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1. MÃSURI DE SIGURANÞÃ
Întreþinerea ºi repararea corectã este foarte importantã
pentru funcþionarea sigurã ºi fiabilã a tuturor motoarelor
de vehicule. Procedurile de service conþinute în aceste
instrucþiuni de service sunt metode efective de
întreþinere ºi reparare. Unele din aceste operaþii se fac
numai cu S.D.V.-uri special proiectate pentru acest
scop.   Aceaste S.D.V.-uri speciale trebuie folosite
cum ºi când este recomandat. Este obligatoriu ca
mãsurile de siguranþã ºi de prevenire conþinute în aceste
instrucþiuni de service sã fie citite ºi urmate pentru a
minimiza riscul unor accidentãri ale personalului de
service, ca rezultat al unei metode incorecte, ºi pentru
a elimina posibilitatea deteriorãrii vehiculului.
Când realizaþi operaþii care implicã posibilitatea apariþiei
unui scurtcircuit electric, conectorul de masã trebuie
deconectat de la baterie.
Dispozitivele electrice precum ceasul ºi posturile
memorate la radio trebuie, de aceea, reprogramate când
se reconecteazã conectorul de masã. Aceste atenþionãri
ºi precauþii nu sunt exhaustive.
Producãtorul nu poate sã prevadã ºi sã evalueze toate
modurile în care întreþinerea ºi repararea pot fi realizate
sau posibililele consecinþe întâmplãtoare ale fiecãrei
metode.
De aceea este foarte important ca oricine foloseºte o
procedurã sau o sculã de service care nu este
recomandatã trebuie sã se asigure cã nu pune în pericol
nici persoana sa, nici vehiculul.
Operaþiile de service pentru diferite grupuri sunt descrise
în primul rând pentru vehicule cu volanul pe stânga.
Operaþiile pentru vehiculele cu volanul pe dreapta sunt,
de regulã, analoage (imagini în oglindã).
Funcþiunile diferitelor sisteme sunt aceleaºi ºi pentru
vehicule cu volanul pe stânga, ºi pentru cele cu volanul
pe dreapta.
Acolo unde existã diferenþe semnificative, sunt
prezentate informaþii relevante.
S.D.V.-urile speciale folosite în operaþiile de service
pentru o grupã principalã sunt prezentate la sfârºitul
fiecãrei operaþii service.

2. INSTRUCÞIUNI GENERALE DE
   REPARAÞIE
� Dacã este folosit un cric, sunt recomandate urmã-

toarele precauþii.
     Se parcheazã vehiculul pe teren drept, se blocheazã

roata din faþã sau din spate, se poziþioneazã cricul
sub ºasiu, se ridicã vehiculul ºi se pune pe un suport,
iar apoi se realizeazã operaþiile de service.

� Înainte de a începe operaþiile de service SE
DECONECTEAZÃ CABLUL DE MASÃ de la baterie
pentru a reduce posibilitãþile de deteriorare sau
ardere a cablurior datoritã scurtcircuitelor.

� Se folosesc huse de caroserie, de scaune ºi de
podea pentru a le proteja de defecte sau murdãrie.

� Lichidul de frânã ºi antigelul trebuie mânuite cu
grijã deoarece pot cauza deteriorarea vopselei.

� Folosirea potrivitã a S.D.V.-urilor recomandate, ca
ºi a sculelor disponibile, este esenþialã pentru o
reparaþie eficientã ºi corectã.

� Se folosesc numai piese originale DAEWOO.
� ªtifturile, garniturile, garniturile torice, simeringurile,

ºaibele de blocaj ºi piuliþele autoblocante folosite
trebuie aruncate ºi trebuie folosite unele noi.

� Pentru o uºoarã ºi rapidã remontare se pãstreazã
piesele demontate pe categorii.

� Pãstrarea separatã a ºuruburilor ºi piuliþelor de
montaj este foarte importantã deoarece ele sunt
proiectate diferit în funcþie de locul de folosire.

� Se curãþã piesele înaintea verificãrii sau reasamblãrii
lor.

� Se curãþã, de asmenea, circuitele de ulei, etc.,
folosind aer comprimat pentru a vã asigura cã nu
existã restricþii pe traseele de ulei.

� Se ung cu ulei sau vaselinã suprafeþele de rotaþie ºi
de frecare ale pieselor înaintea montãrii.

� Când este necesar, se foloseºte o soluþie de
etanºare pe garnituri pentru a preveni pierderile.

� Piuliþele ºi ºuruburile se strâng la cuplurile specifi-
cate.

� Când operaþiile de service sunt terminate, se face o
verificare finalã pentru a vã asigura cã procedurile
de service au fost executate corect ºi problema este
rezolvatã.
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3. DESCRIERE GENERALÃ
3-1. IDENTIFICAREA VEHICULULUI
• Plãcuþa cu numãrul de identificare al vehiculului

(V.I.N) este fixatã pe bara transversalã superioarã
(suprafaþa superioarã a suportului radiatorului).

Fig. 5  Eticheta de conformitate Zona Golfului

Fig. 1  Poziþia plãcuþei V.I.N.

Fig. 2  Plãcuþa cu numãrul de
identificare a vehiculului (V.I.N)

� Numãrul motorului este ºtanþat pe blocul cilindrilor
sub galeria de evacuare lângã volant.

Fig. 3  Localizarea numãrului motorului

� Numãrul ºasiului (numãrul de identificare al
vehiculului) este ºtanþat pe podeaua vehiculului între
uºa ºi scaunul din dreapta faþã.

� Eticheta de conformitate Zona Golfului este aºezatã
pe porþiunea cea mai joasã a stâlpului central dreapta
al vehiculului, numai la cele care se exportã în þãrile
din Zona Golfului.

Fig. 4  Localizarea numãrului ºasiului
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BP1AK E 19L

Numãr de serie

Uzina de montare
B: Uzina din Bupyeong

An model
L: 1990 P: 1993
M: 1991 R: 1994
N: 1992 S: 1995

Utilizare vehicul
1: Utilizare generalã
2: Utilizare specialã

1 2 3 4 5 6

Producãtor
L: Daewoo Motor Co., Ltd.

Model
T: Racer, Fantasy, Cielo
J: Espero
V: Royale Duke
P: Royale Prince
S: Royale Salon
C: Super Salon
E: Prince (V-93)
N: Super Salon (V-93)

Tip tracþiune ºi transmisie
F: Tracþiune faþã, cutie de viteze manualã
A: Tracþiune faþã, cutie de viteze automatã
M: Tracþiune spate, cutie de viteze manualã
R: Tracþiune spate, cutie de viteze automatã

Tip caroserie
08: 2 uºi break
19: 4 uºi berlinã, 6 geamuri
68: 4 uºi break, 6 geamuri
69: 4 uºi berlinã, 4 geamuri

Þara de origine
K: Korea

AUTOTURISM

NUMÃR DE IDENTIFICARE AL VEHICULULUI

M W

Tipul vehiculului
A: maºinã de pasageri

Tip motor
E: 2,0 S CIH L4, 2BBL
F: 2,0 E CIH L4
G: 1,5 OHC, FAM 1, transversal
H: 1,5 OHC, FAM 1, longitudinal
K: 2,0 OHC, FAM 2, transversal
L: 1,5 LPG, FAM1, transversal
R: 1,9 E CIH, L4
S: 2,0 E CIH, L6
T: 1,5 OHC, FAM 1, TBI, transversal
U: 1,5 OHC, FAM 1, TBI, longitudinal
V: 1,5 DOHC, FAM 1, MPFI, transversal
W: 2,0 OHC, FAM 2, MPFI, longitudinal
Y: 1,5 OHC, FAM 1, MPFI, transversal
6: 1,6 OHC, FAM 1, TBI, transversal
1: 2,0 OHV, DIESEL
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3-2. PROCEDURI DE RIDICARE A VEHICULULUI

NOTÃ : Pentru a ridica vehiculul, echipamentul de
ridicare poate fi plasat numai în punctele
indicate. Dacã nu sunt utilizate aceste
puncte precise, se pot produce deformãri
permanente ale caroseriei.

Mulþi dealeri cu facilitãþi service sau staþii service sunt
echipaþi cu un anumit t ip de elevator pentru
automobile care trebuie sprijinit sub anumite pãrþi ale

ºasiului pentru a ridica vehiculul. Figurile 6 ºi 7 indicã
zonele recomandate pentru contactul cu elevatorul la
un Daewoo ESPERO.
Dacã sunt utilizate alte metode de ridicare, se
recomandã o grijã specialã pentru a nu deteriora
rezervorul, gâtul de umplere, sistemul de eºapament ºi
dedesubtul caroseriei.

PUNCT DE RIDICARE AL
SUSPENSIEI SPATE PUNCT DE RIDICARE

CENTRAL (STG/DR)

FAÞÃ

FAÞÃ

FAÞÃ

ZONELE PODELEI DE AMPLASARE A CRICULUI

ZONELE DE CONTACT ALE ELEVATORULUI  CU SUSPENSIA

Fig. 6  Punctele de ridicare ale vehiculului.

ZONELE DE CONTACT ALE ELEVATORULUI CU ªASIUL
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Fig. 7  Punctele de ridicare ale vehiculului

CONTACTELE ªASIU - ELEVATOR
� SPATELE ROÞII DIN FAÞÃ �

CONTACTELE ªASIU - ELEVATOR
� FAÞA ROÞII DIN SPATE �

CONTACTELE SUSPENSIE - ELEVATOR
� SUB BRAÞUL INFERIOR DIN FAÞÃ �

CONTACTELE SUSPENSIE - ELEVATOR
� RIDICARE PE PUNTEA SPATE �
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V
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4. ÎNTREÞINEREA ªI UNGEREA

4-2. EXPLICAREA ANEXEI LUCRÃRILOR
DE ÎNTREÞINERE

Serviciile conþinute în anexa de întreþinere sunt expli-
cate mai jos. Când sunt efectuate urmãtoarele lucrãri
de întreþinere, asiguraþi-vã cã toate componentele sunt
înlocuite ºi toate reparaþiile necesare sunt fãcute înainte
de a conduce maºina. Asiguraþi-vã cã folosiþi lichidele
ºi lubrifianþii specifici.

4-1. UTILIZARE NORMALÃ A
      AUTOTURISMULUI

Instrucþiunile de întreþinere conþinute în anexa de
întreþinere sunt bazate pe presupunerea cã maºina va
fi utilizatã aºa cum a fost conceputã:
� Sã transporte pasageri ºi încãrcãturã între limitele

indicate pe plãcuþa montatã pe marginea uºii
ºoferului.

� Sã ruleze pe suprafeþe de drum bune  între limitele
de vitezã legale.

DOHC
SOHC

SOHC
DOHC

Kilometri sau timp (în luni), oricare din acestea survine mai întâiINTERVALUL
PRESCRIS

OPERAÞIUNEA
DE ÎNTREÞINERE

 x1000 km

Luni

Curele de transmisie
(alternator, servodirecþie)
Ulei de motor ºi filtru de ulei (1)(3)
Sistem de rãcire ºi conexiuni furtunuri
Lichid de rãcire a motorului (3)
Filtru de benzinã
Conducte alimentare cu combustibil ºi conexiuni
Element filtrant de aer (2)
Reglarea aprinderii
Bujii
Capac ºi rotor distribuitor
Canistra vapori de benzinã ºi conductele de legãturã
Ventilare carter
Curea de distribuþie

MOTOR

Legendã :
V � Verificaþi. Dacã este necesar, se corecteazã, se curãþã, se reface nivelul sau se regleazã
S � Schimbare

(1) Dacã vehiculul este utilizat în condiþii grele (mers frecvent pe distanþe scurte, motorul menþinut mult
timp la ralanti sau mers în mediu cu mult praf) se schimbã uleiul la motor la 5000 km sau la 3 luni,
oricare din acestea survine mai întâi.

(2) Operaþiile de întreþinere se fac mai des dacã vehiculul este utilizat în mediu cu mult praf.
(3) Consultaþi capitolul �Fluide ºi lubrifianþi recomandaþi".
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1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
� 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

V V V V V
V V S V S V S V S V S

V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V

V V V V V
V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V
V V V V S V V V S V V

V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V

Se verificã când se observã o stare anormalã
V V V V V V V V V V

V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V

V V V V V
V V V V V V V V V V

Kilometri sau timp (în luni), oricare din acestea survine mai întâi

 x1000 km
Luni

OPERAÞIUNEA
DE ÎNTREÞINERE

INTERVALUL
PRESCRIS

Legendã :
V � Verificaþi. Dacã este necesar, se corecteazã, se curãþã, se reface nivelul sau se regleazã
S � Schimbare

(1) Dacã vehiculul este utilizat în condiþii grele (mers frecvent pe distanþe scurte, motorul menþinut mult
timp la ralenti sau mers în mediu cu mult praf) se schimbã uleiul la motor 5000 km sau la 3 luni,
oricare din acestea survine mai întâi.

(2) Operaþiile de întreþinere se fac mai des dacã vehiculul este utilizat în mediu cu mult praf.
(3) Consultaþi capitolul �Fluide ºi lubrifianþi recomandaþi".
(4) Dacã este necesar se schimbã poziþia roþilor pe autovehicul prin rotaþie ºi se echilibreazã.
(5) Operaþiile de întreþinere se efectueazã mai des dacã vehiculul este utilizat în condiþii grele: mers pe

distanþe scurte cu perioade lungi de menþinere a motorului la ralenti ºi cu opriri ºi porniri frecvente sau
mers în mediu cu mult praf.

ªASIU ªI CAROSERIE

Sistemul de evacuare
Lichid de frânã (3)
Tamburi ºi plãcuþe frânã spate (5)
Discuri ºi plãcuþe frânã faþã (5)
Frânã de parcare
Conducte de frânã ºi conexiuni (inclusiv servofrâna)
Rulmenþi butuci spate ºi jocul
Ulei cutie de viteze manualã (3)
Cursã liberã a pedalelor de frânã ºi de ambreiaj
Lichid de ambreiaj* (3)
Ulei cutie de viteze automatã* (3)
Strângere ºuruburi ºi piuliþe de la ºasiu
Starea pneurilor ºi presiunea de umflare
Geometrie roþi (4)
Volanul ºi conexiunile la coloana de direcþie
Lichid ºi ulei servodirecþie* (3)
Burdufuri arbori de transmisie
Centuri de siguranþã, fixãri ºi elemente de cuplare
Ungere încuietori ºi balamale
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SCHEMA DE ROTAÞIE RECOMANDATÃ
PENTRU VEHICULE CU TRACÞIUNE FAÞÃ

Service la sistemul de frânare
Se verificã plãcuþele la frânele cu disc cât ºi la frânele
cu tambur la fiecare 10.000 km sau la 6 luni. Grosimea
plãcuþelor trebuie verificatã cu atenþie. Dacã se
considerã cã plãcuþele nu mai rezistã alþi 10.000 km se
înlocuiesc. Se verificã gaura de aerisire din capacul
rezervorului de lichid de frânã sã fie curatã ºi sã nu fie
obturatã.

Service la cutia de viteze
Uleiul pentru cutia de viteze manualã nu necesitã
înlocuire. Pentru cutia de viteze automatã se schimbã
uleiul ºi filtrul la fiecare 40.000 km sau 24 luni, în funcþie
de care termen survine primul.

Verificarea pneurilor ºi a roþilor ºi rotaþia lor
Se verificã pneurile dacã au o uzurã anormalã sau
diverse defecte. Pentru egalizarea uzurii ºi obþinerea
maximului de longevitate pentru pneuri, se permutã
poziþia pneurilor pe vehicul dupã cum este arãtat în fig.
9. Dacã existã uzurã prematurã ºi neregulatã, se verificã
alinierea roþilor. De asemenea, se verificã dacã jenþile
sunt deteriorate.
În timp ce se schimbã pneurile ºi roþile, se procedeazã
la verificarea sistemului de frânare aºa cum se specificã
la �Verificarea sistemului de frânare" ce apare dupã titlul
�De fiecare datã când se schimbã uleiul�.

Verificarea curelei de transmisie
Când este folositã o curea separatã pentru acþionarea
pompei servodirecþiei, a compresorului pentru aerul
condiþionat ºi a alternatorului, se verificã dacã are
crãpãturi, marginile zdrenþuite, uzurã sau dacã
tensiunea de întindere este cea specificatã. Se regleazã
sau se înlocuieºte când este nevoie.

Schimbul uleiului de motor ºi al filtrului de ulei
Se foloseºte întotdeauna ulei de motor de calitate SG
sau CCMC G4/G5, sau de calitate superioarã.
Uleiurile �SG" protejeazã mai bine decât uleiurile �SF/
CC� sau �SF/CD�. Desemnarea uleiului �SG" se poate
prezenta exclusiv sau în combinaþie cu altele cum ar
fi �SG/CC�, �SG/CD�, etc.

Vâscozitatea uleiului de motor
Vâscozitatea uleiului de motor are influenþã asupra
economiei de combustibil ºi asupra funcþionãrii pe vreme
rece. Uleiurile de motor cu o vâscozitate mai micã pot
determina o mai bunã economie de carburant ºi
creºterea performanþelor pe vreme rece; oricum
condiþiile de vreme cu temperaturi mai ridicate cer uleiuri
de motor cu vâscozitate mai mare pentru o ungere
satisfãcãtoare. Folosirea uleiurilor cu oricare altã
vâscozitate decât vâscozitatea recomandatã poate duce
la defecþiuni ale motorului.

Service la sistemul de rãcire
Se goleºte, se spalã cu apã sub presiune ºi se reumple
sistemul cu lichid de rãcire nou. Vezi "Lichide ºi lubrifianþi
recomandaþi".

Înlocuirea micro-filtrului de combustibil
Se înlocuieºte filtrul de combustibil al motorului la fiecare
40.000 km sau 2 ani.
Este localizat în partea dreaptã sub ºasiu, lângã
rezervorul de combustibil.

Înlocuirea filtrului de aer
Se înlocuieºte filtrul de aer la fiecare 30.000 km sau 18
luni.
Se înlocuieºte mai des în condiþii de praf.

Cuplul de strângere al ºuruburilor de montare a
corpului clapetei de acceleraþie
Se verificã cuplul ºuruburilor de montare.
Se strâng, dacã este necesar, ºuruburile de monatre a
corpului clapetei de acceleraþie cu 17 Nm.

Înlocuirea bujiilor
Se înlocuiesc bujiile cu unele de acelaºi tip.
� Tip: AC Tip R45XLS
� Distanþa dintre electrozii bujiei: 0,7�0,8 mm (SOHC)

1,0�1,1 mm (DOHC).

Verificarea fiºelor de bujii
Se curãþã fiºele ºi se verificã dacã au arsuri, crãpãturi
sau alte defecte. Se verificã mufele de capãt spre
distribuitor ºi spre bujii. Se înlocuiesc fiºele dacã este
necesar.

CÂND SE FACE ROTAÞIA NU SE INCLUDE PNEUL
DE REZERVÃ �PENTRU UTILIZARE TEMPORARÃ� ÎN ROTAÞIE

Fig. 9  Rotaþia pneurilor

4-3. VERIFICÃRILE ªI OPERAÞIILE DE
SERVICE PE CARE LE EFECTUEAZÃ
POSESORII

Mai jos sunt prezentate verificãrile ºi reparaþiile care
ar trebui fi fãcute, cu frecvenþa indicatã, de cãtre
posesorul vehiculului sau de un tehnician calificat,
pentru a asigurara siguranþa specificã, perfomanþele
privind emisiile de noxe ºi încrederea pe care o inspirã
vehiculul.
Oricând sunt necesare reparaþii, se executã imediat ºi
în totalitate.
Orice componente legate de siguranþã sau emisia de
gaze care ar fi putut fi defectate într-un accident
trebuie verificate ºi toate reparaþiile necesare trebuie
executate înainte de folosirea vehiculului.
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4-4. ÎN TIMPUL FOLOSIRII VEHICULULUI

Funcþionarea claxonului
� Se foloseºte avertizorul sonor ocazional pentru a se

asigura cã funcþioneazã.

Funcþionarea sistemului de frânare
� Atenþie la sunetele anormale, la mãrirea cursei

pedalei de frânã sau dacã vehiculul trage în mod
repetat într-o parte când frânaþi. De asemenea, dacã
martorul de avertizare pentru frâne se aprinde sau
pâlpâie, ceva ar putea fi în neregulã cu sistemul de
frânare.

Funcþionarea sistemului de evacuare
� Atenþie la orice schimbare în sunetul sistemului de

evacuare ºi la orice miros sau fum. Acestea sunt
semne cã sistemul de evacuare are scãpãri sau se
supraîncãlzeºte. Trebuie verificat ºi reparat imediat.

Pneuri, jenþi ºi aliniere
� Atenþie la vibraþiile volanului sau ale scaunului la

viteze normale de drum lung. Aceasta poate însemna
cã este necesarã echilibrarea roþilor.
De asemenea, dacã vehiculul trage stânga sau
dreapta pe un drum drept înseamnã cã este
necesarã reglarea presiunii pneurilor sau a
geometriei roþilor.

Funcþionarea sistemului de direcþie
� Atenþie la schimbãri în funcþionarea sistemului de

direcþie.
O verificare este necesarã când volanul se învârte
greu sau are joc prea mare, sau dacã se aud
sunete neobiºnuite la virare sau parcare.

Reglarea farurilor
� Se urmãreºte din când în când reglajul farurilor.

Dacã razele de luminã sunt orientate defectuos,
farurile trebuie reglate.

4-5. LA FIECARE ALIMENTARE CU
     CARBURANT

Orice pierdere de lichid (mai puþin cea anticipatã din
sistemul de spãlare a parbrizului) în orice sistem poate
indica o problemã. Se verificã ºi se reparã imediat.

Nivelul uleiului de motor
� Se verifcã nivelul ºi se completeazã dacã este

necesar.
Cel mai potrivit moment pentru verificarea nivelului
este când uleiul este cald.
Dupã oprirea motorului, se aºteaptã câteva minute
pentru ca uleiul sã se scurgã înapoi în baia de ulei.
Apoi se scoate indicatorul de ulei (joja).
Se ºterge joja de ulei apoi se împinge înapoi pe toatã
cursa.
Apoi se scoate din nou afarã ºi se citeºte nivelul
uleiului. Se adaugã ulei, dacã este necesar, pentru
a aduce nivelul mai sus de linia �MIN" ºi în zona

marcatã �Operating range" (zona de funcþionare). Se
evitã supraumplerea cu ulei a motorului deoarece
aceasta poate cauza defecte. Dupã scoatere ºi citire,
se apasã joja înapoi.
Dacã se verificã nivelul de ulei când acesta este
rece, nu se porneºte motorul înainte. Uleiul rece
nu se va scurge înapoi în baie suficient de repede
pentru a indica un nivel de ulei adevãrat.

Nivelul ºi starea agentului de rãcire al motorului
� Se verificã nivelul în rezervorul lichidului de rãcire

ºi se completeazã dacã este necesar. Se verificã
lichidul de rãcire ºi se înlocuieºte dacã este murdar
sau oxidat.

Nivelul lichidului de spãlare a parbrizului
� Se verificã nivelul în rezervor ºi se completeazã dacã

este necesar.

4-6. CEL PUÞIN O DATÃ PE LUNÃ

Controlul pneurilor ºi al jenþilor ºi verificarea
presiunii
� Se verificã dacã existã uzurã anormalã sau defecte

la pneuri. De asemenea, se verificã dacã jenþile sunt
defecte. Presiunea trebuie verificatã când pneurile
sunt �reci" (inclusiv roata de rezervã, mai puþin în
cazul în care este împachetatã). Se menþine
presiunea aºa cum este specificat pe plãcuþa
montatã pe uºa din dreptul ºoferului.

Funcþionarea luminilor
� Se verificã funcþionarea lãmpii de iluminare a

numãrului de înmatriculare, luminilor laterale,
farurilor, incluzând faza lungã, luminilor de poziþie,
luminilor de ceaþã, poziþiilor pe spate, lãmpilor de
frânã (inclusiv lampa de stop montatã central),
lãmpilor de semnalizare, lãmpilor de mers înapoi ºi
avariilor.

Verificarea pierderilor de lichid
� Periodic, dupã ce maºina a fost parcatã un timp, se

controleazã dacã existã urme de ulei, combustibil,
apã sau alte lichide pe suprafaþa pe care a staþionat
vehiculul. Dacã picurã apã din sistemul de aer
condiþionat dupã utilizare este normal.
Dacã se descoperã scurgeri de combustibil sau fum,
cauza trebuie gãsitã ºi corectatã imediat.

4-7. DE CEL PUÞIN DOUÃ ORI PE AN

Nivelul uleiului în rezervorul sistemului de
servodirecþie
� Se verificã ºi se menþine nivelul uleiului aºa cum este

specioficat în capitolul �DIRECÞIA".
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 Nivelul lichidului în cilindrul principal de frânã
� Se verificã lichidiul aºa cum este descris în capitolul

�FRÂNE" ºi se menþine la nivelul specificat. Un nivel
scãzut poate însemna o uzurã a plãcuþelor. Se
verificã gaura de aerisire din capacul rezervorului de
lichid de frânã sã fie curatã ºi sã nu fie obturatã.

Cursa liberã a pedalei de ambreiaj
� Se verificã cursa liberã a pedalei de ambreiaj ºi se

regleazã dacã este necesar la fiecare 10.000km. Se
mãsoarã distanþa de la centrul pedalei de ambreiaj
la marginea exterioarã a volanului cu pedala de
ambreiaj neacþionatã. Apoi se mãsoarã distanþa de
la centrul pedalei de ambreiaj la marginea exterioarã
a volanului cu pedala apãsatã. Diferenþa dintre cele
douã valori trebuie sã fie între 138 ºi 146 mm.

Ungerea elementelor de etanºare de cauciuc
� Se aplicã un film subþire de vaselinã siliconicã

utilizând o cârpã curatã.

4-8. DE FIECARE DATÃ CÂND SE SCHIMBÃ
     ULEIUL

Nivelul uleiului din cutia de viteze automatã
� Se menþine nivelul între gradaþiile de funcþionare

de pe indicatorul de ulei.
Vezi capitolul �CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ".

Cutia de viteze manualã
� Se verificã nivelul lichidului ºi se completeazã dacã

este necesar.
Vezi capitlul �CUTIA DE VITEZE MANUALÃ ªI
AMBREIAJUL".

Verificarea sistemului de frânare
� Pentru comoditate, urmãtoarele verificãri trebuie

fãcute când roþile sunt schimbate între ele:se
controleazã conectarea corectã a conductelor ºi
furtunurilor ºi dacã existã obturãri, scurgeri,
crãpãturi, uzuri prin frecare, etc. Se controleazã
uzura plãcuþelor de frânã ºi starea discurilor. De
asemenea, se controleazã uzura plãcuþelor de pe
saboþi. Se controleazã celelalte pãrþi ale sistemului
de frânare, inclusiv tamburii, cilindrii de la roþi,
frâna de parcare etc., în acelaºi timp. Se verificã
reglarea frânei de parcare.
Se verificã frânele mai frecvent dacã obiceiul sau
condiþiile determinã o frânare frecventã.

Direcþia, suspensia ºi burdufurile ºi etanºãrile
arborilor de transmisie
� Se verificã suspensia faþã spate ºi sistemul de

direcþie dacã au componente defecte, slãbite sau
lipsã, ºi dacã existã semne de uzurã sau lipsã a
lubrifiantului.
Se controleazã conductele ºi furtunurile sistemului
de servodirecþie pentru corecta conectare ºi dacã
existã obturãri, scurgeri, crãpãturi, uzuri prin
frecare, etc.

Se curãþã ºi apoi se verificã burdufii arborilor de
transmisie dacã sunt deterioraþi sau prezintã pierderi
ºi se schimbã dacã este necesar.

Controlul sistemului de evacuare
� Se controleazã sistemul complet (inclusiv convertorul

catalitic, dacã existã). Se controleazã caroseria în
apropierea sistemului de evacuare. Se cautã
componente rupte, defecte, lipsã sau ieºite din
poziþia normalã cum ar fi suduri desprinse, gãuri, joc
la îmbinãri sau alte condiþii care ar putea cauza
creºterea încãlzirii podelei sau ar putea elibera gaze
de eºapament în portbagaj sau în compartimentul
pasagerilor.

Controlul conexiunilor acceleraþiei
� Se controleazã pentru interferenþe sau înodãri,

componente deteriorate sau lipsã.
Se ung toate articulaþiile de conexiune ºi ale cablului
de acceleraþie, lagãrul de sprijin al axului acceleraþiei,
arcul de readucere al timoneriei acceleraþiei ºi
suprafeþele de frecare ale pedalei de acceleraþie cu
vaselinã corespunzãtoare. Se verificã cablul de
acceleraþie pentru miºcare uºoarã.

Curelele de transmisie ale motorului
� Se controleazã toate curelele pentru crãpãturi, uzurã

ºi corecta întindere. Se ajusteazã sau se schimbã
dacã este nevoie.

Funcþionarea sistemului de închidere al capotei
� Când se deschide capota, se verificã funcþionarea

siguranþei capotei. Aceasta ar trebui sã împiedice
deschiderea capotei tot timpul dupã ce închizãtorul
principal este lãsat liber. Capota trebuie sã se închidã
ferm.

4-9. CEL PUÞIN ANUAL

Starea ºi funcþionarea centurilor de siguranþã
� Se verificã sistemul de centuri incluzând: þesãtura

chingilor, cataramele, plãcile de prindere, retractorul,
bucle de ghidaj ºi ancorare.

Funcþionarea sistemului de reglare al tetierei
� La vehiculele cu tetiere reglabile, asiguraþi-vã cã

stau în poziþia doritã.

Pãstrarea roþii de rezervã ºi a cricului
� Atenþie la zgomotele din partea din spate a maºinii.

Asiguraþi-vã cã roata de rezervã, tot echipamentul
de ridicare ºi sculele sunt în ordine tot timpul. Se
unge cu ulei mecanismul cu clichet sau cel cu
înºurubare al cricului dupã fiecare utilizare.

Întreþinerea încuietorilor
� Se unge butucul încuietorilor.
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Ungerea  caroseriei
� Se ung toate balamalele uºilor incluzând capota,

uºiþa de la rezervor, balamalele ºi încuietorile
compartimentului din spate, uºa de la cutia de
mânuºi ºi orice obiect metalic rabatabil.

Funcþionarea contactului de punct neutru la cutia
de viteze automatã
ATENÞIE: Înainte de a realiza verificarea contactului
de punct neutru, asiguraþi-vã cã existã spaþiu suficient
în jurul maºinii. Apoi, acþionaþi ferm ambele frâne, de
serviciu ºi de parcare. Nu folosiþi pedala de acceleraþie.
Dacã motorul porneºte, fiþi gata sã decuplaþi aprinderea
rapid. Luaþi aceste precauþii deoarece maºina poate sã
se miºte fãrã avertizare ºi sunt posibile accidentãri sau
distrugeri.
La vehiculele cu cutie de viteze automatã, încercaþi sã
porniþi motorul cu levierul de schimbare a vitezelor în
fiecare poziþie. Starterul ar trebui sã roteascã motorul
numai în poziþiile �P" (parcare) sau �N" (neutru).

Frâna de parcare ºi funcþionarea mecanismului
�parcare" al cutiei de viteze automate
ATENÞIE:  Înainte de a verifica capacitatea de blocare
a frânei de parcare sau a mecanismului �parcare",
parcaþi vehiculul pe o pantã destul de înclinatã cu spaþiu
suficient în josul pantei. Pentru a reduce riscul unor
accidentãri sau distrugeri, fiþi pregãtit sã acþionaþi frâna
de serviciu dacã vehiculul începe sã se miºte.
Pentru a verifica frâna de parcare, cu motorul pornit
ºi cu levierul de schimbare a vitezelor pe poziþia

�neutru", micºoraþi încet apãsarea piciorului pe pedala
de frânã de serviciu (pânã când vehiculul este
menþinut numai de cãtre frâna de parcare).
Pentru a verifica capacitatea de blocare a mecanismului
�parcare" al cutiei de viteze automate, eliberaþi toate
frânele dupã fixarea levierului de schimbare a vitezelor
pe poziþia �parcare".

Spãlarea caroseriei pe dedesubt
Spãlaþi cel puþin în fiecare primãvarã dedesubtul
caroseriei cu multã apã pentru îndepãrtarea
materialelor corozive folosite la îndepãrtarea gheþii
sau a prafului. Aveþi grijã sã curãþaþi bine orice zonã
în care nãmolul ºi alte reziduuri se pot depozita.
Sedimentele depuse în zonele închise ale vehiculului
trebuie îndepãrtate înainte de a începe spãlarea.

Sistemul de rãcire al motorului
Se verificã agentul de rãcire ºi antigelul. Dacã este
murdar sau ruginit, se goleºte, se curãþã ºi se reumple
cu agent de rãcire nou.
Se pãstreazã agentul de rãcire într-un amestec corect
pentru o bunã protecþie la îngheþ, pentru a reduce
coroziunea ºi pentru o temperaturã optimã de
funcþionare a motorului.
Se verificã furtunurile ºi se înlocuiesc dacã sunt
deteriorate sau rupte. Se curãþã exteriorul radiatorului
ºi a condensorului de aer condiþionat. Se spalã capacul
ºi gâtul de umplere. Pentru a putea fi siguri de
funcþionare corectã, este, de asemenea, recomandat
un test de presiune al sistemului de rãcire ºi capacului.
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3,75 l

MPFI: 6,2 l
DOHC: 6,7 l

0,5 l

0,5 l

Dupã necesitate

1,0 l

5,5 � 6,0 l

1,8 l

Dupã necesitate

Dupã necesitate

Dupã necesitate

Dupã necesitate

Dupã necesitate

Dupã necesitate

Dupã necesitate

Dupã necesitate

Ulei de motor

Lichid de rãcire

Lichid de frânâ

Lichid de ambreiaj

Cabluri frânã de parcare

Servodirecþie

Cutie de viteze automatã

Cutie de viteze manualã

Timonerie cutie de viteze
manualã

Butuci încuietori

Timonerie cutie de viteze
automatã

Puncte de pivotare comandã
ambreiaj

Articulaþii podea schimbãtor

Ansamblu închidere capotã

a) Balamale ºi arc

b) Clichet de eliberare

Balamale uºi ºi capotã, uºiþã
rezervor
Balamale capac portbagaj

Chedere

4-10. LICHIDE ªI LUBRIFIANÞI RECOMANDAÞI

LICHID/LUBRIFICANTUTILIZARE CAPACITATE

SG sau superior, CCMC G4/G5
(SAE 5W30, SAE 10W40, SAE 15W40)

Amestec de apã ºi antigel de calitate pe bazã de etilen
glicol (rãcitor pentru tot anul)

DOT�3 sau DOT�4

DOT�3 sau DOT�4

Vaselinã polifuncþionalã care sã îndeplineascã cerinþele
NLGI Nr. 1 sau 2

DEXRON®�II B0401004

DEXRON®�II ulei pentru cutie de viteze automatã

Ulei pentru cutie de viteze manualã (B0400075, SAE80W
sau echivalent)

Vaselinã polifuncþionalã care sã îndeplineascã cerinþele
NLGL Nr. 1 sau 2

Vaselinã siliconicã

Ulei de motor

Ulei de motor

Ulei de motor

a) Ulei de motor

b) Vaselinã polifuncþionalã care sã îndeplineascã cerinþele
NLGI Nr. 1 sau 2

Ulei de motor

Vaselinã siliconicã

Fig. 10  Lichide ºi lubrifianþi recomandaþi
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228,6
22,22

4,5

Ventilat

200
19,05

155SR13
(5JX13)

175/70R13T
(5,5JX13)

1,861
2,344
2,551
2,068

Cu cremalierã

FÞ: 0±1
SP: -1~4
FÞ:-25'±45'
SP: -1°~0°

-2°10'~ -1°10'
1°45'±1°

MPI
Electricã
Cartuº

50

Forþatã
Cu pinioane

Cartuº
3,8

Cu circulaþie
forþatã de apã
Cu circulaþie
încruciºatã

Centrifugalã
Tip paletã

6,2

12 � 55
12 � 80
12 � 0,8

156
0,551
<

<
<
<
<
<
<

<
<

<
<

<
<

<
<
<

<

<
<

<
<
<
<

<
<
<
<

<

<
<
<
<
<
<

<
<
<
<

<
<
<
<

<

<

<
<
<

<
<
12 � 1,4

163
0,547

4,9

SOHC L�4
76,5X81,5

1498
8,6±0,2
55/5400

123/3200-3400

Electronic
10°

1-3-4-2
0,7�0,8

AC Delco
R45XLS

DWMC
F�16
3,545
1,952
1,276
0,892
0,707
3,333

3,94; 4,19

Monodisc
uscat

200X134X7,65

5. DATE TEHNICE (MOTOR 1,5 MPFI)

FRÂNE
Diametru servofrânã (mm)

  Cilindru principal (mm)
Raport servofrânã

Frânã faþã
Cu disc

Frânã spate
Diametru interior tambur (mm)
Diametru cilindru roatã(mm)

PNEURI ªI JENÞI
Dimensiuni pneu
(Dimensiunea jenþii)

Presiune umflare la sarcinã
maximã (bari)

155SR13 Faþã
Spate

175/70R13T Faþã
Spate

SISTEMUL DE DIRECÞIE
Tip casetã

Aliniere roþi
  Convergenþã (mm)

Cãdere (grade)

Fugã (grade)

SISTEM DE ALIMENTARE
Tip
Tip pompã combustibil
Tip filtru combustibil
Capacitate rezervor (l)

SISTEM DE UNGERE
Tip ungere
Tip pompã ulei
Tip filtru ulei
Capacitate circuit ungere
inclusiv filtru (l)

SISTEM DE RÃCIRE
Tip rãcire

Tip radiator

Tip pompã cu apã
Tip termostat
Capacitate sistem rãcire (l)

SISTEM ELECTRIC
Baterie (V�Ah)
Alternator (V�A)
Starter(V�Kw)

Descriere

PERFORMANÞE
Vitezã maximã (km/h)
Pantã maximã (tanø)
Raza minimã de viraj (m)

MOTOR
Tip motor
Alezaj X cursã (mm)
Cilindree (cc)
Raport de compresie
Putere maximã (kW/rpm)
Cuplu maxim (N·m/rpm)

SISTEM DE APRINDERE
Tipul aprinderii
Avans iniþial (înainte de
PMI)
Secvenþa de aprindere
Distanþa între electrozii
bujiei (mm)
Fabricantul bujiilor
Tipul bujiilor

CUTIE DE VITEZE
Fabricant
Tip sau model
Raport Treapta 1

Treapta 2
Treapta 3
Treapta 4
Treapta 5
Mers înapoi

Raport final

AMBREIAJ
Tip

Dimensiuni disc (mm)
Diametru exterior X
diametru interior X grosime

MANUALÃ
Descriere

AUTOMATÃ
Tip cutie de

viteze

�
3T40E
2,837
1,600
1,000

�
�

2,604
3,43; 3,73

Tip cutie de
viteze MANUALÃ AUTOMATÃ
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228,6
22,22

4,5

Ventilat

200
19,05

185/60R14H
5,5JX14

2,172
2,334

Cu cremalierã

FÞ: 0±1
SP: -1~4
FÞ:-25'±45'
SP: -1°~0°

-2°10'~ -1°10'
1°45'±1°

MPI
Electricã
Cartuº

50

Forþatã
Cu pinioane

Cartuº
3,8

Cu circulaþie
forþatã de apã
Cu circulaþie
încruciºatã

Centrifugalã
Tip paletã

6,2

12 � 55
12 � 80
12 � 1,4

161
0,551
<

<
<
<
<
<
<

<
<

<
<

<
<

<
<
<

<

<
<

<
<

<
<

<
<
<
<
<
<

<
<
<
<

<
<
<
<

<

<

<
<
<

<
<
<

170
0,547
4,9

DOHC L�4
76,5X81,5

1498
9,2±0,2
66/4800

137/3400-4600

Electronic
10°

1-3-4-2
1,0�1,1

AC Delco
R45XLS

DWMC
F�16
3,545
1,952
1,276
0,892
0,707
3,333
4,19

Monodisc
uscat

216X144X7,65

5. DATE TEHNICE (MOTOR 1,5 DOHC)

FRÂNE
Diametru servofrânã (mm)

  Cilindru principal (mm)
Raport servofrânã

Frânã faþã
Cu disc

Frânã spate
Diametru interior tambur (mm)
Diametru cilindru roatã(mm)

PNEURI ªI JENÞI
Dimensiuni pneu
Dimensiunea jenþii

Presiune umflare la sarcinã
maximã (bari)

Faþã
Spate

SISTEMUL DE DIRECÞIE
Tip casetã

Aliniere roþi
  Convergenþã (mm)

Cãdere (grade)

Fugã (grade)

SISTEM DE ALIMENTARE
Tip
Tip pompã combustibil
Tip filtru combustibil
Capacitate rezervor (l)

SISTEM DE UNGERE
Tip ungere
Tip pompã ulei
Tip filtru ulei
Capacitate circuit ungere
inclusiv filtru (l)

SISTEM DE RÃCIRE
Tip rãcire

Tip radiator

Tip pompã cu apã
Tip termostat
Capacitate sistem rãcire (l)

SISTEM ELECTRIC
Baterie (V�Ah)
Alternator (V�A)
Starter(V�Kw)

Descriere

PERFORMANÞE
Vitezã maximã (km/h)
Pantã maximã (tanø)
Raza minimã de viraj (m)

MOTOR
Tip motor
Alezaj X cursã (mm)
Cilindree (cc)
Raport de compresie
Putere maximã (kW/rpm)
Cuplu maxim (N·m/rpm)

SISTEM DE APRINDERE
Tipul aprinderii
Avans iniþial (înainte de
PMI)
Secvenþa de aprindere
Distanþa între electrozii
bujiei (mm)
Fabricantul bujiilor
Tipul bujiilor

CUTIE DE VITEZE
Fabricant
Tip sau model
Raport Treapta 1

Treapta 2
Treapta 3
Treapta 4
Treapta 5
Mers înapoi

Raport final

AMBREIAJ
Tip

Dimensiuni disc (mm)
Diametru exterior X
diametru interior X grosime

MANUALÃ
Descriere

AUTOMATÃ
Tip cutie de

viteze

�
3T40E
2,837
1,600
1,000

�
�

2,604
3,43

Tip cutie de
viteze MANUALÃ AUTOMATÃ
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DIMENSIUNI VEHICUL (mm)
Lungime totalã
Lãþime totalã
Înãlþime totalã
Ampatament
Ecartament: Faþã

Spate
GREUTATE VEHICUL (kg)

Fãrã încãrcãturã
Permisã cu încãrcãturã
Persoane

4265
1662
1393
2520
1400
1406

927 (1007)
1362 (1442)

5

<
<
<
<
<
<

965 (1045)
1400 (1480)
<

DIMENSIUNI VEHICUL

Descriere C. V.
AUTOMATÃ

Model 3 UªI 4 UªI 5 UªI

C. V.
MANUALÃ

C. V.
AUTOMATÃ

C. V.
MANUALÃ

C. V.
AUTOMATÃ

C. V.
MANUALÃ

4482
<
<
<
<
<

969 (1025)
1404 (1460)
<

<
<
<
<
<
<

1007 (1063)
1442 (1498)

<

4265
<
<
<
<
<

927 (1007)
1362 (1442)
<

<
<
<
<
<
<

965 (1045)
1400 (1480)

<

(1,5 MPFI) (    ): opþiuni

DIMENSIUNI VEHICUL (mm)
Lungime totalã
Lãþime totalã
Înãlþime totalã
Ampatament
Ecartament: Faþã

Spate
GREUTATE VEHICUL (kg)

Fãrã încãrcãturã
Permisã cu încãrcãturã
Persoane

4265
1662
1393
2520
1400
1406

1006 (1068)
1441 (1503)

5

<
<
<
<
<
<

1044 (1106)
1479 (1541)
<

Descriere C. V.
AUTOMATÃ

Model 3 UªI 4 UªI 5 UªI

C. V.
MANUALÃ

C. V.
AUTOMATÃ

C. V.
MANUALÃ

C. V.
AUTOMATÃ

C. V.
MANUALÃ

4482
<
<
<
<
<

1036 (1088)
1471 (1530)
<

<
<
<
<
<
<

1074 (1125)
1509 (1561)

<

4265
<
<
<
<
<

1006 (1068)
1441 (1503)
<

<
<
<
<
<
<

1044 (1106)
1479 (1541)

<

(1,5 DOHC) (    ): opþiuni
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6. SPECIFICAÞII
ªURUBURI STANDARD

Valorile cuplurilor de strângere din tabelul urmãtor trebuie respectate când nu este specificat un anume cuplu de
strângere.

M 6 X 1,0

M 8 X 1,25

M10 X 1,25

* M10 X 1,5

M12 X 1,25

* M12 X 1,75

M14 X 1,5

* M14 X 2,0

M16 X 1,5

* M16 X 2,0

M18 X 1,5

M20 X 1,5

M22 X 1,5

M24 X 2,0

ªurub
diametru x pas
(mm)

Identificare
ºurub

ªURUBURI METRICE � NUMÃRUL CLASEI DE IDENIFICARE  CORESPUNZÃTOARE ªURUBULUI

REZISTENÞA � CREªTEREA NUMERELOR REPREZINTÃ CREªTEREA REZISTENÞEI

Fig. 11  Marcarea rezistenþei ºuruburilor

0,5 � 1,0

1,2 � 2,3

2,8 � 4,7

2,8 � 4,6

6,2 � 9,3

5,8 � 8,6

9,5 � 14,2

9,0 � 13,4

13,8 � 20,8

13,2 � 19,8

19,9 � 29,9

27,5 � 41,3

37,0 � 55,5

43,9 � 72,5

�

1,7 � 3,1

3,8 � 6,4

3,7 � 6,1

7,7 � 11,6

7,3 � 10,9

11,6 � 17,4

10,9 � 16,3

16,3 � 24,5

15,6 � 23,4

23,4 � 35,2

32,3 � 48,5

43,3 � 64,9

56,5 � 84,7

7T
(Oþel aliat)

0,4 � 0,8

0,8 � 1,8

2,1 � 3,5

2,0 � 3,4

5,0 � 7,5

4,6 � 7,0

7,8 � 11,7

7,3 � 10,9

10,6 � 16,0

10,2 � 15,2

15,4 � 23,0

21,0 � 31,6

25,6 � 42,2

36,6 � 55,0

4T
(Oþel cu conþinut mic

de carbon)

7T
(Oþel cu conþinut mare

de carbon)

IDENTIFICAREA REZISTENÞEI
ªURUBULUI

 46                       48                     58                     88                       98                    108

kgfm
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1. DESCRIERE GENERALA
1-1. SISTEMELE DE ÎNCÃLZIRE ªI

VENTILAÞIE

Sistemul de  încãlzire de bazã este proiectat sã asigure,
încãlzirea, ventilarea, dezgheþarea parbrizului ºi la unele
modele dezaburirea geamurilor laterale.
1)  Ansamblul ventilator ( suflantã ) climatizare

Asigurã ºi controleazã curgerea aerului de la priza
de aer pentru o prelucrare ulterioarã ºi/sau distribuire.

2) Radiatorul de încãlzire
Transferã cãldura de la lichidul de rãcire al motoru-
lui la aerul admis  prin priza de aer, încãlzindu-l.

3) Volet de aer.
Regleazã cantitatea de aer ce trece prin radiatorul
de încãlzire, controlând temperatura ºi amestecul de
aer încãlzit ºi neîncãlzit.

4) Voletul de mod de lucru.(dezgheþare)
Regleazã curgerea ºi distribuirea aerului prelucrat
cãtre conductele de distribuire (de încãlzire sau
dezgheþare)

Acest panou (fig1) montat în consolã conþine trei
butoane de control rotative, ºi douã acþionate prin
împingere: un buton de control temperaturã (5), rotativ,
acþionat prin cablu, care variazã cantitatea de aer exte-
rior amestecat cu aerul încãlzit; un buton rotativ de
control al modului de lucru (4), care controleazã
distribuirea aerului între parbriz, tabloul de bord ºi podea
ºi acþioneazã prin vacuum; ºi un comutator de control
rotativ (3) a celor patru viteze ale suflantei;un buton
acþionat prin împingere (1) întrerupe aerul exterior, când
acest întreruptor este apãsat aerul exterior nu intrã cãtre
habitaclu; celãlalt buton acþionat prin împingere (2) este
comutatorul A/C, când acest comutator este apãsat
sistemul de aer condiþionat este pornit. Dacã
comutatorul rotativ de control (3) al suflantei cu patru
viteze este pe poziþia �OFF�, sistemul de aer condiþionat
este pe �OFF� indiferent de poziþia comutatorului A/C
(2).

SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE

Pentru a varia temperatura aerului ce intrã în vehicul
se roteºte butonul de control temperaturã spre stânga
sau pe porþiunea albastrã pentru aer rece ºi spre dreapta
sau pe porþiunea roºie pentru aer cald. Poziþionând
acest buton între aceste douã extreme conducãtorul va
putea ajusta temperatura aerului dupã dorinþã.

Suflanta are patru viteze ºi lucreazã complet indepen-
dent de amândouã butoanele de control al temperaturii
ºi al modului de lucru. Viteza suflantei poate fi modificatã
în orice mod, indiferent de temperaturã.

1. BUTON SELECTARE SURSÃ AER
2. BUTON COMANDÃ A/C
3. COMUTATOR VITEZE SUFLANTÃ
4. COMUTATOR MOD LUCRU AER
5. REGULATOR TEMPERATURÃ

Fig. 1  Panou control aer condiþionat

3 4

1 2 5
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SE PUNE BUTONUL
PE DEZGHEÞARE ªI
SE VERIFICÃ DEBITUL

DEBIT MIC SAU LIPSÃ LA
IEªIRILE DE DEZGHEÞARE
SAU VENTILAÞIE

SE DERULEAZÃ VERIFICÃRILE PT. CAP.
    DACÃ PROBLEMA NU SE REZOLVÃ SE
VERIFICÃ DEBITUL LA IEªIREA DE DEZGHEÞARE
SAU LA IEªIRILE DE VENTILAÞIE

2

SE POZIÞIONEAZÃ BUTONUL A/C: OPRIT ªI CONTROALELE ÎNCÃLZIRII : VITEZÃ
MARE A SUFLANTEI ªI NIVEL MAXIM DE ÎNCÃLZIRE

ÎNCÃLZIRE SAU DEZGHEÞARE INSUFICIENTÃ

SE VERIFICÃ NIVEL LICHID RÃCIRE, CURELE, ÎNTINDEREA CURELELOR,
FURTUNELE PENTRU PIERDERI SAU CIUPITURI, BUªON RADIATOR

DEBIT MARE

CU CONTACTUL MOTOR CUPLAT SE VERIFICÃ DEBITUL AERULUI LA IEªIREA
DIN RADIATORUL DE ÎNCÃLZIRE ªI CONEXIUNEA IEªIRII

SE POZIÞIONEAZÃ VOLETUL DE
ÎNCÃLZIRE/DEZGHEÞARE ªI/SAU
CEL DE AER PE MOD ÎNCÃLZIRE

DEBIT MARE LA IEªIRILE
DE DEZGHEÞARE SAU
DE VENTILAÞIE

TEMP. AER ÎNCALZIT
INFERIOARÃ VAL. TABEL

SE REPUNE BUTONUL A/C PE OPRIT ªI CONTROALELE PE:
VITEZÃ MARE LA SUFLANTÃ, NIVEL MAXIM TEMPERATURÃ.
CU MOTORUL SUFICIENT DE CALD, SE SCOATE BUªONUL
RADIATORULUI. ATENÞIE: SISTEMUL DE RÃCIRE ESTE
PRESURIZAT CÂND ESTE CALD. SE PORNEªTE MOTORUL,
MENÞINÂNDU-L LA RELANTI, PÂNÃ CÂND CURGEREA
LICHIDULUI DE RÃCIRE ÎN RADIATOR ESTE VIZIBILÃ. SE PUNE
BUªONUL RADIATORULUI CU MOTORUL CALD, SE CONDUCE
VEHICULUL LA 48KM/H. SE VERIFICÃ TEMPERATURA
MEDIULUI AMBIAMT CU UN TERMOMETRU ªI TEMPERATURA
AERULUI DE IEªIRE DIN RADIATOR, DUPÃ TABEL (TIMP TO-
TAL DE CREªTERE A TEMPERATURII 20 MIN)

SE DESFACE,
SE VERIFICÃ
IEªIREA
RADIATORULUI
DE ÎNCÃLZIRE

DEBIT DEZG.
MIC SAU LIPSÃ

SE VERIFICÃ
VITEZELE
SUFLANTEI PENTRU
VARIEREA
DEBITULUI DE AER

TEMP. AER ÎNCALZIT
CONF. VAL. TABEL

NU SCHIMBÃ
VITEZELE

SE VERIFICÃ PENTRU
EVENTUALE OBSTRUCÞII
INTRAREA ªI CAMERA
SUFLANTEI

SE CONTINUÃ PE PAGINA URMÃTOARE

DEBIT DEZG.
CORECT

A B

SCHIMBÃ
VITEZELE

C

DEBIT MIC SAU LIPSÃ

2

2. DIAGNOZÃ

3

1

SE VERIFICÃ VITEZELE SUFLANTEI
PENTRU VARIAÞIA DEBITULUI

SCHIMBÃ VITEZELE NU SCHIMBÃ
VITEZELE

TEMP. AER AMBIANT °C(F) -18(0) -4(25) 10(50) 24(75)

TEMP. AER ÎNCÃLZIT °C(F) 54(130) 59(139) 64(147) 68(155)

Fig. 2 Proceduri de diagnozã pentru încãlzire sau dezgheþare insuficientã (1 din 2)
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SE SPALÃ RADIATORUL, SE
GOLEªTE TOT LICHIDUL DE
RÃCIRE ªI SE ÎNLOCUIEªTE.
SE RETESTEAZÃ

SE INSTALEAZÃ CORECT
ªI SE RETESTEAZÃ

CU VOLETUL DE TEMPERATURÃ PE MAXIM
CALD SE PORNEªTE MAªINA. SE VERIFICÃ
TEMPERATURA LA INTRARAREA ÎN RADIA-
TOR ªI LA FURTUNELE DE IEªIRE PRIN
PALPARE. TEMPERATURA AERULUI DE
LÂNGÃ FURTUNE TREBUIE SÃ FIE CEL
PUÞIN 30° C

SE INDEPÃRTEAZÃ FURTUNELE
DE PE RADIATOR ªI SE VERIFICÃ
PENTRU MONTARE BUNÃ

SE VERIFICÃ PIERDERILE
DE AER RECE LA VOLET, LA
CARCASA RADIATORULUI
ªI LA IEªIRI. SE VERIFICÃ
SUPRAFAÞA DE
ÎNCHIDERE A VOLETULUI.

SE VERIFICÃ
TERMOSTATUL PENTRU O
MONTARE CORECTÃ ªI
AªEZARE BUNÃ

SE VERIFICÃ VOLETUL DE
TEMPERATURÃ, CABLUL
DE CONTROL, LEGÃTURA
ªI REGLAJUL PE MAXIM
CALD. SE VERIFICÃ
PENTRU MAXIM RECE

GREªIT BINE

SE ÎNLOCUIEªTE
TERMOSTATUL

SE VERIFICÃ ªI SE
REINSTALEAZÃ

SE VERIFICÃ VOLETUL
DE TEMPERATURÃ,
CABLUL DE CONTROL,
LEGÃTURA ªI REGLAJUL
PE MAXIM CALD

DEBIT SCHIMBAT

DEBIT
NESCHIMBAT

CU SUFLANTA PE VITEZÃ MARE
MANEVRAÞI BUTONUL DE
TEMPERATURÃ DE LA MAXIM
CALD LA MAXIM RECE ªI
VERIFICAÞI SCHIMBÃRILE DE
DEBIT

AMBELE CALDE

SE ÎNLOCUIEªTE RADIATORUL

A B C

NIMIC GÃSIT

SISTEM BUN

SCHIMBAT
SE VERIFICÃ
SISTEMUL PENTRU
OBSTRUCÞII ÎNTRE
SUFLANTÃ ªI IEªIRI.

INTRARE FIERBINTE ªI IEªIRE CALDÃ

BINE

Fig. 3 Proceduri de diagnozã pentru încãlzire sau dezgheþare insuficientã (2 din 2)

E ZGOMOT DE VOLETNU E ZGOMOT DE VOLET

FURTUNE DE INTRARE
FIERBINÞI ªI DE IEªIRE CALDE

AMBELE
FURTUNE CALDE

CU CONTACTUL MOTOR DECUPLAT, SE
MIªCÃ BUTONUL DE TEMPERATURÃ RAPID
DE LA MAXIM RECE LA MAXIM CALD. SE
ASCULTÃ UN ZGOMOT DE VOLET ÎNAINTE DE
SFÂRªITUL CURSEI BUTONULUI.
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  INSTALAÞIA ELECTRICÃ A SUFLANTEI

SIGURANÞÃ ARSÃ

CU CONTACTUL MOTOR
CUPLAT ªI CU SUFLANTA
PE VITEZÃ MARE, SE
FOLOSEªTE UN DETECTOR
DE SCURT PENTRU A
LOCALIZA SCURTUL ÎN
URMÃTOARELE CABLURI:
1. DE LA TABLOUL DE
SIGURANÞE LA SELECTOR
VITEZÃ SUFLANTÃ
2. DE LA SELECTOR VITEZÃ
SUFLANTÃ LA BLOC
REZISTENÞÃ ÎNCÃLZIRE
3. DE LA BLOC REZISTENÞÃ
ÎNCÃLZIRE LA MOTOR
SUFLANTÃ

BECUL DE CONTROL
NU LUMINEAZÃ

SE FOLOSEªTE
BECUL DE 12V
PENTRU A CONTROLA
ALIMENTAREA
COMUTATORULUI DE
VITEZE AL SUFLANTEI

BECUL DE CONTROL,
NU LUMINEAZÃ

BECUL LUMINEAZÃ

SE REPARÃ FIRUL DE
LEGÃTURÃ DE LA
REZISTOR LA SUFLANTÃ

BECUL LUMINEAZÃ

MOTORUL SUFLANTEI NU LUCREAZÃ NUMAI PE
UNELE VITEZE

SE SCOATE CONECTORUL BLOCULUI DE
REZISTENÞE . SE VERIFICÃ CU UN OHMMETRU
TREPTELE DE REZISTENÞÃ DIN CONECTOR

BECUL
LUMINEAZÃ PE
TOATE
TERMINALELE

BECUL NU
LUMINEAZÃ PE
TOATE
TERMINALELE

SE ÎNLOCUIEªTE
REZISTORUL

CU CONTACTUL MOTOR DECUPLAT
SE SCOATE CONECTORUL DIN
BLOCUL DE REZISTENÞE. SE
CONECTEAZÃ UN FIR DIRECT DE LA
PLUSUL BATERIEI LA ORICARE
TERMINAL DIN CONECTOR. SE
FOLOSEªTE BECUL DE 12V PENTRU
A VERIFICA PREZENÞA TENSIUNII LA
FIRUL CORESPONDENT DE LA
COMUTATORUL DE VITEZE AL
SUFLANTEI. SE REPETÃ ACELAªI
TEST PE CELELALTE FIRE.

SE REPARÃ
FIRELE
ÎNTRERUPTE

CU CONTACTUL  MOTOR
CUPLAT ªI SUFLANTA PE
VITEZÃ MARE SE VERIFICÃ
MASA MOTORULUI SUFLANTEI

CONTACT
SLAB SAU
FÃRÃ MASÃ

SE REFACE
MASA

MASÃ
BUNÃ

SE VERIFICÃ
CONECTORUL
MOTORULUI CU UN BEC
DE CONTROL LA 12V

SE REPARÃ FIRUL DE
ALIMENTARE DE LA
COMUTATOR DE VITEZE
LA PANOUL DE SIGURANÞE

SE ÎNLOCUIEªTE
COMUTATORUL

Fig. 4 Diagnoza instalaþiei electrice a suflantei

2

MOTORUL SUFLANTEI NU
LUCREAZÃ LA NICI O VITEZÃ

SIGURANÞÃ BUNÃ

BECUL LUMINEAZÃ
PE TOATE CELE
TREI FIRE

SE SCHIMBÃ
COMUTATORUL DE
VITEZE

BECUL NU LUMINEAZÃ
PE TOATE CELE TREI
FIRE

SE VERIFICÃ SIGURANÞA F12 ªI F30
ÎN TABLOUL DE SIGURANÞE
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IEªIRE

IEªIRE

RADIATOR

DEZGHEÞÃTOR

BUTON
REGLAJ
TEMPERATURÃ

RECE

RECE

RECE SPRE
CALD

RECE SPRE
CALD

COMUTATOR
VITEZÃ
SUFLANTÃ

OFF

MARE

MARE

MARE

IEªIRE DE
ÎNCÃLZIRE

FÃRÃ DEBIT

FÃRÃ DEBIT

DEBIT RECE
SPRE CALD

CEL PUÞIN
DEBIT RECE
SPRE CALD

 VITEZÃ
SUFLANTÃ

OFF

MARE

MARE

MARE

IEªIRE
DEZABURIRE
GEAM
LATERAL

FÃRÃ DEBIT

FÃRÃ DEBIT

CEL PUÞIN
DEBIT RECE
SPRE CALD

CEL PUÞIN
DEBIT RECE
SPRE CALD

IEªIRE DE
DEZGHEÞARE

FÃRÃ DEBIT

FÃRÃ DEBIT

CEL PUÞIN
DEBIT RECE
SPRE CALD

DEBIT RECE
SPRE CALD

SE VERIFICÃ LEGÃTURA FIECARUI VOLET ªI
FUNCÞIONAREA CABLURILOR

DECONECTAÞI CABLUL DE LA VOLET ªI
VERIFICAÞI CURSA ªI EFORTUL VOLETULUI

BINE NU E BINE

SE REPARÃ DACÃ TREBUIE

BINE

SE VERIFICÃ CURSA CABLULUI DE ACÞIONARE
PRIN ACÞIONAREA BUTONULUI DE CONTROL

SE REMONTEAZÃ ªI SE
REVERIFICÃ

Fig. 5  Diagnoza livrãrii improprii ºi nereglabile de aer

3         LIVRARE DEFECTUASÃ/ NEREGLABILÃ DE AER

CU VEHICULUL PORNIT ªI MOTORUL CALD SE FAC URMÃTOARELE CONTROALE
FUNCÞIONALE. SE VERIFICÃ CABLURILE PENTRU ÎNTINDERI ªI EFORTURI EXCESIVE

SE REPARÃ DACÃ TREBUIE

NU E BINE

CURSÃ BUNÃ N-ARE CURSÃ

SE VERIFICÃ PRINDEREA CABLULUI LA BUTONUL DE
COMANDÃ ªI STAREA ACESTUIA. SE REPARÃ DACÃ TREBUIE

IEªIRE
SUFLANTÃ

FÃRÃ DEBIT

AER DIN
EXTERIOR

FÃRÃ DEBIT

FÃRÃ DEBIT
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CURGERE
SUPÃRÃTOARE

SE VERIFICÃ
PIERDERILE LA
CARCASÃ ªI
LEGAREA
IEªIRILOR
RADIATORULUI

DEBIT MIC
SAU LIPSÃ

DEBIT
MARE

CURGERE SUPÃRÃTOA�
RE LA DEZGHEÞÃTOR

CU CONTACTUL
MOTOR DECUPLAT SE
ACÞIONEAZÃ BUTONUL
DE REGLAJ AL
TEMPERATURII DE LA
MAXIM CALD RAPID LA
MAXIM RECE. SE
ASCULTÃ UN ZGOMOT
DE VOLET INAINTE DE
SFÂRªITUL CURSEI
BUTONULUI

SE
SCHIMBÃ
VITEZA

SE
SCHIMBÃ
VITEZA

NU SE
SCHIMBÃ
VITEZA

2

SE REGLEAZÃ
TREAPTA DE
DEZGHEÞARE
ªI/SAU
IEªIREA DE
ÎNCÃLZIRE

SE VERIFICÃ REGLAREA
VOLETULUI DE TEMPE�
RATURÃ, CABLURILE, LEGÃ-
TURILE & SE REGLEAZÃ PE
MAXIM RECE ªI SE
VERIFICÃ PT. MAXIM CALD

SE VERIFICÃ REGLAREA
VOLETULUI DE TEMPE�
RATURÃ, CABLURILE,
LEGÃTURILE ªI SE
REGLEAZÃ PE MAXIM
RECE ªI SE VERIFICÃ
PT. MAXIM CALD

CU BUTONUL SELECTARE SURSÃ
AER APÃSAT  ªI BUTONUL
SUFLANTEI PE VITEZÃ MARE ªI
BUTONUL DE REGLAJ AL
TEMPERATURII PE MAXIM RECE.
SE PORNEªTE MOTORUL ªI SE
ÎNCÃLZEªTE . CU UN
TERMOMETRU SE VERIFICÃ
TEMPERATURA AERULUI LA
INTRAREA ÎN SUFLANTÃ ªI LA
IEªIRILE ÎN VEHICUL. DIFERENÞA
DE TEMPERATURÃ ESTE :

NU E ZGOMOT DE VOLET  MAI MARE DE  5°C

SE VERIFICÃ PIERDERILE DE
AER CALD DIN
COMPARTIMENTUL MOTORULUI
SPRE INTRAREA SUFLANTEI. SE
REPARÃ DACÃ TREBUIE

SE VERIFICÃ REGLAREA
VOLETULUI DE TEMPE�
RATURÃ, CABLURILE, LEGÃ-
TURILE ªI SE REGLEAZÃ PE
MAXIM RECE .  SE VERIFICÃ
PT. MAXIM CALD

SE REGLEAZÃ
TREAPTA DE
DEZGHEÞARE ªI
VOLETUL DE IEªIERE
SÃ DESCHIDÃ MAI
MULT

 5°C SAU MAI
MICÃ

SISTEM BUN

AER IEªIT
PREA CALD

POZIÞIA DE ÎNCÃLZIRE

(BUTON SELECTARE SURSÃ AER APÃSAT)

4        PREA MULTÃ CÃLDURÃ

POZIÞIA DE ÎNCÃLZIRE

CU CONTACTUL MOTOR
CUPLAT SE VERIFICÃ DEBITUL
DE AER DE LA IEªIRILE DE
ÎNCÃLZIRE ªI SE VERIFICÃ
LEGÃTURILE DE IEªIRE

SE PUNE COMUTATORUL
A/C NEAPÃSAT ªI
CONTROLUL SUFLANTEI
PE:: VITEZÃ MARE, BUTON
TEMPERATURÃ PE MAXIM
CALD

SE
VERIFICÃ
VITEZELE
SUFLANTEI
PENTRU
VARIEREA
DEBITULUI

SE
VERIFICÃ
VITEZELE
SUFLANTEI
PENTRU
VARIEREA
DEBITULUI

POZIÞIA VOLETULUI

SE VERIFICÃ POZIÞIA
VOLETULUI DE
ÎNCÃLZIRE/DEZGHEÞARE,
CABLURILE, BUTOANELE,
PRINDERILE ªI SE
AJUSTEAZÃ DACÃ ESTE
NECESAR

ESTE ZGOMOT DE
VOLET

CU CONTACTUL MOTOR
DECUPLAT SE ACÞIONEAZÃ
BUTONUL DE REGLAJ AL
TEMPERATURII DE LA MAXIM
CALD RAPID LA MAXIM RECE.
SE ASCULTÃ UN ZGOMOT DE
UªÃ INAINTE DE SFÂRªITUL
CURSEI BUTONULUI

NU ESTE ZGOMOT
DE VOLET

 E ZGOMOT DE VOLET

Fig. 6  Diagnoza pentru prea multã cãldurã
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SE ÎNLOCUIEªTE
BUTONUL

SE ÎNLOCUIEªTE
CABLUL

BUTON NEBLOCAT

SE REINSTALEAZÃ ªI SE
REVERIFICÃ DISTANÞA
LA COMPONENTE

SE ÎNDEPÃRTEAZÃ
CABLUL ªI SE VERIFICÃ
BLOCAJUL BUTONULUI

SE VERIFICÃ TRASEUL, INTERFERENÞELE ªI
NODURILE CABLURILOR. SE VERIFICÃ
INTERFERENÞA CU TABLOUL DE INSTRUMENTE

EXISTÃ PROBLEMENU EXISTÃ

EFORT EXCESIV

SE ÎNDEPÃRTEAZÃ
CABLUL DE C-DÃ ªI SE
MANEVREAZÃ MANUAL
VOLETUL. SE VERIFICÃ
DACÃ VOLETUL
LUCREAZÃ CORECT

SE REPARÃ CE E
NECESAR

VOLET NEBLOCAT

SE VERIFICÃ BLOCAREA
BUTONULUI DE CONTROL

BUTONUL BLOCAT

BUTONUL BLOCAT

VOLET BLOCAT

ETANªARE  BUNÃ ETANªAREA PROVOACÃ
BLOCAJ

SE REPARÃ CE E NECESAR

SE VERIFICÃ ALINIEREA AXULUI
VOLETULUI DE TEMPERATURÃ,
CURBURA AXULUI ªI A VOLETULUI,
SE REPARÃ DACÃ E NECESAR.

BUTON
NEBLOCAT

Fig. 7  Diagnoza controalelor la încãlzire

   CONTROALE5

SE VERIFICÃ ETANªAREA LA
VOLET PT. BUNA ETANªARE A
INSTALAÞIEI
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SE VERIFICÃ BUNA CONECTARE A CONEXIUNILOR ELECTRICE ªI A PUNERILOR LA MASÃ, ÎN CAZ DE DUBII,
SE VA FOLOSI UN VOLTMETRU PT. A VEIFICA DACÃ TENSIUNEA E CONSTANTÃ LA MOTORUL SUFLANTEI.

    ZGOMOT LA SUFLANTÃ

UN ZGOMOT CONSTANT RAFALÃ DE AER E TIPIC TUTUROR SISTEMELOR LA VITEZÃ MARE A SUFLANTEI,
UNELE SISTEME ªI MODURI ( DE OBICEI DEZGHEÞAREA ) PUTÂND FI MAI ZGOMOTOASE. SE VERIFICÃ LA
ALT VEHICUL ( ACELAªI MODEL ) DACÃ ZGOMOTUL E TIPIC DIN PROIECTARE.

INDICAÞI TIPUL DE ZGOMOT ªI UNDE APARE:

DEBIT MIC
( VITEZA 1-A )

( VITEZA A 2-A )

( VITEZA A 3-A )

DEBIT MARE
( VITEZA A 4-A )

VENTILARE AER EXTERN VENTILARE AER INTERN DEZGHEÞARE

MAXIM
RECE

MAXIM
CALD

MAXIM
RECE

MAXIM
CALD

MAXIM
RECE

MAXIM
CALD

A �GEMETE,  B � ÞÃCÃNELI,  C �SCÂRÞÂITURI,  D � FÂLFÂIRI,  E � VIBRAÞII,
F �SCRÂªNETE,  G � RAFALE,  H �ALTELE, SE DESCRIU

1. ZGOMOT CONSTANT CARE
SCADE CU REDUCEREA
VITEZEI SUFLANTEI.
ZGOMOTELE TIPICE SUNT
GEMETE, ÞÃCÃNELI, FÂLFÂIRI
SAU SCRÂªNETE.

3. ZGOMOT CONSTANT LA TURAÞIE
MARE A SUFLANTEI LA ANUMITE
COMBINAÞII ALE VOLEÞILOR, DAR
POATE FI ELIMINAT LA TURAÞIE MICÃ
SAU CU ALTE COMBINAÞII DE VOLEÞI.
ZGOMOTELE TIPICE SUNT FÂLFÂIELI
SAU VIBRAÞII.

2. ZGOMOT INTERMITENT SAU
NUMAI LA PORNIRE. POATE
APARE LA TURAÞIE MICÃ A
SUFLANTEI ªI PE VREME RECE.
ZGOMOT TIPIC: SCÂRÞÂITURI
SUPÃRÃTOARE.

CONTINUAT DIN VÂRFUL PAGINII URMÃTOARE

M
L

6

Fig. 8  Diagnoza zgomotului la suflantã(1 din 2)

SE STÃ ÎN VEHICUL CU UªILE ªI GEAMURILE ÎNCHISE. CU CONTACTUL PUS ªI MOTORUL NEPORNIT SE
PORNEªTE SUFLANTA PE MAXIM, ÎN MODUL DE VENTILARE CU BUTONUL DE TEMPERATURÃ PE MAXIM
RECE. SE COMUTÃ VITEZELE SUFLANTEI, MODURILE ªI POZIÞIILE VOLETULUI DE TEMPERATURÃ PT. A
VEDEA UNDE APARE ªI UNDE NU APARE ZGOMOT. ÎNCERCAÞI SÃ DEFINIÞI TIPUL DE ZGOMOT:RAFALÃ,
SCÂRÞÂITURI, ÞÃCÃNITURI, SCRÂªNETE, VIBRAÞII, HURUIT SAU ZGOMOT DE RÂCÂIALÃ. DIAGRAMA DE MAI
JOS SE VA COMPLETA TOTAL.
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L M

NU SUNT VIBRAÞII EXCESIVE

APAR PROBLEME

SE SCOATE ANSAMBLUL MOTOR
VENTILATOR ªI SE VERIFICÃ
PREZENÞA CORPURILOR STRÃINE ÎN
ORIFICIUL DE INTRARE AL SUFLANTEI

SE VERIFICÃ VIBRAÞIILE LA MOTOR ªI VENTILATOR PE FIECARE
VITEZÃ PRIN PALPAREA CARCASEI MOTORULUI.

SE REPARÃ/SE
ÎNLOCUIEªTE CE E
NECESAR. SE
REVERIFICÃ

APAR PROBLEME

SE EXAMINEAZÃ PE VENTILATOR
LOCURI DE FRECARE, PALETE DETE-
RIORATE, PIULIÞE DE FIXARE LIPSÃ.
SE EXAMINEAZÃ CARCASA
SUFLANTEI DE LOCURI DE FRECARE

FÃRÃ PROBLEME SE UNGE MOTORUL

PROBLEMELE PERSISTÃ

SE ÎNLOCUIEªTE ANSAMBLUL MO-
TOR VENTILATOR. SE REVERIFICÃ

SE REPARÃ/SE
ÎNLOCUIEªTE CE E
NECESAR. SE
REVERIFICÃ PROBLEMELE PERSISTÃ

DACÃ ZGOMOTUL E UN TICÃIT
SAU GEAMÃT SE ÎNCEARCÃ CU
UN MOTOR NOU.

SE REINSTALEAZÃ MOTORUL
ORIGINAL ªI SE CONTINUÃ CU
PCT. 3  ( ZGOMOT CONSTANT...)

SE VERIFICÃ STRANGU-
LÃRILE ªI MATERIALE
STRÃINE LA CONDUCTE.
SE VERIFICÃ ETANªÃRI-
LE VOLEÞILOR ÎNCÃLZI-
RE / DEZGHEÞARE. SE
REPARÃ ªI SE SCHIMBÃ
CE E NECESAR. SE
REVERIFICÃ

SE VERIFICÃ STRANGU-
LÃRILE ªI MATERIALE
STRÃINE LA CONDUCTE.
SE VERIFICÃ ETANªÃRI-
LE VOLEÞILOR VENTILA-
RE.SE REPARÃ ªI SE
SCHIMBÃ CE E NECESAR.
SE REVERIFICÃ

SE VERIFICÃ
E T A N ª Ã R I L E
V O L E Þ I L O R . S E
REPARÃ ªI SE
SCHIMBÃ CE E
NECESAR. SE
REVERIFICÃ

SE VERIFICÃ STRAN-
GULÃRILE ªI MATERI-
ALELE STRÃINE DIN
SISTEM ÎNTRE VENTI-
LATOR ªI VOLETUL DE
TEMPERATURÃ.SE
REPARÃ ªI SE
SCHIMBÃ CE E NECE-
SAR. SE REVERIFICÃ.

ZGOMOT NUMAI
ÎN MODUL
VENTILARE

ZGOMOT NUMAI
ÎN MODUL
ÎNCÃLZIRE

ZGOMOT NUMAI
ÎN MODUL
DEZGHEÞARE

Fig. 8  Diagnoza zgomotului la suflantã (2 din 2)

VIBRAÞII EXCESIVE

FÃRÃ PROBLEME

LA DEBIT MARE SE VERIFICÃ
POZIÞIILE DE TEMPERATURÃ DE
LA MAXIM CALD LA MAXIM RECE
ÎN MODURILE DEZGHEÞARE,
ÎNCÃLZIRE ªI VENTILARE.

ZGOMOT ÎN TOATE
MODURILE DAR NU
LA TOATE POZIÞIILE
DE TEMPERATURA

ZGOMOT ÎN
TOATE MODURILE
ªI ÎN TOATE
POZIÞIILE DE
TEMPERATURÃ
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CONDIÞIONAREA AERULUI

Când se aflã instalat sistemul de refrigerare HFC-134a (opþional )

Sistemul de condiþionare a aerului utilizeazã ca agent refrigerator HFC-134a(R-134a) ºi ulei refrigerator
poliachilenglicol (PAG) care nu sunt compatibile cu agentul refrigerator CFC-12(R-12) ºi cu uleiul mineral. A nu se
folosi agent R-12 sau ulei mineral în acest sistem, ºi a nu se încerca utilizarea echipamentului de service R-12; vi
se va strica sistemul de condiþionare a aerului sau echipamentul de service.

Se va folosi echipamentul de service care este U.L.-testat ºi certificat cã îndeplineºte cerinþele SAE J2210 de
scoatere a R-134a din sistemul de condiþionare a aerului.

ATENÞIE: Expunerea la vaporii de agent ºi lubrefiant refrigerator poate irita ochii, nasul ºi gâtul. Se interzice inspirarea
acestor vapori sau a amestecului lor.

Dacã se produce o descãrcare accidentalã a sistemului, se va ventila zona de lucru înaintea începerii lucrului.
Sistemul de condiþionare a aerului sau echipamentul de service R-134a nu se va testa la presiune sau la scãpãri
cu aer comprimat.

ATENÞIE: S-a demonstrat cã la presiuni ridicate anumite amestecuri de aer ºi R-134a sunt combustibile putând lua
foc sau exploda. A nu se utiliza niciodatã aerul comprimat la testul de presiune efectuat asupra echipamentului de
service sau asupra sistemului de condiþionare a aerului.

