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Sadece uzman personel için!

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.w
w

w.
m

s-
m

ot
or

se
rv

ic
e.

co
m

©
 M

S 
M

ot
or

se
rv

ic
e 

In
te

rn
at

io
na

l G
m

bH
 –

 T
R 

– 
07

/1
4 

(0
62

01
8)

Değişiklik yapma ve farklı resim kullanma hakkı saklıdır. Parça seçimi ve yedek parçalar için ilgili geçerli kataloğa veya TecAlliance tabanlı sistemlere bakınız.

ÇATLATILMIŞ BIYEL ÇUBUKLARI
ÖNEMLI KULLANIM BILGILERI

Biyel çubukları, krank milini pistonlara 
bağlayarak gaz ve kütle kuvvetlerini 
krank miline aktarır. Biyel çubuğunun 
krank miline monte edilebilmesi için 
büyük biyel yuvasının parçalara ayrılma-
sı gerekir.
Bu tip bir ayırma işlemine "çatlatma" adı 
verilir: Çatlatılmış biyel çubukları 
öncelikle tek parça bir ünite olarak 
üretilir. Daha sonra büyük biyel yuvası 
uygun şekilde çatlatıp kırılarak iki 
parçaya ayrılır. Montaj sırasında her iki 
parça da tekrar birbirine monte edilir. 
Çatlatılmış kırılma yüzeyleri nedeniyle 
biyel kolu ile yatak kapağı arasında 
mükemmel bir biçimsel uyum elde edilir. 
Karışıklığı önlemek için birbirleriyle 
bağlantılı biyel kolları ve yatak kapakları 
genellikle aynı eşleştirme numarası ile 
işaretlenir.

LÜTFEN DIKKAT EDIN
• Biyel kolları ve yatak kapakları 

birbirlerinden ayrı şekilde veya 
birbirlerinin yerine kullanılarak 
değiştirilemez.

• Sadece aynı eşleştirme numarasına 
sahip olan biyel kolları ve yatak 
kapakları birlikte kullanılabilir. 

• Biyel kolları ve yatak kapakları 
kırılma yüzeylerinin üzerine koyulma-
malıdır.

• Kırılma yüzeylerinde sonradan işleme 
yapılmamalı, yüzeyler hasar görmüş 
veya kirlenmiş olmamalıdır. 

• Montajdan önce kırılma yüzeyleri 
uygun maddeler (örn. fren temizleyi-
ci) ile temizlenmeli ve buralara hava 
üflenmelidir. Kırılma yüzeyleri bezle 

silinmemelidir, aksi halde tüyler ve 
elyaflar kırılma yüzeylerinde kirlen-
meye neden olabilir.

• Kırılma yüzeylerinin kirlenmemesi 
için, çatlatılmış biyel çubukları 
sadece yatak kapağı ile birlikte ve 
biyel cıvataları elle sıkılmış şekilde 
taşınmalıdır.

• Yatak havşasının düzeltilmesi, yani 
kırılma yüzeylerinin taşlanması ve 
temel deliğin işlenmesi çatlatılmış 
biyel çubuklarında mümkün değildir.

Eşleştirme numaraları

Çatlatılmış biyel çubuklarındaki 
kırılma yüzeyi


