 

n — wlacznik Swiatia przeciwmgtowego tyl- 
nego (z lampka kontrolng zdlta), 

p — wiacznik Swiatet awaryjnych (z lampkq 
kontrolng czerwona), 

r — wtacznik zaptonu i rozrusznika 

Uwaga 
W samochodach bankowych A062B, w gniez- 
dzie ,,m’’ zastosowano wytgcznik autoalarmu, 
natomiast w gniezdzie ,,o’” — wytacznik blo- 

kady rozruchu silnika.



  

  

  
  
    

  

  

Rys. 3.3a. Tablica wskaZnik6w samochodéw gaSniczych 

a — lampka_ kontrolna_ kierunkowskazow 
(zielona) 

b — predkosgciomierz z_ licznikiem  kilo- 
metrow, 

c — lampka kontrolna Swiatet drogowych 
(niebieska), 

d — wskaznik pradu fadowania (ampero- 
mierz), 

e — wskaznik poziomu paliwa, 

f — wskaznik temperatury silnika, 
g — wskaZnik ciSnienia oleju w silniku, 

h — lampka kontrolna §wiate! pozycyjnych 
(zielona), 

| — lampka kontrolna uszkodzenia hamul- 
céw lub wiaczenia hamulca postojo- 
wego, 

j — lampka kontroina Swiatet przeciwmg}!o- 
wych przednich i tylnego (zélta), 

k — wiacznik of§wietlenia kabiny i przedziatu 
fadunkowego, 

| — wiacznik wentylator6w ukladu ogrze- 
wania i wentylacji kabiny, 

m — wlacznik Swiatel zewnetrznych (pozy- 
cyjnych, mijania, drogowych), 

n — pokretio regulacji oSwietlenia tablicy 
wskaznikéw, 

  

  

    
  

Rys. 3.4. Wylacznik zaptonu 
a — wylacznik zaptonu, 
b — kluczyk, 
c — wat kierownicy, 
d — zitacze wtykowe przewodow, 
e, f, g, h — wg rys. 3.1 

Oo — wiacznik sygnat6w dwutonowych, 
p 

c
e
n
a
 

— wiacznik §wiatel przeciwmgtowych 
(przednich i tyInego), 

— wlacznik lamp blyskowych, 
— Wlacznik Swiatel awaryjnych, 

— wylacznik zaptonu i rozrusznika, 
— lampki 

(zdite) 
kontrolne lamp _ blyskowych 
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FAZY POLOZENIA KLUCZYKA W STACYJCE (rys. 3.4.) 

  

  

  

  

    

Tablica 3-1 

Potozenie Oznaczenie Ly 
kluczyka na stacyjce Wiaczone obwody (pod napieciem) 

0 GAR pozostate odbiorniki wytqczone, kierownica 
odblokowana, kluczyka nie mozna wyjac 

1 GO zapton silnika i r6zne odbiorniki pod napieciem 
(kierunkowskazy, Swiatta cofania, silniki wenty- 
latoréw nagrzewnic, silnik wycieraczek szyb) 

2 START rozruch silnika, powrét automatyczny do poto- 
zenia 1 

3 STOP pozostate odbiorniki wytqaczone, po wyjeciu klu- 
czyka nastepuje zablokowanie kola kierownicy       
  

  
Lampka kontrolna c (rys. 3.3) Swieci sie 

przy wlaczonych swiatlach drogowych, 
przypominajgc o koniecznosci zmiany 

tych Swiatet podczas mijania pojazdu. 

Przez pociagniecie dzwigni 7 (rys. 3.1) 

w kierunku kota kierownicy uzyskuje sie 

sygnat SwietIny (blysk Swiatet drogo- 

wych). Sygnat ten mozna uzyskaé bez 

wzgledu na potozenie wilacznika / 

(rys. 3.3). 

Dzwignia przetacznika kierunkowska- 

zow 2 (rys. 3.1) — przesuniecie do 

potozenia gérnego powoduje Swiecenie 

kierunkowskazu prawego, a do potoze- 

nia dolnego — kierunkowskazu lewego. 

Przy takich potozeniach dzwigni Swieci 

sie lampka kontrolna zielona a (rys. 3.3) 

40 

Swiattem przerywanym, — sygnalizujac 

dziatanie kierunkowskazéw. W razie usz- 

kodzenia obwodu, lampka gasnie. 

Dzwignia przetacznika wycieraczki szyby 

i sygnatu dzwiekowego 3 (rys. 3.1), 

przesunieta do potozenia gérnego po- 

woduje wiaczenie wycieraczki, a do po- 

fozenia dolnego — jej wytqczenie. W obu 

potozeniach przez pociagniecie dzwigni 

w kierunku kota kierownicy wtacza sie 

sygnat dzwiekowy. 

Whaczenie ogrzewania kabiny nastepuje 

przez przesuniecie dzwigni 6 (rys. 3.1) 

w prawe skrajne potozenie. W celu umy- 

cia przedniej szyby kabiny nalezy kilka- 

krotnie nacisnaé przycisk nozny 77, ktdry 

uruchamia wycieraczke i spryskiwacz 

szyby. W celu zabezpieczenia samocho- 

du na postoju nalezy zaciggnac¢ dzwignie 

hamulca postojowego 7 (rys. 3.2) do 

géry oraz wiqczyé | bieg lub wsteczny 

(zaleznie od pochylenia terenu). 

Aby wytaczyé hamulec postojowy, na- 

lezy wcisnaé przycisk umieszczony na 

koncu dzwigni 7 i przesungé dzwignie 

do potozenia dolnego. 

Niezaleznie od potozenia kluczyka za- 

plonu, zawsze sq ,,pod napieciem”: 

S§wiatta pozycyjne, mijania, drogowe, 

awaryjne, hamowania, tylne przeciw- 

mgtowe (pod warunkiem wtaczenia 

Swiatet mijania), oSwietlenia tablicy re- 

jestracyjnej i wnetrza samochodu, gniaz- 

do wtykowe lampy przenosnej, sygnat 

dzwiekowy.



  

3.2. FOTELE | PASY 
BEZPIECZENSTWA 

Pasy bezpieczenstwa utrzymujq osoby 

w fotelach, w pozycji siedzqcej, zmniej- 

Szajqc niebezpieczenstwo w razie nag- 

tego hamowania lub kolizji. 
Do wszystkich samochodéw ZUK fa- 
bryka montuje pasy bezpieczenstwa 

biodrowo-piersiowe typu BP-3S wg 

PN-87/S-80051 (rys. 3.5). 

Kazdy pas bezpieczenstwa jest moco- 

wany w trzech punktach Srubami 7/16”. 

Goérny koniec pasa mocuje sie na stupku 

Srodkowym kabiny. Jeden dolny koniec 

pasa jest mocowany do uchwytu Srodko- 

wego, usytuowanego na Scianie tylnej 

kabiny. Drugi dolny koniec jest mo- 

cowany do uchwytu usytuowanego na 

Scianie bocznej kabiny. Wszystkie punkty 

mocowania powinny zapewniaé obroto- 

we osadzenie zaczepow pasa. 

3.3. PRZYGOTOWANIE SAMO- 
CHODU DO WYJAZDU 

Prawe i lewe drzwi kabiny sq zamykane 

z zewnatrz kluczykiem. Aby otworzycé 

zamek, nalezy wtozyé kluczyk do otworu 

zamka i obrécié go w prawo do oporu, 

nastepnie cofngé kluczyk do pierwotne- 

go polozenia i wyjaé z zamka (rys. 3.6). 

          

    
6 7 8 

Rys. 3.5. Mocowanie paséw bezpieczenstwa 
7— pas kierowcy, 2— uchwyt, 3— pas pasazera, 4 i 9—§ruba, 5— wspornik, 6— fotel 

pasazera, 7—- nakretka, 8 — podkiadka, 70 — fotel kierowcy 
A — dézwignia regulacji przesuwu fotela, B — dzwignia regulacji kata oparcia fotela 
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A
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Rys. 3.6. Otwieranie drzwi kabiny 
kluczykiem 

7 — drzwi lewe, 2— klamka zewnetrzna 

  

  

  

                      

  

                
Rys. 3.6a. Klamka wewnetrzna 
drzwi lewych (odbezpieczona) 

71 — drzwi lewe, 2— klamka wewnetrzna 
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Aby otworzyé lewe drzwi kabiny od wne- 

trza samochodu, nalezy obréci¢ klamke 

wewnetrzna w prawo do oportu, a na- 

stepnie nacisnaé jq (rys. 3.6a). 

W celu zabezpieczenia kabiny przed dos- 

taniem sie do jej wnetrza oséb niepo- 

wotanych, nalezy: 

— zasunaé szyby przesuwne drzwi | za- 

bezpieczyé je przed otwarciem przez 

dokrecenie Srub dociskowych, 

— zabezpieczyé prawe drzwi przed ot- 

warciem przez obrét klamki wew- 

netrznej w prawo do oporu, 

— zamknaé drzwi z zewnatrz na zamek 

przez obrét kluczyka w lewo. 

Drzwi boczne furgonu otwiera sie i za- 

myka kluczykiem tak jak drzwi kabiny. 

Drzwi tylne furgonu (rys. 3.7) nalezy 

otwierac w sposob nastepujacy: 

— odbezpieczyé zamek w skrzydle gor- 

nym drzwi, obracajac kluczyk w lewo 

0 180°, obrécié klamke w lewo o 1/4 

peinego obrotu, podnies¢ skrzydto 

gérne drzwi i unies¢ je tak, aby za- 

trzask podpory zabezpieczy! gdérne 

skrzydto drzwi przed opadnieciem, 

— ustawié zapadke w potozeniu po- 

ziomym (rys. 3.9) i otworzyé dolne 

skrzydio drzwi ku dotowi. 

Przy zamykaniu drzwi nalezy wyko- 

naé te same czynnoSsci co przy otwie- 

raniu, lecz w odwrotnej kolejnosci. 

Samochody kontenerowe majq drzwi 

tylne nadwozia dwuskrzydiowe, kt6- 

re sq odchylane o kat 270° az do ich 

utozenia na Scianach bocznych. 

Aby otworzyé drzwi tyIne nadwozia, na- 

lezy otworzyé zamek kluczykiem, odchy- 

lié zaczep i pociggnac klamke zewnetrznq 

do siebie (o 90°). 

  

          
Rys. 3.7. Zamek drzwi tylnych furgonu 

1 — skrzydio gérne drzwi tyInych, 2— zamek 
drzwi, 3— klucz zamka, 4—- uszczelka drzwi, 

5 — skrzydto dolne drzwi tyInych 
O — otwarte, Z — zamkniete



  

  

  

        

Rys. 3.8. Otwieranie drzwi tyInych 
furgonu 

7 — skrzydto gérne drzwi tyInych, 2— podpo- 
ra drzwi, 3— stupek tylny 

  

  

  

  

Rys. 3.9. Otwieranie Sciany tylnej 
skrzyni tadunkowej 

samochodu typu furgon 

Nastepnie w lewym skrzydle drzwi tyl- 

nych nalezy obrécié dzwignie (7, rys. 

3.10) do potozenia ,,0” i otworzyé skrzy- 

dio drzwi o kat 270°. 

Oba skrzydta drzwi nalezy zabezpieczyé 

przed zamknieciem zaczepami. 
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Rys. 3.10. Ryglowanie lewego 
skrzydia drzwi tylnych kontenera 

71 — dézwignia mechanizmu_ryglowania, 
2— skrzydio lewe drzwi, 3— rygiel, 4— po- 

szycie dachu, 
O— otwarte, Z — zamkniete 

Podczas przewozenia materiat6w dtuz- 

szych niz dtugosé skrzyni tadunkowej 

(w samochodach skrzyniowych) Sciana 

tylna moze byé zawieszona na taficu- 

chach w potozeniu poziomym. W samo- 

chodach skrzyniowych mozna otwieraé 

wszystkie Sciany skrzyni tadunkowej. 

Aby je otworzyé, nalezy z obu stron 

wyjqc haki zabezpieczajace (rys. 3.11). 
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Rys. 3.11. Zamek Scian skrzyni tadun- 
kowej samochod6éw skrzyniowych 

7 — dézwignia zamka, 2 — zaczep zamka, 
3 — Sciana lewa skrzyni tadunkowej, 
4 — Sciana tylna skrzyni tadunkowej, 

a — otwieranie, b — zamykanie 
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Pokrywe gérng kabiny 7 (rys. 3.12) ot- 

wiera sie przez odciqgniecie rekojesci 

ciegna zamka 8 (rys. 3.1). 

Po otwarciu zamka pokrywe mozna pod- 

niesé i zabezpieczyé podporq 3 (rys. 

3.12). Aby zamkngé pokrywe, nalezy 

wcisnacé rekojesé 8 (rys. 3.1) do oporu 

i nacisnaé pokrywe z gory, nad zamkiem. 

Ostone przedniq kabiny 9 (rys. 3.12) 

zdejmuje sie w nastepujacy sposdéb: 

— otworzyé pokrywe gérng i zabezpie- 

czy¢ jq podpora 3, 
— odkrecié dwie nakretki skrzydelkowe 

i wyja¢ ostone z gniazd w dolnej 

poprzeczce kabiny. 

  

\ 
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Rys. 3.12. Otwieranie pokrywy gérnej kabiny 
71 — pokrywa goérna kabiny, 2— przew6d nadmuchu, 3— podpora pokrywy, 4— plat przedni, 
5 — zamek, 6 — filtr powietrza, 7 — przew6d gdérny chlodnicy, 8 — mechanizm napedu 

wycieraczki, 9 — ostona przednia kabiny (atrapa), 70 — zawiasa, 77 — ciegno zamka, 

712 — zbiornik zasilajgcy chtodnicy 
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Zbiornik paliwa umieszczony z prawe} 

strony samochodu jest zamykany kor- 

kiem z kluczykiem. W celu zamkniecia 

zbiornika nalezy ustawic korek w takim 

polozeniu, aby jego wystepy trafily 

Ww wyciecia wlewu, docisnaé go i obrécic 

w prawo, do oporu. Korek blokuje sie 

kluczykiem przez obrdét w prawo. 

W samochodach typu furgon koto za- 

pasowe mocowane jest z tytu samocho- 

du w specjalnym uchwycie, w tylnej 

czeSci ramy. 

W przypadku montazu haka holownicze- 

go kolo zapasowe mocuje sie na Scianie 

z lewej strony nadwozia, za pomoca 

nakretki (rys. 3.14). 
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Rys. 3.13. Otwieranie wlewu paliwa



    

  

    
Rys. 3.14. Mocowanie kota zapasowego 

w samochodach typu furgon 
7— koto zapasowe, 2—-lewa Sciana nadwozia 

W samochodach kontenerowych koto 

Zapasowe zamocowane jest w uchwycie 

z tylu samochodu. 

Do regulacji potozenia zastony chtodnicy 

w celu utrzymania w czasie jazdy tempe- 

ratury silnika w granicach 80...90°C 

— zwiaszcza w okresie zimowym — stuzy 

ciegno znajdujqce sie pod tablica roz- 

dzielcza, zakonczone tancuszkiem z gal- 

kq (rys. 3.15). 

Aby podniesé zastone chiodnicy, nalezy 

wyciqgnac ciegno. 
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Rys. 3.15. Zabezpieczenie 
ciegna zastony chtodnicy 

Zwisajacqa czesc¢ fancuszka nalezy zawie- 

si¢ na zaczepach po obu stronach wspor- 

nika, aby utrzymac ustalone polozenie 

zasiony. 

3.4. FOTELE | SIEDZENIA 

Fotel kierowcy (rys. 3.16) ma regulacje 

potozenia i kata oparcia. Po odchyleniu 

dzwigni A do dolu mozna przesundé fotel 

w dogodne miejsce. Dzwignie nalezy 

zwolnié dopiero po osiagnieciu zqadane- 

go polozenia i sprawdzic¢, czy fotel zostat 

zablokowany. 

Pochylenie oparcia fotela reguluje sie 

przez podniesienie dzwigni B i zwolnie- 

nie je} po dokonaniu regulacji. 

Doktadniejsza regulacja kata pochylenia 

(w matym zakresie) odbywa sie przez 

obrétrekojesci dZwigni B: obrét w prawo 

— podnoszenie oparcia, obrét w lewo — 

opuszczenie. 

W przedziale tadunkowym samochodu 

towarowo-osobowego (A07) znajdujq 

sie dwie sktadane tawki, na ktérych moze 

wygodnie siedzie¢ 5 osdéb (rys. 3.16a). 

Jezeli chcemy wykorzystaé samochéd 

do przewozenia tadunku, to siedzenia 

mozna zlozy¢. W tym celu nalezy naj- 

pierw unies¢ siedzenie do géry, a nastep- 

nie przycisngé do Sciany bocznej. Po 

ztozeniu siedzen nalezy zabezpieczyé je 

paskiem, ktéry znajduje sie pod sie- 

dzeniem. 
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Rys. 3.16. Regulacja fotela kierowcy 
A — dzwignia regulacji przesuwu fotela, 
B — dzwignia regulacji kata pochylenia 

Oparcia fotela 
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  W samochodzie Towos A0701, w prze- 

dziale pasazerskim, przy tylnej Scianie 

kabiny jest zamontowana kanapa skta- 

dana (rys. 3.16b), ktéra sktada sie jak 

wersalka. 

1 AAS rt 4 W mikrobusach A1801 stosowane sq | TNS 
ASS SS fotele pokazane na rys. 3.17. 
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Rys. 3.16b. Kanapa sktadana pasazer6w 
samochodu A0701 
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Rys. 3.16a. Siedzenie samochodu 
A07B 

Rys. 3.17. Fotele mikrobusu 
71 — fotel trzyosobowy, 2 — fotel dwuoso- 
bowy, 3—fotel pasazerski, 4—fotel kierowcy, 
5— Sruba M8, 6— podkladka 8, 5, 7— pod- 

ktadka Z8,2, 8 — nakretka M8   
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3.5. WEACZANIE NAGRZEWNIC 

Wiaczenie ogrzewania kabiny kierowcy 

nastepuje przez przesuniecie dzwigni 

9 (rys. 3.1) w prawe potozenie. Powodu- 

je to otwarcie zaworu na gtowicy i prze- 

plyw gorqcego plynu przez dwie na- 

grzewnice umieszczone po obu stronach 

kabiny, za przegrodq czotowa. 

Kazda nagrzewnica ma oddzielny wenty- 

latorek zwiekszajacy przeptyw powiet- 

rza. Wentylatorki wiqcza sie jednoczesnie 

wiqcznikiem k (rys. 3.3). 

Intensywnosé nadmuchu powietrza na 

nogi kierowcy i pasazera reguluje sie 

zmianqg potozenia przystony nadmuchu 

73 (rys. 3.1). 

Kabine mozna_ przewietrzyé réwniez 

przez przesuwanie szyb w drzwiach. 

Aby przesunaé szyby, nalezy odkrecié 

Srube zaciskowa 8 (rys. 8.1) i przesunacé 

przedniq szybe do tytu, a tylna do przodu. 

W gérnej przedniej czesci kabiny sq umo- 

cowane dwie zastony przeciwstoneczne. 

Przez opuszczenie ich do dolu kierowca 

| pasazer mogq przystonié razqce pro- 

mienie stoneczne. 

3.6. WLACZANIE WYCIERACZKI 

Wycieraczke uruchamia sie dzwigniq f 

(rys. 3.4) umieszczona pod kolem kie- 

rownicy. Po jej wylaczeniu wycieraki 

Samoczynnie wracajq w skrajne prawe 

potozenie. W kabinie kierowcy znajduje 

sie takze nozny przycisk spryskiwacza 

szyby 75 (rys. 3.1) i zbiornik na plyn 

umieszczony w lewej czesci kabiny. 

Aby umyé przednig szybe, nalezy kilka- 

krotnie nacisngé przycisk nozny 15, ktéry 

uruchamia wycieraczke i spryskiwacz 

szyby. Nalezy pamietaé, ze uruchomienie 

wycieraczki na suchej szybie powoduje 

przeciqzenie, a nawet uszkodzenie sil- 

niczka wycieraczki oraz rysowanie 

szyby. 

3.7. WYMIANA KOL 

Aby zdjac np. koto tylne, nalezy zaklino- 

wac kota przednie, podnosnik podstawi¢ 

pod tylny most, podniesé koto na taka 

wysokosé, aby nie dotykato podtoza. 

Przy zdejmowaniu két przednich nalezy 

podnosnik podstawicé pod miske spre- 

zyny (rys. 3.18), przedtem zahamowaé 

kota tylne hamulcem postojowym. 

Nakretki kédt nalezy dokrecaé kluczem 

znajdujgcym sie w wyposazeniu samo- 

chodu. 

  

  

  
a, 

re Lee Sr a <= 

a as Cl A, 5 

        

Rys. 3.18 
Miejsce podstawiania podnosnika 
przy wymianie kota przedniego 

Postugiwanie sie przedtuzaczem ramie- 
nia klucza przy dokrecaniu jest zabro- 
nione, gdyz moze doprowadzié do znisz- 
czenia gwintu nakretki lub Sruby, a takze 
deformacji tarczy kola przy otworze na 
Srube. 

3.8. ZAMIANA KOL 

Aby zuzywanie sie opon bylo réwno- 
mierne, nalezy okresowo zamieniaé kota 
na kazdej osi (rys. 3.19). 

Kola (ogumione) powinno sie wymie- 

niac krzyzowo. Nie nalezy r6wniez zakta- 
dac na kota przednie opon wulkanizowa- 
nych, poniewaz moga powodowdé szko- 

dliwe drgania w uktadzie kierowniczym. 
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Rys. 3.19. Sposéb zmiany két w samochodzie 

3.9. HOLOWANIE SAMOCHODU 
| PRZYCZEPY 

Do holowania samochodéw ZUK wszy- 
stkich odmian stuzy specjalne, spawane 

do belki przedniego zawieszenia, ucho za 

ktére nalezy zaczepiaé hak drazka holo- 

wniczego lub liny. 

Zaczepianie lin holowniczych za po- 

przeczke ramy lub inne czesci samocho- 

du jest niewskazane z uwagi na modli- 

wog¢é uszkodzenia ramy. Samochodem 

ZUK mozna holowaé przyczepe po spet- 

nieniu nastepujacych warunkow: 

— przymocowaé zaczep (hak) holow- 

niczy do samochodu (w Autoryzowa- 

nej Stacji Obstugi); 
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— holowanie przyczepy moznd rozpo- 

czaé dopiero po dotarciu samochodu 

(po przebiegu pierwszych 3000 km), 

— dopuszczalna masa catkowita holo- 

wanej przyczepy nie moze przekra- 

czaé 725 kg (4 masy wlasnej samo- 

chodu); 

— holowana przyczepa musi by¢é zawsze 

dodatkowo zabezpieczona linkq ase- 

kuracyjna; 
— przy holowaniu przyczepy nalezy za- 

chowaé szczegélng ostroznos¢ pod- 

czas hamowania, wyprzedzania, po- 

konywania wzniesien i zakret6w oraz 

na Sliskich jezdniach; 

— dopuszczalna predkosé jazdy samo- 

chodu z przyczepa nie moze prze- 

kroczyé 70 km/h; 

— niedopuszczalne jest holowanie pus- 

tym samochodem przyczepy z petnym 

fadunkiem; 

— przewozenie oséb na przyczepie jest 

niedopuszczalne. 

Eksploatacja samochodu z przyczepa ob- 

niza jego trwatosé, zmniejsza bezpie- 

czenstwo jazdy i zwieksza zuzycie paliwa 

o ok. 6%. 

3.10. OBSLUGA CODZIENNA (OC) 

Przygotowanie samochodu do wyjazdu 

polega na sprawdzeniu wszystkich urzq- 

dzen kontrolnych i wskaznikéw, skontro- 

lowaniu pracy silnika i innych zespol6w 

oraz uzupetnieniu paliwa, olej6w | sma- 

row W poszczegdlnych zespotach. 

Przed wyjazdem nalezy sprawdzic: 

e ilosé paliwa w zbiorniku wykazanq na 

wskazniku poziomu paliwa po wla- 

czeniu zaptonu; 

@ poziom oleju w silniku; 

poziom cieczy w uktadzie chtodzenia; 

@ poziom ptynu hamulcowego w zbior- 

niczkach — powinien znajdowac sie 

powyzej znaku MIN; 

e stan ogumienia i ciSnienie powietrza 

w kolach i ich mocowanie;



  

  

e dzialanie hamulca roboczego (hydra- 

ulicznego) przez naciSniecie pedatu 

— powinien stawiaé opér po poko- 

naniu skoku roboczego ok. 100 mm; 

e swiatla STOP sygnalizujgce hamowa- 

nie oraz dziatanie kierunkowskazéw; 

e dzialanie hamulca awaryjnego (po- 

stojowego) przez zaciagniecie dzwig- 

ni — powinna zatrzymaé sie co naj- 

mniej o 5 zabkéw przed koficowym 

polozeniem; 

e oswietlenie samochodu oraz dziatanie 

urzqgdzen, wskaznik6w i sygnatu 

dzwiekowego; 

@ naciag paska klinowego napedzaja- 

cego pompe ukladu chlodzenia i alter- 

nator. 

Ponadto przed wyjazdem nalezy: 

— uruchomie silnik i skontrolowaé jego 

prace, ciSnienie oleju oraz sprawdzié, 

czy nie wycieka olej, ciecz chtodzaca 

lub paliwo; 

— sprawdzic  dziatanie 

i spryskiwacza szyby. 
wycieraczek 

3.11. URUCHAMIANIE SILNIKA 
S21 (ZIMNEGO”) 

Latwoseé uruchomienia silnika zalezy od 

wlaSciwego stanu technicznego obwo- 

du zaptonowego, a przede wszystkim od: 

— stopnia natadowania akumulatora, 

— wiagciwego stanu swiec zaptono- 
wych, 

— wtlaSciwego stanu zaworéw i aparatu 

zaptonowego, 

— wlaSciwego ustawienia kata wyprze- 

dzenia zaptonu. 

Przystepujac do uruchomienia zimnego 

silnika, nalezy: 

— dzwignie zmiany biegéw ustawié na 

luzie, 

— wyciagnacé do oporu (z wyjatkiem 

cieplej pory roku) ciegno urzqdzenia 

rozruchowego 3 (rys: 3.2), 

— wlozyé kluczyk do stacyjki i obrécié 

go Ww prawo, do oporu (wigczyé roz- 

rusznik); gdy tylko silnik zostanie uru- 

chomiony zwolnié kluczyk, ktdéry 

powrdéci samoczynnie do potozenia 1 
(rys. 3.4). 

W celu tatwiejszego rozruchu zaleca sie 

przed wiqczeniem rozrusznika wcisnaé 

pedat sprzegla. 

) Zimny silnik to siinik, ktérego temperatura 
jest rowna temperaturze otoczenia. 

W chwili uruchamiania nie nalezy na- 

ciskaé na pedal przyspieszacza gazu, 

poniewaz urzqdzenie rozruchowe dziata 

tylko przy zamknietej przepustnicy. 

Czas wtaczania_ rozrusznika wynosi 

5—10s. 

e Dopuszcza sie 5 kolejnych, nastepuja- 

cych po sobie rozruchéw w odstepach co 

najmniej 60 sekund. 

e Jezeli po pieciokrotnym wtaczeniu 

rozrusznika nie nastapi uruchomienie 

silnika, przy sprawnym akumulatorze na- 

lezy wcisngaé calkowicie ciegno ssania 

(prawdopodobnie nastapito zalanie 

Swiec benzyna) i uruchamiaé silnik przy 

nacisnietym do oporu pedale ,,gazu”. 

Ciegno urzadzenia rozruchowego nalezy 

utrzymac w polozeniu wyciagnietym do 

czZasu osiqgniecia r6wnomiernej pracy 

silnika, po uzyskaniu ktérej nalezy wcis- 

nac je do potowy, a po dostatecznym 

nagrzaniu_ silnika weisnaé catkowicie. 

e Wrazie zatrzymania sie silnika ponow- 

ne uruchomienie nalezy przeprowadzié 

rOwniez przy wyciagnietym ciegnie urza- 

dzenia rozruchowego. 

Osiqgniecie temperatury optymalnej dla 

pracy silnika nastepuje dopiero w czasie 

jazdy. 
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W czasie nagrzewania nie nalezy silnika 

obciqzaé ani tez dopuszczac do wysokich 

obrotéw. 

Zasady tej nalezy szczegdlnie przestrze- 

gaé w okresie zimowym, kiedy olej jest 

bardzo gesty i stawia duze opory. 

Dtuzsza jazda z wtaczonym urzqadzeniem 

rozruchowym jest szkodliwa, a ponadto 

powoduje wzrost zuzycia paliwa. 

e Sposéb uruchomienia silnika nagrza- 
nego jest taki sam, jak silnika zimnego, 

z tym tylko, ze nie nalezy wiqczac urzq- 

dzenia rozruchowego. 

Przy wlaczaniu rozrusznika nalezy jedy- 

nie lekko przycisnaé pedal przyspiesza- 

cza (gazu). 

Z chwila uruchomienia silnika mozna od 

razu rozpoczaé jazde. 

3.12. URUCHAMIANIE SILNIKA 
W ZIMIE 

Przy niskiej temperaturze otoczenia np. 

(—20°C) przed uruchomieniem mozna 

podgrzaé silnik gorqcq woda. W tym celu 

spuszcza sie cata ilosé plynu z silnika 

i chtodnicy do podstawionego naczynia, 

a nastepnie wlewa sie kilkakrotnie do 

chtodnicy goraca wode o temperaturze 

ok. 90°C w ilogci ok. 12 dm’*. 
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JednoczeSnie zaleca sie podgrzewac ko- 

lektor ssacy silnika goraca wodgq w ilosci 

ok. 2 dm?. Wode nalezy wylewac na 

kolektor ssacy wolno, stabym strumie- 

niem (najlepiej z czajnika) lub okrecic 

kolektor szmata ina nia polewac wode co 

daje lepsze efekty. 

Po urushomieniu silnika i rozgrzaniu go 

na wolnych obrotach przez ok. 60 se- 

kund mozna rozpoczaé jazde, pamietajac 

o tym, ze uktad chtodzenia jest napetnio- 
ny wodg, ktérq nalezy zastapi¢ uprzednio 

spuszczonym plynem. 

3.13. URUCHAMIANIE SILNIKA 

PRZEZ HOLOWANIE 

SAMOCHODU 
W razie koniecznosci silnik moze byc 

uruchamiany przez holowanie lub pcha- 

nie samochodu, lecz sposéb ten nalezy 

stosowaé tylko w wyjatkowych przypad- 

kach (np. wyladowany akumulator, usz- 

kodzony rozrusznik itp.). Takie urucha- 

mianie silnika jest niebezpieczne, szcze- 

gdélnie w zimie i moze byé przyczyng jego 

uszkodzenia. 

e Przy uruchamianiu silnika przez popy- 

chanie lub holowanie samochodu wia- 

cza sie Il bieg, nastepnie wtqacza sie za- 

pion, wylqcza sprzegio, rozpedza samo- 

chéd do predkosci 15... 20 km/h i tagod- 

nie wlaczajqac sprzegto uruchamia silnik. 

3.14. JAZDA SAMOCHODEM 

W celu plynnego ruszania z miejsca (po 

uruchomieniu silnika i wstepnym jego 

nagrzaniu oraz sprawdzeniu i upewnie- 

niu sie, ze wszystkie kontrolki i wskazniki 

dziataja, a silnik pracuje prawidlowo) 

nalezy: 
— wylaczyé hamulec postojowy (rys. 

3.2), 

— wylaczyé sprzegio, 

— wlaczyé | bieg (ruszaé z miejsca na II 

lub Il biegu mozna tylko np. na lodzie 

lub Sliskiej jezdni), 

— stopniowo naciskajgc pedat przys- 

pieszacza, zwiekszyé obroty silnika, 

— waczyé plynnie sprzegio. 

