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NARZĘDZIE ADAPTOWALNE DO USTAWIANIA FAZY 
SILNIKÓW OPEL 2.0 TDI 16v 

 

 Ustawić pierwszy cylinder w pozycji GMP, następnie wprowadzić trzpień (1) 

do ustawienia fazy rozrządu wału korbowego (rys. A) 

 Wsunąć trzpień (2) do ustawiania fazy pompy wtrysku do otworu fazowania, 

znajdującego się na kołnierzu pompy wtrysku (rys. B) 

 Odłączyć pompę próżniową i ustawić narzędzie (3) do fazowania wałka 

rozrządu (rys. C; jeśli to konieczne obrócić wałek rozrządu) 

 Sprawdzić, czy znak punktu odniesienia na kole pasowym wału korbowego 

pokrywa się ze znakiem stałym na znajdującym się obudowie (rys. D) 

 Zamontować narzędzie (4) na głowicy oraz narzędzie (5) do obrotu wałka 

rozrządu (rys. E) 
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 Lekko docisnąć lewarek zapadkowy założony do narzędzia (5) w kierunku 

przeciwnym do kierunku obrotów wałka. Sprawdzić, czy trzpień pompy 

wtrysku (2) jest swobodny 

 Dokręcić wymaganym momentem śrubę mocującą zębatkę wałka rozrządu 

i zamontować napinacz łańcucha górnego 

 Wymontować wszystkie trzpienie oraz narzędzia ustawiania faz 

 

ADAPTOWALNY ZESTAW NARZĘDZI DO USTAWIANIA  

FAZ SILNIKÓW OPEL 1.0 - 1.2 12v. i 16 v. 

 

USTAWIANIE FAZ 

 

 Obrócić silnik zgodnie z kierunkiem jego obrotów tak, by osiągnąć 

GMP “zapłonu” na pierwszym cylindrze. W tym położeniu znacznik 

bazowania na obudowie powinien znajdować się nieco przed 

znacznikiem bazowania na kole pasowym wału korbowego, a 

krzywki pierwszego cylindra muszą być ukierunkowane na 

zewnątrz. 

 Zdjąć zaślepkę z trzpienia ustawiania GMP, znajdującego się na 

bloku cylindrów (patrz rys. A) 

 Włożyć trzpień (1) w odpowiedni otwór i następnie lekko obrócić 

wał korbowy w kierunku jego obrotów tak, aby trzpień wszedł do 

płyty podstawy bloku cylindrów lub w kryzę wału korbowego. Teraz znacznik 

bazowania znajdujący się na kole pasowym wału korbowego musi znajdować 

się w osi znacznika bazowania na obudowie rozrządu. 

 Założyć obejmę (2) blokującą wałki rozrządu (patrz rys.). 

 Ustawić narzędzie (3) fazujące czujnik wałka rozrządu ssącego 

  



 
 
 
 
 
 

REGULACJA 

 

 Wyjąć narzędzia (2 i 3). 

 Wyjąć zaślepkę napinacza łańcucha znajdującą się na 

obudowie rozrządu (rys. A). 

 Zablokować trzpieniem (4) napinacz łańcucha, przytrzymując 

wałek rozrządu ssący w kierunku obrotów silnika za pomocą 

narzędzia sześciokątnego oraz klucza typu widelcowego do kół pasowych. 

 Wyjąć śruby mocujące zębatki wałków rozrządu. 

 Założyć nowe śruby mocujące do zębatek, a następnie dokręcić je ręcznie 

(talerzyk czujnika wałka rozrządu ssącego musi dać się obracać ręcznie). 

 Ostrożnie obrócić wałki rozrządu za pomocą narzędzi sześciokątnych tak, aby 

obejma (2) weszła do końca wnęk w wałkach.  

 Sprawdzić, czy krzywki  znajdują się w GMP „zapłonu” na pierwszym cylindrze i 

czy są ukierunkowane na zewnątrz.  

 Wyjąć trzpień (4) napinacza łańcucha. 

 Obrócić talerzyk czujnika wałka rozrządu tak, by zamontować narzędzie (3) na 

obudowie rozrządu. 

 Wstępnie momentem  1 Nm przykręcić śruby mocujące wałki rozrządu 

(zaczynając od wałka ssania). 
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 Wyjąć narzędzia (1, 2 i 3). 

 Definitywnie dokręcić śruby mocujące zębatki wałków rozrządu. 

 Wykonać dwa obroty wałem korbowym w kierunku jego obrotów, a następnie 

powrócić do punktu fazowania cylindra nr 1 w GMP “zapłonu” . 

 Ponownie ustawić trzpień (1). 

 Znaczniki bazowania na kole pasowym wału korbowego i na obudowie rozrządu 

muszą się pokrywać.  

 Krzywki muszą być ukierunkowane na zewnątrz. 

 Ponownie ustawić obejmę (2) oraz narzędzie (3), które muszą się dać 

bezproblemowo założyć do czujnika wałka rozrządu i do obudowy rozrządu.  

 Jeśli tak nie jest – powtórzyć operację ustawiania fazy. 
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