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SPECI FIKATIONER
Bränslefilter
Typ .. . ... . ...•.•..•.•. • ......•..•.•.•..•..•. • .....
Bytesintervall ..•. , . ... ...•.•....•.. .. •.•..•.. . .......

Pappersfilter
BO 000 km

Bränslepump
Typ ..... ........ .•.•. . ... . . , .•....•....•..•.•. , •..
Kapacitet . .... .......•....•....•.... • .•..•..........
Strömförbrukning .... . . . ... ......•. ...•. • . .•. .. .•.. ...

Elektrisk rotorpump
100 dm 3 / h vid 5 kp /cm 2
Maxima It 8.5 Amp.

Tillsatsluftslid
Helt öppen
Helt stängd ......•......•..•....•... ... •.... . ..•.....
Sy stemtryck ........• . • .• . .•.•....•.... . ....•.... . ...
Av stängni ngstryck .. . ...•.•..•.•....•.. .. ..... . . • •.•...
Styrtryck ...... . . ......•.. . .• ....•..• . •.... .. •• .. . . .

Vid -30°C
Vid +10 oC (Efter 5 min. körning
vid omgivningstemperatur +2 0 0 C)
4,5-5,2 kp/cm 2
1)-2,4 kp /cm 2
3,7±O,2 kp/cm 2 vid varm motor

Luftfilter
Typ . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . ..
Bytesinterva ll . .. . • .........•.•....•..... .. ..•..•.•. ..

Pappersfilter
40000 km

CO-värde
Varm motor och tomgång .. . • .... • .. ..•.•.. . .. , ..••• .. ...
(USA) ..... .. . . . . . . . . . • . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . •.•.. .

0,5- 3,0 %
1,5 %

VERKTYG
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5011
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5013