Po calkowitym wiaczeniu sprzegta, na- 

ciskajac nadal pedat gazu, rozpedzic sa- 

mochdd. Z chwila uzyskania predkosci 

wymaganej do zmiany biegu zwolnic 

pedat gazu i zmienié bieg na wyzszy wg 

schematu (rys. 3.20).



  

  

  

  

    
  

Rys. 3.20 
Schemat zmiany biegéw 

c — kierunek jazdy, 
d — dzwignia zmiany bieg6w 

Biegi nalezy zmieniaé przy odpowied- 

nich predkoSciach, tagodnie bez szarp- 

niec i catkowicie wylaczonym sprzegle. 

Maksymalne predkosci jazdy samocho- 

dem podano wi tablicy 3-2. 

MAKSYMALNE PREDKOSCI 
JAZDY SAMOCHODEM Z PELNYM 
LADUNKIEM PO DOTARCIU 

  

  

  

Tablica 3-2 

Predkos¢ jazdy na biegach 
Skrzynia (km/h) 
biegow 

1] He YE} IV} wsteczny 

czterobiegowa | 28/44/71 1105 28               
  

3.15. ZATRZYMYWANIE 

| PARKOWANIE SAMOCHODU 
W celu zatrzymania samochodu nalezy: 

— zwolnié€ pedal gazu, 

— wylaczyeé sprzegto, 

— zatrzymacé samochdéd hamulcem noz- 

nym (roboczym), 

— wylaczyé bieg ustawiajqc dzZwignie 

zmiany biegow w polozeniu na luzie. 

Silnik unieruchamia sie przez obrét klu- 

czyka w wylaczniku zaptonu (w lewo) do 

potozenia wyjsciowego 0 (rys. 3.4). Ob- 

rot kluczyka w lewo (potozenie 3) powo- 

duje wlaczenie blokady kierownicy; lekki 

obrét kolem kierownicy w obie strony 

ulatwia wejscie rygla zamka w wyciecie 

walu kierownicy. W tym potozeniu klu- 

czyk mozna wyjaé, a kierownica pozos- 

taje zablokowana. Powoduje to wytacze- 

nie wszystkich urzqdzen elektrycznych 

Z wyjatkiem oSwietlenia samochodu, 

sygnatu dzwiekowego i Swiatta STOP. 

Po zakonczeniu jazdy nalezy: 

— Zaciagnaé hamulec postojowy, wia- 

czyc bieg | lub wsteczny w zaleznosci 

od pochylenia miejsca parkowania: 

— oczyscicé samochdéd:; 

— odlaczyé akumulator (wytqcznikiem); 

— sprawdzi¢ stan két i opon, a w przy- 

padku uszkodzenia naprawié lub wy- 

mieni€é (ewentualnie dopompowaé 

powietrza); 

— przeprowadzic¢ powierzchniowy 

przeglad samochodu; 

— zamkngé okna; 

—— drzwi samochodu zamknaé kluczy- 

kiem. 

Nie nalezy parkowaé samochodu na Slis- 

kiej lub oblodzonej jezdni oraz w miejscu 

silnie nagrzanym przez storice. 

3.16. DOCIERANIE SAMOCHODU 

Okres docierania nowego samochodu 

lub po naprawie gl6wnej obejmuje prze- 

bieg pierwszych 3000 km i jest zaliczany 

do okresu decydujacego o niezawodno§s- 

ci i trwatosci samochodu w dalszej jego 
eksploatacji. 

W okresie docierania samochodu wyste- 

pujq znaczne opory ruchu wywolane 

wzmozonym tarciem wspdétpracujacych 

czesci, CO powoduje, ze mechanizmy 

wykazujq tendencje do przegrzewania 
sie i Zacierania. 

Uwzgledniajac wymienione okolicznosci 

samochéd w okresie docierania nalezy 

uzytkowac wedtug ponizszych zalecen: 

— nie nalezy jezdzié z predkosciami 

wiekszymi, niz to okreslono w tablicy 

3-2, przy czym pedat sterowania gaz- 

nikiem nie powinien byé wychylany 

wiecej jak na 2/3 petnego skoku; 
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— masa przewozonych fadunkéw nie 

powinna przekraczaé 75% tadow- 

nosci, a w trudniejszych warunkach 

eksploatacji obcigzenie pojazdu 

i predkosé jazdy nalezy proporcjonal- 

nie zmniejszyc; 

— nalezy unikaé jazdy terenowej (pia- 

sek, teren podmokty, wzniesienia) 

oraz po drogach o zilej nawierzchni, 

wymagajacych dlugotrwaltego ko- 

rzystania z | i Il biegu; 

— niewolno przegrzewaé silnika (wska- 

z6wka wartosci temperatury nie moze 

znajdowacé sie na czerwonym polu 

wskaznika); 

— nie wolno przeciqzac silnika, tzn. 

poruszaé sie samochodem z mala 

predkosciq przy duzym_ otwarciu 

przepustnicy mieszanki; 

— spadek predkosci jazdy do wartosci, 

przy ktérej w ukladzie napedowym 

wystepujga szarpania, oznacza rozwi- 

janie za matej sity napedowej w sto- 

sunku do oporéw ruchu | jest sygna- 

tem do wtaczenia nizszego biegu; 

—  nalezy unikacé gwaitownego przy- 

spieszania i hamowania samochodu 

z uwagi na dodatkowe obcigqzenie 

dynamiczne mechanizméw. 

Podczas diluzszych jazd nalezy spraw- 

dza¢é temperature piast kdé! przednich 

i bebnéw hamulcowych. 
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W przypadku grzania sie tych zespot6w 

nalezy przeprowadzic¢ regulacje luzu 

w fozyskach piast kéf przednich oraz 

sprawdzié mechanizm samoregulacji ha- 

mulcéw. 

W okresie docierania zuzycie paliwa 

przez samochdd jest wieksze od normy 

fabrycznej. W tym okresie nalezy szcze- 

gélnie starannie wykonywaé wszystkie 

czynnosci obstugi technicznej (OTD) 

i smarowanie samochodu (rozdz. 10.1). 

Holowanie przyczepy mozna rozpoczqé 

dopiero po dotarciu samochodu. 

Ubytki oleju nalezy uzupetniaé tym sa- 

mym gatunkiem oleju, ktéry znajduje si¢ 

w silniku. 
Wymiane oleju w silniku (skrzyni bie- 

géw i tylnym moscie) nalezy wyko- 

naé w ASO po przebiegu pierwszych 

1000 -- 1500 km. 

3.17. EKONOMICZNE 

UZYTKOWANIE SAMOCHODU 
Aby osiqgnaé tania i bezawaryjnq eks- 

ploatacje oraz wiaSciwe przebiegi mie- 

dzynaprawcze (przy jednoczesnych ma- 

lych naktadach na naprawe), nalezy 

przestrzegaé nastepujgacych wymagan: 

— dotrzeé samochdd Sscisle wediug 

wskazan podanych w_ niniejszej 

_instrukeji’; 

— wykonywaé wszystkie czynnosci ob- 

stugi technicznej, regulacji i smaro- 

wania wedlug tablic 10-1, 10-2; 

— dbaé zawsze o dobry stan techniczny 

samochodu; 

— unikaé jazdy z nadmierng predkoscia, 

gwaltownych przyspieszen | ostrego 

hamowania; 

— zmieniaé biegi przy wtaSciwych pred- 

koSciach samochodu; 

— nie przeciqzac silnika; 

— temperatura silnika powinna wynosic 

80 ... 90°C. 

Ponadto nalezy zwrécié uwage na do- 

datkowe czynniki (poza ww.) wplywajq- 

ce na zwiekszone zuzycie paliwa: 

— za wysoki poziom paliwa w gazniku; 

— jazda z wlaczonym urzqdzeniem roz- 

ruchowym lub zbyt diugie jego wyko- 

rzystywanie przy rozruchu; 

— niewlasciwy kat wyprzedzenia zap- 

fonu; 

— niesprawne dzialanie 

aparatu zaptonu; 

— zly stan Swiec albo niewlaSciwa ich 

wartosé cieplna; 

— niesprawne dziatanie podgrzewacza 

mieszanki przewodu ssqcego; 

— zwiekszone opory toczenia wskutek 

niskiego ciSnienia w ogumieniu lub 

nieodpowiedniego ustawienia kd} 

przednich. 

regulator6w



  

Podczas pokonywania wzniesien biegi 

nalezy zmieniac (redukowac) przy odpo- 

wiednio wiekszych predkosciach. 

W czasie jazdy samochodem nalezy 

przestrzegac nastepujqcych wymagan: 

— unikaé dlugotrwatej jazdy z pedatem 

,gazu' wciSnietym do oporu; 

— nie zwiekszaé gwaltownie obrot6éw 

gdy silnik jest jeszcze zimny; 

—— przed rozpoczeciem jazdy rozgrzaé 

silnik wstepnie na postoju; 

—— trzymacé stopy na pedale sprzeglta 

W Czasie jazdy, poniewaz moze to byé 

powodem spalenia tarczy, przy jez- 

dzie pod gére wtaczyé odpowiedni 

bieg nizszy; 

— przy zjezdzie z pochytosci nie wylq- 

czac sprzegia, biegu lub silnika, sto- 

sowac biegi odpowiednie do pred- 

koSci jazdy; 

_— w razie potrzeby hamowaé plynnie 

silnikiem; 

— na drogach Sliskich, mokrych lub 

stromych wystrzegaé sie zbyt nagtego 

hamowania, kt6ére moze spowodo- 

wae zablokowanie ké}t i zarzucenie 

samochodu. 

Na drodze oblodzonej jechaé bardzo 

wolno i z jak najwiekszq ostroznoscia, 

spokojnie kontrolowaé — kierownice, 

lagodnie hamowaé i plynnie zmieniac 

biegi. | 

Unikaé jazdy z wylqczonym sprzegtem, 

nawet przed zatrzymaniem sie. Jezeli 

samochdéd zaczyna sie Slizgaé, skrecic 

lekko w kierunku poslizgu, nie przyspie- 

szac, nie hamowaé i nie zmieniaé biegu. 

3.17.1. ZUZYCIE PALIWA 

Zuzycie paliwa zalezy od stanu tech- 

nicznego samochodu, od warunkéw 

drogowych i klimatycznych, warunkéw 

| sposobu jazdy (szybkosci i obciazenia), 

jak r6wniez od kwalifikacji kierowcy. 

Kontrolne zuzycie paliwa przy predkosci 

70 km/h wynosi 11 + 13 dm?/100 km 

(patrz tabl. 2-1). W zwigzku z tym nie jest 

wskazana jazda z duzq predkoSscig, gdyz 

powoduje zwiekszone zuzycie paliwa ze- 

spol6w napedowych samochodu i opon. 

Zuzycie paliwa przez samochdd ciagnacy 

przyczepe jest wieksze o ok. 6%. 

3.17.2. EKSPLOATACJA 

W OKRESIE ZIMOWYM 

Uzytkowanie samochodu w okresie Zi- 

mowym (od 1.X/ do 31.1I1) przy tempera- 

turze otoczenia ponizej 0°C nie stwarza 

trudnosci, jezeli samochdd zostanie od- 

powiednio przygotowany. 

Przygotowanie samochodu do zimowej 

eksploatacji polega na: 

—— wymianie oleju w silniku zletniego na 

zimowy; 

— zastapieniu wody w uktadzie chlo- 

dzenia plynem; 

— sprawdzeniu = stanu 

akumulatora; 

— zaciagnieciu zastony chtodnicy tak, 

aby utrzymywala sie wiaSciwa tem- 

peratura silnika (80...90°C). 

3.17.3. PRZECHOWYWANIE 

SAMOCHODU 

Jezeli samochéd bedzie przez diuzszy 

czas stat nie uzywany, nalezy zabezpie- 

czyc go przed niszczeniem, tj. (niezalez- 

nie od pory roku) wykonaé nastepujace 

czynnosci konserwacyjne: 

— wymyé nadwozie, podwozie i silnik; 

— napetnic smarem punkty smarowania 

silnika, podwozia i nadwozia; 

— wykrecié Swiece, nalaé po 3...5 cm? 

oleju silnikowego do kazdego cylin- 

dra i obrécicé kilka razy wat korbowy 

silnika za pomocg korby rozruchowej; 

technicznego 

— spuScic ciecz z uktadu chtodzenia; 

— spuscic paliwo ze zbiornika; 

— postawic¢ samochdd na koztach tak, 

aby opony nie dotykaly ziemi; 

— natrzec lakier nadwozia warstw@q pas- 

ty woskowej; 

— wyjaé akumulator i przechowy- 

waé go w cieplym pomieszcze- 

niu dotadowujac co 3 miesiace. 

Samochdéd powinien byé przechowy- 

wany W miejscu suchym i zamknietym, 

najlepie} Ww temperaturze otoczenia 

ok. 10 = 20°C. 
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Obstugi techniczne w okresie gwaran- 

cyjnym muszq by¢é wykonywane przez 

ASO i potwierdzone w Ksiqzce Gwaran - 

cyjnej. 

Po okresie gwarancyjnym obslugi tech- 

niczne (OT) moga byé wykonywane 

w ASO, w bazach transportowych lub we 

wiasnym zakresie przez uzytkownika 

samochodu (rozdz. 10). 

4.1, MECHANIZM ROZRZADU 

SILNIKA 

Widok ogdiny silnika S-21 ze sprzegtem 

i skrzyniqa bieg6w pokazano na rysunku 

4.2. Charakterystyke zewnetrznq silnika 

-podano na rys. 4.3. 
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4. OBSLUGA TECHNICZNA 

4.1.1. DOKRECANIE SRUB, 
MOCOWANIE GtOwWwicy 

Dokrecenia Srub nalezy obowigzkowo 

wykonaé w czasie obstugi techniczne;j 

OTD (w okresie docierania), tj. po prze- 

biegu pierwszych 1000+1500 km, oraz 

w innych przypadkach, o ile zostanie 

stwierdzone ich poluzowanie. 

Sruby nalezy dokrecaé na zimnym silni- 

ku. Kolejnosé dokrecania Srub oznaczo- 

no cyframi 1 + 11 (rys. 4.4). 

Moment dokrecania Srub  wynosi 

110...120 Nm. 

Po dokreceniu gfowicy silnika nalezy 

wyregulowaé luzy zaworowego mecha- 

nizmu rozrzqdu (rys. 4.5). 

  

  OT-1 

                    przebieg samochodu 
  

04 

30 35 40 (kmx1000) 

4.1.2. REGULACJA LUZOW 

ZAWOROWYCH 

Luzy zaworéw na zimnym silniku powin - 

ny wynosic: 

— zawordw ssqcych 0,20...0,22 mm, 

— zaworow wydechowych 

0,30 ...0,32 mm. 

Sprawdzenia oraz regulacji luz6w zawo- 

rowych nalezy dokonywaé niezwiocznie 

(na zimnym silniku) w przypadku stwier- 

dzenia nastepujgcych nieprawidtowosci 

Ww pracy silnika: 

— zmniejszenia przyspieszenia i maksy- 

malnej predkosci samochodu, 

— nier6wnomiernej pracy silnika, 

— utrudnionego rozruchu zimnego sil- 

nika, 

—- przedmuchu spalin do przewodu ssq- 

cego z objawem ,,kichania’’ w gaz- 

niku, , 

— nadmiernie gtosnej pracy ukladu roz- 

rzqdu. 

Rys. 4.1. Schemat okresowej obstugi technicznej



  

Rys. 4.2. Silnik (kpl.) 

ze sprzegtem 

i skrzynia biegow 

7 — 
2— 
3 — 

4— 
5 
6 — 

7— 

§ — 

9 — 

70 — 

77 — 

72 — 

713 — 

14 — 

15 — 

16 — 
17 — 

18 — 
19 — 

20 — 
21 — 

alternator, 
wentylator, 

ZawoOr ogrze- 
wania kabiny, 
term ostat, 

gaznik, 

korek wiewu 
oleju, 

czujnik tempe- 
ratury silnika, 
wziernik kola 
zamachowego, 
sprzegio, 
skrzynia bie- 
gow, 
rozrusznik, 

miarka poziomu 
oleju, 

korek spustowy 
oleju, 
korek spustowy 
plynu z silnika, 

aparat zaplo- 
nowy, 

filtr oleju, 
wspornik mo- 
cowania alter- 
natora, 
pasek klinowy, 

czujnik cisnie- 
nia oleju, 
pompa wody, 
Sruba mocowa- 
nia glowicy 

   ra silnika 
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Do uktadu smarowania silnika (rys. 4.6) 

wchodzq nastepujace zespoly: 

— zbiornik oleju w misce silnika, 

— pompa oleju 6, 

— wstepny filtr siatkowy na smoku 

pompy oleju 77, 

— filtr oleju pelnego przeplywu 7, 

— przewody ikanaty oleju wsilniku 7, 9. 

Sprawne dziatanie tych zespot6w w de- 

cydujacy sposéb wplywa na dobre wlas- 

ciwosci eksploatacyjne oleju oraz wtas- 

ciwy przebieg zuzycia czesci silnika. 

Fabryka zaleca stosowanie olejéw sil- 

nikowych podanych w tablicy 10-2. 

ey we TRE Se 
" Rog Bog Re be BE 

4.2.1. SPRAWDZANIE | UZUPELNIANIE | 

OLEJU W SILNIKU 

Sprawdzanie nalezy przeprowadzac 

przed uruchomieniem silnika (miarkq 73, 

rys. 4.6). Jezeli silnik pracowat, nalezy 

odezekaé, az olej splynie ze Scianek do 

miski silnika. W celu doktadniejszego 

odczytu nalezy przed pomiarem wytrzec 

miarke czystq szmatkqa. Jezeli poziom 

oleju w silniku znajduje sie w poblizu 
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dolnej kreski na miarce, nalezy uzupetni¢ 

jego ilosé przez dolanie (tego samego 

gatunku oleju, jaki jest w silniku) przez 

wlew tak, aby poziom uktadat sie ponizej 

gérnej kreski. 

4.2.2. WYMIANA OLEJU W SILNIKU 

Wymiane oleju w silniku wykonuje sie 

jednoczesnie z wymiang filtru oleju 4 

(rys. 4.7) po przebiegu pierwszych 

1000-- 1500 km, a w dalszej eksploatacji 

to 10000 km (tablica 10-1). Zuzyty olej 

nalezy spuszczaé przy dobrze nagrzanym 

silniku, a zatem najlepiej bezposrednio 

po ukoniczonej jezdzie. 

W celu wymiany oleju nalezy: 

— zdjqé korek wlewowy na pokrywie 

gtowicy silnika, 

— wykrecié korek spustowy z miski ole- 

ju i zlaé olej do naczynia, 

-— wymienicé filtr oleju PP-6.2, odkreca- 

jac go od kadtuba silnika specjalnym 

kluezem; przed zatozeniem nowego 

filtru nalezy nasmarowaé uszczelke 

olejem silnikowym, przykrecic filtr re- 

kami do kadtuba, a po zetknieciu sie 

uszczelki z plaszezyzna kotnierza do- 

krecié jeszcze filtr o 3/4 obrotu; wkre- 

cié korek spustowy; 

— wlaé 5 dm® nowego oleju silnikowe- 

go, zalozyé korek wlewowy, urucho- 

mié silnik, sprawdzié czy nie wycieka 

spod filtru lub korka spustowego. 

Zalecane gatunki oleju sq podane w ta- 

blicy 10-2. 
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Rys. 4.7. Odkrecanie filtru oleju 

7 — czujnik cignienia oleju, 2— miarka pozio- 

mu oleju, 3— klucz specjalny, 4— filtr oleju, 

5 — miska oleju silnika



    

4.3. UKLAD ZASILANIA 

4.3.1. POMPA PALIWA 

Pompa jest wyposazona w dzwignie 9 

(rys. 4.8) do recznego pompowania pali- 

wa, ktérej uzywa sie w przypadku, gdy 

paliwo odparowato z komory plywako- 

wej gaznika na skutek ditugiego postoju 

samochodu lub stygniecia przegrzanego 

silnika. 

Obstuga pompy polega gléwnie na okre- 

sowym oczyszczaniu szklanego osadni- 

ka 4. W tym celu nalezy odkrecié na- 

kretke uchwytu 2, zdja¢ szklanke osad- 

nika i oczyScié ja czysta szmatka. 

Gorng czesé pompy nalezy przemyé czy- 

stq benzyna. 

Nastepnie nalezy zamontowaé szklanke, 

po czym poruszajqc reczng dzwigniq 5 

napeinic pompe paliwem. 

W razie stwierdzenia przecieku dokreci¢ 

mocniej nakretke uchwytu lub wymienic¢ 

uszczelke korkowg pod szklankg. 

Nalezy tez sprawdzié, czy Sruby mocu- 

Jace pompe do kadluba silnika nie ulegty 
poluzowaniu. 

Peknietg lub wykruszong szklanke 4 

i przepone 8 nalezy wymienic. 

  

        
Rys. 4.8. Pompa paliwa 

7 — gtowica, 2— uchwyt osadnika, 3— filtr 

siatkowy, 4— szklanka osadnika, 5— ciegno 

recznego pompowania paliwa, 6— uszczelka, 

7 — przewéd paliwa, & — przepona, 

9 — dézwignia, 70 — sprezyna zwrotna, 

711 — podktadka izolacyjna, 72 — uszczelka 

pompy, 73 — przewéd paliwa do gaznika, 

714 — podstawa pompy 

    
  

4.3.2. GAZNIK 28/35S2B1 

W zakres obstugi gaznika wchodzq na- 

stepujqce czynnosci: 

— okresowe czyszczenie, 

— regulacja poziomu paliwa, 

— regulacja wolnych obrotdéw silnika. 

Gaznik (rys. 4.9) jest opadowy, dwu- 

przelotowy z_ gardzielami: wstepng 

i gt6wnga, ze stopniowym otwieraniem II 

przepustnicy. 

Otwieranie przepustnicy II przelotu jest 

sterowane mechanicznie przez uktad 

dzwigniowy z osi przepustnicy | przelotu. 

Przepustnica Il przelotu zaczyna sie ot- 

wieraé dopiero przy 2/3 petnego otwar- 

cia przepustnicy | przelotu. 

Gaznik zostal wyposazony w uklad osz- 

czedzacza na drugim przeiocie typu gra- 

witacyjnego, umodzliwiajacy uzyskanie 

peinej mocy silnika przy zachowaniu 

ekonomicznego zuzycia paliwa. Dziata 

on na zasadzie dodatkowego wzboga- 

cenia mieszanki, gdy wychylenie prze- 

pustnicy gléwnej II przelotu przekroczy 

potowe jej otwarcia. 

Elektrozawor 9 (rys. 4.9) eliminuje moz- 

liwosé samozaptonoéw silnika po jego 

wytaczeniu przy gorszych gatunkach pa- 

liwa i przy przegrzanym silniku. 
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Rys. 4.9. GaZnik dwuprzelotowy 28/35S2B1 

1— korpus gaénika, 2— uszezelka, 3— pokrywa gaznika, 4— Sruba mocowania filtra powietrza, 

5 — korek filtra paliwa, 6 — kréciec zasysania paliwa, 7— wkret, 8 — komora ptywakowa, 
9 — zawor elektromagnetyczny (EZ-20) z dyszq paliwa biegu jatowego, 70 — gt6wna dysza 
paliwa | przelotu 110, 77— kréciec przewodu podcignieniowego regulatora aparatu zapionowe- 

go, 72 — whkret regulacyjny sktadu mieszanki wolnych obrotéw (zaslepiony), 73 — wkret 

regulacji polozenia przepustnicy | przelotu, 74 — déwignia sterowania przepustnica | przelotu, 

15 — sprezyna, 76 — o§ przepustnicy I! przelotu, 77 — dZwignia urzqdzenia rozruchowego, 
18 — ciegto urzadzenia rozruchowego, 79 — Sruba regulacyjna ciegta, 

| — pierwszy przelot, || — drugi przelot 
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W pokrywie gaznika jest umieszczony 

element filtrujgcy, zaw6r iglicowy doply- 

wu paliwa oraz plywak zamocowany 

wychyinie na osi. Wymiary dysz podano 

w tablicy 4-3, a niedomagania gaznika 

w tablicy 4-2. 

Regulacja wolnych obrotow 

Regulacje nalezy wykona¢é na gorgqcym 

(pracujgcym) silniku w przypadku: prze- 

rywania, zbyt wolnych obrotéw (silnik 

gaSnie) !ub zbyt wysokich obrotow. 

Przed regulacja sprawdzic: 

— kat wyprzedzenia zaptonu, 

— dzialanie ukladu zaplonowego, 

— szczelnosé ukladu zasilania. 

Jezeli wolne obroty silnika sq za mate, to 

nalezy powiekszyé otwarcie przepustni- 

cy przez wkrecenie wkretu 73 (rys. 4.9), 

a gdy sq za wysokie — odkrecic¢ wkret. 

Silnik powinien pracowaé r6wnomiernie 

i nie gasnaé przy obrotach jalowych. 
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Sprawdzenie i regulacja poziomu 

paliwa w gazniku 

Gdy poziom paliwa nie pokrywa sie 

Z wymaganym, nalezy odkrecié pokrywe 

gaznika i wyregulowaé go przez odpo- 

wiednie ustawienie plywaka (rys. 4.10). 

W celu regulacji nalezy: 

— sprawdzic, czy plywak 9 nie ma 

wgniecen i swobodnie obraca sie na 

Osi, 

—— sprawdzic, czy zawér iglicowy 17 jest 

szczelnie wkrecony w gniazdo i czy 

kulka 7 amortyzatora drgari iglicy 2 

nie jest zablokowana, 

— ustawié pokrywe gaznika 70 w po- 

zycji pionowej, tak aby pltywak 9 

swym ciezarem nie wcisnat kulki 7 

w iglice 2 (rys. 4.10), 

— wtym polozeniu sprawdzié odlegtosé 

miedzy plaszezyzna pokrywy bez usz- 

czelki a plywakiem; odlegtosé powin- 

na wynosi¢ 7 +0,25 mm (wymiar a), 

— sprawdzic, czy plywak odchyla sie do 

wymiaru 13,5 +0,5 mm (wymiar b). 

W razie niewlaSciwego polozenia ply- 

waka nalezy wykonaé regulacje: 

— przegiqe ramiona zawiasy 8, aby 

uzyska¢ wymiar a, przy czym jezyczek 

6 zawiasy powinien pozostaé pro- 

stopadly do iglicy 2 

— wymiar 5 regulowaé przez przegina- . 

nie wystepu 5 zawiasy. 

Po regulacji zamontowac pokrywe gaz- 

nika, zwracajac uwage, aby ptywak miat 

swobodny ruch, bez ocierania o Scianki 

komory ptywakowegj. 
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Rys. 4.10. Regulacja poziomu paliwa 
w gazniku 

7—zaw6r iglicowy, 2—iglica, 3— uszczelka, 
4 — siatka filtrujgca, 5 — wystep zawiasy, 
6 — jezyczek zawiasy, 7— kulka, 8 — ramie 
zawiasy, 9— ptywak, 70— pokrywa gaZznika 
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gaznika. 

Czyszczenie gaznika 

Czyszczenie gaznika nalezy wykonaé po 

przebiegu pierwszych 1000+1500 km 

oraz okresowo co 10 000 km (tabl. 10-1). 

W tym celu nalezy: 

— wykrecic dysze gt6wne paliwa 10 

(rys. 4.9), 

— dysze paliwa wolnych obrotéw (po 

wykreceniu zaworu 9). 

Wymontowane dysze doktadnie myé 

w nafcie lub nieetylizowanej benzynie, 

przedmuchacé sprezonym powietrzem 

i ponownie zmontowaé. 

Nalezy pamietacé, aby nie pomylié dysz 

gl6wnych paliwa z! i II przelotu gaznika, 

ktére majq rézne Srednice. 
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NIEDOMAGANIA SILNIKA S-21 
  

  

  

  

  

  

        

Tablica 4-2 

Objawy Przyczyna Sposdéb naprawy 

T. Zimny silnik nie daje { zaciety zawdr urzqdzenia rozruchowego. Za- wyja¢ i sprawdzicé zawér urzadzenia rozrucho- 

sie uruchomié tkana dysza paliwa urzadzenia rozruchowego | wego, wykreci¢ i oczyscic dysze 

2. Goracy silnik nie daje | niewtagciwa regulacja wolnych obrot6w wyregulowac wolne obroty 

sie uruchomicé przegrzanie silnika uruchomié silnik przy naciSnietym do potowy 

pedale (gazu) 

urzadzenie rozruchowe pozostaje stale wlaczone| sprawdzic¢ i usunaé przyczyne zacinania 

3. Nieréwna praca silni- | przedostawanie sie powietrza przez uszczelki lub dociagnaé nakretki gaznika, sprawdzié kotnierz 

ka na wolnych obro- | podktadke miedzy gaznikiem a rura ssqcq nie- | mocujacy gaznik 

tach szezelnosé miedzy rurq ssqcq a gtowica silnika 

przedostawanie sie powietrza miedzy osiami | sprawdzi¢ i w razie potrzeby wymienic osie 

przepustnicy a obudowa gaZénika z powodu | przepustnicy 

zuzycia 
zatkana dysza paliwa lub kanaly wolnych | wykreci¢é dysze |! przedmuchac sprezonym po- 

obrot6w wietrzem 

przepustnice nie domykajq sie przy swobodnym skontrolowa¢é czy przepustnice swobodnie sie 

potozeniu pedatu gazu obracajq 

4. Przelewania gaznika | nieszczelny zaw6r iglicowy sprawdzié czy nie ma obcych ciat miedzy iglica 

lub przecieki paliwa a jej gniazdem 

uszkodzony ptywak wymienié plywak 

niewlaSciwy poziom paliwa ustawiG poziom paliwa 

nieprawidtowe dziatanie plywaka wyjaé plywak, sprawdzic, uszkodzenia naprawic 

uszkodzona uszczelka korka filtru siatkowego | wymieni¢c uszczelke korka 

na pokrywie gaznika 

5. Niedostateczne przy- | niewlaSciwy poziom paliwa ustawi¢ poziom paliwa 

spieszenie i predkosé | zanieczyszczone jedna lub dwie dysze glowne wykrecié dysze i przedmuchaé sprezonym po- 

samochodu paliwa wietrzem 

kanat lub dysza pompy przyspieszajqce} jw. 

niedostateczny skok pedalu gazu wyregulowaé skok pedatu 

6. Nadmierne  zuzycie | urzadzenie rozruchowe pozostaje czesciowo sprawdzié kanaly urzqdzenia rozruchowego 

paliwa przez samo- | wiqczone i przedmuchaé sprezonym powietrzem 

chéd nieszczelny zaw6or iglicowy wymienic zawor 

przebity lub odksztaicony plywak wymienic ptywak 

za duzy poziom paliwa ustawic poziom paliwa 
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DYSZE | ELEMENTY REGULACYJNE GAZNIKA Tablica 4-3 

| Cecha dyszy 
Uktad Nazwa czesci przelot przelot 

| I 

Gléwny gardziel 21 26 
rozpylacz 4,5 4,5 
dysza paliwa 110 125 
dysza powietrza 250 220 
rurka emulsyjna F27 F35 

Biegu dysza paliwa 45 100 
jatowego dysza powietrza 175 80 
| przejSciowy | dysza mieszanki 170 — 

otwor przejsciowy 1° 80 120 
otwor przejSciowy 2° 80 120 
otwor przejsciowy 3° — 150 
elektrozawér EZ — 20 
(obroty jatowe 600-800 obr/min) 

Pompy dysza 40 
przyspieszenia | zawér 80 

skok (mm) 10 
wydatek (cm?/10 sk.) 5 

Rozruchu dysza paliwa F1/150 
dysza powietrza 150 
otwor pow. rozruchu (mm) 5,75 
otwo6r zubozajacy 1° 1,75 
otwér zubozajacy 2° 1,75 
tulejka w stud. rezerw. 250 

Plywaka zawor iglicowy 175 
masa ptywaka (g) 18 +05 
odlegtosé ptywaka od ptaszezyzny pokrywy 
(bez uszczelki) 7 +0,25 

Oszczedzacza | dysza paliwa — 80 

rozpylacz — 2,5           Na kazdej dyszy jest wybita cecha. Np. dysza z cecha 110 ma Srednice otworka 1,1 mm. 