1. DESCRIERE GENERALÃ
1-1. SISTEMUL V5 A/C

V5 e un compresor cu pistoane ºi cursã variabilã care
îndeplineºte cerinþele condiþionãrii aerului montat pe
motoarele cu ardere internã, în orice condiþii, fãrã ciclare.
Mecanismul de bazã al compresorului e o placã
oscilantã cu unghi variabil ce acþioneazã cinci pistoane
orientate axial.Centrul de control al cursei compresorului
este o supapã de control plasatã în capacul spate al
compresorului care sesizeazã presiunea de absorbþie
a acestuia.
Unghiul plãcii oscilante ºi cursa pistoanelor sunt
controlate de diferenþa de presiune absorbþie-carcasã.
Când cererea de capacitate A/C e mare presiunea de
absorbþie e deasupra punctului de control; supapa va
menþine o curgere de la carcasã la absorbþie ,
neexistând diferenþã de presiune de la carcasã la
absorbþie ºi pistoanele vor avea cursã maximã.
Când cererea de capacitate A/C e scãzutã ºi presiunea
de absorbþie atinge punctul de control,supapa va lãsa
sã curgã gaz de descãrcare în carcasã ºi va închide
trecerea dintre carcasã ºi camera de absorbþie.
Unghiul plãcii oscilante e controlat de forþa de balansare
pe cele cinci pistoane. O uºoarã creºtere a diferenþei
de presiune carcasã-absorbþie va crea o forþã totalã pe
pistoane determinând o miºcare a tijei pivotante a plãcii
oscilante, reducându-i unghiul.

1-2. DIFERENÞELE SISTEMELOR A/C

Comutatorul de ciclare a presiunii
La sistemul V5 A/C nu se foloseºte comutatorul de
ciclare a presiunii pt cã compresorul de aer îºi poate
varia cursa pt a acoperi cererea de condiþionare în toate
condiþiile.

Comutator întrerupere presiune joasã
întrucât compresorul V5 nu are comutator de ciclare a
presiunii se foloseºte acest comutator pt a proteja
compresorul în cazul unei subîncãrcãri. Comutatorul de
întrerupere a presiunii, plasat în capacul spate al
compresorului lângã comutatorul de întrerupere a
presiunii înalte, e folosit ºi la ºuntarea compresorului
pe vreme rece.

DEMONTAREA COMPRESORULUI V5
Compresorul V5 e echipat cu un buºon de golire  plasat
în corpul lui. Când se demonteazã compresorul V5 ºi
se goleºte uleiul din el, buºonul trebuie sã fie scos ºi
uleiul scurs din racorduri. De asemenea este necesar
a se goli uleiul din absorbþie ºi a se asigura scurgerea
completã. (Vedeþi capitolul legat de instrucþiuni complete
la scoaterea sau înlocuirea compresorului V5).
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tubului (orificiului) de expansiune cãtre partea de joasã
presiune pânã când se vor egaliza presiunile.
Aceasta se poate constata datoritã unui sunet estompat
al curgerii lichidului (hârºâit) pentru circa 30 pânã la 60
secunde în condiþii normale.

Evaporatorul
Evaporatorul este un dispozitiv care rãceºte ºi
dezumidificã aerul înainte de a intra în vehicul. Lichidul
refrigerant de înaltã presiune curge prin tubul (orificiul)
de expansiune în zona de joasã presiune a
evaporatorului. Cãldura din aerul ce tranziteazã prin
evaporator este  transferatã la suprafaþa sa exterioarã
de rãcire, aerul rãcindu-se. În acest proces de
transmitere a cãldurii de la aer la suprafaþa
evaporatorului, umiditatea din aer se condenseazã pe
suprafaþa exterioarã a evaporatorului de unde este
evacuatã ca apã.

Acumulatorul
Conectat la conducta de ieºire din evaporator,
ansamblul acumulator etanº acþioneazã ca un rezervor
de vapori ºi ceva lichid refrigerant cât ºi de ulei refrig-
erant ce vin de la evaporator.
La fundul acumulatorului se aflã desicant care
acþioneazã ca absorbant al umiditãþii care ar putea in-
tra în sistem. Lângã conducta de ieºire din acumulator,
aflatã la baza sa, existã un orificiu de curgere ce asigurã
returul uleiului cãtre compresor.
O supapã Schrader de joasã presiune este aºezatã în
vârful acumulatorului. Un racord Schrader asemãnãtor
poate fi livrat pentru montarea contactului de ciclare a
presiunii (doar la sistemul CCOT). Nu este necesar a
se goli sistemul pentru a se înlocui comutatorul.
Acumulatorul nu se reparã, se înlocuieºte întregul
ansamblu.

Radiatorul de încãlzire
Radiatorul de încãlzire încãlzeºte aerul de climatizare înainte
de a intra în vehicul. Lichidul de rãcire a motorului circulã
prin radiator pentru a încãlzi aerul admis din exterior ce trece
prin aripioarele sale. Acest radiator e mereu operaþional ºi
poate fi folosit pentru a ridica temperatura aerului în modul
A/C sau în modurile încãlzire sau ventilaþie.

1-4. COMPONENTE SISTEM - ACÞIONARE

Comandã
Funcþionarea sistemului A/C este comandatã prin
comutatoarele ºi butoanele tabloului de bord. Cuplarea
compresorului ºi a ventilatorului sunt comandate elec-
tric de la tabloul de bord.Traseul aerului este deschis
în modul �OFF�al suflantei, debitul de aer admis se
poate regla cu ajutorul celor patru viteze ale
suflantei.Aerul rãcit ºi dezumidificat este disponibil în
modurile faþã,faþã-picioare,picioare ºi dezgheþare.

1-3. COMPONENTELE SISTEMULUI -
FUNCÞIONARE

Compresorul
Toate compresoarele sunt acþionate cu curea de cãtre
arborele cotit al motorului printr-o fulie cuploare. Fulia
compresorului se roteºte fãrã a antrena arborele pânã
când e alimentatã bobina cuplajului electromagnetic.
Când se aplicã tensiune pentru a activa bobina
cuplajului, ansamblul de cuplare placã - butuc este tras
înapoi cãtre fulie. Forþa magneticã atrage placa
cuplajului cãtre fulie realizând un tot unitar care
antreneazã arborele compre-sorului.
Arborele compresorului odatã acþionat se comprimã
vaporii de agent refrigerator de la presiune joasã la
presiune  ºi temperaturã înalte. Odatã cu agentul re-
frigerant e transportat ºi uleiul refrigerant care face
ungerea compresorului. Procedurile complete de
reparare a compresorului se gãsesc la capitolul
REPARARE COMPRESOR V5 DE CONDIÞIONARE
AER.

Supapa de siguranþã
Compresorul e echipat cu o supapã de siguranþã plasatã
în sistem ca un factor de siguranþã. În anumite condiþii
agentul refrigerant poate depãºi, pe partea de
descãrcare, presiunea de lucru proiectatã. Pentru a
preveni deteriorarea sistemului, supapa e proiectatã sã
se deschidã automat la aproximativ 31,4-36,23 bari în
sistemul R-12, 31,71-41,37 bari în sistemul R-134a.
Condiþiile care pot face supapa sã se deschidã
(comutator întrerupere presiune înaltã defect, ventila-
tor electric de rãcire inoperant, etc.) trebuie corectate
ºi, dacã e necesar, uleiul ºi agentul refrigerant trebuie
înlocuite.

Condensatorul
Ansamblul condensator, plasat în faþa radiatorului mo-
torului, e alcãtuit din serpentine cu aripioare pentru a
oferi un transfer rapid de cãldurã. Aerul care trece prin
condensator rãceºte vaporii de înaltã presiune de agent
refrigerant condensându-i în fazã lichidã.

Tubul(orificiul) de expansiune
Tubul de plastic de expansiune, cu apãrãtoarea sa, e
plasat în þeava de intrare la evaporator la conexiunea
cu linia de lichid. Printr-o îngustare a liniei de lichid re-
frigerant de înaltã presiune transformã curgerea cãtre
evaporator într-o curgere de lichid de joasã presiune.
Tubul de expansiune ºi orificiul sãu sunt protejate de
îmbâcsire cu ecrane filtrante atât la intrare cât ºi la ieºire.
Ansamblul tubului nu se reparã în caz de defectare, se
înlocuieºte în întregime.
Când motorul e oprit cu sistemul A/C lucrând, agentul
refrigerant va curge din partea de presiune înaltã a
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56 kmh când debitul de aer prin serpentinele
condensatorului este suficient pt o racire bunã,
ventilatorul de rãcire a motorului va fi oprit în mod au-
tomat. Ventilatorul de rãcire e comandat de ECM prin
releu pentru viteza mare.
Existã schemele electrice ºi de diagnozã complete pt
sistemul electric A/C ce conþin ºi informaþii de diagnozã
cu privire la debite ºi la comanda vacumaticã.

Liniile de vacum
Liniile de vacuum sunt strânse într-un conector cuplat
la comutatorul de control al vacuumului de la tabloul de
bord.
În caz de scãpãri sau ruperi de furtune nu e necesar sã
se înlocuiascã întreg ansamblul de legãturi. înlocuirea
se face prin tãierea furtunului ºi inserarea unui conector
de plastic.Dacã trebuie înlocuit un furtun în întregime
se taie toate furtunele de la conector ºi se ataºeazã
direct la comutatorul de vacuum din tabloul de bord.

Rezervor tampon de vacuum
La accelerãri puternice nu se mai livreazã vacuum din
galerie, astfel supapa de reþinere din rezervor se închide
menþinându-l, putând fi folosit în condiþiile de vacuum
redus, pentru comenzi.

1-5.RELEE ªI COMUTATOARE

Întrerupãtor presiune înaltã compresor
În partea superioarã a capacului spate compresor se
aflã întrerupãtorul de înaltã presiune care este un
dispozitiv de protecþie la presiuni excesive în capul
compresorului ºi la pierderi de agent refrigerant prin
supapa de suprapresiune. Normal închis, întrerupãtorul
va deschide circuitul pe partea de presiune înaltã la cca
29,65 bari ± 1,38 bari ºi reînchide circuitul la cca 13,75
bari ± 3,45 bari.

Întrerupãtorul de presiune joasã
Protecþia compresorului e asiguratã pe unele vehicule
prin întrerupãtorul de joasã presiune ce va deschide în
condiþii de subîncãrcare. Acesta poate fi plasat pe linia
de lichid sau în spatele capului compresorului ºi,
totodatã împiedicã compresorul sã lucreze pe vreme
rece.

Întrerupãtorul servodirecþiei sau de anticipaþie
Ralantiul la unele vehicule e menþinut prin decuplarea
compresorului (comutare pe normal închis) când se
impune o încãrcare mare pe servodirecþie. Pe alte
vehicule întrerupãtorul (normal deschis) dã un semnal
la ECM ce permite sistemelor de controlare a motorului
sã compenseze încãrcarea mare pe servodirecþie.

A. IEªIRE
B. AGENT REFRIGERANT
C. INTRARE
D. ªICANÃ
E. TUBULATURA
F. ANSAMBLU SAC DESICANT
G. ANSAMBLU FILTRU
H. PLASAREA ÎN TUB A ORIFICIULUI DE CURGERE A ULEIULUI

Fig. 1  Acumulatorul � Pãrþi interne

Temperatura este controlatã prin poziþia butonului de
temperaturã de pe tabloul de bord.Acest buton este
conectat printr-un cablu de voletul de temperaturã care
controleazã debitul de aer ce trece prin radiatorul de
încãlzire. La parcurgerea de cãtre butonul de tempera-
turã a întregii curse, o agrafã legatã de supapa de tem-
peraturã ºi aflatã pe cablu trebuie sã aibã o poziþie care
sã asigure aºezarea voletului de temperaturã în am-
bele poziþii extreme. Poziþia voletului de temperaturã e
independentã de comutatorul modurilor. Cablul de tem-
peraturã e ataºat pe partea dreaptã a modulului de
condiþionare a aerului. La unele modele voletul de tem-
peraturã e controlat electric, eliminând astfel nevoia de
cablu de temperaturã.
Pe unele maºini ventilatorul electric de rãcire a motoru-
lui nu face parte din sistemul A/C, fiind operaþional
oricând A/C e în modurile faþã-picioare iar pe alte modele
lucrând ºi în modul dezgheþare. Aceastã ultimã facili-
tate face parte din funcþionarea A/C având scopul
prevenirii temperaturilor excesive la capul
compresorului. Astfel se  permite sistemului A/C sã
funcþioneze eficient.Pe unele modele la viteze de peste

A

B
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E

F

G

H
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Comutator scurtcircuitare compresor la des-
chidere maximã a clapetei de acceleraþie(WOT)
Comutatorul plasat la clapeta de acceleraþie deschide circuitul
cuplajului compresorului în timpul deschiderii maxime a
clapetei de acceleraþie. Acest comutator acþioneazã un releu
ce comandã funcþionarea cuplajului compresorului.
Pe vehiculele echipate cu MPI, la accelerarea la maxim
TPS trimite un semnal la ECM care comandã cuplajul
compresorului.

Releu de întârziere A/C (incorporat în ECM)
Acest releu controleazã curentul în întreg sistemul de
condiþionare a aerului ºi realizeazã o scurtã întârziere
a funcþionãrii A/C dupã pornirea motorului.

2. DIAGNOZÃ
2-1. TESTAREA SISTEMULUI A/C
Dacã se suspecteazã o funcþionare defectuoasã a
sistemului A/C, se verificã:
1) Se verificã suprafeþele exterioare ale radiatorului ºi

condensatorului pt ca circulaþia aerului sã nu fie
împiedicatã de murdãrie ºi alte corpuri strãine,precum
ºi între radiator ºi condensator.

2) Restricþii sau noduri în condensator, furtune, tuburi,
etc.

3) Funcþionarea suflantei ( capitolul 14 )
4) Se verificã conductele de aer pt scãpãri, strangulãri.

Debit mic poate indica evaporatorul strangulat.
5) Patinare cuplaj compresor.
6) Întindere slabã la cureaua compresorului.

7) Pentru compresoarele V5, vedeþi diagnosticarea
sistemului V5 A/C.

2-2. RÃCIRE INSUFICIENTÃ, PROCEDURA
�VERIFICARE RAPIDÃ�

Prin procedeul �palpare cu mâna� se poate aproxima
încãrcarea sistemului A/C cu agent refrigerant R12 (o
temperaturã a aerului de peste 21 °C (70 °F)) pe
majoritatea modelelor. Aceastã verificare se poate face
în câteva minute ºi poate simplifica diagnosticarea
sistemului restrângând problema la cantitatea de agent
refrigerant din sistem sau eliminând posibilitatea
subîncãrcãrii din verificarea generalã.
1) Motorul trebuie sã fie cald, viteza de ralanti normalã.
2) Capota ºi uºile deschise.
3) Se apasã butoanul A/C ºi se permite intrarea aerului

exterior.
4) Butonul de temperaturã pe maxim rece.
5) Suflanta pe vitezã mare.
6) Temperatura la mânã a conductei de intrare în

evaporator ºi dupã orificiu, la suprafaþa
acumulatorului, cu compresorul pornit.. LA O BUNÃ
FUNCÞIONARE, TREBUIE SÃ GÃSIM ACEEAªI
TEMPERATURÃ LA CONDUCTA DE INTRARE ÎN
EVAPORATOR (DUPÃ ORIFICIU) ªI LA
SUPRAFAÞA ACUMULATORULUI, CU CÂTEVA
GRADE MAI MICÃ DECÂT CEA
ÎNCONJURÃTOARE. Se verificã pt alte probleme.
(vezi testarea sistemului A/C (pct 1-6))

� Se verificã pierderile. Dacã existã, se descarcã, se
reparã ce e necesar. Se evacueazã, se reîncarcã.

� Dacã nu existã pierderi, vezi Proceduri diagnosticare
sistem A/C.

LICHID DE ÎNALTÃ PRESIUNE
VAPORI DE ÎNALTÃ PRESIUNE

LICHID DE JOASÃ PRESIUNE
VAPOR DE JOASÃ PRESIUNE

A. LINIE DE  LICHID
B. SAC DESICANT
C. ORIFICIU CURGERE ULEI
1. COMPRESOR
2. CONDENSATOR
3. EVAPORATOR
4. ACUMULATOR
5. TUB-ORIFICIU EXPANSIUNE
6. SUPAPÃ DE SUPRAPRESIUNE

C

B

1 2 3
4

5

6

○ ○ ○

Fig. 2  Schemã de principiu sistem A/C
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Fig. 4  Test de performanþã A/C

UMIDITATE  RELATIVÃ
(%)

TEMPERATURÃ AER
AMBIENT

 °F                   °C
PARTEA DE JOASÃ

PSIG        BARI

TURAÞIE  MOTOR
(RPM)

TEMPERATURÃ CONDUCTÃ
CENTRALÃ DE AER
°F                    °C

PARTEA DE ÎNALTÃ
PSIG         BARI

20

30

40

50

60

70

80

90

70 21
80 27
90 32

100 38

70 21
80 27
90 32

100 38

70 21
80 27
90 32

100 38

70 21
80 27
90 32

100 38

70 21
80 27
90 32

100 38

70 21
80 27
90 32

100 38

70 21
80 27
90 32

70 21
80 27
90 32

Fig. 3  Schemã curgere aer

29        1,999
29        1,999
30        2,068
31        2,137

29        1,999
30        2,068
31        2,137
32        2,206

29        1,999
30        2,068
32        2,206
39        2,688

30        2,068
32        2,206
34        2,344
40        2,757

30        2,068
33        2,275
36        2,482
43        2,964

30        2,068
34        2,344
38        2,620
44        3,033

30        2,068
34        2,344
39        2,688

30        2,068
36        2,482
42        2,895

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

40 4
44 7
48 9
57 14

42 6
47 8
51 11
61 16

45 7
49 9
55 13
65 18

47 8
53 12
59 15
69 21

48 9
56 13
63 17
73 23

50 10
58 14
65 18
75 24

50 10
59 15
67 19

50 10
62 17
71 22

150        10,342
190        13,100
245        16,892
305        21,029

150        10,342
205        14,134
265        18,271
325        22,407

165        11,376
215        14,823
280        19,305
345        23,787

180        12,410
235        16,203
295        20,339
350        24,131

180        12,410
240        16,547
300        20,684
360        24,821

185        12,755
245        16,892
305        21,029
365        25,165

190        13,100
250        17,236
310        21,373

200        13,789
265        18,271
330        22,752

*POZIÞIA MODULUI
INDICATÃ PRIN (   )

DEZABURIRE
GEAM

LATERAL

IEªIRI
DEZGHEÞARE

IEªIRI
ÎNCÃLZIRE

CONDUCTE
A  / C

AER RECIRCULAT
(INTERIOR)

VOLET*
ADMISIE AER

VOLET*
ÎNCÃLZIRE /

DEZGHEÞARE

VOLET*
     MOD  FAÞÃ

VOLET*
TEMPERATURÃ

MOTOR
SUFLANTÃ

RADIATOR
ÎNCÃLZIRE

AER
EXTERIOR

PLIN

VOLET*
MOD PICIOARE

 (DEZGH)

 (DEZGH)

 (ÎNCÃLZ)

 (ÎNCÃLZ)

(A/C)

(BI-

LEVEL)

CALD
AER

AER
RECE

EVAPORATOR

R
E

C
E

C
AL

D
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Fig. 5  Relaþia presiune - temperaturã pentru R-12, R-134a

R-12 DIAGRAMÃ  TEMPERATURÃ  PRESIUNE

TEMP C.    PRES  PSIG  BARI

-8,8                    18.26   1,25
-7,7                    19.68   1,35
-6,6                    21.04   1,45
-5,5                    22.44   1,54
-4,4                    23.38   1,61
-3,3                    25.36   1,75
-2,2                    26.38   1,82
-1,1                    28.45   1,96
0                       30.06   2,07
1,1                     31.72   2,19
2,2                     33.42   2,30
3,3                     36.07   2,49
4,4                     36.97   2,55
7,2                     41.68   2,87
10                      46.70   3,22
12,7                   52.06   3,59
15,5                   57.74   3,98
18,3                   63.78   4,40
21,1                   70.19   4,84
23,8                   76.99   5,31
26,6                   84.17   5,80
29,4                   91.77   6,33
32,2                   99.79   6,88
35                     108.25  7,46

Valori rotunjite la douã zecimale

TEMP C.    PRES PSIG   BARI

37,7                  117.16   8,08
38,8                  120.36   8,30
40                    124.63   8,59
41,1                  129.48   8,93
42,2                  136.41   9,41
43,3                  140.49   9,69
44,4                  144.66   9,97
45,5                  147.11 10,14
46,6                  148.91 10,27
47,7                  153.24 10,57
48,8                  157.65 10,87
50                    162.15 11,18
51,1                  166.73 11,50
52,2                  171.40 11,82
53,3                  176.16 12,15
54,4                  181.01 12,48
57,2                  193.52 13,34
60                    206.62 14,25
62,7                  220.30 15,19
65,5                  234.61 16,18
68,3                  249.54 17,21
71,1                  265.12 18,28
73,8                  281.37 19,40
76,6                  298.30 20,57

Numerele reprezintã punctele de fierbere pentru R-12

EVAPORATOR presiunile reprezintã temperaturile gazului din interiorul serpentinei
ºi nu de la suprafaþa ei. Se adaugã temperaturile serpentinei ºi a
aerului. (1,7÷5,6 °C.)

CONDENSATOR  temperaturile nu sunt ambientale, se adunã la cea ambientalã
(19,6÷22,4°C) pt un transfer bun de cãldurã, se consultã diagr.

 Exemplu:   32,2°C temp ambient
               +22,4
               54,6 °C temp condensator="180 psig"(12,41bari)
               *(Bazat pe debitul la 48,2 km/h)

Condiþiile vor diferi pt diverse configuraþii ale sistemului
Consultaþi specificaþiile constructorului.

R-134a DIAGRAMÃ  TEMPERATURÃ  PRESIUNE

TEMP C.    PRES  PSIG  BARI

-8,8                    15.33   1,06
-7,7                    16.66   1,15
-6,6                    18.03   1,24
-5,5                    19.45   1,34
-4,4                    20.92   1,44
-3,3                    22.43   1,55
-2,2                    24.00   1,65
-1,1                    25.62   1,77
0                       27.29   1,88
1,1                     29.01   2,00
2,2                     30.79   2,12
3,3                     32.63   2,25
4,4                     34.53   2,38
7,2                     39.52   2,72
10                      44.90   3,10
12,7                   50.69   3,49
15,5                   56.90   3,92
18,3                   63.55   4,38
21,1                   70.67   4,87
23,8                   78.27   5,40
26,6                   88.38   6,09
29,4                   95.01   6,55
32,2                  104.19  7,18
35                     113.94  7,86

Valori rotunjite la douã zecimale

TEMP C.    PRES  PSIG  BARI

37,7                  124.27   8,57
38,8                  128.58   8,87
40                    132.98   9,17
41,1                  137.48   9,48
42,2                  142.08   9,80
43,3                  146.79 10,12
44,4                  151.59 10,45
45,5                  156.51 10,79
46,6                  161.53 11,14
47,7                  166.66 11,49
48,8                  171.89 11,85
50                    177.24 12,22
51,1                  182.70 12,60
52,2                  188.27 12,98
53,3                  193.96 13,37
54,4                  199.76 13,77
57,2                  214.78 14,81
60                    230.54 15,90
62,7                  247.08 17,04
65,5                  264.40 18,23
68,3                  282.53 19,48
71,1                  301.49 20,79
73,8                  321.29 22,15
76,6                  341.96 23,58

Numerele reprezintã punctele de fierbere pentru R-134a

EVAPORATOR presiunile reprezintã temperaturile gazului din interiorul serpentinei
ºi nu de la suprafaþa ei. Se adaugã temperaturile serpentinei ºi a
aerului. (1,7÷5,6 °C.)

CONDENSATOR  temperaturile nu sunt ambietale, se adunã la cea ambientalã
(19,6÷22,4°C)) pt un transfer bun de cãldurã, se consultã diagr.

 Exemplu:  32,2°C temp ambient
               +22,4
                54,6°C temp condensator="180 psig"(12,41bari)
               *(Bazat pe debitul la 48,2 km/h)

2-3. DIAGNOZÃ SISTEM ELECTRIC /
VACUUM

Pentru diagnosticarea problemelor electrice la sistemul
de condiþionare a aerului se va consulta capitolul 14.

2-4. TESTAREA PIERDERILOR DIN
SISTEMUL REFRIGERANT

Se recomandã verificarea pierderilor ori de câte ori se
bãnuieºte vreo scãpare de agent refrigerant din sistem
sau în urma intervenþiilor în care sau deranjat liniile sau
conexiunile.

Detectori lichizi de pierderi
Existã locuri în sistemul A/C (racorduri, supape, etc)
unde folosind soluþii detectoare de pierderi de lichid se
localizeazã scãpãrile de agent refrigerant.
Aplicând soluþia de test în zona vizatã cu peria din
capacul sticlei în câteva secunde se vor forma bule dacã
existã scãpãri.

În zonele greu accesibile precum evaporatorul sau
condensatorul se foloseºte un detector electronic sau
echivalent de pierderi pentru localizarea ºi determinarea
lor.

2-5. TESTER ELECTRONIC DE PIERDERI

Testerele pot determina precis scãpãrile în zone dificil
de testat cu detectori lichizi datoritã slabei vizibilitãþi sau
inaccesibilitãþii lor.
Detectorul electronic este portabil ºi lucreazã cu baterii
Ambele modele dau semnale vizuale ºi/sau auditive pt
a indica detectarea scãpãrilor.
Acurateþea rezultatelor obþinute cu detectoarele
electronice de scãpãri depinde de urmarea corectã a
instrucþiunilor producãtorului cu privire la calibrare,
manevrare ºi întreþinere. La modelul portabil starea
bateriilor influenþeazã acurateþea, existând un bec care
indicã descãrcarea bateriilor.
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3. PROCEDURI SERVICE
Înainte de orice intervenþie care necesitã demontarea
componentelor sau liniilor sistemului, persoana care va
lucra trebuie sã fie familiarizatã cu informaþiile depre
MÂNUIREA AGENTULUI REFRIGERANT, A LINIILOR
ªI A RACORDURILOR ªI MENÞINEREA
STABILITÃÞII CHIMICE ÎN SISTEM. A se urma cu
atenþie instrucþiunile de mai jos, pentru unitatea la care
se intervine, ºi anume PREGÃTIRE STAÞIE  DE
RECUPERARE ªI RECICLARE AGENT REFRIGER-
ANT DIN SISTEMUL DE CONDIÞIONARE A AERULUI
(ACR) ªI RECUPE-RAREA AGENTULUI REFRIGER-
ANT, ºi EVACUAREA ªI GOLIREA SISTEMULUI A/C.

Capacele de etanºare se vor îndepãrta de pe
subansamble exact înainte de a fi montate pe
ansamblele finale. Pentru conectarea tuburilor ºi
furtunurilor se va folosi puþin ulei refrigerant curat de
vâscozitate 525 în cazul sistemului R-12 sau ulei PAG
în cazul sistemului R-134a. La asamblãri se vor folosi
întotdeauna garnituri torice noi, unse, în cazul sistemului
R-12, cu ulei curat de vâscozitate 525, iar în cazul
sistemului R-134a cu ulei PAG. Uleiul va uºura
asamblarea ºi va preveni pierderile la legãturi. La
strângerea legãturilor se va folosi o a doua cheie pt
imobilizarea pãrþii fixe a racordului.

Se strâng racordurile la cuplurile indicate în diagrama
din Fig. 11. Un cuplu de strângere excesiv sau
insuficient va conduce la legãturi deformate sau slabe.
În ambele cazuri pot apare pierderi de agent refrigera-
tor.

3-1. ÎNLOCUIRE GARNITURI TORICE

De câte ori se desfac legãturi sau racorduri se vor instala
garnituri torice noi, aprobate de DAEWOO pt service-
ul sistemului A/C, excepþie fãcând înlocuirea de compo-
nente noi.Chiar dacã pot pãrea la fel garniturile torice,
se recomandã folosirea celor speciale pentru sistemul
A/C, altfel putând apare pierderi excesive de agent re-
frigerant.

La înlocuirea garniturilor torice de la componete ale A/
C sau de la legãturi etanºate, trebuie identificat cu grijã
racordul pentru a se instala garnitura toricã indicatã. La
unele legãturi etanºe sau componente e adoptatã soluþia
de racordare cu garniturã toricã �captivã�, fiind prevãzute
cu ºanþ de reþinere, celelalte racorduri având garniturã
toricã standard.Modul de asamblare ºi procedurile de
strângere sunt aceleaºi pentru ambele cazuri, numai
garniturile torice sunt diferite.
    ÎNTOTDEAUNA GLISAÞI GARNITURA TORICÃ ÎN

TUBUL FLANªEI PENTRU A ASIGURA O
AªEZARE CORECTÃ ªI O BUNÃ ETANªARE.

De asemenea, înainte de montare se verificã garniturile
torice ºi racordurile sã nu fie deformate sau crestate.
Pãrþile deformate sau crestate trebuie înlocuite.
Greºelile la procedurile de service sau defectele pieselor
înlocuite produc pierderi de agent refrigerant.
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CUPLAJUL
LUCREAZÃ DAR NU
CICLEAZÃ

SE VERIFICÃ
1. SIGURANÞÃ A/C ARSÃ.(F11ºIF12)
2. CONECTOR CABLU ELECTRIC SLÃBIT SAU DESFÃCUT..
3. SE VERIFICÃ  FUNCÞIONAREA  VENTILATORULUI SUFLANTEI.
4. SE VERIFICÃ  FUNCÞIONAREA  VENTILATORULUI DE RÃCIRE  MOTOR:

A. SE DECONECTEAZÃ SONDA  TEMPERATURÃ LICHID RÃCIRE MOTOR, DE C-DÃ VENTILATOR.
B.CU CONTACTUL PUS, MOTORUL OPRIT, SE APASÃ BUTONUL A/C.
C. VENTILATORUL DE RÃCIRE A MOTORULUI TREBUIE SÃ FUNCÞIONEZE.
D. SE RECONECTEAZÃ SONDA  TEMPERATURÃ LICHID RÃCIRE MOTOR.

DIAGNOZÃ SISTEM CONDIÞIONARE AER V5
RÃCIRE INSUFICIENTÃ �DIAGRAMA A�

PROBLEMÃ LA CUREA SE VERIFICÃ SLÃBIREA, LIPSA SAU
DETERIORAREA CURELEI

 CUREA BUNÃ

COMPRESOR GRIPAT NEGRIPATSE VERIFICÃ GRIPARE COMPRESOR

OK

SE ÎNLOCUIEªTE SAU SE
ÎNTINDE CUREAUA

PT URMÃTOARELE DIAGNOSTICÃRI TEMPERATURA AMBIANTÃ
TREBUIE SÃ FIE PESTE 10 °C .

CUPLAJUL NU
LUCREAZÃ

SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA CUPLAJULUI COMPRESORULUI:
1. CU MOTORUL FUNCÞIONÂND  (APROX. 1000rpm).
2. SEAPASÃ BUTONUL A/C .
3. SE OBSERVÃ FUNCÞIONAREA CUPLAJULUI TIMP DE 5 MIN.

CU MOTORUL OPRIT SE
INSTALEAZÃ
MANOMETRUL DE
ASPIRAÞIE LA
ACUMULATOR ªI SE
CITEªTE PRESIUNEA A SE VEDEA DIAGRAMA C

APARATUL INDICÃ PESTE 3,5bari A SE VEDEA DIAGRAMA E

APARATUL INDICÃ
0-0,7bari

SE ADAUGÃ 0,45 KG DE
AGENT REFRIGERANT; SE
VERIFICÃ SCÃPÃRILE

SE VERIFICÃ SCÃPÃRILE SE REPARÃ SCÃPÃRILE; SE
EVACUEAZÃ, SE ÎNCARCÃ

OK

A SE VEDEA DIAGRAMA B

CUPLAJUL CICLEAZÃ ªI SE OPREªTE

APARATUL INDICÃ 0,7-3,5 bari

SE ÎNLOCUIEªTE COM-
PRESORUL ªI ORIFICIUL; SE
EVACUEAZÃ ªI ÎNCARCÃ.

Fig. 6  Procedeu de diagnozã la rãcirea insuficientã a sistemul A/C V5 (1 din 4)
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BINE

BINE

APARATELE INDICÃ
O DIFERENÞÃ MAI
MARE DE 0,7bari
(10psi)

SE GOLEªTE SISTEMUL, SE DEMONTEAZÃ  SUPAPA DE CONTROL A
COMPRESORULUI ªI SE VERIFICÃ GARNITURILE TORICE. SE ÎNLOCUIESC
DACÃ E NECESAR ªI SE REMONTEAZÃ SUPAPA. DACÃ GARNITURILE
SUNT BUNE SE ÎNLOCUIEªTE ANSAMBLUL SUPAPEI.

DIAGNOZÃ SISTEM CONDIÞIONARE AER V5
RÃCIRE INSUFICIENTÃ �DIAGRAMA B�

SE INSTALEAZÃ MANOMETRELE DE ÎNALTÃ ªI DE JOASÃ PRESIUNE

DIFERENÞA ÎNTRE INDICAÞIILE APARATELOR ESTE PÂNÃ LA 0,7bari.

BINE DACÃ PROBLEMELE
PERSISTÃ SE ÎNLOCUIEªTE
ANSAMBLUL COMPRESOR

EVACUAÞI ªI ÎNCÃRCAÞI

SE REGLEAZÃ CABLUL
FLEXIBIL PENTRU A  ETANªA
VOLETUL LA MAXIM RECE

BINE

SE PALPEAZÃ LINIA DE LICHID ÎN FAÞA TUBULUI DE
EXPANSIUNE. IMPORTANT! ÎN LINIA DE LICHID E PLASAT UN
TUB CU ORIFICIU. A SE VEDEA IMAGINEA PENTRU A-L
LOCALIZA.

 SE VERIFICÃ PIERDERI ÎN SISTEM

CALD

RESTRICÞII ÎN PARTEA DE ÎNALTÃ
A SISTEMULUI. SE VERIFICÃ
VIZUAL URME DE ÎNGHEÞARE PT
A VEDEA OBTURÃRILE. SE
REPARÃ CE E NECESAR.

EXISTÃ PIERDERI,SE
DESCARCÃ SISTEMUL.

SE REPARÃ PIERDERILE

FÃRÃ ORIFICIU.

RECE

SE DESCARCÃ
SISTEMUL.

FÃRÃ PIERDERI.

SE EVACUEAZÃ ªI SE ÎNCARCÃ

ECRAN ORIFICIU CURAT SAU
UªOR OBTURAT. (O MICÃ
CANTITATE DE AªCHII METALICE
ESTE NORMALÃ)

APROAPE OBTURAT

SE ÎNLOCUIEªTE ANSAMBLUL
COMPRESOR. SE INSTALEAZÃ UN
ORIFICIU NOU. SE EVACUEAZÃ, SE
ÎNCARCÃ

BINE BINE

BINE

VOLET BINE

SE DEMONTEAZÃ TUBUL DE EXPANSIUNE

SE CURÃÞÃ ªI SE REINSTALEAZÃ
ORIFICIUL. SE EVACUEAZÃ, SE
ÎNCARCÃ.

DACÃ VOLETUL NU ETANªEAZÃ SE VA VEDEA DIAGRAMA D

SE INSTALEAZÃ
UN ORIFICIU NOU.
SE EVACUEAZÃ,
SE ÎNCARCÃ

Fig. 6  Procedeu de diagnozã la rãcirea insuficientã a sistemul A/C V5 (2 din 4)

SE VERIFICÃ RELAJUL VOLETULUI DE TEMPERATURÃ PT A VEDEA
DACÃ ETANªEAZÃ PE POZIÞIA MAXIM RECE.
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OK

DIAGNOZÃ SISTEM CONDIÞIONARE AER V5
RÃCIRE INSUFICIENTÃ �DIAGRAMA D�

OK

DIAGNOZÃ SISTEM CONDIÞIONARE AER V5
RÃCIRE INSUFICIENTÃ �DIAGRAMA C�

SE DECONECTEAZÃ VENTILATORUL DE RÃCIRE MOTOR, SE APASÃ BUTONUL A/C  ªI SUFLANTA PE MAXIM.
CU CAPOTA RIDICATÃ ªI MOTORUL MERGÂND (APROX. 1000 RPM) SE PERMITE COMPRESORULUI SÃ NU
CICLEZE ÎNTRERUPÂND PRESIUNEA ÎNALTÃ. DACÃ LA REANCLANªAREA COMPRESORULUI SE OBSERVÃ
UN CIOCÃNIT SAU SUPAPA DE DESCÃRCARE E ACTIVATÃ ÎN TIMPUL ACESTEI PROCEDURI, ÎNCÃRCAREA
SISTEMULUI CU ULEI E PREA MARE. IMPORTANT! CU VENTILATORUL DE RÃCIRE MOTOR DECONECTAT ÎN
ACEST TIMP, A NU SE SUPRAÎNCÃLZI SISTEMUL. DACÃ SE APRINDE UN BEC ROªU ÎNTRE TIMP, RECONECTAÞI
VENTILATORUL DE RÃCIRE MOTOR, OPRIÞI A/C , LÃSAÞI MOTORUL LA RALANTI CCA. 10 MIN. PENTRU A SE
RÃCI.  A SE CONSULTA �PREA MULT ULEI ÎN SISTEM� DE MAI JOS.

PREA MULT ULEI ÎNCÃRCAT ÎN SISTEM REANCLANªARE FÃRÃ ZGOMOT EXCESIV ªI
SUPAPA DE DESCÃRCARE NU LUCREAZÃ

SE RECONECTEAZÃ VENTILATORUL DE RÃCIRE MOTOR, SE
APASÃ BUTONUL A/C  ªI SUFLANTA PE MAXIM; MOTORUL SE LASÃ
LA RALANTI 5 MIN. SE OPREªTE SE DESCARCÃ SISTEMUL , SE
SCOT COMPRESORUL ªI ACUMULATORUL ªI SE GOLEªTE ULEIUL.
SE REINSTALEAZÃ ACUMULATORUL ªI SE ADAUGÃ 90 ML ÎN
BLOCUL COMPRESORULUI. SE REINSTALEAZÃ COMPRESORUL.

SE RECONECTEAZÃ VENTILATORUL DE
RÃCIRE A MOTORULUI; SE CONSULTÃ
DIAGRAMA B

SE INSTALEAZÃ MANOMETRUL DE JOASÃ PRESIUNE LA ACUMULATOR, SE APASÃ BUTONUL A/C
ªI SUFLANTA PE VITEZÃ MICÃ. CU GEAMURILE ªI UªILE ÎNCHISE, MOTORUL MERGÂND LA CCA.
1500 RPM TIMP DE 10 MIN. SE CITEªTE PRESIUNEA LA ACUMULATOR.

MAI MARE DE 2,4 bari 2-2,40 bari MAI MICÃ DE 2 bari

SE DESCARCÃ SISTEMUL.

SE ÎNLOCUIEªTE SUPAPA DE CONTROL
A COMPRESORULUI. SE EVACUEAZÃ, SE
ÎNCARCÃ

SE ÎNLOCUIEªTE SUPAPA DE CONTROL  A
COMPRESORULUI. SE EVACUEAZÃ, SE
ÎNCARCÃ. ( ACEASTÃ SITUAÞIE POATE
APARE LA UN DEBIT REDUS DE AER ªI LA
ÎNGHEÞAREA EVAPORATORULUI.

OK

OK DACÃ PROBLEMA PERSISTÃ, SE
ÎNLOCUIEªTE ANSAMBLUL  COMPRE-
SOR.

SE DESCARCÃ SISTEMUL.

Fig. 6  Procedeu de diagnozã la rãcirea insuficientã a sistemul A/C V5 (3 din 4)

SE EVACUEAZÃ, SE ÎNCARCÃ
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CU CONTACTUL PUS ªI MOTORUL OPRIT SE VERIFICÃ EXISTENÞA A 12V LA RELEUL DE COMANDÃ A
COMPRESORULUI A/C. A SE VEDEA SCHEMA PT LOCALIZAREA RELEULUI.

SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA
SOLENOIDULUI CUPLAJULUI
COMPRESORULUI,CONECTÂNDU-I
TERMINALELE DIRECT LA BATERIE .

SE VERIFICÃ CONECTORII ELECTRICI AI CELOR
DOUÃ CONTACTE DIN CAPACUL SPATE AL
COMPRESORULUI PT O BUNÃ MONTARE ªI O
FUNCÞIONARE CORECTÃ.

12 VOLÞI

CUPLAJUL NU LUCREAZÃ.
SOLENOIDUL INOPERANT

CUPLAJUL
LUCREAZÃ

CONECTORI BUNI

DIAGNOZÃ SISTEM CONDIÞIONARE AER V5
RÃCIRE INSUFICIENTÃ �DIAGRAMA E�

SE SCHIMBÃ ANSAMBLUL
SOLENOID CUPLARE, SE
EVACUEAZÃ ªI SE ÎNCARCÃ

SE VERIFICÃ CONTINUITATEA ELECTRICÃ A
TRASEELOR AMBELOR ÎNTRERUPÃTOARE DE
JOASÃ ªI ÎNALTÃ PRESIUNE FOLOSIND UN
OHMMETRU. AMÂNDOUÃ ÎNTRERUPÃTOARELE
TREBUIE SÃ FIE ÎNCHISE. DACÃ UNUL DIN ELE E
DESCHIS SE DESCARCÃ SISTEMUL ªI SE SCHIMBÃ
ÎNTRERUPÃTORUL DEFECT.

12 VOLÞI

SE VERIFICÃ SISTEMUL ELECTRIC SE
REPARÃ CE E NECESAR. A SE VEDEA
CAPITOLUL 14 DIN MANUALUL SERVICE.

CIRCUIT DESCHIS

PROBLEME LA
CONECTORI

BINE

CIRCUIT DESCHIS

BINE

SE REPARÃ ªI SE
ÎNLOCUIEªTE CE
E NECESAR

BINE

BINEAMÂNDOUÃ ÎNTRERUPÃTOARELE ARATÃ
CONTINUITATE,SE REVERIFICÃ CONECTORII

SE VERIFICÃ EXISTENÞA TENSIUNII
DE12V PE FIRUL DE ALIMENTARE A
ÎNTRERUPÃTORULUI DE JOASÃ
PRESIUNE AL A/C.

Fig. 6  Procedeu de diagnozã la rãcirea insuficientã a sistemul A/C V5 (4 din 4)
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ÞEVI FILET  S-HEX

3/4" 1 1/16" 32.0

1/2" 3/4" 22.0

3/8" 5/8" 19.0

� 3/8" 16.0

3-3. MÂNUIRE CONDUCTE ªI RACORDURI
PENTRU AGENT REFRIGERANT.

Se strâng toate racordurile la cuplurile indicate în tabel.
Strângerile excesive sau insuficiente pot produce
distrugeri ale garniturilor,  deformãri ale
suprafeþelor de aºezare, putând apare pierderi de
refrigerant..
Tuburile de metal trebuie sã nu fie deformate, gâtuite
pt a nu micºora debitul în sistem prin restricþii de linie.
� Furtunele flexibile ale instalaþiei nu trebuie îndoite

niciodatã sub o razã mai micã decât de patru ori
diametrul lor.

� Furtunele flexibile ale instalaþiei trebuie poziþionate
întotdeauna la o distanþã mai mare de 63 mm de
tubulatura de evacuare.

� Furtunele flexibile se verificã cu regularitate pt
pierderi ºi îmbãtrâniri, înlocuindu-se cu unele noi
dacã se constatã deteriorãri.

� La deconectarea oricãrui racord din sistem, acesta
trebuie mai întâi golit complet înainte de orice
intervenþie. Citiþi cu multã atenþie indicaþiile
aparatelor. Deschiderea instalaþiei se face foarte
încet, þinând faþa ºi mâinile departe, astfel încât sã
nu existe probleme dacã în instalaþie a mai rãmas
lichid refrigerant. Dacã este presiune la desfacerea
racordurilor, efectuaþi aerisirea conform
PROCEDURILOR DE DESCÃRCARE,
COMPLETARE ULEI, EVACUARE ªI ÎNCÃRCARE
PENTRU SISTEMELE A/C.

� În eventualitatea unei fisuri la þevi, aceasta trebuie
imediat astupatã cu un capac sau cu bandã adezivã,
pentru a împiedica intrarea umezelii ºi prafului care
pot cauza defecþiuni interne compresorului sau
înfundarea conductelor, inclusiv înfundarea orificiului
din tubul de expansiune

� Este obligatorie folosirea a douã chei pentru
montarea racordurilor. Racordul opus trebuie
întotdeauna þinut pe loc cu o cheie pentru a preveni
deformãrile þevilor de conexiune sau ale
componentelor. Când se conecteazã furtunuri
flexibile este important ca la cuplarea racordurilor sã
se þinã pe loc în acelaºi timp ambele furtunuri cu
douã chei potrivite, pentru a preveni rotirea racordului
deteriorând astfel suprafeþele de aºezare ale
garniturilor de etanºare, precum ºi pe acestea.

3-2. MÂNUIRE AGENT REFRIGERANT
Sistemul de condiþionare aer conþine agent refrigerant,
care e un amestec chimic ce necesitã o mânuire
specialã pt a nu surveni accidentãri.
Se vor purta mereu ochelari de protecþie ºi se vor înveli
cu cârpe curate racordurile, supapele ºi legãturile la
orice lucrãri ce implicã deschiderea sistemului de
refrigerare. Se va lucra în locuri bine ventilate ºi nu
se vor inspira vaporii de agent refrigerant. A nu se
suda ºi curãþa cu abur în apropierea instalaþiilor de aer
condiþionat
Dacã agentul refrigerant vine în contact cu vreo parte a
corpului, zona expusã se va spãla cu apã din plin.
Toate rezervoarele de agent refrigerant sunt livrate cu
capac metalic filetat, în scopul protejãrii supapei ºi fiºei
de siguranþã. Este bine a schimba capacul dupã fiecare
folosire a rezervorului.
Dacã este necesar a se transporta vreun container cu
agent refrigerant în vehicul este bine sã nu se facã în
compartimentul pasagerilor.

R-12 R-134a

A. SONDÃ
B. COMUTATOR ÎNALTÃ-JOASÃ
C. INDICATOR BATERII DESCÃRCATE
D. CONTROL BALANS

Fig. 10  Detector electronic de scãpãri

A

B

D

C

S-HEX

ÞEVI FILET   S-HEX

3/4" M27 X 2   31.75

1/2" M20 X 1.5  24.0

3/8" M18 X 1.5 22.0

� M10 X 1.25 14.0

CUPLU (NM)

R-12  R-134a

38-44 38-57

20-27 20-35

15-18 15-24

6.5-9.5 <—

POZIÞII

IEªIRE EVAPORATOR, RACORD
ADMISIE, INTRARE ªI IEªIRE ACUMU-

LATOR

INTRARE EVAPORATOR RACOR-
DURI CONDUCTE (ORIFICIU) INTRA-
RE CONDENSATOR

CONTACT DE JOASÃ PRESIUNE
PE PARTEA DE ÎNALTÃ

IEªIRE CONDENSATOR
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B

strict necesar.
5. Întotdeauna când se deschide sistemul A/C trebuie

bine evacuat înainte de reîncãrcare în concordanþã
cu: PROCEDURI DE DESCÃRCARE, ADÃUGARE
ULEI,EVACUARE ªI ÎNCÃRCARE PENTRU
SISTEMELE A/C.

Toate piesele de service sunt deshidratate ºi etanºate
pt transport ºi trebuie sã rãmânã etanºe pânã la folosire.
Toate piesele trebuie sã fie la temperatura camerei
înainte de deschidere pt a împiedica condensarea
umezelii din aer. Dacã pt un motiv oarecare piesele au
fost desigilate ºi nu au fost folosite, trebuie reetanºate
cât mai repede posibil.

3-5. PROCEDURI DE DESCÃRCARE,
ADÃUGARE ULEI, EVACUARE ªI
ÎNCÃRCARE A SISTEMELOR A/C

Sistemul refrigerant trebuie descãrcat, evacuat ºi
încãrcat, folosind numai instalaþia de service A/C, sau
sistemul  special de manometre ºi cutii de 420 ml de
lichid refrigerant.
Încãrcarea liniilor de la instalaþia de încãrcare sau de la
setul special de manometre cere folosirea unor
adaptoare de conectare la racordurile sistemului. Sunt
disponibile douã tipuri de adaptoare pentru manometre:
unul drept ºi unul îndoit la 90 de grade.
Se folosesc întotdeauna ochelari de protecþie ºi
înfãºuraþi o cârpã curatã în jurul racordurilor când
efectuaþi o reparaþie care impune deschiderea
sistemului. Întotdeauna se lucreazã într-un loc ventilat
ºi se evitã inhalarea vaporilor refrigeranþi, contactul
acestora cu ochii ºi pielea producând rãniri.
1) Înaintea de demontarea ºi schimbarea

componentelor instalaþiei A/C sistemul trebuie sã fie
complet descãrcat de refrigerant.

2) Întotdeauna se foloseºte supapa de service ºi setul
de manometre pentru evacuare ºi încãrcare.

3) Întotdeauna se descarcã sistemul pe racordul de
service al pãrþii de joasã ºi se efectueazã întregul
procedeu de evacuare ºi încãrcare pe acelaºi racord.

4) Nu se conecteazã linia de înaltã presiune sau altã
linie la racordul de service al pãrþii de înaltã presi-
une în timpul procedurii de descãrcare ºi încãrcare.

ATENÞIE: Nu se demonteazã o linie de manometru
din adaptor când linia e conectatã la sistemul A/C.
Întotdeauna se demonteazã adaptorul liniei de la
racordul de service pt. a deconecta o linie. Nu
demontaþi furtunul de încãrcare al setului de
manometre când este conectat la racordul de ser-
vice al pãrþii de joasã. Aceasta poate duce la
descãrcarea completã a sistemului datoritã
deschiderii supapei Schrader în racordul de service
al pãrþii de joasã.

A.   GARNITURÃ
B. ªANÞ

Fig. 12  GARNITURÃ TORICÃ CAPTIVÃ

� Garniturile torice ºi suprafeþele lor de aºezare tre-
buie sã fie în perfectã stare. O bavurã sau o
impuritate pot cauza scurgeri de lichid refrigerant.
Când se schimbã o garniturã toricã, se unge cu ulei
525 pt. sistemul R-12 sau cu ulei PAG pt. sistemul
R-134a.

3-4. MENÞINEREA STABILITÃÞII CHIMICE
ÎN SISTEMUL REFRIGERANT

Buna funcþionare ºi durata de viaþã a sistemului A/C
depinde de stabilitatea chimicã a componentelor
sistemului. Când materiale strãine ca praf, aer,
umezealã   pãtrund în sistem, stabilitatea agentului re-
frigerant ºi a uleiului de ungere a compresorului este
afectatã.În sistemul R-12 se foloseºte ulei 525, iar în
sistemul R134a  se foloseºte ulei PAG.
De asemenea este afectatã relaþia presiune-tempera-
turã reducând eficienþa sistemului,putând apãrea
coroziuni interne ºi uzuri anormale la pãrþile în miºcare.
Urmãtoarele proceduri trebuie respectate pentru
asigurarea stabilitaþii chimice a sistemului:
1) Înainte deconectãrii racordurilor sistemului se ºterge

orice urmã de ulei ºi de murdãrie de pe racord ºi
din vecinãtate. Ambele pãrþi ale racordului trebuie
izolate imediat dupã demontare cu capace,cu bandã
adezivã sau cu dopuri pt a împiedica pãtrunderea
murdãriei, umezelii sau a corpurilor strãine.

2) Sculele se pãstreazã curate ºi uscate. Aceasta in-
clude setul de manometre ºi de piese de schimb.

3) Când se completeazã ulei 525 în cazul sistemului
R12 sau ulei PAG în cazul sistemului R-134a (a se
vedea COMPLETARE ULEI în PROCEDURI DE
DESCÃRCARE, ADÃUGARE ULEI, EVACUARE ªI
ÎNCÃRCARE A SISTEMULUI A/C.) utilajul de trans-
fer ºi recipientul trebuie sã fie curat ºi uscat pt a
evita contaminarea uleiului refrigerant cu corpuri ºi
lichide strãine.

4) Când se deschide sistemul A/C trebuie sã aveþi la
îndemânã tot ce e nevoie pentru ca timpul de lucru
sã fie cât mai mic.
A nu se lãsa sistemul A/C deschis mai mult decât
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pãrþile demontate înainte de evacuarea ºi încãrcarea
sistemului cu refrigerant(vezi capitolul Distribuþia
uleiului refrigerant pt. cantitãþile specifice normal
conþinute în pãrþile demontate).

3-6. ADÃUGAREA ULEIULUI ÎN SISTEMUL
DE AER CONDIÞIONAT

ADÃUGAREA ULEIULUI ÎN SISTEMUL A/C trebuie
sã aibã loc DUPÃ recuperarea refrigerantului ºi
ÎNAINTEA procedurii de evacuare prin demontarea
furtunului de admisie al acumulatorului de la racordul
conductei de ieºire. Se adaugã cantitatea corectã
de ulei refrigerant nou în furtun sau în conductã ºi
se reconecteazã corect. (A se vedea Distribuþia
uleiului refrigerant pentru cantitãþile specifice).

Distribuþia uleiului refrigerant
� SISTEMUL COMPRESORULUI V5  � Necesitã 240

ml de ulei refrigerent cu vâscozitate 525 în cazul
sistemului R-12, ulei refrigerant PAG în cazul
sistemului R-134a.

� Cantitãþile noi de ulei trebuie adãugate în sistem în
timpul înlocuirii componentelor dupã cum urmeazã:
a) Compresor � Dacã mai puþin de 30 ml sunt

colectaþi � adãugaþi 60 ml, dacã mai mult de 30
ml sunt colectaþi � adãugaþi  aceeaºi cantitate
(vezi Procedurile de colectare de la compresorul
V5 în cazul demontãrii).

b) Evaporator � Adãugaþi 90 ml.
c) Condensator � Adãugaþi 30 ml.
d) Accumulator � Adãugaþi 105 ml la noul acumulator.
e) Pierderi de ulei refrigerant datorate unei scurgeri

mari.
1) Dacã încãrcãtura refrigerantã este pierdutã

brusc datoritã unei scurgeri mari, aproximativ
90 ml de ulei vor ieºi din sistem antrenaþi de
vaporii de lichid refrigerant. Orice defecþiune
care cauzeazã o descãrcare bruscã de
refrigerant este însoþitã de acest fenomen.
Defecþiunile care produc scurgeri de
refrigerant în timp nu sunt însoþite de acest
fenomen.

2) Dupã înlocuirea componentului care a produs
scurgerea masivã se adãugã 90 ml de ulei
refrigerant nou cu vâscozitate 525 la sistemul
R-12 sau ulei refrigerant PAG la sistemul R-
134a plus cantitatea cerutã de acest
component (cum s-a arãtat mai sus).

3) Se adãugã uleiul direct în componentul
schimbat dacã e posibil. Dacã aceasta nu e
posibil, se adugã cantitatea de ulei cerutã de
elementul schimbat în acumulator.

1

2

3

4

5

1. ADAPTOR
2. FURTUN  MANOMETRU
3. ULEI
4. STICLÃ DE ULEI FÃRÃ CAPAC PT.  A  LÃSA GAZUL SÃ SCAPE
5. ACUMULATOR

Fig. 13 Descãrcarea instalaþiei A/C
fãrã instalaþie de încãrcare

Descãrcarea sistemului A/C
În cazul înlocuirii oricãrei componente a sistemului
refrigerant, sistemul trebuie complet descãrcat de lichid
refrigerant. Întotdeauna se descarcã sistemul pe la
racordul de service de pe partea de joasã presiune.
1) Cu contactul motor tãiat se demonteazã capacul

protector al racordului de service de pe partea de joasã,
situat pe acumulator, ºi se conecteazã instalaþia de
încãrcare sau setul de manometre. În lipsa lor
descãrcarea sistemului se face conectând încet un
furtun de manometru introdus într-o sticlã de ulei, la
racordul de service (Fig. 13). În timp ce furtunul este
strâns încet pe supapa Schrader, refrigerantul va
începe sã se descarce din sistem în recipient. Dacã
descãrcarea nu începe se verificã lipsa sau avarierea
depresorului supapei Schrader în furtunul racordului.

2) Cu partea de joasã  a sistemului complet descãrcatã, se
verificã racordul pãrþii de înaltã pentru presiune remanentã.

3) Dacã existã presiune se încearcã descãrcarea pãrþii
de înaltã cu aceeaºi procedurã descrisã mai sus.
(Aceastã condiþie indicã o restricþie pe partea de
înaltã ce trebuie gãsitã ºi reparatã înaintea evacuãrii
ºi încãrcãrii sistemului).

4) Când sistemul este complet descãrcat (nu apar
vapori pe furtunul lãsat în jos) se mãsoarã, se
înregistreazã ºi se aruncã uleiul refrigerant colectat.
Dacã cantitatea mãsuratã este de 15 ml sau mai
mult, aceeaºi cantitate de ulei refrigerant nou trebuie
adãugatã în sistem, plus orice cantitate pierdutã în
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(sistem R-12)

Simptoma Cauzã Remediu

Martorul de presiune înaltã se
aprinde ºi compresorul se
opreºte

Compresorul lucreazã ºi dupã
atingerea vacuumului de 431,8
mmHg
Compresorul porneºte dar nu
lucreazã în continuare

Punctul din centrul indicatorului
de umiditate nu-ºi schimbã
culoarea, din galben în verde
(dupã 2 ore de funcþionare)

Compresorul nu duce sistemul
la un vacuum de 431,8 mmHg

Agentul refrigerant nu circulã
în timpul operaþiei de recir-
culare.

� Supapa gaz rezervor
închisã

� Rezervorul este complet
plin de agent refrigerant

� Senzorul de vacuum (MAP)
defect

� Temperaturã ridicatã la
compresor

� Supratemperaturã excesivã

� Compresor defect

� Ulei puþin în compresor

� Filtrul de la uscãtor e umed
(filtru opþional)
� Insuficient agent refrigerant

în rezervor
� Indicatorul de umiditate

decolorat

� Ulei puþin în compresor

� Se deschide
� Se înlocuieºte rezervorul
� Se verificã calibrarea plãcii

sau se consultã fabrica

� Se înlocuieºte senzorul

� Se lasã compresorul sã se
rãceascã

� Se consultã fabrica
� Se îndepãrteazã ºi se

schimbã compresorul
� Se adaugã 85 ÷ 113 g ulei

refrigerant de vâscozitate
525 prin partea de absorþie
a compresorului (în timp ce
compresorul funcþioneazã)

� Se schimbã filtrul de la
uscãtor

� Se adaugã agent refrigerant

� Se înlocuieºte indicatorul de
umiditate

� Se adaugã 85 ÷ 113 g ulei
refrigerant de vâscozitate
525 prin partea de absorþie
a compresorului (în timp ce
compresorul funcþioneazã)

� Se reparã pierderile
� Se îndepãrteazã ºi se

schimbã compresorul

� Se deschide supapa
� Se deschide supapa
� Se opreºte pompa, apoi se

reporneºte
� Se înlocuieºte pompa

Ghid de depanare

� Pierderi din sistem
� Compresor defect

� Supapa lichid rezervor închisã
� Supapa vapori rezervor închisã
� Pompa decuplatã
� Pompa ag. refrig. defectã
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Diagrama test presiune

(sistem R-134a)

REZULTATE TEST SIMPTOME CONEXE CAUZE PROBABILE REMEDII

Descãrcare la
suprapresiune

Descãrcare la
presiune  prea joasã.

Presiunea de
absorbþie (joasã)
anormal de scãzutã.

Presiunea de
absorbþie prea
ridicatã

Presiunile de
absorbþie ºi de
descãrcare prea mari

Presiunile de
absorbþie ºi de
descãrcare prea
scãzute

Pierderi de agent
refrigerant

Dupã oprirea compresorului, presiunea
cade la aprox. 20 bari rapid, ºi apoi
coboarã gradat încet.

Nu se vãd bule pe vizorul de sticlã când
condensatorul este rãcit de apã

Debit redus de aer, sau lipsã, prin
condensator.

Conducta cãtre condensator e prea  de
fierbinte.
Prea multe bule la vizorul de sticlã;
condensatorul nu este fierbinte.

Presiunile înaltã ºi joasã sunt oscilante
imediat dupã oprirea compresorului.Cea
joasã este mai mare decât normal.

Ieºirea supapei de expansiune nu este
îngheþatã, manometrul de joasã
presiune indicã vacuum.

Prea multe bule la vizorul de sticlã;
condensatorul nu este fierbinte.

Supapa de evacuare nu e îngheþatã
conducta de joasã presiune nu e rece.
Manometrul de joasã presiune indicã
vacuum.
Temperatura de descãrcare e joasã ºi
debitul de aer de la ventilator este
redus.
Supapa de expansiune e îngheþatã.

Ieºire receptor/uscãtor e rece ºi intrarea
caldã (trebuie sã fie calde în timpul
funcþionãrii)
Furtunul de joasã presiune  ºi legãtura
sa sunt mai reci decât temperatura din
jurul evaporatorului.

Presiunea de absorbþie este mai scãzutã
când condensatorul este rãcit cu apã.

Presiunile înaltã ºi joasã.se egalizeazã
imediat dupã  oprirea compresorului, ºi
amândouã manometrele fluctueazã în
timpul funcþionãrii compresorului.

Debit redus de aer spre condensator

Nu sunt bule în dreptul vizorului de sticlã
când condensatorul este rãcit cu apã

Furtunele de joasã presiune ºi zonele
metalice din capete sunt mai reci decât
evaporatorul.

Temperatura din jurul supapei de
expansiune foarte joasã faþã de cea din
jurul receptor/uscãtor - ului.

Cuplajul compresorului este murdar.

ªurub(urile) compresorului murdar(e)

Garnitura compresorului este uleioasã.

Aer în sistem.

Agent refrigerant excesiv în sistem.

� Condensator sau aripioare radiator
înfundate

� Condensatorul sau ventilatorul
radiatorului nu lucreazã bine

Curgere strangulatã a ag. refrig. în
sistem

Agent refrigerant insuficient în sistem.

� Supapa de descãrcare compresor
defectã

� Etanºare compresorului deterioratã.

� Supapa de expansiune defectã.
� Umiditate în sistem.

Insuficient agent refrigerant

� Supapa de expansiune îngheþatã
� Supapa de expansiune defectã

Evaporator îngheþat

Supapa de expansiune înfundatã

Receptor/uscãtor înfundat.

� Supapa de expansiune deschide prea
lung

� Tubul capilar de expansiune desfãcut

Prea mult agent refrigerant în sistem

� Garnitura deterioratã
� Supapa de presiune înaltã defectã
� Particule strãine în supapa de înaltã

presiune.

� Aripioare radiator sau condensator
înfundate

� Condensatorul sau ventilatorul
radiatorului nu lucreazã corect

Prea mult agent refrigerant în sistem

Pãrþi ale furtunului de joasã presiune
înfundate sau rãsucite

Conducta de înaltã presiune înfundatã

Pierderi la simeringul arborelui
compresorului

Pierderi pe lângã ºurub(uri)

Pierderi la garniturã

Se recupereazã, se evacueazã ºi
reîncarcã cu cantitatea specificatã.

Se recupereazã, se evacueazã ºi
reîncarcã cu cantitatea specificatã.

� Se curãþã.
� Se verificã tensiunea ºi turaþia la

ventilator.
� Se verificã aºezarea ventilatorului.
� Conducte strangulate.

� Se verificã pierderile.
� Se reîncarcã sistemul.

Se înlocuieºte compresorul.

� Se înlocuieºte.
� Se recupereazã, se evacueazã ºi

reîncarcã cu cantitatea specificatã.

Se reparã pierderile.
Se recupereazã, se evacueazã ºi

reîncarcã cu
 cantitatea specificatã.
Se încarcã dacã e necesar.
Se înlocuioeºte supapa de expansiune

Se porneºte ventilatorul cu compresorul
oprit, se verificã termostatul .

Se curãþã sau se înlocuiºte

Se înlocuieºte

Se reparã sau se înlocuieºte.

Se recupereazã, se evacueazã ºi
reîncarcã cu

 cantitatea specificatã.
Se înlocuieºte compresorul.

� Se curãþã condensatorul ºi radiatorul
� Se verificã tensiunea ºi turaþia la

ventilator.
� Se verificã aºezarea ventilatorului.
Se recupereazã, se evacueazã ºi

reîncarcã cu
 cantitatea specificatã.
Se reparã sau se înlocuieºte.

Se reparã sau se înlocuieºte.

Se înlocuieºte compresorul.

Se strânge ºurubul / se înlocuieºte
compresorul

Se înlocuieºte compresorul.
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Metoda rezervorului de agent refrigerant
1) Se conecteazã setul de manometre J 2375-01,

astfel:
a) Manometrul de joasã presiune la racordul

acumulatorului.
b) Furtunul central al setului la sursa de ag. refrig.
c) Manometrul de înaltã presiune la pompa de

vacuum.
2) Pt a începe evacuarea sistemului A/C cu pompa de

vacuum ºi setul de manometre (vezi Fig. 14), se deschid
uºor ventilele manometrelor pe partea de înaltã ºi joasã ºi
se porneºte pompa de vacuum. Va pompa în sistem pânã
când la manometrul pãrþii de joasã presiune se va realiza
un vacuum de 711,2-736,6 mm

Se noteazã cã în toate procedurile de
evacuare se foloseºte specificarea  unui
vacuum de 711,2-736,6 mm. Aceastã specifi-
caþie e valabilã numai la nivelul mãrii. La
fiecare 304,8 m peste nivelul mãrii valoarea
va fi micºoratã cu 25,4 mm. La o înãlþime de
1524 m e necesar un vacuum de numai 584,2-
609,6 mm. Dacã vacuumul prescris nu poate
fi atins se închide ventilul de control al
vacuumului, se opreºte pompa ºi se verificã
pt pierderi la conexiuni sau la pompã.

3) Când manometrul indicã vacuumul prescris, sistemul
e complet evacuat. Se închide ventilul manometrului
pe partea de înaltã ºi se opreºte pompa de vacuum.

4) Se urmãreºte manometrul pe partea de joasã pt
pãstrarea vacuumului timp de 5 (cinci) minute. Dacã
vacuumul se pãstreazã, se deconecteazã furtunul de
vacuum de la setul de manometre, apoi se începe
încãrcarea.

5) Dacã vacuumul nu e pãstrat timp de 5 min., se
încarcã sistemul cu 420 ml agent refrigerant ºi se
verificã pierderile. Se redescarcã sistemul ºi se
reparã pierderile, dacã e necesar. Se repetã
procedura de evacuare.

Pentru a începe încãrcarea sistemului A/C
1) Se porneºte motorul ºi se pune comutatorul suflantei

pe �OFF�.
2) Cu recipientul de agent refrigerant rãsturnat, se

deschide supapa acestuia, permiþând intrarea în
sistem prin racordul de joasã presiune a 480 ml de
agent refrigerant.

3) Imediat dupã introducerea în sistem a celor 480 ml,
se cupleazã compresorul prin apãsarea butonului A/
C, cu suflanta pe MAXIM pt a absorbi încãrcãtura
de agent refrigerant rãmasã. A se vedea specificaþiile
pt încãrcãtura totalã.
Operaþia de încãrcare se poate accelera prin
folosirea unui ventilator cu debit mare pt a rãci
condensatorul. Dacã temperatura condensatorului e
menþinutã sub cea a cilindrului de încãrcare, procesul
va fi mai rapid.

Evacuarea ºi încãrcarea sistemului A/C
Dacã sistemul a fost deschis pentru vreo reparaþie sau
dacã s-a pierdut din încãrcãturã, sistemul trebuie
evacuat înainte de încãrcare.
Evacuarea ºi încãrcarea este un procedeu combinat,
ºi toate conductele manometrelor trebuie curãþate de
agent refrigerant înainte de încãrcare.
Existã douã procedee de evacuare ºi încãrcare:
1) Metoda staþiei de încãrcare
2) Metoda rezervorului.

NOTÃ: În nici un caz nu se va folosi alcool în
încercarea de îndepãrtare a umiditãþii din sistem. În
acest fel, componentele sistemului pot fi deteriorate,
chiar dacã nu imediat.

Calibrararea manometrelor
Înaintea evacuãrii se verificã manometrul de joasã pre-
siune pt o calibrare corectã ºi se determinã dacã
sistemul de vacuum lucreazã corect.
Cu manometrul deconectat de la sistemul refrigerant
se  verificã indicareacorectã a centrului punctului �0�de
cãtre acul sãu. Ciocãniþi uºor de câteva ori manometrul
pt a vã asigura cã acul nu e blocat. Se regleazã astfel:
1)  Se demonteazã capacul manometrului.
2) Imobilizând acul manometrului, ajustând ferm ºurubul

cu o mânã, se forþeazã cu atenþie aducerea sa în
�0�.  Se ciocãne uºor de câteva ori manometrul pt a
se verifica mobilitatea acului. Se monteazã capacul.

Verificarea sistemului de vacuum
    Înainte de a conecta pompa de vacuum la sistemul

A/C, aceasta se leagã la un manometru de joasã
presiune pt a-i determina capacitatea de vacuum.
Dacã sistemul nu poate realiza 711,2-736,6 mmHg
sau mai mult vacuum, se verificã scãpãrile. Dacã
nu existã, trebuie reparatã pompa.

Metoda staþiei de încãrcare
1) A nu se conecta conducta de înaltã presiune la

sistemul de condiþionare a aerului.
2) Tot timpul se va þine ventilul de înaltã presiune de

pe staþia de încãrcare închisã.
3) Se va executa întregul proces de evacuare ºi

încãrcare prin racordul de joasã presiune a
acumulatorului.

4) Urmând aceste proceduri, se va preveni expunerea
pãrþii de presiune înaltã a sistemului de pe vehicul
la deteriorãri accidentale cauzate de o eroare de
comandã a succesiunii ventilelor, în timpul
funcþionãrii compresorului, la încãrcare.
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 4) Se închide ventilul sursei de refrigerant (motorul
funcþionând, în 30 de sec va curãþa conductele ºi
manometrele).

 5) Cu motorul mergând se demonteazã adaptorul
furtunului de încãrcare pe partea joasã din racordul
acumulatorului. Se deºurubeazã rapid pt a evita
pierderea excesivã de agent refrigerant.

ATENÞIE: A nu se scoate niciodatã o conductã de
manometru din adaptor când e conectatã la sistemul
A/C, ci se scoate adaptorul din racord pt a
deconecta o linie. A nu se scoate furtunul de
încãrcare de la setul de manometre când e ataºat
la acumulator. Astfel se va descãrca complet
sistemul prin supapa de depresiune Schrader din
racordul pãrþii de joasã ºi poate provoca rãniri
datoritã ag. refrig. ce scapã.

 6) Se reaºeazã capacul de protecþie pe racordul
acumulatorului.

 7) Se opreºte motorul.
 8) Se verificã scãpãrile din sistem cu detectorul electronic.
 9) Se porneºte motorul.

Fig. 14  Încãrcarea sistemului cu rezervorul

10) Cu sistemul plin ºi scãpãrile verificate se constatã
performanþele sistemului.

3-7. MONTARE FILTRU/USCÃTOR ÎN
LINIA DE LICHID

Filtrul din linia de lichid eliminã spãlarea cu R-11. Filtrul
trebuie schimbat dupã demontãri repetate a tubului de
expansiune sau dupã înlocuirea compresorului. Filtrul
conþine un ecran ºi un element filtrant. Ecranul opreºte
particulele mari ºi fixeazã elementul filtrant. Elementul
filtrant opreºte particulele mici ºi filtreazã uleiul refrige-
rant. Filtrul trebuie instalat în linia de lichid a evaporato-
rului între condensator ºi evaporator. Sunt 2 tipuri de
filtre:
1) Filtru fãrã orificiu. E folosit când filtrul e instalat pe

partea de presiune înaltã a tubului cu orificii. Aceastã
montare se preferã dacã spaþiul o permite.

2) Filtru cu orificiu. E folosit când filtrul e instalat pe
par-tea de presiune joasã a tubului cu orificii. Tubul
cu orificiu original trebuie schimbat la folosirea
acestui filtru.

Se demontare sau se deconecteazã

1) Se determinã lungimea de tãiere a tubului:
a) Filtru fãrã orificiu � 50.8 mm.
b) Filtru cu orificiu  � 69.85 mm.

2) Se descarcã ºi se recupereazã agentul refrigerant.
3) Se taie terminaþia pãtratã a tubului.
4) Se îndepãrteazã bavurile exterioare cu pila.
5) Se îndepãrteazã bavurile interioare - a nu se lãsa

aºchiile sã cadã în tub.

GALERIE SET
MANOMETRE

VENTIL

VENTIL

POMPÃ DE VACUUM

F O L O S I N D
ADAPTOR PARTEA DE

ÎNALTÃ
PARTEA  DE
JOASÃ

DESCHIS ÎN TIMPUL EVACUÃRII
ªI ÎNCÃRCÃRII

ACEAST VENTIL DE ÎNALTÃ PRESIUNE E ÎNCHIS ªI
CONDUCTA DECONECTATÃ ÎN TIMPUL DESCÃRCÃRII &
ÎNCÃRCÃRII

ACUMULATOR

SCÃDEREA GREUTÃÞII PE SCALÃ
INDICÃ ÎNCÃRCÃTURA  ADÃUGATÃ

PRECAUÞIE: ASIGURAÞI-VÃ CÃ IEªIREA VENTILULUI
DESCHIZÃTORULUI E ÎNCHISÃ (ÎN SENS ORAR) ÎNAINTE
DE A INSTALA DESCHIZÃTORUL LA RECIPIENTUL DE
REFRIGERANT

REZERVORUL DE 13,6 KG ARE UN
VENTIL DESCHIZÃTOR PROPRIU

ACEAST VENTIL DE ÎNALTÃ
PRESIUNE E DESCHIS ªI
CONDUCTA  POMPEI DE VACUUM
CONECTATÃ NUMAI ÎN TIMPUL
EVACUÃRII

DESCHIS ªI RÃSTURNAT ÎN
TIMPUL ÎNCÃRCÃRII
ÎNCHIS ÎN TIMPUL EVACUÃRII

VENTIL - DESCHIZÃTOR PT. REZERVORUL DE 5,44KG
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3-8.REPARARE TUB EXPANSIUNE

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul.
2) Se slãbeºte racordul liniei de lichid a intrãrii

evaporatorului ºi se demonteazã tubul de expansiune
cu atenþie, cu un cleºte cu vârfuri ac.

In eventualitatea imposibilitãþii demontãrii tubului de
expansiune se urmeazã procedura de mai jos.
1)  Îndepãrtaþi cât mai mult posibil din mizeria ºi oxizii

de pe racord.
2) Se încãlzeºte cu un suflãtor de aer cald (uscãtor de

pãr sau echivalent) la aproximativ 5 mm de
adânciturile liniei de intrare. A nu se încãlzi excesiv.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
NOTÃ: Dacã sistemul are un întrerupãtor de presi-
une aºezat lângã tubul de expansiune, acesta tre-
buie demontat înaintea încãlzirii pt a nu-l deteriora.

3) În timpul încãlzirii, cu ajutorul cheii de demontare a
tubului, rotiþi ºi miºcaþi uºor înainte ºi înapoi tubul
de expansiune pentru a-l degripa ºi a-l demonta in
vederea schimbãrii sale.

NOTÃ: Aºchiile metalice pãtrunse în þevile sistemului
provoacã uzura rapidã ºi defectarea sistemului.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Întrerupãtorul.
2) Conexiunile electrice la întrerupãtor ºi ansamblul

furtunelor la compresor.
3) Cablul negativ al bateriei
4) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul.

Montarea conductelor de aluminiu:
Instrucþiunile de montare sunt incluse în set.

1) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul.
2) Dacã e posibil aºezaþi instalaþia într-un loc (scobitura

aripii) care sã permitã o fixare corectã ºi o uºoarã
manevrare.

3) Se îndepãrteazã o porþiune de 120 mm din conductã.
Se îndepãrteazã aºchiile din interiorul tãieturii.

4) Se introduce conducta pânã la fund în racordul filtrului.
Dacã racordul trebuie ansamblat, capul conic al
inelului intrã în corpul racordului.

5) Se strânge piuliþa racordului la mânã, dupã care cu
cheia se mai strânge încã 3/4 ture,imobilizându-se
cu o altã cheie filtrul.

6)  Se repetã procedeul ºi pentru celãlalt racord de linie
al filtrului.

7) Se evacueazã/reîncarcã sistemul cu procedura
recomandatã folosind în plus 420ml lichid refriger-
ant   pentru a compensa volumul filtrului.Dacã
sistemul a  fost masiv contaminat schimbarea tubului
de expansiune este obligatorie.

A. INTRODUCEÞI  ASTFEL ÞEAVA ÎN CORPUL RACORDULUI
B. STRÂNGEÞI RACORDUL FOLOSIND DOUÃ CHEI

Fig. 15  Montarea filtrului pe conductã

7

A

B

3/4
ROTAÞIE

A. LINIE VAPORI DE ÎNALTÃ PRESIUNE FIERBINÞI
B. CURGEREA AGENTULUI REFRIGERANT R-12
C. LINIE DE ABSORBÞIE VAPORI RECI DE JOASÃ PRESIUNE
D. LINIE DE LICHID CALD DE ÎNALTÃ PRESIUNE
E. RACORD SERVICE PE PARTEA  DE  ÎNALTÃ PRESIUNE
F. RACORD SERVICE PE PARTEA DE JOASÃ PRESIUNE
1. COMPRESOR
2. CONDENSATOR
3. EVAPORATOR
4. ACUMULATOR
5. TUB DE EXPANSIUNE
6. SUPAPÃ DE SUPRAPRESIUNE
7. ÎNTRERUPÃTOR DE JOASÃ PRESIUNE

Fig. 16  Circuitul ºi componentele sistemului A/C
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4) Se curãþã interiorul þevii de intrare în acumulator cu
R-11.

5) Se adaugã 28,4 g ulei refrigerant de vâscozitate 525
în cazul sistemului R-12 sau ulei refrigerant PAG în
cazul sistemului R-134a.

6) Se unge noul tub cu orificiu ºi garnitura toricã cu ulei
refrigerant de vâscozitate 525 pentru sistemul R-12
sau PAG pentru sistemul R-134a ºi se introduc în
þeava de intrare. Se va instala în ordine corectã
(ecranul mai mic mai întâi).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Mai întâi se instaleazã tubul cu capãtul filtrant scurt
în faþã.