5012

~~~

(

5015

Specia lverktyg för CI -systemet
999 (SVOI
5011 Ma nometer för mätni ng av systemtryck , av·
stängningstryck och styrtryel< .
5012 n ng fö r montering av bränsleledn ingar 5 och 8
mm diam.

5013 Samma som ovan men för led ning med 10 mm

diameter.

\
5014

5014 Mätare för kontroll av insprutningsventi lernas
bränsleavvikelse .
5015 Nyckel 3 mm för CO-justering.

..
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ALLMÄNT

el Bränsleinsprutningssystem
2. Tillsatsluftslid
3. Tomg4ngsjusterskl'uv

5. Insugningsrör
6. Luftmöngdmåtare
7. Brönslemängdmätare

4 . Kallstartventil

8. Luftrenare

1.lnsprutningsventil

Luftmängdmätare

Bränslemängdmätare

\

/
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Mängdmätare
2

9 . Termotidgivare
10. StyrtrycksventU

11 . BränsleflIter
12. 13. Säkerhets relä och pumprelä

Motorerna B 20 E och B 20 F är utrustade med ett
bränsleinsprutningssystem med beteckningen el. el
stAr för kontinuerlig insprutning leontinuous Injectio n) med vilket menas att insprutningsventilerna är
öppna, dvs. sprutar bränsle, hela tiden när motorn
arbetar. Bränsleregleringen sker alltsA inte genom att
insprutningstiden varieras utan genom reglering av
bränsleflödet till insprutningsventilerna.
Princ ipen för el·systemet är att man kontinuerligt
mäter den till motorn inströmmande luftmängden
och låter denna bestämma hur mycket bränsle som i
ett givet ögonblick ska tillföras motorn. Mätningen av
insugningsluften och regleringen av bränslet sker i en
s.k. mängdmätare som kan sägas vara el -systemets
"hjärta". Mängdmätaren kan i sin tur delas upp i
luftmängdmätare och bränslemängdmätare.
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PRINCIPEN FÖR CI-SYSTEMETS BRÄNSLEREGLERING
Luftmängdmätaren bestAr aven rörlig mätskiva placerad i en kona.
När luften strömmar genom konan, nerifrän och upp,
lyfts mätskivan till det läge där spa lten A mellan
kona n och mätskivan blir tillräckligt stor för att
släppa igenom den aktuella luftmängden. Vid stor
luhmängd lyfts alltså mätskivan ti ll ett högt läge, och
vid liten luftmängd till ett lägt läge.

Mätskivans rörelse överförs, med hjälp aven hävarm,
l, till en styrkolv, 2, i bränslemängdmätaren.
Hävarmen är försedd med en motvikt, 3, som "upphäver" mätskivans och hävarmens egen vikt.

vo~vo
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Styrko lven löper i en cy lind er, som är försedd med
fyra slitsar, 4, en för varje cylinder. Kolven har en
styrka nt, S, som frilägger slitsarna när den lyfts upp.
Vid lågt läge för mätskivan och därmed styrkolven,
friläggs en mindre del av slitsarna, vid högt läge
friläggs en större del.

o
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FullastgAng

För att bränslemängden genom slitsarna alltid ska
vara proportionell mot den frilagda slitsarean måste
tryckskillnaden mellan bAda sidor alltid vara konstant. Detta möj liggörs av fyra differenstryckv.ntiler,
en för varje slits, vi lka ger ett konstant tryckfall på
0,1 kp/cm 2 över slitsarna.

'
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Den principiella uppbyggnaden av mängdmätaren
framgå r av bilden där den röda färgen avser bränslet till ·
och från si itsarna, den brandgula färgen bränslet ti II
insprutningsventilerna medan slut ligen den gula
färgen avser ett styrtryck som hindrar styrkolv en frän
att ge för stort utslag vid vibrationer och hastig
ök ning av insugningsluften.
Oett. är principen för el-systemets bränslereglering.
1. Mötskiv8

7. Till styru yckventll

2. Hävarm

8 , Styrkalv

3.
4,
5.
6.

Inlopp för bränslepump
Difforonstryckventil
Till inspn.n nin gsvent il
Styrkant

9 . Systemtryckventi l
10. Utlopp till bränsletank
11. Motvikt

CI-SYSTEMETS PRINCIPIELLA UPPBYGGNAD
e l-systemet består, förutom av mängdmätaren, av ett
flertal komponenter som ska samverka för att ge ett
bra resultat vid olika driftförhällanden.
Den ko mpletta uppbyggnaden framgår schemat iskt av
bilden.

3
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De o lika komponenterna samt e l-systemets totala
fu nk t ion behandlas under rubriken Beskrivning_ I
beskrivningen indelas el -systemet i de tre delsystemen: lyftsystem, bränslesystem och elsystem.
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Luft med

Luft med

Bränsle med

Tryck löst

Bränsle med

Br'änsle med

lItmosfärsu'yc k

undertryc k

syStemtryck

bränsle

insprutningstryck

styrtryck

ca 3 kp/cm 2

ca 3, 7 kp/cm 2
(vid varm motor)

ca 4,5 kp/cm 2
1. Bränsletank

2.
3.
4.
5.

4

Bränslepump
Tryckackumulator
Bränslefilter
Luftrenare

6. Luftmängdsmätllre
7. Bränslemängdmätere

8. Luft5piäll
9 . TomgAngsjustoukruv
lO . TillsatsluftslId

11 . Kellstertventil
12. lnsugningsrör
13, Styrtrycksregu lator
14. In sprutningsventil
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BESKRIVNING AV KOMPONENTER
Luftsystemet
Tlllluftsystemet hör de komponenter som behövs för
att rena, mäta, reglera och leda luften till motor·
cylindrarna dvs. luftrenare, luftmängdmätare, luft·

spjäll insugningsrör, samt tomgllngsjustering och till·
satsluftslid.
Komponenterna beskrivs här i ovan nämnda ordning,
dvs. beskrivningen följer luftens väg genom systemet.

Luftrenaren

bestAr av ett utbytbart luftfilter, av papperstyp, samt
en behllllare i vilken luftfiltret är placerat.
Luftfi ltret ska bytas varje 40 000 km.

När luften strömmar frAn luftintaget till luftrenarens
centrum passerar den genom luftfiltret varvid den
renas frAn föroreningar som kan skada motorn .
Frlln luftrenaren strömmar luften upp!!t till luft·
mängdmätaren .

2

Luftmängdmätaren
bestär i princip, aven kona 1, samt en i konan rörlig
mätskiva 2.
Mätskivan är förbunden med en hävarm 8, vilken
överför mätskivans röre lse via medbringaren 6, till

bränSlemängdmätarens styrkolv. Mätskivans och häv·
armens vikt uppvägs av motvikten 4.
För CO·justering finns en justerskruv 3, och en
justerhävarm 7, med vilka styrkolvens grundinställ·
ning kan reg leras.
VOLVO
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Luften, som strömmar från luftrenaren, lyfter mätskivan sil mycket att spalten mellan mätskiva n och
konan blir tillräckligt stor för att släppa igenom den
aktue lla luftmängden vilk en, som tidigare nämnts,
regl era s av luftspjä ll et.

.....

,

VOLVO

Motorn kräver olika blandningsförhåll anden vid olika
belastningar. Konan är därför utformad sil att mät·
sk ivan måste höja sig mera, för en given luftm ängds·
ökn ing, ju högre belastningen är.

....

Luftspjället
är placerat
gaspedalen.

insugningsröret och manövr.ras med

VOLVO
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Med luftspj ället reglera s luftmängden till motorn och
därmed motorns varvtal. Ju större luftmängd ju högre
varvtal.

6
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Tomgångsjusterskruven
är placerad i en by pass·ledning över luftspjället.

-Med tomgångsjusterskruven kan by pass·ledningens
genomströmningsarea ökas e ll er minskas, varv id luf·
ten till motorn, och därmed tomgångsvarvtalet höjs
eller sänks.

Tillsatsluftsliden
sitter monterad på insugningsröret och är, i likhet
med tomgångsjusterskruven, inkopplad i en by pass·
ledning över luftspjället.
När motorn är kall trycker b im eta llfjädern 3,
sliden 2, varv id lu ftkana len, 5, hål ls öppen .

p~

När startmotorn arbetar samt när motorn har stertat
flyter ström genom ellindningen 1, som därmed
värmer upp bimetallfjädern . När bimeta llfj ädern