  
    

4.3.3. FILTR POWIETRZA 

Wymiana wktadu co 10000 km w ra- 

mach obstugi technicznej (tabl. 10-1). 

W celu wymiany wktadu nalezy odkrecié 

nakretke skrzydetkowg D (rys. 4.11) 

zdja¢ pokrywe filtru, wyjaé wkiad filtru- 

jacy i wymienié na nowy. 

Filtr powietrza ma dwa krééce do ssa- 

nia powietrza: jeden do ssania powietrza 

zimnego (latem), drugi do ssania po- 

wietrza nagrzanego od przewodu wyde- 

chowego (zima). Do przestawiania przy- 

stony filtru stuzy uchwyt A (rys. 4.11). 

Latem uchwyt A nalezy przesunaé w kie- 

runku niebieskiej strzatki C, azima w kie- 

runku czerwongj strzatki B. Jezeli samo- 

chéd jest eksploatowany na drogach 

o duzym zapyleniu, to wktad filtrujacy 

nalezy wymieniaé czesciej. 
  

Rys. 4.11. Filtr powietrza 
A—uchwyt przystony, B — strzatka czerwona, 
C — strzatka niebieska, D — nakretka motyl- 

kowa 
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4.3.4. UKLAD WYDECHOWY 

Uktad wydechowy sklada sie z przewodu 

wydechowego z podgrzewaczem mie- 

szanki, rury wydechowej oraz ttumika. 

Obstuga polega na sprawdzaniu: szczel- 

nosci polgczen, dzialania podgrzewacza 

mieszanki paliwa z powietrzem, stanu 

wieszak6w gumowych i stalowych mo- 

cujacych rure wydechowg i tlumik, oraz 

usuwaniu nagaru z przewodu wydecho- 

wego. Przy nieszczelnosci uktadu wyde- 

chowego trujace spaliny moggq sie prze- 

dostaé do kabiny kierowcy lub przedziatu 

pasazer6w oraz stwarzajq niebezpie- 

czenstwo powstania pozaru. 

Usuniecie przedmuchéw na_ potqcze- 

niach polega na dokrecaniu nakretek 

mocujacych lub na wymianie zuzytych 

uszezelek. Pekniecia rury wydechowe} 

lub ttumika mozna zaspawac. Uszkodze- 

nie podgrzewacza mieszanki moze byc 

przyezyna przegrzewania sie silnika. 

4.4, UKLAD CHLODZENIA 
Fabryka napetnia uktad chtodzenia sil- 

nika ptynem Petrygo, tabi. 10-2. 

Aby uktad chtodzenia dziatat prawidto- 

wo, poziom ptynu chtodzqcego w zbior- 

niku zasilajgcym musi siegaé powyzej 

znaku MIN (podczas pracy silnika). 

Poziom plynu w zbiorniku zasilajacym 

i chtodnicy nalezy sprawdzac (przy 
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zimnym silniku) co najmniej raz w ty- 

godniu oraz zawsze przy nadmierne} 

temperaturze silnika. 

4.4.1. UZUPELNIANIE PLYNU 

Ubytki plynu na skutek wyciekéw z ukta- 

du uzupetniaé odpowiednim gatunkiem 

plynu. Ptyn w ukfadzie chtodzenia zaleca 

sie wymieniaé co 2 — 3 lata, gdyz po tym 

okresie jest on zanieczyszczony. 

W okresie zimowym, w czasie jazdy nale- 

zy zaciagnaé przystone chiodnicy. Ptyn 

nalezy dolewaé powoli do zbiornika zasi- 

lajacego. Przy nagrzanym silniku nie na- 

lezy odkrecac korka chtodnicy ze wzgle- 

du na mozliwosé poparzenia. Jezeli po- 

ziom jest bardzo niski, a silnik mocno 

nagrzany, nie nalezy dolewaé plynu, lecz 

poczekaé, az ostygnie. 

Jezeli podczas jazdy samochodem 

(w okresie letnim i zimowym) z nie- 

znanych przyczyn jest za wysoka tempe- 

ratura silnika, to wiqczenie nagrzewnic 

i calkowite Sciqggniecie zastony z chtod- 

nicy w zasadniczy sposé6b obniza tempe- 

rature silnika. 

Aby spuscié plyn z ukladu chilodzenia 

nalezy: 

— wlaczyé ogrzewanie kabiny; 

— zdja¢ korki wlewowe_ chtodnicy 

i zbiornika zasilajqcego; 

— odkrecié kurki spustowe w chtodnicy 

i kadtubie silnika; 

  

  

    
Rys. 4.12. Kurek spustu ptynu z chtodnicy 

— spuScié ptyn ze zbiornika zasilajace- 

go, zdejmujac przewdd tqczqcy zbior- 

nik z chtodnica. 

Aby napeinié uktad chlodzenia nalezy: 

— zamknaé dwa kurki — jeden w chiod- 

nicy, a drugi w kadtubie silnika; 

— wlewaé powoli plyn do chiodnicy; 

— dolaé ptynu do zbiornika zasilajgacego 

ponad znak MIN, po uprzednim zato- 

zeniu przewodu taczacego zbiornik 

zasilajacy z chtodnica; 

— zatozyé korek na wlew chtodnicy; 

— uruchomié silnik i pozostawic na wol- 

nych obrotach (ok. 40 s) do czasu, 

gdy powietrze przestanie wydoby- 

waé sie ze zbiornika zasilajacego; 

— uzupelnié jeszcze poziom  plynu 

w zbiorniku zasilajgcym. 

Po tej czynnosci zatozyé korek na wlew 

zbiornika.



  
  

4.4.2. REGULACJA PASKA 
KLINOWEGO SILNIKA 

Pompa wody i alternator sq napedzane 

paskiem klinowym HB1100 (17x 11x 

x 1100 mm). 

Naciag paska powinien byé taki, aby pod 

naciskiem palca nastapito nie wieksze 

ugiecie niz 10...15 mm. 

Jezeli ugiecie paska jest wieksze, nalezy 

wyregulowa€é jego naciag w nastepujacy 

sposob: 

— odkrecié Srube rozpieracza 4 (rys. 

7.2) 0 kilka obrotéw, 

—- odchyli¢ alternator, np. za pomocg 

fyzki do opon tak, aby pasek byt 

wiaSciwie napiety, 

— wtym polozeniu dokrecié mocno na- 

kretke rozpieracza 4. 

Sprawdzic, czy nakretki Srub mocujacych 

alternator i jego wspornik sq dokrecone. 

4.4.3. POMPA WODY I TERMOSTAT 

Obstuga pompy polega na okresowej 

(wzrokowej) kontroli szczelnosci i sma- 

rowania tozysk oraz sprawdzaniu droz- 

nosci otworu odplywowego w korpusie 

pompy. 

  

  DS 
DD SY 

  
Rys. 4.13. Smarowanie pompy wody 

tozyska toczne pompy nalezy smarowaé 

przez napetnienie smarowniczki (rys. 

4.13) smarem stalym (tabl. 10-1). 

nalezy zanurzy¢ go w naczyniu z gorgca 

woda. 

Termostat zuzyty wymienic. 

4.5. ELEKTRONICZNY UKLAD 
ZAPLONOWY 

Elektroniczny uktad zaptonowy silnika 

S-21 sktada sie z nastepujacych elemen- 

tow (rys. 4.14): 

— elektromagnetycznego = generatora 

impuls6w, wbudowanego w rozdzie- 

lacz zaptonu 6 

— modutu elektronicznego 5, 

— cewki zaplonowej 7, 4, 

— przewod6w wysokiego napiecia 77, 

72, 

— §Swiec zaplonowych 3, 

— akumulatora 9, 

— wylacznika zapionu &. 

Uktad ten ma wiele zalet w stosunku do 

klasycznego ukladu zaplonowego, z kté- 

rych najistotniejsze to: 

— wyeliminowanie przerywacza me- 

chanicznego i zwiazanych z nim 

wszelkich niedomagan (zuzywanie 

sie styk6w i krzywek), 

— wysokie napiecie na Swiecach, nieza- 

leznie od stanu akumulatora i tempe- 

ratury otoczenia, 

— mozliwos€ zastosowania ubozszej 

mieszanki paliwowo-powietrznej ze 

wzgledu na wiekszq energie zaptonu. 
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i a 4.5.1. SWIECE ZAPLONOWE 

Se 

i= LN 
—_—{ {~~} 

“Do silnika S-21 stosowane sq Swiece 

F-75 (rys. 4.15). 
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Rys. 4.14. Schemat elektronicznego obwodu zaptonowego 
1 — cewka zaplonowa — obwéd wtdérny, 2 — silnik, 3 — Swiece zaptonowe, 4 — cewka 

zaptonowa — obwéd pierwotny, 5— modut elektroniczny, 6 — rozdzielacz zaptonu — bezsty- Rys. 4.15. Swieca zaptonowa F75 

kowy, 7— odlacznik akumulatora, 8— wtqcznik zaptonu, 9— akumulator, 70 — amperomierz, 7 — uszczelka, 2 — Swieca, 3 — nakretka 

11 — przewody wysokiego napiecia: rozdzielacz zaptonu — Swiece zaptonowe, 72 — przewéd kontaktowa, e1 — elektroda srodkowa, 

wysokiego napiecia: cewka zaplonowa — rozdzielacz zaptonu e2 — elektroda boczna 
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SWIECE ZAPLONOWE (ZAMIENNIKI) 

  

  

  

      

Tablica 4-4 

Gwint éwi Iskra Mogurt Isolator Katek 

wink swiecy (Polska) (Wegry) (Niemcy) (Rosja) 

M14x1,25 

oO diugosci F75 V-30 M14-225 A-23 
12,7 mm         

Przy zakléceniach pracy silnika, nalezy 

sprawdzi¢ odstep elektrod za pomoca 

szczelinomierza —- powinien wynosic¢ 

0,9 mm. 

Regulacja odstepu polega na odgieciu 

lub dogieciu elektrody boczngj e,. 

Swiece zaplonowe nalezy wymienicé 

W razie pekniecia izolatora lub wypalenia 

elektrod. 

Zanieczyszczenia na Swiecy nalezy usu- 

Wac przez piaskowanie lub miekkq dru- 

clang szczotkq. 

Swiece nalezy wymieniaé co 15000 km 
przebiegu samochodu. 

4.5.2. SPRAWDZANIE | USTAWIANIE 

KATA WYPRZEDZENIA ZAPLONU 

Sprawdzanie ustawienia kata wyprze- 

dzenia zapfonu nalezy wykonaé lampa 

stroboskopowg. Przed regulacjq nalezy 

sprawdzic, czy wskazowka 24 (rys. 4.18) 

wskazuje zerowg odchylke na podstawie 

regulatora 25. 

Aby skontrolowaé kat wyprzedzenia za- 

plonu, nalezy podtaczyé przyrzqad diag- 

nostyczny, np. SUS-9000 (rys. 4.17), do 

instalacji zaplonowej silnika poprzez: 

—- podiaczenie przewodu diagnoskopu 

3 (Oznaczonego znakiem masy) do 

czesci metalowej silnika, 

— podiqczenie przewodu 7 (oznaczo- 

nego znakiem przerywacza) do ob- 

wodu niskiego napiecia cewki zapto- 

nowej od strony przerywacza, 

—— podiaczenie przewodu 2 (oznaczo- 

nego znakiem A) do instalacji niskie- 

go napiecia (+12 V) na biegun do- 

datni akumulatora, 

— zalozenie przewodu z nasadka 9 dia- 

gnoskopu na Swiece pierwszego cy- 

lindra. 

Po podiqczeniu przyrzqdu nalezy od- 

faczyé rurke regulatora podci$nienio- 

wego, wyjq¢ pokrywke wziernika kota 

Zamachowego (rys. 4.16) i uruchomié 

silnik. 

Nastepnie wtaczyé przyrzad SUS-9000 
przyciskiem 7 (rys. 4.17) i sprawdzié, 

czy obroty biegu jatowego wynoszq 

n = 600 + 800 obr/min; jezeli sq nie- 

wiasciwe — wyregulowaé wg punktu 
4.3.2. 

Przetaczycé przyrzqad na pomiar kata wy- 

przedzenia zaptonu przyciskiem 6 i skie- 

rowac lampe stroboskopowga na koto 

zamachowe. Pokrettem 8 powodujacym 
zmiane fazy Swiecenia stroboskopu, ob- 

racac tak, aby znak na kole zamachowym 
(rys. 4.16) pokryt sie z ostrzem trzpienia 

wcisnietego w obudowe sprzegta. Przy 

takim ustawieniu odczytaé zmierzony kat 

wyprzedzenia zaptonu: powinien wyno- 

si¢ 9°+1°. W przypadku gdy jest nie- 

wiasciwy, nalezy dokonaé regulacji: po 

poluzowaniu Sruby 26 (rys. 4.18) nalezy 

obracac obudowa aparatu zaplonowego 

do chwili uzyskania poprawnej wartosci 

kata wyprzedzenia zaptonu. 

Po regulacji nalezy dokrecié Srube 26, 

odtaczyé przyrzad SUS-9000 i podtaczyé 

rurke regulatora podcisnieniowego. 
Nastepnie nalezy wytqczyé zapton silnika 

i zatozy¢ pokrywke wziernika. 

Po ustawieniu zaptonu sprawdzié jesz- 

cze prace silnika w czasie jazdy prébnej 

samochodu, na biegu bezposrednim 

z predkosciq 55 — 60 km/h po drodze 

poziomej, z silnikiem dobrze nagrzanym. 
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Jezeli szybkie naciSniecie pedatu gazu do 

oporu wywola stabg, krétkotrwalq de- 

tonacje, to zaplon jest ustawiony prawi- 

ditowo. Przy silnej detonacji zapion nale- 

zy opdéznié, a przy spalaniu bez detonacji 

— przyspieszyc. 

Zaleca sie ustawienie zaptonu zlecac 

Stacji Obstugl. 

  

        

Rys. 4.16. Wziernik kola zamachowego 
71—trzpierni wskazujqgcy, 2— obudowa sprzeg- 
fa, 3 — otworek kontroiny, 4— podziatka, 
5— koto zamachowe, 6— znak ostrzegawczy 
malowany bialq farba, MP — zwrot zewnetrz- 
ny tloka, n — kierunek obrotu kota zama- 

chowego 
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Rys. 4.17. Przyrzad diagnostyczny SUS-9000 

7 — uchwyft szczekowy do podigqczenia do zacisku uzwojenia pierwotnego cewki zaptonowej od 
strony przerywacza, 2 — uchwyt szczekowy do podigqczenia z plusem zasilania, 3 — uchwyt 
szczekowy do podtaczenia z masqa samochodu, 4 — sonda stroboskopowa, 5 — tablica 
wskaznikowa, 6 — przelqcznik ,,KW’ do wiaczenia pomiaru kqta wyprzedzenia zaptonu, 
7 — przetqcznik ,,n’’ do wiqczenia pomiaru predkosci obrotowej, 8 — pokretto do zmiany fazy 

Swiecenia stroboskopu, 9-—— nasadka, 70 — transformator, 77 — koficéwka nasadki
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Rys. 4.18. Rozdzielacz zaptonu bezstykowy 

7 — koputka, 2 — palec rozdzielacza, 3 — plytka odgrodkowego regulatora wyprzedze- 
nia zaplonu, 4 — strumiefi magnetyczny, 5 — nieruchoma plytka z biegunem, 6 — wirnik, 
7— cewka, 8— magnes staly, 9— stator, 70— podktadki sprezyste i izolujace, 77 — podktadka 
filcowa, 72 — tulejka, 73 — podcignieniowy regulator wyprzedzenia zaplonu, 74 — korpus 
zpanewka, 75— podktadki dystansowe, 76—kolek sprezysty, 77— odrzutnik oleju, 78— walek 
rozdzielacza, 719— wiazka przewod6w od rozdzielacza do modutu elektronicznego, 20— prze- 
wod elektryczny czarny, 27 — przewod elektryczny bialy, 22 — zlacze wtykowe przewod6w 
elektrycznych, 23 — wkret, 24 — wskazéwka regulatora oktanowego, 25 — plytka regulatora 

oktanowego, 26 — Sruba 
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4.6. OBSLUGA TECHNICZNA 
SAMOCHODU ,,ZUK’’ 
Z SILNIKIEM 4C90 

4.6.1. INFORMACJE 
OGOLNO-TECHNICZNE 

W niniejszym rozdziale przedstawiono 

zasady obstugi i eksploatacji samocho- 

du ZUK z silnikiem wysokopreznym 

4C90/A4_ produkcji WSW_,,Andoria’ 

Andrychow. 

Silnik ten jest stosowany do wszystkich 

odmian samochodu, oprécz samocho- 

déw ga§Sniczych i mikrobusu. 

Obstuge gwarancyjng oraz naprawy Ssa- 

mochodéw ZUK przeprowadzaja Auto- 

ryzowane Stacje Obstugi, ktérych adresy 

podano w ,,Wykazie ASO”. 

Naprawe silnik6w 4C90/A4 przeprowa- 

dza tez producent: WSW_,,Andoria”, 

ul. Krakhowska 140, 34-120 Andrychoéw. 

Gwarancja na samochdd wynosi 12 mie- 

siecy lub przebieg 35000 km od daty 

zakupu. 

4.6.2. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 
SAMOCHODU 

Tabliczka znamionowa (rys. 4.19) samo- 

chodu znajduje sie na podstawie fotela 

kierowcy i jest widoczna po otwarciu 

lewych drzwi kabiny. 
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oF FABRYKA SAMOCHODO 

8 LUBLIN 
HOMOLOGACJA 
Homologation 

  

    

NUMER IDENTYFIKACYJNY 

Identification number 

DOPUSZCZALNA MASA CALKOWITA 
Allowable max. total weight 

DOPUSZCZALNA MASA POJAZDU Z PRZYCZEPA 
Allowable gross train weight 

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE OSI PRZEDNIEJ 
Allowable front axle load   
      
        

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE OS! TYLNEJ 2. 
Allowable rear axle load tL 

ojeae [940%] “com Lvl J 
>» PRODUKCY! [994 |] ZNAK KONTROL JAKOSC! | nt 

U9, Production date ___Inspection_mork JW 
a ~S 

                

  

Rys. 4.19. Tabliczka znamionowa samochodu furgon typ AOQ6J 

Zawiera numer identyfikacyjny samo- 

chodu, rok produkcji, mase catkowita, 

fadownoSsé oraz dopuszczalne obciqze- 

nie osi przedniej | tylnej. 

W numerze identyfikacyjnym samocho- 

du sq zakodowane nastepujqce dane: 

S — Europa, U — Polska, L — Lublin, 

006 — typ samochodu. 

2 — rodzaj silnika — wysokoprezny 

4C90, 1 — odmiana silnika — podstawo- 

wa, J — uktad napedowy (silnik 4C90, 

skrzynia biegow typ A13.2, tylny most 

typ 3005), P — rok produkcji — 1994, 

0557735 — kolejny numer produkcyjny 

podwozia (samochodu). 

Numer seryjny silnika jest wybity na le- 

wej Scianie kadiuba, nad pompg wtrys- Rys. 4.20. Miejsce umieszczenia 

kowag (rys. 4.20). numeru silnika 4C90 

sitnika 

 



  

4.6.3. OPIS SILNIKA 4C90/A4 Z OSPRZETEM 

4 5 6 

7 — miska oleju, 2 — kréciec wylotu cieczy 
chtodzqacej do chiodnicy, 3 — uchwyt do 
podnoszenia silnika, 4 — nasada glowicy, 
5 — przewéd wtryskowy, 6 — korek wlewu 
oleju, 7 — wtryskiwacz paliwa, 8 — pompa 
podcisnieniowa wspomagania hamulcéw, 
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- | | 24 
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ok. 15mm @ 25 

19 | 
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Rys. 4.21 
15 Silnik wysokoprezny 4C90 kpl. 

9 — Swiece zarowe, 10 — filtr paliwa, 
71 — pompa wtryskowa, 72 — czujnik cignie- 
nia oleju, 73 — przewéd paliwa, 14 — ko- 
rek spustowy oleju, 75 — kadtub silnika, 
76 — miarka poziomu oleju, 77 — Sruba, 
78 — pasek klinowy, 79 — alternator, 

20 — czujnik temperatury cieczy chtodzacej, 
21 — kolektor ssacy, 22 — przewéd odpo- 
wietrzajacy gtowice, 23 — ostona pasa zeba- 
tego, 24 — filtr oleju, 25 — pompa paliwa, 

26 — wentylator, 27 — kolo pasowe 
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4.7. URZADZENIA STEROWANIA |! KONTROLI Tablice wskaznikéw i wylacznikow sa- 
mochodu ZUK z silnikiem wysokoprez- 

  

  

  

nym 4C90 pokazano na rys. 4.22, na- 

tomiast urzqdzenia sterowania samo- 

chodu na rys. 4.23. 

  

27372100 

YZ", 

  

  

    

Rys. 4.23. Urzadzenia sterowania 
samochodu 

1 — déwignia hamulca postojowego (awaryj- 
nego), 2— fotel kierowcy, 3— ciegno wyia- 
czania pompy wtryskowej, 4— dzwignia zmia- 

ny biegow, 5— odilacznik akumulator6w 
    

  

  

Rys. 4.22. Tablica wskaznikéw i wytacznik6w 

a — lampka_ kontroina kierunkowskazow g — wskaZnik ciSnienia oleju w silniku, t — pokretto regulacji natezenia oSwietlenia 

(zielona), h — lampka kontrolna wiqczenia Swiatet po- tablicy wskaznikow, 

b — predkosciomierz z licznikiem kilome- zycyjnych (zielona), m — gniazdo rezerwowe, 

trow, | i — lampka kontrolna uszkodzenia hamul- n — wylacznik Swiatla przeciwmgtowego 

c — lampka kontroina §wiatet drogowych céw lub wlaczonego hamulca posto- tylnego (z lampka kontrolng zoita), 

(niebieska), jowego (czerwona), o — wiacznik Swiec zarowych, 

d — wskaégnik pradu tadowania — ampe- j — whacznik oSwietlenia wnetrza samo- P — wiqcznik Swiatet awaryjnych (z lampkqa 

romierz, chodu, kontrolng czerwona), 

e — wskaénik poziomu paliwa, k — wiacznik wentylatoroéw nagrzewnic, r — wylacznik zaptonu 

f — wskaznik temperatury cieczy chtodzace} | — whacznik Swiatel zewnetrznych (pozy- 

silnika, cyjne, mijania), 
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4.8. PRZYGOTOWANIE DO JAZDY 
| JAZDA SAMOCHODEM 

4.8.1. OBSLUGA SAMOCHODU 
PRZED WYJAZDEM 

Przed wyjazdem kierowca powinien 

przeprowadzi¢ obstuge codzienna (OC) 

samochodu, na ktérq sktada sie spraw- 

dzenie: 

—— poziomu oleju w misce olejowg; sil- 

nika, 

— poziomu cieczy chtodzacej w zbior- 

niku wyr6wnawczym, 

— poziomu plynu hamulcowego 

w zbiorniczkach hamulca roboczego, 

— ilosci paliwa w zbiorniku, 

—— naciqgu paska klinowego napedu 

pompy uktadu chtodzenia, 

— ogumienia i ciSnienia powietrza, 

— Zamocowania ké} jezdnych, 

— ruchu jatowego kola kierownicy, sta- 

nu drazkéw i przegubéw uktadu kie- 

rowniczego, 

— dziatania Swiatel zewnetrznych i o§- 

wietlenia wewnetrznego, sygnatu 

dzwiekowego, spryskiwacza szyby 

| wycieraczki, 

— szczelnosci uktadéw zasilania i ha- 

mulcowego. 

— dziatania hamulca postojowego i ro- 

boczego. 

Poziom oleju w silniku sprawdza sie za 

pomocg miarki pretowej (76, rys. 4.21) 

— powinien zawieraé sie miedzy zna- 

kami MIN i MAX. 

Poziom ptynu chtodzacego w zbiorniku 

wyrownawczym sprawdza sie wzrokowo 

—- powinien zawieraé sie miedzy zna- 

kami MIN i MAX. 

Poziom plynu hamulcowego w zbiorni- 

kach pompy hamulcowej powinien sie- 

gac powyzej znaku MIN. 

llos¢ paliwa w zbiorniku sprawdza sie na 

wskazniku poziomu paliwa, po wlacze- 

niu stacyjki. 

Naciqg paska klinowego napedu pompy 

uktadu chtodzenia sprawdza sie w spo- 

sob podany w rozdz. 4.13.1. 

Cisnienie powietrza w ogumieniu spraw- 

dza sie manometrem samochodowym. 

Mocowanie két jezdnych sprawdza sie 

wzrokowo. W przypadku_ watpliwosci 

nalezy nakretki két dokrecié kluczem 

znajdujgcym sie na wyposazeniu samo- 

chodu. 

Dziatanie oSwietlenia, sygnatu dZwieko- 

wego, spryskiwacza, wycieraczki szyby 

przedniej sprawdza sie przez wlaczenie 

odpowiednich przetaczniké6w na desce 

rozdzielczej (patrz rys. 4.22). 

Dziatanie hamulca postojowego i robo- 

czego sprawdza sie najpierw na postoju, 

a nastepnie w ruchu. 

4.8.2. URUCHAMIANIE SILNIKA 

Aby uruchomié zimny silnik (silnik 

o temperaturze otoczenia), nalezy: 

— wlaczyé odiqcznikiem (5, rys. 4.23) 

akumulatory, 

— wlaczye instalacje elektryczng przez 

obrét kluczyka w stacyjce do potoze- 

nia GO (rys. 4.24), 

— wylaczye sprzegio i dZ2wignie zmiany 

biegéw ustawié na luz, 

— Wlaczyé Swiece zarowe przez nacis- 

niecie wylqacznika (o, rys. 4.22) do 

oporu | przytrzymanie go w tym poto- 

zeniu przez 10 — 25 s (zaleznie od 

temperatury otoczenia — im nizsza 

temperatura, tym dluzszy czas wla- 

czenia Swiec Zarowych), 

— wiqczyé pompe wtryskowg, tj. wcis- 

nqc pedal ,,gazu’’ do oporu, 

— Wlaczyé rozrusznik przez obrét klu- 

czyka w stacyjce w prawo, do oporu 

(potozenie START), do czasu uru- 

chomienia silnika, jednak nie dtuzej 

niz 10s. Nie wylqczaé przy tym Swiec 

zarowych, zanim silnik nie zacznie 

pracowac. 

WAG. 

PO Rape eb gs pas eye ER APRS LG 
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Dopuszcza sie maksymainie 5 kolej- 
nych rozruch6w w odstepach co 

najmniej 60 s. 

Uruchomiony silnik nalezy przed obcig- 

zeniem nagrzewac na biegu jatowym 

przez okolo 1 minute. 

Uruchamianie cieptego silnika przebiega 

Ww analogiczny sposob, jak silnika zim- 

nego z tym, ze nie ma potrzeby wiaczania 

Swiec zarowych. 

       €. i 
aan \ 

Rys. 4.24. Potozenia kluczyka w stacyjce 

ST (STOP) — wiaczona blokada kola kie-- 
rownicy (po wyjeciu kluczy- 
ka) i Swiatia zewnetrzne, w za- 
leznosci od potozenia wylqcz- 
nika Swiatet (1, rys. 4.22). 

GAR — wytaczone obwody elektryczne, kie- 
rownica odblokowana, kluczyka nie 
mozna wyjac. 

GO — wiaczone obwody elektryczne, urzq- 
dzenia i obwody elektryczne pod na- 

pieciem. 
START — wtaczony rozrusznik. 
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W czasie jazdy nalezy utrzymywac wlas- 

ciwq temperature pracy silnika w gra- 

nicach 85 — 90°C oraz obserwowaéc 

ciSnienie oleju, kt6re w nagrzanym silni- 

ku powinno wynosié 0,38 — 0,50 MPa, 

a przy obrotach jatowych silnika powin- 

no wynosié minimum 0,1 MPa. 

Uwaga. 

Niewskazane jest uruchamianie sil- 

nika przez holowanie samochodu 

z uWwagi na mozliwosé przestawie- 

nia faz rozrzadu i powaznego uszko- 

dzenia siinika. 

Jednak w przypadkach koniecznych 

nalezy tagodnie wtaczac sprzegto 

pe rozpedzeniu samochodu do 

predkosci 15 + 20 km/h na li biegu 

iw ten sposob uruchamiac siinik. 

4.8.3. JAZDA SAMOCHODEM 

Po zajeciu miejsca na fotelu kierowcy, 

uruchomieniu i nagrzaniu_ silnika oraz 

sprawdzeniu dziatania wskaznikow moz- 

na rozpoczac jazde samochodem. 

W tym celu nalezy: 

— wylaczyc hamulec postojowy, 

— wylaczyc sprzegio, 

— wtaczyé | bieg (ruszanie z II biegu jest 

zalecane na drogach o Sliskiejy na- 

wierzchni), 

— wciskajgc stopniowo pedal ,,gazu”, 

plynnie wlqaczaé sprzegio, 

— z chwila gdy samochdd zacznie to- 

czyé sie, wigczyé calkowicie sprzegio 

(zdjaé noge z pedalu) i zwiekszac 

nadal predkosé obrotowg silnika. 

Po rozpedzeniu samochodu na | biegu 

nalezy wlaczaé kolejno wyzsze biegi. 

Schemat zmiany biegéw podano na 

rys. 4.25. 

  

  

      
Rys. 4.25. Schemat zmiany biegow 

1—1 bieg 
2 — ll bieg 
3 — Ill bieg 
4 — IV bieg 
W — bieg wsteczny 

Przy pokonywaniu zakretéw nalezy za- 

chowaé ostroznosé i zmniejszy¢c pred- 

kosé samochodu. 

Podczas pokonywania stromych wznie- 

sien nalezy odpowiednio wezesnie zre- 

dukowaé bieg na taki, kt6ry gwarantuje 

pokonanie podjazdu.



  

Na zjazdach, do hamowania nalezy uzy- 

wac silnika, przy czym w skrzynce bie- 

gow powinien byé wlaczony bieg, na 

ktérym pokonano wzniesienie. 

Niedopuszczalne jest zjezdzanie z gdéry 

z wylaczonym silnikiem lub wyltaczonym 

napedem (dzwignia biegéw w potozeniu 

neutralnym). 

4.8.4. ZATRZYMANIE SAMOCHODU 
| WYtACZANIE SILNIKA 

Aby zatrzymaé samochdd nalezy: 

— wylaczyc bieg, 

—- zatrzymac samochéd hamulcem ro- 

boczym, 

— wylaczyc (przy lekkim nacisku na pe- 

dat ,,gazu’’) pompe wtryskowg przez 

wyciagniecie ciegna ,, STOP” (3. rys. 

4,23), co zatrzyma silnik, 

Uwaga. 

Bardzo goracy silnik powinien pra- 

cowac przed zatrzymaniem na wol- 

nych obrotach przez okalo 7 minute. 

— wyjac kluczyk ze stacyjki. 

Wyjecie kluczyka powoduje wiaczenie 

blokady kola kierownicy. 