2) Se instaleazã liniile de lichid ºi se strâng la cuplurile
specificate în diagrama din figura 11.

3) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul.

3-9. REPARAÞII ANSAMBLU ACUMULATOR
Ansamblul acumulator din sistemul refrigerant are un
set de înlocuire care include cele douã garnituri torice
(pt  legãturile de intrare ºi ieºire). Desicantul din interiorul
carcasei nu se înlocuiºte separat - e parte a ansamblului
acumulator etanº. A se vedea DISTRIBUÞIA ULEIULUI
REFRIGERANT pt condiþiile în care se face demontarea
acumulatorului de pe vehicul în vederea mãsurãrii
cantitãþii de ulei prezente în interiorul acumulatorului.
Ansmblul acumulator se va schimba numai în cazul în
care:
1) Este gãsitã o perforaþie în acumulator care cauzeazã

pierderi.
2) La montãri ºi demontãri repetate ale ecranului tubului

de expansiune.
3) Evaporatorul se defecteazã datoritã coroziunii in-

terne.
NU SE VA ÎNLOCUI ansamblul acumulator când:
1) Este gãsitã numai o zgârieturã pe carcasa exterioarã

a acumulatorului.
2) Vehiculul este implicat într-o coliziune ºi nu s-au

produs perforãri ale acumulatorului. O linie de refri-
gerant deschisã trebuie sã fie captatã sau bandajatã
strâns cu plastic (scotch).

NOTÃ: Se strâng toate conexiunile de tuburi aºa
cum se aratã în Fig. 11, Diagrama de cupluri pt
conducte ºi furtune. Cuplul excesiv sau insuficient
la strângere poate produce deformarea elementelor
de legãturã, în ambele cazuri putând apare pierderi
de agent refrigerant.

A.   SUFLANTÃ
B. VOLET ADMISIE AER
C. VOLET ÎNCÃLZIRE SAU A/C
D. VOLET DISTRIBUÞIE
E. VOLET DEZGHEÞARE
F. RADIATOR ÎNCÃLZIRE
G. EVAPORATOR

Fig. 17  Sistemul A/C în secþiune

VEDERE
LATERALÃ
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1. COMUTATOR SELECTARE SURSÃ DE AER
2. COMUTATOR A/C
3. SUFLANTÃ OPRITÃ,  NU E DEBIT DE AER
4.  CONTROL SUFLANTÃ

5. FAÞÃ
6. FAÞÃ ªI JOS
7. JOS
8. DEZGHEÞARE
A. RECE
B. CALD

Fig. 18  Comenzile A/C

Fig. 19  Conectare furtune vacuum pentru comanda suflantei

COMUTATOR
SUFLANTÃ

COMUTATOR
DISTRIBUÞIE

   BUTON
   ÎNCÃLZIRE

(-4.5, 4.5) (4.5, 4.5)
5 4

(0,0)

(-4.5, -4.5)

(11.0, -11.0)

3S

(4.5, 4.5)

1

  CONTROALE PRIN VACUUM

C O N T R O A L E
ELECTRICE
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VOLET PICIOARE

TEST FUNCÞIONARE INSTALAÞIE A/C

AER EXTERIOR
EVAPORATOR ÎNCÃLZITOR

E/G VAC.

 COMPR. A/
C

54321

APR(15a)

COMPR.A/C

X

"1"
"2"
"3"

J1

2 X 2.0W

F/F

MASÃ

J2 ILL(+) ILL(�)      CONECTOR CU 2 TERMINALE

< CONTROL
SUFLANTÃ>

< C O N T R O L
MODURI>

( CONTROL TEMP.)

CONECTOR CU 8 PINI
COMUTATOR CONTROL

A/C

SOL

AER INTERIOR

J3

OFF
1

2

3
4

1.2W
AC

FEREASTRÃ

FAÞÃ

1.2W

Fig. 20 Diagrama A/C

V O L E T
VENTILARE

PICIOARE

VOLET
O

APR
SUFL "4"

VOLET

ÎNCÃLZIRE
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4. SERVICE PE VEHICUL
4-1. SISTEMUL ELECTRIC

Schemele electrice ºi indicaþiile de depanare cu privire
la sistemul electric asociat controlului sistemului A/C ºi
funcþionãrii compresorului se aflã în capitolul 14.

4-2. CAPACITATE DE ÎNCÃRCARE CU LI-
CHID REFRIGERANT

CIELO........1000±50 g(sistem R-12)
     .........730±20 g(sistem R-134a)

101. COLOANÃ CENTRALÃ VENTILAÞIE
102. CARCASÃ CENTRALÃ VENTILAÞIE
103. IEªIRI DIN CARCASA CENTRALÃ VENTILAÞIE
104. DIBLU
105. ªURUB
106. CONDUCTÃ DEZGHEÞARE
107. CARCASÃ CONDUCTÃ IEªIRE AER AMESTECAT
108. CARCASÃ GRILÃ IEªIRE AER
109. CONDUCTÃ VENTILAÞIE
110. CARCASÃ MODUL CLIMATIZARE
111. CARCASÃ DISTRIBUITOR AER JOS
112. RAME SUPORT DEZGHEÞARE
113. GRILÃ IEªIRE AER LATERALÃ
114. GRILÃ IEªIRE AER CENTRALÃ

Fig. 21  Componentele distribuþiei aerului
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4-3. REGLARE CABLU TEMPERATURÃ

Reglarea se face dupã ce ambele capete ale cablului
au fost conectate ºi asigurate corect.
1) Se poziþioneazã butonul de control temperaturã astfel

încât capãtul lui de jos sã fie lângã maxim rece la
sfârºit de cursã.

2) Se regleazã conexiunea levierul de acþionare ajunge
la 25,4 mm de capãtul cursei.

3) Se comutã butonul de temperaturã între poziþia
maxim cald ºi maxim rece.Dacã levierul nu revine
brusc sau depãºeºte 25,4 mm la revenire se repetã
paºii 2 & 3.

4-4. ANSAMBLUL DE COMANDÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 22
pânã 24)

1) Cablul de la borna negativã a bateriei.
2) Fixare schimbãtor viteze(numai la cutia manuala)
3) Panoul cutiei (vezi cap. 14).
4) Placa faþã consolã podea ºi partea centru faþã a

cosolei (vezi cap. 14).
5) Cele douã elemente de fixare,se îndoaie clema,se

scoate capacul (116).
6) Cablul control temperaturã din levierul de acþionare

(118) ºi distribuitorul de aer.
7) Se deºurubeazã ºurubul de sub unitatea de control(121).
8) Conectorii ºi comenzile electrice ºi vacumatice(120).

Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 20 pânã
la 24)

1) Conectorii electrici ºi vacumatici.
2) Unitatea de control(120) cu ºurubul(121).

3) Cablul de control al temperaturii la levierul de
acþionare ºi la distribuitorul de aer.

4) Capac carcasã încãlzitor lateral (116) cu cele douã
elemente de fixare ºi se îndreaptã clema.

5) Placa faþã consolã podea ºi partea centru faþã a
cosolei (vezi cap. 14).

6) Panoul cutiei (vezi cap. 14).
7) Fixare schimbãtor viteze(numai la cutia manuala)
8) Cablul de la borna negativã a bateriei.

4-5. CARCASÃ SUFLANTÃ A/C

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul de la borna negativã a bateriei.
2) Ansamblu curãþãtor aer.
3) Conectori electrici.
4) Furtunul de vacuum de la senzorul de vacuum.
5) Rezistenþã motor suflantã.
6) Furtunul de vacuum de la galeria de admisie.
7) Patru piuliþe, ºuruburile etanºate ºi carcasa.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se poziþioneazã carcasa cu primul ºurub.
2) Cele patru piuliþe ºi ºurubul rãmas.
3) Furtunul de vacuum la galeria de admisie.
4) Rezistenþã motor suflantã.
5) Furtunul de vacuum la senzorul de vacuum.
6) Conectori electrici.
7) Ansamblu curãþãtor aer.
8) Cablul de la borna negativã a bateriei.

117. ªURUB FIXARE CUTIW MÃNUªI
118. LEVIER CONTROL TEMPERATURÃ
119     CLEMÃ CABLU

Fig. 23  Demontare cablu temperaturã

117

118119

  A. ELEMENT FIXARE
  B. CLEMÃ
115. PANOU CUTIE MÃNUªI
116. CAPAC CUTIE ÎNCÃLZITOR

Fig. 22  Capac cutie încãlzitor lateral

A

B

A

115

116
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4-9. COMUTATOR COMANDÃ MODURI

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Ansmablu comandã climatizare.
3) Conectorii la comutator ai cablului ºi vacuumului
4) ªuruburile de fixare ºi comutatorul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Comutator.
2) Conectorii cablului ºi vacuumului
3) Ansamblul comandã climatizare.
4) Cablu bornã negativã baterie.

4-10. BUTON COMANDÃ TEMPERATURÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Ansamblul comandã A/C.
3) Cablu comandã temperaturã.
4) ªuruburile de fixare ºi butonul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) ªuruburile de fixare ºi butonul.
2) Cablu comandã temperaturã.
3) Ansamblul comandã climatizare.
4) Cablu bornã negativã baterie.

4-6. MOTOR SUFLANTÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 23)

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Conexiuni electrice la motor.
3) Furtun de aer de la carcasa motor.
4) ªuruburi de prindere motor suflantã la carcasã.
5) Ansamblu motor suflantã ºi ventilator.
6) Piuliþa fixare ventilator, se separã motorul de ventilator.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ventilator suflantã pe motor.
2) Ansamblu motor suflantã ºi ventilator.
3) Furtun de aer la carcasa motor.
4) Conexiuni electrice la motor suflantã.
5) Cablu bornã negativã baterie.

4-7. RELEU VITEZÃ MARE SUFLANTÃ

Acest releu este amplasat în cutia cu siguranþe.

4-8. REZISTENÞÃ SUFLANTÃ

Se aflã montatã în carcasa suflantei.

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Conectorul rezistenþei.
2) Cele douã ºuruburi de fixare ºi rezistenþa.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Rezistenþã.
2) Cablu rezistenþã.

A. SE INSTALEAZÃ ªURUBUL MAI ÎNTÂI
B. ªURUB
C. SENZOR ªI FURTUNURI  DE VACUUM
D. PIULIÞÃ
E. CARCASÃ SUFLANTÃ

Fig. 25  Motor ºi carcasã suflantã

120. UNITATE COMANDÃ CLIMATIZARE
121. ªURUB
122. CONSOLÃ

Fig. 24 Demontare unitate comandã climatizare

120

121
122

A

B

C

E

D
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A.  BLOC RACORD
8. ÎNTRERUPÃTOR PRESIUNE ÎNALTÃ
9. COMUTATOR CICLARE VENTILATOR

Fig. 26 Întrerupãtoare ventilator rãcire motor
tr. a II-a ºi presiune înaltã pe
compresor

4. ACUMULATOR
5. TUB DE EXPANSIUNE CU ORIFICIU
7. ÎNTRERUPÃTOR PRESIUNE JOASÃ

Fig. 27  Întrerupãtor presiune joasã

8

9

A

4

5

7

4-11. ÎNTRERUPÃTOARE VENTILATOR RÃCIRE
MOTOR TR. II ªI PRESIUNE ÎNALTÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 26)

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Se descarcã ºi se recupereazã agentul de rãcire.
3) Se ridicã vehiculul.
4) Scutul de cãldurã din cele 3 ºuruburi.
5) Suport.
6) Conexiunile electrice la întrerupãtoare.
7) Întrerupãtoarele de pe capacul spate al compresorului.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Întrerupãtor (8) ºi/sau (9) cu garnituri torice noi.
2) Conexiuni electrice
3) Suport. (numai la presiune înaltã).
4) Scut de cãldurã
5) Se coboarã vehiculul.
6) Cablu bornã negativã baterie.
7) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C.
8) Se verificã pierderile.

4-12. ÎNTRERUPÃTOR DE JOASÃ PRESIUNE

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 27)

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Se descarcã ºi se recupereazã agentul de rãcire.
3) Conexiuni electrice.
4) Întrerupãtor (7) de la linie.

NOTÃ: La schimbarea întrerupãtorului de presiune
joasã (7), trebuie montatã o garniturã toricã nouã ºi
întrerupãtorul trebuie strâns la 10 Nm. A nu se depãºi
acest cuplu.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Întrerupãtor (7).
2) Conexiuni electrice.
3) Cablu bornã negativã baterie.
4) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C.

4-13. VOLET SELECTARE SURSÃ DE AER

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 28)

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Braþ ºtergãtor (vezi cap. 14).
3) ªuruburi ºi pãrþi deflector de vânt.
4) Furtune diuze de apã ºi garniturile de pe panou.
5) Senzor de vacuum ºi cleme de fixare a cablului.
6) Deflector de apã.
7) Linii de vacuum.
8) Patru ºuruburi (124) ºi voletul (123).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Volet (123).
2) Linii de vacuum.
3) Deflector de apã.
4) Senzor de vacuum ºi cleme de fixare a cablului.
5) Furtune diuze de apã ºi garniturile de pe panou.
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123. VOLET SELECTARE SURSÃ DE AER
124. ªURUB

Fig. 28  Demontare volet selectare sursã de aer

6) Jumãtãþi deflector de vânt.
7) Braþe ºtergãtor.
8) Cablu bornã negativã baterie.

4-14. REZERVOR COMANDÃ VACUUM A/C

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Furtune de vacuum de la rezervor.
2) ªuruburi de prindere rezervor la voletul (123).
3) Rezervor.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Rezervor la supapa de recirculare.
2) Volet selectare sursã de aer.
3) Furtune de vacuum.

4-15. TUBUL CU ORIFICIU

Se inspecteazã (Fig. 29)

Tubul de expansiune e aºezat în linia de refrigerant între
evaporator ºi condensator. Repararea lui este tratatã
în capitolul: REPARAREA TUBULUI DE EXPANSIUNE
(ORIFICIU).

4-16. CONDUCTA DE LA EVAPORATOR
LA TUBUL DE EXPANSIUNE

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 29)

1) Cablul de la borna negativã a bateriei.

2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul.
3) Conexiunea tubului de expansiune.
4) Se ridicã vehiculul.
5) Racordul acumulatorului spre tubul de expansiune.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Tubul cu orificiu la evaporator(3).
2) Se coboarã vehiculul.
3) Legãtura tubului la orificiu.
4) Cablu bornã negativã baterie.
5) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C.
6) Se verificã scãpãrile.

4-17. CONDUCTA DE LA EVAPORATOR
LA ACUMULATOR

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 29)

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul.
3) Legãturã tub la acumulator(4).
4) Se ridicã vehiculul.
5) Legãturã tub la evaporator(3).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Legãturã tub la evaporator(3).
2) Se coboarã vehiculul.
3) Legãturã tub la acumulator(4).
4) Cablu bornã negativã baterie.
5) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C.
6) Se verificã scãpãrile.

124

123

124

A. DE LA TUBUL DE EXPANSIUNE LA EVAPORATOR
B. DE LA EVAPORATOR LA CONDENSATOR

Fig. 29  Demontare linii refrigerant de pe panou

A

B
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4-18. FURTUNE ÎNCÃLZITOR

Se demonteazã sau se deconecteazã

 1) Se goleºte parþial sistemul de rãcire motor.
 2) Furtune.

Se monteazã sau se conecteazã

 1) Furtune.
 2) Se umple sistemul de rãcire ºi se verificã scãpãrile.

4-19. ÎNCÃLZITOR

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 29
pânã la 35)

 1) Cablu bornã negativã baterie.
 2) Se stranguleazã furtunele de la încãlzitor cu cleme.
 3) Furtune de la încãlzitor.
 4) Furtun golire evaporator din carcasa încãlzitorului.
 5) Fixare schimbãtor viteze(la transmisia manualã)
 6) Etajerã(vezi cap. 14).
 7) Placã mobilã faþã consolã podea ºi consola centru

faþã(vezi cap. 14).
 8) Douã strapuri, douã ºuruburi de la cutie

mãnuºi(117).
 9) Elemente fixare panou insonorizant ºi panoul(125).
10) Elemente de fixare, se îndoaie clema ºi se

demonteazã capacul carcasã lateralã
încãlzitor(116).

  A. DETALIU ELEMENT FIXARE
  B. AMPLASÃRI ELEMENTE FIXARE
117. PRINDERE ªURUBURI CUTIE MÃNUªI
125. PANOU INSONORIZANT

Fig. 30  Panou insonorizant

11) Trei cleme ºi capac carcasã încãlzitor(116).
12) Nouã ºuruburi ºi capac carcasã încãlzitor(116).
13) Trei cleme încãlzitor ºi încãlzitorul.

Se monteazã sau se conecteazã

 1) Încãlzitor(127).
 2) Capac încãlzitor(126).
 3) Capac carcasã încãlzitor(116).
 4) Capac carcasã încãlzitor lateral(dacã se poate).
 5) Panou insonorizant(125).
 6) Cutie mãnuºi.
 7) Consolã centralã faþã ºi placã mobilã.
 8) Etajerã.

  A. ELEMENT FIXARE
  B. CLEMÃ
115. PANOU CUTIE MÃNUªI
116. CAPAC CARCASÃ ÎNCÃLZITOR

Fig. 31  Demontare capac carcasã încãlzitor lateral

  A. CLEMÃ
116. CAPAC CARCASÃ ÎNCÃLZITOR

Fig. 32  Demontare capac carcasã încãlzitor

 9) Fixare schimbãtor vitezã(la transmisia manualã).
10) Furtune ºi panou suport.
11) Se umple sistemul de rãcire.

A

A

116

B

115

116

A

117

125

A

B
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12) Se verificã pierderile.
13) Cablu bornã negativã baterie.

  A. ªURUB
126. CAPAC ÎNCÃLZITOR

Fig. 33  Demontare capac încãlzitor

127. ÎNCÃLZITOR
128. CLEME ÎNCÃLZITOR

Fig. 34  Demontare încãlzitor

4-20. EVAPORATOR

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 34
la 37)

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul.
3) Încãlzitor(127).
4) Þeava dintre acumulator ºi evaporator ºi tubul cu

orificiu de la evaporator ºi panou suport.

5) Trei ºuruburi de la capac evaporator ºi capacul
evaporatorului(129).

6) ªuruburi etanºate de fixare evaporator.
7) Cleme etanºe de pe þeavã.
8) Evaporator (3).

  A. ªURUB
129. CAPAC EVAPORATOR

Fig. 35  Demontare capac evaporator

A. CLEMÃ
B. ªURUB
3. EVAPORATOR

Fig. 36  Demontare evaporator

Se monteazã sau se conecteazã

1) Evaporator (3).
2) Cleme þeavã.
3) Suport ºi ºuruburi.
4) Capac evaporator (129).

A

A

A
126

A

127 128

128

128

A
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129
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6) Ansamblu de furtune cuplate.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ansanblu de furtune cuplate, la compresor.
2) Scut cãldurã.
3) Se coboarã vehiculul ºi se ataºeazã furtunele.
4) Cablu bornã negativã baterie.
5) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C.
6) Se verificã pierderile.

4-22. ACUMULATOR

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 39)

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul.
3) Furtunul de la acumulator la evaporator .
4) Furtunul de la acumulator la condensator.
5) Se închid sau se strâng conexiunile deschise.
6) ªuruburi prindere acumulator.
7) Acumulator(4).

NOTÃ: A nu se deteriora izolaþia.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Dacã se instaleazã un acumulator nou, se adaugã
105 ml de ulei refrigerant curat în cel nou.

2) ªuruburi suport acumulator.

A. ÞEAVÃ DE LA ACUMULATOR LA COMPRESOR
B. ÞEAVÃ DE LA EVAPORATOR LA ACUMULATOR
C. ªURUB
4. ACUMULATOR

Fig. 39  Montare acumulator

NOTÃ: A nu se strânge acumulatorul nou înaintea
conectãrii liniilor.

5) Þeava dintre acumulator ºi evaporator ºi tubul cu
orificiu de la evaporator ºi panou suport.

6) Încãlzitor(127).
7) Cablu bornã negativã baterie.
8) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C.
9) Se verificã pierderile.

A. SE FOLOSESC DOUÃ CHEI
B. ÞEAVÃ DE LA COMPRESOR LA CONDENSATOR
2. CONDENSATOR

Fig. 37 Furtun de la compresor la condensator

A. SE FOLOSESC DOUÃ CHEI
B. ÞEAVÃ DE LA ACUMULATOR LA  COMPRESOR
4. ACUMULATOR

Fig. 38 De la acumulator la compresor

4-21. ANSAMBLU FURTUNE A/C

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 37
ºi 38)

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul.
3) Ansamblu furtune între ieºire acumulator, intrare

condensator ºi capac spate compresor.
4) Se ridicã vehiculul.
5) Scut cãldurã.
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 3) Furtunul de la acumulator la condensator.
 4) Furtunul de la acumulator la evaporator.
 5) Cablu bornã negativã baterie.
 6) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C.
 7) Se verificã pierderile.

4-23. COMPRESOR

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 40
ºi 41)

 1) Cablu bornã negativã baterie.
 2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul.
 3) Se ridicã vehiculul.
 4) Piuliþe scut cãldurã, ºurub suport(130), scut cãldurã

ºi suport.
 5) Conexiuni electrice la compresor.
 6) Bloc racord compresor.
 7) Se slãbesc ºuruburile faþã spate ale suportului(131)

ºi piuliþa de reglaj(133).
 8) ªurub pivotant de întindere(132).
 9) Curea de acþionare(135).
10) ªurub suport faþã - spate ºi compresorul(1).

Se monteazã sau se conecteazã

 1) ªuruburi compresor.

 Se strâng

 � ªurub suport faþã compresor la 35 Nm.
 � ªurub suport spate compresor la 25 Nm.

 2) Curea de acþionare(135).
 3) ªurub pivotant de întindere(132) fãrã a forþa.
 4) Bloc racord compresor.
 5) Conexiuni electrice la compresor.
 6) Scut cãldurã ºi suport.

  A. SCUT CÃLDURÃ
  B. PIULIÞÃ
130. ªURUB SUPORT COMPRESOR

Fig. 40  Scut cãldurã ºi suport

 Se strâng

 � Piuliþe scut cãldurã la 35 Nm.
 � ªurub suport la 45 Nm.

 Se regleazã

 � Se tensioneazã cureaua de acþionare la 400 N ±
± 50 N

 7) ªurub pivotant de întindere(132).

 Se strânge

 � ªurubul la 32 Nm.
 8) ªuruburi prindere compresor.
 9) Se coboarã vehiculul.
10) Cablu bornã negativã baterie.
11) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C.

 Se inspecteazã

 � Pentru pierderi. Dacã se descoperã, se reparã
se evacueazã ºi se reîncarcã sistemul A/C.

4-24. CONDENSATOR

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 41
ºi 42)

 1) Cablu bornã negativã baterie.
 2) Se descarcã ºi se recupereazã refrigerantul.
 3) Furtun inferior (lichid de rãcire) motor.
 4) Furtun superior (lichid de rãcire) motor.
 5) Se mutã rezervorul servodirecþiei (dacã existã) în

faþa suportului.
 6) Radiator motor(vezi cap. Rãcirea motorului)
 7) Cabluri ventilator de rãcire.
 8) Conectorul întrerupãtorului de joasã presiune(7).
 9) Conducta dintre condensator ºi evaporator de la

tubul cu orificiu.
10) Furtun dintre compresor ºi acumulator de la  capacul

acumulatorului.
11) Furtun dintre condensator ºi compresor de la condensator
12) ªuruburi þeavã.
13) Douã ºuruburi.
14) Condensator(2).
15) Tub cu orificiu de la condensator.

Se monteazã sau se conecteazã

 1) Tub cu orificiu de la condensator.
 2) Condensator(2).
 3) Douã ºuruburi.
 4) Tub în clema de fixare.
 5) Furtun dintre condensator ºi compresor la condensator
 6) Furtun dintre compresor ºi acumulator la

acumulator.
 7) Conducta dintre condensator/evaporator la tubul cu

orificiu.
 8) Conectorul întrerupãtorului de joasã presiune(7).
 9) Cabluri ventilator de rãcire.
10) Radiator(vezi cap. Rãcirea motorului).

A

B

130
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5. CUPLURI DE STRÂNGERE

Piuliþe scut termic .............................................................................................................................................35 Nm

ªurub suport .....................................................................................................................................................45 Nm

ªurub pivotant de întindere ..............................................................................................................................32 Nm

ªurub suport faþã compresor( motor 1,5L ) .....................................................................................................35 Nm

ªurub suport spate compresor( motor 1,5L ) ..................................................................................................25 Nm

Piuliþe suport stânga compresor .......................................................................................................................27 Nm

ªuruburi suport dreapta compresor ..................................................................................................................50 Nm

ªuruburi fulie ºi suport ......................................................................................................................................32 Nm

ªurub conducte sistem A/C ..............................................................................................................................20 Nm

Piuliþe capac......................................................................................................................................................35 Nm

ªuruburi scut .....................................................................................................................................................12 Nm

11) Se repoziþioneazã rezervorul servodirecþiei(dacã
are).

12) Furtun superior (lichid de rãcire) la radiator motor.
13) Furtun inferior (lichid de rãcire) la radiator motor.
14) Se umple  sistemul de rãcire.
15) Cablu bornã negativã baterie.
16) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C.
17) Se verificã pierderile.

A. SE FOLOSESC DOUÃ CHEI
B. CONDUCTÃ ÎNTRE CONDENSATOR ªI TUB CU ORIFICIU
C.  CONECTOR ÎNTRERUPÃTOR JOASÃ PRESIUNE
7.  ÎNTRERUPÃTOR JOASÃ PRESIUNE

Fig. 41   Întrerupãtor joasã presiune ºi tub cu orificiu

A. ªURUB
B. CLEMÃ
2. CONDENSATOR
4. ACUMULATOR

Fig. 42  Montare condensator
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C

B

2

4A
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1.  DESCRIERE GENERALÃ
Între instalaþiile vehiculelor echipate cu compresor V5
pot exista diferenþe în ceea ce priveºte suporþii de
monta-re, sistemele de acþionare, fuliile, conexiunile ºi
capacitãþile, dar procedurile de bazã ale reparaþiei
capita-le sunt aceleaºi.

Fig. 1 Compresorul V5 ºi plasarea buºonului de ulei

La repararea compresorului se va avea grijã sã nu
ajungã corpuri strãine ºi mizerie  în sistem sau pe
piesele acestuia. Este necesar a avea locul de muncã
ºi sculele curate. Conexiunile compresorului ºi exteriorul
sãu trebuie sã fie curãþite înaintea oricãrei reparaþii �pe
vehicul� sau a demontãrii compresorului. Piesele tre-
buie þinute curate mereu ºi orice piesã care se
reansambleazã se va curãþi cu tricloretan, kerosen,
benzinã sau orice solvent standard sau echivalent ºi
se vor sufla cu aer uscat. Se vor folosi numai cârpe
curate ºi care nu fac scame pentru a ºterge piesele.

Operaþiile descrise mai jos sunt efectuate la banc cu
compresorul demontat de pe vehicul,cu unele excepþii
notate.Operaþiunile au fost prezentate în ordinea
accesului la componente. Când compresorul e demontat
de pe vehicul pentru reparare,  cantitatea de ulei rãmasã

BUªON GOLIRE ULEI
(14-19 NM) în compresor  trebuie golitã, mãsuratã ºi înregistratã.

Acest ulei trebuie apoi aruncat,iar la montaj in compresor
se introduce ulei 525 pentru sistemul R-12 sau ulei PAG
în cazul sistemului R134 (A se vedea capitolul:
�Distribuþia uleiului refrigerant�).

NOTÃ: Este important ca buºonul de golire a uleiului
sã fie demontat pentru a asigura o scurgere completã
a uleiului din compresor.(Fig 1)

Compresorul V5 are douã tipuri diferite de capace spate.
Unul din modele nu conþine întrerupãtoarele de presi-
une, ele fiind plasate pe conductele de agent refriger-
ant. Celãlalt tip de capac spate este acelaºi cu cel al
vechilor modele, cu excepþia unui tip care are
întrerupãtorul de joasã presiune înlocuit cu un
întrerupãtor al ventilatorului lichidului de rãcire.
Întrerupãtorul de joasã presiune la aceste modele este,
de asemenea, montat pe conducta de agent refriger-
ant. A se vedea capitolul 1B pentru localizãrile specifice.

Fig. 2 Orientarea pãrþii frontale a compresorului V5

ROTIREA MAXIMÃ LA
MONTARE

CANAL BOLÞ DE
GHIDARE PE
PARTEA DIN FAÞÃ

PARTEA DE
JOS

REPARAÞIE COMPRESOR V5 AER CONDIÞIONAT
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1-1. DESCRIEREA FUNCÞIONÃRII
COMPRESORULUI V5

V 5 este un compresor cu cursã variabilã care se
adapteazã automat cererii de aer condiþionat în orice
condiþii, fãrã a cicla. Mecanismul de bazã al compreso-
rului îl reprezintã o placã mobilã sub un unghi variabil,
acþionând cinci pistoane orientate axial. Centrul de con-
trol al cursei compresorului îl reprezintã supapa cu
acþionare la depresiune, plasatã pe capacul spate al
compresorului care sesizeazã presiunea de absorbþie
a compresorului. Unghiul plãcii mobile ºi cursa
pistoanelor sunt cotrolate de diferenþa de presiune dintre
carcasã ºi absorbþie. Când cererea de capacitate A/C
este mare, presiunea la absorbþie va fi peste punctul
de control; supapa va menþine curgerea dinspre carcasã
spre absorbþie; dacã nu existã diferenþã de presiune
carcasã-absorbþie, pistoanele vor avea cursã maximã.
Când cererea A/C este mai micã ºi presiunea pe
absorbþie atinge punctul de control, supapa va descãrca
gazul în carcasã ºi va închide trecerea dintre carcasã
ºi absorbþie. Unghiul plãcii mobile este controlat prin
balansarea forþatã a celor cinci pistoane. O uºoarã

creºtere a diferenþei de presiune dintre carcasã ºi
absorbþie va creea o forþã totalã pe pistoane ce va pro-
duce o miºcare peste tija pivotului plãcii mobile care va
reduce unghiul plãcii mobile.

Compresorul are un sistem de ungere unic. Curgerea
carcasã - absorbþie este direcþionatã prin placa mobilã
rotativã pentru ungerea rulmentului plãcii mobile. Rotaþia
acþioneazã ca un separator de ulei, care deviazã o parte
din uleiul ce curge între carcasã-absobþie, îndreptându-
l spre carcasã unde va putea unge mecanismul
compresorului.
În carcasã se pot strânge pânã la 113,4 g ulei.  De
aceea, este important ca la înlocuirea compresorului,
uleiul din carcasa originalã a compresorului sã fie golit
prin buºonul de golire ºi mãsurat(se aruncã dupã
înregistrarea cantitãþii).
Toate compresoarele de schimb sunt livrate cu 226,8 g
ulei în carcasã; uleiul trebuie golit ºi mãsurat. Ulterior
se pune la loc o cantitate egalã cu cea golitã ºi mãsura-
tã din compresorul original.

Fig. 3 Secþiune prin compresorul V5

 1. CAPAC SPATE COMPRESOR
 2. PORT  ABSORBÞIE(INCLUS ÎN CAPAC)
 3. GARNITURÃ CAPAC SPATE
 4. PLACÃ CU SUPAPÃ
 5. LAMELÃ ABSOBÞIE
 6. BOBINÃ CUPLAJ
 7. FULIE COMPRESOR
 8. PLACÃ CUPLAJ
 9. RULMENT FULIE
10.PANÃ CUPLAJ
11.PIULIÞÃ AX
12.SUPORT INEL ETANªARE
13.ETANªARE SUPERIOARÃ AX
14.GARNITURÃ TORICÃ ETANªARE AX
15.CARCASÃ COMPRESOR
16.SUPAPÃ CONTROL COMPRESOR
17.SUPAPA DE SIGURANÞÃ
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9

10

 1. CAPAC SPATE COMPRESOR
 2. PORT ABSOBÞIE(NU E ARÃTAT, E INCLUS ÎN CAPAC)
 3. GARNITURÃ CAPAC SPATE
 4. PLACÃ CU SUPAPE
 5. ARC LAMELAR VIBRATOR ABSORÞIE
 6. BOBINÃ CUPLAJ
 7. FULIE COMPRESOR(NU E ARÃTATÃ, VEZI FIG 19)
 8. PLACÃ CUPLAJ
 9. RULMENT FULIE
10.PANÃ CUPLAJ
11.PIULIÞÃ AX
12.SIGURANÞÃ FIXARE GARNITURÃ INELARÃ
13.GARNITURÃ SUPERIOARÃ AX
14.GARNITURÃ TORICÃ ETANªARE AX
15.CARCASÃ COMPRESOR
16.SUPAPÃ CONTROL COMPRESOR
17.SUPAPÃ DE SUPRAPRESIUNE
18.SIGURANÞÃ REÞINERE RULMENT FULIE
19.ROTOR FULIE
20.ªURUB LUNG
21.GARNITURÃ ªURUB LUNG
22.GARNITURA DINTRE CILINDRU ªI CARCASÃ COMPRESOR
23.BLOC CILINDRI ªI TIJÃ DE GHIDARE
24.GARNITURÃ TORICÃ CAPAC SPATE
25.BUCªA DISTANÞIERÃ
26.CÃMAªA RULMENT
27.RULMENT
28. ÎNTRERUPÃTOARE CONTROL
29.BUªON GOLIRE ULEI
30.CANAL PANÃ CUPLAJ ªI PANÃ
31. ANS. AX COMPRESOR ªI PLACÃ C-DÃ CU PISTOANE
32.GARNITURÃ TORICÃ SUPAPÃ DE SIGURANÞÃ
33.GARNITURI TORICE ÎNTRERUPÃTOARE VENTILATOR
 ªI PRESIUNE
34.GARNITURÃ TORICÃ SUPAPÃ DE CONTROL
35.SIGURANÞE INELARE
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Fig. 4 Componente compresor V5
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4) Se demonteazã pana butucului cuplajului ºi se
pãstreazã pentru reasamblare.

8. ANSANBLU CUPLAJ: PLACÃ CUPLARE ªI BUTUC

Fig. 6  Demontare ansamblu placã butuc cuplaj

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se instaleazã pana(10) în canalul de panã depãºind
marginea acestuia cu aproximativ 3,2 mm. Axul penei
este uºor curbat pentru a asigura o bunã
întrepãtrundere cu canalul de panã din butuc.

2) Suprafeþele de fricþiune ale plãcii cuplajului ºi rotorului
fuliei (19) trebuie sã fie curate înaintea instalãrii
ansamblului placã butuc cuplaj (8).

3) Se poziþioneazã pana butucului cuplajului (10) în
canalul axului (30) ºi se aºeazã ansamblul butuc
placã cuplaj (8) pe axul compresorului (31).

NOTÃ: A nu se forþa ºi a nu se lovi butucul cuplajului
sau axul pt cã pot apare defecþiuni interne în compresor.

4) Se demonteazã ºurubul central din corpul
extractorului J33013-B ºi se monteazã  invers corpul
pe ºurub.

5) Placã, butuc cuplaj, rulment cu extractorul J33013-B.
Corpul extractorului J33013-B trebuie scos suficient
pt a permite ºurubului central sã fie înfiletat complet
în axul compresorului.

6) Se imobilizeazã partea centralã cu o cheie. Se
strânge porþiunea hexagonalã a corpului extractorului
J33013-B pt a presa butucul pe ax. Se strânge corpul
câteva ture, se îndepãrteazã extractorul pt a vedea
dacã pana (10) a rãmas în canal (30) înaintea instalã-
rii ansamblului placã butuc cuplaj (8) în poziþia finalã.
Spaþiul dintre suprafeþele de fricþiune ale plãcii
cuplajului ºi rotorului fuliei cuplajului (19) trebuie sã
fie de 0,38-0,64 mm.

2. PROCEDURI DE REPARAÞIE
2-1. REPARAÞII MICI - COMPRESOR V5

Ilustraþiile folosite în operaþiile urmãtoare aratã compre-
sorul demontat de pe vehicul pentru o observare mai
uºoarã a pãrþilor componente.
La repararea compresorului se vor înlocui numai acele
componente ce au fost indicate ca defecte în diagnoza
preliminarã.
Demontarea, repararea ºi remontarea compresorului ºi
a componentelor sale se va face la un banc de lucru
curat. Sculele, componentele ºi locul de muncã trebuie
pãstrate curate în permanenþã.

ANSAMBLUL PLACÃ-BUTUC CUPLAJ
Scule necesare:

J33013-B Extractor d/r placã - butuc
J33022 Cheie piuliþã ax
J33027 Sculã imobilizare butuc cuplaj
J34992 Suport compresor
J34992-1 ªurub de presare

1) Se prinde suportul J34992 în menghinã, se ataºea-
zã compresorul ºi se fixeazã cu ºuruburile speciale
J34992-1.

2) Se imobilizeazã ansamblul placã-butuc (8) folosind
scula J33027. Se demonteazã piuliþa arborelui (11)
folosind scula J33022.

8. ANSAMBLUL PLACÃ-BUTUC CUPLAJ

Fig. 5  Demontare piuliþã ax

3) Se înfileteazã extractorul butucului ºi plãcii J33013-
B în butucul (8). Se imobilizeazã corpul extractorului
cu o cheie fixã, iar cu o altã cheie se roteºte ºurubul
central pânã la extragerea ansamblului placã-butuc
cuplaj (8).

8

J33022

J33027

J34992

J34992-1

8

J33013-B

J34992-1

J34992
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� Dacã ºurubul central este complet înfiletat în
capul axului compresorului, sau corpul
extractorului este imobilizat ºi ºurubul central rotit,
pana va fixa ºi va imobiliza ansamblul placã butuc
cuplaj (8).

7) Se scoate extractorul J33013-B, se verificã poziþiona-
rea corectã a penei butucului cuplajului (10) (deloc
sau puþin deasupra butucului cuplajului). Se
monteazã piuliþa axului (11). Imobilizaþi ansamblul
placã butuc cuplaj (8), folosind dispozitivul de
imobilizare  J33027 ºi folosind suportul piuliþei axului
J33022 se strânge piuliþa pe umãrul axului
compresorului la un cuplu de 11-22 Nm, cu o cheie
dinamometricã de 0-35 Nm.

8) Se roteºte cu mâna rotorul fuliei (19) pentru a vedea
dacã rotorul nu freacã placa cuplajului (8).

2-1-2. ROTOR CUPLAJ ªI RULMENT
Scule necesare:

Cleºte siguranþe J6083
Extractor rulment J9398-A
Montator rulment J9841-A cu dorn de folosinþã
universalã
Extractor-montator J33013-B pentru placã ºi
butuc cuplaj
Extractor fulie J33020
Ghidaj extractor J33023-A
Bloc suport J35372

 8. ANSAMBLU PLACÃ BUTUC CUPLAJ
10.PANÃ BUTUC CUPLAJ
19.ROTOR FULIE
30.CANAL PANÃ BUTUC CUPLAJ

Fig. 7 Montare panã ax, placã/butuc cuplaj

10

30

8
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B

8

J33013-B-B

J34992

J34992-1

J34992

J34992-1

A. SPAÞIU 0.38-0.64 mm
B. DISP MONTARE RULMENT PLACÃ CUPLAJ, SUBANSAMBLU

AL DISPOZITIVULUI  J 33013-B
8. ANSAMBLU PLACÃ BUTUC CUPLAJ

Fig. 8  Montare ansamblu placã - butuc cuplaj

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 9 la
16)

1) Ansamblu placã butuc cuplaj (8).
2) Siguranþã (18) reþinere ansamblu rotor-rulment,

folosind cleºtele de siguranþe J6083.

18.SIGURANÞÃ REÞINERE RULMENT FULIE PE CAPUL AXULUI
19.ROTOR FULIE

Fig. 9 Demontare siguranþã reþinere ansamblu
rulment
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J34992-1

J6083

J34992
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3) Se monteazã pe carcasa compresorului (15) rotorul
fuliei (19) ºi ghidajul extractor J33023-A, ºi se
monteazã disp. de extragere rotor fulie J33020 ºi cel
al rulmentului pe cercul interior al canalului rotorului (19).
Se roteºte disp. J33020 în sens orar în canal pt a-i
cupla ghearele cu spaþiile dintre canalele din rotor.

 A. EXTRACTORUL J33020 SE CUPLEAZÃ PE CERCUL INTERIOR DIN
CANALELE ROTORULUI

19.ROTOR FULIE

Fig. 10  Montare disp. ghidare extractor

4) Se imobilizeazã extractorul J33020 ºi se strânge
ºurubul extractorului prin ghidul acestuia pt a
demonta ansamblul rotor fulie (19) ºi rulment (9).

5) Pt a împiedica stricarea rotorului fuliei (19) în timpul
demontãrii rulmentului (9), butucul rotorului trebuie
sã fie sprijinit bine.

Se demonteazã ºurubul extractorului J33020 ºi cu
ghearele acestuia cuplate în rotor se întoarce
ansamblul ºi se aºeazã pe o suprafaþã planã ºi solidã

6) Se extrage rulmentul (9) din butucul rotorului (19)
cu extactorul J9398-A împreunã cu un dorn univer-
sal.

Nu este necesar a se îndepãrta bavurile din faþa
rulmentului la demontarea sa; totuºi, va fi necesar
ca acestea sã fie pilite înaintea montãrii rulmentului
nou în interiorul rotorului pentru o bunã aºezare ºi
pentru a nu deteriora rulmentul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se întoarce rotorul fuliei (19) ºi se plaseazã pe
suportul J35372 pentru a-i susþine butucul în timpul

montãrii noului rulment.

NOTÃ: A nu se sprijini rotorul pe marginea fuliei pe
o suprafaþã planã în timpul montãrii rulmentului, altfel
faþa rotorului va fi curbatã.

2) Se aºeazã rulmentul nou (19) perpendicular pe
marginea butucului ºi folosind extractorul ºi disp. de
montat rulmenþi J9841-A împreunã cu un dorn uni-
versal se preseazã rulmentul complet în butuc.

Fig. 11  Dispozitiv demontare rulment rotor-fulie

19.ROTOR FULIE "FAÞA ÎN JOS "

Fig. 12  Demontare rulment rotor fulie
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19.ROTOR FULIE

Fig. 13  Montare rulment rotor fulie

A. PLASAREA CELOR TREI AMPRENTE LA 120°
B. DEMONTARE RULMENT
19.ROTOR FULIE

Fig. 16  Fixarea rulmentului în poziþie

3) În gaura butucului rotorului (19) se aºeazã : ghid am-
prentator J33019-1 ºi amprentator J33019-2. Se
împinge ansamblul rotor(19) ºi rulment(9) în blocul
suport J35372 pt a sprijini complet butucul(19) sub locul
realizãrii amprentelor. Se poate folosi o bandã de
cauciuc rezistent pt fixarea amprentatorului în ghidaj,
ºi dupã fiecare lovire a amprentatorului, acesta se va
repoziþiona în ghidaj.

4) Se loveºte amprentatorul cu ciocanul pânã când se
formeazã o nouã amprentã din metal, similarã celei
originale, formatã în adâncime dar fãrã a atinge rul-
mentul (9).

Amprenta nu trebuie sã atingã cãmaºa exterioarã a
rulmentului (9) pt a nu o deteriora. Se vor realiza
trei amprente la 120° între ele.

 A. BANDÃ DE CAUCIUC REZISTENT
19.ROTOR FULIE

Fig. 14 Fixarea rulmentului pe butucul rotorului

6. BOBINÃ CUPLAJ

Fig. 15 Montare ansamblu bobinã cuplaj

J9841-A
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J33019-1

J33019-2

6

DORN
UNIVERSAL J34992

J8433-3

J33024

J8433-1
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B
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5) Cu compresorul motat în suportul J34992, se
poziþioneazã ansamblul rotor (19) ºi rulment (9) în
carcasa compresorului.

6) Pe cãmaºa interioarã a rulmentului (9) se poziþionea-
zã direct montatorul rulmentului ºi rotorului fuliei
J33017 ºi ghidajul extractorJ33023-A.

7) Se poziþioneazã traversa extractor J8433-1 pe ghi-
dajul extractor J33023-A ºi se asambleazã cele douã
J34992-2 cu ºuruburi ºi ºaibe prin gãurile din bara
extractoare înfiletându-se în suportul J34992. Filetul
ºuruburilor lungi trebuie sã cuprindã întreaga grosime
a suportului.

8) Se strânge ºurubul central J8433-3 în traversa ex-
tractor pt a forþa ansamblul rotor fulie (19) ºi rulment
(9) în carcasa compresorului. Împingãtorul J33017
al ansamblului rotor fulie - rulment va aluneca pânã
la contactul direct cu cãmaºa interioarã a rulmentului
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(9), se slãbeºte ºurubul central de împingere a
J8433-1 ºi se realinieazã împingãtorul ºi ghidajul
astfel încât dispozitivul J33017 va rãzui carcasa
compresorului.

 9) Se monteazã siguranþa inelarã (18) de reþinere a
ansamblului rotor-rulment, folosind cleºtele J6083.

10) Se remonteazã placa cuplajului ºi ansamblul butuc
(8) dupã cum s-a descris.

BOBINÃ CUPLAJ
Scule necesare:

J8433-1 Traversã extractor
J8433-3 ªurub de presare
J33023-A Ghidaj extractor
J33024 Adaptor montare bobinã cuplaj
J33025 Picioare extractor bobinã cuplaj
J34992 Suport compresor

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 18 la
20)

1) Se executã paºii 1 ÷ 4 din procedura de demontare
�Rotor cuplaj ºi rulment�. Se marcheazã locul termi-
nalelor bobinei cuplaj pe carcasa compresorului (15).

2) Se monteazã ghidajul extractor J33023-A pe carca-
sa compresorului (15). Se monteazã traversa extrac-
tor J8433-1 cu picioarele J33025.

3) Se strânge ºurubul de presare J8433-3 pe ghidajul
extractor pt a demonta bobina cuplajului (6).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se plaseazã ansamblul bobinã cuplaj (6) pe carcasa
compresorului (15) cu teminalele poziþionate pe
marcajul fãcut anterior.

2) Se plaseazã adaptorul de montare bobinã cuplaj

A. PLASAREA ÎN CAP A TERMINALELOR BOBINEI
6. ANSAMBLU BOBINÃ CUPLAJ

Fig. 18 Demontare ansamblu bobinã cuplaj

19.ROTOR FULIE

Fig. 17 Ansamblul rotor fulie ºi rulment

peste deschiderea interioarã a locaºului bobinei(6)
ºi se aliniazã adaptorul cu carcasa compresorului.

3) Se centreazã traversa extractor J8433-1 în gaura
centralã adâncitã a adaptorului de montare bobinã
cuplaj J33024. Se monteazã J34992 cu ºuruburi ºi
ºaibe trecute prin gãurile traversei ºi filetate în
suportul J34992 pe toatã grosimea suportului.

4) Se roteºte ºurubul de presare al traversei J8433-1
pt a forþa bobina cuplajului (6) în carcasa compreso-
rului (15). Asiguraþi-vã cã în timpul montãrii bobina
cuplajului ºi suportul J 33024 rãmân �aliniate�.

5) Dupã ce bobina (6) e aºezatã în carcasa
compresoru-lui se foloseºte un punctator de ∅ 3 mm
pt a face pe carcasã trei amprente, la 120°, pt a
imobiliza bobina cuplajului.
� Mãrimea amprentei trebuie sã fie jumãtate din

suprafaþa punctatorului ºi adâncimea de
aproxima-tiv 0,28 - 0,35 mm.

6) Se monteazã ansamblul rotor (19) - rulment (9) ºi
ansamblul placã cuplaj - butuc (8) dupã cum s-a
descris anterior.

2-2. PROCEDURI DE REPARAÞII MARI LA
COMPRESORUL V5

La înlocuirea: ansamblu etanºare ax, supapã siguranþã,
sau întrerupãtoare de presiune aflate pe capacul spate
este necesar a se descãrca refrigerantul din sistem,
chiar dacã compresorul rãmâne pe vehicul (vezi capitolul
respectiv). Pentru celelalte proceduri de reparare cu
excepþia celei a cuplajului, cele de mai sus rãmân
valabile la orice dezasamblare a compresorului.
Dacã reparaþia se face la capacul spate al compreso-
rului, uleiul refrigerant trebuie mãsurat, înregistratã can-
titatea ºi înlocuit. A se vedea capitolul 1B pt a determina
cât ulei se va adãuga în noul ansamblu.

J33017

J8433-3J8433-1

J33023-A

J34992

19

J34992

J8433-3

J8433-1

J33025

J33023-A

J34992-1

A

6



2�52  ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT CIELO

Este important a avea un banc de lucru acoperit cu o
hârtie curatã, cu un loc de curãþire a tuturor pieselor ce
au fost demontate ºi reasamblate. De asemenea, este
important a se folosi numai scule curate.

NOTÃ: Orice tentativã de utilizare a unor scule necores-
punzãtoare sau a echipamentelor improvizate poate
duce defectarea compresorului sau la o funcþionare
incorectã.

ÎNLOCUIRE ETANªARE AX
Scule necesare:

J5403 Cleºte de siguranþe

J9553-01 Extractor garniturã toricã
J9625 Conector de testare a presiunii
Extractor ºi montator etanºare ax
J33011 Montator garniturã toricã
J34614 Protector etanºare ax

Detectare pierderi la etanºare
Etanºarea axului (14) nu se va schimba din cauza unei
cantitãþi mici de ulei gãsite pe suprafaþa învecinatã. Gar-
nitura este proiectatã sã piardã puþin ulei cu scop de
ungere. O etanºare de ax se va schimba numai la gãsi-
rea unei mari cantitãþi de ulei împrãºtiatã, ºi numai dupã
ce pierderea a fost descoperitã prin o procedurã
aprobatã de detecþie a pierderilor(vezi �TESTAREA
PIERDERILOR DIN SISTEMUL DE REFRIGERANT�,
CAP. 1B).
Când va trebui înlocuitã o etanºare de ax la compresor,
trebuie demontat de pe vehicul ºi acumulatorul sistemu-
lui. Uleiul din acumulator trebuie golit, mãsuratã cantita-
tea ºi înlocuit conform procedurii de la cap. 1B de
determinare a pierderii de ulei.

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 23
pânã la 27)

1) Se descarcã sistemul A/C.
2) Se slãbeºte ºi se repoziþioneazã compresorul în

suporþii de montare.

 A. PUNCTATOR
 B. AMPRENTE PE CAPÃTUL SUPERIOR(3 LOCURI)
 C.BOBINÃ CUPLAJ

Fig. 19 Imobilizarea bobinei cuplajului în carcasã

 2. ADMISIE
17.  SUPAPÃ DE SUPRAPRESIUNE
28. ÎNTRERUPÃTOARE DE CONTROLARE A SISTEMULUI
36.GÃURI DE MONTARE
37.REFULARE

Fig. 21 Detalii capac spate

 A. CARCASÃ COMPRESOR
 B.  AMPRENTE PE CARCASÃ COMPRESOR 0,28-0,35mm ADÂNCIME

(0.010-0.015")
 6. BOBINÃ CUPLAJ

Fig. 20 Detaliu cap amprentat pt fixare bobinã cuplaj

 A. MANTA DE OÞEL
 B. MUCHIE DE ETANªARE
13.ETANªARE AX

Fig. 22 Garniturã etanºare ax compresor

A

B

6

J34992

J34992-1

2

17

28

36

37

B

13

A

A
B

6
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3) Ansamblul placã cuplaj ºi butuc (8) de pe compresor.
4) Siguranþa inelarã de reþinere a garniturii de etanºare

ax (12), folosind cleºtele de siguranþe J5403.
5) Se ºterge cu atenþie suprafaþa interioarã a carcasei

compresorului ce înconjoarã axul (31), suprafaþa de
etanºare a garniturii (14), axul însuºi ºi canalul de
aºezare a garniturii. Orice murdãrie sau corp strãin
pãtrunse în interiorul compresorului îl pot defecta.

6) Se înfig ghearele zimþate ale extractorului de
garniturã în porþiunea adâncitã a garniturii (14) prin
rotirea mânerului în sens orar. Se scoate garnitura
din compresor printr-o miºcare de tragere ºi rotire.
Se aruncã garnitura. Mânerul trebuie þinut strâns. Nu
se vor folosi cheia sau cleºtele.

7) Se scoate ºi se aruncã garnitura toricã de etanºare
(14) din degajare, folosind extractorul de garnituri
torice J9553-01.

Se curãþã

� Se curãþã cu grijã canalul pt garnitura toricã din
carcasa compresorului.

8) Se reverificã axul (31) ºi interiorul degajãrii din
carcasa compresorului (15) pt murdãrie sau corpuri
strãine în vederea asigurãrii curãþeniei perfecte aces-
tor suprafeþe înaintea montãrii pieselor noi.

Important

Garniturile nu se reutilizeazã. Se va utiliza un set nou
de garnituri.Se verificã garnitura(14) sã nu fie
deterioratã. Asiguraþi-vã cã garnitura nu are scame sau
murdãrie ce pot deteriora suprafaþa de etanºare
provocând pierderi.

13.  GARNITURA ETANªARE AX

Fig. 24 Demontare ºi montare garniturã etanºare ax

12.ELEMENT FIXARE GARNITURÃ INELARÃ

Fig. 23 Demontare siguranþã ax

14.GARNITURÃ TORICÃ ETANªARE AX

Fig. 25 Demontare garniturã toricã etanºare ax

J5403

12

J34992

J34992-1

13

J34614

14

J9553-01

J34992-1

J34992

EXTRACTOR
GARNITURÃ
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Se monteazã sau se conecteazã

1) Se scufundã garnitura toricã nouã(14) în ulei refrige-
rant PAG curat ºi se asambleazã în disp J33011.

2) Se introduce pânã la fund disp J33011 în gâtul
compresorului. Se coboarã plãcuþa mobilã a
dispozitivului pt a elibera garnitura toricã în ºanþul
inferior de etanºare. (ªanþul superior este pt siguranþa
de reþinere.) Se roteºte dispozitivul pentru a se aºeza
corect garnitura toricã (14) ºi se scoate dispozitivul.

3) Se aºeazã garnitura (13) pe dispozitivul J33011 dupã
care se scufundã în ulei refrigerant curat de
vâscozitate 525 în cazul sistemului R-12 sau ulei
PAG în cazul sistemului R-134a. Se introduce în
garniturã dispozitivul de protecþie J34614, se aºeazã
pe capãtul axului ºi se împinge, printr-o miºcare de
rotaþie, garnitura (13) în poziþie.

 5) Pt a testa pierderile, se monteazã suportul J9625 al
disp. de testare  pe capacul spate compresor(1), se
conecteazã liniile de încãrcare (cu manometre). Se
face presiune la absorbþie(2) ºi pe partea de înaltã a
compresorului, cu vapori de refrigerant din rezervorul
de presiune. Se monteazã, temporar, piuliþa axului(11)
cu compresorul în poziþie orizontalã, se roteºte axul(31)
cu mâna, de mai multe ori, în sensul normal de rotaþie.
Se testeazã pierderile la suprafaþa de etanºare ºi se
reparã, dacã existã. Se demonteazã piuliþa(11).

 6) Se îndepãrteazã excesul de ulei apãrut la montarea
etanºãrii noi, de pe ax(31) ºi din degajarea interioarã
(15) a carcasei compresorului.

 7) Se monteazã ansamblul butuc-placã cuplaj(8).
 8) Se remonteazã fulia(7) a compresorului.
 9) Se monteazã : ansamblul compresor pe suportul de

la motor ºi cureaua de acþionare a compresorului.
10) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C.

SUPAPA DE SIGURANÞÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 21)

1) Se descarcã sistemul A/C.
2) Supapã de siguranþã(17).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se unge garnitura toricã(32) a noii supape de siguran-
þã(17) ºi garnitura toricã a ansamblului cu ulei refrig-
erant nou de vâscozitate 525 pt sistemul R-12 sau
ulei PAG pt sistemul R-134a. Se monteazã o supapã
nouã ºi se strânge la un cuplu de 7,5-10,5 Nm.

2) Se evacueazã ºi se reîncarcã sistemul.
3) Se verificã pierderile pe sistem (Capitolul 1B).

ÎNTRERUPÃTOARELE DE ÎNALTÃ ªI
SUPRAPRESIUNE

Scule necesare:
J5403 Cleºte de siguranþe
J9553-01 Extractor garnituri torice
J9625 Conector testare presiune

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 21)

1) Se descarcã sistemul A/C.
2) Conectori electrici de la întrerupãtoarele(28).
3) Siguranþã întrerupãtor(35), folosind cleºtele de

siguranþe de interior J5403.
4) Întrerupãtoarele (28) de la compresor.
5) Garnitura toricã de etanºare (33) din cavitatea întreru-

pãtorului folosind disp. J9553-01.
Dacã se vor monta întrerupãtoarele existente, se
vor folosi  garnituri torice noi, cât ºi o siguranþã
nouã. Un set de întrerupãtoare noi are incluse
garnituri torice ºi siguranþe.

13.GARNITURÃ SUPERIOARÃ AX

Fig. 27 Montare garniturã pe dispozitivul de protecþie

4) Se monteazã o nouã siguranþã inelarã(12) cu partea
platã spre garnitura(13), folosind cleºtele J5403. Se
foloseºte bucºa dispozitivului J9393 pentru a presa
pe garniturã siguranþa (12) pânã când intrã în ºanþul
sãu.

14. GARNITURÃ TORICÃ ETANªARE AX

Fig. 26 Montare garniturã toricã etanºare ax

14

J33011

13

J34614



CIELO   ÎNCÃLZIREA ªI AERUL CONDIÞIONAT  2�55

3) ªase ºuruburi lungi(20) ºi garniturile(21). Se aruncã
garniturile.

4) Folosind un lemn ºi un ciocan cu capete de plastic
se bate de jur împrejur muchia capacului spate(1)
pt a-l scoate de pe cilindrul compresorului(23). Se
separã capacul spate(1), garnitura(3), placa cu
supape(4), arcul lamelar absorbþie(5) ºi garnitura
toricã dintre cilindru ºi capacul spate(24). Se aruncã
garniturile.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se aºeazã capacul spate(1) pe o suprafaþã planã.
Se poziþioneazã cu supapa de control pe poziþia orei
6.

2) Tijele(23) de ghidare cilindru în gãurile de montaj în
poziþiile orelor 11 ºi 5.

3) Garnitura capacului(3) peste tije, cu gaura alungitã
deasupra tijei din stânga(cea de la ora 11).

4) Placa cu supape(4) peste tijele de ghidare cu gaura
alungitã deasupra tijei din stânga. Se coboarã în poziþie.

5) Arc lamelar absorbþie (5) peste tijele de ghidare. Se
scoate tija de ghidare de la poziþia orei 5.

6) Se unge noua garniturã toricã (24) dintre cilindru ºi
capac spate cu ulei refrigerant curat de vâscozitate
525 ºi se monteazã. Pt o asamblare uºoarã se unge
ºi suprafaþa de etanºare a capacului spate.

7) Cu garnitura toricã (24) în poziþie în spatele ansam-
blului cilindrului(23) se plaseazã cavitatea supapei
de siguranþã direct deasupra gãurii laterale a
capacului spate. Se împinge ansamblul cilindru-ca-
pac faþã peste tija de ghidare cãtre capacul spate.

8) Cu ambele mâini se preseazã cilindrul (23) ºi ansamblul
carcasã compresor (15) în jos cãtre capacul spate (1).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se verificã cavitatea întrerupãtorului ºi ºanþul
garniturii torice de pe capacul spate (1) pt mizerie
sau materiale strãine ºi se curãþã dacã e necesar.
Se instaleazã garnitura toricã nouã (33) unsã cu ulei
curat în ºantul din cavitatea întrerupãtorului.

2) Se unge carcasa întrerupãtorului(28) cu ulei refrige-
rant curat ºi se introduce întrerupãtorul complet.

3) Folosind cleºtele J5403, se monteazã siguranþa (35)
cu punctul cel mai înalt al pãrþii curbate lângã carcasa
întrerupãtorului. Asiguraþi-vã de aºezarea corectã a
siguranþei în ºanþul din cavitatea întrerupãtorului. Se
efectueazã testul de pierderi.

ANSAMBLUL SUPAPÃ DE CONTROL
Scule necesare:

J5403 Cleºte de siguranþe

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 4)

1) Se descarcã sistemul A/C.
2) Siguranþa (35) a supapei de control, folosind cleºtele

de siguranþe de interior J 5403.
3) Ansamblul supapã de control(16).

Se monteazã sau se conecteazã

1) La reasamblarea supapei de control(16), se vor unge
garniturile torice(34) cu ulei refrigerant de vâscozitate
525 pentru sistemul R-12 sau cu ulei PAG pentru
sistemul R-134a ºi se împinge în poziþie cu degetul.

2) Folosind cleºtele J5403, se monteazã siguranþa de
reþinere(35) a supapei cu punctul cel mai înalt al pãrþii
curbe lângã carcasa supapei. Asiguraþi-vã de aºezarea
corectã a siguranþei. Se executã testul de pierderi.

2-2-5. CAPAC SPATE, ETANªARE, PLACÃ
SUPA-PE, ARC LAMELAR, GARNITURÃ
TORICÃ

Scule necesare:
J9625 Conector testare presiune

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 4)

1) Se descarcã sistemul A/C ºi se demonteazã compre-
sorul de pe vehicul; se goleºte uleiul din el într-un
container, se mãsoarã, se noteazã ºi se aruncã uleiul.

2) Ansamblul placã - butuc cuplaj(8), ansamblul fulie
rotor(19) ºi rulment(9) ºi bobina cuplajului(6).

Calibrare supapã de control

Refrigerant Calibrare Marcare

R-12 3 bari "B"

R-134a 2,9 bari "S"

 A. CIOCAN CU CAPETE DE PLASTIC
 B. LEMN
 1. CAPAC SPATE
15.CARCASÃ COMPRESOR

Fig. 28 Scoaterea capacului faþã sau spate de pe
cilindru

B

1

15

A
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compresor (15) folosind o tijã, ºi cu ambele mâini
se preseazã carcasa compresorului pe ansamblu
cilindru (23) trecând peste garnitura toricã (22).

 5) Se pun garnituri de etanºare noi (21) la ºuruburile
lungi (20) ºi se monteazã pe compresor. Se va
verifica înfiletarea celor patru ºuruburi în  capacul
spate (1) înaintea de a scoate tijele de ghidare.
Se asambleazã clemele la suportul de fixare.
Alternativ, se strâng ºuruburile, progresiv, pânã se
ajunge la 8-10 Nm pe fiecare din cele ºase ºuruburi
de asamblare.

 6) Set nou garnituri ax (12) (13) (14).
 7) Se adaugã cantitatea de ulei refrigerant nou de

vâsco-zitate 525 în cazul sistemului R-12 sau PAG
în cazul sistemului R-134a determinatã la pasul 1
de la �Demontare...�.

 8) Se testeazã complet pierderile la compresor.
 9) Se demonteazã piuliþa(11) ºi se monteazã piesele(6)

(19) (9) (18) (8) ºi (11) ale cuplajului, pe compresor.
10) Se monteazã compresorul pe vehicul.
11) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C.

TESTAREA PIERDERILOR(EXTERIOARÃ)
Scule necesare:

Adaptoare manometre
J9625 Conector testare presiune
Detector pierderi

Se inspecteazã

Procedura de verificare la banc
 1) Se monteazã conectorul de testare presiune J9625

la capacul spate al compresorului.
 2) Se monteazã furtunul central al setului de manome-

tre din staþia de încãrcare la rezervorul de refrige-
rant poziþionat vertical ºi i se deschide supapa.

 3) Se conecteazã conductele de joasã ºi de înaltã
presiune ale staþiei de încãrcare la racordurile cores-
punzãtoare ale conectorului J9625, prin adaptoarele
manometrelor(sau furtune echipate cu depresori de
supape). Orificiul (2) de absorbþie (partea de joasã)
al compresorului are o deschidere mare.Cel de
refulare (partea de înaltã) e mai mic.

 9) Se folosesc garnituri (21) noi la ºuruburile (20) de
asamblare a compresorului. Asiguraþi-vã cã patru
din ºuruburile (20) sunt înfiletate în capacul spate
(1) înainte de a demonta tijele de ghidare. Se stârng
alternativ ºuruburile (20) într-o secvenþã progresivã
de cupluri pânã la atingerea a 8-10 Nm pe fiecare
din cele ºase ºuruburi.

10) Set nou de garnituri ax(12) (13) (14).
11) Se adaugã cantitatea de ulei refrigerant nou de

vâsco-zitate 525 de la pasul 1 -�Demontare..�. Se
monteazã conectorul de testare presiune J 9625.
Se monteazã piuliþa(11) pe ax ºi se roteºte axul
câteva ture.

12) Se testeazã complet pierderile la compresor.
13) Se demonteazã piuliþa(11) ºi se monteazã piesele(6)

(19) (9) (18) (8) ºi (11) ale cuplajului, pe compresor.
14) Se monteazã compresorul pe vehicul.
15) Se evacueazã ºi se încarcã sistemul A/C.

GARNITURA TORICÃ CAPAC FAÞÃ - CILINDRU
Scule necesare:

J9625 Conector testare presiune
J34993 Scule aliniere cilindru
J35372 Bloc suport

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 4)

1) Se descarcã sistemul A/C ºi se demonteazã compre-
sorul de pe vehicul. Se varsã uleiul într-un recipient;
se mãsoarã, se noteazã ºi se aruncã uleiul.

2) Ansamblu butuc placã cuplaj (8), ansamblu rotor fulie
(19) rulment (9) ºi bobinã cuplaj (6).

3) Garnituri ax (14), (13) ºi se aruncã.
4) ºase ºuruburi lungi (20) ºi garniturile (21). Se aruncã

garniturile.
5) Cu un ciocan de plastic se bate carcasa compresoru-

lui (15) în zona de montaj pentru a o desprinde de
pe cilindru.

6) Garniturã toricã dintre carcasã compresor(15) ºi
cilindru(23). Se aruncã garnitura toricã.
Se noteazã succesiunea ºaibe blocaj - rulment în
vederea reasamblãrii.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se aºeazã capacul spate (1) pe blocul suport
J35372. Se monteazã o tijã de ghidare ansamblu
DC8615 în poz.  orei 11. Se pune supapa de control
în poz. orei 6.

2) Se unge garnitura toricã nouã (22) cu ulei refriger-
ant curat de vâscozitate 525 în cazul sistemului R-
12 sau PAG în cazul sistemului R-134a ºi se
monteazã în ºanþul de garniturã toricã din cilindrul
(23).

3) ªaibele de blocaj (26) ºi rulmentul (27) în ordinea
reperatã la demontare.

4) Se aliniazã gãurile tijelor de ghidare din carcasa

20.  ªURUB LUNG
21. GARNITURÃ ªURUB LUNG (6 BUC)

Fig. 29 Montare ºuruburi ºi garnituri capac

20

21

J35372
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4) Se deschid ventilele de pe partea de joasã ºi înaltã pre-
siune ºi cea de refrigerant ale staþiei de încãrcare pt a
permite vaporilor de refrigerant sã curgã în compresor.

5) Folosind un detector de pierderi se verificã etanºarea
supapei de siguranþã din carcasa compresorului (15),
a capacului spate (24), a blocului cilindrilor (22), a
ºuruburilor (21) ºi a axului compresorului (14). Dupã
verificare se închid ventilele de joasã ºi de înaltã de
la staþia de încãrcare.

6) Dacã existã vreo pierdere exterioarã se reparã ce e
necesar ºi se reverificã pierderile pt a vã asigura de
remediere.

7) Se slãbesc legãturile furtunelor setului de manometre
de la adaptorii conectaþi pe pãrþile de joasã ºi de
înaltã pt a permite vaporilor sã iasã din compresor.
Dacã sunt folosite furtune cu depresor, se slãbesc
legãturile furtunelor la setul de manometre pt a
elibera vaporii din compresor.

8) Se deconecteazã ambii adaptori sau ambele furtune
de la placa de test ºi se demonteazã aceasta.

3. SPECIFICAÞII GENERALE

Placã cuplaj la rotor cuplaj ................................................................................................... ................ 0,38-0,64 mm

Placã cuplaj ºi ansamblu butuc la placã compresor .................................................................................. 11-22 Nm

Capac faþã la capac spate prin ºuruburi lungi ........................................................................................... 8 - 10 Nm
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4. SCULE SPECIALE

 1. J5403 CLEªTE SIGURANÞE
 2. J6083 CLEªTE SIGURANÞE
 3. J8092 DORN
 4. J8433-1 TRAVERSÃ EXTRACTOR
 5. J8433-3 ªURUB DE ÎMPINGERE
 6. J9393 DISPOZITIV MONTARE GARNITURI
 7. J9398-A EXTRACTOR RULMENT
 8. J9841 DISPOZITIV MONTARE RULMENT
 9. J9553-01 DISPOZITIV DEMONTARE GARNITURI TORICE
10.J9625 CONECTOR TESTARE PRESIUNE
11.J23128-A DISPOZITIV MONTARE /DEMONTARE GARNITURI
12. J35372  BLOC SUPORT
13.J33011 DISPOZITIV MONTARE GARNITURI TORICE

Fig. 30 Reparaþie capitalã compresor V5 - scule speciale

1

2
3

4

5
6

7
8

9 10

11 12 13

1716

1514

18
19

20 21 22 23

24
25

14.J33013-B DISP DEMONTARE/MONTARE BUTUC ªI PLACÃ FIXARE
15.J34993 TIJE ALINIERE CILINDRU
16.J33017 DISP MONTARE ANSAMBLU FULIE - RULMENT
17.J33019 DISP AMPRENTARE BUTUC
18.J33020 EXTRACTOR FULIE
19. J34614 PROTECÞIE GARNITURÃ AX
20.J33022 SOCLU PIULIÞÃ AX
21. J33023-A GHIDAJ EXTRACTOR
22.J33024 ADAPTOR DISP MONTARE BOBINÃ CUPLAJ
23. J33025 PICIOARE EXTRACTOR BOBINÃ CUPLAJ
24. J34992 SUPORT FIXARE COMPRESOR
25.J33027 SCULÃ IMOBILIZARE BUTUC CUPLAJ
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2-3. VERIFICARE ANSAMBLU JAMBÃ
ELASTICÃ

Rotulele trebuie înlocuite dacã se observã slãbirea
articulaþiei sau tãierea burdufului.

Se inspecteazã

1) Rotula:
a. Se ridicã partea din faþã a vehiculului permiþând

suspensiei faþã sã atârne liber.
b. Se apucã roata de sus ºi de jos, se miºcã

deplasând-o du-te-vino din interior spre exterior.
c. Se determinã dacã existã vreo miºcare orizontalã

a suportului jambei faþã de braþul inferior.
Dacã capul rotulei este desfãcut din suportul jambei
sau se observã o tocire, sau când capul rotulei poate
fi miºcat în soclul sãu folosind presiunea degetelor,
se schimbã rotula.

2) De asemenea, când se examineazã rotula, trebuie
verificatã înþepenirea capului rotulei în lãcaºul din
jambã. Aceasta se poate face zgâlþâind roata ºi
sesizând miºcarea capului sau a piuliþei crenelate
faþã de lãcaºul din jambã. O altã metodã de
examinare a uzurii este verificarea cuplului de
strângere al piuliþei crenelate - o piuliþã slãbitã poate
indica un cap uzat sau un început de fisurã la lãcaºul
din pivot. Pivoþii ºi rotulele uzate sau distruse trebuie
înlocuite.

2-4. SERVICE COMPONENTE

Când sunt înlocuite articolele de mai jos, va trebui
verificatã poziþionarea nominalã la:
� Rotulã inferioarã
� Braþ inferior
� Suport jambã

1.DESCRIERE GENERALÃ
Figurile 1 ºi 2

Suspensia faþã este conceputã ca un ansamblu unitar
pivot-amortizor ºi arc numit jambã elasticã. Braþele
inferioare pivoteazã pe ºasiu prin intermediul unor bucºe
de cauciuc. Partea superioarã a jambei este izolatã de
caroserie cu o monturã de cauciuc ºi conþine un lagãr
care permite pivotarea roþii.

Partea inferioarã a jambei se sprijinã pe o rotulã cuplatã
la braþul inferior. Rotula este prinsã de jambã cu o piuliþã
ºi de braþul inferior cu nituri.

Când se fac lucrãri asupra componentelor (fixarea
braþului inferior la ºasiu ºi a barei stabilizatoare la
bucºele caroseriei) aveþi grijã ca ºuruburile de
prindere sã fie slãbite când braþele inferioare sunt la
înãlþimea normalã de funcþionare. Înãlþimea normalã
de funcþionare, este datã de poziþia braþului inferior
când vehiculul stã pe pãmânt.

2. SERVICE PE VEHICUL
2-1. VERIFICARE ÞINUTÃ DE DRUM

Procedura de verificare a þinutei de drum la suspensia
faþã este urmãtoarea:

Se inspecteazã

1) Cu ajutorul altui tehnician se trage în sus de bara
de protecþie din faþã ºi se ridicã vehiculul cât de mult
este posibil. Se lasã încet bara de protecþie ºi se
lasã vehiculul sã ajungã la înãlþimea normalã de
funcþionare

Se mãsoarã

� Distanþa de la podea la centrul barei de protecþie.
2) Se apasã pe bara de protecþie, se elibereazã uºor,

lãsând vehiculul la înãlþimea normalã de funcþionare.

Se mãsoarã

� Distanþa de la podea la centrul barei de protecþie.
Diferenþa între cele douã mãsurãtori trebuie sã fie mai
micã de 12,7 mm. Dacã diferenþa depãºeºte aceastã
limitã, examinaþi defectele sau uzura la braþele
inferioare, amortizoare ºi rotule.

2-2. VERIFICARE COMPONENTE SUSPENSIE

OBSERVAÞIE: Componentele suspensiei care sunt
îndoite, uzate sau distruse trebuie înlocuite cu piese
noi. Nu încercaþi sã recuperaþi, sã încãrcaþi sau sã
îndreptaþi vreo piesã.
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Fig. 1 Suspensie faþã
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NR.
CRT. DESCRIERE

21. ªAIBÃ
22. INEL CAUCIUC - BARÃ STABILIZATOARE
23. NEFOLOSIT
24. ªURUB
25. COLIER
26. BUCªÃ ELASTICÃ BARÃ STABILIZATOARE
27. BARÃ STABILIZATOARE
28. INEL CAUCIUC - BARÃ STABILIZATOARE
29. ªAIBÃ
30. PIULIÞÃ
31. PIULIÞÃ FIXARE AMORTIZOR
32. AMORTIZOR  TIP CARTUª
33. TUB SUPORT JAMBÃ
34. ªAIBÃ  GROWER
35. PIULIÞÃ TIJÃ AMORTIZOR
36. APÃRÃTOARE RULMENT
37. PIULIÞÃ
38. ªAIBÃ
39. SUPORT RULMENT
40. ªAIBÃ   GROWER

NR.
CRT. DESCRIERE

1. SIGURANÞÃ
2. PIULIÞÃ
3. ªURUB
4. COLIER - BRAÞ INFERIOR
5. NEFOLOSIT
6. ROTULÃ - BRAÞ INFERIOR
7. NEFOLOSIT
8. ªURUB
9. ªAIBÃ
10. INEL CAUCIUC - BARÃ STABILIZATOARE
11. ªURUB
12. ªAIBÃ
13. BRAÞ INFERIOR
14. BUCªÃ BRAÞ INFERIOR - PARTE SPATE
15. BUCªÃ BRAÞ INFERIOR - PARTE FAÞÃ
16. ªAIBÃ
17. PIULIÞÃ
18. INEL CAUCIUC - BARÃ STABILIZATOARE
19. ªAIBÃ
20. DISTANÞIER

NR.
CRT. DESCRIERE

41. MONTURÃ  (PLASTIC)
42. PROTECÞIE  AMORTIZOR
43. SPRIJIN ARC
44. ARC
45. TAMPON LIMITARE CURSÃ
46. SPRIJIN INFERIOR ARC
47. APÃRÃTOARE ETRIER
48. INEL SIGURANÞÃ
49. RULMENT ROATÃ FAÞÃ
50. INEL SIGURANÞÃ
51. BUTUC ROATÃ FAÞÃ
52. DISC DE FRÂNÃ
53. ªAIBÃ
54. ªTIFT
55. PIULIÞÃ CRENELATÃ
56. ªURUB OPRITOR
57. ETRIER FRÂNÃ FAÞÃ
58. ªURUB
59. ªAIBÃ

Fig. 2  Legendã

2-5. BARÃ STABILIZATOARE ªI BUCªE
ELASTICE

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 3 ºi 4)

1) Se slãbesc ºuruburile roþii din faþã.
2) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor,

permiþând suspensiei faþã sã atârne liber. Vezi
capitolul 1. Vezi �Atenþie".

3) Roata faþã.
4) Fixãrile barei stabilizatoare (28, 29, 30) de la braþul

inferior (13).
5) Colierul (25) ºi bucºa elasticã (26) a barei stabilizatoare

de la ºasiu.
6) Bara stabilizatoare (27).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Bara stabilizatoare (27), bucºa elasticã (26) ºi colierul
(25).

2) Se strânge slab ºurubul (24), se asambleazã toate
componentele cu grijã ca bara stabilizatoare sã fie
centratã. Se face strângerea la înãlþimea normalã de
funcþionare.

3) Bara stabilizatoare (27) la braþul inferior (13). Trebuie
utilizatã o piuliþã cu autoblocare (30) nouã. Se
strânge piuliþa (30) pânã se obþine dimensiunea din
Fig. 4.

4) Roata.

20

25
27

30

20. DISTANÞIER
25. COLIER
27. BARÃ STABILIZATOARE
30. PIULIÞÃ

Fig. 3  Prinderea barei stabilizatoare

B

30
A

8

13

 A. UTILIZAÞI O PIULIÞÃ CU
AUTOBLOCARE NOUÃ

 B. STRÂNGEÞI PIULIÞA  �A" PENTRU A
OBÞINE 38 MM.

 8. ªURUB
13. BRAÞ INFERIOR
30. PIULIÞÃ

B

Fig. 4  Legãtura barei stabilizatoare
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Se strâng

� Colierul barei stabilizatoare cu ºurubul de la ºasiu
(24) cu 40 Nm.