värms upp böjer den sig ifrån sliden som därmed
stänger kanalen, 5, med hjälp av spiralfjädern 4.

-Vid kal lstart och var m körn ing ar till satsluftslid
öppen, va rvid moto rn erhå ller extra luft och darmed
högre tomgångsvarvta l.

VOLVO
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Bränslesystemet
Till bränslesystemet hör de komponenter som behövs
för att mata, rena, reglera och förde la bränslet ti II
motorcy li ndrarna, dvs. bränslepump, tryckackumula·
tor, bränslefi lter, bränslemängdmätare, styrtrycksven·
ti l, insprutn ingsventiler samt ka llstartvent il och bräns·
le ledningar.

Komponenterna beskrivs här i ovannämnda ordning

dvs. beskrivningen följer bränslets väg genom syste·
met.

Bränslepumpen
är en elektriskt driven rotorpu mp placerad omedel·
bart framför bränsletanken.
Bränslepumpen erhäller ström i och med att .tart·
motorn är inkopplad eller att motorn går.
Bränslet sugs från tanken genom inloppet 3, till
pumprotorn 4. Frän pumprotorn trycks bränslet förbi
elrotorn 1, och genom ut loppet 5.

Om trycket av nägon an ledning skulle bli onormalt
högt Istapp i bränsleledningar etc.) öppnas en in·
byggd överströmningsventi l varvid bräns let pumpas
runt inne i pumpen uta n ytterligare tryckstegr ing.

I utloppet sitter en backve ntil som hindrar bränslet
frå n att strömma t illbaka, frän systemet, när bränsle·
pumpen inte arbetar.

VOLVO
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1

Tryckacku mulatorn

2

är placerad intill bränslepumpen och har till uppgift
att tillsammans med bränslepumpens backventil kvarhAlla ett visst tryck i bränslesystemet även när motorn
och därmed bränslepumpen Inte arbetar.
När bränslepumpen arbetar trycks bränslet genom
inloppet 1, till ackumulator hu set 3, varv id membranet 4, och kolven trycks mot ans laget 5.
Därmed pressas fjädern 6, ihop.

'.,.
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Samtid igt som fjädern pressas ihop strömmar bränsle
genom utloppet 2, till bränslefIltret och bränsle·
mängdmätaren.

När motorn, och därmed bränslepumpen, stannar
stänger en ventil, i bränslemängdmätaren, returled·
ningen till tanken samtidigt som backventilen i
bränslepumpen hindrar bränslet frAn att bakvägen
strömma till tanken. Det tryck som därmed kvarstår
kallas systemets avstängningstryck och uppgär t ill ca
2 kp/cm 2 . Avstängningstrycket bibehälles under läng,
re tid genom att membranet 4, som päverkas av
fjädern 6, trycker ut lagrat bränsle i ledningarna.
Detta gör att bränslesystemet alltid stär under tryck,
s.k. avstä ngningstryck, vilket eliminerar ångbildn ing
och underlättar start.
Tryckackumulatorn har även en ljuddämpande funktion eftersom den utjämnar tryckstötar i systemet.

VOLVO
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Bränslefiltret
är ett finfilter av papperstyp kompletterat med
nylonsil och är placerat mellan tryckackumulatorn
och bränslemängdmätaren.
Filtret ska bytas varje 80 000 km och är konstruerat
tör en viss genomströmningsriktning som anges med
pilar.
, . UtlOpP

2. NylonsII
3. Pappersfilter

4. Pit för genomströmning sriktni ng
5. Gummikon
6, Inlopp

VOLVO
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Bränslemängdmätaren
reglerar och fördelar bränslemängden till insprutningsventilerna i proportion till den insugna luftmängden.
Bränslemängdmätaren består av:
En systemtrycksventil 1, som reglerar dels trycket till
bränslemängdmätaren dels avstängningstrycket.
En styrventil 2, som reglerar och förde lar bränslet til l
lnsprutningsventi lerna.
Fyra differenstryckventIler 3. (en för varje insprutningsventil) som håller tryckförhållandet mellan styrventilens in- och utlopp konstant.

Sysremrryckventil

reglerar bränsletrycket till bränslemängdmätaren. Understiger bränsletrycket 4,5 kp/cm 2 stänger ventilen
återledningskanalen till tanken.

När trycket ökar och överstiger 4,5 kp/cm 2 öppnar
ventilen återledningen och överskottsbränslet kan
strömma ti ll tanken.

10
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Styrventilen
bestAr aven cylinder 1, i vilken den av måtskivan
reg lerade styrko lven 2, löper. Cylinderväggen har fyra
slitsar 3, genom vilka bränslet strömmar till de fyra
differenstryckventilerna, en för varje slits.
Beroende pä vilket läge mätskivan har i konan
frilägger styrkolven större eller mindre del av sli tsar·
na, ju högre mätskivan befinner sig ju mera fri läggs
slitsarna och ju mera bränsle strömmar det t ill
differenstryckventilernas övre kammare.
Pä styrkolvens ovansida verkar, som tid igare nämnts,
ett styrtryck som motverkar ko lvens rörelse uppåt.

Styrtrycket
erhälls genom att en del av bränslet frän inloppet
avgrenas och leds till styrko lvens ovansida. Därifrån
leds bränslet vidare först till en styrtrycksvent il och
därefter til l tanke n.
Styrtrycket regleras av styrtrycksventilen och uppgär
normalt till 3,7 kp/cm 2 .
Bränslet som överför styrtrycket fy ller rummet ovan·
för ko lven och passerar därmed en strypkanal. Stryp.
VOLVO

Ull")

ningen dämpar mätskivans rörel ser, sA att den ej får

för sto rt utslag vid hastigt gaspådrag.
Styrtrycksventilen
reglerar, under varmkörning, styrtrycket i förhållande
till motortemperaturen sA att motorn då erhåller en
fetare bränsle·luftblandning. När motorn uppnått
normal arbetstemperatur hälls styrtrycket konstant
på ca. 3,7 kp/cm 2 .

2

3
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När bimetallfjädern 4, är kall böjs den nedåt och
trycker ihop spira lfj ädern 2. Hoptryckningen ökar ju
kallare omgivningen (motorn) och därmed bimetallfjädern är. Hoptryckningen av spira lfj ädern medför
att membranventilen, 1, öppnar varvid bränslet lättare
kan passera till tanken, varvid styrtrycket sju nker. När
styrtrycket sjunker, ökar mätskivans och därmed
styrko lvens utslag vid en given mängd insugen luft
och motorn erhål ler en fetare bränsle·luftblandning.
När motorn startat flyter ström genom lindningen 3,
runt bimetallfjädern, som därmed värms upp.
Spiralfjädern av lastas nu varvid membranventilen
stänger och styrtrycket ökar .

VOLVO
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Kall motor:
Stor öpp ningsarea (1)
Lågt st Yrtryck
Fet bränsleblandning

Varm motor:
Liten öppningsarea (2)
Högt styrtryck
Mager bränsleblandn ing
11
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Differenstryckventilerna

har till uppgift att hålla en konstant tryckskilinad
rnellan slitsarnas in- och utloppssida, oberoende av
hur mycket bränsle som strömmar genom slitsarna _
Detta är nämligen en förutsättning om insprutnings'
mängden ska bli proportionell mot styrkolvens och
mätskivans läge.
Var och en av de fyra differenstryckventi lerna bestAr
av två kamrar åtskilda av ett stä lmembran . I de övre
kamrerna 3. som är kopp lade til l slitsarnas utlopp,
sitter dels en venti l 4, vars inloppsarea vari erar med

membranets 2 läge, dels en spiralfjäder 5, som trycker
pil membranet. De undre kamrarna stär genom
kanaler i förbindelse del s med varandra dels med
slitsarnas inlopp .

Membranet är böjligt och intar alltid det läge där
trycket pli dess övre och undersida är lika sto rt, s.k.
jämnviktsläge.

Bränsletrycket i den undre kammaren motsvarar all tid
systemtrycket, lät oss säga 4,5 kp/ cm 2 .
I den övre ka mmare n ska då, vid jämnvikt, sp iral·
fjädertrycket oc h bränsletrycket tillsammans uppgå
till 4,5 kp/ cm 2 . Eftersom trycket från spiralfjädern