Przed zatrzymaniem samochodu na dtuz- 

szy postdj nalezy: 

— wlaczyc hamulec postojowy, ewen- 

tualnie | lub wsteczny bieg przeciw- 

nie do pochytosci, 

— odtaczyeé akumulatory odtacznikiem 

(5, rys. 4.23). 

Zaleca sie zabraé ze soba dzwignie ad- 

lacznika akumulatoréw, 

— zamknqc¢ okna i drzwi samochodu 

(kluczykiem). 

4.9. DOCIERANIE SAMOCHODU 

Okres docierania nowego samochodu, 

decydujacy o jego trwatosci, obejmuje 

przebieg pierwszych 3000 km. 

W okresie docierania samochéd nalezy 

otaczac szczegdéing opiekg i uzytkowac 

wg ponizszych zalecen: 

— nie nalezy jezdzié z predkosciami 

wiekszymi niz podano w_ tablicy 

4 — 5, przy czym pedal gazu nie 

powinien byé wciSniety wiecej niz na 

2/3 peinego skoku. 

——- masa przewozonych fadunkéw nie 

powinna przekraczaé 75% tadow- 

nosci, a w trudniejszych warunkach 

eksploatacji obciqgzenie pojazdu 

| predkoseé jazdy nalezy proporcjonal- 

nie zmniejszyé, 

— nalezy unikaé jazdy po drogach o zie} 

nawierzchni, 

— niewolno przegrzewaé silnika (wska- 

zOwka temperatury cieczy chtodzqcej 

nie moze znajdowaé sie na czerwo- 

nym polu wskaZznika), 

MAKSYMALNE PREDKOSCI 
JAZDY SAMOCHODEM 
W OKRESIE DOCIERANIA 

Tablica 4-5 
  

  

  

Przebie Predkose jazdy 

samochedu na poszczegdé!nych biegach 

(km/h) 

| Hf Hl | IV lTyiny 
do 3000 km 

15 | 30; 50 | 70; 15                 

— nie mozna przecigzaé silnika, tzn. po- 

ruszac sie samochodem z mata pred- 

kosciq przy calkowicie wcisnietym 

pedale gazu, 

— redukowac odpowiednio weze$niej 

biegi na nizsze, aby nie dopuscié do 

szarpan w uktadzie napedowym, 

— nie nalezy gwaltownie przyspieszac¢ 

| hamowaé z uwagi na dodatkowe 

obciqzenia dynamiczne mechaniz- 

mow napedowych samochodu, 

— podczas diuzszej jazdy nalezy spraw- 

dzaé temperature tarcz két jezdnych 

oraz bebnéw hamulcowych. W przy- 

padku nadmiernego grzania sie tych 

elementow, nalezy przeprowadzié re- 

gulacje luzdw w tozyskach piast kd} 

przednich lub sprawdzié poprawnosé 

dziatania mechanizméw samoregula- 

cji hamulcow, 
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— szczegédinie starannie wykonywac 

wszelkie czynnosci obstugi technicz- 

nej okresu docierania (OT-D) | sma- 

rowanie samochodu (tabl. 10-1). 

W okresie docierania zuzycie paliwa jest 

wieksze od normy o ok. 5 — 7%. 

4.10. ZASADY EKONOMICZNEGO 
UZYTKOWANIA SAMOCHODU 

Aby osiggnaé bezawaryjna eksploatacje 

oraz duze przebiegi miedzynaprawcze 

przy jednoczesnych matych naktadach 
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finansowych na naprawy, nalezy prze- 

strzega¢é nastepujacych zasad: 

— dotrzeé samochdd Scisle wg zasad 

podanych w rozdz. 4.9, 

— wykonywaé wszystkie czynnosci ob- 

stugi technicznej i smarowania po- 

dane w tabl. 10-1, 

— stosowaé zalecane przez Fabryke Sa- 

mochodéw materialy eksploatacyjne 

podane wi tabl. 10-2, 

— dbaé o dobry stan techniczny samo- 

chodu, 

— nie przekraczaé predkoSsci jazdy po- 

danych w tabl. 4-6 i unikacé ostrego 

hamowania, 

— temperature silnika utrzymywac 

Ww granicach 85 — 90°C, 

— nie przeciqgzacé samochodu. 

MAKSYMALNE PREDKOSCI 
JAZDY SAMOCHODEM 
PO OKRESIE DOCIERANIA 

Tablica 4-6 
  

Wiaczony bieg PY Uy aly IV. TyIny; 
  

Maks. predkos¢ 31149178/105/ 28 

              jazdy (km/h) 
  

Predkogé dopuszczalna samochodu wedtug 
Kodeksu Drogowego wynosi maks. 70 km/h.



    

4.11. NIEDOMAGANIA SILNIKA 4C90 | SPOSOBY ICH USUWANIA 

  

  

  

Przerwany przewdd elektryczny 

Uszkodzony rozrusznik 

Uszkodzony wylqcznik zaptonu 

Uszkodzona Swieca zarowa 

Tablica 4-7 

Objawy Przyczyny niedomagan Sposoby usuwania niedomagan 

A. Silnik nie Wytadowany akumulator Natadowaé akumulator 

daje sie Poluzowane ztqcza przewodoéw elektrycznych OczySci€ i zacisngé ziqcza przewodéw elektrycz- 

uruchomié nych 

Wymienicé przewéd na nowy 

Naprawic lub wymienié rozrusznik 

Wymienicé wytacznik zaptonu 

Wymienié Swiece zarowa 
  

  
Zapowietrzony uklad zasilania 

Brak paliwa w zbiorniku 

Wylaczona pompa wtryskowa 

Zapieczony lub zuzyty wtryskiwacz 

Zanieczyszczony filtr, pompa podajaca 

lub przewody paliwowe 

Zacinanie sie regulatora obrot6w 

Nieszczelne przewody paliwa 

Uszkodzona pompa zasilajaca 

Uszkodzona pompa wtryskowa 

Za mate luzy zaworowe 

Uszkodzona uszczelka pod glowica 

Nieszczelne zawory 

Pekniete sprezyny zaworowe 

Zawieszony zawor 

Duza nieszczelnosé tlokéw   
Odpowietrzyé uktad zasilania 

Napetnié zbiornik paliwa 

Wiaczyé pompe wtryskowa 

Wymienié wtryskiwacz 

Oczyscicé filtr, pompe podajgca i przewody pali- 

wa, wymienic wkiad filtra paliwa 

Naprawic regulator obrot6w 

Uszezelnié lub wymienié przewody 

Naprawic lub wymienic pompe zasilajaca 

Naprawié lub wymienicé pompe wtryskowa 

Wyregulowaé luzy zaworowe na 0,2 mm 

Wymienié uszczelke pod gtowica 

Dotrzec zawory 

Wymienié uszkodzone sprezyny 

Doprowadzi¢ zawory do swobodnego otwiera- 

nia sie w prowadnicach 

Usungé nagar z pierscieni tlokowych lub wy- 

mienic na nowe     
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cd. tablicy 4-7 
  

  

  

    
Zanieczyszczony filtr powietrza 

Zapowietrzony uklad paliwowy 

Uszkodzona pompa wtryskowa 

Uszkodzony rozpylacz 

NiewlaSciwy kat wtrysku paliwa 

NiewlaSciwy luz zaworédw 

Nieszezelnosé potaczenia glowicy z blokiem 

cylindrowym 

NiewtaSciwy gatunek paliwa 

Przegrzanie silnika 

Zimny silnik 

Zuzyte gtadzie cylindrowe 

Zuzyte pierscienie tlokowe   

Objawy Przyczyny niedomagan Sposoby usuwania niedomagan 

B. Silnik nagle | Brak doptywu paliwa do pompy wtryskowe| Sprawdzic ilosé paliwa w zbiorniku { stan 

zatrzymuje przewodoéw paliwowych 

sie Zanieczyszczony filtr paliwa Wymienié wktad filtru paliwa 

Uszkodzona pompa paliwa Naprawic pompe paliwa 

Zanieczyszczony filtr powietrza Wymienic¢ wktad filtru powietrza 

Zapowietrzony uktad paliwowy Odpowietrzyé uktad paliwowy 

Uszkodzona pompa wtryskowa Naprawic lub wymienic pompe 

NiewlaSciwy kat wtrysku paliwa Wyregulowaé kat wtrysku 

Zatarcie tloka w cylindrze Wymienié tlok i tuleje 

Zacieranie sie zaworow Naprawic zawory 

Za niskie obroty biegu jatowego Wyregulowaé obroty biegu jalowego 

Zerwanie lub poluzowanie sie pasa zebatego Silnik oddaé do naprawy 

napedu rozrzqdu 

C. Silnik nie Zatkany przewdod doprowadzajacy paliwo PrzeczyScié przewod doprowadzajacy paliwo 

osiaga petnej| Uszkodzona pompa zasilajaca Naprawic pompe zasilajqca 

mocy Zanieczyszczony filtr paliwa Wymieni¢é wktad filtru paliwa 
Wymieni¢ wklad filtru powietrza 

Odpowietrzyc uklad paliwowy 

Naprawic lub wymienié pompe wtryskowgq 

Wymienié rozpylacz 

Wyregulowaé kat wtrysku 

Wyregulowaé luzy zaworowe na 0,2 mm 

Uszezelnié wymieniajac uszczelke 

Stosowaé wiasciwe paliwo 

Usungé niedomagania 

Nagrzaé silnik 

Wymienic tuleje cylindrowe 

Wymienic pierscienie na nowe 
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cd. tablicy 4-7 
  

  

  

  

Objawy Przyczyny niedomagan Sposoby usuwania niedomagar 

D. Silnik Za mato plynu w uktadzie chlodzenia Zatrzymac silnik i po ostygnieciu dolaé ptynu 
nadmiernie do zbiornika zasilania 
sie grzeje Zbyt luzny pasek napedzajqacy pompe cieczy chtodzqcej) Zwiekszyé naciag paska klinowego 

Uszkodzony termostat Wymienié termostat 
Uszkodzony wytqcznik ciepiny sprzegta Wymienié wytacznik 
elektromagnetycznego 
Uszkodzona szczotka sprzegta elektromagnetycznego | Uszkodzong szczotke wymienic¢ 
Za pdézny wtrysk paliwa Zmienic kat wyprzedzenia wtrysku 
Za duza maksymalna dawka paliwa Ograniczyé podawanie paliwa 
Zanieczyszczona chtodnica cieczy chtodzace; Oczyscié chlodnice cieczy chlodzacej 
Zatluszczony uktad chtodzenia Przeptukaé uktad chlodzenia 
Uszkodzony rozpylacz Wymienié wtryskiwacz 
Przeciqzony silnik Zmniejszy¢ tadunek samochodu 
Za niski poziom oleju Dolaé oleju do silnika 
2byt duzy luz sprzegta elektromagnetycznego Wyregulowaé luz 
wentylatora 
Uszkodzenie pompy cieczy chtodzacej Usunaé uszkodzenie lub wymienié pompe 

E. Za mate Za niski poziom oleju w silniku Uzupetnié poziom oleju 
cisnienie Zanieczyszczony filtr oleju Wymienié wkiad filtru 
oleju Zanieczyszczony smok pompy oleju Oczysci¢ smok pompy oleju 
w silniku Uszkodzona pompa oleju Naprawicé lub wymienié pompe 

  Nieszczelnosé w ukladzie smarowania 

Uszkodzony czujnik cignienia oleju 

Uszkodzony wskaZznik ciSnienia oleju 

Paliwo lub woda w uktadzie smarowania silnika 

Uszkodzony lub nieszczelny zawér przelewowy 

pompy oleju 

Zuzyte fozyska walu korbowego   Usungé nieszczelnosci 

Wymienié czujnik 

Wymienié wskaznik 

Usungé przyczyne przeciek6w oraz wymieni¢ 

zuzyty ole; 

Naprawic¢ lub wymienié zawér przelewowy 

Silnik oddaé do naprawy       79



  

cd. tablicy 4-7 

  

Objawy Przyczyny niedomagan Sposoby usuwania niedomagan 

  

F. Czarna 

barwa spalin 

Zanieczyszczony filtr powietrza 

Rozpylacz jest zanieczyszczony lub zle rozpyla 

Zty kat wyprzedzenia wtrysku (za pdézny) 

NiewlaSciwe luzy zaworowe 

Za duza maksymalna dawka paliwa 

Nieszczelne zawory ssqcy i wydechowy 

Nieszczelnosé potaczenia gtowicy z blokiem 

cylindrowym 

Zawieszony zawéor ssqcy lub wydechowy 

Wymienié wktiad filtrujacy 

Wymienicé wtryskiwacz 

Ustawié prawidtowy kat wyprzedzenia wtrysku 

Wyregulowaé luzy zaworowe 

Ograniczyé dawke paliwa 

Dotrzeé zawory 

Wymienié uszczelke pod glowicg 

Usunaé nagar z gtadzi trzonk6w 

  

G. Niebieska 

barwa spalin 

Nadmiar oleju w silniku 

Zapieczone pierscienie tlokowe 

Zuzyte lub pekniete pierscienie tlokowe 

Zbyt dtuga praca silnika na biegu jatowym 

Wybicie rowkdéw pod pierscieniami 

SpuSscié czesé oleju z silnika 

Usunaé nagar z rowkéw tlokéw 

Wymienié pierscienie 

Obcigzyé silnik (unikaé pracy na biegu jatowym) 

Wymienié tok 

  

  
H. Stuki 

Ww czasie 

pracy silnika 

  
Zty stan wtryskiwaczy 

Poluzowanie Srub uktadu korbowego 

Zle ustawiony kat wtrysku paliwa 

Przestawiony rozrzad 

Zawieszenie sie Zaworow 

Ziamanie sie dzwigienki zaworowej 

Niewlasciwy luz zaworow 

NiewlaSciwy gatunek paliwa 

Peknieta sprezyna zaworu   
Wymienié wtryskiwacze 

Wymienié sruby na nowe, sprawdzi¢ panewki — 

ewentualnie wymieni¢ 

Ustawié wiaSciwy kat 

Ustawié rozrzad 

Usungé zawieszenie sie zawordw 

Wymienié dZzwigienke 

Wyregulowac luzy zaworowe 

Stosowac wlasciwe paliwo 

Wymienic sprezyne 
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Objawy Przyczyny niedomagan Sposoby usuwania niedomagari 

I. Nadmierne Zanieczyszczony filtr powietrza Wymienicé wktad filtru 

zuzycie Uszkodzona pompa wtryskowa Naprawic lub wymienié pompe wtryskowg 

paliwa Uszkodzony wtryskiwacz Wymienié wtryskiwacz 

NiewlaSciwy kat wtrysku paliwa Ustawicé prawidtowy kat wtrysku 

NiewlaSciwy luz zaworéw Wyregulowaé luz zawordw 

Niski stopien sprezania Usunaé nieszczelnosé 

NiewtaSciwy gatunek paliwa Stosowaé odpowiednie paliwo 

Ograniczona przepustowosé rury wydechoweg; Usungé niedomaganie 

Zuzyta uszczelka gtowicy Wymienié uszczelke 

Zacieranie sie Zaworow Naprawic zawory 

Zuzyte gladzie cylindrowe Wymienicé tuleje 

Zuzyte pierscienie tlokowe Wymienié pierscienie na nowe 

Uwaga. 

  

  
Niedomagania silnika, ktorych nie mozna usunacé we witasnym zakresie, nalezy zlecié do naprawy w Autoryzo- 

wanych Stacjach Obstugi (ASQ). 
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4.12. OBSLUGA UKLADU 
SMAROWANIA SILNIKA 4C90 

Podczas obstugi codziennej OC oraz co 

500 km przebiegu nalezy sprawdzic po- 

ziom oleju w silniku i w razie potrzeby 

uzupeini€ go olejem tego samego ga- 

tunku. 

Poziom oleju powinien znajdowaé sie 

pomiedzy znakami MIN — MAX na miar- 

ce (3, rys. 4.26). 

Aby spuscié olej z silnika, nalezy zdjqc 

korek wlewu, wykrecié korek spustowy 

i zlaé olej do naczynia. Czynnos¢ te 

zaleca sie wykonywaé zaraz po zakon- 

czeniu jazdy, gdy olej jest jeszcze gorgcy, 
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Rys. 4.26. Wymiana filtru oleju 

1—klucz oczkowy, 2— filtr oleju (typ PP-8.7.2), 3— miarka poziomu oleju, 4— kadtub silnika 
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co ulatwia jego splyw wraz z zanieczysz- 

czeniami. JednoczeSnie z wymiang oleju 

nalezy wymienic filtr oleju 2 Filtr oleju 

nalezy odkrecié kluczem specjalnym 

(7, rys. 4.26). 

Przed wymiang na nowy nalezy zwilzy¢ 

lekko olejem uszczelke gumowag. Na- 

stepnie nalezy wkreci¢ korek spustowy 

oleju i wlaé do silnika ok. 6 dm? oleju 

silnikowego. Zakrecié pokrywe wlewu, 

uruchomié silnik i sprawdzié szczelnosé. 

W razie potrzeby dokrecic filtr lub korek 

spustowy. 

4.13. OBSLUGA UKLADU 
CHLODZENIA 

Przed kazdym wyjazdem nalezy spraw- 

dzié poziom plynu chlodzqcego (przy 

zimnym silniku) oraz naciag paska kli- 

nowego. 

Poziom ptynu w zbiorniku wyr6wnaw- 

czym uktadu chtodzenia powinien siegac¢ 

powyzej znaku MIN. Plyn tego samego 

gatunku, ktéry znajduje sie w uktadzie, 

nalezy dolewacé wylacznie do zbiornika 

wyrownawczego. 
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4.13.1. REGULACJA NACIAGU PASKA 
KLINOWEGO NAPEDU WENTYLATORA 

Pasek klinowy napedu_ wentylatora 

(4, rys. 4.27) o oznaczeniu SPZ965 

jest napiety prawidiowo, gdy pod na- 

ciskiem palca sitg ok. 100 N w miej- 

scu. wskazanym_strzaikq ugina_ sie 

o 10 — 15 mm. 

Regulacje naciqgu paska przeprowadza 

sie przez zmiane poltozenia alternatora 

2 po poluzowaniu nakretek Srub 7, 3 

mocujacych go do wspornika. 

4.13.2. WYMIANA PLYNU 
CHLODZACEGO 

Ptyn w uktadzie chlodzenia powinno sie 

wymieniaé co 30000 km lub co 3 lata 

Z uwagi na jego starzenie sie i utrate 

wilasnosci. | 
Aby spuscic plyn, nalezy: 

— otworzyé zawo6r nagrzewnic, 

— zdjqgé korki wlewowe na chiodnicy 

i zbiorniku wyr6wnaweczym, 

— podstawic naczynia, otworzyé kurki 

spustowe w chlodnicy i kadtubie sil- 

nika, a nastepnie spuScié plyn, 

— zdjq¢ rurke potaqczeniowa miedzy 

chlodnicg a zbiornikiem wyr6wnaw- 

czym | spuscic¢ pltyn ze zbiornika. 

Aby napelnic uktad chtodzenia, nalezy: 

— zamkngé kurki spustowe  silnika 

i chtodnicy, a takze podigczyc prze- 

wod ze zbiornika wyr6wnawczego, 

— wlaé plyn do chiodnicy, 
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Rys. 4.27. Regulacja naciagu 

paska klinowego 
7— Sruba regulacyjna alternatora, 2-—— alterna- 
tor, 3 — nakretka, 4 — pasek klinowy, 
5—wentylator, 6— nakretka zabezpieczajqca, 
7 — Sruba regulacyjna sprzegia, a — miejsce 
pomiaru luzu sprzegta elektromagnetycznego 

    
  

  

—— wlacé plyn do zbiornika wyr6wnaw- 

czego, 

— zatozycé korek chlodnicy, 

— uruchomié silnik celem doktadnego 

odpowietrzenia i napetnienia uktadu, 

— uzupelnié plyn w zbiorniku (powyzej 

znaku MIN) w przypadk:t: obnizenia 

sie jego poziomu, 

— zatozyé korek na zbiornik wyr6wnaw- 

czy i wytrzec resztki plynu z chtodnicy 

| zZbiornika. 

4.13.3. OBSLUGA SPRZEGtA 
NAPEDU WENTYLATORA 

Aby sprzegio elektromagnetyczne mogito 

pracowac prawidtowo, luz miedzy pier- 

Scieniem ruchomym piasty wentylatora 

a pierScieniem sprzegla musi wynosi¢ 

0,25 — 0,35 mm (a, rys. 4.27). 

Do regulacji tego luzu stuzq trzy wkrety 

7 zabezpieczone nakretkami 6. 

Jezeli zachodzi potrzeba (niedostateczne 

chtodzenie silnika ze wzgledu na nie- 

sprawny uklad sprzegia elektromagne- 

tycznego), sprzegngcé wentylator z pom- 

pq ukladu chfodzenia przez wkrecenie do 

oporu wkretéw regulacyjnych 7. 

Co 5000 km sprawdzié szczelnosé ukla- 

du chiodzenia, a zauwazone przecieki 

usunac przez dokrecenie opasek zacisko- 

wych na przewodach gumowych. 
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4.14. OBSLUGA UKLADU 
ZASILANIA PALIWEM 

Schemat uktadu zasilania przedstawiono 

na rys. 4.28. 

4.14.1. OCZYSZCZANIE ZBIORNIKA 
PALIWA 

Oczyszezanie zbiornika paliwa przepro- 

wadza sie w ramach obstugi sezonowe| 

letnie} OL przez spuszczenie otworem 
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Rys. 4.28. Uktad zasilania 
71 — zbiornik paliwa, 2— pompa zasilajaca, 3, 7, 8, 11, 12— przewody przelewowe, 4—- pompa 

wtryskowa, 5— przewody wysokiego ciSnienia, 6— wtryskiwacze, 9, 70— przewody zasilajqce, 
713 — zawor przelewowy, 74 — filtr paliwa 
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spustowym (po wykreceniu korka w dnie 

zbiornika) calej zawartoSci zbiornika. 

Paliwo po odstaniu i przefiltrowaniu 

przez gesty filtr siatkowy moze bye uzyte 

do dalszej eksploatacji. Ponadto nalezy 

wymontowaé czujnik poziomu paliwa ze 

smokiem i oczyscic dokladnie siatke fil- 

tracyjnqg przez przemycie jej w oleju na- 

pedowym i przedmuchanie sprezonym 

powietrzem. 

4.14.2. CZYSZCZENIE OSADNIKA 
| WYMIANA WKEADU FILTRU PALIWA 

Warunkiem niezawodnej pracy catego 

uktadu zasilania jest regularna obstuga 

filtru paliwa (rys. 4.29), zapewniajaca 

doplyw czystego paliwa do pompy wtry- 

skowej. 

Osadnik filtru paliwa nalezy czyscic¢ 

z osadéw co 5000 km przez czescio- 

we odkrecenie grzybka (7, rys. 4.29), 

a wkiad filtru wymieniaé co 20000 km 

przebiegu samochodu. 

Aby wymienié wkiad filtru, nalezy: 

— odkrecié Srube 7i rozebra¢é filtr, 

— przemyé osadnik 4 olejem napedo- 

wym, 

— sprawdzié stan uszczelek, 

— zatozyé nowy wkliad 6, 

— skrecic filtr Srubq 7, 

— odpowietrzyé uktad paliwowy.



  

4.14.3. OBSLUGA POMPY PALIWA 

Przeponowa pompa paliwa jest pokazana na rys. 4.30. 

  

  

  

  

    

  
Rys. 4.30. Pompa paliwa 47PM04.2 

7 — czeSé doina korpusu, 2 — sprezyna przepony, 3 — przepona, 
4—czeS¢ gorna korpusu, 5—siatka filtrujgca, 6— wkret, 7— pokrywa 

  
    

Rys. 4.29. Filtr paliwa osadnika, 8— Sruba, 9— podktadka, 70— przewéd paliwa, 77 — of 
1 — grzybek zaworu, 2— korpus zaworu, 3, 5, 8, 71, 12— uszczelka, dzwigni, 72, 14 — sprezyna déwigni, 713 — déZwignia wewnetrzna, 
4 — osadnik, 6 wkiad filtrujacy, 7 Sruba, 9 — pokrywa, 715 — dzwignia do recznego uruchamiania pompy, 76 — uszczelka, 

70 — wkret odpowietrzajacy 717 — konicéwka przewodu, 718 — zlacze przewodu 
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Co 10000 km nalezy oczyScic osadnik 

pompy paliwa. 

Czynnosé te wykonuje sie nastepujgaco: 

— oczyscic pompe z zewnatrz szmatka, 

— odkrecié Srube (8, rys. 4.30) i zdjac 

pokrywe osadnika 7, 

— umyé siatke filtrujgcq 5 oraz pokrywe 

7w benzynie lub oleju napedowym. 

— sprawdzic stan siatki filtrujgcej 5, 

— zmontowac pompe w odwrotnej ko- 

lejnosci do demontazu. 

4.14.4. WYMIANA WKLADU 
FILTRU POWIETRZA 

Filtr powietrza pokazano na rys. 4.31. 

Czyszczenie filtru poprzez przedmucha- 

nie sprezonym powietrzem oraz obraca- 

nie wktadu o 180° nalezy wykonywaé co 

5000 km, a jego wymiane co 10000 km 

przebiegu samochodu. 

Aby oczyscié lub wymienic wklad filtru 

powietrza, nalezy: 

— odkrecic nakretke motylkowg (2, rys. 

4.31), 

— zdjq¢ pokrywe zewnetrzng 4i wew- 

netrzna 7 po odkreceniu nakretki 6 

mocujqcej wktad w obudowie 9, 

— wyjac wkiad 8, 

— oczyscic obudowe, przewdd ssacy 70 

i kréciec wlotu powietrza, 
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— przedmuchaé wklad sprezonym po- 

wietrzem od Srodka, 

— obrdécié wkiad o 180°, : 

— wlozyé wklad filtrujgcy & pokrywy 7 

4i przykrecié nakretke motylkowga 2. 

4.14.5. ODPOWIETRZANIE UKLADU 
PALIWOWEGO 

Zapowietrzenie uktadu paliwowego na- 

stepuje w przypadku nieszczelnosci lub 

calkowitego oprdéznienia zbiornika pali- 

wa podczas pracy silnika. 

Przed odpowietrzeniem ukfadu nalezy 

najpierw odpowietrzyé filtr paliwa, a na- 

stepnie pompe wtryskowg przy zatrzy- 

manym silniku. 

Aby odpowietrzyé filtr paliwa, nalezy: 

— wykrecic, wykonujac 2 — 3 obroty, 

wkret (70, rys. 4.29) | pompowac 

paliwo recznie dzwigniq (75, rys. 

4.30) do momentu, gdy spod wkretu 

przestanie wyplywaé paliwo z peche- 

rzykami powietrza, po czym nalezy 

dokrecic wkret 70. 
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Rys. 4.31. Filtr powietrza 
1 — filtr kpl., 2— nakretka motyikowa, 3 — podktadka, 4— pokrywa zewnetrzna, 5 — wlot 
powietrza, 6 — nakretka, 7 — pokrywa wewnetrzna, 8 — wktiad filtrujgcy, 9 — obudowa, 

710 — przewéd ssacy, 77 — opaska zaciskowa



  

Celem odpowietrzenia pompy wtrysko- 

wej nalezy: 

— wykrecic, wykonujac 2 — 3 obroty, 

Srube (9, rys. 4.33) pompy wtrysko- 

wej i pompowaé paliwo dézwignia 

(15, rys. 4.30) pompy paliwa do mo- 

mentu, gdy spod Sruby 9 zacznie 

wyplywaé paliwo bez pecherzykéw 

powietrza, po czym Srube dokrecié. 

Po odpowietrzeniu uktadu zasilania na- 

lezy przystapic do uruchomienia silnika 

wg p. 4.8.2. 

4.14.6. OBSLUGA WTRYSKIWACZY 

Wtryskiwacz przedstawiono na rys. 4.32. 

Aby wymontowaé wtryskiwacz z silnika 

nalezy: 

— odtagczyé od wtryskiwacza przewdéd 

wysokiego ciSnienia, 

— zdjaé przewdd przelewowy, 

— odkrecié nakretki mocujace jarzmo 

wtryskiwacza, 

— wyja¢ wtryskiwacz z glowicy wraz’ 

z podktadkami. 

Wadliwie dzialajacy wtryskiwacz nalezy 

wymienié na nowy lub oddaé do na- 

prawy w stacji obstugi. 

Montaz wtryskiwacza przeprowadza sie | 

w kolejnosci odwrotnej do podanej przy 

demontazu, stosujgc nowe_ uszczelki 

(7, 15, rys. 4.32). 
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Rys. 4.32. Wtryskiwacze 
7 — wkladka, 2 — podktadki regulacyjne, 

3— kolek, 4— miseczka doina, 5— wktadka, 
6— nakretka rozpylacza, 7, 8 75— uszczelka, 
9 — Sruba tacznika, 70 — jarzmo, 17 — spre- 
zyna, 712 — obudowa, 13 — iglica, 14 — roz- 

pylacz 

Nalezy zwrécié uwage, aby rysa umie- 

szczona na rozpylaczu byla skierowana 

W strone Swiecy zarowej. 
Uwaga. 

W siniku musza byé stosowane 

wszystkie cztery wtryskiwacze te- 

go samego typu, t]. WNS-13 tub 

WNS-19. 

4.14.7. OBSLUGA POMPY 
WTRYSKOWEJ 

W silniku 4C90 stosowana jest pompa 

wtryskowa PP4M7P1e 3083, produkeji 

MOTORPAL, z wielozakresowym regu- 

latorem obrotéw (rys. 4.33). 

Pompa oraz regulator obrot6w sq sma- 

rowane olejem silnikowym, ktéry doply- 

wa do pompy przewodem 7, z ukladu 

smarowania silnika i wraca kanatem a 

do miski oleju silnika. Po zalozeniu no- 

wej lub naprawionej pompy, przed uru- 

chomieniem wlaé jednorazowo 140 cm? 
oleju silnikowego przez korek 12. W cza- 

sie eksploatacji nie uzupetnia sie oleju 

W pompie wtryskowej. 

Uwaga, 

YW trakcie eksploatacji samochodu 

mie vwolno samemu reaqulowac pom. 

py ovetryshowre: th emyeniag pate. 

2enia Sruby 74 ograniczajace) skraj 

p@ pologernie Gdewigni sterovania 

pormpa wirysKkow” 74. 
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Rys. 4.33. Pompa wtryskowa MOTORPAL 

1 — przewéd oleju silnikowego do smarowania pompy, 2 — uszczelka, 3— watek krzywkowy, 

4— wspornik, 5— korpus, 6 — zderzak oporowy maksymalnego wychylenia zebatki sterujacej, 

7, 8 — przewody przelewowe, 9 — Sruba odpowietrzajqca, 7 O — przewody wtryskowe, 

11 — przewéd zasilajacy, 72 — korek wlewu oleju, 73— Sruba ograniczajqca, 74 — dzwignia 

sterowania pompq wtryskowg, 75—zderzak dzwigni, 76—ciegno wytaczania silnika, 77— wkret 

regulacyjny obrotéw biegu jatowego, 78 — nakretka zabezpieczajqca, 79— dZwignia wytaczania 

silnika, 20 — wspornik, 27 — sworzeh, 22 — wkret zaciskowy, 23 — watek, 24 — pokrywa 

regulatora, 25— sprezyna, 26 — korpus regulatora, 27 — korek spustowy oleju, 28 — nakretka 

zabezpieczajqca, 29 — ciegno sterowania pompa wtryskowa, a — kierunek przeplywu oleju 
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Okresowo nalezy sprawdzaé szczel- 

nosé przewodow paliwa na pompie 

wtryskowej (rys. 4.33) oraz regulo- 

waé wolne obroty (cieptego) silnika 

wkretem 17 — gdy sa mate, silnik 

gasnie. 