� Bara stabilizatoare cu piuliþa braþului inferior (30),
pânã se obþine dimensiunea din Fig. 4.

5)  Se coboarã vehiculul.

Se strâng

� ªuruburile roþii cu 90 Nm.

2-6. ANSAMBLU JAMBÃ ELASTICÃ

Necesar de scule:
Dispozitivul de demontare rotule KM-507B

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 5, 6, 7, 8,
9)

1) Se slãbesc cele douã piuliþe (37) care prind partea
superioarã a amortizorului la caroserie.

2) Se slãbesc ºuruburile roþii. Se scot ºtiftul (54) de la
arborele de transmisie, piuliþa (55), ºi ºaiba (53).

3) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi
capitolul 1. Vezi �Atenþie".

4) Se plaseazã cricuri sub ºasiu, vezi capitolul 1.

5) Se coboarã uºor vehiculul, astfel încât sã se sprijine
pe cricuri ºi nu pe braþele inferioare.

6) Roata.

OBSERVAÞIE:  Va trebui manevrat cu grijã pentru a
preveni supraîntinderea articulaþiilor arborelui de
transmisie. Când  oricare capãt al arborelui este
demontat , supraîntinderea articulaþiei poate duce la
dezmembrarea componentelor interne ºi o posibilã
deteriorare a articulaþiei. Trebuie utilizate protecþii
pentru burdufurile arborelui de transmisie ori de câte
ori se lucreazã la arbore sau în apropierea lui.
Neglijarea acestei observaþii poate duce la deteriorarea
internã a articulaþiei sau a burdufului sau la disfuncþiuni
ale articulaþiilor.

7) Etrierul frânei (57) de la ansamblul jambã (sprijiniþi
etrierul, nu-l lãsaþi sã atârne de furtunul de la frânã).
Vezi capitolul 6, Frâne, pentru procedura de
demontare ºi instalare a etrierului.

8) ªurubul (56) de la butucul roþii (51) ºi discul frânei
(52).

9) Discul frânei (52)

10) Piuliþa rotulei de direcþie pentru a o extrage din
suportul jambei. Vezi Caseta de direcþie, capitolul
10, pentru procedura de demontare ºi instalare a
rotulei bieletei de direcþie.

OBSERVAÞIE: Folosiþi doar scula recomandatã
pentru demontarea rotulei. Nefolosirea sculei
recomandate poate duce la avarierea rotulelor ºi a
garniturilor.

36

37

39

 Important

� Folosiþi scula KM-507B pentru a demonta rotulele
din suportul (33).

11) Siguranþa (1) de la rotula (6).

� Se ridicã partea din spate a siguranþei în timp
ce se trage în afarã de cele douã bucle din faþã
ale siguranþei.

12) Piuliþa (2).

13) Se separã rotula (6) de ansamblul jambã, folosind
scula KM-507B.

OBSERVAÞIE: Folosiþi doar scula recomandatã
pentru demontarea rotulei (6) de la suportul jambei
(33). Nefolosirea sculei recomandate poate duce la
avarierea rotulei ºi a garniturilor.

Fig. 5  Cuplarea amortizorului la ºasiu

36. CAPAC ANTIPRAF
37. PIULIÞÃ-STRÂNSÃ LA 30 NM
39. MONTURÃ (RULMENT) A AMORTIZORULUI
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33. SUPORT JAMBÃ
59. ROTULA BIELETEI

59

33

Important

 � Când folosiþi KM-507B pentru extracþia rotulei,
aveþi grijã sã nu vedeþi inscripþia de pe sculã �This
Side Towards Wheel" (�Aceastã parte spre
roatã").

14) Depresaþi arborele de transmisie din butucul roþii din
faþã (51).

Fig. 6  Extracþia rotulei bieletei de direcþie

C 1

A B

A. SPATE
B. BUCLE
C. ªTIFTURI
1. SIGURANÞA

6. ROTULÃ-BRAÞ INFERIOR
13. BRAÞ INFERIOR
57. ETRIER FRÂNÃ FAÞÃ

13

6

57

KM-507B

Fig. 8  Extracþia rotulei

Fig. 7  Siguranþã

A

B

C

33

A. PIULIÞÃ
 B. ªURUB
 C. RULMENT AXIAL
33. SUPORT JAMBÃ

Fig. 9  Depresarea arborelui de transmise

 � Sprijiniþi arborele.
15) Coborâþi vehiculul pentru a putea scoate cele douã

piuliþe ºi ºaibe de fixare a jambei la ºasiu (37), (38).
16) Ansamblul jambã de pe vehicul.

OBSERVAÞIE: Aveþi grijã sã evitaþi ciupirea sau
zgârierea înveliºului arcului când manevraþi arcul
suspensiei din faþã. Avarierea înveliºului poate duce
la o defectare prematurã.

17) Vezi �Ansamblu jambã elasticã" în aceastã secþiune
pentru reparaþia jambei elastice.

Se monteazã sau se conecteazã

OBSERVAÞIE: Aveþi grijã sã evitaþi ciupirea sau
zgârierea înveliºului arcului când manevraþi arcul
suspensiei din faþã. Avarierea înveliºului poate duce
la disfuncþiuni.

1) Ansamblul jambã ºi cele douã piuliþe (37) care leagã
ansamblul jambã la ºasiu.

Se strâng

� Piuliþele jambei la ºasiu cu 25 Nm.
2) Se scot protecþiile burdufurilor.
3) Se introduce capul arborelui de transmisie prin

suportul jambei (33) în canelurile butucului roþii din
faþã (51). Se monteazã ºaiba (53), ºi o piuliþã nouã
(55).

Se strâng

� Aveþi grijã sã ungeþi articulaþiile arborelui de
transmisie înainte de asamblare, cu o vaselinã
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OBSERVAÞIE:  Va trebui manevrat cu grijã arborele
de transmisie pentru a preveni supraîntinderea
articulaþiilor arborelui. Când  oricare capãt al arborelui
este demontat, supraîntinderea articulaþiei poate duce
la dezmembrarea componentelor interne ºi o posibilã
deteriorare a articulaþiei. Trebuie utilizate protecþii pentru
burdufurile arborelui de transmisie ori de câte ori se
lucreazã la arbore sau în apropierea lui. Neglijarea
acestei observaþii poate duce la deteriorarea internã a
articulaþiei sau a burdufului sau la disfuncþiuni ale
articulaþiei.

 7) Siguranþa (1) ºi piuliþa (2) de la rotulã (6).
 8) Rotula (6) din jambã.

OBSERVAÞIE: Folosiþi doar scula recomandatã
pentru demontarea rotulei de la suportul jambei.
Nefolosirea sculei recomandate poate duce la
avarierea rotulei ºi a garniturilor.

� Când folosiþi KM-507B pentru extracþia rotulei,
aveþi grijã sã nu vedeþi inscripþia de pe sculã �This
Side Towards Wheel" (�Aceastã parte spre
roatã").

 9) ªuruburile de montare ale braþului inferior (11, 3).
10) Braþul inferior (13) de pe vehicul.
11) Vezi �Bucºe braþ inferior" pentru reparaþii.

corespunzãtoare.
� Nu strângeti piuliþa (55) pânã când roata nu este

montatã ºi vehiculul nu este din nou pe podea.
 4) Rotula (6) la jambã cu piuliþa (2).

Se strânge

� Piuliþa rotulei cu 70 Nm.
 5) Siguranþa (1).
 6) Piuliþa rotulei bieletei de direcþie pe pivotul jambei.

Se strânge

� Piuliþa rotulei bieletei de direcþie cu 60 Nm.
 7) Discul frânei (52) cu ºurubul (56).

Se strânge

� ªurubul de la disc la butucul roþii cu 4 Nm.
 8) Etrierul frânei (57) la jambã. Vezi capitolul 6, Frâne.
 9) Roata.
10) Se ridicã vehiculul uºor pentru a permite scoaterea

cricurilor.
11) Se scot cricurile.
12) Se coboarã vehiculul.

Se strâng

� ªuruburile roþii, încruciºat, cu 90 Nm.
� Arborele de transmisie la butuc cu o piuliþã nouã.

Se strânge arborele de transmisie cu piuliþa
crenelatã (55) ºi ºaiba (53) la butuc cu 100 Nm.

� Se slãbeºte piuliþa (55) ºi se strânge din nou cu 20
Nm, iar apoi se mai strânge încã 90°.

� Dacã strângerea piuliþei (55) nu aliniazã piuliþa cu
gaura din arbore, se slãbeºte piuliþa ºi se strânge
din nou conform cu specificaþia. Nu mai strângeþi
piuliþa în continuare încercând sã aliniaþi gaura
pentru introducerea ºtiftului (54).

2-7 BRAÞ INFERIOR SUSPENSIE

Necesar de scule:
Dispozitivul de demontare rotule KM-507B

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 10)

1) Se slãbesc ºuruburile roþii.
2) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi

capitolul 1.
3) Se plaseazã cricuri sub cadru. Vezi �Atenþie".
4) Se coboarã uºor vehiculul astfel încât sã se sprijine

pe cricuri ºi nu pe braþele inferioare.
5) Roata.
6) Ansamblul de legãturã dintre bara stabilizatoare ºi

braþul inferior, cuprinzând piesele: (8, 9, 10, 18, 19,
20, 21, 22, 28, 29 ºi 30).

3

11

3. ªURUB-TREBUIE FOLOSITE ªURUBURI NOI; CUPLU DE
STRÂNGERE ªURUB 70 NM

11. ªURUB-TREBUIE FOLOSITE ªURUBURI NOI; PRIMUL CUPLU
DE STRÂNGERE DE 140 NM

Fig. 10  Prinderea braþului inferior

Se monteazã sau se conecteazã

1) Partea faþã a braþului inferior pe ºasiu cu ºurubul ºi
ºaiba (11, 12).

2) Partea spate a braþului inferior pe ºasiu, cu ºurubul
(3) ºi colierul (4).

Important

� ªuruburile ºi piuliþele de fixare ale braþului inferior
nu trebuie strânse acum.
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3) Ansamblul de legãturã al barei stabilizatoare la braþul
inferior (8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30).

4) Rotula (6) la suportul jambei (33) ºi piuliþa (2).
5)  Se ridicã vehiculul uºor astfel încât greutatea maºinii

sã fie suportatã de braþele inferioare.

Important

� Greutatea vehiculului trebuie suportatã de braþele
inferioare (înãlþimea normalã de funcþionare),
când se strâng piuliþele de montare a braþelor.

 Se strâng

� Piuliþa (30) cu 17 Nm.
� ªuruburile de montare DIN SPATE (3) al

braþului inferior cu 70 Nm.
� ªurubul de montare DIN FAÞÃ (11) al braþului

inferior cu 140 Nm.
� Piuliþa (2) a rotulei cu 70 Nm.

6) Siguranþa (1) la gulerul rotulei.
7) Se scoate protecþia burdufului.
8) Roata.
9) Se ridicã uºor vehiculul pentru a permite scoaterea

cricurilor de sub cadru.
10) Se scot cricurile.
11) Se coboarã vehiculul.

Se strâng

� ªuruburile roþii cu 90 Nm.

2-8. ROTULÃ BRAÞ INFERIOR
Necesar de scule:

Dispozitivul de demontare rotule KM-507B

Se demonteazã sau se deconecteazã (Figurile
11 ºi 12)

1) Se slãbesc ºuruburile roþii.
2) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi

capitolul 1. Vezi �Atenþie".
3) Puneþi cricuri sub ºasiu.
4) Se coboarã uºor vehiculul astfel încât sã se sprijine

pe cricuri ºi nu pe braþele inferioare.
5) Roata.

OBSERVAÞIE:  Va trebui manevrat cu grijã arborele
de transmisie pentru a preveni supraîntinderea
articulaþiilor arborelui. Când  oricare capãt al arborelui
este demontat , supraîntinderea articulaþiei poate duce
la dezmembrarea componentelor interne ºi o posibilã
deteriorare a articulaþiei. Trebuie utilizate protecþii pentru
burdufurile arborelui de transmisie ori de câte ori se
lucreazã la arbore sau în apropierea lui. Neglijarea
acestei observaþii poate duce la deteriorarea internã a
articulaþiei sau a burdufului sau la disfuncþiuni ale
articulaþiei.

6) Siguranþa (1) de pe rotulã.
� Se ridicã partea din spate a siguranþei în timp ce

se trage în afarã de cele douã bucle din faþã ale
siguranþei. Vezi Fig.7.

7) Rotula din pivot uilizând KM-507B.

OBSERVAÞIE: Folosiþi doar scula recomandatã
pentru demontarea rotulei de la suportul jambei.
Nefolosirea sculei recomandate poate duce la
avarierea rotulei ºi a garniturilor.

8) Vezi �Braþ inferior suspensie" pentru operaþia de
demontare.

9) Gãuriþi capetele  celor trei nituri. Folosiþi un burghiu
de 12 mm. Scoateþi niturile cu un dorn.

6

CAPUL
 NITULUI 13

SPIRAL 12MM

Se monteazã sau se conecteazã

1) Rotula (6) la braþul inferior (13).

2) Cele trei ºuruburi ºi piuliþe ale rotulei cum este arãtat
în foaia de instrucþiuni a setului rotulei, ºi se strâng
conform specificaþiei. Piuliþele ar trebui montate sub
braþul inferior (13).

3) Braþul inferior. Vezi �Braþ inferior suspensie" pentru
montare.

2-9. BUTUC ªI RULMENÞI

Vezi �Ansamblu jambã elasticã", paºii de demontare
de la 1 la 15.

Necesar de scule:

Dispozitivul pentru demontarea rotulelor KM-507B

Extractor de rulmenþi KM-161A

Fig. 11  Niturile rotulei
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51

61
49

50 48

33

62

51. BUTUC
61. CÃMAªÃ DE RULARE - RULMENT
49. RULMENT
33. PIVOT
62. ARBORE DE TRANSMISIE
48. INEL SIGURANÞÃ, INTERIOR
50. INEL SIGURANÞÃ, EXTERIOR

13

6

PIULIÞE

INSTALAÞI ªURUBURILE ASTFEL

 Se dezasambleazã (Figurile de la 13 la 19)

1) Se extrage butucul (51) din rulmentul roþii (49).
2) Folosind KM-161A, extrageþi cãmaºa rulmentului (61)

din butuc (51).

Important

� Inelele siguranþã (48 ºi 50) înainte de a trage
rulmentul (49) din suportul jambei.

3) Se scoate rulmentul (49). Rulmenþii scoºi NU trebuie
refolosiþi.

Se curãþã

� Alezajul suportului jambei.

Se asambleazã

1) Inelul siguranþã (50) trebuie pus la loc ÎNAINTE de
montarea rulmentului.
� Inelul siguranþã (48) se instaleazã DUPÃ ce s-a

montat butucul (51).
2) Se pune la loc rulmentul.
3) Se introduce butucul (51) în ansamblul rulmentului

(49).
4) Inelul siguranþã (48).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se scot protecþiile burdufurilor.
2) Se introduce capul arborelui de transmisie prin

suportul (33) al jambei în canelurile butucului roþii
din faþã. Se monteazã ºaiba (53) ºi o piuliþã nouã
(55).

Fig. 13  Ansamblul butuc/rulmenþi

Fig. 12  ªuruburile pivotului
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48. INEL SIGURANÞÃ
49. RULMENT-ROATÃ FAÞÃ
50. INEL SIGURANÞÃ
51. BUTUC-ROATÃ FAÞÃ

49

51

50 48

51. BUTUC-ROATÃ FAÞÃ
63. CÃMAªÃ INTERIOARÃ

KM-161A

51

63

Se strânge

� Aveþi grijã sã ungeþi articulaþiile arborelui de
transmisie înainte de asamblare cu o vaselinã
corespunzãtoare.

� Nu strângeti piuliþa (55) pânã când roata nu este
montatã ºi vehiculul nu este din nou pe podea.

3) Rotula (6) la jambã.
4) Piuliþa (2).
5) Rotula bieletei de direcþie, ºi piuliþa.

Se strâng

� Piuliþa rotulei bieletei de direcþie cu 60 Nm. Dacã
existã, se pune ºtift.

� Piuliþa rotulei braþului inferior pe pivot cu 70 Nm.
Se pune clema de siguranþã.

6) Discul de frânã (52) cu ºurubul (56).

 A. PIULIÞÃ
 B. ªURUB
 C. RULMENT
33. JAMBÃ
51. BUTUC

33

51

B

C

A

A

A

B

C

33

48

49

50

A

(EXTRAGERE) CA ÎN FIGURÃ
(INSTALARE) SE ÎNTOARCE DISPOZITIVUL

 A. ªURUB
 B. PIULIÞÃ
 C. RULMENT
33. JAMBÃ
48. INEL SIGURANÞÃ-TREBUIE SCOSPENTRU EXTRACÞIA

RULMENTULUI; SE INSTALEAZÃ DUPÃ MONTAREA RULMENTULUI
49. RULMENT-ROATÃ FAÞÃ
50. INEL SIGURANÞÃ-TREBUIE INSTALAT CÂND SE INSTALEAZÃ

RULMENTUL ªI SCOS CÂND ACESTA SE SCOATE

Fig. 14  Inelele de siguranþã

Fig. 15  Extragerea butucului

Fig. 16  Extragerea cãmãºii interioare

Fig. 17 Extracþia ºi montarea rulmentului
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A. SE INSTALEAZÃ INELUL SIGURANÞÃ (48)
DUPÃ MONTAREA BUTUCULUI

B. PIULIÞÃ
C. RULMENT
D. ªURUB
33. SUPORT JAMBÃ
51. BUTUC

B

C

D

51

33

56 52

51

Fig. 19  ªurubul dintre disc ºi butuc

Se strâng

 � ªurubul (56) cu 4 Nm.
 7) Etrierul frânei (57) la jambã. Vezi capitolul 6, Frâne.
 8) Roata.
 9) Se ridicã vehiculul uºor pentru a permite scoaterea

cricurilor.
10) Se scot cricurile.
11) Se coboarã vehiculul.

Se strâng

� ªuruburile roþii, încruciºat, cu 90 Nm.
� Arborele de transmisie la butuc cu o PIULIÞÃ

NOUÃ. Se strânge arborele cu piuliþa crenelatã
(55) ºi ºaiba (53) în butuc cu 100 Nm.

� Se slãbeºte piuliþa (55) ºi se strânge din nou cu 20
Nm.

� Se strânge piuliþa (55) încã 1/4 ture.
� Dacã piuliþa (55) nu se aliniazã cu gaura ºtiftului

din arborele de transmisie nu mai strângeþi
încercând sã o aliniaþi. Slãbiþi  piuliþa ºi strângeþi
din nou,  cum s-a prezentat mai sus.

KM-468

1) Se ridicã vehiculul. Se demonteazã roata din faþã.
2) Se demonteazã capacele antipraf de la etrier.
3) Se demonteazã etrierul de pe jambã ºi se suspendã.

(Sistemul de frânare rãmâne închis).

Fig. 20  Demontare capace antipraf etrier

Fig. 21  Demontarea cuiului spintecat

4) Se strânge KM-468 la butuc cu douã ºuruburi de
roatã pentru a þine contra.

5) Se scoate cuiul spintecat din piuliþa crenelatã ºi se
demonteazã piuliþa de pe arborele de transmisie.

2-10. SUPORT RULMENT (ARC�AMORTIZOR)

Se demonteazã sau se deconecteazã

Fig. 18  Montarea butucului
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KM-329A KM-465A

11) Se monteazã presa de arc KM-465A împreunã cu
KM-329A pe un banc sau pe o suprafaþã
convenabilã cu ajutorul plãcii presei de arc. Semnul
albastru de pe cârlig trebuie sã fie aliniat cu semnul
galben de pe rama presei.

Fig. 24  Presa de arc

Fig. 25  Prinderea ansamblului arc - amortizor

12) Se prinde ansamblul arc - amortizor pe presã.
13) Asiguraþi-vã cã cârligele prind corespunzãtor. Se

preseazã arcul.

Fig. 26  Demontarea suportului rulment

14) Se þine contra de tija pistonului amortizorului ºi se
deºurubeazã suportul rulment utilizând o cheie
inelarã.
Se utilizeazã o cheie inelarã normalã de 19 mm.

15) Se demonteazã ansamblul suport rulment de la tija
pistonului.

KM-507B

8) Se trage arborele de transmisie din butucul roþii, cu
mâna.
Dacã nu este posibil, se scoate arborele de
transmisie utilizând dispozitivul de demontare a
butucului.

9) Se suspendã arborele de transmisie.

Important

Dupã ce arborele de transmisie a fost demontat din
butuc, vehiculul nu trebuie miºcat, deoarece aceasta
ar afecta rulmentul care este format din douã pãrþi.
Dacã miºcarea vehiculului este inevitabilã, se
introduce un arbore sau un înlocuitor în butuc ºi se
strânge cu piuliþa crenelatã (rulmentul roþii este
strâns).

10) Se deºurubeazã complet cele douã piuliþe care
prind partea superioarã a amortizorului la caroserie.

Fig. 23  Demontarea arborelui de transmisie

Fig. 22  Demontarea rotulei

6) Utilizând KM-507B se depreseazã rotula bieletei de
direcþie.

7) Utilizând KM-507B se depreseazã rotula braþului
inferior.
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16) Se unge rulmentul cu bile.
Suportul rulment este furnizat ca un ansamblu.
Rulmentul cu bile din cadrul ansamblului nu trebuie
demontat.

17) Se împinge ansamblul suport rulment pe tija
pistonului amortizorului.
Se plaseazã ºaiba de metal (A) sub rulmentul cu
bile, cu marginea ridicatã în sus, ºi ºaiba de presiune
(B) deasupra rulmentului.

Fig. 27  Rulmentul cu bile

18) Crestãtura de pe monturã serveºte ca reper de
instalare: privind în direcþia de mers, crestãtura este
îndreptatã cãtre faþã pentru partea stângã a
vehiculului, iar pentru partea dreaptã crestãtura este
orientatã spre spate.

19) Se strânge piuliþa suportului rulment la cuplul
specificat, utilizând o cheie inelarã.
Se þine contra de tija pistonului amortizorului. Se
utilizeazã o piuliþã cu autoblocare nouã.

20) Se elibereazã arcul din presã.
21) Se instaleazã ansamblul arc amortizor în vehicul.

Se strâng piuliþele de fixare la caroserie la cuplul
specificat.
Se utilizeazã piuliþe cu autostrângere noi.

22) Se introduce arborele de transmisie pe canelurile
butucului roþii.
Se înºurubeazã piuliþa crenelatã (cu ºaiba) uºor pe
arbore.
Se ung canelurile cu ulei de transmisie.
Întotdeauna se utilizeazã o piuliþã crenelatã ºi o
ºaibã noi.

23) Se strânge rotula braþului inferior la jambã cu piuliþa
crenelatã ºi se asigurã cu siguranþa. Se respectã

cuplul specificat.
Se utilizeazã o siguranþã nouã.

24) Se strânge rotula bieletei de direcþie la cuplul
specificat.
Se utilizeazã o piuliþã cu autoblocare nouã.

Important

 Nu trebuie sã existe joc în rulmentul roþii.

25) Pentru strângerea arborelui de transmisie la butucul
roþii se procedeazã astfel:
1. Se trage arborele de transmisie în butuc cu

ajutorul piuliþei crenelate (cu ºaibã) ºi se strânge
piuliþa cu 100Nm. Se prinde KM-468 la butuc
pentru a þine contrã.

2. Se slãbeºte piuliþa crenelatã ºi se strânge din
nou la 20Nm.

3. Se strânge piuliþa crenelatã mai departe cu ex-
act 90°.

4. Dacã orificiile pentru cuiul spintecat nu se
potrivesc, se slãbeºte (nu se strânge) piuliþa
crenelatã pânã când orificiile se potrivesc.

26) Se strânge etrierul pe jambã la cuplul specificat.
Se asigurã ºuruburile noi (nu microcapsulate) cu
soluþie de blocare.
Se refac filetele la M12x1,5.

KM-404A

KM-404C

Fig. 29  Montarea capacelor de protecþie

27) Se monteazã capacele de protecþie la etrieri utilizând
KM-404A ºi KM-404C.
Se utilizeazã capace noi.

28) Se strâng ºuruburile roþii la cuplul prescris, alternativ,
în cruce.

Fig. 28  Alinierea monturii arcului
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2-11. ARCURI

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se demonteazã suportul rulment (vezi �Suport
rulment" în acest capitol).

2) Se detensioneazã arcul ºi se înlocuieºte.

Fig. 30  Alinierea monturii arcului

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se monteazã arcul pe jambã ºi se preseazã utilizând
KM-465A ºi KM-329A.
Arcul se aºeazã pe sprijinul inferior.
Arcurile din stânga ºi dreapta faþã sunt identice.
Crestãtura de pe monturã serveºte ca reper de
instalare: privind în direcþia de mers, crestãtura este
îndreptatã cãtre faþã pentru partea stângã a
vehiculului, iar pentru partea dreaptã crestãtura este
orientatã spre spate.

2) Se instaleazã suportul rulment (vezi �Suport rulment"
în acest capitol).

2-12. AMORTIZOR TIP CARTUª

Vezi �Ansamblu jambã elasticã" pentru demontarea
amortizorului.

Necesar de scule:
Presa de arc KM-329A
Cheie profilatã specialã KM-331

Se demonteazã sau se deconecteazã (Figurile de la
22 la 25)

1) Se comprimã arcul (44).
2) Apãrãtoare rulment (36).
3) Piuliþa (35), ºaiba (34) (care fixeazã tija amortizorului)

folosind dispozitivul J 36710.
4) Se elibereazã presa de arc.
5) Suportul superior rulment (39), ºaiba (40), montura

de plastic (41), protecþia amortizor (42), sprijinul arc
(43), arcul (44), tamponul limitare cursã (45) ºi
sprijinul inferior (46).

6) Piuliþa (de fixare a cartuºului amortizor) (31), folosind
dispozitivul KM-331.
� Aceastã piuliþã este strânsã cu cuplu mare: 200

Nm.
7) Amortizorul (32).

Se curãþã

� Zona filetatã a tubului suport (33).
� Se foloseºte o piuliþã nouã (31) din setul

cartuºului.

Se monteazã sau se conecteazã

Important

� Piuliþa nouã (31) este acoperitã cu vaselinã, NU
O ªTERGEÞI. Este atât un lubrifiant cât ºi o
protecþie la coroziune.

1) Piuliþa (31).
� Se foloseºte o piuliþã nouã.

Se strânge

� Piuliþa (31) de fixare a cartuºului cu 200 Nm.
2) Se monteazã ansamblul arc - amortizor în presa de

arc.

Important

� Aveþi grijã sã ungeþi rulmentul superior înainte de
a-l monta.

3) Urmãtoarele componente: 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40,
39.

4) Se comprimã arcul.
5) ªaiba (34).
6) Piuliþa (35) cu cheie dinamometricã.

Se strânge

� Piuliþa (35) a tijei amortizorului pe suportul rulment
(39) cu 55 Nm.

7) Vezi �Ansamblu jambã elasticã" pentru instalare.

2-13. ªURUBURI ROATÃ

Un ºurub rupt sau avariat se poate scoate prin gãurire
ºi extragere.

2-14. BUCªE BRAÞ INFERIOR

Se demonteazã sau se deconecteazã

Vezi �Braþ inferior suspensie� pentru demontare.
Necesar de scule:

Dispozitivul de montare ºi demontare KM-508A

Se dezasambleazã (Figurile 31 ºi 32)

� Bucºele din spate astfel:
Folosind un dorn împingeþi, depresaþi bucºa.

� Bucºele din faþã astfel:
Folosind dispozitivul KM-508A ºi un dorn,
împingeþi din faþã în spate.

Se asambleazã (Figurile 33 ºi 34)

� Bucºele din spate astfel:
Se acoperã axul din spate al braþului inferior
cu o soluþie de sãpun, ºi se preseazã bucºa
pe ax. Partea platã a bucºei (14) trebuie sã
fie în sus, ca ºi capul rotulei. Vezi Fig. 33.
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� Bucºele din faþã astfel:
a. Se acoperã exteriorul bucºei cu o soluþie de

sãpun ºi se asambleazã.
b. Se preseazã bucºa cea nouã dinspre faþã

cãtre spate. Se centreazã bucºa. Vezi Fig. 34.

Se monteazã sau se conecteazã

Vezi �Braþ inferior suspensie" pentru instalare.

A

B

C

14

13

A

C

13

B

KM-508A

A

B

C

14

13

KM-508A

A
B

13

C

KM-508A

A. PRESÃ
B. DORN
C. SUPORT (AL PRESEI)
13. BRAÞ INFERIOR
14. BUCªÃ-SPATE BRAÞ INFERIOR

Fig. 31  Demontarea bucºei din spate a braþului
inferior

A. PRESÃ
B. DORN
C. SUPORT (AL PRESEI)
13. BRAÞ INFERIOR-SE ÎMPINGE DIN FAÞÃ SPRE SPATE

Fig. 32  Demontarea bucºei din faþã a braþului
inferior

A. PRESÃ
B. SE FOLOSEªTE SOLUÞIE DE SÃPUN
C. SUPORT (AL PRESEI)
13. BRAÞ INFERIOR
14. BUCªÃ-SPATELE BRAÞULUI INFERIOR-PARTEA PLATÃ

TREBUIE SÃ FIE PE ACEEAªI PARTE CA ªI CAPUL ROTULEI

Fig. 33  Montarea bucºei din spate a braþului inferior

A. PRESÃ
B. SE FOLOSEªTE SOLUÞIE DE SÃPUN
C. SUPORT (AL PRESEI)
13. BRAÞ INFERIOR-SE APASÃ DIN FAÞÃ SPRE SPATE.

BUCªA TREBUIE MONTATÃ SIMETRIC.

Fig. 34 Montarea bucºei din faþã a braþului inferior
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3. SPECIFICAÞII GENERALE
Înãlþimea normalã de funcþionare (greutatea vehiculului este suportatã de braþele inferioare)

Panou prag spate - sol ....................................................................................................... 191 mm
Panou prag faþã - sol ......................................................................................................... 195 mm

4. CUPLURI DE STRÂNGERE
ªurub fixare colier barã stabilizatoare pe ºasiu................................................................. 40 Nm
ªuruburi roatã ..................................................................................................................... 90 Nm
Piuliþã de fixare jambã pe ºasiu ......................................................................................... 25 Nm
Piuliþã de fixare rotulã - jambã elasticã ............................................................................. 70 Nm
Piuliþã de fixare bieletã pe jambã ....................................................................................... 60 Nm
ªurub de fixare disc pe butuc roatã .................................................................................. 4 Nm
ªurub de fixare - braþ inferior parte spate ......................................................................... 70 Nm
ªurub de fixare - braþ inferior parte faþã ............................................................................ 140 Nm
Piuliþã rotulã ........................................................................................................................ 70 Nm
Piuliþã de fixare cartuº amortizor ....................................................................................... 200 Nm
Piuliþã de montare arbore de transmisie la butuc (prima strângere) ................................ 100 Nm
Piuliþã de montare arbore de transmisie la butuc (slãbire ºi restrângere) ...................... 20Nm+90°
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SDV
Figura Nr. sculei ºi funcþia

KM-307-B: Platformã de demontare
Pentru presarea bucºei amortizoare din spate a braþului
inferior. Se foloseºte împreunã cu dornul corespunzãtor.

KM-329A: Presã de arc
Pentru comprimarea arcului jambei.

KM-460-A: Furci de demontare
Pentru scoaterea arborelui de transmisie din cutia de
viteze.

KM-113-2: Suport

KM-161A: Extractor rulmenþi
Utilizat ºi pentru extragerea butucului sincron de la viteza
a 5-a.

KM-158: Dispozitiv de montare ºi demontare
Pentru montarea ºi scoaterea bucºei din faþã a braþului
inferior cu dornul nr. 5 împreunã cu KM-508A.

KM-465-A: Presã pentru arcul din faþã
Pentru presarea arcului din faþã împreunã cu KM-329A ºi
un cârlig.
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Figura Nr. sculei ºi funcþia

KM-508A: Dispozitiv de montare ºi demontare
Pentru montarea ºi demontarea bucºei amortizoare din
faþã a braþului inferior împreunã cu KM-158/5.

KM-331: Cheie profilatã specialã
Pentru demontarea piuliþei plate a amortizorului de pe tubul
suport al jambei.

KM-468: Cheie profilatã de þinere
Pentru a þine contra; se prinde cu douã ºuruburi de roatã
pe butuc.

KM-476: Dispozitiv de mãsurã
Pentru verificare casetã de direcþie.

KM-J-22610: Dispozitiv de montare
Pentru strângerea colierelor burdufului arborelui de
transmisie.

KM-507B: Dispozitiv de demontare
Pentru demontarea rotulei bieletei de direcþie ºi a rotulei
braþului inferior.

KM-210-A: Dispozitiv de împingere a volanului
Pentru scoaterea volanului.
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Figura Nr. sculei ºi funcþia

KM-404-A: Dispozitiv de instalare
Pentru instalarea capacelor de protecþie ale ghidajelor
etrierilor.

KM-466-A: Dispozitiv de montare ºi demontare
Pentru demontarea ºi remontarea rulmentului în butucul roþii
din faþã.
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1. DESCRIERE GENERALÃ
ESPERO are o suspensie spate semi - independentã
care constã dintr-o punte cu braþe trase ºi barã de
torsiune, douã arcuri elicoidale, douã amortizoare, douã
tampoane pentru arcuri, ºi douã tampoane de limitare
cursã; vezi fig. 1. Puntea se prinde sub ºasiu prin bucºe
de cauciuc care se gãsesc pe partea din faþã a fiecãrui
braþ; talerele de sprijin ale arcurilor sunt solidare cu
lonjeroanele laterale. Ansamblul punþii realizeazã
legãtura dintre roþi ºi ºasiu. O barã stabilizatoare
accesibilã, încorporatã în ansamblul punþii, se leagã la
ambele braþe.

Fiecare arc elicoidal stã între un suport pe ºasiu ºi un
suport prins deasupra braþului punþii. Capul de jos al
arcului stã pe un tampon de limitare cursã de pe talerul
ataºat deasupra punþii spate, iar un tampon de cauciuc
este folosit pentru a izola capul superior al arcului de
suportul de pe ºasiu.

2. SERVICE PE VEHICUL
Sistemul de frânare trebuie verificat cu atenþie pentru a
observa eventualele defecte, poziþionãri greºite,
ansamblãri incorecte sau disfuncþiuni ale componentelor
din zona conductelor, furtunurilor sau cilindrilor frânei.
Reparaþi imediat defectul conform cu specificaþia.
Componentele ce ar putea afecta sistemul de frânare
datoritã  poziþionãrii greºite, ansamblãrii incorecte sau
defectãrii sunt sistemul de evacuare, bara stabilizatoare
sau braþele punþii.

2-1. PROBLEME ÎN TRAFIC

Dacã se observã un mers rigid, primele elemente ce
trebuie controlate sunt presiunea din cauciucuri, garda
la sol a autovehiculului ºi dacã autovehiculul a suferit
ºocuri. Dacã acestea sunt în stare bunã, trebuie
controlatã frecarea în suspensia spate. Pentru o
diagnozã mai amãnunþitã, vezi  capitolul 13.

2-2. VERIFICAREA ÞINUTEI DE DRUM
Procedura de verificare a þinutei de drum pentru
suspensia spate este urmãtoarea:
1) Cu ajutorul altui tehnician se ridicã vehiculul de bara

de protecþie din spate cât de sus posibil. Se lasã
uºor  bara permiþând vehiculului sã ajungã la
înãlþimea normalã.

2) Se mãsoarã distanþa de la podea la centrul barei.
3) Se apasã bara, se elibereazã uºor ºi se lasã vehiculul

sã ajungã la înãlþimea normalã.
4) Se mãsoarã distanþa de la podea la centrul barei.

Diferenþa dintre cele douã mãsurãtori trebuie sã fie
mai micã de 12,7 mm. Dacã diferenþa este mai mare,
se verificã dacã braþele punþii sunt defecte sau uzate.

2-3. RULMENÞI ROATÃ

Suspensia spate nu poate funcþiona corect dacã
rulmentul roþii nu este reglat corespunzãtor.

Reglare rulmenþi

Se regleazã (Fig. 1)

1) Se scoate capacul antipraf (17) de pe butuc (12).
2) Se scoate ºtiftul (15) din ax.
3) Se strânge piuliþa (16) cu 25 Nm în timp ce se învârte

roata cu mâna spre înainte, pentru a aºeza complet
rulmenþii. Aceasta va îndepãrta unsoarea sau
impuritãþile care ar putea cauza un joc excesiv al
rulmentului.

4) Se slãbeºte piuliþa (16) pânã la limita desprinderii.
5) Se înºurubeazã piuliþa (16) (fãrã strângere) pânã

când gaura din ax se aliniazã cu gaura din piuliþã;
dar nu mai mult de o jumãtate de turã (ºaiba de sprijin
sã se miºte puþin acþionând cu o ºurubelniþã).

6) Se monteazã un ºtift (15) nou. Îndoiþi capetele
ºtiftului.

7) Se mãsoarã jocul axial. Acesta va fi între 0,03 ºi 0,13
mm când reglajul este fãcut corect.

8) Se instaleazã capacul antipraf (17) pe butuc (12).

2-4. AMORTIZOR

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se deschide portbagajul.
2) Capacul (1), dacã existã, ºi se scoate piuliþa

superioarã (2) a amortizorului. Când se înlocuiesc
ambele amortizoare se scoate doar un amortizor o
datã.

3) Se ridicã vehiculul pe elevator ºi se sprijinã
ansamblul punþii spate. Vezi capitolul 1.
A. Dupã ce ridicaþi vehiculul cu elevatorul, va trebui

sã sprijiniþi puntea din spate (26) cu cricuri
ajustabile.

B. Când ridicaþi vehiculul cu cricul sub punte, aveþi
grijã sã potriviþi bine puntea pe cric înaintea
ridicãrii.

4) Se desface ºurubul de prindere (8) ºi se scoate un
amortizor (7) apoi se pune amotizorul nou.

OBSERVAÞIE: Nu scoateþi ambele amortizoare
simultan deoarece suspendarea punþii pe toatã
lungimea ei poate duce la avarierea conductelor ºi
furtunurilor frânei.
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 1. CAPAC
 2. PIULIÞÃ-AMORTIZOR
 3. ªAIBÃ-AMORTIZOR
 4. TAMPON-AMORTIZOR
 5. INEL CAUCIUC-AMORTIZOR
 6. ªAIBÃ-AMORTIZOR
 7. AMORTIZOR
 8. ªURUB
 9. PIULIÞÃ HEXAGONALÃ
10. SIMERING
11. RULMENT INTERIOR-BUTUC ROATÃ
12. BUTUC ROATÃ
13. RULMENT EXTERIOR-BUTUC ROATÃ
14. ªAIBÃ BLOCARE-BUTUC
15. ªTIFT
16. PIULIÞÃ-AX

17. CAPAC ANTIPRAF-BUTUC
18. PIULIÞÃ-BARÃ STABILIZATOARE
19. ªAIBÃ
20. ªURUB-BARÃ STABILIZATOARE
21. PIULIÞÃ HEXAGONALÃ-BUCªÃ
22. BUCªÃ-SUPORT PUNTE
23. ªURUB-SUPORT PUNTE
24. TAMPON-BARÃ STABILIZATOARE
25. BARÃ STABILIZATOARE

26. SUPORT-PUNTE SPATE
27. TAMPON LIMITARE CURSÃ-ARC
28. ARC ELICOIDAL
29. TAMPON SUPERIOR-ARC

Fig. 1  Ansamblu punte spate
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Se monteazã sau se conecteazã

1) Se introduce ºurubul (8) prin capãtul inferior al
amortizorului ºi în punte (26). Se monteazã fãrã
strângere piuliþa (9), dacã este accesibil.

2) Se coboarã vehiculul pentru a permite capului filetat
al amortizorului sã treacã prin deschizãtura din ºasiu
ºi se monteazã fãrã strângere piuliþa (2).

3) Se strânge ºurubul (8) cu 70 Nm.
4) Se scoate suportul punþii, se coboarã complet

vehiculul, ºi se strânge piuliþa (2) pânã când se vãd
9 mm din filet.

5) Se înlocuieºte capacul (1) (dacã existã).

2-5. BARÃ STABILIZATOARE

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1 ºi 3)

1) Se ridicã vehiculul pe elevator ºi se sprijinã ºasiul
cu cricuri. Vezi capitolul 1.

2) O roatã din spate.

A. 9 MM
2. PIULIÞÃ SUPERIOARÃ-AMORTIZOR
3. ªAIBÃ
4. TAMPON
7. AMORTIZOR (FILET SUPERIOR)

Fig. 2  Prinderea superioarã a amortizorului
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5) ªuruburile (8) de prindere din stânga ºi din dreapta
ale amortizorului.

OBSERVAÞIE: Nu se suspendã puntea din spate
fãrã demontarea furtunilor de frânã. Acestea se pot
avaria.

6) Se coboarã puntea (26) ºi se scoate arcul (arcurile)
(28) ºi/sau tamponul (tampoanele) (29).

Se monteazã sau se conecteazã

Înainte de instalarea arcurilor va fi necesarã prinderea
cu adeziv, de ºasiu, a tampoanelor (29) pentru a le þine
în poziþia normalã când se ridicã ansamblul punþii (26)
ºi arcurile (28).
1) Arcurile (28), tampoanele (29) cu tampoanele de

limitare cursã (27) în suporturi ºi se ridicã puntea
(26).

2) Amortizoarele (7) pe punte. Se strâng ºuruburile (8)
cu 70 Nm. Va fi necesar sã aduceþi puntea la
înãlþimea normalã înainte de a strânge ºuruburile
amortizorului (8).

3) Clemele conductelor frânei în suporturile de la ºasiu.
4) Se monteazã la loc furtunurile frânei ºi se aerisesc

frânele din spate.
5) Se monteazã la loc ºi se regleazã cablul frânei de

mânã.
6) Se scot cricurile ºi se coboarã vehiculul.

2-7. BUCªE BRAÞ PUNTE SPATE
Necesar de scule:

Dispozitiv de montare/demontare KM-158

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 4 ºi 5)

Se schimbã întotdeauna ambele bucºe.
 1) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi

capitolul 1.
 2) Se ridicã un braþ al punþii folosind un cric hidraulic ºi

se poziþioneazã comod. Se scot ºurubul (8) ºi piuliþa
(9) ale amortizorului.

 3) Se plaseazã un cric hidraulic sub celãlalt braþ al punþii
ºi se demonteazã amortizorul (7).

 4) Se coboarã uºor cricul hidraulic ºi se scoate arcul
(28) ºi tamponul (29).

 5) Se ridicã uºor braþul punþii cu un cric hidraulic ºi se
monteazã la loc amortizorul (7) cu ºurubul (8) la
punte (26).

 6) Se repetã paºii 3, 4 ºi 5 pe cealaltã parte a
vehiculului. Se plaseazã cricul hidraulic central sub
puntea spate (26).

 7) Clemele furtunului de presiune al frânei de pe ºasiu.
Se suspendã furtunurile de presiune ºi cablurile
frânei de mânã, pe ºasiu.

 8) Se scot ºurubul (23) ºi piuliþa (21) ale supotului punþii
de la ºasiu. Se forþeazã uºor puntea cu o ºurubelniþã,
dacã este necesar.

 9) Se coboarã uºor puntea (26) ºi se plaseazã KM-158
cu ºurubul de sprijin (23) al punþii, pe ºasiul
vehiculului.
Pentru a uºura scoaterea bucºelor amortizoare, se
încãlzeºte puntea în zona bucºelor amortizoare la
aproximativ 50 pânã la 75°C folosind o suflantã
industrialã de aer fierbinte.

3) Piuliþa (18), ºaiba (19), ºi ºurubul (20) de la ambele
capete ale punþii, apoi se scoate tamponul (24) ºi
bara stabilizatoare (25) (Se trage bara stabilizatoare
spre partea fãrã roatã).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Bara stabilizatoare (25) în punte (26).
2) ªuruburile (20) cu ºaibele (19) prin braþele punþii (26)

ºi bara stabilizatoare ºi apoi se strâng piuliþele (18)
cu 80 Nm.

3) Se acoperã tampoanele (24) cu detergent lichid ºi
se introduc în punte (26).

4) Roata din spate. Se strâng ºuruburile roþii cu 90 Nm.
5) Se coboarã vehiculul.

2-6. ARCURI ªI TAMPOANE

ATENÞIE: Când scoateþi arcurile din spate nu folosiþi
un elevator portal. Tendinþa de legãnare a
ansamblului punþii când sunt desfãcute unele cuplaje,
poate duce la alunecarea de pe elevator ºi la
accidentãri. Dacã este necesar faceþi operaþiunea pe
podea.

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1)

1) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi
capitolul 1. Se foloseºte pe cât posibil un elevator
cu sprijin pe ºasiu ºi se sprijinã cu cricuri braþele
punþii din spate. Dacã este necesar sã ridicaþi
vehiculul cu un elevator portal, se ridicã ºasiul ºi se
sprijinã cu cricuri braþele punþii din spate.

2) Clemele conductelor din stânga ºi dreapta ale frânei
din suportul de pe ºasiu ºi se lasã conductele sã
atârne liber.

3) Se desface cablul frânei de mânã de la piuliþa de
reglare a egalizatorului.

4) Se desfac capacele ºi furtunurile sau se acoperã
deschizãturile furtunurilor frânei pentru a preveni
accesul impuritãþilor.

25. BARÃ STABILIZATOARE (CAPÃT)

Fig. 3  Barã stabilizatoare

25
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10) Se scot bucºele astfel:
A. Se instaleazã KM-158 pe braþul punþii peste bucºa

(22).
B. Se instaleazã ºurubul de la KM-158 prin suportul

KM-158, prin bucºã ºi receptorul KM-158.
C. Se plaseazã dispozitivul de demontare KM-158

la locul lui pe bucºa (22) ºi se instaleazã piuliþa
KM-158 la ºurubul KM-158.

Important

� Crestaþi bucºa veche (22) cu un ferãstrãu
pentru a permite dispozitivului KM-158 sã o
apuce. Vezi Fig. 4.

D. Se scoate bucºa învârtind ºurubul de la KM-158.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Bucºele astfel:
A. Se instaleazã KM-158 pe braþul punþii.
B. Se instaleazã ºurubul de la KM-158 prin suportul

KM-158 ºi se instaleazã în receptorul KM-158.
C. Se instaleazã bucºa nouã (22) pe ºurubul de

la KM-158 ºi se poziþioneazã în lãcaº, apoi se
aliniazã dispozitivul de instalare al bucºei.
Pentru a potrivi corect bucºele la instalare, se
aliniazã sãgeþile de pe cele douã pãrþi ale KM-
158. Vezi fig. 5.

Fig. 4  Demontarea ºi instalarea bucºelor braþului punþii

DEMONTARE
 PARTEA STÂNGÃ

KM-158 22

C
26

26

22

INSTALARE
PARTEA

STÂNGÃ

KM-158

VEDERE A VEDERE B

26 B

22

A

A. SE CRESTEAZÃ BUCªELE CU UN FERÃSTRÃU PENTRU
A PERMITE ACCESUL KM-158 LA ELE

B. PENTRU A POTRIVI CORECT BUCªELE LA INSTALARE.
SE ALINIAZÃ SÃGEÞILE DE PE KM-158

C. LÃCAªUL BUCªELOR PE BRAÞUL PUNÞII
22. BUCªÃ-SUPORT PUNTE
26. SUPORT-PUNTE

 A. UNGHIUL BUCªEI 45±5°
22. BUCªÃ-SUPORT PUNTE

Fig. 5 Alinierea bucºei

22

A
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D. Se instaleazã piuliþa de la KM-158 pe ºurubul de
la KM-158.

E. Se apasã bucºa nouã (22) în braþul punþii
învârtind ºurubul. Când bucºa este poziþionatã
corect, flanºa din capãt se va sprijini pe suprafaþa
braþului punþii.

2) Se desface KM-158 de pe ºasiu ºi se plaseazã pe
cealaltã parte a vehiculului.

3) Se scoate bucºa veche ºi se instaleazã una nouã
pe cealaltã parte a vehiculului dupã cum este arãtat
mai sus.

4) Utilizând un cric hidraulic, se ridicã puntea din spate
(26) ºi se strânge la ºasiu cu ºurubul-suport punte
(23) ºi piuliþa (21). Se coboarã cricul hidraulic.

5) Se pune arcul (28) cu tamponul (27) pe puntea (26)
ºi cu tamponul superior (29) pe ºasiu.

6) Se ridicã braþul punþii al punþii folosind un cric
hidraulic ºi se monteazã amortizorul (7).
Se coboarã cricul ºi se monteazã arcul (28) ºi
amortizorul (7) pe cealaltã parte a vehiculului cum
este arãtat mai sus. Se coboarã vehiculul.

7) Se regleazã puntea la înãlþimea normalã de
funcþionare. Se strânge puntea la ºasiu cu 95 Nm.

2-8. ANSAMBLU PUNTE SPATE

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1)

 1) Se ridicã vehiculul ºi se scot roþile din spate.
 2) Se scoate scutul de protecþie termicã de pe ºasiu.
 3) Se mãsoarã lungimea filetului de la tija de împingere

a levierului frânei de mânã. Vezi capitolul 6.
� Piuliþa cu autoblocare de pe tija de împingere.
� Sistemul de blocare de pe egalizatorul cablului

frânei de mânã.
� Se desprinde cablul frânei de mânã din egalizator.
� Cablurile frânei de mânã din ghidajele lui.
� Manºoanele de plastic din cârligul de pe rezervor

ºi se plaseazã spre tobã.
 4) Se plaseazã un cric hidraulic cu o monturã

corespunzãtoare sub unul din braþele punþii ºi se
ridicã uºor.

 5) Þevile de la furtunurile de presiune ale frânei sprijinite
pe punte ºi se scot clemele de blocare.
- Furtunurile de presiune ale frânei de pe suport.
- Se acoperã capetele furtunurilor pentru a preveni

accesul impuritãþilor.
 6) Amortizoarele (7).
 7) ªurubul (23) din braþ.

Se coboarã cricul hidraulic.
 8) Arcul (28).

Dacã e necesar, apãsaþi în jos braþul punþii utilizând
o pârghie sprijinitã în suportul amortizorului ºi scoateþi
arcul (28). Repetaþi operaþia pentru amortizor (7) ºi
arc (28) pe cealaltã parte a vehiculului urmând
aceeaºi succesiune a operaþiilor.

 9) Plasaþi central sub punte un cric hidraulic.
10) ªurubul-suport (23) al punþii de la montura din ºasiu.

- Se coboarã puntea cu cricul. Se plaseazã cablul
frânei de mânã peste tobã.

- Puntea de pe cric (doi mecanici) ºi se prinde într-
o menghinã cu fãlci de protecþie.

Se dezasambleazã

În continuare, urmeazã operaþiunile necesare la
schimbarea punþii:
1) Se scoate ºurubul de blocare al tamburului frânei ºi

tamburul. Dacã e necesar, se apasã levierul de la
sabotul frânei de mânã utilizând o ºurubelniþã.

2) Se scoate capacul antipraf (17) de la butucul roþii
(12).

3) Se scoate ºtiftul (15) din piuliþa (16) a axului roþii ºi
se scoate piuliþa de pe ax.
- Se scoate butucul (12) de pe axul roþii.

4) Se desfac clemele cablului frânei de mânã de pe
punte.

5) Se deºurubeazã ºi se demonteazã prinderile frânei
de pe braþul punþii. Se scoate garnitura de hârtie.

6) Se deºurubeazã montura barei stabilizatoare ºi se
demonteazã bara stabilizatoare (25) de la punte.
Se foloseºte un dorn pentru a slãbi bara stabilizatoare
din suportul punþii, dacã este necesar.

7) Se desface cablul frânei de mânã din suportul de pe
punte.

Se asambleazã (Fig. 1)

1) Se introduce bara stabilizatoare (25) în puntea nouã
ºi se înºurubeazã la locul sãu. Se strâng piuliþele
hexagonale cu cuplul prescris de 80 Nm.

2) Se acoperã spatele prinderii frânei cu un strat subþire
de soluþie de etanºare, în zona garniturii de hârtie.
Se strâng la locul lor garniturile de hârtie.

3) Se acoperã ºuruburile de strângere cu un strat
subþire de soluþie de blocare, se înºurubeazã
prinderea frânei pe braþul punþii, ºi se strânge cu
cuplul prescris de 28 Nm.

4) Se pun cablurile frânei de mânã în clemele de pe
punte ºi se strâng colierele.

5) Se acoperã axul roþii cu un strat subþire de vaselinã
de rulment, în zona prinderii frânei. Se aºeazã
butucul roþii (12) ºi ºaiba de blocare (14) pe axul roþii
ºi se strânge piuliþa (16) a acestuia cu 16 Nm.
- Se regleazã rulmentul roþii. Vezi operaþiunile din

acest capitol.
6) Se monteazã tamburii frânei ºi se instaleazã

ºuruburile de blocare.

Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 1)

1) Se pune puntea pe un cric hidraulic (se cer 2
mecanici).
- Se aºeazã cablul frânei de mânã peste tobã.

2) Se ridicã puntea ºi se strânge la ºasiu.
- Se plaseazã un cric hidraulic cu o monturã

corespunzãtoare sub unul din braþele punþii ºi se
ridicã uºor.

3) Arcurile din spate (28) cu tamponul (27) pe suport ºi
tamponul superior (29) pe ºasiu.

4) Se ridicã în continuare braþul punþii folosind cricul ºi
se montezã amortizorul (7) în suport.
- Dacã ºurubul hexagonal nu se aºeazã corect, se

aliniazã folosind un dorn.
- Se strâng ºuruburile (8) de prindere ale

amortizorului cu 69 Nm.
- Se coboarã cricul.
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5) Furtunurile de presiune ale frânei în suportul de pe
punte ºi se monteazã clemele. Se conecteazã
conductele de presiune ale frânei la furtunuri.

6) Se montezã cablul frânei de mânã în cârligul de pe
rezervor, ºi în suportul de pe ºasiu.

 7) Se instaleazã cablul ºi egalizatorul pe tija ansamblului
levierului frânei de mânã ºi se regleazã piuliþa la
dimensiunea mãsuratã la pasul 3 de la demontare.

 8) Se coboarã uºor vehiculul ºi se instaleazã roþile din
spate.

Se regleazã

 9) Cu frâna de mânã neacþionatã, se strânge piuliþa de
reglare a egalizatorului pânã când rotirea uºoarã a
roþilor începe sã încetineascã sau se opreºte.

10) Se regleazã rulmentul roþii. Vezi operaþiunile din
acest capitol.

11) Se coboarã vehiculul ºi apoi se strânge ºurubul roþii
din spate cu 90 Nm.

12) La înãlþimea nominalã se introduce ºurubul (23) al
suportului punþii prin braþul punþii la ºasiu. Se strânge
cu 95 Nm.

13) Se regleazã frânele din spate.
- Se aeriseºte sistemul de frânare.
- Se verificã eventualele scurgeri ale sistemului de

frânare.
- Se regleazã frâna de mânã (vezi operaþiunile în

capitolul 5).

2-9. ANSAMBLU BUTUC ªI RULMENT

Necesar de scule:
Dispozitiv de montare demontare KM-266A

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 6, 7 ºi 8)

 1) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi
capitolul 1.

 2) Roata.
 3) Tamburul frânei (ºurubul de reþinere, se slãbeºte

cablul frânei de mânã dacã e necesar, se apasã
levierul sabotului frânei de mânã cu o ºurubelniþã).

OBSERVAÞIE: Nu loviþi cu ciocanul în tamburul
frânei deoarece se poate defecta rulmentul.

 4) Capacul antipraf (17), ºtiftul (15) ºi piuliþa (16) a
axului.

 5) Butucul roþii (12) ºi ºaiba de blocare (14).
 6) Se scoate simeringul (10) de pe butucul roþii (12) cu

o ºurubelniþã.
 7) Rulmentul interior (11) de pe butucul roþii (12).
 8) Cãmaºa exterioarã a rulmentului interior (11) de pe

butucul roþii (12) folosind un dorn.
 9) Cãmaºa exterioarã a rulmentului exterior (13) de pe

butucul roþii (12) folosind un dorn.
10) Se curãþã axul ºi i se verificã integritatea.

 A. ªURUBELNIÞÃ
10. SIMERING
12. BUTUC-ROATÃ

Fig. 6  Demontarea simeringului

A

10

12

12. BUTUC-ROATÃ

Fig. 7  Montarea cãmãºii exterioare a rulmentului
interior

KM-266A

12
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12. BUTUC-ROATÃ

Fig. 8  Montarea simeringului rulmentului interior

KM-266A

12

Se monteazã sau se conecteazã

 1) Se apasã cãmaºa exterioarã a rulmentului exterior
(13) în butucul roþii (12) pânã la oprire, folosind
dispozitivul KM-266A.

 2) Se apasã cãmaºa exterioarã a rulmentului interior
(11) în butucul roþii (12) cât permite dispozitivul KM-
266A.

 3) Rulmentul interior (11).

 4) Acoperiþi/umpleþi spaþiile goale de la ambii rulmenþi
ai roþii (11 ºi 13), simeringul (10) ºi butucul roþii (12)
cu unsoare de rulment.

 5) Apãsaþi simeringul pe butuc (12).

 6) Butucul (12) ºi ansamblul rulmentului cu ºaiba de
blocare (14) la axul punþii.

 7) Piuliþa axului (16).

 8) Tamburul frânei.

Se strâng

� ªurubul de reþinere al frânei.

� Se pune roata ºi se strâng piuliþele cu 90 Nm.

 9) Se regleazã rulmentul roþii. Vezi operaþiunile în acest
capitol.

10) Se regleazã frâna de mânã.

11) Se coboarã vehiculul.
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3. CUPLURI DE STRÂNGERE
Fixare amortizor la ºasiu ...............................................................................................................................9 Nm
ªurub fixare amortizor pe punte ..................................................................................................................69 Nm
Piuliþã fixare barã stabilizatoare la punte ....................................................................................................80 Nm
Piuliþã fixare braþ la suportul de pe ºasiu ...................................................................................................95 Nm
Piuliþã rulment roatã.....................................................................................................................................16 Nm
Piuliþã roatã ..................................................................................................................................................90 Nm

4. SDV

Figura Nr. sculei ºi funcþia

KM-266A: Dispozitiv de montare/demontare
Pentru montarea ºi demontarea cãmãºilor exterioare ale
rulmenþilor roþilor din spate împreunã cu KM-466.

KM-158: Dispozitiv de montare/demontare
Pentru montarea ºi demontarea bucºelor de amortizare în
puntea spate.
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1. DESCRIERE GENERALÃ
Arborii de transmisie sunt ansambluri flexibile
compuse dintr-o articulaþie interioarã ºi una exterioarã
de vitezã unghiularã constantã (v/c) cuplate printr-un
arbore.

2. SERVICE PE VEHICUL

2-1. ANSAMBLU ARBORE DE TRANSMISIE

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1-9)

1) Se desface capota ºi se slãbesc ambele piuliþe (101)
de fixare ale jambei elastice la ºasiu (Fig. 2).

2) Capacul roþii, se slãbesc ºuruburile (204) de prindere
a roþii.

3) ªtiftul (202), ºi piuliþa (201) ºi ºaiba de fixare a
arborelui în butuc (Fig. 3).

4) Se ridicã maºina folosind un elevator sau un
dispozitiv de ridicare corespunzãtor. Se scoate roata.

5) Siguranþa ºi piuliþa de fixare rotulã.

6) Se separã rotula de ansamblul jambã elasticã
folosind dispozitivul KM-507B.

OBSERVAÞIE: Folosiþi numai scula recomandatã
pentru separarea rotulei. Neutilizarea sculei
recomandate poate avaria rotula ºi burduful.

Important

� Când folosiþi dispozitivul KM-507B pentru a separa
rotula, aveþi grijã sã nu vedeþi inscripþia �This side
towards Wheel" (�Aceastã parte spre roatã�).

7) Piuliþa de pe rotula bieletei de direcþie.

8) Separaþi rotula bieletei (301) folosind dispozitivul KM-
507B (fig. 5).

OBSERVAÞIE: Folosiþi doar dispozitivul recomandat
pentru separarea rotulei bieletei de ansamblul jambã
elasticã. Nefolosirea sculei recomandate poate avaria
pivotul ºi burduful.

9) Împingeþi arborele de transmisie din butucul roþii (fig.
6).

OBSERVAÞIE:
� Nu permiteþi deloc arborelui de transmisie sã

atârne liber din cutia de viteze dupã ce a fost
scos din butucul roþii. Sprijiniþi capul desfãcut al
arborelui.

� Puneþi un vas colector sub cutia de viteze pentru
a colecta lichidul scurs. Acoperiþi deschiderea
cutiei de vitezã dupã ce aþi scos arborele de
transmisie pentru a preveni scurgerea lichidului ºi
intrarea impuritãþilor.

10) Arborele de transmisie din cutia de viteze.

11) Arborele de transmisie.

Important

� Dacã vehiculul a parcurs un numãr mare de
kilometri (aproximativ între 80.000 ºi 100.000 km),
arborele din stânga sau dreapta în direcþia de mers
trebuie schimbat ca un ansamblu complet.

ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea ºi avarierea
ansamblului butucului roþii, sprijiniþi ansamblul folosind
un ºurub ºi ºaibe de 100 mm ca în fig. 8, înainte de
a miºca sau coborâ vehiculul.

101. PIULIÞE - AMORTIZOR-ªASIU
CU CUPLU DE 30 NM

  A. CLEªTE

201. PIULIÞÃ-ARBORE DE TRANSMISIE
202. ªTIFT
203. ROATÃ FAÞÃ
204. ªURUB-ROATÃ

101

201 202

203

204

A

Fig. 3 Piuliþa arbore de transmisie-butuc roatã

Fig. 2 Prinderea amortizorului la ºasiu
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(PARTEA DREAPTÃ
LA TRANSMISIA

AUTOMATÃ )

NUMAI ÎN PARTEA STÂNGÃ LA TRANSMISIA AUTOMATÃ
19. CARCASÃ TRIPODÃ
20. SIGURANÞÃ ARTICULAÞIE TRIPODÃ
21. SIGURANÞÃ ARBORE
22. SIGURANÞÃ
23. SIGURANÞÃ-BILÃ ªI ROLÃ
24. INEL DISTANÞIER
25. BURDUF TRIPODÃ
26. BILÃ-TRIPODÃ
27. CRUCE-TRIPODÃ
28. AC-ROLÃ

 1. INEL DEFLECTOR  (EXTERIOR)
 2. CÃMAªÃ EXTERIOARÃ, ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ
 3. COLIVIE, ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ
 4. CÃMAªÃ INTERIOARÃ, ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ
 5. BILÃ, CROM-ALLOY
 6. SIGURANÞÃ-CÃMAªÃ
 7. COLIER PRINDERE BURDUF
 8. BURDUF ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ
 9. COLIER PRINDERE BURDUF
10. ARBORE
11. BURDUF ARTICULAÞIE INTERIOARÃ
12. CÃMAªÃ BILE
13. GARNITURÃ
14. CÃMAªÃ INTERIOARÃ ARTICULAÞIE INTERIOARÃ
15. COLIVIE ARTICULAÞIE INTERIOARÃ
16. CÃMAªÃ ARTICULAÞIE INTERIOARÃ
17. INEL DEFLECTOR
18. SIGURANÞÃ

Fig. 1 Arbore de transmisie

(PARTEA STÂNGÃ LA
TRANSMISIA
AUTOMATÃ)
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5) Piuliþa rotulei braþului inferior.

Se strânge

� Piuliþa rotulei cu 70 Nm.
6) Piuliþã ºi ºaibã noi pe arborele de transmisie; se

strânge slab. Întotdeauna se foloseºte o piuliþã nouã.
7) Roata, ºuruburile se strâng slab (fig. 3).
8) Se coboarã vehiculul pe podea.

Se strâng

� ªuruburile roþii cu 90 Nm.
� Piuliþa arborelui de transmisie cu 100 Nm, apoi

desfaceþi piuliþa ºi strângeþi din nou cu 20 Nm,
dupã aceea strângeþi din nou cu 90°.

� Piuliþele amortizor-ºasiu cu 30 Nm.

Important

� Siguranþa articulaþiei trebuie înlocuitã cu una nouã.
� Aveþi grijã ca simeringul din cutia de viteze ºi

rulmentul de pe butucul roþii sã fie curate.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Arborele în cutia de viteze, cu mare grijã sã nu
avariaþi burduful (fig. 7).
� Se trage de cãmaºa exterioarã a articulaþiei

exterioare pentru a verifica cã nu va ieºi din cutia
de viteze.

2) Arborele de transmisie în rulmentul din butuc cu
pivotul (fig. 6).

3) Se monteazã braþul inferior la jambã (fig. 4).
4) Rotula bieletei la jambã (fig. 5).

Se strânge

� Piuliþa rotulei bieletei cu 60 Nm.

301. ROTULÃ BIELETÃ DE DIRECÞIE
302. JAMBÃ

 7. COLIER PRINDERE-BURDUF
 8. BURDUF ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ
10. ARBORE DE TRANSMISIE

7

8

10

KM-507B

301

302

KM-507B

Fig. 4 Rotula din pivot

Fig. 5 Separarea rotulei bieletei de direcþie

 8. BURDUF ARTICUAÞIE EXTERIOARÃ
10. ARBORE

A

B

C

401

  A. PIULIÞÃ
  B. ªURUB
  C. RULMENT AXIAL
401. BUTUC ROATÃ

8 10

Fig. 6 Arborele de transmisie din butucul roþii

Fig. 7 Arborele de transmisie din cutia de viteze
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 9)  ªtiftul arborelui de transmisie.
10) Siguranþa rotulei.
11) ªtiftul la rotula bieletei dacã se foloseºte o piuliþã

crenelatã.
12) Se completeazã lichidul din cutia de viteze la nivelul

corespunzãtor.

2-2. INEL DEFLECTOR EXTERIOR

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 10 ºi 11)

1) Se strânge arborele (10) într-o menghinã.
� Folosiþi metal moale sau lemn pentru a proteja

arborele.
2) Inelul deflector (1) din cãmaºa exterioarã (2) a

articulaþiei exterioare cu un dorn ºi un ciocan, ca în
figurã.

Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 11)

1) Se poziþioneazã ºi se centreazã inelul deflector (1)
pe diametrul de presare al cãmãºii exterioare a
articulaþiei exterioare.

2) Se utilizeazã o bucatã de þeavã de 2,5 þoli, o piuliþã
M20x1,0 ºi o placã de oþel prelucrat. Se strânge
piuliþa pânã când inelul deflector (1) se sprijinã pe
umãrul cãmãºii exterioare (2) a articulaþiei exterioare.

NOTÃ: La inelele deflectoare interioare nu se face
service separat.

 3. COLIVIE-ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ
 5. BILE
 6. INEL-SIGURANÞÃ
10. ARBORE

3

5

6

10

A

B

1

SCOATEÞI ªI ÎNDEPÃRTAÞI
INELUL DEFLECTOR EXTERIOR

A

B

504

503
503

501

502

503

504

502

503

2-3. BURDUF ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ (CU
BILE)

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1, 12
la 14)

Necesar de scule:
Cleºte pentru scos siguranþe
Dispozitiv de instalare KM-J-22610

Fig. 9 Inel siguranþã

A. CIOCAN
B. DORN DE ALAMÃ
1. INEL-DEFLECTOR(EXTERIOR)

Fig. 10 Scoaterea inelului deflector exterior

Fig. 8 Suport rulment butuc

A. DIAMETRUL EXTERIOR 40 MM
B. DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM
501. DISC FRÂNÃ
502. PIULIÞÃ
503. ªAIBÃ
504. ªURUB-100 MM

1) Se taie colierele (7) ºi (9) ale burdufului (8) al
articulaþiei exterioare ºi se îndepãrteazã.

2) Se separã burduful (8) de cãmaºa (2) a articulaþiei
exterioare ºi se îndepãrteazã de articulaþie fãcându-
l sã alunece de-a lungul arborelui (10).

3) Se ºterge vaselina în exces de pe faþa cãmãºii
interioare (4) a articulaþiei exterioare.

4) Se depãrteazã urechile siguranþei (6) cu cleºtele
pentru siguranþe cum este arãtat în figurã ºi se
scoate ansamblul articulaþiei exterioare de pe arborele
(10).

5) Burduful (8) de pe arbore (10).
6) Se dezasambleazã articulaþia ºi se pune vaselinã

înainte de a pune un burduf nou. Vezi �Ansamblu
articulaþie exterioarã (cu bile)�.
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2

1

PLACÃ OÞEL (GROSIME
MINIMÃ 3MM) CU UN
ORIFICIU DE 24 MM

BUCªÃ DIN ÞEAVÃ 2 1/2"

SE DEPÃRTEAZÃ URECHILE SIGURANÞEI
ªI SE SCOATE ARTICULAÞIA EXTERIOARÃ

DE PE ARBORE

2. CÃMAªÃ EXTERIOARÃ ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ
6. SIGURANÞÃ CÃMAªÃ

2

6

10

2

ÎMPINGEÞI ANSAMBLUL ARTICULAÞIEI EXTERIOARE
PE ARBORE PÂNÃ CÂND SIGURANÞA ESTE
AªEZATÃ ÎN ªANÞUL DE PE ARBORE

 2. CÃMAªÃ EXTERIOARÃ ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ
10. ARBORE

SE ALINIAZÃ INELUL DEFLECTOR ªI SE STRÂNGE
PIULIÞA PÂNÃ CÂND INELUL SE SPRIJINÃ PE UMÃRUL
CÃMÃªII EXTERIOARE
1. INEL DEFLECTOR EXTERIOR
2. CÃMAªÃ EXTERIOARÃ ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ

Fig. 11 Instalarea inelului deflector exterior

PIULIÞÃ M20 X 1,0

Fig. 12 Scoaterea articulaþiei exterioare de pe arbore

Fig. 13 Instalarea articulaþiei exterioare pe arbore

Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 1, 13 ºi 14)

1) Colierul mic de prindere (9) pe gâtul noului burduf (8).
Nu se strânge.

2) Se face burduful (8) sã alunece pe arborele (10) ºi
se poziþioneazã gâtul burdufului în canalul de pe
arbore.

3) Se strânge colierul (9) cu dispozitivul KM-J-22610.
4) Se pune aproximativ jumãtate din cantitatea de

vaselinã prevãzutã în burduf (8) ºi cantitatea rãmasã
se pune la articulaþie.

5) Împingeþi articulaþia exterioarã pe arbore (10) pânã
când siguranþa (6) este aºezatã în canalul de pe
arbore.

6) Se trage burduful (8) peste cãmaºa articulaþiei
exterioare (2) ºi se pune buza burdufului în canalul
de pe cãmaºã.

Important

� Burduful (8) nu trebuie sã fie rãsucit sau cutat.
7) Se poziþioneazã colierul mare de prindere (7) în jurul

burdufului (8) ºi se strânge cu dispozitivul KM-J-
22610.

2-4. ANSAMBLU ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ
(CU BILE)

Se dezasambleazã (Fig. 1, 15, 16, 17)

1) Se scoate burduful. Vezi scoaterea burdufului
articulaþiei exterioare în acest capitol.

2) Se utilizeazã un dorn de alamã ºi un ciocan pentru
a lovi uºor colivia articulaþiei exterioare (3) pânã când
este înclinatã suficient pentru a scoate prima bilã (5).

3) Se înclinã colivia (3) în partea opusã pentru a scoate
bila opusã (5).

4) Se repetã procedeul pânã când toate cele 6 bile (5)
sunt scoase.

5) Se poziþioneazã colivia (3) ºi cãmaºa interioarã (4)
la 90° faþã de axa cãmãºii exterioare (2) ºi se aliniazã
ferestrele coliviei cu coloanele cãmãºii exterioare.

6) Colivia (3) ºi cãmaºa interioarã (4) din cãmaºa
exterioarã.

7) Se roteºte cãmaºa internã (4) cu 90° faþã de axa
coliviei (3) cu coloanele cãmãºii aliniate cu ferestrele
coliviei.

8) Se roteºte cãmaºa interioarã (4) pânã ajunge în
dreptul ferestrei coliviei (3) ºi se scoate cãmaºa
interioarã.

Se asambleazã

Important

� Asiguraþi-vã cã partea dinspre siguranþã a cãmãºii
interioare este spre arbore înainte de instalare.

1) Se aºeazã un strat subþire de vaselinã recomandatã
pe ºanþurile de bile ale cãmãºii interioare (4) ºi
cãmãºii exterioare (2).

2) Se roteºte cãmaºa interioarã (4) pânã ajunge în
dreptul ferestrei coliviei (3) ºi se instaleazã cãmaºa
interioarã.

3) Se roteºte cãmaºa internã (4) cu 90° faþã de axa



CIELO   ARBORE DE TRANSMISIE  5�7

SE ROTESC COLIVIA ªI CÃMAªA INTERIOARÃ CU 90°
FAÞÃ DE AXA CÃMÃªII EXTERIOARE
CU FERESTRELE COLIVIEI ALINIATE

CU COLOANELE CÃMÃªII EXTERIOARE.
SE RIDICÃ COLIVIA ªI CÃMAªA INTERIOARÃ.

A. COLOANÃ CÃMAªÃ INTERIOARÃ
B. FEREASTRÃ COLIVIE
3. COLIVIE ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ
4. CÃMAªÃ ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ

Fig. 17 Separarea coliviei de cãmaºa interioarã

A

B 2

3

A

A B

4

3

SE ROTEªTE CÃMAªA INTERIOARÃ ÎN SUS
ªI SE SCOATE

7

KM-J-22610

A. CIOCAN
B. POANSON ALAMÃ
2. CÃMAªÃ EXTERIOARÃ ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ
3. COLIVIE ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ
4. CÃMAªÃ INTERIOARÃ ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ
5. BILÃ

A

B

2
4

3
5

LOVIÞI UªOR COLIVIA
PÂNÃ CÂND ESTE SUFICIENT DE
ÎNCLINATÃ PT. A SCOATE PRIMA BILÃ.

Fig.15 Scoaterea bilelor articulaþiei exterioare

7. COLIER PRINDERE BURDUF

Fig. 14 Colier prindere burduf

coliviei (3) cu coloanele cãmãºii aliniate cu ferestrele
coliviei.

4) Colivia (3) ºi cãmaºa interioarã (4) în cãmaºa
exterioarã.

5) Se poziþioneazã colivia (3) ºi cãmaºa interioarã (4)
la 90° faþã de axa cãmãºii exterioare (2) ºi se aliniazã
ferestrele coliviei cu coloanele cãmãºii exterioare.

6) Se aºeazã prima bilã.

7) Se înclinã colivia (3) în partea opusã pentru a aºeza
bila opusã (5).

8) Se repetã procedeul pânã când toate cele 6 bile (5)
sunt aºezate.

9) Burduful (8) la arbore (10).

10) Ansamblul articulaþiei exterioare la arbore (10).

11) Burduful (8) la cãmaºa (2) a articulaþiei exterioare.

12) Colierele noi (7) ºi (9) pe burduful (8).

2-5. BURDUF ARTICULAÞIE TRIPODÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1, 18
la 23)

Necesar de scule:

Cleºte pentru scos siguranþe

Dispozitiv de instalare KM-J-22610
1) Se taie colierele (7) ºi (9) de la burduful (25) al

articulaþiei tripode ºi se îndepãrteazã.

2) Se separã burduful (25) de carcasa tripodei (19) ºi
se îndepãrteazã de articulaþie fãcându-l sã alunece
de-a lungul arborelui (10).

3) Se ºterge vaselina în exces de pe crucea (27) a
tripodei ºi din interiorul carcasei (19) a tripodei.

4) Siguranþa (20) de reþinere a bilelor, introducând o
ºurubelniþã dreaptã între siguranþa (20) ºi caracsa (19)
ca în figurã.

5) Carcasa (19) a tripodei de la crucea (27) ºi arborele
(10).

6) Se lãrgeºte inelul distanþier (24) cu cleºtele de scos
siguranþe ºi se lasã sã alunece inelul ºi crucea (27)
a tripodei pe arbore (10) cum este arãtat în figurã.

7) Siguranþa (21) a arborelui din canalul de pe arbore (10)
ºi se scoate ansamblul crucii de pe arbore.

Fig. 16 Separarea coliviei de cãmaºa exterioarã

A. COLOANÃ
B. FERESTRE
2. CÃMAªÃ EXTERIOARÃ ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ
3. COLIVIE ARTICULAÞIE EXTERIOARÃ
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Important

� Asiguraþi-vã cã siguranþa (20) este orientatã
corect. Urechile exterioare trebuie sã fie orientate
spre arbore.

5) Împingeþi ansamblul crucii tripodei pe arbore pânã la
inelul distanþier.

Important

6) Se pune siguranþa (21) în canalul arborelui  (10) cu
cleºtele pentru siguranþe.

7) Se face crucea (27) a tripodei sã alunece spre capul
arborelui (10) ºi se reaºeazã inelul distanþier (24) în
canalul de pe arbore.

8) Se pune aproximativ jumãtate din cantitatea de
vaselinã prevãzutã în burduf (8) ºi cantitatea rãmasã
se pune în carcasa tripodei.

URECHILE EXTERIOARE ALE SIGURANÞEI
TREBUIE SÃ FIE SPRE BURDUFUL
TRIPODEI

A. URECHILE EXTERIOARE
10. ARBORE
20. SIGURANÞÃ-ARTICULAÞIE TRIPODÃ
25. BURDUF-TRIPODÃ

A
10

20

25

A

A

A

A

A

20

10

20

27

24

ÎMPINGEÞI INELUL DISTANÞIER
ÎN ªANÞUL DE PE ARBORE

SE SCOATE SIGURANÞA
DIN CARCASÃ

CU O ªURUBELNIÞÃ DREAPTÃ

 A. ªURUBELNIÞÃ DREAPTÃ
19. CARCASÃ TRIPODÃ
20. SIGURANÞÃ ARTICULAÞIE TRIPODÃ

Fig. 18 Scoaterea siguranþei tripodei

A

19

20

Important

� A se mânui cu grijã ansamblul crucii tripodei. Bilele
ºi rolele tripodei pot sã se desprindã de pe
suporturile de pe cruce.

8) Se scoate burduful (25) ºi siguranþa (20) de reþinere
a bilelor de pe arbore (10).

9) Se scoate vaselina din carcasã.

Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 20 la 23)

1) Colierul mic de prindere (9) pe gâtul noului burduf (8).
Nu se strânge.