utgör 0,1 kp/cm 2 blir bränsletrycket 4,4 kp/c m 2 .
Tryckskillnanden mellan den undre och övre kam·
maren, och därmed slitsarnas båda sidor, är alltsA
O,, kp/cm 2 och orsakas av den övre kammarens
spiralfjäder.

L -- - - - - - - --L_ _ ...J VOLVO
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Ökar bränslemängden från styrventilen, stiger trycket
i övre kammaren och membranet förskjuts nedät
varvid venti löppni ng en ti ll insprutarna blir större. När
ve nt ilöppningen b livit så stor att den ökade bränsle·
mängden till kammaren motsva ra s aven lika stor

ök ning trAn kamma ren, till insprutarna, har membra·
net nAtt sitt nya jämviktsläge.
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Insprutni ngsventiler
bestAr aven fjäderbelastad tallriksventil oeh öppnar
vid ett bränsletryek av 3,3 kp/em 2 . Ventilens utformning gör att bränslet finfördelas även vid relativt smA
bränslemängder.

Eftersom ventilerna oppnas av bränsletrycket Kommer Insprutningen att bli kontinuerlig medan däremot
f lödet dvs. bränslemängden varierar med den insugna
luftmängden.
Insprutningsventilerna är, med en gummibussning,
monterade till en hållare på cylinderlocket. Varje
ventil hålls på plats med hjälp aven hållare och en
IlIsbricka.
Kallstartventil
ger motorn extra bränsle vid kallstart.
Kallstartventilen består av ett hus vilket innehåller en
magnetlindning, ett ankare samt returfjäder och
packning. När magnetlindningen 1, är strömlös pressas packningen 4, mot inloppet av ankaret 3, vi lken i
sin tur påverkas av returfjädern 2. Kallstartventilen
hälls därmed stängd. När magnetlindningen matas med
ström frän termotidgivaren dras ankaret ner varvid

bränslet rycks förbi packningen, igenom kallstartventilen och in I insugningsröret.
Insprutningstiden regleras av termotidgivaren. V id

-20 o C och kellare ger kallstartventilen tillskottsbränsle I 12 sek. V id högre temperatur (varmare) än

-20°C avtar kallstartventilans insprutningstid successivt för att vid +35 0 C helt upphöra.
Kallstartventi len sprutar in bränsle endast när startmotOrn körs. Startar motorn och startmotorn stängs

av innan den av termotidgiveren uppmätta insprutningstiden är slut upphör kallstartventi len att spruta
bränsle.
Termotidgivaren
reglerar hur länge kallstartventilen ska ge extra
bränsle.
Termotidgivaren består aven hermetisk sluten kropp i
vilken ett kontaktpar reglerade med en bimetallfjäder
är placerade. Runt bimetallfjädern är tvä elledningar
lindade, en från kallstartventilen och en frän startmotorn .

Vid kall motor (under +35 0 C) är kontakterna 1,
slutna. När startmotnrn arbetar flyter då ström frän
denna till kallstartventilen och via ledning 4, och
kontakterna 1, till jord. Samtidigt flyter ström frän
startmotorn via ledning 3, och kontakterna 1, till jord
Så länge kontakterna 1, är slutna och startmotorn
ti ll kopplad sprutar kallstartventi len. Ledning 3, värmer eme ll ertid upp bimeta llfjädern 2, som därmed
böjer sig varvid kontakterna 1, öppnar och kallstartvent ilen upphör att spruta. Uppvärmningstiden varierar med motortemperaturen, ju varmare motorn är ju
VOLVO
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kortare bli r uppvärmningstiden, för bimetallfjädern,
och därmed insprutningstiden tör kallstartventi len.
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Elsystemet
(j)
w

1. Startmotor
2. T ändspole

@

3. Säkringsdos3
4. Huvudrelä

5. PumpreUI

7. Kallstartventil
8. M ängdmätare

9 . TIllsatsluftslid
10. $tyrtrycksvcntil
11 . Bränslopump

6. Termotidgivare
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Funktion
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När tändningen släs till flyter ström frän tändspolens
anslutning 15, ti ll huvudreläets anslutning 86, vidare
genom reläets spole till anslutning 85, och slutligen
till mängdmätaren och jord , Huvudreläet slllr alltsä
till.
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14

När nyckeln vrids till startläge, flyter ström frän
startmotorns anslutning 50, till huvudreläets anslut·
ning 87, genom de slutna kontakterna til l anslutning
30, och vidare t ill pumprelåets anslutn ing 86 . Frän
anslutning 86, genom reläets spo le ti ll an,'utning 85 ,
och jord , Pumpreläet slär nu till.

'l
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Ström flyter nu frlln säkring nr 7, till pumpreläets
anslutning 3D, genom de slutna kontakterna till
anslutning 87, och vidare till bränslepumpen och jord.
8ränslepumpen pumpar nu bränsle. Samtidigt med
bränslepumpen erhäller styrtryckventilen och tillsats·
luftsliden ström.

._._ ...,

När startmotorn gllr eller när motorn startat bryts
kontakterna vid mängdmätaren och jordningen upp·
hör. Huvudreläet slär därmed ifrän. Ström flyter nu
frän anslutning 86, till 87a, genom kontakterna till
anslutning 3D, varför pumpreläet förblir opäverkat.
8ränslepumpen pumpar fortfarande bräsn le.
Samtidigt som motorn startar och startmotorn kopplas
frän blir huvudreläets anslutning 87 strömlös.

VOLVO

10" <10

Vid mOtorstopp Imotorn stannar med tändningen
päslagen) sluts kontakten vid mängdmätaren. Huvud·
re läets anslutning 85, jordas nu och re läet slär ti ll ,
varvid anslutning 3D, kopp las ti ll anslutning 87.
Eftersom ans lutning 87 är ström lös slär nu även
pumpre läet ifrän varvid bränslepumpen stannar.
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När motorn stannas normalt (genom att tändningen
släs ifrän ) blir systemet strömlöst varför även bränsle·
pumpen stannar .
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Kallstartventilen erhä ller ström endast när startmotorn är inkopp lad samtidigt som motortemperaturen iir sä låg att termotidgivaren kopplar t ill.
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FELSÖKNINGSSCHEMOR
TÄNKBARA FEL I BRÄNSLEINSPRUTNINGSSYSTEMET

För symptom motor startar ej, se sidan lB .
c
>t!

Hög bränsleförbrukning

6

Låg toppfart (svag motor)

5

Sporadiska motorstopp

4

Ojämn gäng

3

'"c:

Svårstartad varm

2

Cl.

Svårstartad kall

1

~

>

'o

.-

~

ro

-o

en

20
21
21
21

::l

1
4
4
5

Batteri urladdat
I nsugningssystem luft otätt
Fördelarlock och tändledningar
Rotor
Brytarspetsar

22
22
22
22
23

8
9
10
12
15

Ventilspel
Kompressionstryck
Tändstift
Mätskiva felaktigt läge
Mängdmätare eller mätskiva kärvar

23
24
24
25
25

16
18
19
23
24

Luftfilter igensatt
Gasspjäll löst
Gesspjäll ell er reglage feljust.
8ränslepump strömförsörjning
Systemtryck för lågt

26
26
27
27
28

26
26
29
32
34

Styrtryck kall för lAgt
Styrtryck kall för högt
Tillsatsluftslid öppnar ej
Kallstartventil läcker
Mängdmätare läckage

28
28
29
29
29

35
35
39
40
40

30
30
30
30
31

1

x
x
x
x
x

x
x
x

2

3

4

5

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

6

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

i<

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

Styrtryck varm för lågt
Styrtryck varm för högt
Avstängningstryck för lågt
8ränslesystem yttre läckage
Bränslesystem inre läckage

x
x
x
x
x

x
x

X

x

x

42
42
44
44
47

Avstängningstryck för högt (inspr. läck)
Insprutare läckage
Kallstartventil öppnar ej
Termotidgivare avbrott
Bränsleledningar (filter) igensatta

x

31
32
33
33

48
48
53
53

Insprutar. igensatt
Mängdmätare igensatt
Fördelare ink!. reglering

34

55

34

56

Tändläge
Hållare för insprutare (O·ring), läckage
CO·inställning felaktig

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
