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] ,sz.me111.~klet 
VAZ 2101, 2102 j avi t.'.lsi utnei tás /rószlet/ 

A henger, dueattyú, dueattyúeyiirU felújitási technolócin: 

A henger, a dugattyu és a dugattyugyUrti mUszaki jellemzői, 

A motor hengerfuratai rövid, száraz, ausztenites öntött
vasból gyártott betét henger~erselyekkel vannak ellátva, me
lyek nem cserélhetóek, 

A dugattyu anyaga ónozott aluminium öntvény. Lapon tetejU, 
palástja nem haeitott 5 kupoe és harántmetezetben oválin.kikép
zésU. 

A dugattyulc: egy-egy kompreeezi6-, olajlehuzó- és olnjáte
reszt~ gyürUvel vannak ellátva. A kompresszió gyürU négyozög 
keresztmetazetü, krómozott, az /alsó/ olajlehuzó gyUrU foRzfú
tozott. Az olajátereazt6 gyilrti belső expanziós rugóval van el-

. látva, 

A dugattyuk a palást max. átmérője alapján három'·ére,tcso
portra oszlanak /A,C,E/. Az A jelti dugatty~ak 3 csapozcg-furat
csoportja van. A hengerfuratok szintén A,C,E csoportokat kópo1.
nek. E jelölések a dugattyun és a hengertömb alsó eikjAban a 
hengerekkel szemben találhatók! 

A dugattyu eulya kb. 335 g, max. eltérés 2,5 g lehet. 

Méretek: 

Méretoaztályok 
Normál Megnevezés A e E 
méret Henger 76,000 76,020 76,040 

furat 76,010 76,030 76,050 
Dugattyu 75,940 75,960 75,900 

75,950 75,970 75 • 9']0 

!!r 76,200 76,220 76,240 
+0,2 

76,210 76,230 76,250 
D 76,140 76,160 76,100 

76,150 76,170 76,190 

+' Hf 76,400 76,420 76,440 
ID 

+0,4 76,410 76,430 76,450 .. 
'ID 

D 76,340 76,360 76,380 .!1 
~ 76,350 76,370 76,390 

H 

Hf 76,600 76,óZO 76,640 
+-0,6 76,610 16,030 76,650 

D 76,540 76,560 76,580 
76,550 76,570 76,590 
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12, 
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14, 
15, 

16, 

17, 

Hcc;nevczés 

Duc:o. t tyu /aJapmérctU/ 
Du.sattyu + 0,2 

Duc;attyu + 0,4 

Duc:::i. t t.yu + o,G 
l!cneortömb 

Olajlchuzó eyüri.i 

Olajlehuzó f5YÜI'Ü -10,2 

Olajlohuzó r;yürü +0,4 

Olajlchu,zó eyürü +O,(, 

Komprcoozió {;Y'Urü 

l<omprconzirí ryürü +0,2 

Komprcoozió r:yUrü +0,4 

J-:omprcsmüó gyl\rü tO,G 
OlajátcrcGztö r:yUrü 

Olaj,í.tcrc:::~tú cyuru +U,2 

0 lajú tcrc~tz tő c:yür'U +0,4 
Olaj,lLcrcozLő r;yllrü +O,G 

• • 1·,,c_1_l ,'.i,-l 0 L 

Cüktizir.1: Db. szám 

2101-)004015 ,1 

2101-J.00,iO 15-21 ,1 

2 J.O l-1C040 lS-2 2 4 
:~ 101-100.1015-?3 ,\ 

2101-1002011 1 

?101-1004025 

2101-]001\025-21 4 
2101-100 ,102 5-22 4 

2101-1004025-23 

2101-10040;0 4 
210 l-líl04030-2 l 4 

2101-100~030-2.2 4 
2 J O 1-1004030-23 4 
~101-1(104035 ,, 
? 101-1004035-;21 4 
2101-100.1cn':>-22 ,1 

Y' 

2101-100,1035-23 4 
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J. az. rnellól-J.ct 
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J. ONIIHOIS 

l
: ;11,i100t1Ha IIIJHIOtOIHI Z/Ot-~+1111 llll/ /l/010/HJ 
l ro1·100•m -ll 

l.ábra A dugattyú, a dugottyúoaapur.eg 
á!!I a ·dugattyúgytirHk. 