2) Se face burduful (25) sã alunece pe arborele (10) ºi
se poziþioneazã gâtul burdufului în canalul de pe
arbore.

3) Se strânge colierul (9) cu dispozitivul KM-J-22610.
4) Se trece siguranþa (20) peste capãtul arborelui (10).

21

27

24

10

CRUCII ÎNAPOI PE ARBORE

SE FACE SÃ ALUNECE
DISTANÞIERUL ªI ANSAMBLUL

SE SCOATE ANSAMBLUL CRUCII DE PE ARBORE
SE SCOATE SIGURANÞA ªI

10. ARBORE
21. SIGURANÞÃ ARBORE
24. INEL DISTANÞIER
27. CRUCE ARTICULAÞIE TRIPODÃ

Fig. 19 Scoaterea ansamblului crucii

Fig. 20 Orientarea siguranþei tripodei

10. ARBORE
20. SIGURANÞÃ-ARTICULAÞIE TRIPODÃ
24. INEL DISTANÞIER
27. CRUCE ARTICULAÞIE TRPODÃ

Fig. 21 Instalarea ansamblului crucii
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A SE INSTALA CU CELE TREI
URECHI INTERIOARE ÎN CANELURILE
PT. SIGURANÞÃ DE PE CÃMAªA EXTERIOARÃ

 A. CANELURÃ PT. SIGURANÞÃ
 B. URECHI INTERIOARE
10. ARBORE
19. CARCASÃ TRIPODÃ
20. SIGURANÞÃ-ARTICULAÞIE TRIPODÃ

A

10

20
B

19

7. COLIER-BURDUF

7

KM-J-22610

6

10

12

16

Fig. 22 Instalarea siguranþei tripodei

Fig. 23 Instalarea colierului burdufului

6. SIGURANÞÃ CÃMAªÃ
10. ARBORE
12. CÃMAªÃ BILE
16. CÃMAªÃ ARTICULAÞIE INTERIOARÃ

Fig. 24 Scoaterea articulaþiei interioare de pe arbore

9) Se poziþioneazã colierul (7) în jurul diametrului mare
al burdufului (25).

10) Se trece carcasa (19) peste ansamblul crucii tripodei
pe arbore ºi se instaleazã siguranþa (20) de þinere a
bilelor în canalul carcasei cum este arãtat în figurã.

11) Se trece burduful (25) peste carcasa (19) a tripodei
ºi se poziþioneazã buza burdufului în canalul de pe
carcasã.

Important

� Burduful (25) nu trebuie sã fie rãsucit sau cutat.
12) Se plaseazã colierul mare (7) în jurul burdufului (25)

ºi se strânge cu KM-J-22610.

2-6. BURDUF ARTICULAÞIE INTERIOARÃ

(CU BILE)

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1 ºi 24)

Necesar de scule:
Cleºte pentru siguranþe
Dispozitiv de instalare KM-J-22610

1) Se taie colierele (7) ºi (9).
2) Se separã burduful (11) de cãmaºa (16) a articulaþiei

interioare ºi se îndepãrteazã de articulaþie fãcându-l
sã alunece de-a lungul arborelui (10).

3) Se ºterge vaselina în exces de pe faþa cãmãºii
interioare (14) a articulaþiei interioare.

4) Articulaþia interioarã de pe arbore (10) cu cleºtele
pentru siguranþe lãrgind urechile siguranþei (6) cum
se aratã în figurã.

5) Burduful (11) de pe arbore (10).

Important

� Cãmaºa bilelor (12) are o poziþie determinatã ºi
nu trebuie dezasamblatã. Pãrþile interne ale
articulaþiei interioare sunt potrivite împreunã ºi nu
pot fi accesate separat. O reasamblare incorectã
ar afecta în mod negativ atât performanþele cât
ºi siguranþa în funcþionare.

6) Înainte de a instala un burduf (11) nou, se scoate
vaselina din articulaþie dupã cum urmeazã:
� Se împinge cãmaºa interioarã (14) ºi colivia (15)

spre fundul cãmãºii exterioare (16) pentru a
scoate vaselina.

� Cu o pensulã ºi solvent, se curãþã ºi apoi se
goleºte articulaþia.

Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 25 ºi 26)

1) Colierul mic (9) pe gâtul burdufului (11).
2) Burduful (11) pe arborele (10) ºi se poziþioneazã gâtul

burdufului în canalul de pe arbore.
3) Se strânge colierul (9) cu KM-J-22610.
4) Se pune aproximativ jumãtate din cantitatea de

vaselinã prevãzutã în burduf (11) ºi cantitatea rãmasã
se pune la articulaþie.

5) Colierul mare (7) pe capul mare al burdufului (11).

SE DEPÃRTEAZÃ URECHILE SIGURANÞEI
ªI SE SCOATE ARTICULAÞIA INTERIOARÃ

DE PE ARBORE
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10

16

LA INSTALARE SE ÎMPINGE ARTICULAÞIA INTERIOARÃ
PE ARBORE PÂNÃ CÂND SIGURANÞA

SE POZIÞIONEAZÃ ÎN ªANÞUL DE PE ARBORE

10. ARBORE
16. CÃMAªÃ-ARTICULAÞIE INTERIOARÃ

7. COLIER BURDUF

7

KM-J-22610

 A. CUTIE DE VITEZE
 5. BILE-RULMENT

10. ARBORE DE TRANSMISIE
13. SIMERING

Fig. 27 Simering cutie de viteze/arbore de transmisie

5

510

13

A

Fig. 25 Scoaterea articulaþiei interioare de pe arbore

Fig. 26 Colierul burdufului

2-7. SIMERING CUTIE DE VITEZÃ/ARBORE

DE TRANSMISIE

Se demonteazã sau se deconecteazã

Necesar de scule:

Vezi paºii 1, 2, ºi 4 la 8, din �Ansamblu arbore de

transmisie".

1) Puneþi un vas colector sub garnitura de la cutia de
viteze pentru a colecta uleiul.

2) Se trage arborele de transmisie din cutia de viteze.
Se sprijinã arborele de transmisie dupã scoatere.

3) Se scoate simeringul arborelui.

Se inspecteazã

� Alezajul simeringului ºi suprafaþa de montare a
garniturii de pe cãmaºã.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Simeringul.

� Se unge simeringul cu ulei de cutie de viteze.

2) Arborele de transmisie. Asiguraþi-vã cã siguranþa are
poziþia corectã.

3) Se prinde rotula la bieletã.

6) Se împinge articulaþia interioarã pe arbore (10) pânã
când siguranþa (6) se aºeazã în canalul de pe arbore.

7) Se trage burduful (11) peste articulaþia interioarã ºi
se pune buza burdufului (11) în canalul de pe cãmaºa
bilelor (12).

Important

� Burduful (11) nu trebuie sã fie rãsucit sau cutat.

8) Se strânge colierul mare (7) cu KM-J-22610.

A

A. CUTIA DE VITEZE

Fig. 28 Scoaterea simeringului
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3. CUPLURI DE STRÂNGERE
ªuruburi de fixare ale jambei elastice la ºasiu ................................................................... 30 Nm
Piuliþa rotulei bieletei de direcþie ......................................................................................... 60 Nm
Piuliþa rotulei braþului inferior ............................................................................................... 70 Nm
ªuruburi roatã ...................................................................................................................... 90 Nm
Piuliþã de montare arbore de transmisie la butuc (prima strângere) ................................... 100 Nm
Piuliþã de montare arbore de transmisie la butuc (slãbire ºi restrângere) .......................... 20Nm+90°

A

A. CIOCAN DE PLASTIC

Fig. 29 Instalarea simeringului

A
B

7

8
10

Se strâng

� ªuruburile roþii cu 90 Nm.
� Piuliþele de fixare ale jambei la ºasiu cu 30 Nm.

6) Capacul roþii.
7) Se verificã ºi se completeazã uleiul în cutia de viteze

pânã la nivelul corespunzãtor. Vezi capitolele 8, 9.

A. ªURUBELNIÞÃ
 B. CIOCAN
 7. COLIER BURDUF
 8. BURDUF
10. ARBORE DE TRANSMISIE

Fig. 30 Arborele de transmisie la cutia de viteze

Se strâng

� Piuliþa rotulei bieletei de direcþie cu 60 Nm. Se
pune ºtift dacã este necesar.

� Piuliþa rotulei braþului inferior cu 70 Nm. Se pune
siguranþa.

4) Roata.
5) Se coboarã vehiculul.
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SDV
Figura Nr. sculei ºi funcþia

KM-307-B: Platformã de demontare
Pentru presarea bucºei amortizoare din spate a braþului
inferior. Se foloseºte împreunã cu dornul corespunzãtor.

KM-329A: Presã de arc
Pentru comprimarea arcului jambei.

KM-460-A: Furci de demontare
Pentru scoaterea arborelui de transmisie din cutia de
viteze.

KM-113-2: Suport

KM-161A: Extractor rulmenþi
Utilizat ºi pentru extragerea butucului sincron de la viteza
a 5-a.

KM-158: Dispozitiv de montare ºi demontare
Pentru montarea ºi scoaterea bucºei din faþã a braþului
inferior cu dornul nr. 5 împreunã cu KM-508A.

KM-465-A: Presã pentru arcul din faþã
Pentru presarea arcului din faþã împreunã cu KM-329A ºi
un cârlig.
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Figura Nr. sculei ºi funcþia

KM-508A: Dispozitiv de montare ºi demontare
Pentru montarea ºi demontarea bucºei amortizoare din faþã
a braþului inferior împreunã cu KM-158/5.

KM-331: Cheie profilatã specialã
Pentru demontarea piuliþei plate a amortizorului de pe tubul
suport al jambei.

KM-468: Cheie profilatã de þinere
Pentru a þine contra; se prinde cu douã ºuruburi de roatã
pe butuc.

KM-476: Dispozitiv de mãsurã
Pentru verificare casetã de direcþie.

KM-J-22610: Dispozitiv de montare
Pentru strângerea colierelor burdufului arborelui de transmisie.

KM-507B: Dispozitiv de demontare
Pentru demontarea rotulei bieletei de direcþie ºi a rotulei
braþului inferior.

KM-210-A: Dispozitiv de împingere a volanului
Pentru scoaterea volanului.
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Figura Nr. sculei ºi funcþia

KM-404-A: Dispozitiv de instalare
Pentru instalarea capacelor de protecþie ale ghidajelor etrierilor.

KM-466-A: Dispozitiv de montare ºi demontare
Pentru demontarea ºi remontarea rulmentului în butucul roþii
din faþã.



CIELO FRÂNE  6�1

CAPITOLUL 5

FRÂNE

CUPRINS

DESCRIERE GENERALÃ ................................................................................................................... 6�3

Cilindru principal .............................................................................................................................. 6�3
Funcþionare frânã cu disc ............................................................................................................... 6�3
Frânã cu tambur cu acþionare independentã a saboþilor ............................................................. 6�3
Limitatoare frânã ............................................................................................................................. 6�3
Senzor de nivel al lichidului de frânã............................................................................................ 6�3

INSPECTARE ªI DIAGNOSTICARE .................................................................................................. 6�3

Testare sistem de frânare .............................................................................................................. 6�3

SERVICE PE VEHICUL ...................................................................................................................... 6�5

Contactor lampã de frânã............................................................................................................... 6�5
Umplere rezervor cilindru principal ................................................................................................. 6�5
Aerisire sistem hidraulic al frânei ................................................................................................... 6�5
Spãlare sistem hidraulic al frânei................................................................................................... 6�6
Verificare limitatoare frânã .............................................................................................................. 6�6
Schimbare conducte de frânã ........................................................................................................ 6�6
Inspectare furtunuri de frânã .......................................................................................................... 6�7
Furtun frânã (faþã) ........................................................................................................................... 6�7
Furtun frânã (spate) ........................................................................................................................ 6�8
Frânã de parcare ............................................................................................................................ 6�8
Inspectare plãcuþe frânã ............................................................................................................... 6�10
Inspectare garniturã saboþi ........................................................................................................... 6�10
Discuri de frânã ............................................................................................................................. 6�11
Tamburi de frânã........................................................................................................................... 6�11
Traseu furtun de vacuum al servofrânei ..................................................................................... 6�12
Pedalã de frânã ............................................................................................................................ 6�12

CUPLURI DE STRÂNGERE ............................................................................................................. 6�13

CILINDRU PRINCIPAL

DESCRIERE GENERALÃ ................................................................................................................. 6�14

Cilindru principal ............................................................................................................................ 6�14

SERVICE PE VEHICUL .................................................................................................................... 6�15

Rezervor de lichid de frânã .......................................................................................................... 6�15
Limitatoare frânã ........................................................................................................................... 6�15
Ansamblu cilindru principal ........................................................................................................... 6�16

REPARAÞIE SISTEM ........................................................................................................................ 6�16

Reparaþie capitalã a cilindrului principal ...................................................................................... 6�16

CUPLURI DE STRÂNGERE ............................................................................................................. 6�17



6�2  FRÂNE CIELO

ANSAMBLU DISC DE FRÂNÃ-ETRIER

DESCRIERE GENERALÃ ................................................................................................................. 6�18

SERVICE PE VEHICUL .................................................................................................................... 6�19

Plãcuþe frânã ................................................................................................................................. 6�19
Garniturã de protecþie etrier ......................................................................................................... 6�19
Disc................................................................................................................................................. 6�20
Etrier ............................................................................................................................................... 6�20
Apãrãtoare ..................................................................................................................................... 6�21

REPARAÞIE SISTEM ........................................................................................................................ 6�22

Reparaþie capitalã a etrierului ...................................................................................................... 6�22

CUPLURI DE STRÂNGERE ............................................................................................................. 6�24

ANSAMBLU FRÂNÃ CU TAMBUR

DESCRIERE GENERALÃ ................................................................................................................. 6�25

Frânã cu tambur............................................................................................................................ 6�25

SERVICE PE VEHICUL .................................................................................................................... 6�26

Componentele frânei ..................................................................................................................... 6�26
Reglare frânã ................................................................................................................................. 6�27
Reglare frânã de parcare ............................................................................................................. 6�28
Platou spate................................................................................................................................... 6�28
Cilindru roatã ................................................................................................................................. 6�28

REPARAÞIE SISTEM ........................................................................................................................ 6�29

Reparaþie capitalã a cilindrului ..................................................................................................... 6�29

CUPLURI DE STRÂNGERE ............................................................................................................. 6�29

ANSAMBLU SERVOFRÂNÃ

INFORMAÞII GENERALE ................................................................................................................. 6�30

SERVICE PE VEHICUL .................................................................................................................... 6�30

Furtun de vacuum ......................................................................................................................... 6�30
Verificare funcþionare servofrânã ................................................................................................. 6�31

REPARAÞIE SISTEM ........................................................................................................................ 6�31

Reparaþie capitalã ansamblu servofrânã ..................................................................................... 6�31

CUPLURI DE STRÂNGERE ............................................................................................................. 6�32

SPECIFICAÞII GENERALE ªI CUPLURI DE STRÂNGERE ......................................... 6�33

S.D.V. ................................................................................................................................ 6�34



CIELO FRÂNE  6�3

1. DESCRIERE GENERALÃ

1-1. CILINDRU PRINCIPAL
Cilindrul principal este proiectat pentru utilizarea într-
un sistem hidraulic împãrþit diagonal. El îndeplineºte
funcþiile unui cilindru principal dual standard având în
plus un senzor de nivel ºi supape limitatoare pentru
circuitele de frânã spate.

1-2. FUNCÞIONARE FRÂNÃ CU DISC
La aplicarea frânei, se exercitã presiune atât asupra
fundului pistonului cât ºi asupra fundului alezajului
cilindrului. Presiunea aplicatã asupra pistonului se
transmite plãcuþei interioare, împingând-o spre suprafaþa
interioarã a discului. Presiunea aplicatã asupra fundului
cilindrului forþeazã etrierul sã alunece pe ghidaje spre
axa vehiculului. Cum întregul etrier se miºcã, miºcarea
face ca partea exterioarã a etrierului sã aplice presiune
asupra plãcuþei exterioare, împingând-o spre faþa
exterioarã a discului. Pe mãsurã ce presiunea creºte,
plãcuþele sunt presate pe feþele discului cu forþã sporitã,
producând oprirea vehiculului. La eliberarea pedalei de
frânã, presiunea scade ºi datoritã etanºãrii pistonului
acesta este tras uºor înapoi, ducând la o apãsare mai
micã asupra discului din partea plãcuþelor. Uzura
plãcuþelor este compensatã automat prin acþiunea de
alunecare a etrierului.

1-3. FRÂNÃ CU TAMBUR CU ACÞIONARE
INDEPENDENTÃ A SABOÞILOR
Frâna din spate este o frânã cu tambur cu acþionare
independentã a saboþilor. La aceastã frânã, arcurile de
revenire þin ambii saboþi pe cilindru la partea superioarã
ºi pe reazeme la partea de jos. Când frâna este aplicatã,
cilindrul miºcã ambii saboþi spre tambur. Sabotul din faþã
se aºeazã în tambur ºi se automenþine în contact în
timpul frânãrii la mers înainte. În timpul frânãrii la mers
înapoi, sabotul din spate se aºeazã în tambur ºi se
automenþine în contact.

1-4. LIMITATOARE FRÂNÃ
Aceste supape limiteazã presiunea de ieºire la frâna
din spate când s-a atins o presiune predeterminatã în
cilindrul principal. Acest lucru este util când la frâna din
spate este necesarã o forþã mai micã pentru obþinerea
frânãrii optime ºi este întâlnit în configuraþiile frânelor
disc/tambur.

1-5. SENZOR DE NIVEL AL LICHIDULUI DE
FRÂNÃ
Cilindrul principal este echipat cu un senzor de nivel al
lichidului. Acest senzor va activa martorul �BRAKE"
(frânã) din tabloul de bord dacã se detecteazã un nivel
scãzut al lichidului de frânã. Când nivelul lichidului este
corectat martorul �BRAKE" se stinge. Pentru detalii
electrice asupra sistemului de avertizare �BRAKE", vezi
capitolul 14 �Diagnosticare electricã".

2. INSPECTARE ªI DIAGNOSTICARE

2-1. TESTARE SISTEM DE FRÂNARE
Frânele trebuiesc încercate pe un drum uscat, curat,
fãrã asperitãþi ºi fãrã pante. Un test bun al
performanþelor frânãrii nu poate fi fãcut dacã drumul este
ud, alunecos sau acoperit cu nisip astfel încât toate roþile
nu au aceeaºi aderenþã. De asemenea testul va fi
afectat în mod negativ dacã drumul este denivelat în
aºa mãsurã încât roþile au tendinþa de a se desprinde
de pe sol.
Frânele se testeazã la diferite viteze ale vehiculului
apãsând pedala ºi mai tare ºi mai uºor; totuºi, trebuie
evitatã blocarea frânelor ºi patinajul roþilor. Blocarea
frânelor ºi patinajul roþilor la o frânare bruscã nu indicã
o frânare eficientã. Dacã roþile se învârt, vehiculul se
opreºte pe o distanþã mai scurtã decât în cazul frânelor
blocate. Aderenþa între roatã ºi drum este mai mare
înainte de intrarea în alunecare a roþilor.
Sistemul de frânare este proiectat ºi reglat astfel încât
sã fie evitatã blocarea roþilor, cu excepþia cazului când
apar nivele foarte mari de decelerare. El este astfel
proiectat fiindcã distanþa cea mai scurtã de frânare ºi
controlul cel mai eficient sunt obþinute fãrã blocarea
frânei.
Din cauza capacitãþii mari de decelerare, pedala va þine
mai tare la nivele înalte de decelerare.

Condiþii externe care afecteazã performanþele
frânei
1) Pneuri. Pneurile cu contact ºi aderenþã la drum

inegale determinã frânare inegalã. Pneurile trebuie
umflate egal, ºi suprafeþele de rulare ale pneurilor
din stânga ºi din dreapta trebuie sã fie aproximativ
egale.

2) Încãrcarea vehiculului. Când un vehicul este
încãrcat neuniform, roþile mai încãrcate necesitã un
efort de frânare mai mare. Un vehicul prea încãrcat
necesitã un efort mai mare de frânare.

3) Alinierea roþilor. Proasta aliniere a roþilor, în spe-
cial reglajul defectuos al unghiurilor de fugã ºi de
cãdere determinã la frânare deviaþii de traiectorie.

Martorii de avertizare
Sistemul de frânare are o luminã de avertizare
(martor) �BRAKE" localizatã în tabloul de bord. Când
cheia de contact este în poziþia �Start", martorul
�BRAKE" trebuie sã licãreascã ºi sã se stingã când cheia
se întoarce în poziþia �Pornit".
Martorul �BRAKE" este activat în urmãtoarele situaþii:
1) Frâna de parcare este acþionatã. Lumina este

aprinsã când frâna de parcare este acþionatã ºi cheia
de contact este pe poziþia �Pornit".

2) Nivel scãzut de lichid. Un nivel scãzut al lichidului în
cilindrul principal duce la aprinderea martorului
�BRAKE".

Scurgeri ale lichidului de frânã
Cu motorul mergând la ralanti ºi cu levierul de schimbare
a vitezelor în poziþia neutrã, se apasã pedala de frânã
cu o presiune care se menþine constantã. Dacã pedala
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 1. FURTUN-FRÂNÃ SF
 2. CONDUCTÃ DE FRÂNÃ
 3. FURTUN-FRÂNÃ DF
 4. CILINDRU PRINCIPAL

 5. CLEMÃ-FURTUN FRÂNÃ
 6. FURTUN-FRÂNÃ DS
 7. FURTUN-FRÂNÃ SS
 8. CLEMÃ

13. TAMBUR FRÂNÃ-SS
14. TAMBUR FRÂNÃ-DS

 9. ETRIER-SF
10. ETRIER-DF
11. ªURUB
12. ETANªÃRI

Fig. 1  Sistemul de frâne

Lichid de frânã necorespunzãtor sau contaminat
Un lichid de frânã necorespunzãtor, ulei mineral sau apã
în lichidul de frânã pot cauza fierberea lichidului de frânã
sau deteriorarea componentelor de cauciuc din sistemul
hidraulic.
Dacã la pistonul primar se observã umflãturi, atunci
componentele de cauciuc sunt deteriorate. Aceastã
deteriorare poate fi evidenþiatã ºi de umflarea etanºãrilor
pistonului cilindrului roþii la roþile cu frânã cu tambur.
Dacã pãrþile din cauciuc sunt deteriorate, toate
componentele sistemului hidraulic se dezasambleazã
ºi se spalã cu alcool. Înainte de asamblare se usucã
componentele cu aer comprimat pentru a împiedica
pãtrunderea alcoolului în sistem. Se înlocuiesc toate
componentele de cauciuc din sistem, inclusiv furtunurile.
De asemenea, când se lucreazã la mecanismele frânei,
se verificã dacã existã lichid pe plãcuþe. Dacã se
gãseºte o cantitate excesivã de lichid, se înlocuiesc
plãcuþele.
Dacã etanºãrile pistonului cilindrului principal sunt
corespunzãtoare, se verificã dacã existã scurgeri sau
supraîncãlziri. Dacã nici acestea nu sunt gãsite, se
scurge lichidul, se spalã cu lichid curat de frânã, se
reumple ºi apoi se aeriseºte sistemul.

coboarã încet, ar putea exista scurgeri la sistemul
hidraulic. Se face o verificare vizualã pentru a confirma
presupusele scurgeri.
Se verificã nivelul de lichid în cilindrul principal. O
scãdere uºoarã a nivelului de lichid din cilindru rezultã
în urma uzurii normale a plãcuþelor, iar un nivel anormal
de scãzut indicã o scurgere în sistem. Sistemul hidraulic
poate avea pierderi atât interne cât ºi externe. Vezi
�Verificarea cilindrului principal". De asemenea, sistemul
poate trece acest test în aparenþã ºi sã aibã totuºi
scurgeri uºoare.
Dacã nivelul lichidului este normal, se verificã reglajul
tijei de împingere a servofrânei. Dacã se observã o
lungime incorectã la tija de împingere, se regleazã sau
se înlocuieºte tija. Se verificã reglajul frânei de serviciu
ºi reglajul frânei de parcare.

Verificarea cilindrului principal
Prin aceste verificãri nu se pot determina toate defectele
cilindrului principal.
1) Se verificã dacã existã lichid în jurul cilindrului

principal ºi se verificã corpul cilindrului principal sã
nu aibã spãrturi. Scurgerile sunt indicate dacã existã
cel puþin o picãturã de lichid. Dacã cilindrul este
umed, aceasta nu este o situaþie anormalã.

2) Se verificã dacã articulaþia pedalei de frânã nu este
blocatã ºi dacã reglajul tijei de împingere este corect.
Dacã aceste verificãri dau rezultate satisfãcãtoare,
se demonteazã cilindrul principal ºi se verificã dacã
cilindrul principal nu este umflat sau alungit ºi dacã
garniturile pistonului primar nu sunt umflate sau
alungite. Dacã garniturile sunt umflate, se presupune
cã lichidul de frânã este necorespunzãtor sau
contaminat. Dacã lichidul este contaminat, trebuie
dezasamblate toate componentele ºi curãþate; toate
componentele de cauciuc trebuie înlocuite ºi toate
conductele trebuie golite.
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3. SERVICE PE VEHICUL

3-1. CONTACTOR LAMPÃ DE FRÂNÃ
Vezi capitolul 14.

3-2. UMPLERE REZERVOR CILINDRU
PRINCIPAL
OBSERVAÞIE: Nu utilizaþi decât lichidul recomandat. Nu
utilizaþi un container care a fost folosit pentru lichide pe
bazã de þiþei sau un container ud. Lichidele pe bazã de
þiþei cauzeazã umflãri ºi distorsiuni ale componentelor de
cauciuc ale sistemului hidraulic de frânare, iar apa se
amestecã cu lichidul de frânã, determinând scãderea
temperaturii de fierbere a acestuia. Þineþi containerele
pentru lichid de frânã acoperite pentru a preveni
contaminarea lichidului.
Rezervorul cilindrului principal trebuie pãstrat umplut
corespunzãtor pentru a preveni pãtrunderea aerului ºi
umezelii în sistemul hidraulic. Totuºi, din cauza dilatãrii
datorate cãldurii absorbite de la frânã ºi motor, rezervorul
nu trebuie supraumplut.
Rezervorul de lichid al frânei este poziþionat pe cilindrul prin-
cipal, care este localizat sub capotã în partea stângã a
acesteia.
Se curãþã cu grijã capacul rezervorului înainte de scoatere
pentru a evita pãtrunderea mizeriei în rezervor. Se scoate
capacul. Se adaugã lichid pânã se aduce nivelul la semnul
de plin de pe exteriorul rezervorului. Se utilizeazã lichid
pentru frâne Delco Supreme No. 11 sau un echivalent.
Lichidul trebuie sã fie �DOT 3".

Aerisirea manualã
Figura 2
La frânele asistate, se eliminã rezerva de vacuum a
servofrânei aplicând frâna de câteva ori cu motorul oprit
pânã când întreaga rezervã este epuizatã.
1) Se þine rezervorul cilindrului principal umplut cel puþin

pânã la jumãtate cu lichid de frânã în timpul operaþiei
de aerisire.

2) Dacã se presupune cã existã aer în cilindrul princi-
pal, atunci acesta trebuie aerisit înaintea oricãrui
cilindru sau etrier de la roþi în felul urmãtor:

Se demonteazã sau se deconecteazã

a. Racordul(-rile) conductei frânei din faþã de la
cilindrul principal.

b. Se permite lichidului de frânã sã se scurgã în
cilindrul principal pânã când începe sã curgã din
racordul conductei din faþã.

Se monteazã sau se conecteazã

c. Conducta(-ele) din faþã la cilindrul principal ºi se
strâng.

d. Se apasã pedala încet o singurã datã ºi se þine
apãsatã. Se slãbeºte racordul conductei frânei
din faþã la cilindrul principal pentru a scoate aerul
din cilindru. Se strânge racordul ºi apoi se
elibereazã încet pedala. Se aºteaptã 15
secunde. Se repetã operaþiunea, inclusiv pauza
de 15 secunde, pânã când tot aerul este scos
din alezajul cilindrului. Trebuie avut grijã sã se
previnã contactul lichidului de frânã cu suprafeþe
vopsite.

e. Dupã ce tot aerul a fost scos din racordul(-rile)
din faþã, se aeriseºte cilindrul principal la racordul
(-rile) din spate în acelaºi mod ca la cele din faþã,
ca la pasul �d".

f. Dacã se ºtie cã nu existã aer în etrieri ºi în cilindrii
roþii, atunci aerisirea lor nu este necesarã.

3) Etrierii ºi cilindrii roþii sunt aerisiþi numai dupã ce a
fost scos tot aerul din cilindrul principal.
a. Se pune o cheie de mãrime adecvatã pe supapa

de aerisire. Se ataºeazã un tub transparent pe
capul supapei de aerisire ºi se lasã tubul sã
atârne scufundat în lichid de frânã într-un
container transparent.

b. Se apasã pedala încet o singurã datã ºi se þine
apãsatã. Se slãbeºte supapa de aerisire pentru
a scoate aerul din cilindru. Se strânge supapa ºi
se elibereazã încat pedala. Se aºteaptã 15
secunde. Se repetã operaþiunea, inclusiv pauza
de 15 secunde, pânã când tot aerul este scos.
Este posibilã repetarea de 10 ori sau mai mult a
operaþiunii pânã la eliminarea completã a aerului.
O pompare rapidã a pedalei împinge pistonul
secundar al cilindrului principal în alezaj astfel
încât aerisirea devine dificilã.

unui nivel scãzut de lichid sau prin deconectarea
conductelor de la cilindrul principal. Dacã o conductã
este deconectatã la o roatã, numai cilindrul/etrierul acelei
roþi trebuie aerisit. Dacã conductele sunt deconectate
la orice racord localizat între cilindrul principal ºi frâne,
atunci sistemul deservit de conducta deconectatã
trebuie aerisit.

3-3. AERISIRE SISTEM HIDRAULIC AL
FRÂNEI
Operaþiunea de aerisire este necesarã pentru a scoate
aerul din sistemul hidraulic al frânei ori de câte ori este
introdus aer în sistem.
Este posibil sã fie necesarã aerisirea sistemului hidraulic
la toate cele patru roþi dacã a fost introdus aer datoritã

 A. CONTAINER
 B. TUB (SCUFUNDAT ÎN LICHID DE FRÂNÃ)
 C. CHEIE
 9. ETRIER
15. SUPAPÃ DE AERISIRE

Fig. 2  Aerisirea frânei
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Toate componentele de cauciuc care au intrat în contact
cu lichid contaminat trebuie schimbate.

4) Ordinea de aerisire:
a. Dreapta spate.
b. Stânga faþã.
c. Stânga spate.
d. Dreapta faþã.

5) Se verificã pedala de frânã sã nu fie elasticã. Dacã
pedala este elasticã se repetã întreaga procedurã
de aerisire.

Aerisirea sub presiune
Necesar de scule:

Aerisitor cu diafragmã
Adaptor pentru aerisitor

Echipamentul de aerisire sub presiune trebuie sã fie de
tipul cu diafragmã. Trebuie sã aibã o diafragmã de
cauciuc între sursa de aer ºi lichidul de frânã pentru a
preveni intrarea aerului, umezelii, uleiului ºi a altor
contaminanþi în sistemul hidraulic.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Adaptorul aerisitorului la cilindrul principal.
2) Se încarcã bila aerisitorului la140 pânã la 172 kPa.
3) Se conecteazã conducta la adaptor ºi se deschide

supapa conductei.
4) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi

capitolul 1.
5) Se prinde furtunul aerisitorului la supapa de aerisire

ºi se scufundã capãtul opus într-un container curat,
parþial umplut cu lichid de frânã.

6) Se deschide supapa de aerisire 1/2 pânã la 3/4 de
turã ºi se lasã lichidul sã curgã pânã când nu se
mai observã aer în lichid.

7) Ordinea de aerisire:
a. Dreapta spate.
b. Stânga faþã.
c. Stânga spate.
d. Dreapta faþã.

Se inspecteazã

� Se verificã pedala de frânã sã nu fie elasticã.
Dacã pedala este elasticã se repetã întreaga
procedurã de aerisire.

ATENÞIE: Dupã operaþiunea de aerisire, rezervorul
frânei poate fi presurizat. Pentru a proteja suprafeþele
vopsite ºi/sau operatorul de contactul cu lichidul de
frânã, în timpul deconectãrii furtunului aerisitorului
sau deºurubãrii capacului adaptorului, acoperiþi
capacul ºi racordul cu un prosop.

3-4. SPÃLARE SISTEM HIDRAULIC AL
FRÂNEI

Este recomandat ca întregul sistem hidraulic sã fie
spãlat atent cu lichid de frânã curat de câte ori sunt
puse componente noi în sistemul hidraulic. Aproximativ
un sfert din lichid este necesar pentru spãlarea
sistemului hidraulic.
Sistemul trebuie spãlat dacã existã bãnuieli privind
norma lichidului din sistem sau cã s-a folosit lichid care
conþine cea mai slabã urmã de lichide pe bazã de þiþei.

3-5. VERIFICARE LIMITATOARE FRÂNÃ

Necesar de scule:
Manometru (2)

Se verificã limitatoarele de frânã utilizând douã
manometre. La verificare, asiguraþi-vã cã presiunea în
circuitul hidrauluic este mãsuratã simultan ºi diagonal
pe faþã ºi spate.

Se mãsoarã

1) Se scoate supapa de aerisire ºi se instaleazã un
manometru pe unul din cilindrii frânei din spate.

2) Se scoate supapa de aerisire ºi se instaleazã un alt
manometru pe cilindrul diagonal opus al frânei din
faþã.

3) Creaþi presiune apãsând ferm pedala de frânã de
câteva ori. (Presiunea indicatã de manometru nu
este stabilã ºi reprezintã presiunea efectivã din
sistemul hidraulic al frânei.)

4) Creaþi presiune pânã când  valorile de test din tabelul
de test al supapei de reglare (Fig. 4) sunt atinse.

Important

� Dacã presiunea este mai mare de 10000 kPa,
valoarea cititã pe manometru nu este precisã.

5) Se scot manometrele de pe partea testatã a
circuitului ºi se repetã testele pe restul circuitului.

3-6. SCHIMBARE CONDUCTE DE FRÂNÃ

Necesar de scule:
Dispozitiv pentru þevi ISO

ATENÞIE: Nu se utilizeazã conducte de cupru
deoarece cuprul se crapã datoritã oboselii ºi se
corodeazã, ceea ce poate duce la defectarea frânei.
Se utilizeazã conducte de oþel cu perete de grosime
dublã.

500

3900±200

5100±300

Presiunea de
intrare cititã la
manometru
pe partea din
faþã în kPa

Presiunea de
ieºire cititã la
manometru
pe partea din
spate în kPa

Motor
1,5L

Fig. 4  Tabelul de test al limitatoarelor de frânã

500

6000

10000

Motor
sau
model

Numãr de referinþã
pt. gradientul de
presiune ºi
presiunea de
reglare pe carcasa
supapei

3/30



CIELO FRÂNE  6�7

Fig. 6  Poziþionarea conductelor de frânã

3-7. INSPECTARE FURTUNURI DE FRÂNÃ

Se inspecteazã (Fig. 5 ºi 6)

Furtunurile sistemului hidraulic al frânei trebuie
inspectate cel puþin de douã ori pe an. Furtunul de frânã
trebuie verificat la avarieri datorate drumului, crãpãturi
ºi uzuri de frecare ale învelºului exterior, ºi la scurgeri
ºi umflãturi. Se inspecteazã dacã poziþionarea ºi
montarea furtunului sunt corecte. Un furtun de frânã
care freacã pe componentele suspensiei se uzeazã
ºi se defecteazã. Pentru o inspecþie adecvatã s-ar
putea sã fie necesare o lampã ºi o oglindã. Dacã oricare
din situaþiile enumerate mai sus este observatã la un
furtun, acesta se reparã sau se înlocuieºte, dupã caz.

1. FURTUN-FRÂNÃ STG.
FAÞÃ

2. CONDUCTÃ
3. FURTUN-FRÂNÃ

DR. FAÞÃ
4. CILINDRU PRINCIPAL

5. SIGURANÞÃ
6. FURTUN-FRÂNÃ

DR. SPATE
7. FURTUN-FRÂNÃ

STG. SPATE
8. CLEMÃ

OBSERVAÞIE: Nu permiteþi componentelor frânei,
cum sunt etrierii, sã atârne de furtunurile flexibile,
acestea putându-se deteriora.

3-8. FURTUN FRÂNÃ (FAÞÃ)

Se demonteazã sau se deconecteazã(Fig. 5)

Partea stângã
1) Se ridicã vehiculul, vezi capitolul 1.
2) Conducta de pe suportul furtunului.
3) Furtunul ºi suportul furtunului de la suportul de pe

pasajul roþii.
4) ªurubul (11) din etrierul (10) ºi se scot inelele de

etanºare ºi furtunul.

Partea dreaptã
1) Conducta de pe suportul furtunului.
2) Plãcuþa de blocare.
3) Furtunul din suport.
4) ªurubul de la etrier ºi se scot inelele de etanºare ºi

furtunul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Un furtun nou de frânã la etrier cu inele de etanºare
noi ºi ºurub nou.

2) Furtunul frânã stânga ºi suportul de pe pasajul roþii.

Se strânge

� ªurubul suportului � 80 Nm.

Fig. 5  Furtun frânã faþã

FAÞÃ
2

3

11

10

12

5

VEDERE PARTEA
DREAPTÃ
(PARTEA STÂNGÃ IDENTIC)
 2. CONDUCTÃ  FRÂNÃ
 3. FURTUN-FRÂNÃ DR.

FAÞÃ
 5. SIGURANÞÃ
10. ETRIER-DR. FAÞÃ
11. ªURUB
12. GARNITURI
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3) Conducta la furtun.

Se strânge

� ªurubul suportului � 16 Nm.
4) Furtunul frânã dreapta în suportul de pe partea

lateralã a cadrului � atenþie la suprafeþele plate.
5) Plãcuþa de blocare.
6) Conducta la furtun.

Se strânge

� ªurubul suportului � 16 Nm.
7) Se coboarã vehiculul.
8) Se aerisesc frânele.
9) Se verificã sistemul de frânare dacã are scurgeri.

3-9. FURTUN FRÂNÃ (SPATE)

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 7)

1) Se ridicã vehiculul, vezi capitolul 1.
2) Conductele de frânã de la furtun.
3) Amândouã siguranþele de la furtun (5).
4) Furtunul (6) din suport (16).

Se monteazã sau se conecteazã

Fig. 7  Furtun frânã spate

1) Un furtun de frânã nou cu partea platã în partea platã
a suportului.
� Pãrþile plate trebuie montate în suport fãrã

rãsucire.
2) Conductele de frânã la furtun.

Se strânge

� ªurubul suportului � 12~18 Nm (Control 16Nm).

FAÞÃ

VEDERE PARTEA
DREAPTÃ
(PARTEA STÂNGÃ IDENTIC)

3) Siguranþele.
4) Se coboarã vehiculul.
5) Se aerisesc frânele.
6) Se verificã sistemul de frânare dacã are scurgeri.

3-10. FRÂNÃ DE PARCARE

Pentru a preveni distrugerea filetului tijei de reglare a
frânei de mânã când se face service la frâna de mânã
ºi la  cabluri, sunt recomandate urmãtoarele:

Se curãþã

� Înainte de a roti  piuliþa de reglare, se curãþã filetele
expuse de o parte ºi alta a piuliþei.

� Se ung filetele tijei de reglare înainte de a roti piuliþa.

Reglarea frânei de mânã
� Pentru procedeul de reglare al frânei de parcare, vezi

capitolul Ansamblu frânã cu tambur.

Levierul

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 8 ºi 9)

1) Se ridicã vehiculul. Vezi capitolul 1.
2) Piuliþele de la scutul termic ºi se coboarã scutul pe

toba de eºapament.

Se mãsoarã

� Se mãsoarã lungimea filetului de la capul tijei de
împingere la piuliþa hexagonalã.

3) Piuliþa de la tija de împingere (105).
4) Plãcuþa de blocare ºi egalizatorul de întindere a

cablului (103).
5) Manºonul de cauciuc de la ºasiu.
6) Se coboarã vehiculul.
7) Ornamentele din spate de la glisierele scaunului.
8) Se scot ºuruburile de la scaunul ºoferului ºi se

scoate scaunul.
9) Se ridicã mocheta din spate.
10) ªuruburile de montare ale levierului frânei de

parcare.
11) Se demonteazã levierul frânei de mânã (102) ºi  tija

de împingere de la ºasiu.
12) Se deºurubeazã ºi se scoate întrerupãtorul

martorului frânei de parcare de pe levier.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se prinde întrerupãtorul martorului frânei de parcare
pe levier.

Se strânge

� 25 Nm.
2) Levierul frânei de parcare la ºasiul vehiculului cu

ºuruburi.

 2.  CONDUCTÃ FRÂNÃ
 5. SIGURANÞÃ

 6. FURTUN-FRÂNÃ DR. SPATE
16. SUPORT
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Fig. 8  Frânã de mânã

100. SIGURANÞÃ
101. CLEMÃ
102. ANSAMBLU  LEVIER
103. EGALIZATOR

104. DISTANÞOR
105. PIULIÞÃ
106. CABLU
107. CLEMÃ

Fig. 9  Ansamblu levier frânã de mânã

3) Tamburul frânei.
� Dacã este necesar, se apasã levierul sabotului

înapoi prin orificiul de acces din platoul spate
astfel încât tamburul sã poatã fi scos.

4) Se ridicã vehiculul.
5) Piuliþele de la scutul termic ºi se coboarã scutul pe

toba de eºapament.

201. TIJÃ-LEVIER
202. ªURUB-CLICHET
203. BUCªÃ
204. ªURUB
205. BUCªÃ
206. ÎNTRERUPÃTOR-AVERTIZARE
207. PIULIÞÃ HEXAGONALÃ
208. LEVIER
209. MÂNER

210. BUTON-MÂNER
211. ARC
212. CLICHET
213. CLICHET
214. GHIDAJ
215. TIJÃ

Se strâng

� 25 Nm
3) Se aºeazã la loc mocheta din spate.
4) Scaunul ºoferului ºi se strâng toate siguranþele.

Se strâng

� 20 Nm
5) Capacul de protecþie de pe glisiera scaunului din

dreapta.
6) Se elibereazã frâna de parcare.
7) Se ridicã vehiculul, vezi capitolul 1.
8) Manºonul de cauciuc pe tija de împingere ºi se in-

troduce manºonul în ºasiu.
� Asiguraþi-vã cã montarea este corectã.

9) Cablul frânei de parcare (106) la egalizatorul (103).
� Se monteazã egalizatorul cablului frânei de

parcare ºi plãcuþa de blocare pe tija de împingere
ºi se regleazã piuliþa cu autoblocare nouã la
poziþia mãsuratã la scoatere.

10) Se verificã reglajul frânei de parcare ºi se corecteazã
dacã este necesar, vezi capitolul Ansamblu frânã
cu tambur pentru procedeul de reglare.

11) Scutul termic.
12) Se coboarã vehiculul.

Cablul frânei de parcare

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 8 ºi
9)

1) Se elibereazã frâna de parcare.
2) Se ridicã uºor vehiculul ºi se scot roþile din spate.



6�10  FRÂNE CIELO

6) Cablul (106) de la egalizator (103).
� Înainte de deºurubarea egalizatorului, se mãsoarã

lungimea liberã a filetului pe tija de împingere.
7) Cablul frânei de parcare (106) din ghidajele din

tunelul transmisiei.
8) Ghidajele de plastic din suportul de pe rezervorul de

benzinã.
9) Cablul frânei de parcare din ghidajele de la puntea

spate.
10) Inelul de siguranþã al cablului frânei de parcare din

manºonul de plastic din platoul spate utilizând o
sculã cu vârf.

11) Cablul frânei de parcare din levierul sabotului frânei
de parcare ºi se scoate din prinderea de pe platoul
spate.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Un cablu nou în platoul spate a frânei ºi se prinde la
levierul sabotului frânei de parcare.

2) Se introduce manºonul de plastic în platoul spate a
frânei ºi se preseazã inelul de siguranþã.
� Asiguraþi-vã cã este poziþionat corect cablul frânei

de parcare.
3) Tamburii ºi ºuruburile de fixare.

� Dacã levierul sabotului frânei de parcare a fost
împins înapoi înaintea demontãrii tamburului,
acum se împinge în faþã ºi se face reglarea frânei
de parcare. Pentru reglare vezi capitolul respectiv.

4) Cablul frânei de parcare (106) în ghidajul de pe
puntea  spate ºi se introduce manºonul de plastic în
suportul de pe rezervorul de benzinã.

5) Cablul frânei de parcare în ghidajele din tunelul
transmisiei, asigurându-vã cã ghidajul negru este
instalat deasupra.

6) Egalizatorul (103) ºi plãcuþa de blocare la cablul
frânei de parcare. Se monteazã pe tija de împingere
ºi se strânge piuliþa hexagonalã nouã la dimensiunea
mãsuratã anterior.

7) Scutul termic.
8) Dacã levierul sabotului frânei de parcare a fost

împins înapoi înaintea demontãrii tamburului, se face
reglarea frânei de parcare. Pentru reglare vezi
capitolul respectiv.

9) Roþile.

Se strâng

� ªuruburile roþii � 90 Nm
10) Se coboarã vehiculul.

Mânerul frânei de parcare

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se scoate mânerul de la levierul frânei de parcare
utilizând o panã de plastic sau de metal.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se împinge mânerul nou pe levierul frânei de parcare
cât îi este permis.
� Asiguraþi-vã cã suprafaþa profilatã a mânerului

este orientatã în jos.
2) Se încãlzeºte mânerul cu un uscãtor cu aer cald la

aproximativ 70°C.
3) Se împinge mânerul pe levier pânã când se opreºte.

3-11. INSPECTARE PLÃCUÞE FRÂNÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se ridicã vehiculul, vezi capitolul 1.
2) Roata.

� Se marcheazã poziþia roþii faþã de butuc.

Se inspecteazã

� Se verificã vizual plãcuþa frânã prin partea de sus
a etrierului  pentru:
� Grosime minimã
� Uzurã inegalã

Se mãsoarã

� Grosimea minimã totalã a plãcuþei � 7 mm.

Important

� Plãcuþele se înlocuiesc la ambele roþi odatã, vezi
capitolul respectiv.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Roata.

Se strâng

� ªuruburile roþii � vezi capitolul Roþi ºi pneuri.
2) Se coboarã vehiculul.

3-12. INSPECTARE GARNITURÃ SABOÞI

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se ridicã vehiculul, vezi capitolul 1.
2) Dopul din gaura de vizitare a garniturii sabotului din

platoul spate al frânei.

Se inspecteazã

� Se verificã vizual garniturile saboþilor dacã sunt
uzate, prin gaura de vizitare.

� Se pune la loc dopul.
3) Dacã verificarea prin gaura de vizitare nu este

relevantã, se scoate tamburul ºi se mãsoarã
grosimea garniturii sabotului.
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 A. COMPARATOR
10. ETRIER-DR. FAÞÃ
16. DISC-DR. FAÞÃ

Fig. 10  Verificarea bãtãii laterale

Important

� Saboþii ºi garniturile saboþilor se schimbã la
ambele roþi odatã, vezi Ansamblu frânã cu

tambur.

4) Se instaleazã tamburul ºi ºurubul de fixare (dacã a
fost scos).

5) Roata (dacã a fost scoasã).

Se strâng

� ªuruburile roþii � 90Nm.
6) Se coboarã vehiculul.

3-13. DISCURI DE FRÂNÃ

Verificarea variaþiei de grosime

Se mãsoarã

1) Variaþia de grosime poate fi verificatã mãsurând
grosimea discului în patru sau mai multe puncte de
pe circumferinþa discului. Toate mãsurãtorile
trebuiesc fãcute la aceeaºi distanþã de marginea
discului.

2) Un disc la care existã o variaþie mai mare de 0,1
mm poate cauza vibraþii ale pedalei ºi/sau vibraþii
ale pãrþii frontale a vehiculului în timpul aplicãrii
frânei. Un disc care nu îndeplineºte specificaþiile
de grosime trebuiesc rectificate conform
specificaþiilor sau schimbate.

Toleranþele discului ºi gradul de prelucrare al
suprafeþei
La fabricarea discului de frânã, toleranþele suprafeþei
de frânare la variaþie a grosimii ºi bãtaie lateralã sunt
foarte mici. Pãstrarea unor toleranþe mici la forma
suprafeþelor de frânare este necesarã pentru a avea o
frânare linã.

În plus faþã de aceste toleranþe, rugozitatea suprafeþei
trebuie menþinutã la o anumitã valoare. Controlul
gradului de prelucrare al suprafeþei de frânare este
necesar pentru a preveni smuciturile ºi funcþionarea
neregulatã ºi pentru a prelungi durata de viaþã a
plãcuþelor.

Urmele uºoare de pe suprafeþele discurilor, ce apar în
urma unei uzuri normale, care nu au o adâncime mai
mare de 0,40 mm, nu influenþeazã operaþia de frânare.

Verificarea bãtãii laterale
Necesar de scule:

Comparator

1) Se pune schimbãtorul de viteze în poziþia �NEUTRU".

Se mãsoarã

� Grosimea minimã a garniturii sabotului � 0,5 mm
deasupra oricãrui cap de nit.

2) Se ridicã vehiculul, vezi capitolul 1.

3) Se scoate roata din faþã.

� Se marcheazã poziþia roþii faþã de butuc.

4) Se strânge discul de frânã la butuc cu douã ºuruburi
ale roþii.

5) Se strânge un comparator pe etrier.

Se mãsoarã (Fig. 10)

� Se aºeazã palpatorul aparatului la aproximativ 10
mm de marginea discului, perpendicular pe disc
ºi apãsat puþin.

� Bãtaia lateralã admisibilã = maxim 0,1 mm

� Dacã bãtaia lateralã este mai mare decât cea
specificatã, asiguraþi-vã cã nu este noroi între disc
ºi butuc ºi suprafeþele de contact sunt netede ºi
nu au bavuri. La aceastã mãsurãtoare trebuie sã
vã asiguraþi înainte cã butucul nu are bãtaie ºi
nici  rulmentul nu are joc.

6) Se scoate comparatorul.

7) Se scot ºuruburile roþii.

8) Se pune roata ºi se strâng ºuruburile roþii � 90Nm.

9) Se coboarã vehiculul.

Rectificarea discului
Cum un control precis al toleranþelor este necesar pentru
o funcþionare corectã a frânelor cu disc, rectificarea
discului trebuie fãcutã numai cu echipament de mare
precizie.

3-14. TAMBURI DE FRÂNÃ

Se inspecteazã

De câte ori sunt scoºi, tamburii de frânã trebuiesc
curãþaþi cu atenþie ºi verificaþi pentru crãpãturi, zgârieturi,
ºanþuri adânci, abateri dimensionale ºi conicitate.
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Fig. 11  Montarea pedalei de frânã

301. PLÃCUÞÃ

302. BRAÞ

303. ARC-BLOCARE

304. PIULIÞÃ

305. ªAIBÃ

306. AX

307. ARC DE READUCERE

308. PEDALÃ-FRÂNÃ

309. GARNITURÃ-PEDALÃ

301

302

303
304

305
306

307

308

309
304

305

Tambur crãpat, zgâriat sau cu ºanþuri adânci
Un tambur crãpat este periculos pentru intervenþiile
viitoare ºi trebuie înlocuit. Nu încercaþi sã sudaþi un
tambur crãpat.
Zgârieturile uºoare se netezesc cu pânzã abrazivã.
Zgârieturile mai adânci sau cu întindere mare determinã
o uzurã excesivã a garniturilor saboþilor, ºi poate fi
necesarã rectificarea suprafeþei de frânare a tamburului.
Dacã garniturile saboþilor sunt uºor uzate (dar
reutilizabile) ºi tamburul are ºanþuri, tamburul se
ºlefuieºte cu pânzã abrazivã finã dar nu trebuie
rectificat. Eliminarea tuturor ºanþurilor de pe tambur ºi
netezirea striaþiilor de pe garniturile saboþilor necesitã
îndepãrtarea unui strat prea mare de metal ºi de
garniturã a sabotului, în timp ce dacã sunt lãsate,
ºanþurile ºi striaþiile se potrivesc ºi se poate obþine o
funcþionare satisfãcãtoare.
Dacã se înlocuiesc garniturile saboþilor, un tambur care
prezintã ºanþuri trebuie refinisat. Un tambur cu
ºanþuri, dacã este utilizat cu garnituri de saboþi noi,
va uza garniturile ºi va face dificilã, dacã nu
imposibilã, obþinerea unei funcþionãri corecte a frânei.

Tambur cu abateri dimensionale sau cu conicitate
Un tambur cu abateri dimensionale sau cu conicitate
face imposibilã reglarea exactã a saboþilor ºi este
probabil cã va cauza ºi uzura altor componente ale
mecanismului de frânare datoritã funcþionãrii sale
excentrice. Un tambur cu abateri dimensionale poate
de asemenea determina o uzurã severã ºi neregulatã
a pneului cât ºi vibraþii ale pedalei de frânã. Când limitele
specificate pentru conicitate ºi/sau abateri dimensionale,
tamburul trebuie rectificat. Abaterile dimensionale cât
ºi conicitatea ºi uzura pot fi mãsurate cu un micrometru
de interior potrivit cu tije de extensie adecvate.
Când se mãsoarã abaterile, conicitatea ºi uzura la un
tambur mãsurãtorile se fac atât la marginile exterioare

cât ºi la marginile interioare ale suprfeþei prelucrate ºi
la unghiuri drepte (90 grade) una faþã de alta.

Reglarea frânei cu tambur

� Pentru procedeul de reglare, vezi capitolul Ansamblu

frânã cu tambur.

3-15. TRASEU FURTUN DE VACUUM AL
SERVOFRÂNEI

� Vezi capitolul Ansamblu servofrânã pentru demontare,
instalare, ºi poziþionare.

3-16. PEDALÃ DE FRÂNÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 11)

1) Întrerupãtorul lampii de frânã. Vezi capitolul 14.
2) Arc de readucere (307).
3) Siguranþa ºi ºtiftul de la tija de împingere.
4) Arcul de blocare (303) de la axul pedalei (306).
5) Piuliþa hexagonalã (304) ºi ºaiba (305). Se scoate

axul (306) prin stânga.
6) Pedala (308) de la plãcuþa(301).

� Marcaþi poziþia arcului de readucere.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se transferã garnitura pedalei la pedala nouã.
2) Pedala (308) de frânã.

� Se poziþioneazã arcul de readucere cum s-a
marcat la scoatere.

3) Axul pedalei (306).
� Se instaleazã dinspre stânga spre dreapta.
� Se unge axul înainte de asamblare.

4) Piuliþa (304) ºi ºaiba (305) la pedalã (306).
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Se strânge

� Piuliþa hexagonalã (304) � 18 Nm.
5) Tija de împingere, ºtiftul ºi siguranþa.
6) Arcul de blocare (303) la axul pedalei (306).
7) Întrerupãtorul lãmpii de frânã. Vezi capitolul 14.

4. CUPLURI DE STRÂNGERE
ªurub, etrier ........................................................................................................................................... 25 Nm
ªurub, suport etrier .................................................................................................................................. 8 Nm
Conductã frânã ...................................................................................................................................... 16 Nm
ªurub, levier frânã de mânã .................................................................................................................. 25 Nm
Opritor, scaun ........................................................................................................................................ 20 Nm
Piuliþã hexagonalã, pedalã frânã ........................................................................................................... 18 Nm
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Fig. 1  Cilindru principal

 1. CAPAC REZERVOR

 2. REZERVOR-LICHID DE FRÂNÃ

 3. ETANªÃRI-REZERVOR
 4. CLEME SIGURANÞÃ-REZERVOR

 5. CORP-CILINDRU PRINCIPAL

 6.  ANSAMBLU PISTON-SECUNDAR

 7. PISTON-PRIMAR

 8. INEL SIGURANÞÃ-PISTON

 9. INEL-ETANªARE
10. LIMITATOARE FRÂNÃ

3

4

1

2

3

4

5

87 96

1010

1. DESCRIERE GENERALÃ
1-1. CILINDRU PRINCIPAL

Cilindrul principal este proiectat sã funcþioneze într-un
sistem hidraulic împãrþit diagonal (o frânã din faþã ºi
frâna din spate diagonal opusã sunt deservite de pistonul
primar, iar celelalte douã frâne sunt deservite de pistonul
secundar). El îndeplineºte funcþiile unui cilindru principal
dual standard având în plus un senzor de nivel al
lichidului de frânã ºi supape de reglare frânã.

Important

� Se înlocuiesc toate componentele incluse în trusa
de reparaþii utilizatã pentru service-ul acestui cilindru
principal.

� Se ung toate componentele de cauciuc cu lichid de
frânã curat pentru înlesnirea asamblãrii.

� Nu se utilizeazã aer din sistemul industrial când se

CILINDRU PRINCIPAL

lucreazã la sistemul de frânare deoarece pot fi
avariate componentele de cauciuc.

� Dacã o componentã a sistemului hidraulic este
scoasã sau deconectatã, poate fi necesarã aerisirea
întregului sistem de frâne sau numai a unei pãrþi a
acestuia.

� Valorile de cuplu specificate sunt pentru strângeri
uscate, nelubrificate.

� Operaþiile de service se fac numai pe un banc curat
fãrã materiale cu uleiuri minerale.
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2. SERVICE PE VEHICUL

2-1. REZERVOR DE LICHID DE FRÂNÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1 ºi 2)

1) Conectorul electric din capacul (1) al rezervorului.
2) Lichidul de frânã din rezervor (2).
3) Se împing înapoi clemele de siguranþã (4) utilizând

o ºurubelniþã.
� Se înclinã rezervorul (2) ºi se scoate în sus.

4) Etanºãrile (3) ale rezervorului de la corpul (5) al
cilindrului.

Se monteazã sau se conecteazã (Fig. 1 ºi 3)

1) Se ung noile etanºãri (3) cu lichid de frânã curat ºi
se monteazã în corpul (5) al cilindrului.

2) Cleme (4) noi pe rezervor (2).
3) Rezervorul (2) pe corpul (5) al cilindrului.

Important

� Pentru a fi corect aºezate, clemele (4) trebuie sã
emitã un zgomot specific la instalare.

4) Se aeriseºte sistemul de frânare.
5) Conectorul senzorului nivelului de lichid de frânã.

2. REZERVOR-LICHID DE FRÂNÃ
4. CLEME DE SIGURANÞÃ-REZERVOR

Fig. 3  Instalarea clemei de siguranþã

Fig. 4  Identificarea supapelor de reglare frânã
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2

3/
40
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40

2-2. LIMITATOARE FRÂNÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1 ºi 4)

Important

� Cum aceste limitatoare sunt etalonate douã câte
douã la valoarea corectã de control, ele trebuiesc
înlocuite împreunã.

A ªURUBELNIÞÃ
2. REZERVOR-LICHID DE FRÂNÃ
5. CORP-CILINDRU PRINCIPAL

Fig. 2  Scoaterea rezervorului

� Se înlocuieºte capacul rezervorului de lichid de
frânã al vehiculului cu un capac orb astfel încât
martorul din tabloul de bord nu este activat.

1) Conductele de frânã din limitatoarele frânã (10).
2) Supapele din corpul (5) al cilindrului.

Se monteazã sau se conecteazã

Important (Fig. 1 and 4)

� Înainte de instalarea limitatoarelor (10),
asiguraþi-vã cã ambele limitatoare sunt însemnate
cu aceeaºi referinþã alcãtuitã din douã numere
cum se aratã în figura 4.

1) Supapele (10) la corpul (5) al cilindrului.

Se strâng

� Limitatoarele (10) � 20~25 Nm.
2) Conductele de frânã la limitatoare (10).

Se strâng

� Conductele de frânã � 12~18 Nm (Inspecþie 16
Nm).

3) Se aerisesc frânele.
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4) Se verificã la scurgeri.
5) Se verificã din nou nivelul de lichid.
6) Se scoate capacul orb ºi se instaleazã capacul

rezervorului de lichid de frânã al vehiculului.

2-3. ANSAMBLU CILINDRU PRINCIPAL

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Conectorul senzorului de nivel de lichid din capacul
(1) al rezervorului.

2) Conductele de frânã din corpul (5) al cilindrului
principal ºi supapele de limitare (10).
� Se astupã conductele deschise pentru a preveni

pierderile de lichid ºi contaminarea.
3) Cele douã piuliþe de prindere.
4) Asamblul cilindrului principal.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Asamblul cilindrului principal cu piuliþe de blocare.

Se strâng

� Piuliþele � 18 Nm.
2) Conductele de frânã la corpul (5) al cilindrului ºi

supapele de reglare (10).

Se strâng

� Conductele de frânã � 16 Nm.
3) Conectorul senzorului de nivel la capacul (1) al

rezervorului.
4) Lichidul de frânã.
5) Se aerisesc frânele.
6) Se verificã din nou nivelul de lichid.

3. REPARAÞIE SISTEM
3-1. REPARAÞIE CAPITALÃ A CILINDRULUI
PRINCIPAL

Se dezasambleazã (Fig. 1, 5 la 8)

1) Se scoate ansamblul cilindrului principal de la vehicul
cum s-a descris anterior.

2) Se prinde ansamblul cilindrului principal în menghinã
ºi se scoate rezervorul (2) cum s-a descris anterior.

3) Inelul de etanºare (9) din alezajul cilindrului.
4) Se apasã pistoanele (6 ºi 7) aproximativ 10 mm în

alezajul cilindrului utilizând un dorn de lemn sau de
plastic.
� Pentru a þine pistoanele apãsate, se introduce o tijã

cu diametrul de 3 mm în orificiul de comunicare cu
rezervorul. Vezi figura 6.

5) Se scoate inelul de siguranþã (8) din corpul (5) al
cilindrului utilizând o ºurubelniþã.

OBSERVAÞIE: Aveþi grijã sã nu avariaþi pistonul sau
peretele cilindrului.

A. ªURUBELNIÞÃ
B. INEL-ETANªARE

Fig. 5  Scoaterea inelului de etanºare

A. DORN DE LEMN SAU DE PLASTIC
B. T IJÃ 3 MM
5. CORP-CILINDRU PRINCIPAL

Fig. 6  Blocarea pistonului

Important

� Inelul de siguranþã (8) nu trebuie refolosit.
6) Se apasã pistoanele (6 ºi 7) în alezajul cilindrului

utilizând un dorn de lemn/plastic ºi se scoate tija.
7) Pistonul primar (7) din alezajul cilindrului.

� Pentru a face aceasta, se loveºte corpul cilindrului
de o bucatã de lemn pânã când pistonul poate fi
scos.

8) Pistonul secundar (6) din alezajul cilindrului.
� Pentru a face aceasta, se scoate cu atenþie

pistonul secundar (6) din alezajul cilindrului
folosind aer comprimat.

Se curãþã

� Toate componentele cu lichid de frânã curat sau
alcool denaturat.

� Se usucã cu aer comprimat.
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A. ªURUBELNIÞÃ
B. TIJÃ 3 MM
8. INEL SIGURANÞÃ-PISTON

Fig. 7  Scoaterea inelului de siguranþã

Se asambleazã

1) Se unge alezajul cilindrului principal cu lichid curat
de frânã.

2) Se prinde corpul (5) al cilindrului în menghinã cu
orificiile de comunicare cu rezervorul în sus.

3) Se introduce uºor ansamblul pistonului secundar (6)
în alezaj pânã când pistonul atinge fundul corpului
cilindrului. Se utilizeazã un dorn de lemn/plastic.

4) Se introduce pistonul primar (7).

� Se apasã pistoanele (6 ºi 7) ºi se introduce tija
în orificiul de comunicare cu rezervorul pentru a
reþine pistoanele în vederea instalãrii inelului de
siguranþã (8).

5) Se pune inelul de siguranþã (8) în ºanþul din alezajul
cilindrului.

OBSERVAÞIE: Nu avariaþi alezajul cilindrului.

6) Se apasã pistoanele (6 ºi 7) în alezajul cilindrului
utilizând un dorn de lemn sau de plastic ºi se scoate
tija.

7) Se miºcã pistoanele înapoi ºi înainte dupã instalare
pentru a verifica miºcarea liberã a acestora.

8) Se unge inelul de etanºare (9) ºi se introduce cu
partea deschisã spre exterior pânã când se sprijinã
pe piston.

9) Se instaleazã ansamblul cilindrului principal.

10) Se aerisesc frânele.

4. CUPLURI DE STRÂNGERE
Limitatoare frânã .............................. 20~25 Nm
Conductele de frânã .............................. 16 Nm
Piuliþele de prindere cilindru principal .... 18 Nm

A. AER COMPRIMAT
6. ANSAMBLU PISTON SECUNDAR

Fig. 8  Scoaterea pistonului secundar

Se inspecteazã

� Alezajul cilindrului principal la zgârieturi ºi
coroziune.

� Dacã sunt observate acestea, se înlocuieºte
cilindrul principal.

� Nu se curãþã alezajul cilindrului cu materiale
abrazive.

Important

� Componentele de cauciuc ºi inelele de siguranþã (8)
nu trebuie reutilizate odatã scoase.
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Fig. 1  Ansamblu disc-etrier
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ANSAMBLU DISC DE FRÂNÃ-ETRIER

1. DESCRIERE GENERALÃ
Acest etrier are un singur alezaj ºi este prins de jambã
cu douã ºuruburi de montare. Presiunea hidraulicã,
creatã prin apãsarea pedalei de frânã, este convertitã
de etrier în forþã de oprire. Aceastã forþã acþioneazã
asupra pistonului cât ºi asupra fundului alezajului
etrierului, miºcând pistonul spre exterior ºi etrierul spre
interior, rezultând astfel o strângere a discului. Aceastã
strângere împinge plãcuþele pe disc, creând frecare
pentru a opri vehiculul.

Important

� Se înlocuiesc toate componentele incluse în trusa
de reparaþii utilizatã pentru service-ul etrierului.

� Se ung toate componentele de cauciuc cu lichid de
frânã curat pentru înlesnirea asamblãrii.

� Nu se utilizeazã aer din sistemul industrial când se
lucreazã la sistemul de frânare deoarece pot fi
avariate componentele de cauciuc.

� Dacã o componentã a sistemului hidraulic este
scoasã sau deconectatã, poate fi necesarã aerisirea
întregului sistem de frâne sau numai a unei pãrþi a
acestuia.

� Plãcuþele se înlocuiesc la ambele roþi odatã.
� Valorile de cuplu specificate sunt pentru strângeri

uscate, nelubrificate.
� Operaþiile de service se fac numai pe un banc curat

fãrã materiale cu uleiuri minerale.

 1. LAMELE ANTIZGOMOT

 2. PLÃCUÞÃ-INTERIOARÃ

 3. PLÃCUÞÃ-EXTERIOARÃ

 4. CARCASÃ-ETRIER

 5. CAPAC EXTERIOR-ANTIPRAF
 6. ªURUB FIXARE ETRIER

 7. GARNITURÃ ANTIPRAF-PISTON

 8. GARNITURÃ-PISTON

 9. PISTON-ETRIER

10. BOLÞURI-FIXARE

11. APÃRÃTOARE ANTIPRAF
12. BUTUC-ROATÃ

13. DISC

14. ªTIFT

15. PIULIÞÃ-BUTUC ROATÃ

16. ªAIBÃ-BUTUC ROATÃ
17. ªURUB BLOCARE

18. ªURUB-APÃRÃTOARE

19. ªAIBÃ-APÃRÃTOARE

20. GHIDAJ ETRIER

21. GARNITURÃ

22. CAPAC INTERIOR-PROTECÞIE
23. ªURUB-CARCASÃ ETRIER

24. RAMÃ DE SUSÞINERE

25. SUPAPÃ DE AERISIRE

25
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2. SERVICE PE VEHICUL
2-1. PLÃCUÞE FRÂNÃ

Figurile 1, 2 ºi 5

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se ridicã ºi se sprijinã corespunzãtor vehiculul. Vezi
capitolul 1.

1) Roþile din faþã. Vezi  capitolul 11.

Important

� Nu este necesarã scoaterea etrierului pentru
înlocuirea plãcuþelor sau pentru service la disc.

2) Bolþurile de fixare utilizând un ciocan ºi un dorn. Se
scot dinspre interior spre afarã  (Fig. 2).

3) Lamelele antizgomot de sub bolþurile de fixare.
Lamelele pot sãri când sunt scoase bolþurile.
ATENÞIE: Lamelele antizgomot sunt þinute sub
tensiune de bolþurile de fixare. Aveþi grijã la scoaterea
bolþurilor de fixare.

4) Plãcuþele din etrier.
A. Se scoate plãcuþa exterioarã.
B. Se comprimã pistonul pentru a scoate ºi plãcuþa

interioarã.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Plãcuþele în etrier, cu senzorul de uzurã a metalului
pe partea superioarã a plãcuþei interioare.
ATENÞIE: Sunt patru plãcuþe incluse în setul de
înlocuire al frânei cu disc: plãcuþa interioarã stânga,
plãcuþa interioarã dreapta ºi douã plãcuþe exterioare.
Asamblarea incorectã a plãcuþelor � cu senzorii de
uzurã pe partea superioarã a plãcuþelor interioare

stânga ºi dreapta � duce la capacitate redusã de
frânare ºi implicit la riscuri pentru siguranþa
ocupanþilor vehiculului.

2) Bolþul de fixare superior; se monteazã dinspre
exterior.

3) Lamela antizgomot; se prind capetele lungi sub
bolþurile de fixare (Fig. 5).

Important

� Pãrþile lungi ale lamelelor antizgomot trebuie
aºezate împreunã, spre interiorul etrierului; pãrþile
scurte ale lamelelor sunt aºezate spre exteriorul
etrierului. Poziþionarea incorectã a acestor lamele
va duce la zgomot excesiv la frânare ºi reducerea
capacitãþii de frânare (Fig. 5).

4) Bolþul de fixare inferior; se monteazã dinspre exterior.
Prindeþi partea lungã a lamelei antizgomot sub bolþul
de fixare.

5) Roþile din faþã. Vezi  ROÞI ªI PNEURI (Cap. 11).
� Se coboarã vehiculul.

2-2. GARNITURÃ DE PROTECÞIE ETRIER

Figurile 1, 3 ºi 4

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se scoate rama de susþinere plãcuþe frânã (24) de
pe carcasa (4) a etrierului.

2) Se scoate ºurubul de blocare (17) ºi discul (13).
3) Se slãbeºte garnitura antipraf (7) din carcasa (4) a

etrierului utilizând o daltã ºi se scoate utilizând o
ºurubelniþã.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Garnitura antipraf (7) în ºanþul pistonului ºi se apasã
pe carcasa etrierului. Dacã este necesar, se scoate
uºor pistonul pentru a introduce garnitura.

 4. CARCASÃ-ETRIER
10. BOLÞURI-FIXARE

24. RAMÃ DE SUSÞINERE

Fig. 2  Scoaterea bolþurilor de fixare

 A. DORN
 B. CIOCAN
 1. LAMELE ANTIZGOMOT

A
B

1

24

10

4

1

10

A. CHEIE TUBULARÃ
4. CARCASÃ-ETRIER
24. RAMÃ DE SUSÞINERE

Fig. 3  Scoaterea ramei de susþinere

24

4

A
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2) Se aºeazã garnitura antipraf (7) cu KM-405.
3) Discul ºi ºurubul de blocare.
4) Se monteazã rama de susþinere (24) la carcasa (4)

a etrierului  ºi se strâng ºuruburile de prindere cu 95
Nm.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Discul (13) cu ºurubul de blocare (17).

Important

� Pentru a garanta o frânare uniformã pe ambele
pãrþi, ambele discuri trebuie sã aibã suprafeþele
identice din punct de vedere al netezimii ºi al
adâncimii zgârieturilor. De aceea se înlocuiesc
întotdeauna ambele discuri.

2) Plãcuþele de frânã. Vezi �Plãcuþe frânã" mai sus în
acest capitol.

 A. DALTÃ
 7. GARNITURÃ ANTIPRAF
12. BUTUC-ROATÃ

Fig. 4  Scoaterea garniturii antipraf

 1. LAMELE ANTIZGOMOT
10. BOLÞURI DE FIXARE

Fig. 5  Instalare bolþ fixare/lamelã

A

7
12

1
10 10

2-3. DISC

Figurile 1 ºi 6

Se demonteazã sau se deconecteazã

Important

� Nu este necesarã scoaterea etrierului pentru a
scoate discul.

1) Plãcuþele. Vezi �Plãcuþe frânã" mai sus în acest
capitol.

2) ªurubul de blocare (17) de la disc (13).
3) Discul.

� Se înclinã uºor discul de frânã (13) ºi se scoate.
Dacã este necesar, trageþi uºor etrierul.

 4. CARACASÃ-ETRIER
11. APÃRÃTOARE
13. DISC

Fig. 6  Scoaterea discului

11

4

13

2-4. ETRIER

Figurile 7 ºi 8

Necesar de scule:
Dispozitiv de instalare KM-404A

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Douã treimi din lichidul de frânã din cilindrul principal.
2) Se ridicã vehiculul, vezi capitolul 1.
3) Se marcheazã poziþia roþii(-lor) din faþã relativã la

butuc(-i) ºi se scoate.
4) Se împinge pistonul (9) în alezajul etrierului cu un

cleºte mare pentru a asigura jocul între plãcuþe (2 ºi
3) ºi disc (13).

5) ªurubul de prindere al furtunului de frânã la etrier
(4), numai dacã etrierul este scos de pe vehicul
pentru reparaþie capitalã.
� Se astupã deschiderile din etrier (4) ºi furtunul

de frânã pentru a preveni pierderile de lichid ºi
contaminarea.
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A. DALTÃ
5. CAPACE-EXTERIOARE DE PROTECÞIE

Fig. 7  Scoaterea capacelor exterioare de protecþie

A. CAP INBUS HEXAGONAL
6. ªURUB -DE FIXARE

Fig. 8  Scoaterea ºuruburilor de fixare

A. FOARFECE
11. APÃRÃTOARE
12. BUTUC-ROATÃ

Fig. 9  Demontarea apãrãtoarei

6) Se slãbesc capacele de protecþie (5) din suporturile
de pe carcasa etrierului utilizând o daltã ºi se scot
capacele (5) utilizând o ºurubelniþã.

7) ªuruburile de fixare de la jambã ºi se scoate etrierul.
� Dacã etrierul este scos numai pentru a lucra la

alte componente, se suspendã cu o sârmã de
amortizor.

Important

� ªuruburile de fixare ale etrierului sunt micro
capsulate.

� Se refac filetele la jambã utilizând un tarod
M12X1,5.

� Se acoperã ºuruburile de fixare noi care NU sunt
capsulate cu un strat subþire de soluþie de
etanºare blocare.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Etrierul la jambã cu ºuruburile de fixare (6).

5

5

6

6

Se strâng

� ªuruburile de fixare � 95 Nm.
2) Racordul furtunului de frânã cu ºurubul (dacã a fost

scos).

Se strânge

� ªurubul racordului � 25 Nm.
3) Capacele de protecþie (5) utilizând KM-404A.

Important

� Întotdeauna se pun capace noi.
� Capacele de protecþie trebuie sã se aºeze corect

pe etrier.
4) Roþile, þinând cont de marcarea anterioarã.

Se strâng

� ªuruburile roþii � 90Nm.
5) Se coboarã vehiculul.
6) Se umple cilindrul principal la  nivel corespunzãtor

cu lichid de frânã curat.
� Se aeriseºte etrierul dacã racordul de intrare a

fost scos.
� Se verificã din nou nivelul de lichid.

7) Se apasã de câteva ori pedala de frânã pentru a
aduce plãcuþele în contact cu discul.

Important

� Nu miºcaþi vehiculul pânã când pedala nu þine
ferm.

2-5. APÃRÃTOARE

Figurile 9 ºi 10

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Etrierul cum s-a prezentat mai sus.
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2) ªurubul de blocare (17) ºi discul (13).
3) ªuruburile apãrãtoarei (11) prin deschiderile butucului

roþii.
4) Se întoarce apãrãtoarea (11) astfel încât banda

subþire de legãturã sã poatã fi tãiatã cu foarfecele.
5) Apãrãtoarea (11) peste gulerul butucului roþii.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Înainte de instalarea apãrãtoarei noi, se taie banda
de legãturã cu foarfecele.
� Se debavureazã marginea tãiatã ºi se acoperã

cu vopsea.
2) Se împinge apãrãtoarea (11) cu tãietura peste gulerul

butucului roþii ºi se prinde la jambã.
3) Discul (13) ºi ºurubul de blocare (17).
4) Etrierul cum s-a prezentat mai sus.

20. GHIDAJ
21. GARNITURÃ

Fig. 13  Scoaterea ghidajului

 A. DALTÃ
 B. MENGHINÃ
 4. CARCASÃ-ETRIER
22. CAPACE-INTERIOARE DE PROTECÞIE

Fig. 11  Scoaterea capacelor interioare de protecþie

 A. FOARFECE
 B. BANDÃ DE LEGARE
11. APÃRÃTOARE NOUÃ

Fig. 10 Pregãtirea apãrãtoarei noi
 A. DALTÃ
 4. CARCASÃ-ETRIER
 7. GARNITURÃ ANTIPRAF-PISTON

Fig. 12  Scoaterea garniturii antipraf

20 21

22

22

3. REPARAÞIE SISTEM

3-1. REPARAÞIE CAPITALÃ A ETRIERULUI

Figurile 11 la 17

Necesar de scule:
Dispozitiv instalare garniturã antipraf
Dispozitiv de instalare KM-404A

Se dezasambleazã

1) Se demonteazã etrierul cum s-a prezentat mai sus.
2) Plãcuþele (2 ºi 3) de la etrier.
3) Capacele de protecþie interioare ale ghidajelor

etrierului din carcasã utilizând o daltã.
4) Garnitura (7) a pistonului din carcasã (4) cu o daltã.
5) Se apasã uºor ghidajul (20) spre interior, ºi se scoate

capacul de protecþie din ºanþul de pe ghidaj (20).
6) Garnitura (7) de pe piston (9) ºi din carcasã (4).
7) Se scot ghidajele (20) din carcasã (4) ºi se scot

garniturile (21) cu un instrument de plastic sau de
lemn.