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MOTORN ROTERAR MEN STARTAR EJ
Är luftböl9 mellan
insugn ,rör o luftfU ter fost mone oc h
utan sk ad o r

Finns erforderlig
gnista

Ja

- Ja

l-

Nol
Atgt!rde ländsystem ,

Finns bränsletryck i
led n. till ko llU6rtVen·
tll . Kör 118rtmOtor

med ländn. pi

Si unQ4)r Inspru tn ings-

Ja

I-

Nttj

Byt lökring.

Slkarheurol å oll or

Jo

!T~ndn , p~)

M/Sngd mlhare ko lv-

Kommer bränsle om
ko ntakt vid m llUkivB
10s$8$, (SI arier pump)

Hyck sregulat or eller
hävar m till möuk iv8
fehtkllg .

Noi /
Finns sp iln n ing vid
pumprel 8a n'I ulnlng

Noi /

dl

JI,I I I8(8.

f"

NOl /
Fel I stfömförsörj n lng Stanmo tor ·

Stortar brtinslepump
d l elkonlak t vid
mäuk ivs 105181 .

J,

NaJ /
F inns sPöM ing vid
t lltSl'lutuftst ldens
elanslut nlng .

led ning fr lin $Iart motor till d :o ' el ak tlg.

- J.

Startar httinslepump
dA mlh. klv8 Iyh e"

J. /

J.

Är möukivon$ läge
riktig t och fungerar
don utön k(lrvnlng.

NOl/

Är säkri ng
Nr. 7 hel.

N'J

ventil er vid upplyft
mÖl5kivt!.
(Tändni ng pAslagenL

säkerhet.relä .

Noi /
Är sökerhour.II helt ,
!Knöpper relil vid da·mo
kontak t vid möukiva) .

överledning vid elkonlakt I Iuftmängdm ÖUHO.

Ja

N'II
Fi nna spänn ing vid
brönSlepump,

Byt rel ä,

86.

J,
Fin ns SQiinnl ng vid
ansl . 87A pa säkerhewe lii,

(

J,
Pumprelä
felakt ig t ,

18

N'i /
Slikerhot&rolt\ ol le(
el.ledni ng till tänd·
spole fe ttlk,lg ,

N'I /
E,I-Iedningar till brilns,
lepump h lElkt lg ,

Ja

N'i/
Bränslopump letektig
eli ll( ledn ingar fol akllga.

Ledning tlllansl ,
87A fel aktig.

j
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Kör startmotor med

~

luftbäl(J domonterad .
Finns brt! n, letryc:k i
slang till kaIIstart ventil.

Är motor v(lrm ,

J,

"

-

I-

4~•.:::!"",

Sprutar ke lllturtven-

N'j

ti l. DA startmotor
körs,

J,

I

N.j

Sprutor ka ll startven·
III d& startmotor kör,

hOl,'
(Knllpper relll dl st.rt·
motOr körs) .

(Tändn ,

pa,

DemOntOrtI ' lIodning t ill
vem II, Sp rut er venti l

--

J,

fortfarande .

I

Ne;1

Följ. feltlnkbara : in .

Termotidgivore fel ·

spruter, licker, lIvIt.
tryck fe l. syste m otlll ,
CO·fel lns'''lIt .

ekt lg .

Ja
Koll.tartventll
fe lektlg ,

J.

1ID:J

Noj

I

N'il

BV1 rel1l (Gör

Finns spänn ing vid

om prov).

elanl lutnlng t ill ven·
til d A startmotor körs .

Ja

N'j

J,
Följder ttlnkbar!!:
Styrt ryck fel ll ktigt . ti ll·
tanluf ulid fel ak tig,

.ystem otätt .

I

Ka llStOrt vtnti l

Fel p A termolidgivare

"htktig.

el ler led nl ngllr' till d :o.

J.
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ÖVERSYN OCH UNDERHALLSTRIMNING
ÖVERSYN, OP. NR 15108

UNDERHÄLLSTRIMNING

Översynen är tänkt att utföras när ett fel inte direkt
kan analyseras till en viss detalj (med hjälp av
felsökningsschemat ell er på annat sätt),

Underhållstrimningen är tänkt att utföras när en kund
önskar få motOrn kontrollerad och justerad t.ex. före
en långresa,

I översynen ingår samtliga punkter, dock ej åtgärder

I underhållstrimningen ingår endast punkterna marke·
rade med *

under "Vid fel" ,

OBSI Före översynen (ej underhållstrimningen) ska
motorn ha varit avstängd så länge att den hunnit
kallna dvs, antagit omgivningens temperatur.

*

1. Demontera luftbälgen
För att undvika skador på luftbälgen, vilka kan
orsaka läckage, måste demonteringen ske med
extra försiktighet.
Kontrol lera att bä lg och O-ring är felfria.

*

2. Lossa kontaktstycket frAn kallstartventilen

,u

~

3, Lossa kontaktstyckena frAn styrtrycksventilen
och tillsatsluftsliden

I

J
VOLVO

101901
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* 4. Demontera fördelarlocket med tändkablar samt
rotorn

t~

Rengör och kontrollera att inga sprickor eller
andra skador finns pli fördelarlocket eller rotorn.
Byt skadade detaljer.

~~.
v,~".
*

5. Kontrollera: brytarspetsar, fördelaraxel, brytar·
platta
Brytarspetsarna fär inte vara sliriga eller brända .
Fördelarxel och brytarplatta fllr ej glappa (ett
knappt märkbart spel, 0,1 mm, är dock tillåtet
för fördelaraxeln) . Defekta detaljer byts.

..

r------r-----

:
,,
~

*

6. Smörj fördelaren:

o

NlIgra droppar olja typ Bosch 01V2 eller
motsvarande.
Ett tunt lager fett typ Bosch Ft1V4 eller
motsvarande

* 7.

Demontera tändstiften och ventilkilpan
Tvätta ventilklIpan och kontrollera packningen.

21
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*

8. Justera ventilerna och montera ventilkäpan
Ventilspelet ska vara 0,40- 0,45 mm.

'--'

Justeringen utfö rs med kolven i toppläge.

--------

Kontro llera packningen innan ventilklIpan mon·
teras.
9. Utför kompressionsprov
Anslut en startkontakt och manometer.

cVOL.VO
1011:10

*10. Kontrollera slutningsvinkaln och tändstiften
Sill på tändningen .
Mät slu tningsvinkeln som ska vara 62±3°.
Justera vid behov. Sill ifrll n tändningen.
Justera. vid behov byt, tändstiften.
Montera tändstiften.
VOLVO

100nl

*11. Montera rotor och fördelarlock med tänd ledningar

*12. Kontrollera mätskivans viloläge
Mätsk ivans översida skall ligga i jämnhöjd med
eller högst 1 mm under kona ns nederkant:

0-1mm

Vid fel:
Justera genom att böja ihop resp. räta ut
trädbygeln A, under mätskivan.

VOLVO
lOB 603
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*13. Demontera mängd mätaren tillsammans med
luftrenarens övre del
Lossa de fyra klämmorna och lyft rakt upp.

*14. Kontrollera att mätskivan är väl centrerad i
luft konan
Mätsk ivan fär abso lu t inte ligga mo t luftkonan i
nllgo n punkt.
Vid fel:

8

A

...

VOLVO

"

Lossa centrumskruven och skjut skivan
till rätt läge.

*15. Kontrollera att kärvning inte föreligger vid
mätskivans - hävarmens rörelse genom att lyfta
mätskivan
OBSI Styrtrycket orsakar ett motstll nd som
inte fär förväx las med kärvning.

I

/
r1

Vid fel:

VOLVO

10....

Felet kan bero på
A. Hävarmen kärvar i hus
B. Hävarmsaxeln kärvar i hus
C. Smuts i bränslemängdmätaren
Atgärd : Se renovering av mängdmätare sid. 36.

*16 . Kontrollera luftfiltret
Byt fi lter vid behov .

23
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*17. Montera mängdmätaren tillsammans med luft·
renarens överdel

*1 8. Kontrollera luftspjället
Luftspjället ska :
Sitta ordentligt fast pä axeln
inte kärva när man öppnar och stänger
det.

*19. Kontrollera att luftspjället stänger helt
Justera vid behov en ligt följande:
Lossa stoppskruven 1. Skruva upp stoppskruven
tills denna släpper frän anslaget.

VOLVO

Skruva ned skruven tills den precis vidrör
anslaget. skruva därefter ned den ytterligare 1/ 2
varv och läs fast den med muttern .

IOf 03~

*20. Kontrollera att luftspjället öppnar helt
Hävarmen pä spjällaxeln ska ligga an mot
fullga,an,laget vid nedryckt gaspedal.

24
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5011

*21. Anslut manometer

/.~

Lossa ledningen och anslut manometern 5011
mellan bränslemängdmätaren och ledningen till
styrtrycksventilen.
Ställ kranen i läge l (s1l att vredet pekar mot
bränslemängdmätaren) för mätning av systemtryck .

*22. SIA pli tändningen

VOLVO

101837

*23. Starta bränslepumpen genom att lossa elkon.
takten vid luftmängdmätaren
Startar inte pumpen, se symtom "Motorn
startar ej" sid. 18.

*24. Avläs systemtrycket pli mamnometern
Systemtrycket ska vara 4,5-5,2 kp/cm2 .
Vid fel:
Se kontroll av system- och avstängnings.
tryck sid. 40.

25
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*25. Vrid kranen \ill läge 2 för mätning av styrtryck