4.14.8. REGULACJA KATA 
WYPRZEDZENIA WTRYSKU 

Kat wyprzedzenia wtrysku paliwa wynos! 

12° przed GMP. 

Kat ten mozna sprawdzic¢ za pomocga 

kapilary w nastepujqcy sposob: 

— odpowietrzyé uktad paliwowy, 

— odlaczyé przewdd wtryskowy | cy- 

lindra, 

— wkrecié kapilare na kréciec pompy, 

— ustawic dzwignie sterowania pompa 

(14, rys. 4.33) w potozenie maksy- 

malnej dawki paliwa, 

— obracaé kluczem (S = 24 mm) wat 

korbowy silnika w prawo, za feb Sruby 

mocowania kota pasowego napedu 

pompy ukladu chtodzenia, do czasu 

pojawienia sie paliwa w kapilarze, 

— obrécié wat korbowy w kierunku 

przeciwnym o okolo 1/4 obrotu, 

— obracaé powoli wal korbowy w kie- 

runku zgodnym z obrotami silnika, 

obserwujac przy tym kapilare — 

drgniecie menisku w kapilarze ozna- 

cza poczatek tloczenia paliwa.



  

Kat wyprzedzenia wtrysku odczytuje sie 

na kole zamachowym naprzeciwko zna- 

ku (4, rys. 4.34) na obudowie kota zama- 

chowego. 

Pokrycie sie podziatki 12° i rysy 4 ozna- 

cza, ze kat wyprzedzenia wtrysku jest 

wiaSciwy. 
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Rys. 4.34. Ustawienie kata wyprzedzenia 

wtrysku 
7 — obudowa kota zamachowego, 2 — koto 
zamachowe, 3— rysa z napisem GMP na kole 
zamachowym, 4 — rysa na obudowie kota 
zamachowego, 5— wziernik na obudowie kola 
zamachowego, 6 — oznaczenie kata wyprze- 
dzenia wtrysku (np. 12°), n — kierunek obrotu 

watu korbowego silnika 

        

W przypadku gdy potozenie tych znakéw 

nie odpowiada podanej wartoSsci, nalezy: 

— poluzowaé trzy Sruby mocujqce pom- 

pe do wspornika (4, rys. 4.33), 

— obrécié korpus pompy tak, aby 

drgniecie paliwa w kapilarze nastepo- 

wato w chwili zr6wnania sie oznacze- 

nia 12° i rysy 4 

Po zakonczeniu regulacji dokrecié sruby 

mocujace pompe wtryskowa, zdjaé kapi- 

lare | Zamontowac przewdd wtryskowy. 

Producent silnika oznacza prawidtowe 

potozenie pompy wtryskowej w stosun- 

ku do wspornika rysami (7, 2 rys. 4.35). 

Pokrywanie sie tych znakéw oznacza 

wiaSciwy kat wyprzedzenia wtrysku. 
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4.35. Znaki ustawcze na pompie 
wtryskowej 

7 — rysa na wsporniku pompy wtryskowej, 
2 — rysa na kotnierzu pompy 

Rys. 

4.14.9. OBSLUGA PRZESTAWIACZA 
KATA WTRYSKU PALIWA 

Obstuga przestawiacza kata wtrysku pa- 

liwa sprowadza sie do wymiany oleju co 

30000 km (tacznie z wymiang olej6w 

przekladniowych w ukladzie przeniesie- 

nia napedu — patrz tablica 10-1). 

W tym celu nalezy: 

— zdjq¢ pasek klinowy napguu pompy 

uktadu chtodzenia, 

—— zdja¢ obudowe pasa zebatego nape- 

du pompy wtryskowej i mechanizmu 

rozrzqdu, 

— przez otwdér spustowy w obudowie 

przestawiacza zlac zuzyty olej, 

— po zakreceniu korka spustowego na- 

lezy przez korek wlewowy wlaé Swie- 

zy olej w ilosci 0,25 dm. 

4.14.10. REGULACJA OBROTOW 
BIEGU JALOWEGO SILNIKA 

Regulacje obrot6w biegu jatowego sil- 

nika wykonuje sie na pracujacym i na- 

grzanym silniku przez obrét wkretu (77, 

rys. 4.33) do uzyskania predkosci watu 

korbowego 800 obr/min i ustalenia poto- 

zenia wkretu nakretka 78. 

Wykrecanie wkretu powoduje zwieksza- 

nie predkosci obrotowej, a wkrecanie go 

— zmniejszenie. 
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4.15. OBSLUGA GLOWICY 
| MECHANIZMU ROZRZADU 
Naped mechanizmu rozrzadu silnika po- 

kazano na rys. 4.36. 

4.15.1. OBSLUGA PASA ZEBATEGO 

NAPEDU ROZRZADU | POMPY 

WTRYSKOWEJ 

Co 30000 km nalezy skontrolowaé stan 

i sprawdzié nacigg pasa zebatego na- 

pedu rozrzqdu i pompy wtryskowe}. Pas 

jest napiety prawidtowo, jezeli pod na- 

ciskiem sitq ok. 12 N na odcinku miedzy 

kolem napedu watu rozrzqdu a kolem 

napedu pompy wtryskowej jego ugiecie 

wynosi 5 mm. Pas zebaty typu 58150, 

o szerokosci 25 mm, nalezy wymieniac 

po przebiegu kazdych 100000 km lub 

wecze$Sniej, w razie jego zuzycia. 

Aby wymienié pas zebaty, nalezy: 

— zdja¢ pasek klinowy napedu pompy 

ukladu chfodzenia, 

— odkrecié ostone pasa zebatego, 

— doprowadzié do pokrycia sie znakéw: 

a) 3i 4 (rys. 4.34), okreslajqcych poto- 

zenie tloka | cylindra w zwrocie ze- 

wnetrznym (GMP), 

b) 7i wskaznika 2 (rys. 4.36), okresla- 

jacych potozenie watu napedu pom- 

py wtryskowej, 

c) 3i 4 (rys. 4.36), okreslajgacych poto- 

zenie watu rozrzadu, 
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zwolnié nakretke zabezpieczajqcq 

i mocujacg rolke napinacza 6, a na- 

stepnie mocno nacisnaé na rolke tak, 

aby zwolnil sie pas zebaty, 

dokrecié nakretke napinacza, 

zdja¢ pas zebaty 5, 

zalozyé nowy pas, pamietajqc o ko- 

niecznosci pokrycia sie znakéw 

(wg punktdéw: a, b, c), 

  

   

    

   

        

Rys. 4.36. Znaki 
ustawcze ké} napedu 

rozrzadu i pompy 

    wtryskowej 
71 — znaki na kole nape- 

9 du pompy wtrysko- 

We}, 
2 — wskaznik, 
3 — znak na kole watu 

rozrzqdu, 
4— rysa na_ nasadzie 

8 gtowicy, 
5 — pas zebaty, 
6 — rolka napinacza, 

7 — napinacz, 
8 — korki wiewowy 

i spustowy oleju 
przektadniowego 
z przestawiacza kata 
wtrysku, 

9 — przestawiacz kata 
wtrysku, 

710 — wat korbowy silnika



        

— poluzowaé nakretke mocujgca dzwi- 

gnie napinacza: sprezyna powinna 

przesungé dzwignie, powodujac na- 

piecie pasa: w przypadku stabego 

napiecia dzwignie przesunaé reka, 

— lekko dokrecié nakretki blokujace 

dzwignie, 

— wykonaé dwa peine obroty watu kor- 

bowego w prawo i sprawdzié, czy 

znaki ustawcze pokrywaja sie, 

— dokrecié nakretki mocujqce dzwignie 

napinacza, 

— sprawdzic naciag pasa 59, 

— zatozyé oslone pasa i pasek klinowy 

napedu pompy ukladu chtodzenia. 
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4.15.2. SPRAWDZANIE | REGULACJA 
LUZOW ZAWOROWYCH 

Luzy zaworowe nalezy regulowaé przy 

zimnym silniku po przebiegu pierwszych 

1000 — 1500 km (OT-D), a w dalszej 

eksploatacji co 20000 km. 

Luzy zaworowe powinny wynosié dla 

zaworu ssqcego i wydechowego 0,2 mm. 

Regulacje luz6w zaworowych nalezy 

przeprowadzic w nastepujgcy sposdb: 

— zdjqac pokrywe glowicy (75, rys. 4.38), 

— sprawdzic, obracajgc watem korbo- 

wym, czy zawory 24 poruszajq sie 

swobodnie (nie zawieszajq_ sie) 

w prowadnicach 38, 

ustawic tlok | cylindra w zwrocie 

zewnetrznym po suwie sprezania, 

a przed suwem pracy, 

— zwolnié kluczem specjalnym 177 na- 

kretke zabezpieczajqcq 7, 

— wliozyé w szczeline miedzy krzywka 

walu rozrzqdu 77a dzwignia zaworu 

12 szczelinomierz o grubosci 0,2 mm 

1, Obracajgc kluczem specjalnym 75 

Srube regulacyjng 6, uzyska¢é wyma- 

gang szczeline tak, aby szczelinomierz 

przesuwal sie z oporem, 

— zabezpieczyc Srube 6 przeciwnakret- 

ka 7, 
— obracajgc wal korbowy, regulowac 

luzy zawor6éw ssqcych i wydecho- 

wych pozostalych cylindr6w wg ko- 

lejnoSci pracy silnika 1-3-4-2, 

— zatozy¢ pokrywe nasady glowicy 75 

z uszczelkg i przykreci¢ nakretkami 73. 

4.15.3. DOKRECANIE NAKRETEK SRUB 
MOCUJACYCH GLOWICE | NASADE 
GLOWICY 

Nakretki (3, rys. 4.38) Srub 4mocujacych 

gtowice do kadtuba silnika dokrecaé przy 

zimnym silniku momentem 95 N-m, przy 

uzyciu§ klucza dynamometrycznego, 

w kolejnosci pokazanej na rys. 4.37. 

Ponadto dokrecié sruby 78 i nakretki 70 

Srub 77, mocujace nasade gtowicy, mo- 

mentem 40 N-m. 

Przed wykonaniem tej operacji nalezy 
tlok | cylindra ustawié w zwrocie zew- 

netrznym, nastepnie wal korbowy obré- 

ci€ o 90° w lewo, aby zabezpieczyé sie 

przed mozliwosciq ziamania dzwigni za- 

worowych 72 
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Rys. 4.37. Kolejnosé 
dokrecania nakretek 
mocowania glowicy 
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Rys. 4.38. Mechanizm 
rozrzadu silnika 

7 — tlok, 2— przewéd wydecho- 
wy, 3— nakretka mocowania gto- 

wicy, 4, 77 — Sruba dwustronna, 
5 — sprezyna dzwigni zaworowej, 
6 — Sruba regulacji luzu zaworo- 
wego, 7 — nakretka zabezpiecza- 
jaca, 8 — uszczelka nasady gio- 
wicy, 9 —  przewdéd _ ssqcy, 
70— nakretka mocowania nasady, 
712 — dzwignia zaworu, 73 — na- 
kretka mocowania pokrywy nasa- 

dy, 74 — korek wiewu oleju, 
75 — pokrywa nasady glowicy, 
16 — nasada gtowicy, 77 — wal 
rozrzqdu, 78 — Sruba mocowania 
nasady, 79 — wktadka prowadza- 
ca, 20 —- miseczka sprezyny zawo- 
rowej, 27 — sprezyna zaworu, 
22 — zamek zaworu, 23— ostona 
gumowa zaworu, 24— zawor ssq- 
cy, 25— przewod wtryskowy pali- 
wa, 26 — przewdéd przelewowy 
paliwa, 27— nakretka jarzma wtry- 

skiwacza, 28—jarzmo, 29— wtry- 
skiwacz, 30O— uszczelka, 37 — po- 
dkiadka, 32— przewdd elektryczny 
Swiec zarowych, 33 — Swieca za- 
rowa, 34— gtowica, 35— uszczel- 
ka gtowicy, 36 — kadtub silnika, 

37 — wktadka komory spalania, 
38 —  prowadnica  zaworu, 

39 — gniazdo zaworu 

 



  

5. MECHANIZMY PRZENIESIENIA NAPEDU 

5.1. SPRZEGLO 

W czasie jazdy samochodem sprezyna 

talerzowa 17 dociska tarcze sprzegta 72 

(rys. 5.1) poprzez pierScieh dociskowy. 

Przy wylaczaniu sprzegla ciegno stero- 

wania sprzegtem 3 dziata na widelki 177, 

kt6re dziatajgc na sprezyne talerzowa 

wylaczaja sprzegio. 

5.1.1. REGULACJA SKOKU JALOWEGO 
PEDAtU SPRZEGtA 

Skok jalowy pedalu sprzegta powinien 

wynosié 25 + 33 mm. 

W miare zuzywania sie oktadzin sprzegta 

skok ten stopniowo maleje i wymaga 

regulacji. 

Skok jalowy reguluje sie przez zmiane 

diugosci ciegna 3, ktére dziala na widetki 

wylaczania sprzegta 77. 

Aby zmieni¢ dtugosé ciegna 3, nalezy 

odkrecié przeciwnakretke 27 i nakrecié 

lub odkrecicé koncéwke 22 w zaleznosci 

od potrzeby. 

Po skonczonej regulacji nalezy pamietac 

oO zabezpieczeniu koncéwki przeciwna- 

kretka 27. 

  

5.1.2. SMAROWANIE MECHANIZMU 
WYELACZANIA SPRZEGLA 

Smarowaé nalezy tylko ciegno 3 kilkoma 

kroplami oleju silnikowego. 

W celu unikniecia uszkodzenia tozyska 

wyciskowego, a takze szybkiego zuzycia 

sprzegta, nie nalezy nigdy podczas jazdy 

trzymaé stopy na pedale sprzegta. 

    
Rys. 5.1. Mechanizm wytaczania sprzegta 

7 — zawleczka, 2 — zabezpieczenie sprezyste pedat6w, 3 — ciegno sterowania sprzegtem, 
4 — klamra zapinajqca, 5 — ostona ciegna, 6 — przelotka, 7 — plat Sciany czolowej kabiny, 

8 — zderzak, 9— sprezyna pedalu sprzegta, 70 — pedat sprzegta, 77 — sprzegto, 712 — tarcza 
sprzegia, 73— gniazdo oporowe (do silnika 4C90), 714 — Sruba, 75— gniazdo oporowe linki, 
76 — sworzen kulowy, 77 — widetki wylaczajace, 718 — tozysko kpl., 79 — sprezyna, 
20— sprezyna widetek, 27 — nakretka, 22—-koricéwka ciegna, a = 1,5 — 2,0 mm, b —dosilnika 

4C90, c — do silnika S-21, h — 25 + 33 mm — skok jatowy pedalu sprzegia 
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5.2. SKRZYNIA BIEGOW, 
TYLNY MOST | WAL NAPEDOWY 

5.2.1. SMAROWANIE SKRZYNI BIEGOW 

Aby sprawdzicé poziom oleju, nalezy 

wykrecié korek otworu wlewowego po- 

fozony z boku skrzyni i sprawdzié, czy 

ole} siega wysokosci dolnej krawedzi 

tego otworu. W razie potrzeby dolac 

oleju. Ole} w skrzyni biegéw nalezy wy- 

mienié po przebiegu  pierwszych 

1000+1500 km w okresie docierania, 

a nastepnie co 30000 +200 km (tabl. 

10-1). Wymieniaé najlepiej po diuzszej 

jeZdzie, gdy skrzynia biegéw i olej sq 

dobrze nagrzane. 

Aby wymienicé olej w skrzyni biegdéw, 

nalezy: 

— wjechaé samochodem na kanat, 

— wykrecic korek wlewowy (Z, rys. 5.2) 

nastepnie korek spustowy 3 izlacé olej 

do podstawionego naczynia, 

— zakreci¢é korek spustowy, wlac 

1,2 dm® Swiezego oleju przektadnio- 

wego Hipol 15F do krawedzi otworu 

wlewowego i zakrecié korek wlewo- 

wy. Poziom oleju kontrolowaé co 

10000 km. 

Do redukcji ciSnienia powietrza wew- 

natrz skrzyni biegéw, zmieniajacego sie 

pod wplywem zmian temperatury oleju, 

94 

stuzy odpowietrznik wkrecony w pokry- 

we tying tozyska. Aby odpowietrznik 

dzialat prawidlowo, nalezy go okresowo 

wykrecac, oczyszczaé z biota i kontro- 

lowaé jego droznosé. 

W czasie jazdy skrzynia biegéw nie moze 

grzac sie nadmiernie, nie mogq wystepo- 

wae wycieki oleju przez uszczelniacz oraz 

Samoczynne wylqczanie sie biegéw. 

Mechanizm zmiany biegéw nie wymaga 

regulacji. Nalezy tylko okresowo spraw- 

dzaé polaczenie dzwigni z pokrywa, ja- 

kosé osion gumowych oraz mocowanie 

dzwigni. 

5.2.2. TYLNY MOST 

W samochodach sa montowane mosty 

hipoidalne z obudowag jednolita wzmoc- 

niong (rys. 5.2a). 

Okresowo (co 10000 km) nalezy spraw- 

dzac i uzupelniaé olej w tylnym moéscie, 

przez otwér, po wykreceniu korka wle- 

wowego 9 (rys. 5.2a). Wymiane oleju 

w tylnym moSscie nalezy wykonywaé po 

przebiegu pierwszych 1000+1500 km, 

a nastepnie co 30000 km (tabi. 10-1). 

5.2.3. TYLNE ZAWIESZENIE 

Obstuga polega na sprawdzaniu po- 

faczen i stanu tulejek gumowych wie- 

szakow | amortyzatoréw. 

Sprawnosé dzialania amortyzator6w 

mozna zbadac przejezdzajgac samocho- 

dem przez przeszkode w postaci plytkiej 

bruzdy lub niewielkiego progu. Jezeli 

nadwozie samochodu wykona, przy 

przejezdzie przez przeszkode, nie wiecej 

niz dwa wahniecia, dzialanie amortyza- 

toré6w nalezy uznaé za dobre. W amorty- 

zatorach tylnych i przednich nie prze- 

widuje sie wymiany i uzupetniania oleju 

w calym okresie eksploatacji. Po prze- 

biegu 40000 km nalezy sprawdzié cha- 

rakterystyke sil ttumienia w stacji obstugi. 

Resory smarowacé smarem grafitowym 

(tabl. 10-2) co 10000 km (tabi. 10-1). 
  

  

  

      
  

Rys. 5.2. Skrzynia bieg6w — rozmiesz- | 
czenie korkéw wiewu i spustu oleju 

71 — skrzynia biegow, 2 — korek wlewowy, 
3 — korek spustowy



  

5.2.4. WAt NAPEDOWY 

Krzyzaki i wielowypust walu napedowe- 

go nalezy smarowaé smarem samocho- 

dowym (tabl. 10-2). Aby nasmarowaé 

wai, nalezy po zalfozeniu na smarownice 

tlokowg koncéwki kqtowej wciskaé do 

nich smar do czasu wyplywu Swiezego 

smaru przez szczeliny. Wielowypust watu 

nalezy smarowaé smarem grafitowym. 

tozysko kulkowe przegubu elastycznego 

ma wiasny zapas smaru, dlatego w czasie 

eksploatacji nie wymaga dodatkowego 

smarowania. 

ob
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7 — Sruby kota, 2 — beben hamulcowy, 
3 — tarcza hamulcowa, 4— przewéd hamul- 
cowy metalowy, 5 — opaska zaciskowa, 

— przewéd hamulcowy _ elastyczny, 

5.3. PRZEDNIE ZAWIESZENIE 

5.3.1. SPRAWDZANIE | REGULACJA 
LUZU tOZYSK KOL PRZEDNICH 

Po stwierdzeniu luzu w tozyskach (przez 

poruszanie kotem w plaszczyZznie prosto- 

padiej do jego osi — po podniesieniu 

przodu samochodu podno$snikiem) lub 

W przypadku grzania sie piast kd! w cza- 

sie jazdy i wycieku z nich smaru, nalezy 

wyregulowaé luz w nastepujacy sposéb: 

— zdjac¢ kolpak kola i odkrecié pokrywe 

piasty (rys. 5.3); 

—— wyjac zawleczke z czopa zwrotnicy; 

— obracaé kotem i r6wnomiernie dokre- 

cac nakretke koronowa 4 momentem 

100...120 N-m do uzyskania wyraz- 

nego oporu fozyska, a nastepnie od- 

krecic ja o 1/6 obrotu i zabezpieczyé 

now@g zawleczkgq tak, aby luz osiowy 

fozyskowania nie przekraczat 0,1 mm: 

obracanie kotem podczas regulacji 

zapewnia prawidiowe utozenie sie 

watkéw tozyska; 

— zakrecié pokrywe piasty i zatozyé kol- 

pak ochronny. 

10 11 
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Rys. 5.2a. Tyiny most hipoidalny 

7 — watek napedzajacy, 8— obudowa prze- 
ktadni gi6wnej, 9 — korek wiewowy oleju, 
70 — pdtpochwa osi, 77 — poduszka mo- 
cowania resoru, 72 —— wspornik mocowania 

woe 
| ! 

| NX - Flatt. de WR alk | |__| eb a ITS = wb SS ip pl le A 
  

    

        
amortyzatora, 73 — korek spustowy oleju, 
14— pokrywa obudowy, 75— odpowietrznik, 
16 — trdjnik przewodéw, 77 — numer prod. 

tylnego mostu 
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Sprawdzic po przejechaniu kilku kilome- 
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Rys. 5.3. Zawieszenie két przednich 

7 — nakretka kola, 
2 — piasta, 
3 — tozysko 30305A, 
4 — nakretka zwrotnicy, 
5 — zwrotnica, 

6 — tozysko 30207A, 
7 — beben hamulcowy, 
8 — Sruba M10, 
9 — lozysko oporowe zwrotnicy 51205Z, 

710 — kolo, 
717 — amortyzator kpl., 
72 — wahacz gorny, 
73 — zderzak wahacza, 
714 — tacznik wahaczy, 
75 — podktadka regulacyjna, 
76 — sworzeh zwrotnicy, 
17 — zderzak tqcznika, 
718 — gniazdo sprezyny, 
79 — sprezyna zawieszenia, 
20 — klin sworznia zwrotnicy, 
27 — wspornik amortyzatora, 
22 — podktadka gtuszgaca wewnetrzna, 
23 — gniazdo sprezyny, 

5.3.2. SMAROWANIE tOZYSK 
KOt PRZEDNICH 

Co 5000 km nalezy uzupetnié smar w to- 

zyskach kdl przez odkrecenie pokrywy 

piasty, wlozenie do niej Swiezego smaru 

| zakrecenie pokrywy (tabl. 10-1). 

Wymiane smaru nalezy wykonywaé co 

30000 km w ASO. 

24 — Sruba M12 x 1,25, 

25 — podktadka gtuszqca zewnetrzna, 
26 — tulejka gumowa, 
27 — poprzeczka ramy, 
28 — Sruba M101, 

29 — o§ doinych wahaczy, 
30 — wahacz dolny, 
31 — tulejka tacznika wahaczy, 
32 — sworzef wahaczy dolnych, 
33 — tulejka wahacza, 
34 — sworzer wahacza gérnego, 
35 — tulejka wahacza, 
36 — smarowniczka StB1/8", 
37 — pierSciefh ochronny, 
38 — tulejka dolnych wahaczy, 
39 — smarowniczka, 
40 — nakretka M18, 
41 — podktadka sprezysta, 
42 — przektadka gumowa, 
43 — pierScieh gumowy, 
44 — Sruba M8~x1, 
45 — poduszka zawieszenia silnika   

9.3.2a. SMAROWANIE SWORZNI 
ZWROTNICY 

Smarowanie sworzni zwrotnicy (176, rys. 

5.3) wykonuje sie co 5000 km przebiegu 

samochodu (tabl. 10-1), jednak nie rza- 

dziej niz co 6 miesiecy. 

W celu smarowania sworznia nalezy 

wtlaczaé smarowniczkami 36 (4 szt.) 
smar STP. 

5.3.3. SPRAWDZANIE | REGULACJA 
KATOW USTAWIENIA 
KOL PRZEDNICH 

Czynnosci te nalezy wykonywaé w przy- 

padku utrudnionego prowadzenia samo- 

chodu (np. Sciaganie na bok), zwiekszo- 

nego zuzycia paliwa, opon itp., oraz 

Ww czasie obstug technicznych. 

Przy peinym obciqzeniu samochodu przy 

ktérym dolne wahacze zawieszenia i osie 

geometryczne zwrotnic két powinny byé 

rownolegle do podioza, katy ustawienia 

ké6t powinny odpowiadaé wartosciom 

podanym na rysunku 5.4 i w tablicy 5-1. 

Kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy 

jest dodatni do przodu, ujemny do tylu. 

Uwaga! 

Dopuszezeina réznica katow pa. 

shylenia levweyo i prawego kota nie 

rowionra prrekraczaé 30’. 
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Rys. 5.4. Katy ustawienia kd! przednich 
7 — zwrotnica, 2 — beben hamulcowy, 
3—  opona, 4— tqcznik wahaczy, 5— swo- 

ren zwrotnicy 
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Do regulacji kata wyprzedzenia sworznia 

zwrotnicy i kata pochylenia kdl stuzy 

mimogrodowy, gwintowany sworzen 

wahaczy gérnych 34 (rys. 5.3). 

KATY USTAWIENIA KOL PRZEDNICH 

  

  

  

  

  

  

Tablica 5-1 

p , Wartosé 
arametry regulacyjne liczbowa 

Kat pochylenia kola 0 +0 

Kat pochylenia sworznia 0 
zwrotnicy 6°+50' 

Kat wyprzedzenia 0 
sworznia zwrotnicy 0° +30' 

Zbieznosé kdl przednich |1,5...3,0 mm 

Kat skretu ké6l w prawo 30° 
lub w lewo         

Zmiana kata wyprzedzenia sworznia 

zwrotnicy pocigga za sobg zmiane kata 

pochylenia kota. Jeden petny obrét swo- 

rznia zmienia kat wyprzedzenia o 1°30’, 

z tym ze obrét sworznia w prawo zwiek- 

Sza, a obrét sworznia w lewo zmniejsza 

kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy 76. 

Maksymalny zakres regulacji pochylenia 

kota (6 mm) uzyskuje sie po obréceniu 

sworznia o pét obrotu (180°), co powo- 

duje zmiane pochylenia kola o 1°. 

Przed regulacjga kat6w ustawienia kdl 

sprawdzié i ewentualnie wyregulowac 

luz w tozyskach piast két przednich (pkt. 

5.3.1) oraz przygotowaé samochdéd 

Ww nastepujacy sposdb: 

— sprawdzi¢, czy nie ma luz6w sworzni 

w tulejkach wahaczy i przegubach 

krqzk6w kierowniczych; 

— ustawié samochéd na poziomym 

podiozu, sprawdzié i wyr6wnaé cis- 

nienie powietrza w ogumieniu do 

wymaganych wartosci (tabl. 5-2); 

— obciazyé catkowicie samochdd; 

— ustawic¢ kota do jazdy na wprost. 

CISNIENIE POWIETRZA W OGUMIENIU 

  

  

    

Tablica 5-2 

CiSnienie powietrza MPa 

Kota przednie 0,25 
Kota tylne 0,32     
Spos6b regulacji: 

— odkrecié Srube zaciskowa 8 (rys. 5.3) 

facznika wahaczy; 

— wykrecié smarowniczke 36 z tulejki 

przedniej wahacza gérnego i wtozyc 

klucz hakowy w szeSciokgtne gnia- 

zdo sworznia E; 

— obracaé kluczem sworzen wahaczy 

34, aby uzyskaé potrzebne katy; 

— dokrecié Srube zaciskowg 8 i wkrecic 

smarowniczke 36 w tulejke 35; 

— sprawdzié prawidlowosé wykonane} 

regulacji ustawienia kdt.
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Po regulacji kqt6w ustawienia két przed- 

nich nalezy wyregulowaé zbieznosé kél 

| ustali¢ maksymalny kat skretu (Ww prawo 

i w lewo). 

5.3.4. SPRAWDZANIE | REGULACJA 
ZBIEZNOSCI KOt PRZEDNICH 

Katy ustawienia ké! przednich sprawdza 

sie przyrzadami optycznymi (PKo-1) 

w Stacji Obstugi. Ponizej podano up- 

roszczony sposob kontroli ustawienia ké} 

dla uzytkownikéw, ktérzy czynnoSci te 

beda wykonywaé we wiasnym zakresie. 

Zbieznoscé k6ét (rys. 5.5) sprawdza sie po 

ustawieniu samochodu (obciqzonego 

peinym ladunkiem) do jazdy na wprost, 

na poziomej i gtadkiej nawierzchni. Na- 

lezy podjechac samochodem o kilka met- 

row do przodu, aby uzyskaé rownowage 

element6w przedniego zawieszenia. 

Pomiary okreSlajgce zbieznosé ké! po- 

winny byé wykonane w tych samych 

miejscach na obreczach kél (na wyso- 

koSci osi ké}). 

Nalezy zmierzyc odlegtosé pomiedzy 

krawedziami obreczy z tylu osi kdl 

(miejsca pomiarowe zaznaczyé na ob- 

reczach kreda); podjechac samochodem 

do przodu tak, aby kota obrdcily sie 

o 180°, a punkty pomiarowe na obre- 

czach znalazly sie z przodu osi i po- 

nownie zmierzyé te odlegtosé (wymiar 

A). Prawidiowa zbieznos¢ kél, bedaca 

réznicq pierwszego i drugiego pomiaru, 

powinna wynosic B— A = 1,5...3,0mm. 

Przy sprawdzaniu zbieznoSsci k6t powyz- 

szq metodg ,,bicie’’ boczne kéi nie ma 

wplywu na wyniki pomiaréw. 
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Rys. 5.5. Pomiar zbieznoSci ké! przednich 

A — pomiar odlegtoSci miedzy obreczami k6i z przodu samochodu na wysokosci osi kél, 
B — pomiar odleglosci miedzy obreczami k6! za osiq przedniq na wysokosci osi ké}, 

a — kierunek jazdy 
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Jezeli zmierzona zbieznosé két nie odpo- 

wiada podanym wymiarom, nalezy jq 

wyregulowac w nastepujqcy sposéb: od- 

krecié nakretki obejm 72 (rys. 6.1) za- 

ciskajacych koncéwki drqazk6w zew- 

netrznych 78. Nastepnie, nalezy obracac 

kluczem do rur, lewy i prawy drqzek 

zewnetrzny 78w prawo wzgledem siebie 

w przeciwnych kierunkach o jednakowe 

katy (okolo 3/4 obrotu). Nalezy przy tym 

speinié warunek, aby przeciecia w draz- 

kach 78 byly usytuowane w stosunku do 

koncéwek w takim potozeniu, jak poka- 

zano na rysunku 6.1 lub przedstawione 

w stosunku do pokazanego o kat 180°. 

Dopuszczalne odchylenie tych przeciec 

od pionu moze wynosi¢ maks. +30°. 