8) Pistonul (9) din carcasã (4) utilizând aer comprimat
prin gaura de admisie.
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 A. CHEIE
 4. CARCASÃ-ETRIER
24. RAMÃ DE SUSÞINERE

Fig. 15  Scoaterea ramei de susþinere

Se asambleazã

1) O garniturã (8) de piston nouã, unsã, în ºanþul din
alezajul etrierului.
� Asiguraþi-vã cã garnitura nu este rãsucitã.

2) Pistonul (9) uns în alezajul etrierului.
� Se introduce cu atenþie pistonul (9) în alezajul

etrierului.
� Când faceþi aceasta, asiguraþi-vã cã pistonul nu

este blocat ºi cã garnitura pistonului este aºezatã
corespunzãtor în ºanþ.

� Nu aºezaþi complet pistonul în alezaj. Lãsaþi
pistonul scos îndeajuns pentru a putea instala
garnitura antipraf în ºanþ.

3) Garnitura antipraf (7) în ºanþul pistonului ºi se apasã
în carcasã (4).

 A. BLOC DE LEMN TARE
 B. MENGHINÃ
 C. AER COMPRIMAT
 4. CARCASÃ-ETRIER
 9. PISTON-ETRIER
24. RAMÃ DE SUSÞINERE

Fig. 14  Scoaterea pistonului

ATENÞIE: Nu puneþi degetele în faþa pistonului
încercând sã-l prindeþi sau sã-l protejaþi când se
aplicã aerul comprimat. Aceasta poate duce la rãniri
serioase.

Important

� Se introduce o bucatã de lemn tare, aproximativ
15 pe 20 mm, în interiorul etrierului când se
scoate pistonul.

9) Se scoate rama (24) de la carcasa etrierului (4).
� Se prinde etrierul într-o menghinã pentru a uºura

demontarea.
10) Garnitura pistonului (8) din ºanþul din alezajul

etrierului cu un instrument mic de lemn sau plastic.
A nu se utiliza un instrument de metal, acesta
putând sã avarieze alezajul etrierului sau ºanþul.

11) Supapa de aerisire (25).

Se curãþã

� Toate componentele în alcool denaturat curat sau
lichid de frânã.

� Se usucã cu aer comprimat curat.
� Se curãþã prin suflare toate trecerile din carcasa

etrierului ºi supapa de aerisire.

Se inspecteazã

� Pistonul ºi etrierul la:
� Zgârieturi
� Crãpãturi
� Coroziune
� Se înlocuiesc componentele dacã se observã

condiþiile enumerate mai sus.
� Dacã oricare din componente este ruginitã, se

înlocuieºte complet etrierul.

Important

� Nu sunt permise lucrãri ce implicã îndepãrtarea
de material de la piston sau de la alezajul
etrierului.

 A. INSTRUMENT LEMN/PLASTIC
 B. MENGHINÃ
 4. CARCASÃ-ETRIER
 8. GARNITURÃ-PISTON

Fig. 16  Scoaterea garniturii pistonului
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4) Se aºeazã garnitura antipraf (7) utilizând KM-405.
5) Rama de susþinere (24) la etrier cu ºuruburi.

Se strâng

� ªuruburile ramei de susþinere � 95 Nm.
6) Garniturile (21) pe ghidajele (20).

� Se acoperã ghidajele (20) cu un strat subþire de
vaselinã furnizatã cu trusa de reparaþii.

Se monteazã sau se conecteazã

� Se instaleazã garnitura (21) în ºanþul central al
ghidajului (20).

� Asiguraþi-vã cã garnitura nu este rãsucitã în ºanþ.
7) Ghidajul (20) în etrier astfel încât ºanþul pentru

capacul interior de protecþie (22) sã fie spre piston
(9).
� Se împinge ghidajul înainte ºi înapoi.
� Se lasã ghidajul (20) scos îndeajuns pentru a

permite instalarea capacelor de protecþie (22).
8) Capacele interioare de protecþie (22) în ºanþurile de

pe ghidaje (20) ºi se apasã pe gulerul de pe carcasa
etrierului (4).

9) Se aºeazã capacele interioare de protecþie (22)
utilizând KM-404A.

Important

� Întotdeauna se utilizeazã capace interioare de
protecþie noi.

10) Se împing ghidajele (20) în carcasã (4).
11) Supapa de aerisire (25).
12) Plãcuþele de frânã cu senzorul de uzurã spre piston.

Important

� Asiguraþi-vã cã bolþurile de fixare ºi lamelele sunt
instalate corect.

13) Se monteazã etrierul cum s-a prezentat mai sus.

4. CUPLURI DE STRÂNGERE
ªurub, ramã de susþinere la carcasã etrier .......................................................................................... 95 Nm
ªurub, etrier la jambã ............................................................................................................................ 95 Nm
ªurub, racord intrare al furtunului de frânã ........................................................................................... 25 Nm

A. BARÃ DE LEMN
4. CARCASÃ-ETRIER
9. PISTON-ETRIER

Fig. 17  Instalarea pistonului
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Fig. 1  Ansamblu frânã cu tambur

 1. CAPAC-GAURÃ DE ACCES
 2. ªURUB FIXARE-CILINDRUL ROÞII
 3. ªTIFT-FIXARE SABOT
 4. PLATOU SPATE
 5. ANSAMBLU CILINDRU ROATÃ
 6. SABOÞI ªI PLÃCUÞE
 7. ARC-FIXARE SABOT
 8. ªAIBÃ-FIXARE SABOT
 9. TAMBUR-FRÂNÃ
10. ªURUB-BLOCARE
11. ARC SUPERIOR-REVENIRE
12. ARC INFERIOR-REVENIRE
13. CLEMÃ FIXARE ARC

14. ANSAMBLU REGULATOR
15. ARC-REGULATOR
16. PÂRGHIE-REGULATOR
17. SABOT-REGULATOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

16

17

ANSAMBLU FRÂNÃ CU TAMBUR

1. DESCRIERE GENERALÃ
1-1. FRÂNÃ CU TAMBUR

Ansamblul frânei cu tambur este un model cu acþionare
independentã a saboþilor. Ambii saboþi ai frânei sunt
prinºi de pistoanele cilindrilor de la roþi cu arcul supe-
rior de revenire ºi de platoul spate cu arcul inferior de
revenire. Când sunt puse frânele, pistoanele cilindrilor
de la roþi împing ambii saboþi pentru a atinge tamburul.
La rotirea înainte a roþii, sabotul din faþã se va strânge
pe tambur ºi se va autostrânge. La rotirea înapoi a roþii,
sabotul din spate se autostrânge. Forþa de la saboþi este
transmisã prin intermediul platoului spate la flanºa de
pe punte. Reglarea este automatã ºi are loc la orice
acþionare a frânei. De asemenea, la frânele cu acþionare
independentã, este normal ca sabotul din faþã
(conducãtor) sã se uzeze mai repede decât sabotul din
spate (condus). Nu schimbaþi poziþia saboþilor care au
fost folosiþi deoarece aceasta ar putea face neoperativã
facilitatea de autoreglare, ceea ce ar duce la o cursã
mai mare a pedalei.

Important

� Se înlocuiesc toate componentele incluse în trusa
de reparaþii utilizatã pentru service-ul frânei cu
tambur.

1

� Se ung piesele aºa cum este indicat.
� Nu se utilizeazã aer din sistemul industrial când se

lucreazã la sistemul de frânare deoarece pot fi
avariate componentele de cauciuc.

� Dacã o componentã a sistemului hidraulic este
scoasã sau deconectatã, poate fi necesarã aerisirea
întregului sistem de frâne sau numai a unei pãrþi a
acestuia.

� Saboþii se înlocuiesc la ambele roþi odatã.
� Valorile de cuplu specificate sunt pentru strângeri

uscate, nelubrificate.
� Operaþiile de service se fac numai pe un banc curat

fãrã materiale cu uleiuri minerale.

ATENÞIE: Când faceþi service la piesele frânei, nu
faceþi praf la ºlefuirea sau finisarea plãcuþelor, sau
la curãþarea pieselor frânei cu o pensulã uscatã sau
cu jet de aer. Trebuie folositã o þesãturã umedã.
Multe piese ale frânei conþin fibre de azbest care se
pot ridica în aer dacã se face praf în timpul lucrului.
Respirarea prafului ce conþine fibre de azbest poate
duce la vãtãmari corporale grave.
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2. SERVICE PE VEHICUL
2-1. COMPONENTELE FRÂNEI

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1 la 4)

1) Se ridicã vehiculul (vezi capitolul 1).
2) Roþile din spate.

� Se marcheazã poziþia roþii faþã de butuc.
3) Piuliþele plãcii spate de la scutul termic ºi se aºeazã

scutul termic pe toba de eºapament.
4) Se slãbeºte cablul frânei de parcare.
5) ªurubul de blocare de la tamburul frânei.
6) Tamburul frânei.

� Dacã se întâmpinã greutãþi la scoaterea tamburului:
� Se verificã frâna de parcare sã fie eliberatã.
� Se slãbeºte cablul frânei de parcare.
� Se scoate capacul (1) al gãurii de acces din

platoul spate (4) ºi se miºcã levierul frânei de
parcare, utilizând o ºurubelniþã, pânã când
capãtul levierului frânei de parcare se sprijinã
pe sabot (6).

7) Arcurile de revenire superior ºi inferior (11, 12).
8) Pârghia ºi arcul (15, 16) regulatorului.
9) Ansamblul regulator (14).

10) Arcurile, ºaibele ºi ºtifturile de fixare (3, 7, 8).
11) Sabotul (6) de la platoul spate (4).

Se curãþã

� Ansamblul regulator.
� Se unge cu lubrifiant de frânã.

Se inspecteazã

� Rotirea finã a filetelor ansamblului de reglare.
� Dacã vreuna din  piese are o rezistenþã sau o

calitate îndoielnicã datoritã supraîncãlzirilor,
suprasolicitãrilor, sau uzurii, piesa trebuie
înlocuitã.

Important

� Înainte de înlocuirea tamburului, se trage pe
întreaga cursã piuliþa (102) a regulatorului, pânã
la oprire. Piluiþa NU trebuie sã se prindã strâns
la capãtul ansamblului regulator (14).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se unge platoul spate (4) la punctele de contact cu
sabotul.

2) Levierul (18) frânei de mânã la cablul frânei de mânã.
3) Saboþii ºi plãcuþele (6) la platoul spate (4) cu arcurile,

ºaibele ºi ºtifturile de fixare.
� Se verificã poziþionarea corectã a cablului frânei

de mânã.
4) Se prind regulatorul (14), sabotul (17) ºi arcul inferior

de revenire (12) pe platoul spate (4).
Se strâng piuliþele scutului termic.

Important

� Nu supraîntindeþi arcul inferior de revenire (12).
� Arcul inferior de revenire trebuie plasat sub placa

de prindere.
5) Arcul, ºaiba ºi ºtiftul de fixare.
6) Ansamblul regulator (14).

� Se roteºte regulatorul pânã când se opreºte.
� Se noteazã poziþia regulatorului de la demontare,

vezi Fig. 4.
� Se pune clema arcului (103) spre platoul spate

(4).
7) Pârghia (16) a regulatorului pe ºtift ºi arcul (15).

Important

� Nu supraîntindeþi arcul (15).
8) Clema (13) de fixare a arcului la ºtift ºi se apasã în

gaura sabotului.
9) Arcul superior de revenire (11) de la clema (13) la

sabot (6).

Important

� Nu supraîntindeþi arcul superior de revenire.
10) Tamburul (9) cu ºurubul de blocare (10).
11) Roþile spate.

101. ªURUB-REGULATOR
102. PIULIÞÃ-REGULATOR
103. CLEMÃ-ARC
104. SUPORT-REGULATOR

Fig. 2  Ansamblu regulator

Fig. 3  Punctele de ungere ale plãcii spate
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Se strâng

� ªuruburile roþii � 90Nm.

Se regleazã

� Frânele roþii din spate. Vezi �Reglare frânã� în
acest capitol.

Se regleazã

� Frâna de mânã. Vezi �Reglare frânã de parcare�
în acest capitol.

2-2. REGLARE FRÂNÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã

Se acþioneazã frâna � de cel puþin 15 ori � pânã când
NU se mai aude saltul arcului (15) de reglare pe
piuliþa de reglare, la fiecare tambur.

1) Se ridicã maºina ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi
capitolul 1.

  6. SABOÞI ªI PLÃCUÞE
 11. ARC-SUPERIOR REVENIRE
 15. ARC-REGULATOR
 16. PÂRGHIE-REGULATOR
 17. SABOT-REGULATOR
 18. LEVIER-FRÂNÃ DE MÂNÃ
101. ªURUB-REGULATOR
102. PIULIÞÃ-REGULATOR
103. CLEMÃ-ARC

Fig. 4  Vederi speciale ale ansamblului frânei

SECÞIUNE A-A SECÞIUNE B-B SECÞIUNE C-C

2) Roþile din spate.
� Se marcheazã poziþia roþii faþã de butuc.

3) ªurubul de blocare (10) de la tambur (9).
4) Tamburul (9).

Se strânge

� Se roteºte ansamblul de reglare (14) pânã când
este strâns complet.

Se regleazã

� Se verficã capetele levierului frânei de parcare
sã fie sprijinite pe marginea sabotului. Dacã nu,
se slãbeºte cablul frânei de parcare din egalizator.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Tamburii ºi roþile.

Se strâng

� ªuruburile roþii � 90Nm.
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2) Se coboarã vehiculul.
3) Se acþioneazã frâna de picior de câteva ori pânã

când nu se mai aude þãcãnitul pârghiei de reglare.
� Pedala frânei trebuie acþionatã de mai mult de

10 ori.
� Când nu se mai aude þãcãnitul, este reglat jocul

dintre sabot ºi tambur.

Se regleazã

4) Se regleazã frâna de parcare.

2-3. REGLARE FRÂNÃ DE PARCARE

Se regleazã

1) Se regleazã frânele spate aºa cum a fost descris
mai sus.

2) Trebuie eliberatã frâna de parcare.
3) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi

capitolul 1.
4) Se verificã cablul frânei de parcare pentru o miºcare

liberã.
5) Se scot ºuruburile de prindere ale scutului termic ºi

acesta se împinge într-o parte.
6) Se roteºte piuliþa cu autoblocare pe egalizator pânã

când roþile din spate se învârtesc cu greutate.
7) Se desface piuliþa cu autoblocare pânã când roþile

din spate se învârtesc uºor.
Reglarea frânei de parcare poate fi verificatã de
asemenea, la levierul frânei de parcare, dupã cum
urmeazã:

Se demonteazã sau se deconecteazã

a. Se scoate capacul de acces (1) de pe platoul
spate (4).

b. Capãtul levierului frânei de parcare poate fi ridicat
aproximativ 3 mm de la marginea sabotului.

c. Se monteazã la loc capacul (1) în platoul spate
(4).

d. Se coboarã vehiculul.

2-4. PLATOU SPATE

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se ridicã maºina ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi
capitolul 1.

2) Componentele frânei dupã cum s-a descris mai sus.
3) Ansamblul butucului roþii. Vezi capitolul 4 �Suspensia

spate".
4) Siguranþa de la cablul frânei de parcare.
5) Conducta de frânã de la cilindrul roþii.

� Se acoperã deschiderea conductei pentru a
preveni pierderi de lichid ºi contaminarea.

6) Cilindrul roþii de la platoul spate.
7) Platoul spate (4).

Se monteazã sau se conecteazã

Important

� Înainte de montarea saboþilor, se acoperã
suprafeþele saboþilor cu un strat subþire de
Plastilube.

� Se roteºte piuliþa (102) de reglare pânã la oprire.
Se asambleazã blocul (14) de reglare ºi se
monteazã între saboþi, asigurându-i-se poziþia de
instalare corectã.
Piuliþa NU trebuie sã se prindã strâns la capãtul
ansamblului regulator (Fig. 2).

1) Garnitura de hârtie nouã pe platoul spate.
2) Platoul spate (4) la puntea spate.

Se strânge

� Platoul spate (4) � 28 Nm.
3) Cilindrul roþii la platoul spate.

Se strânge

� Cilindrul roþii � 90 Nm.
4) Cilindrul frânei la cilindrul roþii.

Se strânge

� Conducta de frânã � 16 Nm.
5) Cablul frânei de mânã cu siguranþa.
6) Ansamblul butucului roþii. Vezi capitolul 4  �Suspensie

spate".
7) Componentele frânei dupã cum s-a descris mai sus.
8) Se aerisesc frânele. Vezi �Service pe vehicul" în acest

capitol.

2-5. CILINDRU ROATÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1)

1) Se ridicã maºina ºi se sprijinã corespunzãtor. Vezi
capitolul 1.

2) Roata (sau roþile) din spate.
� Se marcheazã poziþia roþii(-lor) faþã de butuc.

3) ªurubul (10) de blocare de la tamburul frânei (9).
4) Tamburul frânei (9).
5) Arcul superior de revenire (11).

� Se noteazã poziþia ansamblului regulator (14) ºi a
pârghiei de reglare (16) faþã de arcul pârghiei (15).

� Se împinge sabotul (6) uºor în afarã.

Se curãþã

� Murdãria ºi materialul strãin din jurul conductei
de admisie a cilindrului frânei, supapei ºi
ºurubului.

6) Conducta de frânã de la cilindrul roþii (307).
� Se acoperã deschiderea conductei pentru a

preveni pierderi de lichid ºi contaminare.
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301. CAPAC ANTIPRAF-PISTON
302. PISTON-CILINDRUL ROÞII
303. GARNITURÃ-PISTON
304. ARCUL ANSAMBLULUI
305. CAPAC-SUPAPÃ DE AERISIRE
306. SUPAPÃ DE AERISIRE
307. CILINDRUL ROÞII

Fig. 5  Ansamblu cilindru roatã

7) ªurubul ºi cilindrul roþii (307).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Cilindrul roþii (307) la platoul spate (4) cu ºurubul.

Se strânge

� ªurubul � 90 Nm.
2) Conducta de frânã la cilindrul cilindrul roþii.

Se strânge

� Conducta de frânã � 16 Nm.
3) Se plaseazã sabotul (6) pe cilindrul roþii (307).
4) Arcul de revenire superior (11).

� Se noteazã poziþia ansamblului regulator (14) ºi
pârghiei (16) faþã de arc, la demontare.

5) ªurubul (10) de blocare ºi tamburul frânei (9).
6) Roata (sau roþile) din spate.

 Se strâng

� ªuruburile roþii � 90 Nm.
7) Se aeriseºte întregul sistem de frânare. Vezi �Ser-

vice pe vehicul" în acest capitol.

Se regleazã

� Frânele roþilor spate. Vezi �Reglarea frânelor" în
acest capitol.

Se regleazã

� Frâna de mânã. Vezi �Reglarea frânei de mânã"
în acest capitol.

3. REPARAÞIE SISTEM
3-1. REPARAÞIE CAPITALÃ A CILINDRULUI

Se dezasambleazã (Fig. 5)

1) Cilindrul roþii (307) de la platoul spate dupã cum s-
a descris mai sus.

2) Garniturile antipraf (301).
3) Pistoanele (302) ºi garniturile (303).
4) Arcul ansamblului (304).
5) Supapa de aerisire (306) ºi capacul (305).

Se inspecteazã

� Alezajul ºi pistoanele cilindrului roþii (302), pentru:
� Zgârieturi
� Crãpãturi

� Coroziune
� Uzurã

� Se foloseºte o þesãturã cu pastã de ºlefuit pentru
a curãþi coroziunea uºoarã din alezajul cilindrului.

� Înlocuiþi ansamblul cilindrului roþii dacã alezajul nu
se curãþã.

Se curãþã

� Toate componentele cu alcool denaturat curat sau
lichid de frânã.

� Se usucã componentele cu aer comprimat curat.
� Se ung garniturile noi, pistoanele ºi alezajul

cilindrului roþii  cu lichid de frânã curat înainte de
montare.

Se asambleazã

Important

� Înainte de asamblarea cilindrului roþii, se ung
piesele noi de cauciuc � mai puþin capacele
antipraf � ºi peretele cilindrului cu un strat subþire
de pastã pentru cilindru.

1) Supapa (306) de aerisire ºi capacul (305).
2) Arcul ansamblului (304).
3) Pistoanele (302) ºi garniturile (303).
4) Garniturile antipraf (301).

Se inspecteazã

� Se verificã pistoanele (302) pentru o miºcare
liberã.

5) Cilindrul roþii (307) la platoul spate (4) aºa cum s-a
descris mai sus.

4. CUPLURI DE STRÂNGERE
Platou spate, tambur ............................................................................................................................. 28 Nm
ªurub, cilindrul roþii la platoul spate ........................................................................................................ 9 Nm
Conducta de frânã ................................................................................................................................. 16 Nm
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Fig. 1  Componente servofrânã

 1. PIULIÞÃ-CILINDRU PRINCIPAL
 2. ANSAMBLU CILINDRU PRINCIPAL
 3. SUPAPÃ-REÞINERE VACUUM
 4. FURTUN-SISTEM VACUUM
 5. GARNITURÃ-FURTUN VACUUM
 6. SERVOFRÂNÃ

 7. BUCªÃ-REGLARE TIJÃ DE ÎMPINGERE A PEDALEI
 8. SIGURANÞÃ-BUCªÃ DE REGLARE
 9. PIULIÞÃ-HEXAGONALÃ
10. TIJÃ DE ÎMPINGERE-PEDALÃ DE FRÂNÃ
11. MANªON
12. SUPORT-SERVOFRÂNÃ

ANSAMBLU SERVOFRÂNÃ
1. INFORMAÞII GENERALE
Aceastã servofrânã are un sistem cu o singurã
diafragmã supusã pe ambele feþe acþiunii vacuumului.
La o funcþionare normalã, cu frâna de serviciu eliberate,
servofrâna opereazã cu vacuum pe ambele feþe ale
diafragmei. Când frâna este acþionatã, pe una din feþele
diafragmei este admis aer la presiune atmosfericã
pentru a asigura forþa de asistenþã. Când frânele sunt
eliberate, aerul atmosferic este scos de pe partea
respectivã a diafragmei. Aerul este apoi scos din
servofrânã prin supapa de verificare a vacuumului de
cãtre sursa de vacuum.

Important

� Dacã o componentã a sistemului hidraulic este
scoasã sau deconectatã, poate fi necesarã aerisirea
întregului sistem de frâne sau numai a unei pãrþi a
acestuia.

� Valorile de cuplu specificate sunt pentru strângeri
uscate, nelubrificate.

2. SERVICE PE VEHICUL

2-1. FURTUN DE VACUUM

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 2)

1) Piuliþa (13) de prindere a furtunului de vacuum la
galeria de admisie.

2) Furtunul de vacuum ºi conexiunea de la servofrânã
(6).

3) Se mãsoarã lungimea furtunului de vacuum pentru
a fi înlocuit.

4) Se taie furtunul de vacuum de pe ambele pãrþi ale
supapei de reþinere (3).

Se taie furtunul de la piuliþa de prindere (13).

5) Se taie furtunul de vacuum de la conexiunea de la
servofrânã.

5

7
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 3. SUPAPÃ-REÞINERE VACUUM
 6. SERVOFRÂNÃ
13. PIULIÞÃ-PRINDERE GALERIE DE ADMISIE

Fig. 2  Poziþionarea furtunului de vacuum

de vacuum, defectul este la servofrânã.

3. REPARAÞIE SISTEM
3-1. REPARAÞIE CAPITALÃ ANSAMBLU
SERVOFRÂNÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 1 la 5)

1) Cilindrul principal de la servofrânã. Se scoate ºi se
împinge încet în faþã.
� Nu se deconecteazã conductele de frânã.

2) Piuliþa (13) de prindere a furtunului de vacuum la
galeria de admisie.

3) Furtunul de vacuum de la servofrânã.
4) Garnitura antipraf de la servofrânã.
5) Întrerupãtorul lãmpii de frânã. Vezi capitolul 14.
6) Arcul pedalei de frânã.
7) Siguranþa de la bolþul tijei de împingere ºi se scoate

bolþul.
8) VEHICULE FÃRÃ SERVODIRECÞIE:

 3

6

13

Se monteazã sau se conecteazã

Important

� Cum furtunul de vacuum trebuie înlocuit cu unul
echivalent din stoc, se alege un furtun de
diametru corect ºi se utilizeazã coliere la toate
punctele de prindere.

1) Se taie furtunul de vacuum la lungimea mãsuratã
anterior ºi se instaleazã coliere.

2) Se monteazã furtunul de vacuum. Asiguraþi-vã cã
sunt strânse conexiunile.

Important

� Asiguraþi-vã cã supapa de reþinere (3) este
instalatã în acelaºi sens ca la demontare.

3) Se verificã funcþionarea servofrânei.

2-2. VERIFICARE FUNCÞIONARE
SERVOFRÂNÃ

Se inspecteazã

1) Cu motorul oprit, se eliminã vacuumul din servofrânã
apãsând pedala de câteva ori. Apoi se împinge
pedala pânã jos ºi se menþine în aceastã poziþie.
Se porneºte motorul.

2) Servofrâna funcþioneazã corect dacã pedala coboarã
mai mult datoritã forþei suplimentare produse.

3) Dacã pedala nu coboarã, sistemul de vacuum
(furtunuri de vacuum, supapa de reþinere, etc.) este
probabil defect ºi trebuie verificat.

4) Dacã nu sunt gãsite defecte la verificarea sistemului
7. BUCªÃ-REGLARE TIJÃ ÎMPINGERE PEDALÃ
9. PIULIÞÃ-HEXAGONALÃ

Fig. 4  Scoaterea bucºei de reglare

A. ªURUBELNIÞÃ
7. BUCªÃ-REGLARE TIJÃ ÎMPINGERE PEDALÃ
8. SIGURANÞÃ-BUCªÃ REGLARE

Fig. 3  Scoaterea siguranþei
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4. CUPLURI DE STRÂNGERE
Piuliþã � Cilindru principal la servofrânã ................................................................................................ 18 Nm
Piuliþã de prindere � Furtun de vacuum la galeria de admisie ............................................................. 15 Nm
Piuliþã � Suport la servofrânã ................................................................................................................ 22 Nm
Piuliþã � Suport la tablier ....................................................................................................................... 22 Nm

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se prinde servofrâna nouã în menghinã. Se
utilizeazã fãlci de protecþie.

2) Se instaleazã piuliþa hexagonalã (9) ºi bucºa de
reglare (7) pe tija pistonului.

3) Se introduce tija de împingere (10) în bucºa (7) ºi
se monteazã siguranþa (8).

Se regleazã (Fig. 5)

� Bucºa de reglare. Distanþa de la servofrânã la
centrul orificiului pentru bolþ din furcã trebuie sã
fie 278,5 mm.

4) Se pune manºonul (11) pe servofrânã.
5) Suportul la servofrânã.

Se strânge

� 22 Nm.
6) Servofrâna ºi suportul la tablier.

Se strânge

� 22 Nm.
7) Garnitura antipraf la rezervorul de lichid.
8) Cilindrul principal la servofrânã.

Se strânge

� 18 Nm.
9) Furtunul de vacuum la servofrânã ºi piuliþa de

prindere la galeria de admisie.

Se strânge

� Piuliþa de prindere cu 15 Nm.
10) Se introduc bolþurile pentru tija de împingere în furcã

ºi la pedala de frânã.
11) Se pune siguranþa ºi arcul de conexiune.
12) Întrerupãtorul lãmpii de frânã. Vezi capitolul 14.

 A. DISTANÞA 278,5 mm
 B. ORIFICIU PT. BOLÞ ÎN FURCÃ
 6. SERVOFRÂNÃ
10. TIJÃ DE ÎMPINGERE-PEDALÃ FRÂNÃ

Fig. 5  Mãsurarea lungimii tijei de împingere

� Se scot piuliþele hexagonale pentru suportul
pedalei de la tablierul faþã.

VEHICULE CU SERVODIRECÞIE:
� Se scoate ºurubul inferior de montare din spatele

conductelor de lichid.
 9) Servofrâna ºi suportul de la tablier înclinând uºor

servofrâna ºi se scoate în sus.

10) Suportul de la servofrânã.

11) Manºonul (11) de cauciuc de la servofrânã.

12) Siguranþa (8) pentru tija de împingere de la bucºa
de reglare (7).

13) Tija de împingere (10).

14) Se deºurubeazã ºi se scoate bucºa de reglare (7)
de la tija pistonului.

15) Se deºurubeazã piuliþa hexagonalã (9).
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5. SPECIFICAÞII GENERALE ªI CUPLURI DE STRÂNGERE
5-1. SPECIFICAÞII GENERALE

Milimetri

Tamburi frânã
Diametru interior 228,60
Ovalitate 0,10
Diametru maxim de realezare 201,00

Discuri frânã
Diametrul discului 236,00
Bãtaie lateralã (instalatã) 0,10
Variaþia de grosime 0,01
Grosimea discului (nouã) 12,70
Grosimea minimã dupã rectificare* 10,7
Grosime la uzurã maximã 9,7

* Când s-a ajuns la aceastã dimensiune
plãcuþele mai pot fi schimbate o singurã datã.

Milimetri

Cilindru principal
Diametrul alezajului
Nominal 22,20
Maxim 22,27

Diametru cilindru principal
Nominal 17,46
Maxim 17,53

Diametru piston
Minim 17,39

5-2. CUPLURI DE STRÂNGERE

COMPONENTE Nm

Apãrãtoare la jambã 4
Servofrânã la suport 18
Servofrânã la tablier sau suport pedalã 18
Supapã de reglare la cilindru principal 20
Etrier la jambã 95
Disc la butuc roatã faþã 4
Placã de prindere la punte faþã � M8X10 28
Tambur frânã la butuc roatã 4
Supapã de reglare la etrier sau cilindrul roþii 9
Levier frânã de mânã la ºasiul vehiculului 20
Furtun de frânã la etrier 39
Ax pedalã la suport pedalã 18
Suport pedalã la tablier 20
Cilindrul roþii la platoul spate 9
Cilindru principal la servofrânã 18
Piuliþã prindere, furtun vacuum la galerie admisie 15
Toate conductele de frânã 16
Scaunul faþã la ºasiu 20
Furtun frânã ºi suport la pasaj roatã 8
Racord furtun de frânã 25
Ramã de susþinere la etrier 95
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S.D.V.
Figura Funcþia ºi numãrul dispozitivului

KM-230: Dispozitiv mãsurã disc de frânã
Pentru mãsurarea grosimii discului de frânã.

KM-325: Dispozitiv fixare pedalã
Pentru verificarea sistemului de frâne la scurgeri.

KM-404A: Dispozitiv de instalare
Pentru instalarea capacelor de protecþie ale ghidajelor.

KM-405: Dispozitiv de instalare
Pentru instalarea capacelor de protecþie ale pistoanelor.

KM-346: Dispozitiv de instalare
Pentru instalarea circuitelor de frânã spate la cilindrul
principal.

KM-436: Dispozitiv de instalare
Pentru introducerea setului de reparaþie în cilindrul
principal.
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A. MOTORUL - INFORMAÞII GENERALE
A-1. DESCRIERE

PARAGRAFUL  B - SISTEMUL MECANIC
Acest paragraf conþine informaþii despre componentele
mecanice ale motorului: blocul motor, arborele cotit,
pistoane, chiulasa, arborele cu came, elemente comune
majoritãþii motoarelor. De asemenea sunt tratate
procedee de reparaþie, procedee de demontare ºi
înlocuire, date tehnice.

PARAGRAFUL D - SISTEMUL DE RÃCIRE
Acest paragraf trateazã componentele sistemului de
rãcire: radiatorul, pompa de apã, termostatul, ventilatorul
de rãcire. Se referã, de asemenea, la curelele de
transmisie ºi capacitatea sistemului de rãcire.

PARAGRAFUL E - SISTEMUL DE ALIMENTARE
Acest paragraf conþine informaþii despre toate elementele
sistemului de alimentare exceptând sistemul de injecþie
multipunct MPFI care este tratat separat în paragraful
G (controlul funcþionabilitãþii ºi al poluþiei). Componentele
tratate în paragraful E sunt: rezervorul de benzinã,
pompa de benzinã ºi conductele de benzinã.

PARAGRAFUL F - SISTEMUL ELECTRIC
Componentele tratate în acest paragraf sunt: bateria,
alternatorul, demarorul, sistemul de aprindere, cablajul
electric al motorului, bujiile, fiºele de bujii, contactul de
pornire.

PARAGRAFUL G - FUNCÞIONABILITATE ªI
EMISII POLUANTE
Acest paragraf trateazã informaþii generale despre
sistemul de control al emisiilor poluante ºi procedee de
diagnosticare cu ajutorul cãrora se vor putea stabili
performanþele de funcþionare ale motoarelor alimentate
cu benzinã. Sunt acoperite toate sistemele de control a
poluþiei, procedee de reparaþie, precum ºi folosirea unor
scule speciale.

PARAGRAFUL H - SISTEMUL DE EVACUARE
Acest paragraf trateazã toate componentele sistemului
de evacuare al motorului: conducte de evacuare,
amortizorul de zgomot ºi convertorul catalitic.

A-2. INFORMAÞII GENERALE

ATENÞIE LA CURÃÞENIE
Un motor este o combinaþie de multe piese cu suprafeþe
honuite, ºlefuite, rectificate la toleranþe de ordinul
micronilor. Pentru orice intervenþie la piesele interne ale

motorului se va acorda o atenþie deosebitã curãþeniei.
În timpul procesului de asamblare se va aplica un strat
de ulei pe zonele de fricþiune pentru a se asigura o
protecþie ºi o ungere iniþialã a suprafeþelor. Parcurgând
acest paragraf, este bine sã se înþeleagã cã o curãþenie
ºi o protejare corespunzãtoare a suprafeþelor prelucrate
mecanic ºi de asemenea a suprafeþelor de fricþiune este
parte din procesul de reparaþie. Aceasta se va considera
o procedurã standard în atelierul de reparaþii, chiar dacã
nu este menþionatã în mod special.

La orice demontare a componentelor chiulasei, acestea
se vor remonta în aceeaºi ordine, respectând poziþia
iniþialã a fiecãrei piese.

În eventualitatea unei reparaþii ample la motor, bateria
va fi deconectatã; în caz contrar, se poate produce
distrugerea cablajului electric sau a altor componente
electrice.

OPERAÞII DE SERVICE LA MOTOR
Informaþiile urmãtoare referitoare la operaþiile de service
asupra motorului trebuie citite cu atenþie, de respectarea
lor depinzând obþinerea unor performanþe bune ºi
prevenirea unor defecþiuni la motor.

În nici un caz, nu ridicaþi ºi nu sprijiniþi motorul sub baia
de ulei. Datoritã distanþei foarte mici dintre sorbul pompei
de ulei ºi baia de ulei, ridicând sau sprijinind sub baie,
aceasta se poate deforma rezultând defectarea sorbului.

Când se lucreazã la motor, reþineþi cã se pot produce
scurtcircuite chiar ºi la 12V. Pentru a elimina aceastã
posibilitate, se va deconecta borna de minus de la bateria
de acumulatoare.

La orice demontare a injectoarelor sau a a filtrului de
aer, gurile de intrare vor fi obturate pentru a preveni
pãtrunderea unor corpuri strãine care ar putea ajunge
direct în cilindrii motorului ºi care ar putea provoca daune
majore la pornirea motorului.

Acest paragraf nu se va referi la operaþiuni de demontare
a unor componente auxiliare cum ar fi pompa sistemului
de servodirecþie sau compresorul de aer condiþionat.
Pentru informaþii referitoare la aceste componente, se
vor consulta capitolele corespunzãtoare ale manualului.
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A-3. DIAGNOSTICÃRI

DIAGNOSTICAREA PERFORMANÞELOR
MOTORULUI
Introducere
Testarea performanþelor motorului este reperul care ne
va conduce la cauzele cele mai probabile ale defecþiunii
acestuia. Ele acoperã componentele sistemului de
alimentare, aprindere ºi mecanic care pot cauza o
anumitã defecþiune ºi apoi subliniazã secvenþa logicã de
reparaþie.

Este important sã se determine dacã indicatorul  � SES"
este aprins sau dacã s-a aprins pentru un interval scurt
în timpul funcþionãrii motorului. Dacã indicatorul �SES"
s-a aprins, modulul de control electronic ECM se va
verifica dacã a memorat �Codurile de defect".
�Codurile de defect" memorate, (vezi paragraful G,
verificarea parametrilor în vederea diagnosticãrii) vor
putea duce la diagnosticarea cauzei defectului. Fiecare
simptom este definit clar ºi este foarte important ca el
sã fie selectat corect, bazat pe manifestãrile gãsite sau
reclamate.

DIAGNOSTICAREA SISTEMULUI MECANIC AL
MOTORULUI
Informaþiile urmãtoare de diagnosticare acoperã
problemele comune ºi cauzele posibile. Dupã diagnos-
ticarea corectã, defecþiunea va fi înlãturatã prin reglaj,
reparaþie sau înlocuire de piesã în funcþie de situaþie.
Referiþi-vã la capitolul potrivit pentru informaþii.

PIERDERI EXCESIVE DE ULEI
� Pierderi de ulei externe. Se vor strânge ºuruburile

ºi/sau înlocui garniturile sau simeringurile dupã cum
este necesar.

� Citirea incorectã a jojei de ulei. Se va verifica nivelul
de ulei cu vehiculul aºezat pe o suprafaþã planã,
alocând timpul necesar scurgerii uleiului în baie dupã
oprirea motorului.

� Vâscozitatea necorespunzãtoare a uleiului. Se va
folosi ulei de vâscozitatea adecvatã, în funcþie de
temperaturã, corespunzãtor cu normele SAE. Pentru
detalii se va consulta Manualul de utilizare al
autoturismului.

� Conducerea cu vitezã ridicatã pentru lungi perioade
de timp sau suprasolicitarea prelungitã a motorului
prin tractarea de remorcã vor cauza în mod normal
consum ridicat de ulei.

� Sistemul de ventilaþie pozitivã a carterului motor PCV
funcþionezã anormal.

� Ghidurile supapelor ºi/sau simeringurile de supapã
uzate sau omise. Se vor aleza ghidurile supapelor,
se vor folosi supape mai groase (cotã de reparaþie)
ºi se vor schimba simeringurile de supapã.

� Segmenþi rupþi, uzaþi excesiv sau nerodaþi. Se va
acorda timpul necesar pentru rodarea (aºezarea)
segmenþilor. Se vor schimba segmenþii uzaþi sau
rupþi dupã necesitate.

� Pistoane incorect montate.

PRESIUNE SCÃZUTÃ DE ULEI
� Turaþia de mers în gol scãzutã. Se va regla turaþia

de mers în gol a motorului la valoarea cores-
punzãtoare, aceasta în cazul în care nu este
controlatã de ECM.

� Manocontactul de ulei funcþioneazã anormal sau a
fost ales necorespunzãtor.

� Indicatorul de presiune a uleiului funcþioneazã
incorect.

� Vâscozitatea uleiului necorespunzãtoare cu tempera-
tura, sau uleiul diluat. Se va folosi ulei cu vâscozita-
tea corespunzãtoare sau se va schimba în cazul în
care a fost diluat cu combustibil nears.

� Pompa de ulei uzatã sau murdarã.
� Filtru de ulei colmatat.
� Sorbul pompei de ulei fisurat.
� Tubul sorbului de ulei fisurat.
� Uzurã excesivã a cuzineþilor. Se vor înlocui cuzineþii

dacã este necesar.
� Canalele de circulare a uleiului fisurate, poroase sau

colmatate. Se va înlocui sau repara blocul motor.
� Dopurile tehnologice ale canalelor de circulare a

uleiului lipsesc sau sunt instalate defectuos.

SUPAPE ZGOMOTOASE
� Presiune scãzutã de ulei. Se va remedia conform

procedurii de diagnosticare pentru presiune joasã de
ulei.

� Culbutorii slãbiþi. Se va inspecta ºi remedia dupã
necesitate.

� Culbutori uzaþi ºi/sau tacheþi hidraulici uzaþi.
� Arc de supapã rupt.
� Supape blocate.
� Tacheþi hidraulici uzaþi, blocaþi sau defecþi. Se va

inspecta, curãþi sau schimba dupã necesitate.
� Arbore cu came uzat sau incorect prelucrat. Se va

schimba arbore cu came.
� Ghidurile supapelor uzate.

DIAGNOSTICAREA BÃTÃILOR DE MOTOR
BÃTAIE CU MOTORUL RECE, PENTRU 2-3 MINUTE
ªI ACCENTUÂNDU-SE CU MÃRIREA CUPLULUI
� Motoarele prevãzute cu supape EFE acþionate cu

vacum pot avea bãtaie de supapã. Se va înlocui
supapa EFE.

� Volantul atinge scutul de protecþie. Se va repoziþiona
scutul de protecþie.

� Discul balansor ori fulia curelei rupte sau slãbite. Se
va restrânge sau înlocui dupã caz.

� Joc excesiv între pistoane ºi cilindri. Se vor înlocui
pistoanele. În mod uzual bãtaia de piston rece dispare
dupã încãlzirea motorului. O bãtaie de piston rece
poate fi consideratã acceptabilã dacã dispare dupã
1,5 minute.

� Bielã îndoitã.

BÃTÃIE DE MOTOR GREA, LA CALD, CU CUPLU APLICAT
(ÎN SARCINÃ)
� Volant ori arbore de fulie rupt. Se vor înlocui piesele

dupã necesitate.
� ªuruburi slãbite la convertorul de cuplu.
� Curele auxiliare prea tensionate sau fisurate. Înlocuiþi

ºi/sau tensionaþi la cuplu.
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� Sistemul de evacuare a gazelor loveºte în caroserie.
Se va repoziþiona dupã necesitate.

� Volantul fisurat.
� Cuzineþii de palier sau de bielã uzaþi excesiv. Se vor

înlocui dacã este necesar.

BÃTAIE UªOARÃ CU MOTORUL CALD
� Detonaþii sau zgomot de scânteie. Se va verifica

funcþionarea sistemului electronic de aprindere
(Paragraf F) ºi de asemenea avansul la aprindere ºi
calitatea benzinei.

� ªuruburi slãbite la convertorul de cuplu.
� Scãpãri de gaze la galeria de evacuare. Se vor

strânge ºuruburile sau se va înlocui garnitura.
� Uzurã excesivã la cuzineþii bielelor. Se vor înlocui

dupã necesitate.

BÃTÃI LA PORNIRE CARE DISPAR DUPA CÂTEVA
SECUNDE

� Vâscozitate necorespunzãtoare a uleiului. Se va
schimba uleiul cu unul de vâscozitate corespunzã-
toare temperaturii. Consultaþi manualul de utilizare al
autovehiculului.

� Tachet hidraulic golit de ulei. Se vor curãþi, testa ºi
dupã caz înlocui tacheþii. Dupã oprirea motorului,
unele dintre supape vor rãmâne deschise. Presiunea
arcurilor supapelor va avea tendinþa sã elimine uleiul
din tacheþii hidraulici aferenþi. Se va încerca repararea
acestora numai în cazul în care defecþiunea este
semnificativã.

� Joc axial excesiv al arborelui cotit. Se va schimba
cuzinetul central de palier.

� Uzurã excesivã a cuzinetului de palier faþã. Se va
înlocui dupã necesitate.

BÃTÃI LA TURAÞIE DE MERS ÎN GOL CU MOTORUL CALD
� Curele slãbite sau uzate. Se va tensiona ºi/sau

înlocui dupã cum este necesar.
� Rulmenþii alternatorului sau compresorului de aer

condiþionat uzaþi excesiv. Se vor înlocui dupã
necesitate.

� Chiulasa. Se vor înlocui piesele dupã necesitate.
� Vâscozitate necorespunzãtoare a uleiului. Se va

schimba uleiul cu altul de vâscozitate corespunzã-
toare temperaturii. Consultaþi manualul de utilizare al
autovehiculului.

� Uzurã excesivã a bolþurilor pistoanelor. Se vor înlocui
pistoanele ºi bolþurile.

� Alinierea bielelor. Se vor verifica ºi înlocui bielele
dupã necesitate.

� Joc excesiv între piston ºi cilindru. Se va proceda
la honuirea cilindrului ºi schimbarea pistonului.

� Volantul arborelui cotit slãbit. Se vor strânge sau
înlocui piesele uzate.

� Piston montat cu degajarea pentru bolþ în partea
greºitã. Instalaþi pistonul corect.

MOTORUL SE SUPRAÎNCÃLZEªTE
1) Sistemul de rãcire a apei are pierderi, sistemul de

rãcire a uleiului are pierderi sau sistemul de
expansiune a lichidului de rãcire nu funcþioneazã. Se
vor verifica ºi remedia pierderile. Se va verifica vasul
de expansiune, furtunul ºi capacul radiatorului.

2) Cureaua alunecã sau este deterioratã. Se va înlocui
întinzãtorul sau cureaua dupã caz.

3) Termostatul blocat pe poziþia închis. Se va verifica
ºi înlocui dupã caz.

4) Funcþionarea ventilatorului electric de rãcire. Se va
consulta manualul la diagnosticarea circuitelor elec-
trice.

5) Garnitura de chiulasã nu etanºeazã. Se va verifica
ºi schimba dupã caz.

INDICATORUL MANOCONTACTULUI DE ULEI APRINS LA
TURAÞIA DE MERS ÎN GOL

1) Presiune scãzutã de la pompa de ulei. Se va consulta
metoda de depanare a pompei de ulei în paragraful B.

A-4. MÃSURAREA COMPRESIEI MO-
TORULUI

MÃSURAREA COMPRESIEI

Important

� Se va deconecta terminalul �BAT" de la modulul
de aprindere.

Pentru a determina dacã supapele sau pistoanele sunt
defecte se va face un test de determinare a compresiei
în cilindri. În timpul acestui test, clapeta de acceleraþie
va fi deschisã, toate bujiile demontate ºi bateria bine
încãrcatã. Valoarea cea mai joasã determinatã nu va fi
mai micã de 70% din valoarea cea mai ridicatã ºi nici o
citire nu va fi mai joasã de 689 kPa (6,6 bari).

Citirea se va face dupã 4 curse ale fiecãrui piston.

Normal
În mod normal compresia creºte rapid ºi uniform la
valoarea specificatã pe fiecare cilindru.

Uzurã la segmenþi
Compresia este joasã pe primul timp tinzând sã creascã
pe timpii urmãtori, dar nu atinge normalul. Se
îmbunãtãþeºte considerabil odatã cu adãugarea de ulei.

Defecþiune la supape
Compresia este joasã pe primul timp ºi nu tinde sã
creascã pe urmãtorul. Nu se îmbunãtãþeºte mult dupã
adãugarea de ulei. Se va adãuga uleiul cu ajutorul unei
pompe de ulei de tipul cu pistonaº, folosind aproximativ
3 pompãri de ulei.
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B. SISTEMUL MECANIC
B-1. OPERAÞII DE SERVICE EFECTUATE
PE VEHICUL

CHIULASA

Important

� Înaintea demontãrii de pe motor a chiulasei sau a
mecanismului supapelor se va efectua un test de
compresie ºi se vor reþine rezultatele.

� În timpul demontãrii se va avea grijã ca elementele
chiulasei sã fie marcate corespunzãtor ºi aºezate
în ordine pentru a putea fi remontate în aceeaºi
ordine în locaºurile originale.

Se demonteazã

1) Mecanismul supapelor (a se vedea tipul de motor
specific)

2) Bujiile

Se verificã

� Garnitura de chiulasã ºi suprafeþele de îmbinare
pentru urme de coroziune, pierderi de compresie,
pierderi de ulei sau apã. Dacã garnitura este
deterioratã, se va determina cauza:

� Montare necorespunzãtoare
� Chiulasã slabã sau deformatã
� Lipsa bolþurilor de ghidare a acesteia

Se curãþã

� Chiulasa: se vor îndepãrta depunerile de calaminã
pânã la metal curat. NU FOLOSIÞI perii de sârmã
rotative pe suprafeþele de îmbinare.

� Ghidurile supapelor (Figura 1)
� Gãurile filetate
� Resturi de soluþie de etanºare din gãuri

ATENÞIE: Folosiþi ochelari de protecþie dacã utilizaþi
o perie.

Se verificã

1) ªuruburile de prindere a chiulasei pentru filetele de-
teriorate, alungiri, capete deteriorate prin folosirea
de scule necorespunzãtoare.

Important

� La montarea chiulasei pe motor se recomandã
folosirea de ºuruburi noi.

2) Chiulasa pentru depistarea eventualelor fisuri, în spe-
cial între scaunele supapelor ºi la gãurile de evacuare

3) Suprafaþa de montare a chiulasei pentru urme de
coroziune, impuritãþi imprimate în ea sau gãuri.
� Nu se recomandã sudarea chiulasei, ci înlocuirea

ei.
4) Suprafaþa de montaj a chiulasei, a galeriei de ad-

misie ºi evacuare pentru planeitate (Figura 2)

Fig. 2 Verificarea planeitãþii chiulasei

5) Înãlþimea chiulasei. Dacã este mai micã de 95,75 mm
se va înlocui.

1 � PALPATOR        2 � MUCHIE DREAPTÃ

1 2

Fig. 1 Curãþirea ghidurilor de supapã
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1. 96 ± 0.25mm (3,78 ± 0.01 in.)

Fig. 3 Înãþimea chiulasei

6) Toate gãurile filetate. Filetele deteriorate se pot
recondiþiona folosind filete tip inserþie (vezi repararea
filetelor).

7) Suprafeþele de aºezare
� Dopurile de apã

8) Uzura ghidurilor supapelor
� Deoarece ghidul supapei serveºte ca suport ºi în

acelaºi timp centreazã alezorul de scaune de
supapã, acesta trebuie alezat înaintea scaunului.
Ghidul supapei trebuie curãþit bine înaintea
efectuãrii oricãrei mãsurãtori. Dacã necesitã o
alezare, aceasta se va efectua prima datã.

9) Scaunele supapelor pentru uzurã excesivã sau
puncte arse.
� Scaunele supapelor se pot recondiþiona prin

rectificare. Este preferatã folosirea unui dispozitiv
de rectificat scaune de tipul oscilant. Dacã
scaunele vor fi recondiþionate, se vor rectifica sau
înlocui, de asemenea ºi supapele.

Se monteazã

1) Bujiile.
2) Supapele ºi arcurile supapelor.

NOTÃ:  Pentru evitarea deteriorãrii este preferabilã
montarea bujiilor dupã ce chiulasa a fost montatã pe
motor.

DEMONTAREA SUPAPELOR

Se demonteazã

� Supapele ºi arcurile supapelor

Important

� Componentele mecanismului supapelor trebuie
pãstrate împreunã ºi marcate, astfel ca la
montarea lor sã se respecte ordinea ºi poziþia
iniþialã.

NOTÃ: Pentru a evita deteriorarea ghidului de
supapã, în cazul în care din cauza frecãrii cu
culbutorul tija supapei prezintã bavuri, nu forþati
scoaterea supapei cu ajutorul dornului. Se va folosi
o piatrã de rectificat cu ulei sau o pilã pentru
îndepãrtarea bavurii.

Se curãþã

� Supapele de calaminã sau alte depuneri. Aceasta se
poate face cu ajutorul unei perii fine de sârmã ºi al
lichidului de curãþat carburatoare.
ATENÞIE: Folosiþi ochelari de protecþie în cazul
folosirii unei perii de sârmã rotative. Evitaþi inhalarea
sau contactul cu pielea al lichidului de curãþit
carburatoare.

� Nu se va zgâria tija supapei cu peria de sârmã.

GHIDURILE SUPAPELOR

Se mãsoarã

� Jocul supapelor în ghiduri
� Se introduce supapa în ghidul sãu. Se ridicã

supapa cca 3 mm ºi se miºcã lateral determinând
jocul cu ajutorul unui ceas comparator

� Se mãsoarã ghidul supapei, apoi tija supapei cu
un micrometru, dupã care se comparã

� Se vor consulta datele tehnice ale motorului pentru
a constata jocul admisibil.

� Ghidurile supapelor pot fi alezate ºi se vor folosi
supape de cotã superioarã (Figura 5)

Fig. 4 Mãsurarea jocului supapelor în ghiduri

A
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Fig. 5  Alezarea ghidului de supapã

SUPAPELE

Excentricitatea supapei

� Se aplicã o picãturã de cernealã de tuºaj (albastru
de Prusia) pe suprafaþa de contact a talerului
supapei. Se aºeazã supapa în scaunul ei ºi se
roteºte cu atenþie. Urmele de albastru transferate
scaunului supapei sunt o indicaþie asupra
concentricitãþii acestuia.

� Se curãþã de cerneala de tuºaj. Se aplicã o picãturã
de cernealã pe scaunul supapei ºi se repetã operaþia.
Urmele de albastru transferate talerului supapei
reprezintã excentricitatea supapei. Se
recondiþioneazã scaunul supapei sau se înlocuieºte
supapa, dupã caz.

Se verificã

� Uzura tijei supapei.

ALEZAREA GHIDURILOR SUPAPELOR
Supape de cotã superioarã pot fi deja montate de cãtre
constructor. Ghidurile de supapã de cotã superioarã sunt
marcate, de asemenea supapele de cotã superioarã
sunt marcate pe tijã (Figura 5).

NOTÃ: Evitaþi ruperea alezorului în ghid datoritã
acumulãrii de ºpan sau calaminã. Curãþiþi bine ghidul
înainte de începerea operaþiei. Nu apãsaþi pe alezor.

MÃRIME IDENFICARE

FABRICANT SERVICE
NOMINAL NU K
0,075 1 K1
0,150 2 K2
0,250 � A

Fig. 6  Tipuri de uzurã la tija supapei

� Canalele de siguranþã ale supapei. Înlocuiþi supapa
dacã existã margini uzate sau sparte.

� Suprafaþa de contact a talerului pentru arsuri sau
fisuri. Dacã existã bucãþi lipsã dintr-o supapã
inspectaþi pistonul ºi zona de chiulasã
corespunzãtoare.

� Tijele supapelor pentru zgârieturi sau bavuri. Bavurile
sau zgârieturile minore se pot înlãtura cu ajutorul unei
pietre de ulei.

� Tijele supapelor sã fie drepte iar talerele
nedeformate. Supapele cu tija sau talerul îndoite vor
fi schimbate.

� Suprafaþa de contact a talerului sã nu aibã prag de
uzurã. Dacã are prag ºi acesta este atât de adânc
încât prin rectificare va rezulta o margine foarte
ascuþitã a talerului, supapa va trebui ânlocuitã.

� Suprafaþa talerului poate fi rectificatã dacã
corespunde din celelalte puncte de vedere. Dacã nu
poate fi rectificatã în limitele specificaþiilor, va trebui
înlocuitã.

Indicã supapã care
nu se roteºte

Uzurã
normalã

Indicã supapã care
se roteºte parþial

Talerul rotativ
funcþioneazã

normal

Se schimbã talerul
rotativ ºi se verificã

rotirea

Se schimbã talerul
 rotativ ºi se verificã

rotirea

4. SECÞIUNE A TIJEI CARE
ESTE UZATÃ MAI MULT

5. SUPRAFAÞA DE AªEZARE A
TALERULUI SUPAPEI

6. MARGINEA TALERULUI
SUPAPEI

1. VÂRFUL SUPAPEI
2. CANAL DE  BLOCARE
3. SECÞIUNE A TIJEI CARE

ESTE UZATÃ MAI PUÞIN

2

1

3 4

6

5

5

 SUPAPA  NOUA SUPAPA UZATA

Fig. 7  Uzura supapelor
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1. GHIDUL DISPOZITIVULUI DE RECTIFICAT SCAUNUL SUPAPEI

Fig. 8 Ghidul dispozitivului de rectificat scaunul supapei

2) Se instaleazã dispozitivul de rectificat scaune cu o
frezã înclinatã la 45° (Figura 9)

3) Se instaleazã mânerul cu distanþor. Îndepãrtaþi cât
mai puþin material posibil.

4) Rectificaþi partea de sus a scaunului cu o frezã
înclinatã la 30° (Figura 9). Se vor folosi aceleaºi
unghiuri pentru admisie ºi evacuare.

5) Se acoperã scaunul supapei cu pastã de rodare, se
introduce supapa ºi se roteºte încet apãsând-o uºor.
Se ridicã supapa ºi se observã forma suprafeþei de
contact. Dacã supapa nu atinge uniform scaunul, se
repetã operaþia de rectificare.

6) Se rodeazã supapele
� Chiar dacã supapa va etanºa perfect dupã rectificare,

se poate îmbunãtãþi încã suprafaþa de contact printr-o
rodare suplimentarã. Pentru aceasta se va folosi
numai pastã de rodare cu granulaþie foarte finã. Pen-
tru a distribui uniform pasta de rodare pe suprafaþa
scaunului, supapa se va ridica ritmic de pe scaunul
ei în timpul rotirii. Dupã rodare este necesarã curãþirea
cu atenþie a supapei ºi a scaunului. Înainte de montare
se unge cu ulei tija supapei.

1

1

Fig. 9 Dispozitiv de rectificat scaunul supapei

1. DISPOZITIV DE RECTIFICAT SCAUNUL SUPAPEI

� Se mãsoarã marginea talerului dupã rectificare. Dacã
este mai micã decât minimul specificat, înlocuiþi
supapa.

ARCURILE SUPAPELOR

Se verificã

� Arcurile supapelor
� Capetele arcurilor. Dacã nu sunt paralele, arcurile

sunt îndoite ºi trebuie înlocuite.
� Suprafeþele de aºezare ale arcurilor pe talerele

rotitoare pentru uzurã sau canale imprimate pe
suprafaþa lor. Înlocuiþi dupã caz.

SCAUNELE SUPAPELOR
1) Se introduce ghidul dispozitivului de rectificat în

ghidul de supapã.

1,4mm
1,3mm 1,7mm

1,8mm

90° ± 1°

120°±1°

21

Fig. 11 Rodarea supapelor

1. ADMISIE
2. EVACUARE

Fig. 10  Rectificarea scaunului supapei
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ATENÞIE: Arcul regulatorului este tensionat. Se va
demonta cu atenþie splintul sau ºurubul limitator
pentru a evita accidentarea.

Se curãþã

� Toate componentele de depuneri, ulei, impuritãþi
� Depunerile se pot îndepãrta prin spãlare cu lichid de

curãþit carburatoare sau cu un solvent echivalent.

PRECAUÞIE: A nu se inspira vaporii, a se evita
contactul solventului cu pielea pentru a nu se pro-
duce rãniri.

Se verificã

� Pentru impuritãþi ºi se determinã sursa de proveni-
enþã a acestora.

� Corpul ºi capacul pompei pentru:
 - Fisuri
 - Deformãri
 - Imperfecþiuni de turnare
 - Filete deteriorate
 - Nu se va încerca repararea corpului pompei.
 - Dacã este defect, corpul pompei se va înlocui.

� Supapa descãrcare presiune pentru:
 - Deformãri
 - Blocaj. Bavurile pot fi îndepãrtate cu o piatrã finã

cu ulei.
� Arcul supapei descãrcare pentru:

 - Detensionare
 - Îndoire
 - Dacã existã suspiciuni se înlocuieºte arcul.

� Tubul sorbului ºi ansamblul sorbului.
 - Dacã acestea sunt de tipul presate în corpul

pompei ºi sunt slãbite, corpul pompei va trebui
înlocuit.

 - Sita metalicã a sorbului deterioratã.
� Pinioanele pompei pentru:

 - Spãrturi
 - Frecãri
 - Grad avansat de uzurã

Se asambleazã

1) Ungeþi cu ulei de motor toate pãrþile componente în
timpul montãrii.

2) Pinioanele pompei. Marcajul de pe pinioane va fi
orientat spre capacul de distribuþie.

NOTÃ: Pentru a se evita deterioarea motorului, toate
cavitãþile pompei de ulei trebuie umplute cu vaselinã
neutrã înaintea montãrii pinioanelor, pentru a asigura
amorsarea pompei.

GARNITURI DE ETANªARE (SIMERINGURI) ALE
SUPAPELOR

Important

� Se împinge tubul ajutãtor de montaj inclus în setul
garniturilor de supape, pe capãtul tijei supapei,
ungându-l cu ulei. Înainte de a fi montat se taie tubul
la lungimea necesarã. Se monteazã noile garnituri
împingându-le de-a lungul tijei supapei pe ghidul
acesteia. Se îndepãrteazã tubul ajutãtor.

MONTAREA SUPAPELOR
Existã câteva metode diferite de a verifica montarea
corectã a supapelor, dupã ce scaunele sau supapele
au fost rectificate. Se va alege metoda în funcþie de
tipul motorului.

MÃSURAREA TIJEI SUPAPEI (DISPOZITIV DE
TIPUL POD)
� Tijele supapelor trebuie sã nu fie mai înalte decât în

specificaþiile tehnice (Figura 12). Se mãsoarã
înãlþimea tijelor folosind dispozitivul KM-419. Dacã
înãlþimea este mai mare decât cea specificatã, tre-
buie înlocuite scaunele sau supapele.

NOTÃ:  Capãtul tijei supapei nu va fi rectificat.

1. 0,381 mm JOCUL MINIM DINTRE TIJA SUPAPEI ªI DISPOZITIV
(LERA DE 0,381 mm ESTE INCLUSÃ ÎN TRUSA DE CARBURATOR
BT-3005)

2. ZONA UNDE ESTE AªEZAT DISPOZITIVUL TREBUIE SA FIE CURATÃ
ªI FÃRÃ ASPERITÃÞI

Fig. 12  Metodã de mãsurare a înãlþimii tijei

supapei (sculã de tipul pod)

POMPA DE ULEI

Se demonteazã

1) Se goleºte uleiul din pompã.
2) Tubul sorbului ºi sorbul.
3) Capacul pompei.
4) Pinioanele pompei.
5) Supapa regulatoare de presiune.

� Splintul sau ºurubul limitator
� Arcul
� Supapa. Dacã supapa este blocatã se imerseazã

corpul pompei în lichid de curãþit carburatoare.

1

2

3



CIELO  MOTOR (SISTEMUL MECANIC)  7-13

3) Capacul ºi garnitura

NOTÃ: Pentru a evita deteriorarea motorului folosiþi
numai garnituri originale la pompa de ulei. Grosimea
garniturii este criticã pentru corecta funcþionare a
pompei.

4) Supapa de descãrcare a presiunii ºi arcul
5) Dopul (ºurubul) de blocaj

Important

� La dopul (ºurubul) de blocaj folosiþi soluþie de
etanºare de tipul �Loctite 573", sau echivalentã.

Se strânge

� Supapa regulatoare de presiune atunci când existã,
la cuplu de 30 Nm.

Important

� De câte ori pompa de ulei este recondiþionatã,
se recomandã curãþirea bãii de ulei de depuneri,
schimbarea filtrului de ulei ºi a uleiului.

Se verificã

� Demontaþi manocontactul de presiune de ulei ºi
montaþi în locul lui un manometru corespunzã-
tor.

� Porniþi motorul ºi observaþi presiunea de ulei.

NOTÃ: Dacã presiunea de ulei nu creºte aproape
imediat dupã pornirea motorului, demontaþi baia de
ulei ºi examinaþi racordul dintre corpul pompei ºi tubul
sorbului. Dacã este nevoie umpleþi toate cavitãþile
cu vaselinã neutrã ºi reasamblaþi. Rulând motorul
fãrã o presiune mãsurabilã a uleiului, se pot produce
deteriorãrii majore.

BIELELE ªI CUZINEÞII DE PALIER
Cuzineþii sunt de tipul cu inserþie. Ei sunt disponibili la
cotã standard sau diverse cote inferioare (Figura 14).

ÎNLOCUIREA
Depinzând de starea arborelui cotit cuzineþii pot fi
schimbaþi cu motorul pe vehicul sau cu motorul
demontat de pe vehicul. Dacã arborele cotit trebuie
demontat, urmaþi procedura de demontare din acest
capitol, specificã motorului. Constataþi starea cuzineþilor
dupã cum se specificã în acest capitol. Dacã motorul
este aºezat cu arborele cotit în sus, toatã greutatea va
fi pe semicuzineþii superiori, astfel fiind posibilã
mãsurarea jocului dintre arborele cotit ºi semicuzinetul
inferior. Dacã motorul rãmâne pe vehicul, arborele cotit
va trebui sã fie susþinut de jos în sus, astfel fiind posibilã
mãsurarea jocului dintre el ºi semicuzinetul inferior.

1. POMPA DE ULEI
2. MANOCONTACT
3. SIMERING
4. PINIONUL CONDUCÃTOR
5. PINIONUL CONDUS
6. CAPACUL POMPEI
7. ªURUB (M6X1X16)
8. GARNITURÃ
9. GHIDAJ
10. SORB
11. ªURUBUL SUPAPEI DE DESCÃRCARE
12. GARNITURA SUPAPEI DE DESCÃRCARE
13. ARCUL SUPAPEI DE DESCÃRCARE
14. PISTONUL SUPAPEI DE DESCÃRCARE
15. ªURUB (6X1X25)

ªAIBÃ

Fig. 13  Pompa de ulei

1 2

3
4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

14

15
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SCHIMBAREA CUZINEÞILOR CU ARBORELE COTIT
DEMONTAT
1) Demontaþi ºi verificaþi arborele cotit.
2) Demontaþi semicuzineþii de pe blocul motor ºi de pe

capacele cuzineþilor de palier.
3) Aplicaþi o peliculã de ulei pe cuzineþii noi ºi montaþi-i

în locaºele corespunzãtoare.
4) Montaþi arborele cotit.

SCHIMBAREA CUZINEÞILOR FÃRÃ DEMONTAREA
ARBORELUI COTIT
1) Demontaþi baia de ulei, pompa de ulei, bujiile ºi apoi

capacele cuzineþilor de palier ºi semicuzineþii uzaþi
din capace.

2) Montaþi un dispozitiv special de montare-demontare
a semicuzineþilor în gaura de ungere a fusului palier.
Dacã acest dispozitiv nu este disponibil, se va folosi
în locul lui un splint îndoit.

3) Rotiþi uºor arborele în sens orar, vãzut din partea
din faþã a motorului. Prin aceastã manevrã
semicuzinetul va fi scos din locaºul lui.

4) Se unge noul semicuzinet superior cu ulei dupã care
se introduce sub arborele cotit la capãtul lipsit de
cheie. Se roteºte semicuzinetul sub arborele cotit ºi
se scoate dispozitivul din gaura de ungere.

5) Se unge cu ulei semicuzinetul inferior ºi se monteazã
în capacul lui.

6) Se monteazã capacul pe blocul motor cu sãgeata
orientatã spre blocul motorului.

7) Se strâng capacele cuzineþilor la cuplurile specificate
50Nm + 45° � 60°.

� Uzurã; uzura suprafeþei indicã ori miºcarea
cuzineþilor, ori neregularitãþi ale materialului
(uzurã în puncte)

� Supraîncãlzire (decolorare)
� Joc sau rotire (cheia de blocaj aplatizatã)

3) Suprafeþele laterale de sprijin ale cuzinetului central
de palier pentru:
� Uzurã
� Urme (canale) adânci. Acestea sunt cauzate de

prelucrarea necorespunzãtoare a suprafeþei de
contact a arborelui cotit.

Important

� Deteriorarea cuzineþilor, alta decât uzura normalã
trebuie investigatã cu atenþie. Se verificã arborele
cotit, biela, de asemenea gãurile cuzineþilor.

4) ªuruburile de fixare ale capacelor cuzineþilor. Dacã
se constatã cã acestea au fost întinse, trebuie
înlocuite.

Se mãsoarã

� Jocul la cuzineþi. Pentru a determina mãrimea exactã
a cuzinetului care trebuie înlocuit, jocul trebuie
mãsurat cu acurateþe. Se poate folosi oricare dintre
cele douã metode descrise mai jos, metoda A fiind
preferatã pentru cã dã rezultate mai exacte.

Important

 � Metoda A implicã mãsurãtori cu ajutorul cãrora
jocul cuzineþilor poate fi calculat. Metoda B va
da direct jocul cuzineþilor, dar fãrã nici o indicaþie
referitoare la ovalitatea cuzinetului.

 � Nu introduceþi cuzineþi de cote nominale diferite
în acelaºi alezaj.

� Metoda A
1) Se mãsoarã diametrul fusului palier al arborelui cotit

în diverse puncte situate la 90° dupã care se face o
medie.

2) Se mãsoarã conicitatea ºi ovalitatea. Limitele
admisibile sunt specifice fiecãrui tip de motor.

3) Se mãsoarã diametrul interior al cuzineþilor montaþi.
Dacã aceºtia vor fi schimbaþi se face mãsurãtoarea
pe cei noi.

Important

 � Capacul cuzinetului trebuie strâns la cuplul spe-
cific atunci când se mãsoarã.

 � Dacã cotele se încadreazã în limite, se alege un
set corespunzãtor de cuzineþi. Dacã nu se
încadreazã în limite, arborele cotit va trebui
recondiþionat ºi se vor folosi cuzineþi de cotã mai
micã.

� Metoda B
1) Montaþi semicuzineþii pe blocul motor, apoi arborele

cotit.
2) Plasaþi o lerã de plastic specialã pentru acest tip de

mãsurãtori pe toatã lãþimea semicuzinetului inferior.
3) Se aºeazã cu atenþie capacul cuzinetului prin lovire

uºoarã cu o sculã corespunzãtoare.

Fig. 14  Marcarea jocului cuzinet-arbore cotit

Se verificã

1) Suprafeþele interioare ale cuzineþilor pentru:
� Uzurã excesivã
� Zgârieturi
� Materiale strãine imprimate pe suprafaþa lor. Dacã

sunt gãsite astfel de materiale se va determina
natura ºi provenienþa lor.

2) Suprafeþele exterioare ale cuzineþilor pentru:

COTA DE FABRICAÞIE
SUB STANDARD
ªTANÞATE LA
ACEST CAPÃT
(0,012 ETC)
SAU CHEIA
CUZINETULUI
MARCATÃ CU
O LITERÃ
A = 0,012 mm
B = 0,025 mm
C = 0,038 mm
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Important

 � Semicuzineþii vor depãºi marginea locaºului lor
dupã montare. Asiguraþi-vã cã la ambele capete
ei depãºesc marginea în mod egal. Se verificã
de asemenea împerecherea cheilor de blocaj.

3) În cazul cuzinetului central de palier, de tipul cu guler,
se unge suprafaþa de lucru a gulerului.

4) Se ung suprafeþele cuzineþilor cu ulei de motor.
5) Se monteazã arborele cotit sau biela.

NOTÃ:  Se va evita deteriorarea fusurilor paliere ale
arborelui cotit folosind capace protectoare pentru
prezoanele bielelor.

6) Se monteazã capacele cuzineþilor lovindu-le uºor cu
o sculã adecvatã.

NOTÃ: În scopul prevenirii deteriorãrii blocului
cilindrilor ºi/sau capacelor palierelor, capacele
palierelor se vor monta în cavitãþile din blocul
cilindrilor prin lovire uºoarã cu un ciocan de bronz
sau plastic, înaintea montãrii ºuruburilor de prindere.
Nu se vor folosi ºuruburile de prindere pentru a trage
capacele de palier în locaºele lor. Desconsiderarea
acestei informaþii poate duce la deteriorarea blocului
cilindrilor sau capacelor.

7) Piuliþele capacelor bielelor.

Se strâng

 � ªuruburile sau piuliþele uniform, apoi se desfac o
turã completã, dupã care se strâng la cuplul
specificat.

8) Se monteazã cuzinetul cu guler de la palierul cen-
tral (Figura 16).

1. GULERUL CUZINETULUI CENTRAL
2. SCULÃ DIN LEMN

SE LOVEªTE ARBORELE COTIT ÎN AMBELE DIRECÞII, PENTRU
AªEZAREA CORECTÃ A CUZINETULUI CENTRAL.

Fig. 16  Aºezarea cuzinetului central al arborelui cotit.

Se verificã

� Se miºcã bielele înainte ºi înapoi, verificând dacã
nu sunt gripate. Dacã este necesar se demonteazã
capacele cuzineþilor ºi se strâng din nou.

NOTÃ: Pentru a evita deteriorarea blocului motor
ºi/sau a capacelor cuzineþilor de palier, acestea din
urmã se vor aºeza prin lovire uºoarã cu ajutorul unui
ciocan de bronz sau de piele înainte de a strânge
ºuruburile. Nu se vor folosi ºuruburile pentru a trage
capacele cuzineþilor în locaºurile lor existând riscul
de a deforma blocul motor sau capacul respectiv.

4) Se strâng ºuruburile la cuplul specificat.

Important

� Nu rotiþi arborele cotit.
5) Se demonteazã capacul cuzinetului lãsând lera de

plastic pe semicuzinet.
6) Se mãsoarã firul aplatizat acum, în punctul cel mai

lat, cu ajutorul scalei tipãrite pe ambalajul lerei (Figura
26)

Fig. 15  Mãsurarea jocului cuzinet-arbore cotit

7) Se îndepãrteazã toate resturile de plastic dupã
efectuarea mãsurãtorilor.

8) Se alege un set de cuzineþi care vor realiza jocul
specificat.

Se monteazã

NOTÃ:  Cuzineþii nu se pilesc, rãzuiesc ºi nu li se
vor monta adaosuri. Nu se atinge suprafaþa de lucru
a cuzineþilor cu degetele, deoarece uleiurile ºi acizii
din piele vor ataca aliajul cuzinetului.

Important

 � Asiguraþi-vã cã gãurile de fixare ale capacelor de
cuzineþi ºi suprafeþele de îmbinare ale acestora
sunt curate ºi uscate.

1) Se ung ºuruburile de fixare ale capacelor de cuzineþi
cu ulei curat de motor.

2) Se monteazã cuzineþii pe blocul motor ºi pe capace
sau biele.

NOTÃ: Semicuzinetul superior ºi cel inferior pot fi
diferiþi. Asiguraþi-vã cã gãurile sunt aliniate. Nu se
vor obstrucþiona pasajele de ulei.

1 2



7�16  MOTOR (SISTEMUL MECANIC) CIELO

� Asperitãþi
� Canale (rizuri)
� Supraîncãlzire (decolorare)

Important

 � Se verificã cuzineþii aferenþi pentru materiale
strãine imprimate pe suprafaþa lor ºi se cautã
provenienþa acestora.

 � Dacã se observã fisuri sau pete arse, arborele
cotit trebuie schimbat. Uºoare asperitãþi se pot
înlãtura prin lustruirea cu ajutorul unui material
îmbibat cu ulei. Bavurile pot fi îndepãrtate cu
ajutorul unei pietre fine ºi cu ulei.

Se mãsoarã

� Fusurile paliere, conicitatea ºi ovalitatea. Dacã
rezultatele se încadreazã în limitele specificate, se
noteazã, pentru alegerea ulterioarã a cuzineþilor.
Dacã sunt în afara limitelor, fusurile paliere sau
manetoanele pot fi rectificate.

Important

 � Se observã cu atenþie poziþia petelor de pe
fusurile paliere. Dacã ele nu sunt aliniate, arborele
cotit este îndoit ºi trebuie schimbat.

PISTOANELE, SEGMENÞII ªI BIELELE

Se demonteazã

1) Se marcheazã pistonul cu numãrul cilindrului din care
provine.

2) Se marcheazã biela ºi capacul cuzinetului de bielã
pentru a le putea monta corect.

3) Se roteºte arborele cotit la punctul mort inferior.

Se curãþã

 � Calamina de pe marginea superioarã a cilindrului.

NOTÃ: Dacã în partea superioarã a cilindrului existã
un prag de uzurã pronunþat, el trebuie înlãturat cu
ajutorul unui ºabãr înaintea demontãrii ansamblului
piston-bielã.
Se evitã astfel ruperea segmenþilor ºi deteriorarea
pistonului.

4) Capacele de cuzinet ale bielelor.
5) Ansamblul bielã-piston. Se împinge afarã cu o sculã

adecvatã.

NOTÃ:  Se vor monta protecþiile de filet pe
prezoanele bielei pentru a evita deteriorarea
suprafeþei arborelui cotit.

Se mãsoarã

� Jocul axial al arborelui cotit (Figura 17)
� Jocul lateral al bielelor (Figura 18)

Fig. 17  Mãsurarea jocului axial al arborelui cotit

Fig. 18  Mãsurarea jocului lateral al bielelor

ARBORELE COTIT

Se curãþã

� Uleiul, depunerile, calamina.
� Se verificã pasajele de ulei pentru obstrucþionãri.

Se inspecteazã

� Canalele de panã
� Filetele
� Suprafeþele fusurilor paliere pentru:

� Fisuri
� Spãrturi
� Scobituri
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1. SE FOLOSEªTE PENTRU PROTECÞIE UN TUB DE CAUCIUC
CU DIAMETRUL DE 10 mm

Fig. 19  Protejarea ºuruburilor bielelor

BOLÞUL PISTONULUI ªI SEGMENÞII

Se demonteazã

1) Segmenþii: se foloseºte scula adecvatã pentru
lãrgirea segmenþilor. Segmenþii nu se vor refolosi.

2) Se depreseazã bolþul pistonului (Figura 20).

Fig. 20  Depresarea bolþului de piston

Se curãþã

� Pistonul, bolþul ºi biela de:
� Depuneri
� Calaminã
� Canalele segmenþilor de pe piston se curãþã

de calaminã pânã la metal curat.
� Nu se va rãzui suprafaþa pistonului.

ATENÞIE: A nu se inhala vaporii de lichid de curãþire
carburator ºi a nu se permite contactul cu pielea
pentru a se evita accidentãrile.

� Nu se va rãzui fusta pistonului.

Se verificã

1. Biela pentru îndoituri sau torsionãri.
� Se monteazã capacul cuzinetului ºi se strânge

la cuplul specificat.
� Se plaseazã ansamblul bielã pe o masã de

verificat pentru îndoituri sau torsionãri.
2. A nu se încerca sã se îndrepte o bielã. Dacã este

deformatã se înlocuieºte. Se verificã noua bielã
înainte de montare.

3. Exteriorul ºi interiorul cuzinetului bielei pentru pete
de uzurã indicând neuniformitãþi pe bielã.

4. ªuruburile capacelor de cuzinet pentru alungire,
prin comparare cu unele noi.

5. Capãtul superior al bielei pentru urme de frecare.
6. Bolþul pistonului pentru:
- Frecare
- Fisuri
- Margini rupte ale canalului de siguranþã
- Uzurã

Se mãsoarã

� Segmenþii
1. Se alege un nou set de segmenþi
2. Fanta segmenþilor (Figura 21)

� Se plaseazã pistonul în cilindru la capãtul de
jos al cursei lui. .

� Se plaseazã un segment pe capul pistonului.
� Se retrage pistonul în jos.
� Se mãsoarã fanta segmentului (Figura 21).