Kranen ska peka vinkelrätt mot anslu tning från
mängdmätaren .

26. Avläs styrtrycket
Korrekt styrtryck vid olika omgivningstempera·
turer framgår av diagramm et
Vid+20oC ska styrtrycket sAledes vara 1,6t O, 15
kp/cm 2 .

f,i1""" __~__~__+-__~~__-+'~
:
u'+-__~-4
o

\0

2.0

30

31

50

6&

86

,lo

50 10 10
104 121 140 158

ao'c

Vid fel:
Är trycket för lägt prova med en ny
styrtrycksventil. Är det för högt kontrol·
lera om returledningen är igensatt. Om
den är felfri, byt styrtrycksventil.

11& F

27. Anslut kontaktstycket till styrtrycksventilen.
Efter 3 minuter ska strytrycket ha stigit till
3,7±0,2 kp/cm 2 .
Utför under tiden punkt 28- 34.

28. Lossa slangarna frän tillsatsluftsliden.

VOLVO

101030
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29. Kontrollera att sliden är öppen
Vid +20 o C ska sliden vara halvöppen vid varm
motor ska sliden vara stängd. Kontrollera därför
med hjälp av spegel och lampa.
Felaktig luftslid byts.

30. Anslut kontaktstyckat till tillsatsluftsliden
Efter 5 min. ska sliden vara helt stängd. Utför
under tiden punkt 31- 35.

*31. Anslut kontaktstyckat till kallstartvantilan.

" \..J
VOLVO

101 '"

32. Demontera kallstartvantilen och kontrollara
dass täthet.
Läckande kallstartventil byts.
VOLVO

10."'3
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33. Demontera insprutningsventilerna.

.....

,

VOLVO

34. Kontrollera bränslemängdmätarens inre täthet
Kontrollen sker genom att iaktta insprutnings·
ventilerna.

Dessa fär fukta men ej droppa.
Om samtliga ventiler droppar kan det bero pli
att kolven kärvar i bränslemängdmätaren. Den·
na demonteas dll och rengörs, se renover ing av
mängdmätare sid

VOLVO

Felet kan även bero pli att O·ringarna till
cylindern är felaktiga. I sä fall byts bränsle·
mängdmätaren.

lD1H I

35. Kontrollera att styrtrycket stigit till 3,7±0,2
kp/cm 2 .
Vid fel :
Har inte styrtrycket stigit kontrollera
med testlampa om spänning finns i kon·
taktstycket.
Finns ingen spänning är ledningen fel·
aktig. Finns spänning byts s\yrtrycks·
ventilen. Har trycket stigit till felaktigt
värde byts likasä s\yrtrycksventilen,

36. Kontrollera att tillsatsluftsliden har ändrat läge,
se punkt 29 och 30.

Vid fel:
Om inte sliden har stängt gör följande :
A.

Knacka lätt på den. Om den då
stänger är den felfri. (Motorv ib rationerna medverkar normalt ti ll att
den stänger) .

8.

Kontrollera med testlampa att spän'
ning finns ikontaktstycket.
Finns inte spänning är ledningen
fe laktig. Finns spänning byts sliden.

28
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37. Anslut tillsatsluftslidens slangar
VOLVO
1(IIIQ<1!1

*38. Anslut kontaktstycket tillluftmängdmätaren
Pumpen ska nu stanna
Vid fel :
Stannar inte pumpen, kontroll era om den
stannar vid jordning av kontakten. I sA
fa ll är kontakten fe laktig. I annat fall är
säkerhetsreläet fe laktigt och byts. OBS I
Förväx la inte re läerna. Säkerhetsre läet
saknar svart jordledning.

*39. Kontrollera att avstängningstrycket är korrekt,
1,7-2,4 kp/cm 2 .
Om trycket sjunker successivt, se punkt 40, Om
trycket är konstant men felaktigt, se justering
av system· och avstängningstryck sid. 42.

*40. Kontrollera systemets täthet
Trycket fär inte sjunka märkbart under 1
minut. Om trycket sjunker för snabbt, se
kontroll av systemets täthet sid. 41.

29
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41. SIA ifrAn tändningen

1I0l..VO

100050

42. Kontrollera insprutningsventilernas täthet vid
avstängningstryck
Lyft mätskivan så att slitsarna I styrventi len
öppnas.

15s

Insprutningsventilerna fAr ej läcka mer än
droppe på 15 sek.
Insprutningsventil som läcker mer ska bytas.

VOLVO
10(11111

43. SIA pA tänd ningen

VOLVO
IIlII131

44. Kontrollera kallstartventilen
Placera kallstartventilen över ett uppsamlings·
kärl och kontrollera att den sprutar när start·
motorn körs.

Kallstartventilen ska spruta ca 12 sek vid
- 200C. Vid högre temperatur sänks insprut·
ningstiden för att helt upphöra vid temperatu·
rer över +3SoC.
Montera kallstartventilen.
Vid fel:
Kontrollera med testlampa att spänning
finns i kallstartventilens elledningar dA
startmotorn körs .
Finns spänning är ventilen felaktig och
byts. Finns ingen spänn ing är ledningarna
eller termotidgivaren felaktiga .

30
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45. Montera kallstartvontilen

VOL VO

101" 1

46. Anslut mätutrustning
Häng upp mätutrustningen 5014 pA skärmen
utanpå skärmskyddet. Anslut insprutningsven.
tilerna till mätutrustningen. Ställ kranen på
manometern i lägo 1.

MAX 0,3 kpJtrn"

G

,~

47. Kontrollera bränsletillförseln
Lyft mätskivan till ma xläge och håll den i detta
läge i 4 sek . System trycket får sjunka högst 0,3
kp/cm 2 .
Sjunker trycket mer än 0,3 kp/cm 2 kan delta
bero pil:

A.
B.
C.

För lite bränsle i tanken.
Igensatta bränsleledningar och filter
Läckage i bränsleledning eller dålig pumpkapacitet, prova med ny bränslepump.

48. Kontrollera bränsleavvikelsen för insprutning ..
ventilerna

Ska endast utföras vid konstaterad motorstör.
ning.

1.'01..1.'0

Lyft mätskivan till hälften och hAll den i detta
läge tills en bränslemängd av 100 cm 3 erhållits i
något av mätglasen. Släpp därefter mätskivan
Avvikelsen mellan största och minsta bränsl.mängd bör inte vara större än 15 %.

111111122
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2

3

4

100 ---- ----- ---- ----1---1---- ----

75 ----

----+--+---- ------ -- ---

Om avvikelsen är större än 15 %

Skift. ledningen mellan den ventil som avviker
mest frän de övriga, nr 2 pä bilden, och nägon
av de andra t ex nr 4.
Kvarstär den inbördes avvikelsen dvs nr 2
avviker fortfarande mest, byts denna insprutningsventil mot en ny.

1101..110

".'"

2

100 --- ---- ----

3

4

----+--+--------

75 --- ---- ---- ---- ----- ----4--1

Flyttar sig avvikelsen, dvs nr 4 är nu den ventil
som avviker mest, ligger felat i bränslemängd·
mätaren.
Rengör styrkolv och slitsar i bränslemängd·
mätaren, se sid. 37.
Om fe let kvarstär byt bränslemängdmätaren.

VOLVO
101M3

*49. Montera insprutningsventilerna

VOLVO

10111'"

*50. Ta bort manometern
Anslut ledningen frän styrtrycksventilen till
bränslemängdmätaren.

VOLVO

108'"
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"51. Montera luftbälgen
Kontrollera att luftbälg och O·ring är hela.

VOLVO

101050

"52. Anslut CO·mätare och avgasslang
Starta motorn.

--

VOLVO

101001

"53. Anslut varvräknare och stroboscop
Justera tänd läget
Tändläget ska vara 100 f ö d vid 10- 13 r/,
(600- 800 r/m).
Kontrollera centrifuga lreg lering.
Varmkör motorn och kontrollera att:
slangar och elans lutningar till motorn är oskada·
de och rätt anslutna,
bränsleledningar är rätt anslutna och fria frän
läckage,
samtliga komponenter är fast monterade.
Stanna motorn.

54. Kontrollera termotidgivaren.
Demontera ka ll startventilen och placera den
över ett uppsam lingskärl.
Kör startmotorn.
Kallstartventilen ska inte spruta (eftersom mo·
torn nu är varm) . Spruta den är termotidgivaren
felaktig och byts ut mot ny.
Montera kallstartventi len och starta motorn.
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"55. Kontrollera, vid behov justera, tomgängsvarvtalet
Tomgllngsvarvet ska vara:
13,3 ris (800 varvimin) med automatväxel
15,0 ris (900 varvimin) med manuell växel.

--~~

fR
UJ

"56. Kontrollera, vid behov justera, CO-värdet
CO·värdet skall vara 0,6-3,0 %.
(För USA till 1,5 %).
Stanna motorn
Demontera:

~~~\~~_ 5015

Varvräknare

VOLVO
1(181111

Startkontakt
CO·mätare
Avgasslang
OBSI Ta bort verktyget innan motorn varvas
upp. (Hävarmen kan skadas)
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REPARATIONSANVISNINGAR
Byte av luftbälg
Demontering
1. Lossa de blida klammorna, se bild
2. Lyft bort luftbälgen. Kontrollera att den är hel.
Skadad luftbälg byts mot ny.
3. Kontrollera Q·ringen pli luftmätaren. Skadad Q.
ring byts mot ny.

Montering
1. Sätt luftbälgen på p lats.
2. Dra at de båda k lammorna.
3 . Kontrollera att inget läckage finns mellan luft·
mätaren och insugningsröret.

Byte av luftfilter

1. Demontera luftbälgen.
2. Lossa kontaktstycket frlln mängdmätaren.
3. Knäpp loss låsbyg larna, luftrenarens överdel till·

sammans med mängdmätaren.
4. Ta bort luftfiltret.

5. Montera det nya filtret och luftrenarens överdel.
6. Anslut kontaktstycket til l mängdmätaren.
7. Montera luftbä lgen .
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Renovering av mängd mätare

Demontering
OBSI Innan en bränslel.dning demonteras ska alltid
ledningsanslutningarna rengöra, noggrant.
1. Demontera luftbälgen och dra lo,s fästbandet för
insprutn ingsledni ngarna.
2. Lossa insprutning,ledningarna ,amt styrtrycksled·
ningen frän bränslemängdmätaren.
VOLVO

lOB

l1li'

3. Lossa frAn mängdmätaren :
Kontaktstycket
Sränsleledningar för kallstartventil
och returbränsle.
4. Lossa bränsleledningen frän bränslefiltret.

5. Skruva loss fästskruvarna för mängdrnätaren och
lyft bort den.
6. Kontro ll era packningen. Skadade packningar byts
mot nya.

Isärtagning av mängdrnätaren
l. Sätt fast mängdmätaren mycket lätt i ett skruv·
stycke. För härd fastsättning kan skada mängd·
mätaren,
2. Lossa de tre skruvarna, och lyft bort bränsle·
mängdmätaren varsamt sA att inte styrkaiven faller
ut och skadas.
3. Kontrollera packningen. Skadad packning byts

mot ny.
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4. Ta bort mätskivans anslag genom att lossa de bäda
fästskruvarna.

VOlVO
I ~U'

5. Skruva loss fästskruvarna för hävarmens motvikt
och lyft bort motvikten.

VO l VO

108 248

6. Demontera hävarmen tillsammans med justerar.
men genom att ta bort läsringen, täckbrickan,
gummitätningen, fjäder och kulor samt axe l.
Slitna eller annars defekta detaljer byts mot nya.

Rengöring av styrkolv
Tvätta styrkolven och renbläs den med tryckluft.
Undersök kolven beträffande skador. Ar kolven repig
eller sl iten ska bränslemätaren bytas ut mot ny . Ren.
gör även slitsarna.
OBS! Största ren lighet ska iakktas. Använd ren vätska.
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Hopsättning av mängdmätare
1. Lägg hävarmen och justerarmen i läge . Justerarmen
ska monteras så att tullen för styrkolven är vänd
mot bränslemätaren. Axel, kulor, fj äder, gummi ·
tätningar, täckbrickor samt läsri ngar monteras i
nämnda ordning.

2. Montera motvikten och centrera hävarmen. Dra
fast motvikten ordentligt.

VOLVO

100 238

3. Montera mätskiva ns anslag så att anslagsfjäder och
kontaktstift placeras pä rätt sida.

4. Centrera mätskivan. (Mätskivan får inte ligga an
mot luftratten i någon punktl .
Vid behov: Lossa centrumskruven och skjut skivan
till rätt läge. Dra fast centrumskruven.

A
38
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5. KontrOlle ra mätskivans viloläge.
Dess översida ska ll ligga i jämnhöjd med eller högst
1 mm under konans nederkant.
Vid behov:
Justera med trlldbygeln A, under mätskivan.
VOLVO
108 603

6. Kontrollera att hävarmen inte kärvar, genom att
lyfta mätskiva n frå n nedre läget till fullt utslag.
Vid fel: Trolig orsak
A. Hävarmen kärvar i hus. Upprepa punkt 2.
B. Hävarmsaxeln kärvar i hus. Upprepa punkt
1.

7. Montera bränslemängdmätaren varsamt sil att styr·
ko lv och O·ring ej skadas.

VOLVO

101'70

Montering av mängd mätare
1. Skruva fast mängd mätaren pli luftrenaren .
2. Anslut bränsleled ningen till fi ltret.
3. Anslu t bränsleled ningarna för kallstartventi l samt
för ret urbrä nsle.
4. Sätt fast elledningen pli mängdmätarens kontakt.
sti ft.
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5. Anslut insprutningsledningarna samt styrtrycks ledningen.
6. Vira fästbandet omkring de fyra insprutningsled.
ningarna.
7. Montera luftbälgen.

Kontroll av systemtrycksventil
1. Skruva ut pluggen F.
OBS! I pluggen ligger ett antal shims D, som lätt
fall er av om pluggen vänds med öppningen nedil!.

.j~±C~~J
'--. _-VOLVO
UMlI13

2. Dra ut ko lven B, med fjädern C, genom att trycka
fjädern mot ena kanten samtidigt som den dras ut.
3. Ta bort O-ringen A, frlln ko lven .
4. Defekta deta ljer byts mot nya.
5. Kontrollera att ko lv och Q·ring är rena. Sått fast
Q·ringen på kolven. Stor varsamhet ska iakttas så
att ko lv eller Q-ring ej skadas. Skadad e detaljer får
absolut inte monteras.
Ko lven fllr ej bytas med kolv från annan bränslemätare, dll varje kolv och bränslemätare är klassade
ihop.
6. Montera kolv, fjäder, plugg med kopparpackn ing
E, samt de antal sch ims som lAg i vid isärtagningen.

VJ
.

5011

/:;

Kontroll av system- och avstängningstryck
Systemtryck
1. Trycket mäts med en manometar 5011, som
ans luts mellan bränslemängdmätaren och styr·
trycksventi len.
2. Vrid kranen så att d en pekar mot bränslemätaren.
3. Slå pli tändningen.
4. Lossa elkontakten vid luftmätar en.

5. Avlös

systemtrycket
kp/cm 2 .

som

ska

var.

4,5- 5,2

För lAgt system tryck kan bero på:
A. Läckage pli bränsle ledningen . Kontro llera och ev
åtgärda.

40
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B_ Bränslepumpen ger för lågt tryck, vi lket kontrolleras genom att returledningen sakta viks så att
trycket stiger till ma x. 5,0 kp/cm 2 .
OBSl Var försiktig vid detta prov för om trycket
stiger till ö ver 5,2 kp/cm 2 kan vissa komponenter
skadas.
Kan t ry cket ej fås att stiga till 5 ,0 kp/cm2 år
pumpen felaktig el ler tank filtret igensatt.

VOl.VO

1011'711

C. Systemtryckventilen felaktigt inställd.
Om inget systemtryck finns fastän pumpen går kan
detta bero pil igensatta ledningar, filter e ll er
bränslemängdmätare.

För högt system tryck kan bero pA:
A. Igensatt returledning
B. Systemtrycksventilen fe laktigt inställd, se Justering
av syste mtryck sid 42.
2,4

Avstängningstryck
1. Utför punkt 1 t O m 4 under Systemtryck.

1,1

2. Ateranslut elkontakten vid luftmätare n.
3. Av läs, efter några sek und er, avst ängningstrycket
som ska vara 1,7-2,4 kp/cm 2 . Trycket ska inte
sjunka märkbart på 1 minut.
Vid felaktigt avstängningstryck, se Justeri ng av avstängningstry ck sid 42.
Sjunker trycket, se Kontroll av systemets täthet!
Kontroll av systemets täthet
Utför punkt 1 t

O

m 3 under Avstängningstryck.

l. Kontrollera syst emets täthet genom att iaktta om
trycket sjunker. Trycksänkningen fär inte va r.
märkba r efter 1 minut.
Vid fel:
Om trycket sj unk er för snabbt kan detta bero på :

A. Felaktig styrtrycksventil.
Ställ kranen i läge 3 (mot styrtrycksventilen) .
Sjunker t ryck et fortfarande är ve ntilen eller
led ningen till den otät och skall bytas.

l.