Obejmy 72 powinny byc ustawione 

w odlegtosci 10 mm od czola drazka 

(rys. 6.2). Sruby w obejmach 12 po- 
winny byé ustawione tbami od strony 

drazka Ssrodkowego 75. Po prawidiowym 

wyregulowaniu zbieznosci kdéti ustawie- 

niu sworzni kulowych w potozeniu Srod- 

kowym nalezy zacisngé obejmy 72, do- 

krecajqc nakretki koronowe momentem 

15...25 Nm, oraz zabezpieczyé je no- 

wymi zawleczkami. Nie zastosowanie 

w obejmach zaciskowych zawleczek 78 

lub zastosowanie zawleczek starych mo- 

ze doprowadzic do roziqczenia drazké6w 

kierowniczych w czasie jazdy. 
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5.3.5. SPRAWDZANIE | REGULACJA 
KATA SKRETU KOt PRZEDNICH 

Maksymalny kat skretu kdt przednich 

wynosi 30°. Pomiar i regulacje tego kata 

wykonuje sie w nastepujgcy sposob: 

— ustawic kola przednie na_ plytach 

obrotowych do jazdy na wprost (kota 

powinny byé przy tym zahamowane), 

— poluzowaé nakretki zabezpieczajqce 

Sruby ograniczajqce obrdét zwrotnic 

32 (rys. 5.3), 
— skreci¢ kola przednie tak, aby koto 

wewnetrzne bylo skrecone o kat 30° 

wg podziatki na plycie obrotowej, 

— pokrecajac Srube ogranicznika zwrot- 

nicy skasowaé luz miedzy tbem sruby 

a wystepem na tqczniku wahaczy, 

— zabezpieczyé Srube ogranicznika 

przeciwnakretka, 

— skrecié kola w przeciwng strone | wy- 

konaé regulacje kata skretu drugiego 

kota w podobny sposob. 

5.3.6. AMORTYZATORY PRZEDNIE 

Sprawdzanie charakterystyki amortyza- 

tor6w nalezy wykonywaé okresowo po 

kazdym przebiegu 40 000 km oraz wrazie 

stwierdzenia ztej pracy. Obstuga amorty- 

zator6w przednich jest taka sama, jak 

amortyzatorow tylnych (pkt. 5.2.3). 

5.4. KOLA JEZDNE 

Cisnienie powietrza w kotach sprawdzac 

podczas obstugi codziennej (OC) na 

zimnym ogumieniu manometrem samo- 

chodowym (lub wzrokowo). 

W celu wymiany kota nalezy podnies¢ 

przéd lub ty! samochodu podnosnikiem 

i odkrecié kolo. 

Wysokosé bieznika opony powinna wy- 

nosié co najmniej 1,5 mm. 

Przy zamianie k6t dokonywanej w celu 

rownomiernego zuzywania sie biezni- 

k6w opon nalezy przestrzegaé zasady, 

aby kota ogumione zamieniaé na krzyz 

(rys. 3.19). 

Nie zaleca sie zakladania opon wulka- 

nizowanych na kola przednie (rys. 5.3), 

poniewaz mogq one powodowéé nie- 

bezpieczne drgania w uktadzie kierow- 

niczym. 

Utrzymanie zalecanego ciSnienia po- 

wietrza w ogumieniu zapewnia wieksza 

trwaloSé opon. 
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6. UKLADY: KIEROWNICZY | HAMULCOWY 

6.1. UKLAD KIEROWNICZY 

6.1.1. SPRAWDZANIE | REGULACJA 
LUZU UKtADU KIEROWNICZEGO 

Codziennie przed wyjazdem oraz okre- 

sowo (tabl. 10-1) sprawdzié dziatanie 

uktadu_ kierowniczego. Dopuszczalny 

ruch jatowy kota kierownicy mierzony na 

obwodzie zewnetrznym kota moze wy- 

nosi€é do 40 mm (10°), przy ustawieniu 

k6t przednich do jazdy na wprost. W razie 

stwierdzenia wiekszego luzu nalezy go 

regulowacé przez dokrecenie korkéw 7 

Srodkowego drqzka kierowniczego (rys. 

6.3) w nastepujacy sposéb: 

— wyjqa¢ zawleczki 2 z obu stron drazka; 

— dokreci¢ oba korki 7 do oporu; 

— prawy korek dokrecié do najblizszego 

potozenia, w ktérym mozna zatozyé 

zawleczke i rozgiqé jej konce; 

— lewy korek (od strony przektadni kie- 

rowniczej) odkrecié o pdt obrotu, po 

czym odkrecaé dalej do najblizszego 

polozenia, w ktérym mozna zalozyé 

zawleczke | rozgiaé jej konice. 

Jezeli po tej regulacji luz jest nadal zbyt 

duzy (kierowanie samochodem jest 

utrudnione), oznacza to, ze sworznie ku- 

lowe drazkéw kierowniczych sq zuzyte 

| trzeba je wymienic. 

Jezeli ruch jatowy nadal przekracza wy- 

magangq wartosé (40 mm), nalezy: 

— odkrecié nakretke zabezpieczajaca 

77 przektadni kierowniczej (rys. 6.1); 

— wkrecic hakowym kluczem trzpien 

regulacyjny 70, az do skasowania 

luzu, przy czym kolo kierownicy po- 

winno obracaé sie lekko bez wyczu- 

walnego oporu (przy podniesionych 

kotach przednich); 

— zakreci€ nakretke zabezpieczajaca 

171 do oporu. 

Regulacje te nalezy przeprowadzaé 

w ASO w razie stwierdzenia zbyt duzego 

luzu w_ ukladzie kierowniczym oraz 

w czasie obstugi technicznej (tabl. 

10-1). 

6.1.2. PRZEKtADNIA KIEROWNICY 

Sprawdzanie stanu oleju i jego uzupel- 

nianie wykonuje sie przez odkrecenie 

korka wlewowego 6 (rys. 6.1) i uzupet- 

nienie do wysokosci otworu wlewo- 

wego. 

Ole} w przektadni nalezy wymieniaé co 

30000 km, najlepiej po zakoriczeniu 

jazdy, gdy obudowa jest nagrzana od 

silnika (olej rzadki). Przektadnia nie ma 

korka spustowego oleju. W celu wy- 

miany oleju nalezy odkrecié o 5 — 6 ob- 

rot6w Ssruby 8 dolnej pokrywy — po 

uprzednim oczyszczeniu przektadni z za- 

nieczyszczen — podwazyé wkretakiem 

pokrywe, uwazajac aby nie zniszczyc 

uszczelki i zlaé ole} do podstawionego 

naczynia. 

to 
REDS E BS te yee boo ae 

Cas yy POP Re aah. 

Nastepnie nalezy dokrecié Sruby pokry- 

wy 8i wlac 0,33 dm* Swiezego oleju 

przekladniowego (tabl. 10-2), po czym 

zakrecic korek 6. 

6.1.3. MECHANIZM KIEROWNICZY 

DZwignie poSrednie 77 (rys. 6.1) sq 

utozyskowane na trzpieniach w dwoéch 

tulejkach z tarnamidu. 
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Wymiana smaru w dzwigniach powinna 

by¢ dokonywana raz na rok oraz w przy- 

padku wymiany uszkodzonego pierscie- 

nia uszczelniajacego. 

W celu wymiany smaru nalezy wyjaé 

zawleczke i odkrecié nakretke koronowa 

mocujaca dzwignie, wyjaé drut zabez- 

pieczajacy ze Srub mocujacych trzpieni do 

belki i wykrecié Sruby. 

Po rozmontowaniu dZwigni usunaé stary 

smar, przemyeé doktadnie wszystkie czes- 

ci benzyng ekstrakcyjnq, osuszyé i na- 

smarowac Swiezym smarem. 

mn 
™ 

Rys. 6.1. Uktad kierowniczy 
7— wspornik kolumny kierownicy, 2— zwrot- 
nica, 3 — wat kierowniczy kpl., 4 — ostona 

gumowa watu, 5 — Sruby mocowania prze- 
ktadni kierowniczej, 6 — korek wlewu oleju, 
7 — przektadnia kierownicza, 8 — Sruby po- 
krywy, 9 — ramie przektadni kierowniczej, 
70 — trzpien regulacyjny, 77 — nakretka za- 
bezpieczajgaca, 72 ——- obejma zaciskowa, 
73 — smarowniczka StM6x1, 14 — drazek 
posredni, 75 — drazek kierowniczy Srodkowy, 
716 — zawleczka, 77 — déwignia poégrednia 
prawa, 78 — drazek kierowniczy zewnetrzny, 
79 — umieszczenie numeru podwozia na ra- 
mie, 20 — wahacz gérny, 27 — déwignia 
zwrotnicy prawa, 22 — kolo przednie, 

23 — rama, 24 — belka przedniego zawie- 
szenia, 25 — kolo kierownicy, 

A, B, C — znaki ustawcze na obudowie 
i walku przekladni oraz na zigczu dolnego watu 

kierowniczego, /=10 mm 

Przy powiekszeniu sie luzu (mierzonego 

na kofcu dzwigni) do 2,5 mm nalezy 

dokrecié nakretke koronowa, po czym 

zabezpieczyc¢ nakretke zawleczka. 

Smarowanie przegubéw drazkéw kie- 

rowniczych (rys. 6.1) polega na wtla- 

czaniu smaru stalego (STP) do wszys- 

tkich smarowniczek 13 do chwili uka- 

zania sie Swiezego smaru w szczelinach 

przegubéw (6 smarowniczek). 

Nadmiar smaru nalezy usungé ze sma- 

rowniczek szmatka. 

  

    

Obstuge i smarowanie drazkéw kierow- 

niczych nalezy wykonywaé w razie wys- 

tapienia niedomagan i w czasie obstug 

technicznych (tabl. 10-1). 

Obstuga watu kierowniczego polega na 

okresowym sprawdzaniu luzu w ukladzie 

kierowniczym. Luz ten moze dodatkowo 

wynikaé z wyrobienia lub poluzowania 

sie krzyzak6w przegubu lub potaczenia 

wielowypustowego. 

tozyska krzyzak6w watu kierowniczego 

sq napelnione smarem i w czasie eksplo- 

atacji nie wymagaja smarowania. 
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Vv * Rys. 6.2. Przegub kulowy 
3 15 drazké6w zewnetrznych 

| ‘6 1 — pierScier osadczy, 2—zaglepka, 3— spre- 
g | | zyna dociskowa, 4 — miseczka zewnetrzna, 
NL ed 5 — sworzeri kulowy, 6— korpus przegubu, 

10 7 — miseczka wewnetrzna, 8 — ostona gu- 
mowa, 9-—— nakretka koronkowa, 77— nakret- 

bp ka obejmy, 72— §ruba obejmy, 70, 73— za- 
ot mit wleczka, 74— obejma zaciskowa, 75— drazek 

zewnetrzny — lewy 
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Aby zamontowaé przektadnie kierowni- 

czq w Srodkowym polozeniu (np. po 

_ demontazu i naprawie nalezy taczyc¢ ziq- 

cze rozwidlone przegubu z watem dol- 

nym tak, aby znak ustawczy C (rys. 6.1) 

naciety na ztqczu lezat naprzeciw znak6éw 

B na wale przektadni kierowniczej | A na 

obudowie przektadni 7. Nalezy r6wniez 

wypelnié kanatek w ostonie gumowe; 

walka 4 smarem stalym £T43. 
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6.2. UKtLAD HAMULCOWY 

W samochodzie ZUK jest stosowany 
uktad dwuobwodowy hamulcéw ze 

wspomaganiem podcisnieniowym, z me- 

chanizmem samoczynnej regulacji luzu 

miedzy szczekami i bebnami két przed- 

nich i tylnych (rys. 6.4), oraz hamulec 

postojowy (awaryjny) dziatajacy na kota 

tylne samochodu (rys. 6.9). 
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Rys. 6.3. Przeguby kulowe drazka Srodkowego 
1—korek regulacyjny, 2 12, 18—zawleczka, 3— gniazdo sprezyny, 4—sprezyna, 5— kamienie 
z tworzywa sztucznego, 6 — drazek Srodkowy kpl., 7— sworzeri kulowy, 8 — smarowniczka, 

9— ostona gumowa, 70— naktadka, 77, 74 — nakretka koronowa, 13 koficowka oczkowa,   

15— Sruba obejmy, 76— obejma zaciskowa, 77-— drazek zewnetrzny — lewy, 719 — kamienie 

metalowe 
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Podcisnianiowe urzadzeme wspu- 

magania hamulcow 3 dziata tyiko 
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Ove vaskoczony porarnym roedo- 

reagamen hamulicaw. 

UKLAD HAMULCOWY Tablica 6-1 
  

  

  

  

  

  

Parametry Wielkosé 

Luz montazowy pomie- | 1,0 mm 
dzy szczekami a bebna- 
mi hamulcowymi 

Maksymalne cisnienie 10 MPa 
robocze 

Podcisnienie urzqdzenia | ok. 60 kPa 
wspomagania 

llosé plynu hamulcowe- | 400 cm, 
go i gatunek R-3 

Skok jatowy pedatu ha- | 3...15 mm 
mulca        
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cylinderka hamulcéw oe 

w lewym kole tyInym 
7 — zaSlepka gumowa, 2— tarcza hamul- 
cowa, 3—cylinderek hamulcowy, 4— od- 
powietrznik, 5 — przewod hamulcowy 
(metalowy), 6— rurka do odpowietrzania, 

7 — butelka z plynem hamulcowym 

   

          

    

“crony 
. . Y“ a 

Rys. 6.8. Odpowietrzanie 3 Sarl? 

Rys. 6.7. Mechanizm 
uruchamiania 

  

7 — 

& — 

9— 

70 — 

77 — 

72 — 
13 — 

14 — 
15 — 

16 — 

17 -- 

78 — 

hamulcéw 

opaska przewodu, 
przew6d plynu ha- 
mulcowego, 
korek  zbiorniczka 

Z czujnikiem pozio- 
mu plynu, 
zbiorniczki ptynu 
hamulcowego, 
nakretka, 
pompa hamulcowa, 
serwo, 
przewod wyréw- 
nNawczy poziomu 
ptynu hamulco- 
wego, 
wspornik zbiornicz- 
kéow, 
o§ pedatu sprzegia 
i hamulca, 

osiona ciegna ser- 
wa, 
nakretka, 
ptat Sciany czolowej 
kabiny, 
trzpieri sterujacy, 
sworzen pedatu ha- 
mulca, 
stycznik Swiatet ha- 

mowania (STOP), 
sprezyna pedatu ha- 
mulca, 

pedal hamulca 
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Jezeli odpowietrzanie trwa zbyt dlugo 

(pecherzyki powietrza wychodzq nadal), 

przyczyng jest nieszczelnosé potgczen. 

W takim przypadku nalezy znalezé przy- 

czyne i jq usunac. 

Plyn, ktéry zostal zebrany w naczyniu po 

odpowietrzaniu, przed ponownym uzy- 

ciem musi by¢ doktadnie przefiltrowany. 

6.2.6. REGULACJA HAMULCOW 
(SAMOCZYNNA) 
W hamulcach kot przednich 1 tylnych 

zastosowano mechanizm samoczynnej 

regulacji luzu (ok. 1 mm) miedzy szcze- 

kami a bebnami hamulcowymi. Regulacji 

podiega tylko hamulec postojowy. 

6.2.7. REGULACJA HAMULCA 
POSTOJOWEGO 

Hamulec postojowy (rys. 6.9) stuzy do 

zahamowania samochodu na postoju. 
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Wyjatkowo mozna go uzyé podczas jaz- 

dy (awaryjnie), gdyby uszkodzeniu uleg- 

ty oba obwody hamulca hydraulicznego. 

Dziatanie hamulca uwaza sie za prawi- 

dtowe, jezeli pene zahamowanie samo- 

chodu na pochyleniu min. 18% nastapi 

przed dociagnieciem dzwigni recznego 

hamulca do gérnego skrajnego potoze- 

nia i pozostaje jeszcze zapas ok. 5 zab- 

k6w na zapadce. 

W innym przypadku nalezy dokonaé re- 

gulacji hamulca przez skrécenie dtugoSsci 

roboczej ciegna 74. 

W tym celu nalezy znacznie poluzowac 

nakretke 73 oraz przeciwnakretke i na- 

kretkeregulacyjnqg 72, ustali¢ odpowied- 

nia dlugos¢ roboczq ciegna 74. Po regu- 

lacji dokrecié nakretki 72, 73 do oporu. 

Obsltuga hamulca postojowego, poza 

wyzej opisang regulacja, polega na okre- 

sowym smarowaniu przegubéw mecha- 

nizmu dzwigniowego i linek olejem silni- 

_kowym oraz na sprawdzaniu i czyszcze- 

niu stycznika 7 lampki kontrolnej wiq- 

czanego hamulca postojowego. 

6.2.8. SKUTECZNOSC DZIALANIA 
HAMULCOW 

Minimalna sita hamowania pojazdu nie 

obciagzonego, bez blokowania kdl, na 

obwodzie kota powinna wynosic: 

e hamulec roboczy: 

— kota przednie 2,3 kN (230 kG), 

— kola tyIne 1,7 kN (170 kG) 

@ hamulec postojowy: 

— kola tylne 0,84 kN (84 kG) 

Réznica sit dla két jednej osi nie moze 

przekraczaé 25% sity wiekszej. 

Samochdd nie obciazony — przy prdobie 

hamowania z predkosciq 30 km/h na 

drodze poziomej o nawierzchni asfalto- 

wej czystej i poziomej, dla hamulcéw 

zimnych, bez blokowania ktdéregokol- 

wiek z k6} — powinien zachowaé zasad- 

niczy kierunek ruchu; droga hamowania, 

mierzona od miejsca, w ktérym kierowca 

uruchomil hamulec, do miejsca zatrzy- 

mania, nie powinna przekraczaé dla ha- 

mulca: 

— roboczego 12,5 m, 

— postojowego 25 m.



    

Jezeli zahamowanie samo- 

chodu nastepuje pod koniec 
skoku pedatu lub dopiero po 

powtdérnym, a nawet kilkakrot- 

nym jego nacisnieciu, oznacza 

to, ze uktad hamulcowy jest 

zapowietrzony lub  uszko- 

dzony. 

Dobieg samochodu bez {a- 

dunku z predkosciq 35 km/h na 

biegu luzem powinien wyno- 

si€ co najmniej 100 m na su- 

chej i poziomej jezdni asfalto- 

wej. 

e W przypadku uszkodzenia 

jednego z obwodéw hydra- 

ulicznych hamulca zapala sie 

czerwona lampka kontrolna | 

(rys. 3.3) Swiatlem ciggtym na 

tablicy rozdzielczej.     

        

  

    

  

      

  

  

  

  

  

    
        

    

      

Rys. 6.4. Dwuobwodowy uklad hamulcowy 
7—zbiorniki plynu hamulcowego, 2—-dwuobwodowa pompa hamulcowa, 3— podcignieniowe 
urzqadzenie wspomagajace, 4— wylacznik Swiatet hamowania STOP, 5 — pedat hamulca, 
6— dzwignia hamulca postojowego, 7— trdjnik, 8—-beben hamulcowy, 9— tarcza hamulcowa 
kpl. k6t przednich, 10, 74— przewody hamuicowe gumowe, 17, 12, 15— przewody hamulcowe 

metalowe, 73— ciegno hamulca postojowego, 76—— tarcza hamulcowa ké} tyinych, 77-— linka 
hamulca postojowego kpl. 
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6.2.1. HAMULCE KOt PRZEDNICH 

Hamulce ké}t przednich (rys. 6.5) sktada- 

ja sie z zeliwnego bebna 3 o Srednicy 

roboczej 280°°* mm, potqczonego Z pia- 

stq kota, oraz z tarczy hamulca 2 ze 

szczekami, mMocowangj czterema Srubami 

do zwrotnicy. Na tarczy hamulcowej sq 

przykrecone dwa cylinderki rozpierajace 

6, 12zZ samoczynngq regulacjg hamulcéw. 

    
    

— 1 

—2     
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Obie szcezeki: gérna i dolna 7 sq wspédl- 

biezne, jednakowe i wzajemnie zamien- 

ne. Korpus cylinderka hamulcowego 6, 

jest wykonany z zeliwa szarego, tloczek 

7 ze stopu aluminiowego, a sworzen 

rozpieracza szczek 70 ze stali. 

Srednice nominalne cylinderka 6 i tto- 
czka 7wynoszq 31,75 mm, a skok maks. 

tloczka wynosi 6 mm. Po wiozeniu tlocz- 

ka 7z pierScieniem uszczeiniajgcym 8do 

CN’ 1 

O | : TER Te 

    

  
    

    
oy 

TL 

sy —_, 

(zdjety beben) 

  

cylinderka & zostaje wciSnieta tulejka 

sprezysta 9 samoregulacji luzu_ silq 

500 — 700 N. Cisnienie robocze ptynu 

hamulcowego w cylinderkach wynosi 

maks. 10 MPa. Po wciSnieciu pedalu 

hamulca (hamowanie) tloczki metalowe 

cylinderka 6 (rys. 7.2) pod wpltywem 

ciSnienia plynu hamulcowego przesu- 

Wajq sworznie rozpierajgce 70, ktdére 

dociskajq szczeki hamulcowe do bebna. 

Przy czeSciowym zuzyciu oktladzin cier- 

nych szczek 7, wymagany dla petnego | 

Zahamowania samochodu skok tloczka 

7 bedzie wiekszy od luzu 1,1 mm w cy- 

linderkach; wtedy tloczek 7 przesunie 

tulejke sprezysta samoregulacji 9, roz- 

pieracz 70 oraz szczeki hamulcowe 7 

i nastapi hamowanie kd} przednich. 

Po zwolnieniu pedaltu hamulca, sprezyny 

4 odciqggaja szczeki 7 od bebna, ale tylko 

do wartosci zalozonego luzu w cylinder- 

kach 1,1 mm; przy czym luz miedzy 

bebnem a szczekami wynosi zawsze ok. 

1 mm. 

Rys. 6.5. Hamulce ko! przednich 
7— szczeka hamulcowa, 2—— tarcza hamulco- 

wa kpl., 3—- beben hamulcowy, 4— sprezyna 
§ciagajqca szczeki, 5 —— przewdéd hamulcowy, 
6 — cylinderek rozpierajacy przedni, 7 — tlo- 
czek metalowy, 8 — pierScieh uszczelniajqcy, 
9 — tulejka sprezysta samoregulacji, 
70— sworzeh rozpieracza, 77 — ostona cylin- 

derka, 72 — cylinderek rozpierajacy tylny



  

    
  

Rys. 6.9. Hamulec postojowy 
7— dzwignia katowa, 2— zawleczka, 3— cie- 
gno hamulca, 4 — zebatka, 5 — zapadka, 
6 — dzwignia reczna hamulca, 7 — wtacznik 
lampki kontrolnej, 8 — wspornik wlacznika, 
9 — zaczep linki, 70 — sprezyna odciagajaca, 
77 — linka hamulca, 72— nakretki regulacyj- 
ne, 713— nakretka zabezpieczajaca, 74—  cieg- 
no linki, 75 — sworzefi mocowania déwigni, 

P — przycisk blokady 
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7.1, OBWOD ZASILANIA 

Obwéd zasilania (rys. 7.1 — wktadka) 

sklada sie z alternatora z regulatorem 

napiecia, akumulatora, wyltqacznika za- 

plonu oraz przewoddéw tqczacych te 

zespoly. 

Dziatanie alternatora jest sygnalizowane 

przez amperomierz umieszczony na ta- 

blicy wskaznikow. 

7.1.1. ALTERNATOR 

Alternator zaczyna tadowacé akumulator 

przy 1000+50 obr/min. Przy tadowaniu 

wskaz6wka amperomierza powinna wy- 

chylaé sie w prawo (+). 

Jezeli przy zwiekszaniu liczby obrot6w 

silnika wskaz6wka wychyla sie w lewo 

(—), wskazuje to na wewnetrzne uszko- 

dzenie alternatora lub przerwe obwodu. 

Nalezy wéwczas sprawdzic jego dziata- 

nie w Stacjt Obstugi. 

Przyczynq braku wskazan tadowania 

akumulatora moze byé r6wniez przepa- 

lenie sie bezpiecznika 16 A, zuzycie 

szczotek alternatora, lub poluzowanie 

paska klinowego. 
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Alternator jest zamontowany do silnika 

wahliwie na wsporniku 2 (rys. 7.2), co 

umozliwia regulacje naciqggu paska. 

tozyska alternatora majq wilasny zapas 

smaru i nie wymagajqa dodatkowego 

smarowania. 
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Rys. 7.2. Naped alternatora 

i pompy wody 
7 — alternator, 2-— wspornik naciagu paska, 
3 — pasek klinowy, 4— nakretka, 5 — koto 
pasowe watu korbowego, 6 — kolo pasowe 

pompy wody, 7— wentylator 

Ce
 mS 

Zaleca sie jedynie sprawdzanie stanu 

technicznego fozysk, pierScieni slizgo- 

wych i szczotek alternatora po przebiegu 

ok. 45000 km. 

Poniewaz szczotki alternatora sq kruche, 

nalezy ostroznie umieszczac trzymadlia 

przy wymianie szczotek. 

Jezeli dtugoSé szczotek jest mniejsza niz 

12 mm, nalezy je wymienic¢c wraz z trzy- 

madtem. 

  

  

    

ALTERNATOR Tablica 7-1 

Parametry Wartosé liczbowa 

Typ A124F2 
Napiecie pracy 14V 
Oddawany prad | 44—53A 
na akumulator 
Moc pracy 616 W 

(14 V-44 A) 
llosé diod 9 szt. 
prostowniczych 
Poczatkowe 1000 +50 obr/min 
obroty tadowania | (ok. 30 km/h) 
akumulatora 

Regulator napiecia) RA2/12VB     
 



    

7.1.2. ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM 
ALTERNATORA 

Aby nie uszkodzié diod prostowniczych 

alternatora, nalezy przestrzegaé nastepu- 
jacych zasad: 

— przy zaktadaniu akumulatora nalezy 

zwracac uwage, aby zacisk bieguna 

ujemnego (—) byt potaczony z masa 

samochodu; 

— przy stosowaniu dodatkowego aku- 

mulatora (np. rozruch silnika w zimie) 

akumulatory muszq byé polaczone 

rownolegle (plus z plusem, minus 

Z minusem); 

— podczas fadowania akumulatora 

Z zewnetrznego zrédia pradu (bez 

wyjmowania z samochodu) nalezy 

akumulator odtqczyé od alternatora; 

WUwadga' 

Alternator sie powluien pracowarc 

Zprzewogen odigezonym od zacis- 

ku SO. 

— nie wolno sprawdzaé mocy alterna- 

tora przez zwieranie zacisku | 30 | 

Zz masgq lub ztaczem | 67 | | 

Po stwierdzeniu poslizgu na kole paso- 

wym nalezy zwiekszyé naciag paska na- 

pedzajacego alternator tak, aby jego 

ugiecie pod naciskiem kciuka sila ok. 

100 N wynosifo 10...15 mm (rys. 7.2). 

  

  

Alternator zaleca sie naprawiaé w Auto- 

ryzowanej Stacji Obstugi. 

7.1.3. OBStUGA AKUMULATORA 

Samochéd jest wyposazony w akumu- 

latory nowoczesnej konstrukeji o duzej 

trwatosci i ograniczonym zakresie ob- 

stugi. 

Dla zachowania sprawnosci akumulatora 

nalezy: 

— przy zdejmowaniu przewoddw z bie- 

gunow akumulatora najpierw odia- 

czyc przewdd z bieguna ujemnego, 

a pdzniej dodatniego (przy zaklada- 

niu odwrotnie), 

  

  
      

Rys. 7.3. Akumulator 

DANE TECHNICZNE AKUMULATORA 

  

  

    

Tablica 7-2 

Parametry Wartos¢ 
liczbowa 

Typ 6SC55K 
Napiecie znamionowe 12V 
Pojemnosé przy 20-go- | 55 A-h 
dzinnym wyladowaniu 
Natezenie pradu dola- ime, 2BA 
dowania 
Masa akumulatora: 
— bez elektrolitu 13,0 kg 
— z elektrolitem 17.3 kg 
Wymiary maksymalne: 
— dtugosé 243 mm 
— szerokosé 175°2 mm 
— wysokosé 1907* mm 
llosé elektrolitu 
(o gestosci 1,26 g/cm’) | 4,0 dm?   
  

— nie dopuszczaé nigdy do zwarcia 

biegunéw akumulatora, 

— okresowo sprawdzaé zamocowanie 

akumulatora, nakretki Srub mocuja- 

cych dokrecaé r6wnomiernie i nie za 

mocno, 

— utrzymac caly akumulator w czystos- 

cl, kontrolowaé droznosé otworéw 

wentylacyjnych w korkach, a zaciski 

czysci€é co 10000 km przebiegu sa- 

mochodu przy uzyciu specjalnego 

skrobaka, 
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— po oczyszczeniu i zaciSnieciu Zacis- 

k6éw przewodoéw nalezy ztacza po- 

smarowacé wazeling techniczna wg 

tablicy 10-2, 

— sprawdzic gestosé elektrolitu areo- 

metrem, w razie spadu ponizej 1,19 

g/cm? (tabl. 7-3) dotadowaé akumu- 

lator prgdem 2,8 A przez 5 — 10 godz. 

— w przypadku obnizenia sie poziomu 

elektrolitu ponizej znaku MIN (lub 

przy braku znaku do catkowitego za- 

nurzenia sie ptyt), dolewac wylqcznie 

wode destylowanqg powyzej znaku 

MIN lub do momentu catkowitego 

zanurzenia plyt akumulatora, 

STOPIEN NALADOWANIA 

  

  

AKUMULATORA Tablice 7-3 

Gestosé 

(g/cm?) 1,28/1,2411,19/1,1411,10 

Stopien 
naladowania 
(%) 100| 73 | 50} 25] O                 

Rys. 7.3a. WskaZénik naladowania 
akumulatora 

7 — rurka szklana, 2 — kofic6wka gumowa, 
3— plywak, 4— korpus szklany, 5 — elek- 

trolit, 6 — gruszka gumowa, 
kolor czerwony — akumulator wyladowany, 
kolor biaty — akumulator natadowany do 

potowy, 
kolor zielony —- akumulator natadowany 
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— woprzypadku trwatego unieruchomie- 

nia pojazdu przez okres dluzszy niz 

3 miesigce, nalezy akumulator wy- 

montowaé, oczyscic¢ z zewnatrz, do- 

prowadzié do stanu petnego natado- 

wania (tabl. 12-1), pokryé bieguny 

warstw@q wazeliny technicznej i prze- 

chowywaé w pomieszczeniu suchym 

o temp. 10 — 20°C. Przechowywany 

akumulator nalezy podiladowac do 

stanu petnego naladowania co 3 mie- 

siqce. 

7.2. ROZRUSZNIK 

Rozrusznika nie powinno sie jednora- 

zowo wiaczacé na diluzej niz 5-10 s. 

Dopuszcza sie maks. 5 nastepujacych po 

sobie rozruch6w w odstepach co naj- 

mniej 60 sekund. 

Obstuga rozrusznika (rys. 7.4) polega na 

okresowym sprawdzeniu stanu polaczen 

elektrycznych, szczotek i komutatora 

oraz mocowanila przewodéw.



  

  

Po zaobserwowaniu niedomaganh rozru- 

sznika takich jak: 

— nadmierne grzanie sie, 

— poslizg przy wiekszym obcigqzeniu, 

— utrudnione zazebienie z wiericem ko- 

ta zamachowego, 

— utrudnione wlaczanie lub brak dzia- 

tania 

oddaé rozrusznik do naprawy w ASO. 

We wlasnym zakresie mozna dokonaé 

tylko wymiany zuzytych szczotek (po 

odkreceniu opaski 2 rys. 7.4) idrobnych 

czesci, a takze usuwania korozji, oczysz- 

czania stykéw oraz napraw nie wymaga- 

jacych przyrzadéw kontrolnych. 