2,ábra A hengert dugattyú, d.ueattyúceupezeg éa dugattyúgyllrUk mut,;un
codett tö méretei, 

4 

.C;} \ 
. '1 J 

i /; (1 
J 1 

]· 
_, 

! "" 

©---' 
: . . .1 . 

1 [') ] "~ 

' 
- ·-~'. ... !, ·~· -~) '."•l; '·---~-' ) 
... ·-. • 'Ji.J·•'; .: . 

J.9.bro A heneerek mérése turat
móróvel /indikátorral/ 

e: 

4.ábra 

l ... --- - ---- -- . - ---· 
~ 

A hengerturatok mérési vázlate. .. 
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Sornzúm 

I. 

1. 
2. 

3. 

II. 

1, 

2. 

3. 

4. 

~-
] lJ. 

l. 

2. 

J.V • 

v. 

VI. 

TECIINOIDGIAI SORREND 

Munkafolyamat megnevezése: 
Henger, dugattyu, dugattyugyUrU 
felujitás 

Tipua: VAZ 2101-2102 

Munkafolyamat rövid leirása 

Az alkatréozek tioztitúoa 
A hcnr;ortUmb t.loz-U Ui.no. 
A hengertömb vizkömcntcoi
tése 
A dugattyu, dugattyur;yüril 
tioztitá:.m 

Az alkatréozck hibnfclvéte
lezéoc 
A hcn1ser hibnrc1Vl~tclo;:ó:-w 

A duc;attyu h.i ba f'clvé te Jczóse 
Az olajlchuzó r,yürü hilmfel
vétclczésc 

A kompreoozióGYUrU hibafcl
vótclo 

Olajátcreoztó r,yilrü hibafel
vétclc 

Az alkatréozck fcJ uj i'táon 

A henc;cr f inomfuró.m:1 

A hcnr,cr honol:.í.:-w. 

A hcnr,crLömb j.:ivit:ín utáni 
tiozLHúoa 

Dur;attyu~ dueattyugyi.it'il eló
ozerolése 

A motor járatúaa 

MUvelc\i 
u~~[li tao 

Mo,;jer;y.., 
7.,0G 

I-10020)-1/1 ló 

r-1002011/2 

I-10040 

J-1002011 

J-1004015 

J-1004025 

J-1004030 

J-1004035 

N-1002011/l 

N-1002011/2 

I-100-2011/1 

L-10040 

M-100 

* l';;:,,~n oz:í.molc n m0gnevf!zeLt fő munkafázisokra kidoleozott 
miiveleti utaaitánok nzononitRsára szolgál, /tetf3ZÓ1Pf:_';0D 

kódot válnszthntunk/. 

V 

-
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MŰVELETI UTASITÁS 

Müvclet megnevezése: Hüvcleti utasi tán fi zámn: 

A hengertömb tisztitáGn I-1002011/l 

1'ipus: VA7, 2101-2102 

Gsz. Mlivclct részleten 
cirásn 

1. lfongertömböt ezerclóanztaJ
ra holyezi. 

t:zcrcló
o.sztal 

2. OlajCsa.tornát /kézi hajtó- Kéz.ihaj
szárra hec;csztctt/, nz olaj- tószár 
.furattal azonos átmérójH 
csir,nfuróval útdörzoöli. 

3. JJevgcrtömböt célmosó kocnira 
helyezi, olajfuratokra coat
lakoztat. 

4. Finommonó kéGzUlékbc betolja, 
r,épct inditja, monsa; 
Hooószcr: nábapon T 
I1os6ozcr hőfoka: 05-90 °c 
Töményoég: 3-;:, 

Fi.íziaidót próba G:;rnr.int mcg

határoz;;-p·. 

5. r:ú;zülékct lcálli 1·,J·.\ kocni t ki

huzm olaj fura tokról csat,lako
z;ín t old j n. 