B. Systemtrycksventilen fel ak tig. Blockera retur·
ledningen. Slutar trycket att sjunka är ventilen
eller dess O-ring otät, se Kontroll av systemtryckventil sid 40.
C. Bränslepumpens backventil otät. Ställ kranen i
läge 2. Lossa kontaktstycket vid mätskivan en
kort st und så att trycket stiger. Montera kontaktstycket. Kläm ihop sugs langen mellan tank och
pump. Slutar trycket att sjunka är backventilen
otät.
D. Bränsleledningar otäta.
41
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Justering av system· och avstängningstryck
System· och avstängningstrycken justeras med hjälp
av justermellanläggen i systemtrycksventi len.
Justermellanläggen finns i tvA tjocklekar:
O, l mm resp 0,5 mm, och ger följande tryckändring:
\101. ... 0
1081178

0,1 mm = 0,06 kp/cm 2
0,5 mm ~ 0,3 kp/cm 2

Vid justering ska i första hand de tjockare mellan·
läggen användas. De tunnare mellanläggen används
när systemtrycket är 4,9 kp/cm2 eller mer, samtidigt
som avstängningstrycket är lägre än 1,7 kp/cm2 .
OBS! Både system· och avstängningstrycket påverkas.

Kontroll av styrtryck
OBSI Innan styrtrycket kontrolleras ska motorn vara
kall dvs antagit omgivningens temperatur .
1. Anslut manometern 5011, mellan bränslemätaren

och styrtrycksventi len.
2, Vrid kranen sA att den pekar vinke lrätt mot

anslutningen frAn bränslemängdmätaren.

3. SIA pA tändningen.
4, Starta bränslepumpen genom att lossa elkontakten
vid luftmätaren.

kp/cm'
.4

3 ,f

---

--- -- ---

--- ---

lo

V
;;

---

L

-b

v
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5. Avläs styrtrycket och jämför med idagrammet.
Vid +20 oC ska styrtrycket således vara l ,6±0, 15
kp/cm 2 .

:

:I
I

[h

I
I
I

V "

Styrtrycker för IAgr

I

I
I

?

Prova med en ny styrtrycksventi l

I
I

I

o m u

~

~

32

&6

104 121 140 lS6 116 F

so

6&

~

~

m

~c
VQ LVO

108 1411
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Styrtrycket för högt

Kontrollera om returledningen är igensatt. Vid
felfri returledning, byt styrtrycksventil.

•

I

I
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~
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,

6. Anslut kontaktstycket till styrtrycksventilen.

D

Efter 3 minuter ska styrtrycket ha stigit till
3,7±0,2 kp/cm 2 .

,,, ...

VOLVO

Byte av insprutningsventil
1. Gör rent omkring insprutningsventilen samt röranslutningen.
2. Skruva loss insprutningsled ningen frlln venti len.
3. Skruva loss hlsbrickan för insprutningsventi len och
lyft upp denn"

4. Kontrollera insprutningsventilens gummitätning.
Defekt gummitätning byts mot ny.
5. Sätt insprutningsventilen pli plats och skruva fast
lAsbrickan .
6. Anslut insprutningsledningen till ventilen.
7. Kör motorn och kontrollera att inget läckage
före ligger.

Byte av kallstartventil
1. Ta bort kontaktstycket och bränsleledningen frAn
ka II startventi len.
2. Demontera kallstartventilen.

43

3. Kontrollera att packningen är felfri.
4. Montera kallstartventil och packning.
5. Anslut bränsle ledning och kontaktstycke.

Byte av tillsatsluftslid

•
1. Lossa kontaktstycket och slangarna .
2. Demontera tillsatsluftsliden genom att skruva bort
fästskruvarna .

VOLVO

'08001'

3. Montera tillsatsluftsliden.
OBSI jordkabeln som ska anslutas ti ll en av
fästskruvarna.
4. Anslut slangar och kontaktstycke.

Byte av styrtrycksventil
Demontering

OBSI Innan en bränsleledning demonteras ska alltid
ledn ing sanslutningarna rengöras noggrant.
1. Dra loss fästbandet för insprutningsledningarna.
2. Lossa slangen till styrtrycksventi len frän bränsle·
mängdmätaren .
3. Lossa kontaktstycket samt utgllende slangen från
styrt ryck svent ilen .

/

~'
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4. Demontera styrtrycksventilen.

B 20 C I

5. Demontera bränsleslangen frAn styrtrycksventi len.
6. Kapa av den bit av slangen som deformerats och
montera slange n på den nya styrtrycksventi len.

VOLVO

101102

7. Montera styrtrycksventi len och anslut slangarna
och kontaktstycket. Montera fästbandet runt in·
sprutn ingsledningarna.
OBS. jordkabeln som ska anslutas till en av
fästskruvarna.
8. Kontro llera styrtrycket.

Byte av bränslefilter

1. Rengör slanganslutningarna.
2. Demontera bränslefiltret.
3. Ta bort de bäda nipplarna med brickor.

VOLVO

101 M'

4. Montera det nya filtret. En pi l pä filtret anger
bränslets strömn ingsriktning.
5. SI!! pä tändningen .
6. Lossa kontaktstycket frän mängdmätaren och
kontrollera att brän lsefi ltrets anslu tningar är täta.
7. Anslut kontaktstycket till mängdmätaren .
8 . SIA ifrän tändningen.
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Byte av termotidgivare

1. Lossa kontaktstycket.
2. Demontera termotidgivaren.
3. Montera den nya termotidgivaren.
4. Anslut kontaktstycket.

Byte av bränslepump och/eller tryckackumulator
Demontering
OBS. Rengör noggrant alla anslutningar för bränsle·
ledningarna före demonteringen .

1. Ta bort jordledningen från batteriet.
2. Blockera sugslangen med slengtång 2901.
3. Demontera:
Sugslangen från pumpen
Tryckslangens skarvanslutning
Tryckslangens klamma
Bränslepump och tryckackumulator
Kontaktstycket frän pumpen
Ut· och ingående slang frän tryckackumulatorn .
vo~vo

1011 ~B!

4. Demontera fäste och gummikudde frän pump och
tryckackumulator.

Montering

1. Montera fäste och gummikudde pä pumpen .
2. Montera:
Tryckackumulatorn i fästet
Bränsleledningarna till tryckackumulatorn
3. Anslut kontaktstyck et till pumpen och montera
denna.
4. Montera klamman för tryckslangen samt tryck·

slangens skarvanslutning.
5. Montera sugslangen pä pumpen och ta bort slang.
längen.
6. Anslut jordledn ingen till batteriet.

46

B 20 C I

Byte av bränsleledningar
Byte av bränsleledningar till styrtrycksventil eller
bränslemängdmätarens inloppsledning sker med res·
pektive komponent urmonterad ur bilen.
1. Bränsleledningarna lossas genom att med en väl
rengjord lödkolv smälta ledningen och dra loss den
från nippeln.
OBSI Ledningen får absolut inte skäras loss eftersom nippeln dl! kan skadas och ge upphov t ill
läckage.

2. Oen nya ledningen trycks fast pI! nippeln med en
täng 5012 eller 5013 beroende pli slangens diameter.

VOlVO

100na
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ANTECKNINGAR
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