Dacã fanta este mai micã decât cea
specificatã se mãreºte pilind uºor capetele
segmentului.
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Fig. 22 Mãsurarea jocului segmentului în canalul de pe piston

Se asambleazã biela ºi pistonul.

Fig. 23 Ansamblul piston-bielã

Important

 � Pistonul va fi montat pe bielã în aºa fel încât
marcajul lui sã corespundã cu partea bielei care
este orientatã spre faþa motorului (Figure 23).

1) Se fixeazã ansamblul piston-bielã pe presa de
introdus bolþul (Figura 24).

2) Se regleazã cursa presei.
3) Se unge bolþul cu ulei de motor
4) Se preseazã bolþul în piston.

Se verificã

 � Libertatea de miºcare a pistonului

Se monteazã

1) Ansamblul segmenþi de ungere
� Expandor
� Segment de ungere superior
� Segment de ungere inferior

2) Segmenþii de compresie inferior ºi superior. Marcajul
fabricantului va fi orientat în sus.

NOTÃ:  Se foloseºte un expandor de segmenþi pen-
tru montarea acestora pe piston. Se evitã lãrgirea
segmentului mai mult decât necesar, astfel putând
fi deteriorat.

Fig. 21 MÃSURAREA FANTELOR SEGMENÞILOR

3. Jocul lateral al segmenþilor în canale (segmenþii
de compresie)
� Se strânge segmentul în canalul în care

urmeazã a fi plasat ºi se mãsoarã jocul (Figura
22). Dacã acesta este prea gros, se încearcã
un altul. Dacã nu se gãseºte nici un segment
corespunzãtor, atunci se rectificã grosimea
segmentului folosind hârtie abrazivã plasatã
pe o placã de sticlã.

NOTÃ: Canalele segmenþilor de pe pistoane vor fi
curãþate cu ajutorul unui segment tãiat fãrã a
îndepãrta din metal.

1. LERÃ
2. SEGMENT
3. SE MÃSOARÃ FANTA CU SEGMENTUL AªEZAT LA PARTEA

INFERIOARÃ A CILINDRULUI

1. SEGMENÞI DE UNGERE
2. SEGMENT DE COMPRESIE

SUPERIOR
3. SEGMENT DE COMPRESIE

INFERIOR
4. EXPANDOR

1

2

3

PENTRU MÃSURAREA JOCULUI SE INTRODUCE
LERA ÎNTRE SEGMENT ªI PISTON ÎN
PARTEA DE SUS A CANALULUI

SEGMENTUL DE
COMPRESIE SUPERIOR

2

3

4

1
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Fig. 24  Montarea bolþului de piston

Important

� Pentru a evita pierderile de compresie, segmenþii
se monteazã cu fantele decalate (Figure 25).

STÂNGA MOTORULUIFAÞA MOTORULUI DREAPTA MOTORULUI

1. FANTA EXPANDORULUI
2. FANTELE SEGMENÞILOR DE UNGERE
3. FANTA SEGMENTULUI DE COMPRESIE INFERIOR
4. FANTA SEGMENTULUI DE COMPRESIE SUPERIOR

Fig. 25  Repartizarea fantelor segmenþilor pe piston

Se monteazã

1) Se ung pereþii cilindrului ºi segmenþii cu ulei de mo-
tor.

2) Se roteºte arborele cotit la punctul mort inferior.
3) Se monteazã tuburile protectoare pe prezoanele

bielelor dacã este necesar.
4) Dispozitivul pentru comprimat segmenþii (Figura 26)

1. MARCAJUL PISTONULUI ÎNDREPTAT SPRE FAÞA MOTORULUI

Fig. 26  Montarea pistonului în cilindru

5) Se aliniazã ansamblul piston-bielã corespunzãtor cu
marcajul de pe piston ºi se introduce pistonul în
cilindru.

NOTÃ: Se ghideazã partea inferioarã a bielei cu
atenþie pentru a se evita deteriorarea tuburilor paliere
ale arborelui cotit.

6) Se demonteazã tuburile protectoare ale prezoanelor
bielelor.

7) Se monteazã cuzineþii bielelor.
8) Se monteazã capacele cuzineþilor.

Important

� Pentru a monta capacele cuzineþilor se lovesc
uºor cu o sculã adecvatã. Nu trageþi capacele cu
ajutorul piuliþelor sau ºuruburilor.

Se strâng

� ªuruburile sau piuliþele capacelor de cuzineþi, apoi
se slãbesc o turã completã, dupã care se strâng
la cuplul specificat.

Se verificã

� Se manevreazã biela înainte ºi înapoi cu o sculã
adecvatã, asigurându-vã cã nu este gripatã. Dacã
este necesar, se slãbeºte ºi apoi strânge capacul
cuzinetului.

ARBORELE CU CAME ªI CUZINEÞII LUI
ARBORELE CU CAME

Se demonteazã

� Consultaþi paragraful corespunzãtor de la capitolul
motor.

Se verificã

� Roata dinþatã
� Canalele de panã ºi filetele
� Suprafeþele cuzineþilor ºi canalelor pentru:

1

2

3

1

2

3 4

2

12
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este uzatã, tachetul va trebui înlocuit.
3) Zgomot la turaþie joasã, sau cu uleiul cald. Dispare

când uleiul este rece sau turaþia scade.
Pierderi mari de ulei ale tachetului, din cauza uzurii.
Se schimbã tachetul.

4) Zgomot la turaþie ridicatã, care dispare la turaþie
scãzutã.
a. Nivel prea ridicat al uleiului în baie. Cauza: la turaþie

ridicatã, contragreutãþile arborelui cotit agitã uleiul,
transformându-l în spumã. Când spuma este
pompatã în tacheþi, aceºtia devin zgomotoºi.
Remediu: Se goleºte surplusul de ulei din motor.

b. Nivel scãzut al uleiului. Cauza: În acest caz pompa
de ulei va pompa ºi aer în tacheþi, ei devenind
zgomotoºi.
Remediu: Se completeazã nivelul de ulei la nor-
mal.

c. Baia de ulei deformatã, sorbul slãbit sau obturat.
Remediu: se reparã sau se înlocuieºte, dupã caz.

5) Zgomot la turaþie micã, devenind mai puternic când
turaþia creºte la 1500 rpm.
Manifestarea nu are legãturã cu o funcþionare
defectuoasã a tacheþilor hidraulici. Este cauzatã de
una sau mai multe din urmãtoarele defecþiuni:
a. Capãtul tijei supapei sau patina culbutorului uzate

excesiv.
b. Joc excesiv între tija supapei ºi ghidul acesteia.
c. Ovalitate excesivã la scaunul supapei.
d. Arcul supapei deformat.
e. Talerul supapei deformat excesiv.
f. Rondelele arcurilor de supapã produc un zgomot

metalic (þãcãnit).
Pentru a verifica jocul arcurilor supapelor pe rondelele
suport, se demonteazã capacul culbutorilor. Uneori
acest zgomot poate fi eliminat prin rotirea arcului
supapei ºi a supapei. Se roteºte motorul pânã când
supapa zgomotoasã este în poziþia deschis. Se
roteºte arcul, implicit supapa. Se repetã operaþia
pânã când zgomotul dispare. Dacã zgomotul nu
dispare, suspectaþi un arc de supapã deformat. Dacã
arcul este deformat mai mult de 1,5 mm în poziþia
�destins", se înlocuieºte.

6) Zgomot de supapã la orice turaþie a motorului.
Acesta poate fi cauzat de joc excesiv la supape sau
impuritãþi în corpul tachetului.
Remediu: se verificã jocul supapei rotind motorul în
aºa fel încât pistonul din cilindrul în cauzã sã fie la
punctul mort superior. În aceastã poziþie, dacã existã
joc, tachetul va putea fi miºcat în sus ºi în jos, þinând
culbutorul lipit de supapã. Dacã nu existã joc, tachetul
va trebui demontat ºi curãþit.

JOCUL SUPAPELOR
Supapele pot avea joc din urmãtoarele cauze:
a. Patina culbutorului uzatã
b. Tachet hidraulic blocat (gripat) în poziþia �jos", datoritã

impuritãþilor sau calaminei.

� Uzurã
� Frecãri
� ªanþuri (scobituri)
� Supraâncãlziri (decolorãri)

Important

� A nu se încerca repararea arborele cu came; dacã
este deteriorat, acesta va trebui înlocuit.

� Dacã arborele cu came va fi înlocuit, vor trebui
schimbaþi toþi tacheþii (sau culbutorii), exceptând
cazul când sunt cu rolã.

� Palierele arborelui cu came.
� Cu ajutorul unui micrometru se mãsoarã ovalitatea

ºi diametrul palierelor. Dacã nu se încadreazã în
specificaþii, arborele cu came trebuie înlocuit.

Important

� Dacã nu a fost montat un arbore cu came nou se
adaugã la uleiul de motor aditivul EP 1051396, sau
echivalentul.

� Se ung camele cu lubrifiantul 1052367, sau
echivalentul.

TACHEÞII HIDRAULICI
FUNCÞIONARE
Tachetul hidraulic este alimentat cu ulei printr-un orificiu
din peretele corpului sãu care corespunde cu un canal
ºi un orificiu în pistonul tachetului. Uleiul trece apoi,
controlat de supapa cu bilã în corpul tachetului,
ajungând la culbutor, cu rolul de ungere. Când tachetul
începe sã fie apãsat, bila supapei blocheazã circulaþia
uleiului menþinând o cantitate constantã sub pistonul
tachetului. Pistonul ºi corpul tachetului se comportã
astfel ca un corp comun, sprijinind culbutorul ºi
deschizând supapa. Arcul supapei exercitã asupra
pistonului tachetului o forþã, provocând o uºoarã pierdere
de ulei prin spaþiul dintre piston ºi corpul tachetului. Când
tachetul nu este acþionat de camã, deci în poziþia ciclului
de �supapã închisã", arcul pistonului îl va miºca pe
acesta rapid în poziþia lui iniþialã. Aceasta provoacã
deschiderea supapei cu bilã, o cantitate suplimentarã
de ulei pãtrunzând în corpul tachetului ºi menþinând
astfel un joc �0" între tachet ºi arborele cu came.

DIAGNOSTICAREA TACHEÞILOR HIDRAULICI
1) Zgomot de scurtã duratã la pornirea motorului.

Aceastã manifestare este normalã. Uleiul se scurge
din corpul tacheþilor aferenþi supapelor care rãmân
în poziþia deschis, cu motorul oprit. Vor trece câteva
secunde pentru ca tacheþii sã-ºi completeze
cantitatea de ulei necesarã, dupã pornirea motoru-
lui.

2) Zgomote intermitente la turaþia de mers în gol,
dispãrând când turaþia motorului creºte.
Aceste zgomote pot fi cauzate de o bilã de supapã
uzatã ori de impuritãþi (depuneri) acumulate în corpul
tachetului.
Remediu: Se curãþã tachetul ºi se verificã. Dacã bila
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c. Tachet hidraulic defect.
 � Tacheþii hidraulici trebuie curãþiþi pentru a preveni

griparea lor datoritã sedimentelor ºi impuritãþilor.
Ei se monteazã în aceeaºi poziþie pe motor, iar
componentele lor interne nu se vor interschimba.

BLOCUL CILINDRILOR

Se demonteazã

� Dopurile de apã de pe blocul motor
� Se alege un ºurub autofiletant potrivit
� Se gãureºte dopul
� Se înºurubeazã ºurubul în dop
� Se extrage dopul

� Dopurile pasajelor de ulei
� Cuzineþii arborelui cu came

Vezi arborele cu came.

Important

� Soluþiile de curãþire caustice distrug materialul
cuzineþilor. Aceºtia trebuie înlocuiþi dupã o curãþire
cu soluþie causticã. Cuzineþii ºi componentele din
aluminiu nu se curãþã cu soluþii caustice.

Se curãþã

� Soluþiile de etanºare de pe suprafeþele de montaj
� Pasajele de ulei
� Toate gãurile tehnologice
� Se unge suprafaþa cilindrilor ºi suprafeþele prelucrate

mecanic cu ulei de motor.

Se verificã

� Partea superioarã a blocului pentru planeitate.
Folosiþi o riglã dreaptã ºi o lerã spion (Figura 27).
Neregularitãþile minore pot fi îndepãrtate prin
rectificare planã.

� Suprafaþa de etanºare cu baia de ulei ºi capacul de

la distribuþie pentru neregularitãþi. Eventualele
neregularitãþi pot fi îndepãrtate prin pilire.

� Suprafaþa de îmbinare cu cutia de viteze.

NOTÃ: Dacã aceastã suprafaþã nu este perfect
planã, se poate deteriora placa flexibilã (cutia de
viteze automatã).

� Se monteazã provizoriu arborele cotit. Se mãsoarã
bãtaia radialã a flanºei arborelui cotit (vezi arborele
cotit).

� Gãurile filetate. Dacã este necesar, se curãþã cu
ajutorul unui tarod sau se gãuresc ºi se refileteazã.

Important

� Urmãtoarele verificãri sau recondiþionãri, dacã
sunt necesare, trebuie fãcute cu capacele
cuzineþilor strânse la cuplul specificat.

� Capacele cuzineþilor de palier trebuie montate cu
sãgeþile orientate spre faþa motorului.

� Alezajul cuzineþilor. Cu ajutorul unui ceas compara-
tor se mãsoarã concentricitatea ºi alinierea (Figura
28) pentru:
� Axul cu came
� Arborele cotit
� Dacã sunt în afara specificaþiilor, se înlocuieºte

blocul.
� Dacã la examinarea exteriorului cuzineþilor se

constatã puncte proeminente, acestea vor fi
rectificate cu atenþie.

Fig. 28  Mãsurarea alezajului cuzineþilor de palier

� Alezajul cilindrilor; cu un micrometru de interior se
mãsoarã alezajul cilindrilor pentru uzurã, conicitate,
ovalitate ºi pragul de uzurã (Figura 29).

� Dacã alezajul este uzat peste limite, poate fi majorat,
honuit ºi se vor folosi pistoane de cotã superioarã.
În acest caz se va alege prima cotã de majorare (vezi
montarea pistoanelor).

1

2

Fig. 27  Verificarea planeitãþii blocului motor

1. RIGLÃ DREAPTÃ
2. PALPATOR

2

1. INSTRUMENT DE MÃSURÃ
2. BLOC MOTOR
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Important

� La alezarea cilindrilor se va lãsa un adaos de
prelucrare necesar operaþiei de honuire.

� Dacã suprafaþa de lucru a cilindrilor este lustruitã
dar se încadreazã în cote, aceºtia necesitã numai
o honuire uºoarã ºi schimbarea segmenþilor.

� Pietrele dispozitivului de honuit trebuie sã fie cu-
rate, ascuþite ºi drepte. Dispozitivul se miºcã lent
în sus ºi în jos pentru a produce urme încruciºate
la 45°. Se curãþã apoi cilindrii cu apã ºi sãpun, se
usucã, se ung cu ulei de motor, dupã care se
mãsoarã.

Fig. 30  Uzura cilindrului

Se mãsoarã

� Capacele (dopurile) cãmãºilor de rãcire. Se foloseºte
soluþia de etanºare 1050026.

� Dopurile pasajelor de ulei.
� Cuzineþii arborelui cu came (vezi arborele cu came).

MONTAREA PISTOANELOR

Important

� La montaj se vor folosi pistoane corespunzãtoare
cotei de alezaj a cilindrilor. Pistoanele folosite în

fabricaþie sau service au aceeaºi greutate
nominalã ºi sunt interschimbabile fãrã a afecta
echilibrarea motorului. În caz de necesitate, se
pot utiliza pistoane folosite, selectându-le în
funcþie de cota cilindrilor.

� Pistoanele de cotã superioarã nu se vor prelucra
pentru a obþine o cotã mai micã, aceasta afectând
echilibrul motorului.

� Numerele de identificare ale alezajului cilindrilor
sunt ºtanþate lângã seria motorului.

Se mãsoarã

1) Pistonul. Dacã este uzat sau deteriorat, se
înlocuieºte cu un altul cotã standard sau cotã mãritã.

2) Alezajul cilindrilor (Figure 31)(vezi blocul cilindrilor).
Dacã alezajul este uzat în afara limitelor, se
prelucreazã la o cotã superioarã.

Fig. 31 Puncte de mãsurare a alezajului cilindrilor

Important

� Înainte de montarea pistoanelor, cilindrii trebuie
honuiþi.

3) Se monteazã pistoanele în cilindri.

Important

� Cilindrii ºi pistoanele trebuie sã fie bine uscate.

Se curãþã

� Se curãþã alezajul cilindrului ºi pistonul cu apã ºi
sãpun ºi se îndepãrteazã materialele strãine. Se
usucã ºi se ung cu ulei curat de motor.

Se mãsoarã

1) Se mãsoarã jocul dintre piston ºi cilindru dupã cum
urmeazã:
a. Se mãsoarã alezajul cilindrului cu micrometrul de

interior.
b. Se mãsoarã diametrul pistonului dupã metoda

arãtatã în figura 32.
c. Se scade diametrul pistonului din cel al cilindrului

pentru a determina jocul.
d. Se comparã cu specificaþiile.

B

A

Fig. 29 Mãsurarea cilindrilor pentru
conicitãþi sau ovalizãri

PUNCTE DE MÃSURARE

PUNCTE DE MÃSURARE A ALEZAJULUI
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Fig. 32  Mãsurarea pistonului
e. Se determinã dacã jocul este în limitele

acceptabile.
2) Dacã pistonul vechi nu este acceptabil, se cautã un

piston cu cotã de reparaþie. Acestea sunt disponibile
la câteva cote superioare.

3) Dacã cilindrii trebuie alezaþi, se mãsoarã diametrul
pistoanelor noi pentru calcularea adaosului de
prelucrare necesar pentru honuire.

4) Se selecteazã pistonul nou ºi se identificã cilindrul
cu care este împerecheat. (Pe unele vehicule, pot fi
gãsite pistoane supradimensionate. Aceste pistoane
vor avea o supradimensionare de 0,25 mm.)

Se curãþã

� Se curãþã alezajul cilindrului ºi pistonul cu apã ºi
sãpun ºi se îndepãrteazã materialele strãine. Se
usucã ºi se ung cu ulei curat de motor.

ECHILIBRAREA VOLANTULUI FLEXIBIL
Echilibrarea volantului flexibil (cutie de viteze
automatã) se face folosind contragreutãþi fixate cu
cleme (Figura 33) pe circumferinþa lui.

1) Se marcheazã volantul în 4 puncte situate la 90°.
2) Se monteazã o greutate într-un punct din cele 4.

Se verificã

� Se porneºte motorul ºi cu cutia de viteze în poziþia
�Neutru", se noteazã vibraþiile.
� Dacã vibraþiile au crescut, se blocheazã greutatea

la 180°.
� Dacã turaþia a scãzut, se monteazã o greutate

adiþionalã lângã prima.
� Dacã nu se observã nici o schimbare, se mutã

greutatea la 90°.
� Se continuã operaþia pânã când vibraþia este

diminuatã. Pentru reglaje fine, greutãþile se vor muta
la unghiuri mai mici.

NOTÃ: Asiguraþi-vã cã greutãþile sunt bine fixate,
pentru a evita desprinderea lor la turaþii mari.

Fig. 33  Localizarea greutãþilor de echilibrare a plãcii flexibile

REPARAREA FILETELOR
Filetele deteriorate pot fi recondiþionate prin
gãurire, refiletare ºi montare de filete inserþie
potrivite.

ATENÞIE: Se vor folosi ochelari de protecþie.

1) Se determinã diametrul, pasul ºi adâncimea filetului
deteriorat.

 Important

� A se consulta instrucþiunile fabricantului referitor
la mãrimea burghiului ºi a tarodului.

2) Se gãureºte filetul deteriorat ºi se curãþã ºpanul.
3) Se fileteazã gaura. Pe timpul filetãrii se unge tarodul

cu ulei, exceptând cazul când se fileteazã în
aluminiu. Se curãþã filetul.

Important

� Tarodul se va roti înapoi la câteva ture, pentru
înlãturarea ºpanului.

4) Se fileteazã inserþia (firul) pe dorn. Sfârºitul inserþiei
se fixeazã pe dorn în locul prevãzut special (gaurã).

5) Se unge inserþia cu ulei de motor (exceptând
instalarea în aluminiu) ºi se fileteazã în gaurã.

Important

� Corect instalatã, inserþia se va fileta o turã sub
marginea de sus a gãurii.

6) Când capãtul inserþiei nu se rupe la retragerea
dornului, procedaþi la tãierea lui cu o daltã.

A

B

CONICITATE PISTON
Se mãsoarã la centrul bolþului pistonului

ºi la baza fustei.
MÃRIMEA PISTONULUI

Se mãsoarã la 19mm sub axa gãurii
bolþului pistonului.
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B-2. CUPLURI DE STRINGERE

� Dopul supapei de descãrcare a pompei de ulei ....................................................................30Nm
� ªuruburile capacelor cuzineþilor de palier ................................................................................50Nm

B-3. DISPOZITIVE ªI SCULE SPECIALE

KM-135 ................................................................................................Adaptor pentru mãsurarea presiunii

Fig. 34 Repararea filetelor deteriorate

SE GÃUREªTE LA
DIMENSIUNEA
SPECIFICATÃ

SE FILETEAZÃ LA
DIMENSIUNEA
SPECIFICATÃ

SE INSTALEAZÃ
INSERÞIA PE DORN

SE FILETEAZÃ
INSERÞIA ÎN GAURA

SPECIFICATÃ

A B C D
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C. MOTORUL 1,5L SOHC L4
C-1. DESCRIERE GENERALÃ

BLOCUL CILINDRILOR
Blocul cilindrilor este turnat din fontã ºi are 4 cilindri
aºezaþi �în-linie". Arborele cotit este sprijinit pe 5 cuzineþi
de palier montaþi cu capace, prelucrate odatã cu blocul
motor pentru a asigura alinierea ºi toleranþele necesare.

CHIULASA
Chiulasa este turnatã din aluminiu, de tipul cu flux trans-
versal. Tacheþii hidraulici pentru compensarea jocului
supapelor sunt montaþi în chiulasã în apropierea
supapelor.

ARBORELE COTIT ªI CUZINEÞII
Arborele cotit este sprijinit pe 5 cuzineþi de palier.
Cuzinetul din mijloc, nr. 3 este de tipul cu guler. Ungerea
cuzineþilor de palier se face prin orificiile de ungere care
intersecteazã pasajul principal de ulei din partea stângã
a blocului motor.

ARBORELE CU CAME ªI PINIONUL LUI DE
COMANDÃ
Arborele cu came este turnat din fontã ºi sprijinit pe 5
cuzineþi prelucraþi direct în corpul de aluminiu al
carterului sãu. Arborele cu came este antrenat la partea
din faþã de cãtre arborele cotit prin intermediul roþii de
antrenare ºi al curelei dinþate de distribuþie.

PISTOANELE ªI BIELELE
Pistoanele sunt turnate dintr-un aliaj de aluminiu. Se
folosesc 2 segmenþi de compresie ºi unul de ungere.
Bolþurile pistoanelor sunt excentrice spre dreapta
aproximativ 0,35-1,65mm (partea în care sunt forþate
pistoanele în timpul funcþionãrii) pentru a asigura o
repartizare gradatã a presiunii pistonului împotriva
peretelui, de-a lungul cursei lui.
Bolþurile se miºcã liber în pistoane, fiind montate presat
în biele.

ACÞIONAREA SUPAPELOR
Deºi arborele cu came este deasupra chiulasei, pentru
acþionarea supapelor se folosesc culbutori.
Tacheþii hidraulici sunt localizaþi în partea de sus a
chiulasei. Culbutorii fac legãtura între tacheþi ºi tijele
supapelor.

GALERIA DE ADMISIE
Galeria de admisie este turnatã din aluminiu, cu 4 braþe
(ramuri) încãlzitã de lichidul de rãcire al motorului.

GALERIA DE EVACUARE
Galeria de evacuare turnatã din fontã, este formatã din
galeria de evacuare ºi o cavitate de preîncãlzire a aerului
care este conectatã la intrarea în filtrul de aer.
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 1. SUPORT DE RIDICARE A MOTORULUI
 2. BUªON GURÃ DE UMPLERE ULEI
 3. GARNITURÃ BUªON GURÃ DE UMPLERE

ULEI
 4. ªURUB PRINDERE CHIULASÃ
 5. ªAIBÃ
 6. CAPAC CARTER ARBORE CU CAME
 7. GARNITURÃ
 8. CARTER ARBORE CU CAME
 9. ªURUB CAPAC CARTER ARBORE CU CAME
10. PREZON
11. PLACÃ DE SIGURANÞÃ A ARBORELUI CU

CAME
12. ªURUB
13. PIULIÞÃ
14. RUPTOR-DISTRIBUITOR
15. FIªE BUJII
16. SUPAPÃ BY-PASS PENTRU CHIULASÃ
17. ADAPTOR
18. CAPAC
19. SENZOR TEMPERATURÃ LICHID RÃCIRE

Fig. 1  Ansamblul pãrþii superioare a motorului (1,5L SOHC)

39. DISP. DE ROTIRE A ARCULUI SUPAPEI DE
EVACUARE

40. TERMOSTAT
41. GARNITURÃ
42. ªURUB
43. CARCASÃ TERMOSTAT
44. CUREA DISTRIBUÞIE
45. ªURUB FIXARE ROATÃ DISTRIBUÞIE
46. ªAIBÃ
47. ROATÃ DISTRIBUÞIE ARBORE CU CAME
48. BILÃ
49. SIMERING ARBORE CU CAME
50. ªTIFT ELASTIC
51. ARBORE CU CAME
52. GARNITURÃ GALERIE ADMISIE
53. GALERIE ADMISIE
54. PIULIÞÃ
55. GARNITURA CORPULUI CLAPETEI DE AER.
56. CORP CLAPETÃ AER

20. BUJIE
21. PREZON
22. GARNITURÃ GALERIE EVACUARE
23. GALERIE EVACUARE
24. SCUT PROTECÞIE TERMICÃ
25. PIULIÞÃ
26. GARNITURÃ CHIULASÃ
27. SUPAPÃ DE EVACUARE
28. SUPAPÃ DE ADMISIE
29. CHIULASÃ
30. GHID SUPAPÃ
31. RONDELÃ SCAUN A ARCULUI SUPAPEI DE

ADMISIE
32. ARCURI SUPAPE ADMISIE/EVACUARE
33. TALER ARC SUPAPÃ
34. SEMICONURI DE BLOCARE
35. PIESÃ INTERMEDIARÃ DE SPRIJIN
36. CULBUTOR
37. TACHET HIDRAULIC
38. GARNITURÃ SUPAPÃ
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Fig. 2  Ansamblul pãrþii inferioare a motorului (1,5L SOHC)

163
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101 JOJA DE ULEI
102 TUBUL JOJEI DE ULEI
103. BUCªÃ CENTRARE CHIULASÃ
104. BLOC MOTOR
105. BUCªÃ CENTRARE CUTIE VITEZE
106. DOP APÃ
107. FILTRU ULEI
108. DOP
109. LOCAª TESTER
110. BUCªÃ CENTRARE POMPÃ DE ULEI
111. ªURUB
112. ªURUB
113. ªAIBÃ
114. PLACÃ PRESIUNE
115. DISC AMBREIAJ
116. VOLANT
117. SIMERING PALIER SPATE
118. RULMENT CU ACE
119. ARBORE COTIT
120. CUZINEÞI PALIER
121. CUZINET CENTRAL
122. CAPACE CUZINEÞI PALIER
123. ªURUB
124. GARNITURÃ BAIE ULEI
125. BAIE ULEI
126. BUªON GOLIRE ULEI
127. GARNITURÃ BUªON GOLIRE ULEI
128. ªURUB
130. TUB ALIMENTARE POMPÃ ULEI
131. GARNITURÃ TUB ALIMENTARE POMPÃ ULEI

132. CLEMÃ
133. ªURUB SUPAPÃ DE DESCÃRCARE
134. GARNITURÃ SUPAPÃ DE DESCÃRCARE
135. ARC SUPAPÃ DE DESCÃRCARE
136. PISTON SUPAPÃ DE DESCÃRCARE
137. POMPÃ ULEI
138. MANOCONTACT
139. SIMERING PALIER FAÞÃ
140. ªAIBÃ
141. PINION DISTRIBUÞIE ARBORE COTIT
142. ªAIBÃ FULIE
143. ªURUB FIXARE FULIE ªI ROATÃ

DISTRIBUÞIE
145. FULIE ARBORE COTIT
146. ªURUB
147. SUPORT ÎNTINZÃTOR
148. ªURUB
149. GARNITURÃ POMPÃ ULEI
150. DOP
151. ªURUB POMPÃ APÃ
152. POMPÃ APÃ
153. GARNITURÃ POMPÃ APÃ
154. TUB
155. TUB VENTILARE CARTER
156. ªURUB BIELÃ
157. CAPAC CUZINET BIELÃ
158. CUZINEÞI BIELÃ
159. BIELÃ
160. PISTON (CU BOLÞ)
161. SEGMENÞI
162. ÎNTINZÃTOR CUREA DISTRIBUÞIE
163. SUPAPÃ BY-PASS FILTRU ULEI
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SISTEMUL DE UNGERE
Sistemul de ungere este de tipul cu presiune
permanentã, aceasta fiind asiguratã de o pompã de ulei
cu pinioane. Uleiul este absorbit printr-un sorb ºi un tub
de legãturã în pompa de ulei care îl pompeazã sub pre-
siune în filtrul de ulei.
Filtrul de ulei este de tipul cu element filtrant de hârtie.
În paralel cu filtrul de ulei este prevãzutã o supapã �by-
pass� care va permite trecerea uleiului în cazul în care
filtrul este blocat.
De la filtru, uleiul trece în pasajul principal de ulei care
alimenteazã cuzineþii de palier ºi de bielã ai arborelui
cotit.
Prin tijele bielelor se face rãcirea pãrþii interioare a
pistoanelor ºi ungerea cilindrilor.
Un pasaj perpendicular pe pasajul principal de ulei,
alimenteazã carterul arborelui cu came. Ungerea
palierilor arborelui cu came se face printr-un canal lon-
gitudinal ce strãbate arborele, fiind alimentat la palierul
nr. 3 ºi apoi distribuit la fiecare palier.
Palierul din mijloc al arborelui este alimentat cu ulei din
pasajul de ungere al chiulasei, care este prevãzut ºi cu
o supapã regulatoare de presiune.
Acest pasaj alimenteazã cu ulei tacheþii hidraulici ai
supapelor de admisie ºi de evacuare. Camele arborelui
cu came se ung din canalul arborelui prin intermediul
unor orificii de ungere prevãzute pentru fiecare camã.

Fig. 3  Sistemul de ungere a motorului

C-2. PROCEDEE DE SERVICE

ANSAMBLUL MOTOR

Se demonteazã:

  1)Releul pompei de benzinã.
  2)Se porneºte motorul ºi se lasã sã ruleze pânã se

opreºte.
  3) Se acþioneazã demarorul timp de 10 secunde pen-

tru a depresuriza instalaþia de alimentare.
  4) Borna de minus a bateriei ºi firele de masã ale

motorului.
  5) Se goleºte lichidul de rãcire (se demonteazã furtunul

din partea inferioarã a radiatorului).
  6) Tubul de legãturã (racordul) filtrului de aer.
  7) Furtunul superior al radiatorului.
  8) Furtunele caloriferului.
  9) Cablul de acceleraþie.
10) Furtunele de vacuum:

� De la servo frânã.
� De la senzorul de vacuum.
� De la galeria de admisie la canistra de benzinã.
� De la corpul clapetei de aer la canistrã.

11) Cablul de la corpul clapetei de aer la cutia de viteze
automatã.

12) Conductele de alimentare cu benzinã de la corpul
clapetei de aer (vezi Capitolul E).

13) Cablajele electrice sau conectoarele de la:
� Distribuitor.
� Instrumentele ºi martorii de bord.
� Senzorul de oxigen.
� Manocontactul de ulei.
� Senzorul de temperaturã a lichidului de rãcire.
� Traductorul de vitezã.
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� Injectoare (pentru injecþie MPFI).
� TPS-senzorul de poziþie a clapetei de aer.
� IAC-supapa de control a turaþiei de mers în gol.
� Cablurile �de masã� de la carterul arborelui cu

came ºi de la galeria de admisie.
� Colierul de fixare a cablajului electric.

14) Conectorul ºi fiºa bobinei de inducþie.
15) Conectorul instrumentelor ºi martorilor de bord.
16) Conectorul lãmpii de mers înapoi.
17) Conectorul ambreiajului convertorului de cuplu ACC

(numai pentru cutie automatã).
18) Comutator parcare/neutru (cutie automatã).
19) Se suspendã vehiculul.
20) Þeava de evacuare cu convertorul catalitic (vezi

Capitolul H).
21) Capacul spate de la cutia de viteze ºi se extrage

arborele de intrare (priza).
22) Terminalul condensatorului de antiparazitare de la

cutia de viteze.
23) Capacul carcasei ambreiajului.
24) ªuruburile inferioare de fixare a cutiei de viteze pe

blocul motor.
25) Se coboarã vehiculul.
26) Se ataºeazã cablurile (lanþurile) de suporþii de ridicat

ai motorului.
27) Se sprijinã cutia de viteze.
28) (Se demonteazã) suportul dreapta al motorului.
29) Suportul stânga al motorul-cutie de viteze.
30) Suportul din spate al cutiei de viteze.
31) ªuruburile superioare de fixare a carcasei

ambreiajului.
32) Se desprinde motorul de carcasa ambreiajului ºi se

ridicã.

Se monteazã

  1) Se coboarã motorul ºi se fixeazã de carcasa
ambreiajului.

  2) ªuruburile superioare de fixare ale carcasei
ambreiajului.

  3) Suport motor-cutie de viteze dreapta-faþã.
  4)Suport motor-cutie de viteze stânga-faþã.
  5) Suport motor-cutie de viteze spate.
  6) Se înlãturã sprijinul cutiei de viteze.
  7) Se scot cablurile de susþinere a motorului.
  8) Se ridicã vehiculul.
  9) Capacul carcasei ambreiajului.
10) ªuruburile de fixare inferioare ale carcasei

ambreiajului.
11) Se preseazã arborele de intrare(priza) ºi se

monteazã capacul spate.
12) Terminalul condensatorului de antiparazitare la cu-

tia de viteze.
13) Þeava de evacuare cu convertorul catalitic.
14) Furtunul inferior al radiatorului.
15) Se coboarã vehiculul.
16) Comutatorul parcare neutru.
17) Conectorul ambreiajului de cuplu ACC.
18) Conectorul lãmpii de mers înapoi.
19) Conectorul instrumentelor ºi martorilor de bord.
20) Conectoarele ºi fiºa bobinei de inducþie.

21) Cablaje electrice sau conectoare la:
� Distribuitor.
� Instrumentele ºi martorii de bord.
� Senzorul de oxigen
� Manocontactul ulei.
� Senzorul de temperaturã a lichidului de rãcire.
� Traductorul de vitezã.
� Injectoare (pentru injecþie MPFI).
� TPS-senzorul de poziþie a clapetei de aer.
� IAC-supapa de control a turaþiei de mers în gol.
� Cablurile de masã de la carterul arborelui cu

came ºi galeria de admisie.
� Colierul de fixare a cablajului electric.

22) Conductele de alimentare de la corpul clapetei de
aer.

23) Cablul de la corpul clapetei de aer la cutia de viteze
automatã.

24) Furtunele de vacuum:
� De la servo frânã.
� De la senzorul de vacuum.
� De la galeria de admisie la canistra de benzinã.

25) Furtunele caloriferului.
26) Furtunul superior al radiatorului.
27) Cotul de legãturã (racordul) al filtrului de aer.
28) Se umple instalaþia cu lichide de rãcire.
29) Borna de minus a bateriei ºi cablurile de masã ale

motorului.

SUPORÞII MOTORULUI

ATENÞIE: Dispozitivul de ridicare a motorului trebuie
amplasat în zona de mijloc a compartimentului mo-
tor, iar ºuruburile lui strânse corespunzãtor înainte
de ridicarea motorului, pentru a evita accidentele.

Important

� Suporþii de motor deterioraþi vor trebui schimbaþi
imediat pentru a evita solicitarea suplimentarã a
celorlalþi.

Fig. 4  Dispozitiv pentru ridicarea motorului

KM-263
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201. CONSOLÃ SPATE
202. ªURUB SUPORT  SPATE(65NM)
203. SUPORT SPATE
204. ªAIBÃ
205. PIULIÞÃ
206. ªAIBÃ
207. ªURUB(25NM)
208. SUPORT STÂNGA FAÞÃ
209. ªAIBÃ
210. ªURUB(75NM)
211. CONSOLÃ STÂNGA FAÞÃ
212. ªURUB(60NM)

213. ªURUB(60NM)
214. CONSOLÃ DREAPTA FAÞÃ
215. ªURUB(65NM)
216. BLOC ELASTIC SUPORT  DREAPTA FAÞÃ
217. SUPORT DREAPTA FAÞÃ
218. ªAIBÃ
219. PIULIÞÃ(40NM)

Fig. 5  Ansamblul motor-cutie de viteze

208. SUPORT  STÂNGA FAÞÃ
211. CONSOLÃ STÂNGA FAÞÃ
212. ªURUB BLOC CONSOLÃ(40NM)
213. ªURUB SUPORT (40NM)

Fig. 6  Suportul grupului motor-cutie de viteze

Se verificã

� Se ridicã motorul suficient pentru a tensiona uºor
cauciucul suporþilor.

1) Cauciucul suporþilor pentru crãpãturi cauzate de
cãldurã.

2) Separarea plãcilor suporþilor de piesele intermediare
de cauciuc.

3) Deteriorãri (tãieturi) ale blocului de cauciuc.
4) Slãbirea piuliþelor ºi ºuruburilor de fixare.

202. ªURUB CONSOLÃ
SPATE(40NM)

203. SUPORT MOTOR SPATE
204. ªAIBÃ
205. PIULIÞÃ
206. ªAIBÃ
207. ªURUB SUPORT MOTOR

SPATE(40NM)

Fig. 7 Suportul grupului motor-cutie de viteze

Se demonteazã

1) Borna de minus a bateriei.
2) Se ridicã motorul.
3) ªuruburile de fixare ale suportului dreapta faþã de

consola intermediarã (213, Fig. 6).
4) ªuruburile de fixare a consolei dreapta faþã, pe blocul

motor(215, Fig. 6).
5) Piuliþele de fixare a suportului dreapta faþã(219) ºi

ºaibele(218) pe consolã(217).
6) ªuruburile de fixare a consolei stânga pe suport

(213).
7) ªuruburile de fixare a consolei stânga pe cutia de

viteze(212).
8) ªuruburile(210) ºi ºaibele(209) suportului stânga.
9) Suportul spate (201), piuliþele(205), ºurubul(202) ºi

ºaiba(204).

208

211

212

213

202 203
204

207 206
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10) Suportul spate de pe ºasiu, ºuruburile(207) ºi
ºaiba(206).

Se monteazã

  1)ªuruburile suportului spate(202), ºaiba(204) ºi
piuliþele(205).

  2)ªuruburile suportului spate(207) ºi ºaiba(206).
  3)Consola stânga faþã pe cutia de viteze(212). Se

strâng ºuruburile la 60Nm.
  4)Suportul stânga faþã, pe consolã(213). Se strâng la

60Nm.
  5)Suportul stânga faþã, pe ºasiu cu ºuruburile(210) ºi

ºaibele(209).
  6)Consola dreapta faþã, cu ºuruburile de fixare(213).
  7)Suportul dreapta faþã, pe consolã(215).
  8)Piuliþele suportului dreapta faþã(219) ºi ºaibele(218)

pe suport(217).
  9)Se demonteazã dispozitivul de ridicare.
10) ªuruburile ºi piuliþele în ordinea: ªurub 202→ªurub

207→ªurub 210→Piuliþã 219, se strâng la cuplul
specificat.

11) Borna de minus a bateriei.

GALERIA DE ADMISIE ªI/SAU GARNITURA

Se demonteazã

  1)Furtunul inferior al radiatorului.
  2)Se goleºte lichidul de rãcire.
  3)Alternatorul.
  4)Cablul de acceleraþie ºi cablul cutiei de viteze

automatã de pe corpul clapetei de aer.
  5)Toate furtunele de vacuum de pe corpul clapetei de

aer ºi galeria de admisie.
  6)Cablurile electrice ale corpului clapetei de aer.
  7)Conductele de alimentare ºi retur benzinã.
  8)Furtunul de lichid rãcire din corpul clapetei de aer.
  9)Piuliþele din partea superioarã a galeriei de admisie

ºi ºuruburile din partea inferioarã a acesteia.
10) Galeria de admisie(53, Fig. 8) ºi garnitura galeriei

de admisie.

 Se curãþã

 � Suprafeþele de îmbinare ale chiulasei ºi galeriei
de admisie

Se monteazã

  1)Galeria de admisie cu o garniturã nouã.
  2)ªuruburile ºi piuliþele de fixare. Se strâng la cuplul

22 Nm, în ordinea 1-2-3-4-5-6-7-8-9.
  3)Furtunul lichid rãcire la galeria de admisie.
  4)Conductele de benzinã.
  5)Cablurile electrice ale corpului clapetei de aer.
  6)Toate furtunele de vacuum ale corpului clapetei de

aer ºi galeriei de admisie.
  7)Cablul de acceleraþie ºi cablul cutiei de viteze auto-

mate.
  8)Alternatorul.
  9)Furtunul inferior al radiatorului.
10) Se completeazã instalaþia cu lichid de rãcire.

53. GALERIA DE ADMISIE
56.CORPUL CLAPETEI DE AER.

ORIDINEA DE SLÃBIRE: 9�8�7�6�5�4�3�2�1
ORDINEA DE STRÂNGERE: 1�2�3�4�5�6�7�8�9

Fig. 8  Galeria de admisie

GALERIA DE EVACUARE ªI/SAU GARNITURA

Se demonteazã

1) Þeava de evacuare de la galeria de evacuare.
2) Fiºele bujiilor.
3) Scutul de protecþie termicã al galeriei(24, Fig. 9).
4) Cablurile electrice ale senzorului de oxigen.
5) Piuliþele de fixare a galeriei (Fig. 10) strânse în

ordinea 8�7�6�5�4�3�2�1.
6) Galeria de evacuare(23) ºi garnitura(22).

Se curãþã

� Suprafeþele de îmbinare ale chiulasei ºi galeriei.

Se monteazã

1) Galeria de evacuare cu o garniturã nouã ºi se strâng
cele 8 piuliþe la 25 Nm în ordinea 1-2-3-4-5-6-7-8.

53 B
C D

E

56

F

97

8

643

215

A. FURTUNUL DE VACUUM AL
REGULATORULUI DE
PRESIUNE DE BENZINÃ

B. FURTUNUL SISTEMULUI DE
SERVO FRÂNÃ

C. FURTUNUL REZERVORULUI
DE VACUUM AL AERULUI
CONDIÞIONAT

D. FURTUNUL DE VACUUM AL
CANISTREI DE BENZINÃ

E. FURTUNUL DE VACUUM AL
SENZORULUI DE PRESIUNE
AL GALERIEI DE ADMISIE
(MAP)

F. FURTUNUL DE VENTILAÞIE AL
CARTERULUI MOTOR

G. FURTUNUL DE IEªIRE AL
CANISTREI DE BENZINÃ

53

A

G
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      Se monteazã

      Se demonteazã

      Se monteazã

      Se monteazã

      Se demonteazã (fig 1)
1. Furtunul de legãturã dintre capac ºi filtrul de aer.
2. ªuruburile(9) ºi capacul carterului arborelui cu came(6).

Se curãþã

� Suprafeþele de etanºare a capacului (6) ºi a
carterului(8).

CAPACUL CARTERULUI ARBORELUI CU CAME

1. O garniturã nouã la capac.
2. Capacul pe carterul arborelui cu came; se va asigura

cu ºuruburi.

Se strânge

� ªuruburile capacului blocului la 8 Nm.

3. Furtunul de aer la capac.
4. Furtunul de aer la filtrul de aer.

FULIA ARBORELUI COTIT

1. Cablul de la borna negativã a bateriei.
2. Se slãbeºte alternatorul ºi se scoate cureaua.
3. Se slãbeºte compresorul A/C ºi se scoate cureaua.
4. ªurubul(143) al fuliei arborelui cotit.

1. Fulia arborelui cotit pe flanºã.
2. Se strânge ºurubul la un cuplu de 55 Nm.
3. Cureaua la alternator.
4. Cureaua la compresorul A/C.
5. Cablul la borna negativã a bateriei.

CAPACUL FAÞÃ AL CURELEI DE DISTRIBUÞIE

1. Cablul de la borna negativã a bateriei.
2. Cureaua de alternator.
3. Cureaua de compresorul A/C.
4. Pompa servodirecþiei ºi conductele.
5. Capacul superior ºi inferior faþã al curelei de distribuþie.

1. Capacul faþã (cel inferior mai întâi).
2. Pompa servodirecþiei ºi conductele.
3. Cureaua de alternator.
4. Cureaua de compresorul A/C.
5. Cablul la borna negativã a bateriei.

 A. FIªELE BUJIILOR
 B. ªURUBURILE SCUTULUI DE PROTECÞIE
23.GALERIA DE EVACUARE
24.SCUTUL DE PROTECÞIE TERMICÃ AL GALERIEI DE EVACUARE.

Fig. 9  Scutul de protecþie termicã al galeriei de
evacuare

2) Þeava de evacuare la galeria de evacuare. Se strâng
piuliþele la 25 Nm.

3) Cablurile electrice ale senzorului de oxigen.
4) Scutul de protecþie termicã al galeriei de evacuare.
5) Fiºele bujiilor.

 A. FIªELE BUJIILOR
23. GALERIE DE EVACUARE
24. PIULIÞE

ORDINEA DE SLÃBIRE: 8�7�6�5�4�3�2�1
ORDINEA DE STRÂNGERE: 1�2�3�4�5�6�7�8

Fig. 10  Galeria de evacuare

A

B
24

23

A

1 3 5

8

7

6 24

23

25

Se demonteazã
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Se strânge

� ªurubul de fixare a pinionului la 45 Nm.
2) Cureaua de distribuþie.
3) Se regleazã dispozitivul de tensionare a curelei (vezi

�reglajul tensiunii curelei de distribuþie�).
4) Capacul frontal al curelei de distribuþie.
5) ªurubul(143), ºaiba(142) ºi fulia arborelui cotit(145).

CAPACUL SPATE AL CURELEI DE DISTRIBUÞIE

Se demonteazã(Fig. 12)

1) Cureaua de distribuþie.
2) Roata de distribuþie a arborelui cu came.
3) ªuruburile capacului de spate(4).
4) ªuruburile de prindere a pompei de apã(151), ºi

capacul spate al curelei de distribuþie.

A. ªURUBURILE CAPACULUI SPATE AL CURELEI DE DISTRIBUÞIE
B. CAPACUL  SPATE AL CURELEI DE DISTRIBUÞIE.

Fig. 12 Capacul de spate al curelei de distribuþie

Se monteazã

1) Capacul spate ºi ºuruburile capacului de spate(A,
Fig.12), ºi ºuruburile pompei de apã(151).

2) Roata de distribuþie a arborelui cu came(47).
3) Cureaua de distribuþie(44).

REGLAREA ÎNTINDERII CURELEI DE
DISTRIBUÞIE

Se regleazã

1) Se demonteazã curelele compresorului A/C, pompei
de servodirecþie ºi alternatorului.

2) Se demonteazã pompa servodirecþiei ºi conductele.
3) Se roteºte motorul în sensul de rotaþie pânã când

pistonul nr.1 ajunge la 10° înaintea punctului mort
superior (marcajul de pe fulia arborelui cotit este
aliniat cu vârful indicator de pe capacul de spate al
curelei de distribuþie (Fig.13, 15). Pentru rotirea
motorului se foloseºte o cheie tubularã pe ºurubul
de fixare a pinionului de distribuþie a arborelui cotit.

4) Se desface capacul faþã al curelei de distribuþie.

ROATA DE DISTRIBUÞIE A ARBORELUI CU
CAME

Se demonteazã

1) Capacul frontal al curelei de distribuþie ºi capacul
carterului arborelui cu came(6).

2) Cureaua de distribuþie(44).

Important

� La demontarea ºurubului de fixare a roþii, arborele
cu came trebuie blocat cu o cheie fixã (Fig.11).

44. CUREA DE DISTRIBUÞIE
45. ªURUBUL ROÞII DE DISTRIBUÞIE

Fig. 11 Roata de distribuþie a arborelui cu came

3) ªurubul de fixare a roþii de distribuþie, ºaiba ºi roata.

Se monteazã

1) Roata de distribuþie pe arborele cu came respectând
marcajul ºi ºurubul cu ºaibã al roþii.

Se strânge

� ªurubul la 45 Nm.
2) Cureaua de distribuþie(44).
3) Capacul frontal al curelei de distribuþie ºi capacul

carterului arborelui cu came.

PINIONUL DE DISTRIBUÞIE AL ARBORELUI
COTIT

Se demonteazã (fig 1)

1) ªuruburile de fixare a fuliei(143) ºi fulia(145).
2) Capacul frontal al curelei de distribuþie.
3) Cureaua de distribuþie(44).
4) ªurubul de fixare a pinionului de distribuþie(143),

ºaiba(142) ºi pinionul.

Se monteazã

1) Pinionul de distribuþie(141) pe arborele cotit.

47. ROATA DE DISTRIBUÞIE
A ARBORELUI CU CAME

51. ARBORE CU CAME

44

45

47

51

B

A
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VERIFICAREA CALÃRII DISTRIBUÞIEI

Se verificã

� Tensionarea curelei de distribuþie, dupã orice
demontare a ei, a chiulasei, arborelui cu came,
arborelui cotit.

1) Se roteºte motorul în sensul de rotaþie pânã când
pistonul nr.1 ajunge în punctul 10° înaintea punctului
mort superior(marcajul (A) de pe fulia arborelui cotit
corespunde cu vârful indicator (B) de pe capacul
curelei de distribuþie) (Fig.16).

1. ªURUBUL ROÞII DE DISTRIBUÞIE A ARBORELUI COTIT
2. CUREA DE DISTRIBUÞIE
A. MARCAJ PE FULIA ARBORELUI COTIT
B. VÂRFUL INDICATOR DE PE CAPACUL SPATE AL CURELEI DE

DISTRIBUÞIE

Fig. 15 Alinierea marcajului de pe fulia arborelui cotit

2) Când distribuþia este reglatã corect marcajul (C) de
pe roata arborelui cu came va fi aliniat cu marcajul
(D) de pe capacul spate al curelei de distribuþie
(Fig.16)

47. ROATA DE DISTRIBUÞIE A ARBORELUI COTIT
 C. MARCAJ PE ROATA ARBORELUI COTIT
 D. MARCAJ PE CAPACUL SPATE AL CURELEI DE DISTRIBUÞIE

Fig. 16 Alinierea marcajului de pe fulia arborelui cu
came

SIMERINGUL DE DISTRIBUÞIE AL ARBORELUI
COTIT

Se demonteazã

1) Pinionul de distribuþie de pe arborele cotit(141).
2) ªaiba(140).
3) Capacul spate al curelei de distribuþie.
4) Simeringul palier faþã al arborelui cotit(139).

ale pompei de apã.

Fig. 14  Reglarea tensiunii curelei de distribuþie

c) Pentru a fi tensionatã uniform cureaua, se roteºte
arborele cotit de douã ori ºi se slãbesc cele trei
ºuruburi de prindere a pompei.

d) Se roteºte corpul pompei în sens antiorar, cu aju-
torul braþului de reglaj, pentru ca vârful indicator
sã corespundã cu cheia suportului.

e) Se strâng ºuruburile pompei de apã la 20-30Nm.

43. ªURUBUL PINIONULUI DE DISTRIBUÞIE AL ARBORELUI COTIT
44. CUREA DE DISTRIBUÞIE
 A.  MARCAJ PE FULIA ARBORELUI COTIT
 B. VÂRFUL INDICATOR DE PE CAPACUL DE SPATE AL CURELEI DE

DISTRIBUÞIE

Fig. 13  Alinierea marcajului de pe fulia arborelui cotit

5) Se regleazã întinderea curelei dupã cum urmeazã:

Se regleazã

a. Se slãbesc cele 3 ºuruburi ale pompei de
apã(151).

b. Se centreazã gaura din braþul de reglaj cu cea
din suportul de prindere (Fig.14) prin rotirea
pompei de apã. Se strâng uºor cele 3 ºuruburi

A

B

43

44

MARCAJ

1

      COMPENSATOR

VÂRF IN-
DICATOR
REGLAJ GAURÃ

A

B

2

D

C

47

BRAÞ DE REGLAJ
SUPORT

1
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Se monteazã

1) Tubul de protecþie pe arborele cotit (Fig.17).
2) Simeringul nou.

� Se ung suprafeþele de contact ale simeringului.

� Se demonteazã tubul protector.
137. POMPÃ DE ULEI

Fig. 17 Montarea simeringului faþã al arborelui cotit

3) Capacul spate al curelei de distribuþie.
4) ªaiba(140).
5) Pinionul de distribuþie al arborelui cotit(141).

ARBORELE CU CAME ªI TACHEÞII
HIDRAULICI

Se demonteazã

1) Capacul carterului arborelui cu came.
2) Supapa EGR de recirculare a gazelor de evacuare,

pentru montarea dispozitivului de comprimare a
arcurilor.

3) Se comprimã arcurile supapelor(52, Fig.18).

4) Culbutorii ºi tacheþii hidraulici, marcându-le pe fiecare
în vederea remontãrii.

5) Roata de distribuþie a arborelui cu came(45).
6) Ruptor-distibuitorul(14) vezi capitolul F.
7) Placa de siguranþã a arborelui cu came(11).
8) Arborele cu came(51) se demonteazã (culiseazã) în

spate.

Se monteazã

1) Simeringul(49) folosind dispozitivul de montat
simeringuri.

2) Arborele cu came(51), cu atenþie pentru a nu
deteriora simeringul.

3) Placa de siguranþã(11). Se strâng ºuruburile de fixare
a plãcii la 8 Nm.

Se mãsoarã

� Jocul axial al arborelui cu came care trebuie sã
fie 0,04 - 0,16mm.

4) Ruptor-distribuitorul(14) - vezi Capitolul F.
5) Roata de distribuþie a arborelui cu came(45), cureaua

de distribuþie(44) ºi capacul frontal al curelei.
6) Se blocheazã supapele aplicând presiune de aer prin

orificiile bujiilor.
7) Culbutorii(36) ºi tacheþii hidraulici(37) respectând

poziþiile lor.
8) Capacul carterului arborelui cu came(6).

ARCURILE ªI GARNITURILE SUPAPELOR

Se demonteazã

1) Capacul carterului arborelui cu came.
2) Supapa EGR de recirculare a gazelor de evacuare,

pentru montarea dispozitivului de comprimare a
arcurilor.

3) Bujiile(33). Se blocheazã supapele aplicând presi-
une de aer prin gãurile bujiilor.

4) Culbutorii(36), tacheþii hidraulici(37), semiconurile de
blocare(34), talerele arcurilor(39), arcurile
supapelor(32) ºi garniturile supapelor(38).

Important

� Se comprimã arcurile supapelor(32).
� Vezi Capitolul A, paragraful referitor la supape ºi

arcurile supapelor.

Se monteazã

1) Tuburile protectoare pe tijele supapelor - se ung cu
ulei de motor.

2) Simeringurile noi de supape(38) pe ghidurile
supapelor ºi se retrag tuburile protectoare.

45. ROATÃ DISTRIBUÞIE DE PE ARBORELE CU CAME

Fig. 18 Comprimare arc supapã

45

137
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3) Arcurile supapelor(32), talerele arcurilor(39) ºi
semiconurile de blocare(34).

4) Culbutorii(36) ºi tacheþii hidraulici(37) respectând
poziþiile lor iniþiale.

5) Se demonteazã adaptorul de aer ºi se monteazã
bujiile(20).

6) Capacul carterului arborelui cu came(6).

CHIULASA ªI CARTERUL ARBORELUI CU
CAME

Important

� Dacã se slãbesc ºuruburile de fixare ale chiulasei
ºi carterului arborelui cu came, va fi necesarã
înlocuirea garniturii de chiulasã. Aceste  ºuruburi
se vor slãbi numai cu motorul rece. La montaj se
recomandã folosirea de ºuruburi noi.

Se demonteazã

  1)Furtunul inferior al radiatorului.
  2)Se goleºte lichidul de rãcire.
  3)Borna de minus a bateriei.
  4)Suportul alternatorului.
  5)Ruptor-distribuitorul(14) ºi cablajul electric (vezi

Capitolul D).
  6)Cablurile de la:

� Suportul galeriei de admisie.
� Corpul clapetei de aer.
� Cablul (cutia de viteze automatã).

  7)Toate furtunele de vacuum conectate la corpul
clapetei de aer ºi la galeria de admisie.

  8)Conductele de benzinã.

ATENÞIE: Conductele de benzinã sunt
presurizate. Se vor demonta numai dupã
refularea presiunii din sistem (vezi Capitolul E).

� Furtunele lichidului de rãcire de la corpul clapetei
de aer, furtunele caloriferului ºi furtunul de intrare
al pompei de spãlat parbrizul.

� Tubul de ventilaþie(155) de la capacul carterului
arborelui cu came.

� Furtunul superior al radiatorului.
  9)Þeava de evacuare de la galeria de evacuare.
10) Conectorul senzorului de oxigen.
11) Cablurile electrice de la:

� Toate componentele sistemului de injecþie.
� Bujii.

12) Cureaua de distribuþie.
13) Se slãbesc ºuruburile chiulasei în ordinea arãtatã

în Fig. 19(motorul rece).
14) Carterul arborelui cu came(8).
15) Chiulasa(29) cu galeriile de evacuare ºi admisie (53)

ºi (23).

Fig. 19 Ordinea de slãbire a ºuruburilor chiulasei

OPERAÞII DE SERVICE CU CHIULASA DEMONTATÃ DE
PE MOTOR

� Pentru verificarea ºi recondiþionarea chiulasei vezi
Capitolul A-sistemul mecanic al motorului.

� Galeriile de admisie ºi evacuare pot fi demontate
în vederea reparãrii chiulasei.

Se curãþã

� Uleiul ºi particulele strãine de pe suprafaþa
chiulasei, arborele cu came, carterul arborelui cu
came ºi blocul motorului. Suprafeþele se
controleazã de asemenea ºi pentru lovituri sau
zgârieturi adânci.

� ªuruburile de prindere. Filetele murdare vor
afecta cuplul de strângere al ºuruburilor.

Se monteazã

1) Se aplicã un strat gros de 3 mm de soluþie de
etanºare siliconicã.

2) Chiulasa(29) cu garniturã nouã ºi galeriile admisie-
evacuare montate.

3) Carterul arborelui cu came pe chiulasã.
4) ªuruburile noi, pentru strângerea chiulasei ºi

carterului arborelui cu came.

Se strâng

Se strâng ºuruburile chiulasei conform Fig. 20.
a. Toate ºuruburile(29) la 25Nm.
b. Adiþional încã 60°(vezi Fig.21).
c. Adiþional încã 60°.
d. Adiþional încã 30°.

5) Tacheþii hidraulici(37) ºi culbutorii(36).
6) Cureaua de distribuþie(44).
7) Cablurile electrice la:

� Toate componentele sistemului de injecþie.
� Fiºele bujiilor.

8) Þeava de evacuare la galeria de evacuare.
9) Conectorul senzorului de oxigen.

23

4 5

6

8 9 1
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10) Furtunele la:
� Radiator, partea de sus.
� Carterul arborelui cu came ºi ventilarea carterului

motorului PCV.
� Corpul clapetei de aer ºi ieºirea din pompa de

apã.
� Conductele de benzinã.

11) Se poziþioneazã corect toate furtunele de  vacuum
conectate la corpul clapetei de aer ºi galeria de
admisie.

12) Cablurile de comandã la:
� Suportul galeriei de admisie.
� Corpul clapetei de aer.
� Cutia de viteze automatã la corpul clapetei de

aer.
13) Ruptor-distribuitorul ºi toate conexiunile lui (vezi

Capitolul F).
14) Suportul alternatorului - se întinde cureaua

alternatorului.
15) Furtunul inferior al radiatorului,
16) Borna de minus a bateriei.
17) Se completeazã lichidul de rãcire.

 Se strânge

 � Se porneºte motorul ºi se ruleazã pânã când se
deschide termostatul.

 � Se strâng toate ºuruburile chiulasei încã 30° în
ordinea din Fig. 20.

Fig. 20 Ordinea de strângere a ºuruburilor chiulasei

A. CUPLU DE 25NM
B. ÎNCÃ 60°
C. ÎNCÃ 60°
D. ÎNCÃ 30°

Fig. 21 Diagrama de strângere, în grade

BAIA DE ULEI ªI ECRANUL ANTISPUMÃ

Se desface

1) Borna de minus a bateriei.
2) Se suspendã autovehiculul.
3) Se slãbeºte buºonul golire ulei.
4) Baia de ulei(125), ecranul antispumã(128).

Se curãþã

� Suprafeþele de îmbinare ale bãii de ulei, blocului
motor ºi ecranului antispumã.

� Baia de ulei ºi gãurile din blocul motor.

A. PUNCTE DE ETANªARE

Fig. 22 Suprafaþa de aºezare a bãii de ulei

Se monteazã

1) Baia de ulei ºi ecranul antispumã cu garniturã nouã.
Garnitura se acoperã cu o peliculã subþire de soluþie
de etanºare.

2) Se aplicã soluþie de etanºare pe marginea de
aºezare a bãii.

3) ªuruburile bãii de ulei(128) - se strâng la 5Nm.
4) Buºonul de golire al bãii - se strânge la 45Nm.
5) Þeava de evacuare la galeria de evacuare.
6) Se coboarã autovehiculul.
7) Se completeazã uleiul motorului.
8) Borna de minus a bateriei.

SORBUL POMPEI DE ULEI ªI TUBUL SORBULUI

Se demonteazã

1) Baia de ulei(125).
2) Suportul tubului sorbului(132).
3) Tubul sorbului ºi inelul de etanºare(131).

A

0°-A

60°-B

90°

120°-C

150°-D

180°

1
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Se monteazã

1) O garniturã toricã nouã în corpul pompei(131).
2) Tubul sorbului în corpul pompei(130).
3) Suportul tubului pe blocul motor(132).
4) Baia de ulei(125).

POMPA DE ULEI

Se demonteazã

1) Pinionul de distribuþie al arborelui cotit.
2) Capacul spate al curelei de distribuþie.
3) Manocontactul ulei A (Fig.23).
4) Baia de ulei(125).
5) Filtrul de ulei(107).
6) Tubul sorbului(130) ºi pompa de ulei(137).
7) Simeringul faþã al arborelui cotit(139).

Se monteazã

1) Pompa de ulei(137) cu o nouã garniturã(149).
2) Tubul sorbului(130), suportul lui(132) cu o garniturã

toricã nouã.
3) Baia de ulei(125)
4) Simering nou la arborele cotit.
5) Filtrul de ulei nou(107).
6) Manocontactul ulei.
7) Capacul spate al curelei de distribuþie.
8) Pinionul de distribuþie al arborelui cotit.

   A. MANOCONTACT ULEI
137. POMPÃ DE ULEI
148. ªURUBURI POMPÃ DE ULEI

Fig. 23 Pompa de ulei

PISTOANELE ªI BIELELE

Se demonteazã

1) Baia de ulei(125), pompa de ulei(137) ºi chiulasa(29).
2) Se miºcã pistonul la capãtul de jos al cursei. Se

curãþã pragul de uzurã al cilindrilor.
3) Capacele cuzineþilor(157) ºi cuzineþii bielelor(158).

Componentele se marcheazã în vederea
reasamblãrii.

4) Bielele(159) ºi pistoanele(160). Se vor proteja
palierele arborelui cotit.

Se verificã

� Pentru verificarea ºi întreþinerea pistoanelor ºi
bielelor vezi Capitolul A.

Se curãþã

� Alezajele cilindrilor ºi se ung cu ulei de motor.

Se monteazã

1) Pistoanele(160) ºi bielele(159).

Important

� Se ung toate componentele înainte de asamblare.
� Pistonul se introduce în cilindru prin compresorul

de segmenþi, lovindu-l uºor.
� Se monteazã capacele de bielã pe biele,

respectând marcajele. Sãgeþile de pe pistoane se
orienteazã spre faþa motorului.

� Se ghideazã bielele cu atenþie peste palierele
arborelui cotit(119).

2) Cuzineþii(158) în biele ºi capace(157).

Important

� Cuzineþii, palierele ºi capacele trebuiesc unse cu
ulei.

� Bolþurile pistoanelor nu se refolosesc.
3) Capacele cuzineþilor de bielã se strâng la  25Nm,

plus 30° unghiulare.
4) Pompa de ulei(137), baia de ulei(125) ºi chiulasa(29).

VOLANTUL MOTORULUI ªI SIMERINGUL
SPATE AL ARBORELUI COTIT

Se demonteazã

Important

� Simeringul spate al arborelui cotit poate fi
schimbat fãrã a demonta baia de ulei sau arborele
cotit.

1) Cutia de viteze.
2) Volantul ºi ºuruburile de fixare ale acestuia(116).
3) Placa de presiune ºi discul de ambreiaj în cazul cutiei

de viteze manuale.
4) Simeringul spate al arborelui cotit(117).

Se curãþã

� Blocul motor ºi arborele cotit pe suprafaþa de
contact cu simeringul.

Se monteazã

1) Simeringul spate(117) pe blocul motor
� Se preseazã uniform pe suprafaþa simeringului.
� Se ung suprafeþele de contact.

2) Volantul - se strâng ºuruburile la 35Nm, plus 30°÷
45°.

A

137

148
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 7) Se strâng capacele cuzineþilor de bielã(157) la
25Nm, plus 30°.

 8) Se mãsoarã jocul lateral al bielelor care trebui sã
fie între 0,070 ºi 0,242mm.

 9) Pompa de ulei(137).
10) Simeringul nou faþã, folosind dispozitivul KM-417.
11) Capacul spate al curelei de distribuþie.
12) Pinionul de distribuþie a arborelui cotit(141).

A. MÃSURAREA JOCULUI LATERAL AL BIELEI

Fig. 24 Verificarea jocului lateral al bielei

13) Baia de ulei(125).
14) Simeringul nou spate(117).
15) Volantul - ºuruburile se strâng la 35Nm, plus 30° -

45°.
16) Cureaua de distribuþie ºi capacul curelei.
17) Fulia arborelui cotit. Se strânge ºurubul la 55Nm.
18) Bujiile.
19) Motorul pe ºasiu.
20) Se adaugã uleiul în motor.

Important

� Se vor folosi ºuruburi noi pentru volant.
 3) Placa de presiune(115). Se strâng ºuruburile la

35Nm. ªuruburile plãcii de presiune pot fi refolosite.
 4) Cutia de viteze.

ARBORELE COTIT

Se demonteazã

 1) Motorul.
 2) Se goleºte uleiul din motor.
 3) Se monteazã motorul pe standul de lucru.
 4) Bujiile.
 5) Fulia arborelui cotit.
 6) Capacul curelei de distribuþie.
 7) Cureaua de distribuþie(44) prin slãbirea

ºuruburilor(152) pompei de apã.
 8) Volantul(116).
 9) Baia de ulei(125).
10) Pinionul de distribuþie al arborelui cotit(141).
11) Capacul spate al curelei de distribuþie.
12) Pompa de ulei(137).
13) Capacele cuzineþilor de bielã(157) marcându-le în

vederea remontãrii.
14) Se împing pistoanele cu bielele în partea de sus a

cilindrilor.
15) Capacele cuzineþilor de paliere(120) ºi cuzineþii(121)

marcându-le în vedera remontãrii.
16) Arborele cotit(119).

Vezi Capitolul A petru verificarea ºi recondiþionarea
arborelui cotit.

Se monteazã

1) Dupã ce s-au montat semicuzineþii noi pe blocul
motor(121), se monteazã arborele cotit.

2) Semicuzineþii inferiori ºi capacele lor fãrã a strânge
ºuruburile. Cuzineþii se ung înainte de montare.

3) Se aºeazã bielele cu cuzineþii noi pe manetoane.
4) Capacele cuzineþilor de bielã fãrã a strânge piuliþele.
5) Se lovesc uºor cu un ciocan de cauciuc ambele

capete ale arborelui cotit pentru a centra cuzinetul
central (cu guler)(121).

6) Se strâng capacele cuzineþilor de palier(122) la
50Nm, plus 45° - 60°. Se verificã jocul axial al
arborelui cotit care trebuie sã fie între 0,070 ºi 0,3
mm.

A
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C-3. DATE TEHNICE ALE MOTORULUI

DATE GENERALE

Tipul motorului ................................................................................................................................... 4 cilindri în linie

Capacitatea cilindricã .......................................................................................................................................... 1,5L

Numãrul de plãcuþe de identificare a motorului ....................................................................................................... 1

Diametru alezaj ºi cursã ...................................................................................................................... 76,5X81,5mm

Raport de compresie ......................................................................................................................................... 8,6:1

Ordinea de aprindere ...................................................................................................................................... 1-3-4-2

Unghiul de aºezare al supapei (admisie ºi evacuare) .......................................................................................... 46°

Diametrul tijei supapei (admisie ºi evacuare) .................................................................................................... 7mm

Diametrul talerului supapei de admisie ............................................................................................................ 38mm

Diametrul talerului supapei de evacuare ......................................................................................................... 31mm

Unghiul scaunului de supapã (admisie ºi evacuare) ............................................................................................ 45°

Ovalizarea scaunului de supapã ................................................................................................................... 0,05mm

Ovalizarea supapei ....................................................................................................................................... 0,03mm

Arcurile supapelor

Lungimea fãrã sarcinã .......................................................................................................... ......... 40,9mm

Înãlþimea montat ............................................................................................................................ 31,5mm

Înãlþimea încãrcat cu supapa închisã ............................................................................... 275N la 31,5mm

Înãlþimea încãrcat cu supapa deschisã ............................................................................ 618N la 21,6mm

ARBORELE CU CAME

DIAMETRELE PALIERILOR

Nr. 1 ............................................................................................................................. 39,455 - 39,435mm

Nr. 2 ............................................................................................................................. 39,705 - 39,685mm

Nr. 3 ............................................................................................................................. 39,955 - 39,935mm

Nr. 4 ............................................................................................................................. 40,205 - 40,185mm

Nr. 5 ............................................................................................................................. 40,455 - 40,435mm

Joc ................................................................................................................................... 0,040 - 0,050mm
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ÎNÃLÞIME CAME

Admisie ....................................................................................................................................................... 5,61mm

Evacuare ....................................................................................................................................................... 6,12mm

Jocul axial al arborelui cu came ......................................................................................................... 0,04 - 0,16mm

ARBORELE COTIT

FUSUL PALIER

Diametru .......................................................................................................................................................... 55mm

Conicitate .................................................................................................................................................... 0,005mm

Ovalitatea(maximã admisã) ........................................................................................................................ 0,004mm

Joc ......................................................................................................................................... 0,015 - 0,053mm

Joc axial ......................................................................................................................................... 0,120 - 0,352mm

FUSUL BIELEI

Diametru .......................................................................................................................................................... 43mm

Conicitate .................................................................................................................................................... 0,005mm

Ovalitate(maximã admisã) .......................................................................................................................... 0,004mm

Joc ......................................................................................................................................... 0,019 - 0,071mm

Joc lateral ........................................................................................................................................ 0,070 - 0,242mm

CILINDRUL ªI PISTON

Diametrul alezajului ....................................................................................................................................... 76,5mm

Jocul pistonului ............................................................................................................................................. 0,02mm

Cursa ....................................................................................................................................................... 81,5mm

Conicitatea alezajului cilindrului .................................................................................................................. 0,013mm

Diametrul bolþului pistonului ............................................................................................................................. 18mm

Segment de compresie superior (fantã) ................................................................................................. 0,3 - 0,5mm

Segment de compresie inferior (fantã) ................................................................................................... 0,3 - 0,5mm

Segment de ungere(fantã) ...................................................................................................................... 0,4 - 1,4mm
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C-4. CUPLURI DE STRÂNGERE

Capacul carterului arborelui cu came(ºuruburile) .............................................................................................. 8Nm

Chiulasa ºi carterul arborelui cu came(ºuruburile) ........................................................................................... 25Nm

Plus douã strângeri adiþionale de 60° ºi una de 30°(dupã încãzire la 30°÷50°C) ..................... (60°+60°+30°+30°)

Roata de distribuþie a arborelui cu came(ºurubul) .............................................................................. ............. 45Nm

Placa de siguranþã a arborelui cu came(ºuruburile) .......................................................................................... 8Nm

Fulia arborelui cotit ........................................................................................................................................... 55Nm

Capacele bielelor(piuliþele) ....................................................................................................................... 25Nm+ 30°

Galeria de evacuare pe chiulasa motorului(ºuruburile) ................................................................................... 22Nm

Volant - ºuruburile de fixare pe arborele cotit ............................................................................... 35Nm+ 30° + 15°

Galeria de admisie pe chiulasã(ºuruburile) ...................................................................................................... 22Nm

Capacele cuzineþilor de palier(ºuruburile) ....................................................................................50Nm + 45° + 15°

Buºonul de golire a bãii de ulei ........................................................................................................................ 45Nm

Baia de ulei(ºuruburile) ....................................................................................................................................... 8Nm

Dopurile supapei de descãrcare a pompei de ulei .......................................................................................... 30Nm

Pompa de ulei - ºuruburile de prindere .............................................................................................................. 7Nm

Tubul sorbului - ºuruburile de fixare pe blocul motorului ................................................................................... 7Nm

Pompa de ulei - ºuruburile de fixare a tubului sorbului ..................................................................................... 7Nm

Pompa de apã - ºuruburile de fixare.................................................................................................................. 8Nm

Întinzãtorul curelei de distribuþie(ºuruburile) ....................................................................................................20 Nm

CAPACITATE MOTORULUI (ULEI)
Cu schimbarea filtrului ...................................................................................................................................... 3,75L

Tipul filtrului ........................................................................................................................................................ PF47
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D. SISTEMUL DE RÃCIRE A MO-
TORULUI

NOTÃ: Elementele de asamblare se vor monta
întotdeauna în aceeaºi poziþie din care au fost
demontate. Înlocuirea se va face cu elemente având
acelaºi numãr de catalog.

D-1. DESCRIERE GENERALÃ
Sistemul de rãcire are rolul de a menþine o temperaturã
constantã a motorului în toate condiþiile de funcþionare.
Când motorul este rece, sistemul de rãcire va permite
încãlzirea lui mai rapidã.
Sistemul este compus din: radiator, vas de expansiune,
ventilator de rãcire, termostat, carcasa termostatului,
pompa de apã ºi cureaua de antrenare a pompei.
Funcþionarea sistemului este condiþionatã de buna
funcþionare a tuturor pãrþilor componente. Lichidul de
rãcire este circulat de cãtre pompa de apã din radiator
în blocul cilindrilor, galeria de admisie, chiulasã ºi
returnat în radiator, unde se rãceºte.
O parte din lichid circulã prin calorifer pentru încãlzirea
habitaclului. Vasul de expansiune este conectat cu
radiatorul ºi are rolul de a recupera lichidul dilatat din
cauza temperaturii ridicate, pentru a putea menþine un
nivel constant de lichid în sistemul de rãcire.
Contractându-se prin rãcire, lichidul se retrage în radia

A

E

E

B

C

D

A. ELEMENÞI DE RÃCIRE
B. INTRARE ÎN BAZIN
C. RÃCITOR DE ULEI(NUMAI PENTRU TRANSMISIE AUTOMATÃ)
D. IEªIRE DIN BAZIN
E. ªURUBUL DE FIXARE AL RÃCITORULUI DE ULEI

Fig. 1  Radiatorul de lichid rãcire din aluminiu

tor datoritã depresiunii create.
Sistemul de rãcire nu are gurã de umplere pe radiator.
Lichidul se completeazã prin vasul de expansiune.

RADIATORUL
Radiatorul este construit din elemente de rãcire de
aluminiu care sunt alimentate din bazinele laterale
confecþionate din plastic (Fig.1). La vehiculele echipate
cu cutie automatã, fluidul de transmisie al cutiei circulã
prin bazinul din stânga al radiatorului, prin intermediul
unor conducte de rãcire. Radiatorul nu este prevãzut
cu robinet sau dop de golore. Pentru golirea lui se
demonteazã furtunul inferior.

VASUL DE EXPANSIUNE
Vasul de expansiune este confecþionat din plastic trans-
parent ºi conectat la radiator. În timpul funcþionãrii
motorului, lichidul de rãcire se încãlzeºte ºi se dilatã.
Surplusul astfel creat în radiator este transferat în vasul
de expansiune. Când motorul s-a rãcit, lichidul se
contractã ºi astfel, datoritã depresiunii create, se retrage
în radiator. În acest fel, radiatorul poate fi menþinut cu
un nivel constant de lichid, îmbunãtãþindu-se eficienþa
rãcirii. Când sistemul este rece, nivelul de lichid din vasul
de expansiune trebuie sã se situeze între marcajele
prevãzute pe vas.
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radiatorului, cãldura fiind disipatã în atmosferã. Prin
închiderea ºi deschiderea termostatului este dirijatã
automat circulaþia prin radiator a lichidului de rãcire, fi-
ind asiguratã o temperaturã optimã de funcþionare a
motorului.
Parafina este închisã ermetic într-o carcasã de metal.
Parafina se dilatã când este încãlzitã ºi se contractã
când este rãcitã. Când lichidul de rãcire atinge o tem-
peraturã specificatã, parafina se dilatã exercitând o
presiune asupra carcasei metalice care deschide
supapa termostatului. Aceasta permite lichidului de
rãcire sã circule prin sistem ºi sã rãceascã motorul.
Când temperatura lichidului de rãcire a scãzut, parafina
se contractã, închizând astfel accesul lichidului spre ra-
diator. În partea superioarã termostatul este prevãzut
cu o supapã pentru evacuarea eventualelor gaze sau
aer din sistem.
Temperatura de lucru a termostatului
Începe sã deschidã: 87°C
Complet deschis: 102°C
Începe sã închidã: 86°C

VENTILATORUL DE RÃCIRE ELECTRIC
ATENÞIE: Ventilatorul de rãcire este electric ºi poate
porni independent de faptul cã motorul este pornit sau
oprit. Pentru prevenirea accidentelor se recomandã a
se lucra cu atenþie sporitã.
ATENÞIE: Dacã una din elicele ventilatorului este îndoitã
sau ruptã, nu se va încerca repararea ei. În acest caz
elicea va trebui înlocuitã.