Wysokosé szczotek wynosi 25,5+1 mm, 

a sila docisku sprezyny 4,5N. ~ 

$zczotki, ktérych wysokosc jest mniejsza 

od 20 mm, a sita docisku sprezyny mniej- 

sza od 4,5 N, nalezy wymieni¢é na nowe, 

ktére nalezy starannie dotrzec do komu- 

tatora. Aby dotrzec nowe szczotki, nalezy 

nalozy€é na komutator pasek papieru 

Sciernego o drobnej ziarnistoSci tak, aby 

obejmowal co najmniej polowe obwodu 

komutatora. Dociskajgc lekko szczotke 

do papieru i przesuwajqc po papierze, 

nalezy docieraé jq tak dtugo, az cata 

powierzchnig bedzie przylegac¢ do komu- 

tatora. Lozyska slizgowe sq samosma- 

rowne i nie wymagajqa dodatkowego 

smarowania. 
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Rys. 7.4. Rozrusznik R5c 

7 — rozrusznik kpl., 2 — opaska, 3 — Sruba Sciagajqca, 4 — zacisk, 5 — przewdd 

rozrusznik-stacyjka, 6 — przewdéd rozrusznik-amperomierz, 7 — zacisk, 8 — wiacznik elektro- 
magnetyczny, 9 przewod akumulator-rozrusznik, 70 — Sruba, 77 — korpus silnika, 
72— ostona sprzegia, 73— kolo zamachowe, 74— Sruba mocowania rozrusznika, 75 — wkret, 

16 — zespét sprzegajacy 
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7.3. SWIATLA SAMOCHODU 

W samochodzie ZUK zastosowano dwa 

reflektory okragte ze Swiatlami drogowy- 

mi, asymetrycznymi Swiatlami mijania 

i Swiatlami postojowymi. Wykaz lamp 

i stosowanych w nich zar6wek podano 

w tablicy 7-4. 

7.3.1. USTAWIANIE SWIATEt 

Swiatta mijania samochodu sprawdza sie 

i reguiuje przy uzyciu przyrzgdéw op- 

tycznych w stacji obstugi. Ustawienia 

Swiatel moze przeprowadzic uzytkownik 

we wiasnym zakresie, przy uzyciu ekranu 

kontrolnego (E, rys. 7.5). 

Ustawienie Swiatel wykonuje sie dwoma 

Srubami (3, 5rys. 7.6). Sruba 3 stuzy do 
regulacji wiazki w plaszczyznie piono- 

wej, a Sruba 5 w plaszczyznie poziome}. 

Aby wyregulowaé Sswiatla, nalezy: 

— wsamochodzie o masie wiasnej i nor- 

malnym ciSnieniu w ogumieniu usta- 

wic korektory ustawienia Swiatel 

w polozeniu A, 

— uSstawic samochdd na plaskim terenie 

przed prostopadlym ekranem (E, rys. 

7.5), Zaznaczyé na nim, na wysokosci 

Srodkéw reflektor6w w rozstawieniu 

odpowiadajacym ich odlegtosci dwa 

krzyze A, i A,, 
— cofnaé samochdd 5 m od ekranu, 
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Tablica 7-4 

Moc 
Nazwa lampy zarowki Odmiana samochodu 

(W) 

Reflektory: 60/55 | Wszystkie odmiany 
— §wiatla drogowe 60 
— Swiatla mijania 55 
— §wiatla pozycyjne 4 

Lampy przednie i tylne Swiatel kierunku jazdy 21 Lampy przednie 
| awaryjnych — wszystkie odmiany 

Lampy tylne — samo- 
chody typu furgon 

Lampki boczne Swiatet kierunku jazdy 4 Wszystkie odmiany 
| awaryjnych 

Lampy tylne zespolone: Samochody skrzyniowe, 
— Swiatla kierunku jazdy i awaryjne 21 kontenerowe 
— §wiatla pozycyjne i hamowania 21/5 | i izotermiczne 
— Swiatla odblaskowe (40 cm?) — 
— §wiatla cofania 21 
— Swiatla przeciwmgtowe 21 

Lampy tylne pozycyjne i hamowania 21/5 | Samochody typu furgon 
— §Swiatla pozycyjne 5 
— Swiatla hamowania 21 

Swiatta odblaskowe — Samochody typu furgon 

Lampy Swiatel cofania 21 Samochody typu furgon 

Lampa tylna przeciwmgtowa 2) Samochody typu furgon 

Lampa oSwietlenia tablicy rejestracyjnej 3x5 | Wszystkie odmiany 
lub 2x5      



  

    

cd. tablicy 7-4 
  

  

  

  

Moc 
Nazwa lampy zarOwki Odmiana samochodu 

(W) 

Lampa oSwietlenia przedziatu pasazerskiego 10 Samochody typu furgon 
lub fadunkowego 3x5 | Samochody izotermiczne, 

kontenerowe i mikrobusy 

Lampa przenosna 10 Wszystkie odmiany 

Lampki kontrolne 1,2 Wszystkie odmiany         

  Rys. 7.5. Sprawdzanie 
ustawienia S$wiatel samochodu 

wiaczyé Swiatla mijania, zastonié pra- 

wy reflektor i sprawdzic¢, czy najjas- 

niejszy punkt padajqcej na ekran wigq- 

zki Swiatla znajduje sie o 50 mm 

ponizej krzyza A, (w punkcie B,), 

zastonicé lewy reflektor i sprawdzié 

analogiczne ustawienie swiatla pra- 
wego reflektora. 

sprawdzic¢, czy linie graniczne Swiatla 

i cienia, ,,wychodzace” ze srodkéw 

potozonych w_ punktach B, i B,, 

_ uktadajq sie pod katem 15°. 

  

  

  

Rys. 7.6. Regulacja Swiatet samochodu 
7 —reflektor prawy kpl., 2— dzwignia korektora S§wiatet, 3— Sruba regulacji Swiatet 
w plaszczyznie pionowej, 4 — zar6wka 60/55 W, 5 — §Sruba regulacji Swiatet 
w plaszczyZnie poziomej, 6 —- ostona gumowa zaréwki, 7 — zaréwka §wiatel 

postojowych (4 W), 8 — Sruba reflektora, 9 — ruby mocowania reflektora 
Ustawienie dZwigni korektora: 

A — samochdd bez tadunku, B — samochdéd z tadunkiem 
  

WY)
 

    (Uo 
U
U
 

  
          AN       
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Swiatla drogowe ustawiaja sie samo- 

czynnie podczas regulacji Swiatet mi- 

jania. 

Prawidlowo ustawione Swiatia mijania 

powinny oswietlaé droge co najmniej 

40 m przed pojazdem i nie oslepiac 

uzytkownik6éw drogi, a Swiatla drogowe 

co najmniej 100 m przed pojazdem. 

Nie wolno wycierac¢ odblySnika szmatka, 

mye itp. 

Mozna jedynie sptukaé go czystga wodq 

i wysuszyé w temperaturze pokojowej. 

Szkta reflektor6w nalezy czyScic tylko na 

mokro. 

Reczny korektor ustawienia Swiatet 

Reflektory sq wyposazone w reczny ko- 

rektor ustawienia Swiatel, umozliwiajacy 

zmiane ich ustawienia (w ptaszczyZznie 

pionowej) w zaleznosci od obciqzenia 

samochodu. 

Aby dokonaé tej regulacji, nalezy pod- 

niesé pokrywe kabiny (rys. 3.12) do géry 

i Zabezpieczyc ja podporg. 

Przy jezdzie samochodem bez fadun- 

ku obydwie dzwigienki korektor6w 2 

(rys. 7.6) nalezy ustawic w potozeniu A. 

W samochodach z pelnym tadunkiem 

dzwigienki korektoréw nalezy przestawic 

w polozenie B (obydwu reflektor6éw). 
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7.3.2. WYMIANA ZAROWEK 
W REFLEKTORACH | LAMPACH 

Aby wymienié zaréwke w reflektorze, 

nalezy podniesé do géry pokrywe kabiny 

i zabezpieczyé ja podporg (rys. 3.12). 

  

      
Rys. 7.7. Lampy tyine 
samochodu furgon 

7 — lampa oSwietlenia tablicy rejestracyjnej, 
2 — lampa przeciwmgtowa tylna (czerwona), 
3— lampa kierunkowskazéw i Swiatel awaryj- 

nych, 4 — Swiatla odblaskowe, 5 — lampa 
S$wiatla hamowania i tylna pozycyjna, 

  

Odtaczyé przewody elektryczne od 2za- 

rowki, zdjaé ostone gumowag 6(rys. 7.6), 

wyjac pierscien zabezpieczajacy i wy- 

mieni¢ zaréwke. 

Po wymianie zaréwki wiozyé przewody, 

pierScien zabezpieczajacy zardwke do re- 

flektora oraz zamknaé pokrywe kabiny. 

W samochodach typu furgon lampy tylne 

sq zabudowane oddzielnie (rys. 7.7), 

natomiast w samochodach skrzynio- 

wych i kontenerowych zastosowano 

lampy tyine zespolone (rys. 7.8). 

Hamowanie samochodu jest sygnalizo- 

wane przez lampy tylne (STOP) koloru 

czerwonego 5, ktére zapalaja sie przy 

naciSnieciu na pedat hamulca. 

Przed wyjazdem nalezy kontrolowac 

dziatanie Swiatet i okresowo czyscié klo- 

sze z kurzu i biota. 

Aby naprawic Swiatlo, nalezy odkrecic¢ 

wkretakiem klosz lampy i wymienié spa- 

long zaréwke. 

Pulsacyjne Swiecenie zar6wek w obwo- 

dzie kierunkowskazéw i! Swiatel awaryj- 

nych jest uzyskane przez umieszczenie 

w nim przerywacza o mocy 100 W. 

Przerywa on obwédd z czestotliwoscia 

90+ 30 cykli/min.



    

  

  
Rys. 7.8. Lampa tylna zespolona lewa 

(samochod6w kontenerowych i skrzyniowych) 
7— nakretka M8, 2— podktadka Z8,2, 3— uszczelka, 4— lampa zespolona kpl., 5— obudowa, 
6— zar6wka 12 V, 21 W, 7— zar6wka 12 V, 21 W/5W, 8—uszczelka, 9—kloszkpl., 70— wkret 
do blach, 77 — lampa Swiatla kierunku jazdy, 72 — lampa §wiatla hamowania i pozycyjnego, 
73 — lampa Swiatla odblaskowego, 74 — lampa Swiatla cofania, 75 — lampa Swiatia 

przeciwmgiowego tyinego 

7.4. SYGNAt DZWIEKOWY 

W samochodzie jest stosowany sygnat 

dzwiekowy o mocy 50 W i natezeniu 

prqdu maks. 4 A. Jest zamontowany 

Z przodu samochodu, daje natezenie 

dzwieku min. 90 dB w odleglosci 7 m 

przed samochodem. 

Uruchamiany jest dzwignia 3 (rys. 3.1) 

umieszczonq na kolumnie kierownicy 

Z prawej strony, przez pociggniecie jej do 

gory. 

Regulacje dzwieku sygnatu wykonuje sie 

z zewnatrz wkretem i sprawdza natezenie 

dzwieku przyrzqdem lub poréwnuje z sy- 

gnatem wzorcowym (w ASO). Podczas 

obstugi codziennej (OC) sprawdzaé 

dziatanie sygnatu. 

7.5. WYCIERACZKA SZYBY 

Wycieraczka pracuje z jedna predkoscia 

ok. 50 wahani na minute. Po wlaczeniu 

napedu wycieraki powinny wytrzeé cat- 

kowicie pole widzenia po 3 + 4 petnych 

wahnieciach. Jezeli pozostajq miejsca 

nie wytarte, nalezy sprawdzié stan gumy 

wycierakéw. 

Wycieraczka jest potaczona elektrycznie 

ze spryskiwaczem szyby (rys. 7.9) uru- 

chamianym noznym przyciskiem. 

Wycieraczke szyby uruchamia sie przez 

wychylenie dzwigienki 3 (rys. 3.1) do 

gory lub razem ze spryskiwaczem. W celu 

zmycia szyby nalezy kilkakrotnie nacis- 

naé nogq przycisk pompki. 

Kierunek strumienia wody mozna regu- 

lowaé przez obrét rozpylaczy. 

Jezeli podczas naciskania na pompke 

Wwycieraczka nie wtacza sie lub dziala 

nieregularnie, nalezy sprawdzié jej stan 

techniczny i potqczenia_elektryczne. 
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W tym przypadku nalezy wtaczyé wycie- 

raczke dzwigienka na kolumnie kierow- 

nicy i sprawdzic jej dzialanie. Urucha- 

mianie wycieraczki na suchej lub niezbyt 

mokrej szybie powoduje przeciqzenie, 

a nawet uszkodzenie silniczka oraz ry- 

sowanie szyby. 

Przektadnia wycieraczki nie wymaga 

smarowania, gdyz ma zapas_ smaru, 

ktory wystarcza na caly okres eksplo- 

atacji. 

Nalezy tylko zwilzyé olejem silnikowym 

sworznie dzwigni wycierakéw. Przed 

wilaczeniem wycieraczki, gdy szyba jest 

zabtocona lub oblodzona, nalezy ja sta- 

rannie oczyscié na mokro. 

7.6. PREDKOSCIOMIERZ 

PredkoSciomierz (patrz rys. 3.3) jest na- 

pedzany elastycznym watkiem od prze- 

kladni w skrzynce biegdow. 

    
Rys. 7.9. Wycieraczka szyby 

7— mechanizm napedowy wycieraczki, 2— dZwignia, 3—ramie wycieraka, 4-— wycierak szyby, 
5 — rozpylacz, 6— szyba przednia kabiny 
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Licznik rejestruje przejechang droge do 

100 000 km. 

Po osiqgnieciu tej liczby zaczyna rejest- 

rowac przejechang droge od zera. 

PredkoSciomierz wskazuje predkosé 

z doktadnosciq +4%. Znaczy to, ze przy 

wskazaniu predkosci np. 80 km/h pred- 

koS¢ rzeczywista samochodu moze wy- 

nosi¢é 76,8 km/h. 

Niedomagania predkoSsciomierza: 

— brak napedu (przyczynq moze byé 

zerwana linka napedowa lub nad- 

mierny luz w przektadniach Slimako- 

wych), 
— zbyt duze wahania wskazéwki w cza- 

sie jazdy (ostre zatamanie watka na- 

pedu predkosciomierza, brak smaro- 

wania linki w pancerzu, nadmiernym 

luzem osi wskazéwki), 

— bledne wskazania przejechanych ki- 

lometr6w (nadmierny luz osiowy 

w przektadni Slimakowej lub kdlek 
cyfrowych). 

Doktadnos¢ wskazan licznika kilomet- 

row wynosi +2 — 3%. 

Do naprawy predkosciomierzy sa upo- 

waznione wylqcznie zaktady specjalis- 

tyczne, uprawnione przez Urzad Miar 

i Wag. 

Konserwacja watka gietkiego predkos- 

ciomierza polega na smarowaniu olejem 

przektadniowym (np. Hipol 15F).



    

Przy montazu watka nalezy zwracaé 

uwage, aby koniec linki byt osadzony 

w watku licznika z luzem wzdtuznym oraz 

aby promienie zagiec byly jak najwieksze 

(ponad 150 mm). 

7.7, PRZEWODY | BEZPIECZNIKI 

W samochodzie stosowana jest insta- 

lacja elektryczna jednoprzewodowa 

Z przewodami 0 przekroju 1; 1,5; 2,5 mm? 

oraz przewody akumulatora 17 mm 

| 35 mm?. Przekroje przewodéw sq tak 

dobrane, aby w trakcie uzytkowania 

urzadzen elektrycznych nie nastapil nad- 

mierny spadek napiecia, przegrzanie sie 

przewodow i stopienie izolacji. Diatego 

przy wymianie przewodo6w nalezy zaste- 

powac je przewodami o tych samych lub 

wiekszych przekrojach niz poprzednie. 

Obwody elektryczne oSwietlenia i urzq- 

dzen sq zabezpieczone bezpiecznikami 

8 A i jednym_ bezpiecznikiem 16 A 

(wzdtuz podiuznej osi samochodu np. 

Swiatta postojowe przednie i tylne prawe, 

lewe itp.). Skrzynki bezpiecznikéw (rys. 

7.10) sq umieszczone pod tablica roz- 

dzielcza, wewnatrz kabiny kierowcy 

(2 szt.). Poszczegdélne bezpieczniki oz- 

naczone na pokrywie skrzynki zabezpie- 

czajq obwody (tablica 7-5). 

WYKAZ BEZPIECZNIKOW 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

        

Tablica 7-5 

Bezpiecznik Obwody zabezpieczone Uwagi 

A-1 16 A silniki wentylator6w nagrzewnic (lewej i prawe)j), 
silnik napedu wycieraczki, regulator napiecia 

lampy kierunkowskazéw i Swiatet awaryjnych 
lampka sygnalizacji kierunkowskazéw 

B-2 8A wskaZznik i czujnik poziomu paliwa 
wskaznik i czujnik temperatury silnika 
wskaznik i czujnik ciSnienia oleju silnika 

C-3 lewy reflektor — Swiatlo drogowe a 

p-4 prawy reflektor — Swiatlo drogowe é 
lampka sygnalizacyjna Swiatet drogowych S 

E-5 lewy reflektor — Swiatio mijania 2 
oO 

F-6 prawy reflektor — Swiatlo mijania rm 
WN 

G-7 prawe Swiatla pozycyjne (przednie i tylne) 2 
SA lampa oswietlenia tablicy rejestracyjnej 3 

® 

H-8 lewe swiatla pozycyjne (przednie i tylne) a 
lampki oSwietlenia tablicy wskaZznikéw x 

$wiatta hamowania STOP Nr 
|-9 lampy oSwietlenia wnetrza kabiny i skrzyni tadun- a 

kowej 

L-10 sygnal dZwiekowy 
gniazdo wtykowe lampy przeno$snej 

G-7 lampy Swiatet cofania 
8A : 

A-1 lampa przeciwmgtowa tylna (czerwona) 

B-2 8A Swiatia awaryjne       
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W przypadku powstania zwarcia lub 

przepalenia sie bezpiecznikéw nalezy 

usungé przyczyne zwarcia, a nastepnie 

wymienié bezpiecznik. Niedopuszczalna 

jest naprawa bezpiecznikéw polegajaca 

na zaktadaniu drutéw, blaszek itp., co 

moze byé przyczyna powaznych uszko- 

dzen urzadzen elektrycznych. 

W celu rozpoznania poszczegdélnych ob- 

wodéw przewody majq izolacje wyko- 

nang w réznych kolorach (rys. 7.1). 

Przewody z przetarta izolacjq nalezy za- 

bezpieczyé przez owiniecie taSmq izo- 

lacyjng lub wymienic na nowe, a prze- 

wody z izolacja uszkodzong na skutek 

starzenia, wymieni¢c na nowe. 

Obwody elektryczne zaptonu i rozruchu 

nie sq zabezpieczone bezpiecznikami. 

7.8. SPRAWDZANIE DZIALANIA 

URZADZEN ELEKTRYCZNYCH 

W celu sprawdzenia dzialania wszystkich 

urzadzen | Swiatel nalezy obrdécic kluczyk 

wylacznika zaplonu w prawo i wiqczac 

poszczegélne odbiorniki pradu, i skon- 

trolowac: 

— Swiatla pozycyjne, mijania, drogowe, 

kierunkowskazéw, awaryjne, hamo- 

wania (STOP), oSwietlenia kabiny 

kierowcy, tablicy rozdzielczej, lampke 

  

    
  

\ . i) ‘t =! Te ml ‘1 4 10 

f | | y 

A 
Rys. 7.10. Skrzynka bezpieczniké6w 

1— zaciski, 2— skrzynka, 3— pokrywa, 4— bezpieczniki, w— zasilanie, a — do odbiornikow 
prqdu 
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kontrolng Swiatel pozycyjnych, dro- 

gowych, lampke kontrolng kierunko- 

wskazoéw oraz oSwietlenie tablicy re- 

jestracyjnej, Swiatlo przeciwmglowe 

tylne; 

— wycieraczke szyby; 

— dmuchawy; 

— sygnat dzwiekowy. 

Przyczyng braku jednego ze Swiatel jest 

najczesciej przepalenie lub poluzowanie 

zarOwki, czy spalony bezpiecznik, ktéry 

nalezy wymienic na nowy o tym samym 

oznaczeniu — tablica 7-4, 7-5. 

Zar6wki w lampach ogwietlenia tablicy 

wskaznikéw wyjmuje sie wraz Zz opraw- 

kami od spodu tablicy rozdzielczej, po 

uprzednim odkreceniu i odwréceniu jej 

strong tylng. 

Zestaw wskaznikéow (rys. 7.11) | pred- 

koSciomierz majq trzy zar6wki do oswiet- 

lania skali.



    
  

Rys. 7.11. Zestaw wskaznikéw i czujniki 
7 — zestaw wskaznikéw, 2— wskaznik pradu tadowania (amperomierz), 3— wskaznik poziomu 
paliwa, 4— wskaénik temperatury silnika, 5— wskaénik cisnienia oleju, 6— lampka kontrolna 
Swiatet drogowych (niebieska), 7— oprawka zarowki, 8 — zarowka (12 V, 2 W), 9— lampka 
kontrolna Swiatet pozycyjnych (zielona), 70— wkret, 77 — podktadka, 72 — czujnik poziomu 
paliwa, 713— koficowka ,,C’, 14— uszczelka, 75— czujnik temperatury silnika, 76 — czujnik 

ci$nienia oleju 

7.9. INSTALOWANIE RADIA 

W samochodzie ZUK moze byé instalo- 

wany odbiornik radiowy, np. Safari-5, 

zasilany z instalacji elektrycznej samo- 

chodu. Odbiornik ten ma cztery zakresy 

fal, pobiera moc 5 W, ma_ wymiary 

180 x 110 x 50 mm i mase 1 kg. 

Fabryka przystosowuje samochody do 

montowania radia nastepujaco: 

— wykonuje w pdélce kabiny cztery ot- 

wory @4,5 mm do umocowania 

wspornika z radiem, 

— dostarcza, na specjalne zaméwienie 

odbiorcéw, wspornik mocowania ra- 

dia nr 17-3905011. 

Montaz radia i anteny w samochodzie 

najlepiej jest zlecié stacji obstugi. 
Miejscem do zamontowania odbiornika 
radiowego jest dolna powierzchnia pdétki 
pod tablicq rozdzielczq z lewej strony 
kolumny kierownicy (rys. 7.12). 
Mocowanie anteny zewnetrznej ASP-02 

i zasilanie radia: 

W prawej gérnej czesci naroznika ka- 
biny nalezy wykonaé otwér @20 mm, 
O polozeniu okreslonym wymiarami 
100 i 60 mm, przykrecié antene i wygiac 
jq w celu uzyskania pionowej pozycji. 
Gniazdo wtykowe anteny 74 i wtyczke 
radia potaczyé przez wcigniecie jej do 
oporu. 
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Aby uzyskaé zasilanie radia, nalezy prze- 

wod zasilajgacy 2 skréci¢ do diugosci 

700...710 mm. Nastepnie koniec prze- 

wodu odizolowaé na diugosci 5...6 mm 

i zacisnaé na nim nasadke zlaqcza wtycz- 

kowego (F 2,5) oraz rurke izolacyjna; 

przewdd podiaczyé do skrzynki bezpie- 

cznikdaw na zaciski L-10. 
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Rys. 7.12. Mocowanie odbiornika radiowego i anteny w samochodzie 
71 — wigzka gt6wna przewodéw, 2— przewdod zasilania radia, 3— podktadka sprezysta, 4— pdika 
przedniakabiny, 5—tablica rozdzielcza, 6—radio SAFARI-2, 7— wkret M4 x 16, 8— wspornik 
mocowania radia, 9— przewdéd (+) z nasadka, 70 — przewéd (—) z nasadkg, 77 — gtoSnik, 
72 — przewéd od radia do gtoSnika, 73 — skrzynka bezpiecznikéw, 74 — gniazdo wtykowe 

anteny, 75 — antena samochodowa ASP-02  



    

7.10. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
SAMOCHODOW ZSILNIKIEM 4C90 

Samochody ZUK z silnikiem 4C90 ma- 
ja instalacje elektryczng wyposazong 

w dwa akumulatory polaczone ré6wno- 

legle o tacznej pojemnosci 110 Ah. 

Rdéznicowy schemat elektryczny samo- 

chodéw ZUK z silnikiem 4C90 przedsta- 

wiono na rys. 7.13. 

  

      
        
    
  

  

7.11. OBSLUGA SWIEC 
ZAROWYCH 

Co 30 000 km przebiegu samochodu lub 

wezeSniej, w przypadku utrudnionego 

rozruchu zimnego silnika, nalezy spraw- 

dzic dzialanie Swiec zarowych w Autory- 

zowanej Stacji Obstugi. 

Niesprawne Swiece zarowe nalezy wy- 

mienié na nowe. 
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Rys. 7.13. Réznicowy schemat instalacji 
elektrycznej samochodu ZUK z silnikiem 

4c90 
7 — sprzegio elektromagnetyczne wentylatora, 
2 — przekaznik sprzegia, 3 — bezpiecznik 8A, 
4—czujnik ci$nienia oleju, 5— czujnik tempe- 
ratury cieczy chiodzgqcej silnika, 6 — wskaznik 
temperatury cieczy  chtodzacej _ silnika, 
7 — wskaZnik ciSnienia oleju, 8 — bezpiecznik 
16 A, 9- wylacznik zaptonu, 70 — rozrusznik, 
717 — odlacznik akumulatoréw, 72 — akumula- 
tory (12 V, 55 Ah), 73- wigcznik klawiszowy 
S§wiec zarowych, 74—§wiece zarowe, 75-—am- 
peromierz, 76 — przekaznik Swiec zarowych, 
77 —regulator napiecia alternatora, 78 — alter- 
nator, 79 — wytacznik ciepIny elektrosprzegia 

wentylatora chiodnicy 
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8. NADWOZIE | WYPOSAZENIE 

Do mycia samochodu nalezy uzywac 

strumienia wody o niskim  cisnieniu 

i szczotki z wiosia. 

Nie nalezy myé samochodu silnie nag- 

rzanego przez stonce w upalne dni. 

Po umyciu i wytarciu do sucha (szmata- 

mi) lub wysuszeniu lakier nadwozia na- 

lezy natrzeé odpowiednia pasta wosko- 

wa i wypolerowac szmata flanelowa. 

Plamy ze smoly na lakierze nadwozia 

nalezy usuwac szmatq nasycong nafta 

lub benzyna. 

8.1. KABINA KIEROWCY 

Okno przednie kabiny (rys. 7.9) sktada 

sie z szyby przedniej 6 i dwéch szyb 

naroznych. 

Szyby kabiny i nadwozia sq plaskie, har- 

towane. 

Szyba przednia ma ksztalt trapezu. 

Okno tyine kabiny stosowane jest tylko 

w samochodach A111 i A161. 

Szyby kabiny nalezy utrzymywaé zawsze 

w nalezytej czystosci, co w zasadniczy 

sposob poprawia widocznosé i ulatwia 

kierowcy prowadzenie samochodu. 
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Do mycia szyb stosowaé czystqg wode 

(najlepiej ciepta) i plyn (np. Autovidol). 

Stosowanie plynéw jest szczegdéinie po- 

trzebne przy myciu szyb zabrudzonych 

i zattuszczonych pyltem z sadzqa, ktére 

Opadajq z atmosfery, zwiaszcza w wiek- 

szych oSrodkach przemystowych. 

Szybe nalezy oczyscié z kurzu i btota 

bardzo ostroznie i po uprzednim zmyciu 

wodg, aby jej nie porysowaé. Do usuwa- 

nia oblodzenia ij szronu z szyby uzywaé 

skrobaczki z tworzywa sztucznego lub 

drewna. Po umyciu nalezy szyby wytrze¢ 

do sucha czystq szmata, aby nie przyle- 

piat sie do nich kurz. 

Podtoge kabiny nalezy czesto zmiataé 

szczotka, a mocno zabrudzona umyé wo- 

dq i wysuszyé. 

Rys. 8.1. Lewe drzwi kabiny (otwarte) 
7 — uszczelka doina drzwi, 2 — schowek 
3 — prowadnik drzwi, 4 — wykiadzina, 
5 — klamka wewnetrzna, 6 — drzwi kabiny 
kpl., 7—- szyba przesuwna tyiIna, 8— pokretto 
zabezpieczajqce szybe, 9— szyba przesuwna 
przednia, 70 — zawiasa, 177 — uszczelka 
drzwi, 72 — lusterko wsteczne zewnetrzne, 
O — zamek drzwi odblokowany, Z — zamek 

zablokowany 

8.2. ZAMKI | ZAWIASY 

Drzwi kabiny i nadwozia (rys. 8.1) sa 

zamykane z zewnatrz kluczykiem. 

Zamki i zawiasy kabiny nalezy smarowaé 

okresowo pytem grafitowym lub olejem 

ochronnym INHIBOL (tablica 10-1). 

  

    
      

  
       



  

Przed drganiami w czasie jazdy drzwi sa 

zabezpieczone gumowymi zderzakami 

3, kt6ére po zatrzaSnieciu drzwi zaklesz- 

czajq sie wW gniazdach slupka tylnego 

kabiny. 

Do krawedzi otworu drzwi jest przykre- 

cony zaczep rygla. Zaczep ten mozna 

przesuwac w razie potrzeby po polu- 

zowaniu dwoch wkretéw, aby poprawicé 

zazebienia rygla zamka z zaczepem. 

Uszcezelki drzwi nalezy okresowo czyScié 

z kurzu i blota i nasmarowaé gliceryna, 

oderwane uszczelki nalezy przykleié kle- 

jem Butapren, a uszkodzone wymienic. 

Szyby okna drzwi kabiny 9 sq osadzone 

przesuwnie w ramce. 

W tylnej szybie przesuwnej jest zamoco- 

wana Sruba dociskowa 8&8 ktérqg zabez- 

piecza sie okno w potozeniu zamknietym. 

8.3. LUSTERKA WSTECZNE 

Na sworzniu zawias6w 10 (rys. 8.1) 

lewychi prawych drzwi kabiny sq wmon- 

towane lusterka wsteczne zewnetrzne 72 

z szyba wypukla. 

Lusterko jest osadzone na sworzniu ku- 

listym, co pozwala kierowcy na jego 

obrdét wg potrzeby. 

Szyba lusterka powinna byé przed wy - 

jazdem czyszczona z kurzu_ miekka 

szmatka, a bardziej zabrudzona — umyta 

woda i wytarta do sucha szmatka. Lus- 

terko z popekang szybq nalezy wymienic¢ 

na nowe (bez wspornika). 

8.4. OSLONA SILNIKA 
| DYWANIKI 

W kabinie kierowcy silnik przykryty jest 

ostong zdejmowana. Pozwala to na swo- 

bodny dostep do silnika podczas np. 

sSprawdzania poziomu oleju. 

W czasie jazdy ostona powinna byé do- 

brze zamocowana zaczepami, aby do 

wnetrza kabiny nie wnikaly spaliny i kurz. 

Podioga kabiny jest wyltozona dywani- 

kami gumowymi. 

Dywaniki nalezy okresowo zdejmowaé, 

wyczyScic i osuszy¢ podioge pod dywa- 

nikami, gdzie czesto gromadzi sie wilgoé. 

8.5. OGRZEWANIE KABINY 

Kabina samochodu jest ogrzewana 

dwiema nagrzewnicami zasilanymi go- 

racq wodg z ukladu chlodzenia silnika. 

Obie nagrzewnice majq wbudowane 

(osiowo) wentylatorki elektryczne zwie- 

kszajqce intensywnosé przeptywu po- 

wietrza. 

Najwiekszq temperature ogrzewania ka- 

biny mozna uzyskaé przez przesuniecie 

dzwigni sterujgcej w prawo, do oporu 

oraz zaciggniecia ok. 3/4 zastony na chio- 

dnice. Potrzeba takiego zastoniecia za- 

chodzi tylko w okresie duzych mrozéw 

i silnego wiatru. 

Przy zastonieciu chlodnicy nalezy uwa- 

zac, aby temperatura silnika nie przekra- 

czala 90°C. 