6. Olajfurat,okat nyomólevcc;óvcl 

;.ít.fuvatj a. 

Célmosó 
kocsi 

Moa6ké
ozUlék 

7. llcneertömböt a kocsiról leeme1i1 

rakodólapra h·elyez\ 
Rakodó
lap 

Anyac; 

"R.íbapnn T'' 
olr.ln t 

• 
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V, 
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.Ua.:-:::.1la-::: 

~,s;. az 
aoran A meghibásodás~ 

leirása 

1. A henger belsó felülete 
karcolt, kisoéretü be
rágódás tapasztall:ató. 

2. A henger belső :elülete 
kopott, oválissá, kupos
sá vált /A mérést a no
tor hossz és kereszt te~
gelye irányában, ::élység
ben három különOözó si~
ban kell elvégezni./ lásd. 
3., 4. ábrák. 

Alapo.éretnél: 

I. javítási lépcső 

• 

I 

• 

6.sz.melléklet 

EI3.cL:""':::~~:3L~ u~~s:~13 
/Lási.:~2,3,!. i:ráLat/ giba!elvé~el~ ~tasitás s=á=.a: 

/12. cléal/ 
J-1C020ll 

Alkatrész megnevezése: 
Hengertöob /hengeriurat/ 

Tipus: VAZ 2101-2102 
Gyári cikkszácl: 210l-1C020ll 
Anyag: ÖV-25 

Használan- Méretek 
dó mérócUsz. névl. ~e:enged~etó 

jav.nél- javi-
kül tással 

Sze::revétele
zés, ké::i na
gyító. 

ép ép kar-
colt 

Javitás 

mádja 

hona-
lás 

müv~leti uta
si tas szár::la 

:1-1002011/2 

':'u=at=.éró i::-i- Íí'6,coc- ~ü:-é
dikátor óra, i76,050 . sen 

i76, 100 :!:'!ono- ll-1002011/2 alatt lás 
A 96137 . , .. = belüli rl 6 l O ,. / 

Je-u érték 'IJ7 , C .... inqm- 1:-1002011 1. etalon felett furas 

furatr:.éró 
indi~:átor
óra 
A 96137· j e
lü etalo!1 

~76,200 
iil76,250 

= 
türé
sen 
be!üli 
é::.-té:: 

<, 

~76,300 
mm a~tt 
776,;cc 
r.im fe
lett 

hona- N-100201.1/2 
lás 
I.jav. 
lépcsó-
be 

hono
l.ás 

finoo- ::-!CC2011/1 
!:irás 
ho~~lá.s ::-1cc2011/2 
a ..1..i.. 

javitási 
lépcsó:=e 

( ' 

Megj. 

elózóleg: 
a henger-
töob tel.-
res hiba-
~lvétele-

zese. 



i· 

1. 2. 3. 

II. javitási lépcsö furatméró 
indikátor-
óra 
A 96137 je-
lU etalon 

III. javitási lépcsó - n -

4 •. 

/ 

' 

!076,400 
!076,450 

mm 

1$76,600 
1$76,650 

mm 

( 

5. 6. 7. s. 9. 

türésen ~76,500 mm hono- N-1002011/2 
belüli alatt lás 
érték ~76,500 mm finom- N-1002011/1 felett furás 

honolás N-1002011/2 
III. jav. 
lépcsöre 

tűrésen ~76,700 mm h~~- N-1002011/2 
belüli alatt 
érték ~76,700 mm se lej-

-felett tezni 

~ Feltételezett, illetve lehetséges hibákat irte.ra. le. Gondolom e rövid részlet meg3Yózóen igezolje, 
mennyire fontos a jevitási tevékenység megvalósitásába~ ez eszközök javitási utasitásáben foglalt 
müszaki inf'orrnicióhelmaz. 
Ezen inf'orraációhalmaz teszi lehetővé azt, hogy a javite.ndó eszköz javítási ~eltételrendszerét be
épi thessük a javi tóbázis tec!J.nológiai rendjé'oe. 

1-' 

"' "' 