W przedziale pasazerskim mikrobusu 

A1801, samochodu bankowego A062 

| towarowo-osobowego A0Q7101 Lux 

jest zamontowana dodatkowa nagrzew- 

nica wodna, podiqczona do uktadu chto- 

dzenia silnika. 

Obstuga uktadu ogrzewania polega na 

okresowym sprawdzaniu (wzrokowym) 

szczelnosci, iloSci plynu w_ chtodnicy 

i zbiorniku zasilajgcym oraz uzupetnianiu 

plynu w razie potrzeby. 

Zawor sterujgcy, Zamontowany na glo- 

wicy silnika, pracuje w wysokiej tempe- 

raturze ok. 90°C, co moze byé przyczyna 

zapieczenia sie go | zablokowania do- 

plywu plynu do nagrzewnic. 

Aby do tego nie dopuscié, nalezy okre- 

sowo (co 10000 km zima) odkrecié dwa 

wkrety pokrywy zaworu, wyciagnaé 

trzpien drazony i smarowaé go wraz z tu- 

lejqa smarem grafitowym lub olejem sil- 

nikowym. 
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8.6. SAMOCHOD GASNICZY 
A156 

Samochody te sq zbudowane na bazie 

furgonu AQ6 z silnikiem benzynowym 

$-21. 

Samochdéd A156 (rys. 8.2) ma zabu- 

dowanq we _ wnetrzu motopompe 

M8/8E oraz sprzet gaSniczy podany 

w tablicy 8-1. 

Motopompa o wydajnosci 800 dm3/min 

ma zabudowany silnik dwusuwowy ben- 

zynowy, dwucylindrowy, o pojemnosci 

744 cm?, 3400 obr/min i mocy 22 kW, 

chtodzony wodq. Masa motopompy wy- 

nosi ok. 180 kg. 

Samochéd ma na dachu zabudowane 

lampy blyskowe, sygnaly dwutonowe, 

weze ssawne i drabine sktadang, a na 

zderzaku przednim lampy przeciwmg}o- 

we. W przedziale gaSniczym jest zamon- 

towana kanapa dla dwéch cztonkéw 

zatogi. 

Motopompa jest przeznaczona do pracy 

poza samochodem. 

Aby wyja¢ motopompe z samochodu, 

nalezy: 

— otworzyé drzwi tylne samochodu, 

— rozlozyé podpore motopompy, 

— wyjac rygiel zabezpieczajacy i wysu- 

nac¢ motopompe na prowadnicach do 

tylu, poza samochdéd, 
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— podniesé cztery raczki sktadane mo- 

topompy i chwytajac za nie rekami 

(4 osoby), przeniesé pompe w pobili- 

ze wody. 

Zasady uruchomienia i obstugi moto- 

pompy sq znane strazakom. 

   

   
ill

 

Aby zdjqaé weze ssawne i drabine z dachu 

samochodu, nalezy odchylié stopnie 

skladane na Scianie, wejSé na_ nie, 

po czym odpigé paski mocujace i zdjaé 

sprzet gaSniczy. 

    

     e
l
 

6 

Rys. 8.2. Samochéd ZUK A156 gasniczy



  

  

  

WYPOSAZENIE SAMOCHODU GASNICZEGO A156 Tablica 8-1 

Liczba 5 Nazwa Nfatalogowy Yee Nazwa Nrkatelogowy | its 
Motopompa z wyposazeniem Sprzet gasniczy 

1 | Motopompa pozarnicza M8/8| PN-75/M-44090 1 1} Waz tloczny W-52 (di. 20 m)| BN-77/7598-14 10 

2| Waz ssawny @110 (dt. 2,4 m)| PN-88/C-51155 3 2| Waz tloczny W-75 (di. 20 m)| BN-77/7598-14 12 

3} Smok ssawny 110 PN-86/M-51152 1 3; Drabina nasadkowa D 

4| Kosz smoka 110 P61 .06.00 1 (laczna dtugosé 3 drabin 

5| Rozdzielacz 75/52- 75-52 PN-64/M-51049 1 po ziozeniu 6,4 m) PN-66/M -51204 3 

6 | Zbieracz 2 x 75/110 PN-79/M-51153 1 4| tom MLh PN-61/M-54070 1 

7 | Plywak z zatrzasnikiem P61.17.00 1 5| Lopata 75M-2501 1 

8| Pradownica zamykana 75 P61 .41.00 1 6| Oskar RLZA z trzonkiem 2,5 | 15-4000040 1 

9) Prgadownica uniwersalna 52 | P61.30.00 1 7| Topér strazacki ciezki PN-64/M -51501 1 

10| Pradownica zamykana 52 P61.37.00 1 8} Bosak lekki PN-65/M -51504 1 

11) Przeltacznik 110/75 PN-76/M-51042 1 9} Mostek przejazdowy 

12} Przetacznik 75/52 PN-76/M-51042 2 52 x 75 x 52 PN-65/M -51202 2 

13) Waz do spalin (dt. 2 m) P61 .56.00 1 10] Siodetko wezowe PS-1 1 

14| Linka @10 mm (dt. 20 m) P61 .50.00 1 11} Maska ochronna MA-1M 2 

15| Pradownica wodno-pianowa | PWP-75 1 12} Aparat na sprezone 

Sprzet obstugi i czesci powietrze AP3M 2 

zamienne motopompy 13| Stojak hydrantowy 80 PN-73/M-51154 1 

1 | Kanister 20 dm? PN-88/0-79553 1 

2} Klucz do tacznikéw 

pozarniczych PN-53/M-51014 2 

3| Uszczelka zapasowa PN-77/M-51046 2 

4; Szczeliwo do diawic 0,1 kg 

5| Klucz do zaworéw i hydrant6w, PN-63/M-74085 1 

6| Torba mechanika 

Z narzedziami kpl. P61 .80.000 1 

7| Torba wezowego 

Z narzedziami P61 .83.00 1                       
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9. MALOWANIE | KONSERWACJA SAMOCHODU 

Malowanie samochodu (fabrycznie) 

Nadwozie i kabina samochodu sq malo- 

wane zestawem nowoczesnych lakier6w 

piecowych (od 91.08.01): 

1. Gruntowanie elektroforetycznie za- 

nurzeniowe farba wodorozpuszczalngq 

epoksyestrowa. 

. Gruntowanie natryskowe podktadem 

ftalowym zéitym, schngacym w temp. 

130°C. 

. Malowanie natryskowe emalig akry- 

lowa, schngacqa w piecu w temp. 

130°C. 

. Podioga kabiny jest obustronnie za- 

bezpieczona masq asfaltowga modyfi- 

kowangq ,,Korozon”. 

. Powierzchnie wewnetrzne progdéw, 

stupkéw oraz naroznikéw przednich 

kabiny nalezy zabezpieczyé do- 

datkowo przed korozjq preparatem 

,Fluidol” we wtasnym zakresie. 
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Malowanie renowacyjne 

Przy kupnie samochodu ZUK odbiorca 
otrzymuje puszke lakieru renowacyjnego 

(0,33 dm?) w kolorze nadwozia do za- 

prawek lakierniczych. Do malowania 

nadwozia po pewnym okresie eksploa- 

tacji mozna stosowaé lakier piecowy lub 

renowacyjny wg uznania uzytkownika. 

Konserwacja samochodu 

Gl6wngq przyczyng szybkiego niszczenia 

blach nadwozia jest dzialanie takich 

czynnikéw korozyjnych, jak: woda, roz- 

twory soli i zwiqzki siarki. Dziatanie to jest 

szczegOlnie silne w miejscach, gdzie wy- 

parowanie wilgoci ze szczelin i spoin jest 

utrudnione (parkowanie samochodu na 

wolnym powietrzu). W celu usuniecia 

ognisk korozji nalezy, opr6écz mycia sa- 

mochodu i suszenia, przeprowadzac 

konserwacje powloki lakieru przez sto- 

sowanie odpowiednich past wosko- 

wych. 

Przed konserwacjq nalezy doktadnie 

umyé samochdd i wytrzeé szmata do 

sucha, a uszkodzone powierzchnie la- 

kieru i miejsca skorodowane oczysci¢ 

z rdzy, odtluscié benzyna ekstrakcyjna, 

zabezpieczyé farba gruntowg i pomalo- 

wac emaliq renowacyjna. Do konser- 

wacji podwozia, poditogi, btotnikéw, 

progow nalezy stosowaéc preparat Bitex 

lub Cyklokor. Do profil6w zamknietych 

— preparat Fluidol ML lub Akonin, a do 

podwozia — pasty woskowe Auron lub 

Autozol w aerozolu (wg ,,Instrukcji kon- 

serwacji samochodéw ZUK”). 
Fabryka nie konserwuje produkowanych 

samochodéw ZUK. 

W zwiazku z tym samochdéd nalezy za- 

bezpieczy¢é antykorozyjnie przed przy- 

stqpieniem do eksploatacji oraz przy- 

najmniej raz w roku przed sezonem zZi- 

mowym. 

Zaleca sie takze zatozenie plastykowych 

nadkoli, szczegdinie nad kota przednie.



    

Opisany spos6ob dziatania cylinderkéw 6, 

72 stanowi prosty mechanizm samo- 

czynnej regulacji hamulcéw kél przed- 

nich samochodu. 

6.2.2. HAMULCE KOt TYLNYCH 

W hamulcach ki tyInych jest stosowany 

klinowo-zapadkowy mechanizm samo- 

czynnej regulacji luzu pomiedzy bebnami 

i szczekami hamulcowymi (rys. 6.6). 

W tylnej tarczy jest stosowany jeden 

cylinderek hamulcowy 4 dwustronnego 
dziatania. 

Bebny hamulcowe sq przykrecone §Sru- 

bami do pdlosi, a tarcze ze szczekami do 

obudowy tylnego mostu. 

Mechanizm samoczynnej regulacji ha- 

mulc6w k6ét tylnych (rys. 6.6) ma 

za zadanie utrzymanie statego luzu 

(ok. 1 mm) pomiedzy bebnami a szcze- 

kami hamulcowymi podczas jazdy sa- 

mochodem. 

W czasie hamowania ciegto 14 poprzez 

zaczep sprezyny 72 i sprezyne 10 

pociaga zabkowany klin regulacyjny me- 

chanizmu 7do gory i likwiduje luz pow- 

staly pomiedzy rozpieraczem szczek 6 

a klinem regulacyjnym. Ruch powrotny 

klina 7 jest blokowany zapadka zabko- 

wana, ktéra jest dociskana do klina spre- 

zynka agrafkowa. 
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Rys. 6.6. Tarcza hamulcowa tylna kpl. lewa z mechanizmem samoregulacji luzu 

1— odpowietrznik cylinderka, 2— kanat doprowadzenia plynu hamulcowego, 3— sruba MB x 16 
mocowania cylinderka, 4— cylinderek hamulcowy kp!. (CHD-29), 5-— tarcza hamulcowa kpl., 
6 — rozpieracz szczek hamulca postojowego, 7— mechanizm samoregulacji juzu, 8 — szczeka 
hamulcowa z mechanizmem samoreguilacji, 9 — sprezyna Sciagajaca szczeki, 70 -— sprezyna 
mechanizmu samoregulacji, 77 — sprezyna dociskowa szczek, 72 — wkret M5x 12, 
13— nakretka M8 mocowania mechanizmu samoregulacji, 74— ciegno mechanizmu samoregu - 
lacji, 15— zawleczka, 76— nakretka M10, 77— sworzeni déwigni, 18— déwignia wewn. hamulca 

postojowego 
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Po zakonczeniu hamowania sprezyny 9 

odciagajq szczeki 8 od bebna o stala 

wartosé (ok. 1 mm), wynikajqcq z luzu 

zapadki w gniezdzie mechanizmu samo- 

regulacji 7. 

W miare zuzywania sie, w czasie hamo- 

wania, okladzin ciernych na szczekach 

oraz bebnéw hamulcowych, klin mecha- 

nizmu samoregulacji 7 przesuwa sie do 

géry o kolejny zqbek, dociska rozpierak 

6 i szczeki 8& i w tym polozeniu jest 

blokowany zapadkg zqabkowana. 

Opisana praca mechanizmu (rys. 6.6) 

stanowi samoczynng regulacje hamul- 

cow kdl tyInych, w tym r6wniez hamulca 

postojowego, w miare zuzywania sie ok- 

tadzin ciernych i bebnéw hamulcowych. 

6.2.3. UZUPELNIANIE PLYNU 
HAMULCOWEGO 

Uktad hamulcowy jest napetniony w fa- 

bryce plynem R-3 w ilogsci 400 cm’. 

Zaleca sie sprawdzanie poziomu plynu 

w zbiorniczkach co 10000 km, wg ta- 

blicy 10-1 (rys. 6.6). W razie potrzeby 

nalezy uzupetniaé poziom plynu. 

Do uzupetniania i wymiany nalezy sto- 

sowac ten sam gatunek plynu hamulco- 

wego, ktdrym jest napetniony uktad. 

Ptyn w ukladzie hamulcowym zaleca sie 

wymieniaé co 30000 km lub co 8 lata. 
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6.2.4. MECHANIZM URUCHAMIANIA 
HAMULCOW 

Skok jatowy pedatu hamulca (rys. 6.7) 

wynosi 3...15 mm. Jest on ustawiony 

w fabryce i w catym okresie eksploatacji 

nie podlega regulaciji. 

6.2.5. ODPOWIETRZANIE HAMULCOW 

Uktad hamulcowy (rys. 6.4) nalezy od- 

powietrzacé po wymianie ptynu i napra- 

wie lub w przypadku, gdy przy nacisku na 

peda nie stawia on oporu (pedat miekki). 

Zaleca sie powierzaé odpowietrzanie ha- 

mulcéw Stacji Obstugi. 

Do odpowietrzania hamulcéw konieczne 

sq dwie osoby: jedna do poluzowania 

i zakrecania odpowietrznika, a druga do 

naciskania na pedal hamulca. 

Z uwagi na to, ze obwdd két tylnych ma 

diuzsze przewody hamulcowe, najpierw 

nalezy odpowietrzyé obwdd ké} tyInych, 

a nastepnie kdl przednich. 

W celu odpowietrzenia hamulcéw nalezy 

wykonaé nastepujgace czynnosci: 

—- uzupeini¢ w zbiorniczkach plyn ha- 

mulcowy do wymaganego poziomu, 

— oczyScié odpowietrznik z blota i kurzu 

oraz zdjaé z niego gumowg ostonke, 

— zatozyé na odpowietrznik tylnego ko- 

ta rurke igielitowq 6 (rys. 6.8) i za- 

nurzyé jej drugi koniec w butelce 7, 

wypelnionej plynem tego samego ga- 

tunku, ktéry jest w uktadzie hamul- 

cowym, 

— odkrecic odpowietrznik 4 o niepetny 

obrét i obserwowaé przeptyw powie- 

trza przez przewod z cylinderka do 

naczynia (jedna osoba), 

— naciskac | zwalniaé pedat hamulca 

(druga osoba) tak dlugo, az z zanu- 

rzonego W naczyniu przewodu prze- 

stang wydobywadé sie pecherzyki po- 

wietrza (wyplywac bedzie czysty 

plyn), 
—  nacisnaé pedat hamulca do oporu, 

dokrecié szczelnie odpowietrznik, 

— wytrzec Slady plynu z odpowietrznika 

| zalozy¢ ostonke gumowa. 

W ten sam spos6éb nalezy odpowietrzyé 

hamulce wszystkich kébl. 

 



  

10. OBSLUGA TECHNICZNA SAMOCHODU 

Obstuga techniczna polega na wyko- 

naniu czynnosci kontrolno-konserwa- 

cyjnych w ramach obstugi codziennej e 

oraz okresowych czynnosci obstugo- 

wo-smarowniczych po odpowiednich 

przebiegach samochodu. 

Ustala sie nastepujace rodzaje obstugi 

technicznej: 

obstuga codzienna (OC), przeprowa- 

dzana przed kazdym wyjazdem samo- 

chodu (zakres czynnosci OC podano 

w rozdziale 3.10), 

przeglady okresowe, 

obstuga techniczna w okresie docie- 

rania (OT-D) po przebiegu pierw- 

szych 1000=1500 km, 

obstuga_  techniczna  OT-l 

5000 km, 

obstuga techniczna (OT-II), wykony- 

wana cyklicznie co 10000+200 km 

przez caty okres eksploatacji samo- 

chodu: po przebiegach 10000 km, 

20000 km, 30000 km itd., 

obstugi sezonowe: zimowa (QZ) i let- 

nia (OL), wykonywane przed 1.X\ 

| 1.IV kazdego roku. 

co 

10.1. WYKAZ CZYNNOSCI OBSLUGI TECHNICZNEJ (OT-D, OT-I, OT-II 

SAMOCHODOW ZUK Z SILNIKIEM S-21 i 4C90 
Tablica 10-1 

  

Czynnosci obstugowe 
OT-D OT-| OT-II (km x 1000) 
  

po 1000 — 1500 km co 5000 km| 10 | 20 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 100 
  

PRZEGLADY 

1. Sprawdzi¢é, ewentualnie dokrecic: 

— nakretki Strub mocowania glowicy 

i nasady gtowicy silnika 

— Sruby mocowania kolektora 

wydechowego ssqcego oraz pompy 

wtryskowej 

— Sruby i nakretki przedniego i tylnego 

zawieszenia                               
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cd. tablicy 10-1 
  

. OT-D OT-| OT-I! (km x 1000) 
Czynnosci obstugowe   

po 1000 — 1500 km|co 5000 km} 10 | 20 | 30 ; 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 
  

— Sruby i nakretki mocowania uktadu 

kierowniczego i zespol6w podwozia + + +/+], +], 4+) +7 +] +] t+} +]+ 

— nakretki mocowania kd} jezdnych + + +] +] 4+)4+), 4+) 4+] +t] tit] s+ 

— Sruby mocujqce wat do skrzyni bie- 

géw i tylnego mostu 

— sruby mocowania alternatora 

— sruby mocowania rozrusznika 

2. Sprawdzic i wrazie potrzeby wyregulowac: 

— luzy zaworowe silnika” + +i +i e+} +i ti +] +) 4+] ++ 
— naciag paska klinowego napedu pom- 

py ukladu chtodzenia i alternatora + + +E ty_ HL t]_ tlt] te] et] te] t+ 

— szczeline na sprzegle elektromagne- 

tycznym ro t+) +] +} ei +] +i) +i)]+i +] + 
— skok dzwigni hamulca postojowego 

(awaryjnego) 

— skok jalowy pedatu sprzegia 

— odstep elektrod Swiec zaplonowych 

(i oczyScic) 

— luz tozysk kdl przednich 

— luz w przektadni kierowniczej 

— zamki drzwi 

— poziom paliwa w gazniku 

(i oczyScié gaznik) 

3. Sprawdzié szczelnosé: 

— uktadu smarowania silnika 

— uktadu paliwowego (ew. odpowietrzy¢c) 

— ukladu chtodzenia 

— ukladu wydechowego 
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cd. tablicy 10-1 
  

CzynnoSsci obstugowe 
OT-D OT-| OT-II (km x 1000) 
  

po 1000 — 1500 km co 5000 km 40 50 60 70 80 90 100 
  

  

Om 
O
T
 

8. 
9. 

— _ uktadu hamulcowego 

(ew. odpowietrzyc) 

— amortyzator6w 

. Oczyscié osadnik filtru paliwa 

. Oczyscié i obrécié wktad filtru powietrza 

. Oczyscié zbiornik paliwa i osadnik pompy 

paliwa 

. Wymienié wkiad filtru: 

— paliwa 

— powietrza 

Oczyscié koncéwki akumulatora 

OczyScié przewody odpowietrzania silnika 

DIAGNOSTYKA 

1. Sprawdzic i w razie potrzeby wyregulowac: 

— kat wyprzedzenia zaptonu 

— kat wyprzedzenia wtrysku 

— obroty biegu jatowego” 
— ciSnienie wtrysku wtryskiwaczy 

— katy i zbieznosé két przednich 

— ustawienie Swiatet mijania 

— ciSnienie powietrza w ogumieniu 

. Sprawdzié dziatanie: 

— Swiatel zewnetrznych 

— wycieraczek 

— sygnatu dzwiekowego 

— predkosciomierza oraz wskaznikéw 

| kontrolek na tablicy rozdzielczej   
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cd. tablicy 10-1 
  

OT-D OT-| OT-II (km x 1000) 
  CzynnoSsci obstugowe 
po 1000 —- 1500 km|co 5000 km} 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 /100 
  

— skutecznosé hamulcéw + +} +e ti +4) 4+] 4+i4) 444+ 

— Swiec zarowych 

SMAROWANIE 

1. Wymienic olej w: 

— silniku (i filtr oleju)® + + | + 
— skrzyni bieg6w + 

— przekladni kierowniczej 

— tylnym moscie + 

— przestawiaczu kata wtrysku 

2. Sprawdzic i w razie potrzeby uzupetnic: 

— olej w silniku + 

— olej w skrzyni biegéw 

— olej w tylnym moscie 

— olej w przektadni kierowniczej 

— plyn w ukladzie chtodzenia silnika 

— ptyn w ukladzie hamulcowym 

— plyn w zbiorniczku spryskiwacza szyby 

— elektrolit w akumulatorze 

3. Nasmarowac: 

— tozyska pompy wody 

— sworznie zwrotnic, wahacze i drazki 

kierownicze + + | + 
— mechanizm wiaczania rozrusznika 

— uzupetnié smar w piastach 

kdét przednich + +i} ti +i] +] +) + y+] +}+4i+t+ 
— wymienic smar w piastach 

kot przednich + + + 
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cd. tablicy 10-1 
  

  

  

                        

OT-D OT-| OT-I] (km x 1000) 
Czynnosci obstugowe 

po 1000 — 1500 kmjco 5000 km| 10 | 20 | 30 |; 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 

— tfozyska przegubéw krzyzakéw 

i wielowypust walu napedowego + +} +t tl +>] te? el el +] +i4+ 

— bieguny akumulatora +]+y, 4+] titi +i] +i] 4i4i4 

—— resory +] rt] rl] ty] ty] rer] te] ty] tt t+ 
— zawiasy, prowadnice foteli + “ + + 4 

4. Wymienic plyn: 

— w ukladzie chtodzenia® + + + 
— w uktadzie hamulcowym” + + 4 

5. Zamienic¢ kola jezdne +/+ +i +] +i 4+] +) 4y4i4 

6. Wymienicé pas zebaty napedu rozrzadu + 
7. Jazda prébna + +P rl ry? et? ei ty el] +e] +p 4+       

) W silniku 4C90 co 20000 km. 
2) W silniku 4C90 co 10000 km. 

® W silniku 4C90 co 15000 km lub co 12 miesiecy. 
) Lub co 3 lata. 
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10.2. MATERIALY 
EKSPLOATACYJNE 

Do napedu samochodu zaleca sie stoso- 

wanie etyliny 86. nosci. 

ZALECANE MATERIALY EKSPLOATACYJNE 

Etylina zawiera czteroetylek otowiu, kté- 

rego Opary sq trujace. 

Podczas stykania sie z tym paliwem na- 

lezy zachowaé szczeg6lne Srodki ostroz- 

Smarowanie samochodu wykonuje sie 

w ramach okresowych Obstug Tech- 

nicznych. 

W tablicy 10-2 podano zalecane rodzaje 

paliwa, olej6w i smardéw. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    wg BN-73/0536-15     

Tablica 10-2 

Gatunek materiatu llose Miejsce zastosowania 
(dm’) 

Etylina 86 55 Zbiornik paliwa dla silnika $21 

Olej napedowy: Zbiornik paliwa dla silnika 4C90 
— latem ILS 

— zima IZ-20, IZ-35, 1Z-50” 55 

Olej silnikowy wielosezonowy Selektol Specjal 5 Silnik $21 

SD SAE 20W/40 lub SD SAE 10W/30 PN-79/C-96090 

Olej silnikowy wielosezonowy Superol Milvus CC SAE 6 Silnik 4C90 oraz pompa wtryskowa 

15W/40 wg ZN-88/MPChiL/NF-185 

lub Superol CC SAE 10W/30 wg PN-75/C-96088/03 

Olej przektadniowy wielosezonowy Hipol 15F 0,25 Przestawiacz kqata wtrysku silnika 4C90 

wg 2N-71/MPCh/NF-73 1,2 Skrzynia biegow 

1,7 Tylny most hipoidalny 

0,33 Przektadnia kierownicza 

Smar £T43 wg PN-72/C-96134 lub smar ET-4S3 po 125g tLozysko piast ké! przednich, prowadnice foteli     
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cd. tablicy 10-2 
  

Gatunek materiatu 
llogsé 

(dm*) 
Miejsce zastosowania 

  

Smar STP wg PN-63/C-96129 wg potrzeby Sworznie zwrotnic i koncéwki drqzkéw kierow- 

niczych, tuleje i sworznie wahaczy zawieszenia 

przedniego 
  

Smar grafitowany 

PN-59/C-96153 

wg potrzeby Wielowypust walu napedowego, resory tylnego 

zawieszenia 
  

Smar 18 wg BN-69/0536-11 wg potrzeby tozyska krzyzak6w walu napedowego 
  

  

  

  

Ptyn hamulcowy R3 wg PN-75/C-40005 0,4 Uktad hamulcowy 

Plyn Petrygo wg WT-89/MZRiP/46 lub Borygo” 12 Uktad chiodzenia silnika S-21 

wg PN-75/C-40007 13,5 Uklad chtodzenia silnika 4C90 
Plyn Autovidol wg ZN-76/ZZg/|-z-43-001 lub Lazuron”) 2 Zbiornik spryskiwacza szyby przedniej 
  

Wazelina techniczna TW wg PN-69/C-96120   wg potrzeby     Zaciski akumulatora 
  
  
” Temperatura zablokowania zimnego paliwa nie wyzsza niz: !1Z-20 (—12°C), IZ-35 (—20°C), IZ-50 (—30°C). 
2) Dopuszcza sie stosowanie wody w'okresie letnim. 

137



  

10.3. WYPOSAZENIE 
(NARZEDZIA) 

Do kazdego samochodu jest dotaczony 

osprzet i zestaw narzedzi niezbednych 

kierowcy do obstugi technicznej i kon- 

serwacji oraz drobnych napraw biezq- 

cych pojazdu (tabi. 10-3). 
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WYKAZ NARZEDZI 
  

  

      

Tablica 10-3 

Numer katalogow llosé 
Lp. Nib newts ” Nazwa sztuk 

1 |— Instrukcja obstugi samochodu ZUK 1 

2\|— Ksiqzka gwarancyjna 1 

3 i/— Wykaz Autoryzowanych Stacji Obstugi ASO 1 

4 | 17-3901020 Pojemnik na narzedzia 1 

5 | PN-88/M-65010 | Klucz ptaski dwustronny RWPd 9x11 C-Zn 1 

6 | PN-88/M-65010 | Klucz plaski dwustronny RWPd 10x 12 C-Zn 1 

7 | PN-88/M-65010 | Klucz ptaski dwustronny RWPd 13x16 C-Zn 2 

8 | PN-88/M-65010 | Klucz ptaski dwustronny RWPd 13x17 C-Zn 2 

9 |) PN-88/M-65010 | Klucz plaski dwustronny RWPd 18x 21 C-Zn 1 

10 | PN-88/M-65010 | Klucz ptaski dwustronny RWPd 19x 22 C-Zn 1 

11 | KU-53-4-1a Klucz nasadowy P22 (do nakretek kot) 1 

12 | BN-74/3618-06 | Kiucz do Swiec zaplonowych (21 — 150) 1 

13 | 3-1547 Pokretio klucza do Swiec (08 mm) 1 

14 | WW-03.00 Wkretak dwustronny RWWb 2 — 0,7x6 1 

15 | PN-85/M-64953 | Wkretak RWWa U-Cb 1,2 x 8/125 1 

16 | AO03-3901275 Klucz z koncéwka kwadratowq 1 

17 | PN-72/M-45105 | Dzwignik hydrauliczny DHPT-2,5/S 1 

18 | BN-72/3606-01 | Trdjkat ostrzegawczy TO-5 1 

19 |— Puszka lakieru 0,33 dm? w kolorze kabiny 1 

20 | PN-85/M-82105 | Sruba M6 x 16-5.8-B-Fe/Zn5c 4 

21 | PN-78/M-82005 | Podktadka 6,4 Fe/Zn9c 4 

22 | PN-77/M-82008 | Podktadka sprezysta Z6,1 Fe/Fg 4 

23 | PN-86/M-82144 | Nakretka M6-5-B Fe/Zn5c 4 

24 | 1.2.1367 Klucz specjalny 15 1 

25 | 1.2.1368 Klucz specjalny 17 1     

Poz. 12, 13 — do samochodow 2 silnikiem S-21. 
Poz. 16 — do samochodéw typu furgon. 
Poz. 20 — 23 — czeSci do mocowania tablic rejestracyjnych. 
Poz. 24, 25 — do samochodow 2 silnikiem 4C90. 

 



  

  

W calym okresie eksploatacji samochodu 

oraz podczas dokonywanych napraw 

| obstugi technicznej nalezy przestrzegac 

przepisOw przeciwpozarowych. 

Aby uniknga¢é powstania pozaru, nalezy 

ciggle kontrolowac sprawnosé urzqdzen 

elektrycznych, uklfadu paliwowego | ha- 

mulcowego (blokowanie hamulcéw). 

Gl6wnymi przyczynami powstania poza - 

ru w samochodzie sa: 

— zwarcie w wadliwej, uszkodzonej lub 

zuzytej instalacji elektrycznej; 

— nieszczelnosci gaznika, pompy pali- 

wa, przewodow lub zbiornika paliwa; 

— niewlaSciwy stan zacisk6w akumula- 

tora lub nie dokrecone ziqcza; 

—- stosowanie w instalacji elektrycznej 

bezpiecznikéw innych niz podaje in- 

strukcja obstugi, a takze drutu, bla- 

szek itp. oraz przewodow elektrycz- 

nych o mniejszym przekroju; 

— niedokrecone zlqcza przewodow ele- 

ktrycznych; 

— nieszczelnosé przewodéw wydecho- 

wych | thumika; 
— spawanie, palenie papieroséw, zapa- 

tek itp., w poblizu samochodu z ot- 

wartym zbiornikiem paliwa; 

— blokowanie i grzanie sie hamulcoéw 

na skutek ziej regulacji; 

— za male ciSnienie powietrza w ogu- 

mieniu; 

— zanieczyszczone olejem lub paliwem 

urzqdzenia elektryczne oraz osprzet 

siInika; 

—- zanieczyszczone wnetrze kabiny oraz 

nadwozia (papiery, szmaty itp.). 

Powyzsze niesprawnosSci nalezy usunac 

natychmiast po ich wykryciu. 

Po codziennej eksploatacji samochodu 

nalezy odtaczyé akumulator od instalacji 

elektrycznej wylacznikiem umieszczo- 

nym w podstawie fotela pasazera 5 

(rys. 3.2). 

Kazdy samochéd ZUK jest wyposazony 

w gaSnice (rys. 11.1) o pojemnosci 

1 dm®. GaSnica jest umieszczona w ka- 

binie kierowcy w zasiegu reki, z lewej 

strony fotela kierowcy. 

Po otrzymaniu sarnochodu uzytkownik 

powinien zapoznaé sie z tresciq niniejsze} 

instrukcji ppoz. i Scisle jej przestrzegac, 

jak r6wniez poznaé sposob postugiwania 

sie gaSnicq (podany na gaSnicy). 

se
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Rys. 11.1. Mocowanie gasnicy 
w samochodzie 

7 — gaSnica, 2 — opaska mocujaca, 3 — re- 
kojes¢, 4— zawor, 5— zawleczka, 6— fotel 

kierowcy 

139



  

Notatki
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