Ventilatorul electric de rãcire este montat în spatele
radiatorului în partea stângã a compartimentului motor
ºi are rolul de a mãri cantitatea de aer suflatã peste
radiator ºi condensor (la vehiculele echipate cu aer
condiþionat). Aceasta ajutã la rãcire, în special când
motorul merge în gol sau vehiculul circulã cu vitezã
scãzutã.
Diametrul ventilatorului este de 366 mm ºi are 5 palete,
fiind acþionat de un motor electric ataºat de suportul
radiatorului.
Motorul electric al ventilatorului este acþionat astfel:
1) Aerul condiþionat oprit sau modelele fãrã aer

condiþionat.
Turaþia scãzutã a ventilatorului este activatã de
termocontactul radiatorului. Când temperatura
lichidului de rãcire a depãºit  90°C, termocontactul
porneºte ventilatorul de rãcire care lucreazã la turaþie
scãzutã.
Turaþia ridicatã a ventilatorului de rãcire este
controlatã de modulul electronic de control ECM prin
releul de turaþie ridicatã al ventilatorului de rãcire.
Modulul electronic de control ECM va porni
ventilatorul de rãcire cu turaþie ridicatã când tempe-
ratura lichidului de rãcire depãºeºte 105°C.

POMPA DE APÃ
Pompa de apã este de tipul centrifugal, acþionatã de
curea ºi este compusã din rotor, arbore conducãtor ºi
fulie. Pompa de apã este montatã în partea din faþã a
motorului ºi este acþionatã de cureaua de distribuþie.
Rotorul pompei este ghidat de un rulment complet
protejat împotriva apei. Pompa de apã este construitã
ca un ansamblu ºi nu poate fi demontatã.

TERMOSTATUL
Termostatul este de tipul cu capsulã cu parafinã ºi este
utilizat pentru controlul circulaþiei lichidului de rãcire prin
sistemul de rãcire (Fig.2).Termostatul este montat în
carcasa termostatului, pe partea frontalã a motorului. El
opreºte circulaþia lichidului de rãcire de la motor spre
radiator, ajutând la încãlzirea mai rapidã a motorului ºi
controlând temperatura lichidului de rãcire.

Termostatul rãmâne închis când motorul este rece,
prevenind circulaþia lichidului spre radiator. În acest fel,
lichidul de rãcire este circulat numai în motor, asigurând
o încãlzire rapidã ºi uniformã.
Când motorul se încãlzeºte, termostatul se deschide ºi
permite lichidului de rãcire sã circule prin elemenþii

A.  GARNITURÃ E.  GARNITURÃ SUPAPÃ I.   PARAFINÃ
B.  FLANªÃ F.  GARNITURÃ TEFLON J.  ARC
C.  PISTON G.  SUPAPÃ K. CADRU
D.  PIULIÞÃ H.  DIAFRAGMÃ

Fig. 2 Termostat cu parafinã
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VERIFICAREA NIVELULUI LICHIDULUI DE
RÃCIRE
Nivelul lichidului de rãcire se verificã vizual la reperele
de pe vasul de expansiune de câte ori se ridicã capota.
La o funcíonare normalã nivelul lichidului de rãcire tre-
buie sã creascã. Completarea se face prin vasul de
expansiune pânã la atingerea nivelului corect. Se va
folosi un amestec 50/50% de antigel pe bazã de etilen-
glicol de calitate superioarã ºi apã.

ÎNTREÞINEREA SISTEMULUI DE RÃCIRE
ATENÞIE:  În anumite cazuri etilen-glicolul este
inflamabil. Pentru a preveni aceasta nu se va vãrsa
antigelul sau lichidul de rãcire pe sistemul de evacuare
sau pe pãrþile fierbinþi.

ATENÞIE: A nu se scoate buºonul vasului de
expansiune când radiatorul este fierbinte. Scoþând
buºonul se coboarã rapid punctul de fierbere al lichidului
de rãcire ºi acesta poate þâºni provocând pierderi ºi
eventual rãniri.

În fiecare an sistemul de rãcire se întreþine astfel:
1) Se verificã nivelul lichidului de rãcire ºi calitatea.
2) Se verificã furtunele ºi colierele. Se înlocuiesc

furtunele rupte, crãpate.
3) Se curãþã faþa radiatorului ºi a condensatorului A/C

(dacã este astfel echipat).
4) La fiecare doi ani sau 48000 km, sistemul de rãcire

trebuie golit ºi reumplut. Se va consulta �Golirea ºi
reumplerea sistemului de rãcire� mai târziu în acest
capitol.

NOTÃ:  Dacã se foloseºte antigel de calitatea
recomandatã nu este necesar a se folosi ºi aditivi sau
inhibitori suplimentari pentru creºterea capacitãþii de
rãcire.

INSPECTAREA FURTUNELOR ªI COLIERELOR
Se verificã starea tuturor furtunelor ºi colierelor.
Furtunele trebuie sã fie flexibile ºi sã nu prezinte
umflãturi. Se verificã existenþa ciupiturilor, tãieturile ºi
eventualele locuri de pierderi. Se verificã clemele,
suporþii ºi colierele. Se strânge ºi se regleazã ce este
necesar.

2) Aerul condiþionat pornit.
Viteza micã a ventilatorului este comandatã prin
releul cuplajului compresorului A/C. La folosirea
aerului condiþionat ventilatorul va lucra automat pe
viteza micã.
Funcþionarea pe vitezã mare este comandatã de
ECM prin releul de viezã mare al ventilatorului, în
funcþie de presiunea din sistemul A/C, de temperatura
lichidului de rãcire(peste 105°C) ºi de viteza
vehiculului.

SENZORUL DE TEMPERATURÃ A LICHIDULUI
DE RÃCIRE (CTS)
Pentru controlul tensiunii semnalului trimis cãtre ECM,
senzorul de temperaturã a lichidului de rãcire foloseºte
un termistor.
Dacã tensiunea semnalului indicã o temperaturã a
lichidului de rãcire de peste 105°C, ECM va trece
ventilatorul pe vitezã mare.
Dacã temperatura lichidului de rãcire scade sub 102°C,
ventilatorul va lucra din nou la vitezã micã.

TERMOCONTACTUL RADIATORULUI
Ori de câte ori temperatura lichidului de rãcire trece de
90°C, acest contact este activat ºi porneºte ventilatorul
pe vitezã micã pentru a preveni supraîncãlzirea motoru-
lui.
Dacã temperatura lichidului de rãcire scade sub 85°C,
acest contact se dezactiveazã ºi ventilatorul este oprit.

TERMOELEMENT ÎN CIRCUITUL LICHIDULUI DE
RÃCIRE
Acest termoelement activeazã martorul de pe tabloul de
bord dacã motorul se supraîncãlzeºte. El este plasat pe
galeria de admisie lângã corpul clapetei de acceleraþie.

PROCEDEE SERVICE
Partea frontalã a radiatorului trebuie curãþitã cel puþin o
datã pe an. În zonele nordice, primãvara este perioada
optimã pentru aceasta, deoarece reziduurile de sare
rãmase pe radiator pot provoca corodarea. Insectele,
frunzele ºi mizeria pot fi îndepãrtate prin suflare de aer
comprimat din spate. Se poate folosi apa la spãlare pe
ambele pãrþi ale radiatorului.

NOTÃ: A nu se turna apã rece peste radiator când este
fierbinte.

NOTÃ: Aripioarele sunt necesare pentru un bun schimb
de cãldurã ºi nu trebuie periate pentru a nu le deteriora.
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DIAGNOZA SISTEMULUI DE RÃCIRE

SIMPTOM CAUZÃ POSIBILÃ REMEDIU

SE ADAUGÃ LICHID DE RÃCIRE

SE EXECUTÃ TESTUL LICHIDULUI DE
RÃCIRE PENTRU AMESTECUL 50-50%

SE REGLEAZÃ SAU SE ÎNLOCUIEªTE
CUREAUA

SE CURÃÞÃ FAÞA RADIATORULUI

SE REPARÃ CE ESTE NECESAR

SE VERIFICÃ TERMOSTATUL

SE PUNE LA PUNCT DISTRIBUÞIA, VEZI
�FUNCÞIONARE ªI EMISII POLUANTE �

SE VERIFICÃ D.P.V. ELECTRIC SIST. DE
RÃCIRE, VEZI �DIAGNOZA ELECTRICÃ�

SE ÎNLOCUIESC FURTUNELE

SE ÎNLOCUIEªTE POMPA

SE VERIFICÃ RADIATORUL

SE REPARÃ CE ESTE NECESAR

SE VERIFICÃ RADIATORUL, SE REPARÃ
CE ESTE NECESAR

SE ÎNLOCUIEªTE VASUL SAU FURTUNUL

SE REAªEAZÃ FURTUNELE; SE ÎNLOCU-
IESC FURTUNELE SAU COLIERELE

SE ÎNLOCUIEªTE POMPA

SE ÎNLOCUIEªTE GARNITURA

SE RESTRÂNG ªURUBURILE CHIULASEI
LA CUPLU. VEZI �MOTOR - SISTEMUL
MECANIC� (CAP. C).
DACÃ ESTE NECESAR SE ÎNLOCUIEªTE
GARNITURA CHIULASEI

DUPÃ NECESITATE, SE REPARÃ SAU
SE ÎNLOCUIEªTE COMPONENTUL LA
CARE EXISTÃ PIERDERI

SE MONTEAZÃ UN TERMOSTAT NOU DE
TIP CORESPUNZÃTOR

SE ADAUGÃ LICHID DE RÃCIRE

PIERDERE DE LICHID DE RÃCIRE

SOLUÞIE NECORESPUNZÃTOARE DE LICHID
DE RÃCIRE

CUREAUA POMPEI DE APÃ SLÃBITÃ SAU
LIPSÃ

MIZERIE, FRUNZE SAU INSECTE PE FAÞA
RADIATORULUI

PIERDERI LA: FURTUNE, POMPÃ, ÎNCÃLZI-
TOR, CARCASÃ TERMOSTAT, RADIATOR,
ªTUÞURI SAU GARNITURÃ CHIULASÃ

TERMOSTAT DEFECT

APRINDERE ÎNTÂRZIATÃ

VENTILATORUL ELECTRIC DE RÃCIRE NU
FUNCÞIONEAZÃ CORECT

FURTUNE RADIATOR ÎNFUNDATE SAU
ÎMBÃTRÂNITE

POMPA DE APÃ DEFECTÃ

RADIATOR ÎNFUNDAT SAU BUªON DEFECT

CHIULASA SAU BLOCUL FISURATE SAU
ÎNFUNDATE

PIERDERI LA RADIATOR

PIERDERI LA VASUL DE EXPANSIUNE SAU
LA FURTUN

FURTUNE SAU ªTUÞURI RADIATOR SAU
ÎNCÃLZITOR SLÃBITE SAU DETERIORATE

PIERDERI LA SIMERINGUL POMPEI DE APÃ

PIERDERI LA GARNITURA POMPEI DE APÃ

STRÂNGERE LA CUPLU INCORECT A
CHIULASEI

PIERDERI LA:
�  GALERIA DE ADMISIE
�  GARNITURA CHIULASEI
�  BUªONUL DIN BLOCUL MOTOR
�  ÎNCÃLZITOR
�  SUPAPA DE APÃ A ÎNCÃLZITORULUI,
DACÃ ESTE ECHIPAT ASTFEL

TEMOSTATUL BLOCAT PE DESCHIS SAU DE
TIP NECORESPUNZÃTOR

NIVELUL LICHIDULUI DE RÃCIRE ESTE SUB
REPERUL �MIN�

Fig. 3 Diagrama de diagnosticare a sistemului de rãcire

PIERDERE DE LICHID
DE RÃCIRE

MOTORUL NU POATE
ATINGE TEMPERATURA
NECESARÃ DE FUNCÞIO-
NARE. AER RECE DE LA
ÎNCÃLZITOR.

SUPRAÎNCÃLZIRE
MOTOR



7�48  MOTOR(SISTEMUL DE RÃCIRE A MOTORULUI) CIELO

D-3. DIAGNOSTICARE

Pentru procedee generale de diagnosticare a sistemului
de rãcire consultaþi tabelul de diagnosticare a sistemului
de rãcire Fig. 3 ºi 4.

VERIFICAREA TERMOSTATULUI
Acest test necesitã demontarea de pe vehicul a
termostatului. Pentru procedeele de demontare a
termostatului consultaþi  paragraful �Procedee de ser-
vice efectuate pe vehicul" al acestui capitol.
1) Se imerseazã termostatul ºi un termometru într-un

vas care conþine un amestec de 1:1 etilenglicol ºi
apã. Pentru evitarea oricãror erori nu se va atinge
fundul vasului cu termometrul sau cu termostatul
(Fig.4).

2) Se plaseazã vasul deasupra unei surse de cãldurã
ºi se încãlzeºte urmãrind termometrul.

3) Termostatul trebuie sã fie complet deschis la tem-
peratura de 102°C°±3°C. Dacã nu este, termostatul
se va înlocui.

4) Când termostatul este închis, se urmãreºte ca arcul
lui sã fie comprimat mai puþin de 7mm. Dacã nu este,
se înlocuieºte termostatul.

 A. TERMOMETRU
 B. ARZÃTOR
 C. VAS
11.TERMOSTAT

Fig. 4  Testarea termostatului

VERIFICAREA SISTEMULUI DE RÃCIRE SUB
PRESIUNE
1) Se conecteazã dispozitivul de testare la vasul de

expansiune.
2) Se apasã tija pistonului la presiunea de 1,2kg/cm2.
3) Se verificã dacã presiunea este stabilã.
4) Dacã se observã scurgeri, se remediazã localizând

punctul de scurgere.

A

B

11

C

 A. DISPOZITIV DE TESTARE
21. VASUL DE EXPANSIUNE

Fig. 5  Testarea sistemului pentru pierderi

VERIFICAREA CAPACULUI VASULUI DE
EXPANSIUNE
Capacul vasului de expansiune are rolul de a menþine
o anumitã presiune în sistem, de a proteja sistemul la
suprapresiune prin deschiderea supapei de presiune ºi
de a proteja furtunele sistemului împotriva deformãrii
datorate vacuumului (Fig. 6).

VERIFICAREA SUPAPEI DE PRESIUNE
1) Se curãþã depunerile de pe capac ºi de pe corpul

supapei.
2) Se instaleazã capacul la dispozitivul de testare ºi se

aplicã o presiune de 0,9 � 1,2kg/cm2.

3) Se verificã presiunea dupã 10 secunde..

VERIFICAREA SUPAPEI DE VACUUM
1) Se verificã suprafaþa de etanºare dupã deschiderea

supapei de vacuum.
2) Se verificã pentru deformãri ºi neregularitãþi. Dacã

este necesar se înlocuieºte.

A. CAPAC
B. SUPAPÃ
C. SUPAPÃ DE SUPRAPRESIUNE
D. SUPAPÃ DE VACUUM
E. GARNITURÃ DE CAUCIUC
F. DISPOZITIV DE TESTARE

Fig. 6  Testarea capacului vasului de expansiune

A

21

A

B

C D

E

F
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17. GALERIA DE EVACUARE
18. COLIER
19. FURTUN INTRARE LA

CORPUL CLAPETEI DE
AER

20. FURTUN IEªIRE LA
CORPUL CLAPETEI DE
AER

21. COLIER
22. VAS DE EXPANSIUNE
23. CONDUCTÃ
24. COLIER
25. FURTUN

10. VENTILATORUL
AUXILIAR AL
CONDENSORULUI A/C

11. COLIER
12. FURTUNUL SUPERIOR

AL RADIATORULUI
13. CARCASA

TERMOSTATULUI
14. COLIER
15. FURTUNUL INFERIOR

AL RADIATORULUI
16. CORPUL CLAPETEI DE

AER

(NUMAI LA CVM)

(NUMAI LA
CVA)

 1. BRIDÃ FIXARE
RADIATOR

 2. TAMPOANE
AMORTIZARE

 3. ªURUB
 4. TAMPON AMORTIZARE
 5. MOTORUL ELECTRIC AL

VENTILATORULUI
 6. SUPORT VENTILATOR
 7. ªURUB
 8. ªURUB
 9. TERMOCONTACT

(TURAÞIE SCÃZUTÃ)

26. COLIER
27. POMPÃ DE APÃ
28. ªURUB
29. COLIER
30. FURTUN
31. COLIER
32. FURTUN IEªIRE

CALORIFER
33. FURTUN INTRARE

CALORIFER
34. COLIER
35. ROBINET CALORIFER
36. COLIER

37. FURTUN
38. FURTUN AUXILIAR
39. COLIER

Fig. 7  1,5L SOHC. Componentele sistemului de rãcire

ANSAMBLU   RADIATOR
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D-4. OPERAÞII DE SERVICE EFECTUATE
PE VEHICUL

GOLIREA ªI UMPLEREA SISTEMULUI DE
RÃCIRE
 1) Se aºeazã un vas sub vehicul pentru recuperarea

lichidului de rãcire.
 2) Se desface capacul vasului de expansiune.
 3) Se desfac colierul ºi furtunul inferior de la radiator.
 4) Se recupereazã lichidul de rãcire în vas.

 Important

Etilenglicolul este o substanþã foarte toxicã. Lichidul
de rãcire uzat se va recupera în recipiente special
prevãzute.

 5) Se demonteazã, se curãþã ºi se remonteazã vasul
de expansiune (vezi paragraful �Vasul de
expansiune" al acestui capitol).

 6) Când sistemul s-a golit, se instaleazã furtunul infe-
rior ºi colierul sãu.

 7) Prin vasul de expansiune se umple sistemul cu apã.
Pentru a putea permite ieºirea aerului din sistem,
operaþia trebuie fãcutã lent.

 8) Se ruleazã motorul pânã când termostatul se
deschide (ambele furtune ale radiatorului vor fi
calde).

 9) Se opreºte motorul. Se repetã operaþiile de la
punctele 1 la 8 pânã când apa apare curatã ºi fãrã
urme de ruginã sau antigel.

10) Prin vasul de expansiune se umple sistemul cu un
amestec de 1:1 antigel ºi apã. Concentraþia nu va fi
mai micã de 1:1 dar în acelaºi timp nu va depãºi
70% antigel. Lichidul în vasul de expansiune va
trebui sã se situeze între marcajele specificate.

NOTÃ: Nu se va folosi o soluþie cu o concentraþie
de antigel mai mare de 70%. Peste aceastã
concentraþie punctul de congelare al soluþiei va
creºte.

TERMOSTATUL

Se demonteazã

ATENÞIE: Pentru evitarea arsurilor nu se va desface
capacul vasului de expansiune cu motorul cald.

1) Se goleºte lichidul de rãcire prin desfacerea furtunului
inferior de la radiator.

2) Capacul faþã al curelei de distribuþie.
3) Roata ºi pinionul de distribuþie de la arborele cotit ºi

arborele cu came.
4) Cureaua de distribuþie.

5) Capacul de spate al curelei de distribuþie ºi ºuruburile
acestuia.

6) Furtunul superior ºi colierul de la carcasa
termostatului.

7) Carcasa termostatului ºi inelul de etanºare prin
demontarea celor douã ºuruburi (Fig. 8).

 A. ªURUBURI
13. CARCASA TERMOSTATULUI

Fig. 8  Carcasa termostatului

8) Termostatul (B) din carcasa lui (din chiulasã)
(Figura 9).

A. CHIULASÃ
B. TERMOSTAT

Fig. 9  Demontarea termostatului

A

B

A 13
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Se verificã

� Supapa de aerisire a termostatului sã fie curatã.
Motorul se poate supraîncãlzi dacã ea se blocheazã.

� Scaunul supapei pentru depuneri, care ar cauza o
închidere imperfectã a ei.

� Termostatul pentru o funcþionare corespunzãtoare
(vezi �Termostatul - diagnosticare").

Se curãþã

� Carcasa termostatului ºi suprafaþa de îmbinare a
chiulasei cu un solvent.

Se monteazã

1) Termostatul (B) în carcasa lui.
2) Capacul termostatului cu o garniturã toricã nouã. Se

strâng cele 2 ºuruburi (Figura 9).

Se strânge

� ªuruburile capacului termostatului la10Nm.
3) Furtunul superior al radiatorului(12) pe capacul

termostatului(13), strângându-l cu colierul(11).
4) Capacul de spate al curelei de distribuþie.

� ªuruburile capacului la 22Nm.
5) Roata ºi pinionul de distribuþie la arborele cu came

ºi la arborele cotit.

�   ªurubul roþii arborelui cu came la 45Nm, iar al
arborelui cotit la 55Nm.

6) Cureaua de distribuþie.

Important

� În cazul în care cureaua de distribuþie a fost
înlocuitã, se face calarea distribuþiei la montarea
curelei.

7) Capacele curelei de distribuþie.
� Se completeazã instalaþia cu lichid de rãcire (vezi

�Golirea ºi umplerea instalaþiei�).

POMPA DE APA

Se demonteazã

� Se goleºte sistemul de rãcire pânã sub nivelul
carcasei termostatului.

1) Capacele curelei de distribuþie.
2) Cureaua de distribuþie.
3) ªurubul de fixare ºi ºaiba roþii de distribuþie a

arborelui cu came.
4) Roata de distribuþie a arborelui cu came.
5) Capacul spate al curelei de distribuþie (Figura 10).
6) ªuruburile de fixare a pompei de apã ºi pompa de

apã de pe chiulasã (Figura 10).
7) Garnitura pompei de apã.

A. POMPÃ DE APÃ
B. GARNITURÃ DE ETANªARE

Fig. 11  Pompa de apã

A. ªURUBURILE DE FIXARE A POMPEI DE APÃ
B. PARTEA INFERIOARÃ A CAPACULUI SPATE AL CURELEI DE

DISTRIBUÞIE

Fig. 10  Capacul spate al curelei de distribuþie

Se verificã

� Corpul pompei pentru fisuri ºi scurgeri de lichid.
� Rulmentul pompei pentru joc sau zgomot anormal.
� Fulia pompei pentru uzurã excesivã.

� Dacã pompa este defectã se va înlocui ca
ansamblu.

Se curãþã

� Suprafeþele de îmbinare ale pompei ºi chiulasei.

Se monteazã

1) O garniturã nouã la pompã. Se va folosi o soluþie de
etanºare �Lubriplate�.

A

B

A

B
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2) Pompa pe chiulasã. Se asigurã cu ºuruburile.

Se strâng

� ªuruburile pompei la 8 Nm.
3) Capacul spate al curelei de distribuþie.
4) Roata de distribuþie pe arborele cu came.

Se strâng

� ªurubul pinionului de distribuþie la 45 Nm.
5) Cureaua de distribuþie.
6) Capacele curelei de distribuþie.
� Se completeazã cu lichid de rãcire sistemul (vezi

�Golirea ºi umplerea sistemului de rãcire�).

VENTILATORUL DE RÃCIRE ELECTRIC

Se demonteazã

1) Borna de minus a bateriei.
2) Cablajul electric al senzorului de oxigen de pe

suportul ventilatorului (Figura 12).
3) Conectorul electric al ventilatorului (Figura 12).
4) Cele douã ºuruburi de fixare ale suportului ºi mo-

torul de pe suport (Figura 13).
5) ªuruburile de prindere ale motorului ºi motorul de

pe suport (Figura 13).

ATENÞIE: Dacã elicea ventilatorului este deformatã
sau ruptã ea nu se va repara sau refolosi. Este foarte
important ca ventilatorul sã fie echilibrat, în timpul
funcþionãrii existând pericolul de deteriorare gravã a
motorului.

A. CONECTORUL SENZORULUI DE
OXIGEN

B. CONECTORUL VENTILATORULUI
DE RÃCIRE

7. MOTORUL VENTILATORULUI
8. SUPORTUL VENTILATORULUI

A

B

7

8

Fig. 12  Conectorul ventilatorului de rãcire

Se monteazã

1) Ventilatorul(7) pe suportul(8), fixându-l cu
ºuruburile(9).

2) Ansamblul ventilator pe vehicul.

Se strâng

� ªuruburile de fixare ale ventilatorului la 10 Nm.
3) Conectorul electric al ventilatorului.
4) Cablajul electric al senzorului de oxigen.
5) Borna de minus a bateriei.

Se strânge

� Borna bateriei la 15 Nm.

VASUL DE EXPANSIUNE

Se demonteazã

1) Colierele ºi furtunele de la vasul de expansiune.
2) Piuliþa de fixare(A) ºi vasul (Figura 14).

Se curãþã

� Se goleºte lichidul antigel din vas.
� Exteriorul ºi interiorul vasului cu apã ºi sãpun.

5

7

8

9

5. ANSAMBLUL RADIATORULUI
7. MOTORUL VENTILATORULUI

8. SUPORTUL VENTILATORULUI
9. ªURUBURI

Fig. 13  Ansamblul ventilatorului de rãcire
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Fig. 14  Vasul de expansiune

Se monteazã

1) Rezervorul pe vehicul. Se asigurã cu piuliþa(A).

Se strânge

� Piuliþa la 10 Nm.
2) Furtunele de supraplin 20, 30, 38 la vasul de

expansiune. Se strâng cu coliere.
� Se completeazã vasul cu lichid antigel pânã la

mijlocul marcajului �COLD� (rece).

SENZORUL DE TEMPERATURÃ A LICHIDULUI
DE RÃCIRE(CTS)
Se aflã pe chiulasã sub distribuitor.
Se va consulta capitolul D4, referitor la procedurile de
service legate de senzorul de temperaturã.

TERMOELEMENTUL LICHIDULUI DE RÃCIRE

Se demonteazã

1) Borna de minus a bateriei.
2) Conectorul electric al senzorului.
3) Senzorul de temperaturã(A) de pe galeria de admisie

(Figura 15).
� Se va monta un dop fals în locul lui pentru a evita

pierderea lichidului de rãcire.

Se monteazã

� Se demonteazã dopul fals.
1) Senzorul de temperaturã prin filetare.

Se strânge

� Senzorul la 20 Nm.
2) Conectorul electric al senzorului.
3) Borna de minus a bateriei.

Se strânge

A. SENZOR DE TEMPERATURÃ A LICHIDULUI DE RÃCIRE
B. SUPORT DE REGLARE A POZIÞIEI ALTERNATORULUI
C. GALERIE DE ADMISIE

Fig. 15 Senzor de temperaturã a lichidului de rãcire

� Borna de minus a bateriei la 15 Nm.

RADIATORUL

Se demonteazã

1) Borna de minus a bateriei.
2) Furtunul inferior al radiatorului.
� Se goleºte sistemul de rãcire (vezi �Golirea ºi

umplerea sistemului de rãcire�).
3) Colierul ºi furtunul superior al radiatorului.
4) Furtunul ºi colierul vasului de expansiune de la ra-

diator.
5) Cablajul electric al senzorului de oxigen de pe

suportul ventilatorului de rãcire.
6) Conectorul electric al ventilatorului (Figura 13).
� La vehiculele echipate cu transmisie automatã se

deconecteazã conductele de fluid de transmisie de
la rezervorul din stânga al radiatorului.

7) Cele douã ºuruburi de fixare ale radiatorului.
8) Ansamblul radiator - ventilator de pe vehicul.

Important

� Radiatorul conþine încã, o cantitate redusã de li-
chid. Se va goli lichidul într-un vas.

9) Cele douã ºuruburi de fixare ale suportului
ventilatorului de rãcire.

Se monteazã

1) Ventilatorul electric pe radiator. Se asigurã cu cele
douã ºuruburi.

A

B

C

20

22

30

38
A

22. VASUL DE EXPANSIUNE
30. FURTUN DE LEGÃTURÃ CU

MOTORUL
38. FURTUN DE LEGÃTURÃ CU

RADIATORUL

  A. PIULIÞÃ
20. FURTUN DE IEªIRE DIN

CORPUL CLAPETEI DE AER
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Se strâng

� ªuruburi fixare radiator la 15 Nm.
� Pe vehiculele cu cutie de vitezã automatã, se

conecteazã conductele de rãcire a uleiului de cutie
la partea din stânga a radiatorului:
A. Se monteazã conducta superioarã la radiator; se

asigurã cu ºurub.

Se strânge

� ªurub conductã de rãcire ulei cutie automatã
la 22 Nm.

B. Se ridicã vehiculul.
C. Se monteazã conducta inferioarã la radiator; se

asigurã cu ºurub.

Se strânge

� ªurub conductã de rãcire ulei cutie automatã
la 22 Nm.

D. Se coboarã vehiculul.
3) Conectorul electric al ventilatorului de rãcire.
4) Cablajul electric al senzorului de oxigen pe protecþia

ventilatorului.
5) Furtunul(43) al vasului de expansiune la radiator; se

asigurã cu colier.
6) Furtunele superior ºi inferior la radiator; se asigurã

cu coliere.
� Se reumple sistemul de rãcire a motorului. Vezi

�Golirea ºi reumplerea sistemului de rãcire" de mai
devreme din acest capitol.

7) Cablul la borna negativã (-) a bateriei.

Se strânge

� Conectorul cablului bornei negative (-) la borna
negativã a bateriei (-) la 15 Nm.

D-5. CUPLURI DE STRÂNGERE

ªuruburi carcasã termostat ............................................................................................................................... 10Nm

ªuruburi fixare roatã de distribuþie arbore cu came ......................................................................................... 45Nm

ªuruburi pompã de apã ....................................................................................................................................... 8Nm

ªuruburi vas de expansiune .............................................................................................................................. 10Nm

ªruburi ansamblu ventilator ............................................................................................................................... 10Nm

ªurub conector bornã negativã (-) baterie ........................................................................................................ 15Nm

ªurub senzor temperaturã lichid de rãcire ........................................................................................................ 20Nm

ªruburi radiator .................................................................................................................................................. 15Nm

D-6. SPECIFICAÞII

Capacitatea sistemului de rãcire (SISTEMUL SOHC MPFI) ................................................................ TOTAL 6.2 L

3. ªURUB
5. ANSAMBLU RADIATOR
8. PROTECÞIE

Fig. 17 ªuruburi fixare radiator

Se strâng

� ªuruburile de montare a ansamblului ventilator de
rãcire la 10 Nm.

2) Radiatorul ºi ansamblul ventilator pe vehicul; se
asigurã cu douã ºuruburi.

3

3

8

5
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E. SISTEMUL DE ALIMENTARE
E-1. DESCRIERE GENERALA

Unele din motoarele alimentate cu benzinã sunt
prevãzute sã lucreze cu benzinã fãrã plumb. Benzina
fãrã plumb va trebui sã fie folositã pentru a asigura
funcþionarea corespunzãtoare a sistemului de control al
poluþiei. Folosirea ei va micºora riscul de ancrasare a
bujiilor, prelungind în acelaºi timp durata de folosire
(viaþa) uleiului de motor. Folosind benzinã cu plumb pot
fi afectate sistemele de control a poluþiei, rezultând
pierderea garanþiei respectãrii limitelor de poluþie.
Toate vehiculele, exceptând cele cu motoare diesel sunt
prevãzute cu un sistem de control al vaporilor de
benzinã. Acest sistem are rolul de a diminua pierderile
de vapori de benzinã în atmosferã.
Informaþii despre acest sistem sunt date în capitolul G1.
Se recomandã respectarea urmãtoarelor observaþii
atunci când se lucreazã la sistemul de alimentare:
� Pentru orice lucrãri efectuate la sistemul de

alimentare se va deconecta borna de minus a bate-
riei, exceptând acele lucrãri unde tensiunea bateriei
este necesarã pentru teste.

� Se va regla presiunea din sistem înainte de orice
intervenþie asupra componentelor sistemului.

� A nu se încerca repararea sistemului de alimentare
înainte de a se fi studiat cu atenþie instrucþiunile de
reparare.

� Se vor respecta toate �Notele� ºi �Recomandãrile�.
� Se va pãstra un stingãtor de foc cu pulbere (Clasa

B) în imediata apropiere a locului de muncã.
� Se va folosi întotdeaua o contracheie la manevrarea

fitingurilor instalaþiei de alimentare.
� Cuplul de strângere la toate fitingurile este de 30 Nm.
� Conductele sunt folosite la toate sistemele MPFI

(injecþie multipunct). Fitingurile sunt prevãzute cu
oringuri. În caz de înlocuire se vor folosi aceleaºi
tipuri de oringuri ºi conducte.

� Toate furtunele ºi conductele de benzinã trebuie sã
satisfacã cerinþele (standardele) firmei constructoare).

� A nu se înlocui o conductã de benzinã cu un furtun
de benzinã.

CONTROLUL COMBUSTIBILULUI
SISTEMUL DE INJECÞIE MULTIPUNCT (MPFI)
În cazul sistemului de injecþie monopunct (TBI), un in-
jector este plasat în centrul camerei de injecþie, în locul
normal al carburatorului. Sistemul MPFI este controlat
electronic ºi livreazã cantitatea necesarã de combusti-
bil în orice regim de funcþionare al motorului (vezi
capitolul G1 pentru informaþii referitoare la funcþionarea
ºi diagnosticarea MPFI).

CONDUCTELE DE ALIMENTARE SI DE RETUR BENZINA
În cazul înlocuirii conductelor de alimentare sau de retur,
se vor folosi numai tuburi sudate, de oþel. Conducta nouã
trebuie sã fie prevãzutã cu acelaºi sistem de fitinguri
pentru a asigura integritatea îmbinãrii.

NOTA: A nu se înlocui conductele de benzinã cu

tuburi de cupru, furtune, sau tuburi de aluminiu. Nu-
mai tuburile de oþel întrunesc toate caracteristicile
necesare la vibraþii ºi presiune.

� Se vor verifica ºi înlocui întotdeauna oringurile ºi
garniturile care apar deteriorate.

� Conductele de benzinã sunt consolidate sub vehicul
cu cleme ºi coliere.
Se vor verifica ocazional pentru pierderi de combus-
tibil sau deteriorãri.

� În caz de înlocuire a conductelor se vor folosi
aceleaºi trasee cu cele originale.

� Conductele trebuiesc asigurate corespunzãtor de
ºasiu. Se va pãstra un minim de 6mm în jurul lor
pentru prevenirea deteriorãrii prin frecare.

FURTUNELE DE BENZINA SI DE VAPORI DE BENZINA
NOTA: Furtunele de benzinã ºi vapori de benzinã
sunt de construcþie specialã. Dacã este necesarã
înlocuirea lor, se vor folosi tipuri similare.

� Nu se vor amplasa furtunele mai aproape de 10 cm
de þevile de evacuare.

POMPA DE BENZINA
Pompa de benzinã este electricã ºi este amplasatã în
rezervorul de benzinã. Rezervorul are o ieºire pentru
colectarea vaporilor de benzinã. Orice vapori formaþi sunt
colectaþi ºi retrimiºi în rezervor odatã cu excesul de
benzinã (returul) pe o conductã separatã. Aceasta re-
duce posibilitatea acumulãrii de vapori, circulând
continuu ºi rãcind benzina din rezervor prin pompa de
benzinã.

RELEUL POMPEI DE BENZINA
Funcþionarea pompei de benzinã este controlatã de un
releu.
Când cheia de contact este manevratã în poziþia �MO-
TOR�, releul va acþiona pompa de benzinã pentru 1,5
pânã la 2 secunde, pentru amorsarea injectoarelor. Dacã
modulul de control ECM nu primeºte impulsuri de la
distribuitor dupã acest timp, va comanda întreruperea
alimentãrii pompei de benzinã prin intermediul releului.
Dacã primeºte impulsuri de la ECM, releul va activa
funcþionarea pompei.

FILTRUL DE BENZINA
ATENTIE: Pentru a reduce riscul de foc sau
accidente este necesar sã se depresurizeze sistemul
de alimentare înainte de a interveni la oricare din
componentele lui (vezi depresurizarea sistemului de
alimentare).
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Fig. 1  Componentele sistemului de alimentare
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 1. BUªONUL REZERVORULUI DE BENZINÃ
 2. ªURUB
 3. GARNITURÃ
 4. CONDUCTÃ DE UMPLERE
 5. COLIER
 6. ªURUB
 7. COLIER
 8. COLIER
 9. CLEMÃ FIXARE
10. CONDUCTÃ DE VENTILARE A REZERVORULUI
11. ªAIBÃ
12. PIULIÞÃ
13. BRIDE FIXARE REZERVOR
14. BOLÞ
15. CONDUCTÃ VENTILARE
16. CLEME FIXARE
17. COLIER
18. FURTUN
19. CANISTRÃ DE BENZINÃ
20. PIULIÞÃ
21. ªAIBÃ
22. BRIDÃ DE FIXARE A CANISTREI
23. SUPORTUL CANISTREI
24. CLEME DE FIXARE

25. RACORD CONDUCTE BENZINÃ
26. CONDUCTÃ DE RETUR
27. CONDUCTÃ DE ALIMENTARE
28. ªURUB
29. ªAIBÃ
30. FILTRU BENZINÃ
31. CLEMÃ
32. BRIDÃ FIXARE FILTRU DE BENZINÃ
33. CLEMÃ FIXARE FURTUNE DE BENZINÃ
34. FURTUN DE RETUR
35. FURTUN DE ALIMENTARE
36. CONDUCTÃ DE LEGÃTURÃ CU REZERVORUL
37. RACORD
38. CLEMÃ
39. COLIER
40. FURTUN POMPÃ BENZINÃ
41. COLIER
42. FURTUN RETUR BENZINÃ LA SONDÃ
43. REZERVOR BENZINÃ
44. SORBUL POMPEI DE BENZINÃ
45. POMPÃ DE BENZINÃ
46. GARNITURÃ DE ETANªARE A POMPEI DE BENZINÃ PE REZERVOR
47. SONDÃ NIVEL BENZINÃ
48. GARNITURÃ DE ETANªARE A SONDEI DE NIVEL PE REZERVOR

Fig. 1A  Legendã

Fig. 2  Releul pompei de benzinã

REZERVORUL DE BENZINÃ
Rezervorul de benzinã este amplasat în partea din spate,
sub vehicul ºi diferã ca mãrime sau formã, dupã tipul
vehiculului.
Rezervorul este fixat cu douã benzi metalice articulate
la un capãt cu balamale ºi fixate la capãtul opus cu
ºuruburi ºi piuliþe. Pentru reducerea vibraþiilor ºi
zgomotelor este prevãzut în partea de sus cu
distanþoare elastice.
Rezervorul, conductele de benzinã ºi buºonul acestuia
vor fi verificate pentru defecþiuni care pot cauza pierderi
de benzinã. Buºonul va fi verificat pentru o bunã
etanºare. Se vor înlocui orice componente deformate

sau cu funcþionare necorespunzãtoare. Înainte de orice
la rezervor se vor respecta urmãtoarele reguli de
protecþia muncii:
1. Se va deconecta borna de minus a bateriei.
2. Se va amplasa un semn de �FUMATUL INTERZIS�
lângã locul de muncã.
3. Un stingãtor de incendiu de tip CO2 va fi prezent lângã
locul de muncã.
4. Se vor folosi ochelari de protecþie.
5. Conþinutul rezervorului va fi golit într-un vas

antiexplozie.

BUªONUL REZERVORULUI DE BENZINA
Gura de umplere a rezervorului este echipatã cu un
buºon filetat. Buºonul se desface în sens invers orar,
fiind prevãzut cu un filet lung, pentru a permite
descãrcarea eventualei presiuni din rezervor în timp ce
este desfãcut. De asemenea, este prevãzut un
dispozitiv limitator de cuplu de strângere pentru a preveni
blocarea lui. La montare, buºonul se înºurubeazã pânã
se aude un �clic�. Acest zgomot indicã faptul cã a fost
atins cuplul maxim de strângere ºi buºonul este închis.

A

A. RELEUL POMPEI DE BENZINÃ
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25. FURTUN DE RETUR AL VAPORILOR

26. CANISTRÃ

29. BRIDÃ DE FIXARE A CANISTREI

30. SUPORTUL CANISTREI

Fig. 3  Canistra vaporilor de benzinã

NOTA: La schimbarea buºonului se va folosi unul
similar. Folosirea unui buºon diferit poate duce la
funcþionarea incorectã a sistemului de alimentare. La
unele modele este prevãzut un sistem electric de
închidere.

CONDUCTA DE UMPLERE A REZERVORULUI DE
BENZINA
Conducta de umplere a rezervorului este prevãzutã cu
un deflector ºi un limitator pentru a uºura alimentarea
cu combustibil.

SONDA LITROMETRICA
Sonda litrometricã este amplasatã în partea cea mai
joasã a rezervorului. Ea este prinsã cu ºuruburi ºi
etanºatã cu o garniturã.
O conductã de vapori de benzinã este amplasatã lângã
ea, conducând vaporii de benzinã la canistrã.

E-2. PROCEDEE DE SERVICE

Se verificã

Dacã sistemul de alimentare este suspectat de o
funcþionare necorespunzãtoare, se verificã pe vehicul
dupã cum urmeazã:
1) Se verificã existenþa benzinei în rezervor.
2) Cu motorul pornit, se verificã pentru pierderi de

benzinã toate conductele ºi furtunele de legãturã
dintre rezervor ºi sistemul de injecþie. Se strâng toate
racordurile slãbite ºi se verificã conductele ºi
furtunele pentru porþiuni strangulate sau aplatizate.
Aerul în sistem, sau obstrucþionãrile vor afecta grav
funcþionarea sistemului de injecþie.

DEPRESURIZAREA SISTEMULUI DE
ALIMENTARE

Se verificã

ATENÞIE: Pentru a reduce riscul de foc este necesar
sã se depresurizeze sistemul de alimentare înainte
de a interveni la oricare din componentele lui.
Depresurizarea sistemului se face astfel:

� Se deconecteazã releul pompei de benzinã ºi
conectorul manocontactului.

� Se porneºte motorul, care va funcþiona pânã când
scade presiunea din conducte. Dupã ce s-a oprit, se
mai acþioneazã demarorul pentru alte 3 secunde,
pentru a descãrca orice presiune existentã în sistem.

    Dupã efectuarea reparaþiei la sistemul de alimentare
se conecteazã releul pompei de benzinã ºi conectorul
manocontactului. Se porneºte motorul ºi se verificã
toate elementele la care s-a lucrat pentru posibile
pierderi (vezi capitolul G, pentru metode adiþionale de
diagnosticare a sistemului de alimentare).

VERIFICAREA DEBITULUI POMPEI DE BENZINA
1) Se monteazã furtunul de ieºire de la pompa de

benzinã la un vas corespunzãtor, gradat. Se aplicã
plusul bateriei la terminalul de test al pompei
(terminalul G de la conectorul de test ALDL).

2) Pompa de benzinã trebuie sã debiteze mai mult de
0,23L în 15 secunde.

3) Dacã debitul pompei este sub limitã, se verificã
ieºirea pentru obstrucþionãri. Dacã nu existã
obstrucþionãri, se verificã presiunea pompei.

VERIFICAREA PRESIUNII SISTEMULUI DE ALIMENTARE
Acest test trebuie fãcut în cazul diagnosticãrii sistemului
de alimentare.

26

29

30

25
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goli rezervorul folosind metoda �sifon� ºi ca ieºire,
tubul sondei litrometrice.

ATENÞIE: Nu pãstraþi benzina într-un vas deschis,
pentru evitarea pericolului de explozie.

4) Se monteazã toate furtunele demontate ºi capacul
rezervorului..

DEMONTAREA REZERVORULUI DE BENZINA

Se demonteazã

1) Se goleºte toatã benzina (vezi golirea rezervorului).
2) Se sprijinã rezervorul ºi se demonteazã cele douã

benzi de fixare.
3) Se coboarã rezervorul suficient pentru a putea

deconecta firele sondei litrometrice, furtunele de
alimentare ºi retur ºi firul de masã.

4) Se demonteazã rezervorul de pe vehicul.
5) Se demonteazã sonda litrometricã.

12. PIULIÞÃ
13. BRIDE DE FIXARE

Fig. 4  Rezervorul de benzinã

MONTAREA REZERVORULUI
1) Este inversul operaþiei de demontare.
2) Se va înlocui garnitura sondei la orice demontare a

rezervorului.
3) Înainte de montare se va plasa materialul elastic pe

partea superioarã a rezervorului pentru prevenirea
zgomotelor ºi vibraþiilor.

4) Se strâng benzile de fixare a rezervorului.

Se demonteazã

� Se deconecteazã releul de benzinã ºi conectorul
manocontactului.

� Se porneºte motorul, care va funcþiona pânã la
consumarea benzinei din conducte. Se acþioneazã
demarorul încã 3 secunde pentru depresurizarea
completã a sistemului.

� Se conecteazã releul de benzinã ºi conectorul
manocontactului.

1) Se vor folosi douã conducte de oþel cu secþiunea de
9,5mm ºi lungimea de 254mm.
Se bercuieºte unul din capete la fiecare conductã.

2) Se monteazã o piuliþã cu etanºare conicã pe fiecare
conductã. Se monteazã fiecare din conducte la
adaptoarele din trusa de mãsurare a presiunii.

3) Se monteazã conductele la manometrul de mãsurare
a presiunii J29658.

4) Se ridicã vehiculul.
5) Se decupleazã furtunul de legãturã de la conducta

de alimentare de pe caroserie.
6) Se monteazã un furtun de benzinã cu lungime de

254mm ºi secþiunea interioarã de 9,5mm la conducta
de alimentare de pe caroserie. Se ataºeazã celãlalt
capãt la una din conductele menþionate la punctul
1. Se asigurã cu coliere.

7) Se monteazã furtunul de alimentare al sistemului la
cea de-a doua conductã menþionatã la punctul 1. Se
asigurã cu colier.

8) Se porneºte motorul ºi se verificã pentru pierderi de
benzinã.

9) Se citeºte presiunea pe manometru, care trebuie sã
fie între 284 ºi 325kPa (între 2,84 ºi 3,25 Bari).

10) Se depresurizeazã sistemul ºi se demonteazã
adaptoarele. Se monteazã furtunul de alimentare la
conducta de pe ºasiu. Se strânge colierul la 1.7N�m.

11) Se coboarã vehicului. Se porneºte motorul ºi se
verificã pentru pierderi de benzinã.

REZERVORUL DE BENZINA - GOLIREA

Se demonteazã

1) Se deconecteazã borna de minus a bateriei. Se
asigurã existenþa unui stingãtor de incendiu cu CO2

lângã locul de lucru.
2) Se foloseºte o pompã manualã pentru a goli cât mai

mult posibil din conþinutul rezervorului prin gura de
umplere.

3) Dacã nu este disponibilã o pompã manualã, se va

12

12

13
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CURATIREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU BENZINA
ATENÞIE: Acest procedeu nu va elimina vaporii de
benzinã din rezervor. Deoarece existã pericolul de
explozie, nu se va folosi flacãrã deschisã la repararea
rezervorului sau a conductelor de umplere.

Dacã defecþiunea este cauzatã de impuritãþi pãtrunse
în rezervor, aceasta se poate remedia. Dacã problema
este datoratã ruginirii rezervorului în interior, acesta
va trebui înlocuit.

Se demonteazã

 1) Se deconecteazã borna de minus a bateriei.
 2) Se deconecteazã cablajul electric al sistemului de

alimentare.
 3) Se refuleazã (descarcã) presiunea din sistemul de

alimentare.
 4) Se goleºte rezervorul de benzinã (vezi �golirea

rezervorului de benzinã�).
 5) Se demonteazã rezervorul de benzinã.
 6) Se demonteazã filtrul de benzinã ºi se examineazã.

Dacã este colmatat, filtrul se înlocuieºte.
 7) Se plaseazã rezervorul de benzinã departe de orice

flacãrã sau sursã de cãldurã. Se demonteazã sonda
litrometricã ºi se examineazã sorbul. Dacã este
colmatat se înlocuieºte.

 8) Se goleºte rezervorul, agitându-l cu gaura sondei
litrometrice orientatã în jos.

 9) Se clãteºte rezervorul cu apã caldã, lãsând apa sã
circule prin el cel puþin 5 minute.

10) Se curãþã conducta de benzinã cu aer sub presiune.
De asemenea ºi conducta de retur, dacã este utilizatã
din construcþie.
Se demonteazã conducta de benzinã din corpul
camerei de injecþie ºi se suflã cu aer. Se strânge la
30Nm.

11) Se foloseºte aer de joasã presiune pentru curãþirea
conductei de la sonda litrometricã.

12) Dacã este cazul, se înlocuieºte sorbul sondei
litrometrice. Se monteazã sonda pe rezervor folosind
o garniturã nouã ºi se instaleazã rezervorul. Se
conecteazã cablurile electrice la sonda litrometricã.
Se conecteazã conductele de benzinã, exceptând
conducta de benzinã la filtrul de benzinã.

13) Se deconecteazã furtunul de legãturã cu conducta
ºasiului la partea din faþã. Se conecteazã un furtun
la conductã, cu celãlalt capãt introdus într-o canistrã
de 3,8L.

14) Se conecteazã borna de minus.

15) Se pun în rezervor 24L de benzinã curatã ºi se aplicã
o tensiune de 12V la terminalul G al conectorului de
test ALDL, pentru a acþiona pompa de benzinã. Se
pompeazã aproximativ 2L de benzinã în canistrã,
pentru curãþirea pompei.

16) Se deconecteazã furtunul ajutãtor ºi se conecteazã
furtunul de alimentare la conducta de pe ºasiu.

17) Se verificã toate conexiunile pentru pierderi de
benzinã. Se strâng toate colierele.

CURATIREA REZERVORULUI DE BENZINA

Se demonteazã

1) Se demonteazã sonda litrometricã ºi pompa de
benzinã, golindu-se toatã benzina din rezervor.

2) Se controleazã vizual interiorul rezervorului. Dacã
a mai rãmas benzinã, se goleºte.

3) Se aºeazã rezervorul pe rampa de spãlare.
4) Se umple rezervorul cu apã, se agitã bine ºi se

goleºte.
5) Se adaugã agent de emulsionare în rezervor ºi se

umple cu apã, se agitã bine pentru 10 minute,
dupã care se goleºte.

6) Se umple rezervorul din nou cu apã ºi se goleºte
agitându-l pentru a înlãtura toate urmele de
amestec.

7) Dacã este disponibil, se va face o verificare cu
un aparat adecvat.

8) Se executã reparaþia necesarã la rezervor.

VERIFICAREA ETANSEITATII REZERVORULUI
Se blocheazã toate ieºirile rezervorului. Înainte de
demontarea rezervorului, se verificã vizual conductele
ºi îmbinãrile pentru a avea certitudinea cã rezervorul este
singurul component care pierde benzinã.

VERIFICAREA PE VEHICUL
Dacã pierderea provine de la rezervor, acesta se va
înlocui.

VERIFICAREA CU REZERVORUL DEMONTAT
Se aplicã o presiune de aer scãzutã, de 0,07 pânã la
0,1 Bar prin tubul de ventilaþie al rezervorului. Se
testeazã zona reparatã cu soluþie de apã ºi sãpun sau
prin submersie.
Dacã se constatã scãpãri de aer, se înlocuieºte
rezervorul.
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E-3. OPERATII DE SERVICE EFECTUATE
PE VEHICUL

FILTRUL DE BENZINA

Se demonteazã

1) Conductele de benzinã din faþa ºi spatele filtrului.
2) Colierul de prindere (Figura 5).

Important

� Se vor folosi �O�ringuri noi la orice intervenþie.
� Sãgeata de pe filtru va fi orientatã spre motor.

 A. CUPLU DE STRÂNGERE  30NM
27. CONDUCTÃ DE IEªIRE
36. CONDUCTÃ DE ALIMENTARE

Fig. 5  Filtrul de benzinã ºi colierul de fixare

Se monteazã

1) Colierul de prindere.
2) Conductele de benzinã.

POMPA DE BENZINA

Se demonteazã

1) Borna de minus a bateriei.
2) Se ridicã scaunul din spate.
3) Mocheta de pe podea.
4) Conectorul electric ºi conducta de benzinã de la

pompã.
5) Cele 6 ºuruburi ale pompei de benzinã (Figura 6).

CONTROLUL ACCELERATIEI
Controlul acceleraþiei este de tipul cu cablu. Nu existã
posibilitãþi de reglaj al cablului de control.
Din acest motiv, nu se va folosi decât cablul specific
fiecãrui tip de vehicul, ele nefiind interschimbabile.
Dupã ce s-a intervenit asupra cablului de acceleraþie, se
va verifica dacã nu existã porþiuni îndoite ale cablului
sau frecãri cu elementele caroseriei.

CABLUL DE ACCELERATIE
Vezi �Operaþii de service pe vehicul� pentru înlocuirea
cablului de acceleraþie. Atunci când se înlocuieºte cablul
de acceleraþie se vor avea în vedere urmãtoarele:
� Blocajul cablului va fi montat cu clemele de asigurare

peste capul ºurubului.
� Terminalele expandabile ale cablului trebuie sã fie

montate cu partea expandabilã în gãurile de fixare.
� Porþiunea de cablu prevãzutã cu cãmaºã exterioarã

nu trebuie sã vinã în contact cu soluþia de etanºare
a panoului de bord.

� Componentele flexibile (furtune, cabluri, conducte) nu
vor fi montate la mai puþin de 50mm de pãrþile în
miºcare ale mecanismului de acceleraþie, exceptând
cazul când poziþia lor este controlatã continuu.

� La orice intervenþie asupra mecanismului de
acceleraþie se vor unge pãrþile pivotante.

PEDALA DE ACCELERATIE
Când se efectueazã reparaþii la pedala de acceleraþie se
vor observa urmãtoarele:
� Suprafaþa de montaj dintre suportul pedalei de

acceleraþie ºi caroserie va fi lipsitã de izolaþie fonicã.
Mocheta ºi covorul trebuie aºezate bine în zona
pedalierului, lipsite de cute ºi umflãturi.

� Se fixeazã cablul în locaºul sãu din tija de comandã
a pedalei, apoi se monteazã blocatorul pe tijã,
asigurându-vã cã acesta este aºezat corect. O atenþie
specialã se va acorda montãrii blocatorului cablului
în gaura tijei, evitându-se îndoirea cablului.

� Dupã asigurarea tuturor componentelor cablului de
comandã, acesta trebuie sã acþioneze uºor, fãrã
�reþineri�, între poziþiile minim ºi maxim deschis.

� Cabluri, furtune sau alte obstrucþii nu se vor amplasa
la o distanþã mai micã de 13 mm de zona de acþiune
a tijei de comandã a clapetei de aer.

A

27 30

36
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40. FURTUNUL POMPEI DE BENZINÃ
49. CONECTOR ELECTRIC
50. POMPÃ DE BENZINÃ

Fig. 6  Pompa de benzinã - Cablajul electric ºi linia
de alimentare

Important

� Motorul electric este nituit pe ansamblul pompei.

� Dacã motorul este defect, se va înlocui tot
ansamblul pompei (Figura 7).

44. SORBUL POMPEI DE BENZINÃ
45. MOTORUL POMPEI DE BENZINÃ

Fig. 7  Pompa de benzinã
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F. SISTEMUL ELECTRIC
F-1. DESCRIERE GENERALA

Sistemul electric al autovehiculului include bateria,
sistemul de aprindere (primar ºi secundar), demarorul
(ºi circuitele aferente) ºi alternatorul cu circuitele
aferente. Diagramele de diagnosticare care însoþesc
descrierea sistemului vor ajuta la depistarea defectelor.
Atunci când un defect este localizat la un component,
consultaþi capitolul aferent din manualul de service.

BATERIA
Bateria, de tipul etanº, este standard pe toate vehiculele.

Bateria are trei funcþii în sistemul electric:

1) Sursã de curent pentru pornirea motorului.
2) Pentru o perioadã de timp poate suplimenta cererea

de energie electricã în sistem, dacã aceasta
depãºeºte capacitatea alternatorului.

SISTEMUL DE INCARCARE
Sistemul de încãrcare de tipul DELCO-REMY CS are
câteva variante distincte, printre care CS-121 ºi CS-30
(cifra indicã diametrul în milimetri al sistemului
alternatorului).

Alternatoarele CS folosesc un nou tip de regulatoare
care încorporeazã o punte de diode trifazicã. Statorul
de tip DELTA, puntea redresoare, rotorul cu colectorul
sãu ºi periile sunt similare din punct de vedere electric
cu modelelele mai vechi. Fulia ºi ventilatorul de rãcire
sunt convenþionale. Nu este prevãzut cu gaurã de test.

SISTEMUL DE APRINDERE
APRINDEREA CU DISTRIBUITOR

Sistemul de aprindere este compus din: baterie,
distribuitor, contact de pornire, bujii, circuite primare ºi
secundare (vezi capitolul F1 pentru informaþii referitoare
la baterie).

DISTRIBUITORUL

Distribuitorul de înaltã tensiune (HEI) cu controlul elec-
tronic al avansului, folosit la majoritatea motoarelor,
combinã toate elementele aprinderii într-un singur
ansamblu. Bobina de inducþie este situatã în capacul
distribuitorului ºi conectatã cu rotorul prin intermediul

unei perii rezistive. Un alt tip de distribuitor utilizeazã o
bobinã montatã separat.

REGLAJUL APRINDERII

Datele pentru reglajul aprinderii specifice pentru fiecare
tip de motor sunt date în capitolul G. Atunci când se
foloseºte o lampã stroboscopicã pentru reglajul
aprinderii se conecteazã un adaptor între bujia nr.1 ºi
terminalul nr.1 al capacului de distribuþie sau o sondã
de tip inductiv pe fiºa bujiei nr.1.

BUJIILE

Sunt de tipul rezistiv, cu scaun de etanºare conic, pen-
tru toate motoarele, exceptând cele cu chiulase turnate
din aluminiu.

CONTACTUL DE PORNIRE

Este localizat pe coloana de direcþie în partea dreaptã
sub volan.

SISTEMUL DE PORNIRE
Sistemul de pornire este format din baterie, demaror,
contact de pornire ºi cablajul electric aferent.

DEMARORUL

Demarorul se înlocuieºte ca ansamblu.

SOLENOIDUL DEMARORULUI

Demaroarele cu dispozitivul de angrenare încorporat au
pârghia de acþionare a acestuia ºi pistonul solenoidului
protejate împotriva apei, prafului, etc de o carcasã
exterioarã.

6-2. DIAGNOSTICARE

Diagnosticarea ºi repararea sistemului electric se face
pe urmãtoarele subansamble diferite:

F1 � Bateria

F2 � Sistemul de pornire

F3 � Sistemul de încãrcare

F4 � Sistemul de aprindere

F5 � Cablajul electric al motorului
Dacã existã un �Defect de funcþionabilitate�, sau este
afiºat un cod de defect al ECM, consultaþi capitolul G.
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TENSIUNE MAI MICÃ
DE 7V PE AMBELE
TERMINALE

TENSIUNE MAI MARE
DE 7 V PE AMBELE
TERMINALE

INDICATORUL ESTE
VERDE

MOTORUL NU SE ROTEªTE, NU SE AUDE ZGOMOT DE DECLANªARE DE LA SOLENOID

LUMINILE RÃMÂN INTENSE

SE ÎNCARCÃ
BATERIA.(SE
VERIFICÃ DACÃ NU
EXISTÃ SCURGERI)

SE VERIFICÃ
BATERIA. DACÃ
ESTE BUNÃ SE
REPARÃ
DEMARORUL.

MAI MICÃ DE 9 V

SE VERIFICÃ TENSIUNEA
ÎNTRE BLOCUL MOTOR ªI
BATERIE CU CONTACTUL
PE �START�. BORNA �+� A
VOLTMETRULUI PE BLOC

MAI MICÃ DE 0,5 V

SE VERIFICÃ TENSIUNEA
LA TERMINALUL �B� AL
DEMARORULUI, CU
DEMARORUL ACÞIONAT

9 V SAU MAI MARE

SE VERIFICÃ
SIGUANÞA FUZ. ªI
CONECTORUL DE
PROTECÞIE LA
SCURTCIRCUIT.

NU FUNCÞIONEAZÃ

SE VERIFICÃ
CONECTORII,
SIGURANÞA ªI
CONTACTUL DE
PORNIRE

VEHICULE CU
TRANSMISIE
AUTOMATÃ

VEHICULE CU
TRANSMISIE
MANUALÃ

SE VERIFICÃ REGLAJUL
CONTACTULUI
AMBREIAJULUI ªI
CONECTORUL. DACÃ
CORESPUND, SE
SCHIMBÃ CONTACTUL.

SE VERIFICÃ CONTACTUL ªI
TENSIUNEA LA TERMINALUL
�S� AL SOLENOIDULUI

7 V SAU MAI MARE

MAI MICÃ DE 7 V

Fig. 1  Diagnozã generalã sistem electric pag.1/2

SE APRIND FARURILE ªI LUMINILE DE
INTERIOR, APOI SE ROTEªTE CHEIA
ÎN CONTACT PE POZ. �DEMAROR�

SE PORNESC RADIOUL ªI
VENTILATORUL

INDICATORUL
ESTE

ÎNTUNECAT

AMBELE
FUNCÞIONEAZÃ

LUMINILE SLÃBESC ÎN
INTENSITATE

SE VERIFICÃ STAREA DE ÎNCÃRCARE
A BATERIEI

SE MÃSOARÃTENSIUNEA CU
DEMARORUL ACÞIONAT

TENS. MAI MICÃ DE 9,6V TENS. MAI MARE SAU
EGALÃ CU  9,6V

0.5 V SAU MAI MARE

SE VERIFICÃ TENSIUNEA
LA BORNELE CONTACTULUI
AMBREIAJULUI, CU
AMBREIAJUL APÃSAT ªI
CONTACTUL PE �START�

TENSIUNE MAI
MICÃ DE 7V PE
UN TERMINAL

TENSIUNE MAI MICÃ DE
7V

TRANSMISIE
MANUALÃ

TRANSMISIE
AUTOMATÃ

SE CURÃÞÃ ªI SE
STRÂNGE CONTACTUL
DE MASÃ SAU SE
ÎNLOCUIEªTE CABLUL

SE CURÃÞÃ ªI SE
STRÂNGE BORNA �+¨
A  BATERIEI,
TERMINALELE
CABLURILOR SAU SE
ÎNLOCUIESC
CABLURILE

CONDUCTORUL ROªU
DE LA DEMAROR
ÎNTRERUPT

CU CONTACTUL PE �START� SE
VERIFICÃ TENSIUNEA LA
TERMINALUL �SOLENOID� AL
CONTACTULUI DE PORNIRE

7 V SAU MAI MARESE REPARÃ
DMARORUL

SE REPARÃ CONTACTUL
�DEMAROR� DE LA
CONTACTUL DE PORNIRE

SE
ÎNLOCUIEªTE
CONTACTUL
DE PORNIRE
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SE MÃSOARÃ TENSIUNEA DINTRE BLOCUL
MOTORULUI ªI BORNA �-�
(�+� VOLTMETRU PE BLOC)

0.5 V SAU MAI MARE MAI MICÃ DE 0.5 V

SE ÎNCARCÃ BATERIA ªI
SE MÃSOARÃ ÎN SARCINÃ

SE REPARÃ
DEMARORUL

9 V SAU MAI MARE MAI MICÃ DE 9 V

SE CURÃÞÃ ªI SE STRÂNG CONEXIUNILE CABLULUI DE �+�;
DACÃ ACESTEA SUNT BUNE SE ÎNLOCUIEªTE CABLUL

9.6 V SAU MAI MARE

SE SCHIMBÃ
BATERIA

SE REPARÃ
LEGÃTURILE DE
MASÃ ªI CABLUL

SE REPARÃ
DEMARORUL

Fig. 2   Diagnozã generalã sistem electric pag.2/2

PROCEDEUL PRESUPUNE TESTAREA CU MOTORUL ªI BATERIA LA
TEMPERATURA NORMALÃ DE FUNCÞIONARE, RESPECTIV LA
TEMPERATURA CAMEREI . SE PRESUPUNE DEASEMENEA CÃ NU EXISTÃ
ALTE DEFECÞIUNI ALE MOTORULUI CARE SÃ CREEZE DIFICULTÃÞI DE
PORNIRE. FOLOSIREA PROCEDEULUI DE TESTARE ÎN ALTE CONDIÞII,
POATE CONDUCE LA DIAGNOSTICÃRI GREªITE.

SE VERIFICÃ: BATERIA PENTRU CULOAREA VERDE A INDICATORULUI

 VIZUAL STAREA CABLURILOR ªI A BATERIEI

DACÃ BATERIA NECESITÃ ÎNCÃRCARE, SE VERIFICÃ  ALTERNATORUL, NIVELUL
ELECTROLITULUI, SE ÎNCARCÃ BATERIA, SE PROBEAZÃ DEMARORUL.  DACÃ
DEFECÞIUNEA NU A FOST DEPISTATÃ, SE PROCEDEAZÃ LA URMÃTOARELE
VERIFICÃRI

SE DECONECTEAZÃ CABLUL  DE LA DISTRIBUITOR SAU DE LA
MODULUL DE APRINDERE. SE MÃSOARÃ TOATE TENSIUNILE CU
CONTACTUL PE �START�

SE MÃSOARÃ TENSIUNEA LA BORNELE BATERIEI CU DEMARORUL
ACÞIONAT

MAI MICÃ DE 9.6 V

BATERIE
BUNÃ

BATERIE
DEFECTÃ

SE MÃSOARÃ TENSIUNEA
LA TERMINALUL �B� AL
SOLENOIDULUI, SE
CURÃÞÃ ªI SE STRÂNG
CONEXIUNILE LA
DEMAROR
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F1. BATERIA
F1-1. DESCRIERE GENERALA

Sistemul electric al vehiculului se compune din: baterie,
sistemul de aprindere, demarorul ºi alternatorul.
Diagramele logice vor ajuta în diagnosticarea ºi
remedierea defecþiunilor. Când se depisteazã o
defecþiune la nivel de component, pentru amãnunte vã
veþi referi la paragraful dedicat acelui component din
manualul de service.

BATERIA
Bateria de tipul �etanº� este standard pe toate
automobilele. Bateria nu are capace de aerisire, fiind
ermetic închisã, cu excepþia a douã orificii laterale de
aerisire. Ele sunt prevãzute pentru a permite ieºirea
gazelor produse în baterie. Comparativ cu bateriile
clasice, acest tip de baterie are urmãtoarele avantaje:
1) NU necesitã completarea electrolitului cu apã, pe

toatã durata de funcþionare.
2) Protecþie la supraîncãrcare. Dacã i se aplicã o

tensiune mai mare decât tensiunea ei nominalã,
bateria îºi va limita curentul absorbit. O baterie
convenþionalã, neavând protecþie la supraîncãrcare,
are tendinþa de supraîncãlzire urmatã de scãderea
nivelului de electrolit.

3) Prezintã un risc mai mare de autodescãrcare, atunci
când nu este folositã perioade îndelungate de timp,
comparativ cu bateria clasicã.

4) Mai multã energie disponibilã, având un volum ºi o
greutate reduse.

Bateria are 3 funcþii majore în sistemul electric:
1) Sursã de energie pentru pornirea motorului.
2) Stabilizator de tensiune în sistemul electric.
3) Suplimenteazã cererea de energie a sistemului în

cazul când aceasta este mai mare decât puterea
alternatorului.

Fig. 1 Baterie etanºã

VALORI LIMITÃ
O baterie are douã valori limitã:
1) O valoare a capacitãþii de rezervã determinatã la
27°C, care reprezentã timpul cât o baterie bine încãrcatã
va furniza un curent de 25A, la tensiunea de minim
10,5V.
2) Capacitatea de �pornire la rece� determinatã la
-18°C ºi care reprezintã curentul minim de pornire la
temperatura respectivã ºi o tensiune minimã de 7,2V.

CAPACITATEA DE REZERVÃ
Capacitatea de rezervã este perioada maximã de timp
pentru care este posibilã folosirea vehiculului pe timpul
nopþii cu un consum electric minim ºi alternatorul de-
fect.
Exprimatã în minute, capacitatea de rezervã este timpul
necesar unei baterii bine încãrcate, la temperatura de
27°C, debitând un curent de 25A sã ajungã la tensiunea
de 10,5V.

CAPACITATEA DE PORNIRE LA RECE
Capacitatea de pornire la rece este exprimatã la o tem-
peraturã a bateriei de -18°C. Ea exprimã curentul minim
care trebuie furnizat de cãtre baterie pentru 30 secunde
concomitent cu menþinerea unei tensiuni de 7,2V la
bornele ei.
Bateria are o perioadã de funcþionare limitatã, dar cu o
întreþinere corespunzãtoare poate oferi mulþi ani de
funcþionare.
Dacã testele bateriei dau rezultate satisfãcãtoare, dar
ea se comportã nesatisfãcãtor, pe vehicul se vor
suspecta urmãtoarele:
1) Consumatori adiþionali ai vehiculului lãsaþi în

funcþionare �peste noapte�.
2) Folosirea vehiculului pentru perioade scurte la viteze

mici.
3) Consumul total de energie electricã este mai mare

decât capacitatea alternatorului, în special dupã
instalarea de echipamente suplimentare.

4) Defecþiuni ale sistemului de încãrcare: scurtcircuite,
cureaua alternatorului slabã, alternatorul defect, sau
releul de încãrcare defect.

5) Bateria folositã necorespunzãtor: bornele oxidate sau
nestrânse, ori bateria fixatã necorespunzãtor pe
suportul ei.

6) Defecþiuni �mecanice� ale cablajului electric: cabluri
scurtcircuitate sau tãiate.

PUNCTUL DE ÎNGHEÞARE A ELECTROLITULUI
Punctul de îngheþare al electrolitului depinde de
greutatea specificã (densitatea) acestuia. Deoarece
îngheþarea electrolitului duce la distrugerea bateriei,
aceasta trebuie menþinutã în stare încãrcatã pentru
evitarea acestui fenomen.

SUPORTUL BATERIEI
Suportul ºi clema de fixare a bateriei vor fi verificate
pentru urme de coroziune sau deteriorãri.
Este important ca bateria sã fie fixatã sigur pe suportul
ei, prevenindu-se miºcarea ei, prin strângerea
corespunzãtoare a ºuruburilor de fixare.
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HIDROMETRUL ÎNCORPORAT
Bateria de tipul �etanº� are un hidrometru încorporat,
compensat cu temperatura.
Indicaþiile hidrometrului vor fi interpretate dupã cum
urmeazã:
NOTA:La citirea hidrometrului se va curãþi capacul
bateriei. Se va folosi o sursã de iluminat dacã lumina
ambiantã este necorespunzãtoare.
În condiþii normale, sunt posibile douã indicaþii:
1) INDICATOR VERDE

Orice apariþie a sectorului verde în cadrul ferestrei
de vizitare este interpretatã ca �indicator verde�-
bateria este gata pentru testare.

2) INDICATOR ÎNTUNECOS (SECTORUL VERDE NU
ESTE VIZIBIL)
Dacã motorul nu este rotit corespunzãtor la pornire,
bateria va fi testatã dupã instrucþiunile de la
paragraful �Diagnosticare�.
Uneori, este posibilã citirea unei a treia indicaþii:

3) INDICATOR TRANSPARENT SAU GALBEN
DESCHIS
Aceasta înseamnã cã electrolitul este sub nivelul
hidrometrului. Cauzele pot fi: încãrcare excesivã sau
prelungitã, carcasa fisuratã, bateria a suferit ºocuri
mecanice excesive, sau uzura normalã a bateriei.
Dacã bateria se aflã în aceastã stare, va fi verificat
ºi sistemul de încãrcare, respectiv existenþa unei
tensiuni de încãrcare prea ridicate. Dacã pornirea
defectuoasã este cauzatã de baterie, aceasta va fi
înlocuitã.

F1-2. DIAGNOSTICARE

BATERIA
1) INSPECÞIA VIZUALÃ

Se verificã

Pentru deteriorãri externe evidente: carcasã sau
capac sparte sau fisurate, permiþând pierderea
electrolitului. Dacã se observã deteriorãri, bateria va
fi înlocuitã ºi se va încerca determinarea ºi eliminarea
cauzei. Dacã nu existã deteriorãri externe, se trece
la punctul urmãtor (2).

2) VERIFICAREA HIDROMETRULUI
a. SECTOR VERDE VIZIBIL � Se trece la punctul

3.
b. INDICATOR ÎNTUNECOS (SECTORUL VERDE

NU ESTE VIZIBIL) � Se va încãrca bateria con-
form indicaþiilor de la paragraful �Procedeee de
încãrcare� ºi se trece la punctul 3.

3) TESTAREA �ÎN SARCINÃ�
Acest test necesitã folosirea unor borne de baterie
pentru asigurarea unui contact electric corespunzãtor.

a. Se conecteazã un voltmetru ºi o sarcinã rezistivã
la bornele bateriei.

b. Se aplicã o sarcinã corespunzãtoare unui consum
de 300A pentru 15 secunde, pentru a înlãtura

efectul �încãrcare de suprafaþã� al bateriei. Se
deconecteazã sarcina.

c. Se aºteaptã 15 secunde pentru ca bateria sã
revinã la capacitatea normalã, apoi se plicã
sarcina corespunzãtoare specificaþiilor bateriei.
Se citeºte tensiunea dupã 15 secunde ºi se
deconecteazã bateria.

d. Dacã tensiunea nu coboarã sub limitele din Figura
2, bateria este în stare bunã. Dacã bateria este
sub limitele specificate, se înlocuieºte.
(Temperatura bateriei se va aprecia prin metode
organoleptice (atingere) sau va fi estimatã
considerându-se temperatura la care bateria a
fost expusã în ultimele câteva ore).

TEMPERATURA APROXIMATIVÃ TENSIUNEA MINIMÃ
21°C 9,6
20°C 9,4
0°C 9,1

-10°C 8,8
-18°C 8,5

SUB: -18°C 8,0

Fig. 2  Tensiunea minimã

CAPACUL BATERIEI   CAPACUL BATERIEI CAPACUL BATERIEI

INDICATOR
TRANSPARENT SAU
GALBEN DESCHIS
NU ESTE POSIBILÃ
PORNIREA PRIN
CONECTAREA ÎN
PARALEL A ALTEI
BATERII

INDICATOR
ÎNTUNECOS
(NU APARE
SECTORUL VERDE)
ESTE POSIBILÃ
PORNIREA PRIN
CONECTAREA ÎN
PARALEL A ALTEI
BATERII

INDICATOR
ÎNTUNECOS
(SECTORUL
VERDE VIZIBIL)
ESTE POSIBILÃ
PORNIREA PRIN
CONECTAREA ÎN
PARALEL A ALTEI
BATERII

F1-3. PROCEDEE DE SERVICE

INCARCAREA BATERIEI
Dacã este necesarã încãrcarea bateriei, se vor
considera urmãtoarele reguli:
1) Nu se încarcã bateria dacã hidrometrul indicã culoare

galben sau transparent. Se va înlocui bateria.
2) Dacã bateria este mai caldã de 52°C sau degajã

violent gaze ori electrolit prin gãurile de ventilaþie, se
întrerupe încãrcarea sau se reduce curentul de
încãrcare.

Fig. 3  Hidrometru incorporat
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PROCEDEUL DE ÎNCÃRCARE
1) Bateriile cu hidrometrul indicând culoarea verde nu

necesitã încãrcare, decât în cazul când au fost
descãrcate recent.

2) La încãrcarea bateriilor cu terminale (borne) izolate
se vor folosi adaptoare de borne, dacã ele sunt
demontate de pe vehicule.

3) Legãturile cu încãrcãtorul de baterii vor fi curate ºi
bine strânse.

4) Pentru a obþine rezultatele cele mai bune, bateriile
vor fi încãrcate la temperatura camerei. Dacã o
baterie este foarte rece este posibil ca ea sã nu
primeascã curent pentru primele câteva ore de la
începerea încãrcãrii.

5) Bateriile se încarcã pânã când sectorul verde apare
la indicatorul hidrometrului. Se va verifica bateria la
fiecare 30 minute în timpul încãrcãrii. Uneori este
necesarã lovirea uºoarã sau agitarea pentru apariþia
sectorului verde.

6) Dupã încãrcare se va testa bateria în sarcinã con-
form indicaþiilor din paragraful �Diagnosticare�.

TIMPII DE ÎNCÃRCARE :
Timpul de încãrcare al unei baterii depinde de urmãtorii
factori:
� Mãrimea bateriei � O baterie mare complet

descãrcatã va necesita un timp de încãrcare dublu
faþã de o baterie micã folositã pentru autoturisme.

� Temperatura  � Va fi necesar un timp mai lung
pentru a încãrca o baterie la -18°C decât la 27°C.
Dacã un încãrcãtor rapid este conectat la o baterie,
curentul absorbit la început va fi foarte mic, urmând
sã creascã odatã cu încãlzirea bateriei.

� Capacitatea încãrcãtorului � Un încãrcãtor ce
debiteazã 5A va necesita un timp mai lung de
încãrcare decât un încãrcãtor ce poate debita 30A
sau mai mult.

� Starea de încãrcare a bateriei �  O baterie complet
descãrcatã necesitã un timp dublu de încãrcare faþã
de o baterie pe jumãtate descãrcatã. Din cauzã cã
electrolitul unei baterii descãrcate este foarte
aproape de compoziþia apei (densitate micã), iar apa
nu este un bun conducãtor de electricitate, aceasta
va absorbi un curent mic la început, iar pe mãsurã
ce conþinutul în acid al electrolitului creºte, va creºte
ºi curentul absorbit de baterie.

INCARCAREA UNEI BATERII COMPLET
DESCARCATA, DEMONTATA DE PE VEHICUL
În acest caz va fi urmatã cu stricteþe procedura de mai
jos.

Dacã procedura nu va fi urmatã cu stricteþe, o baterie
în stare foarte bunã va trebui înlocuitã.
1) Se mãsoarã tensiunea la bornele bateriei cu un

voltmetru de precizie. Dacã tensiunea este sub 10V,
curentul de încãrcare va fi foarte mic ºi va trece un
timp îndelungat pânã când bateria va absorbi un
curent mai mare de câþiva mA.
Un curent atât de mic este posibil sã nu poatã fi citit
pe ampermetrele uzuale.

2) Se regleazã încãrcãtorul pe un curent ridicat.
3) Unele încãrcãtoare sunt prevãzute cu o protecþie la

inversarea polaritãþii, care nu va activa încãrcarea
dacã bornele bateriei nu sunt conectate corect la
încãrcãtor. Bateria complet descãrcatã nu va avea
o tensiune suficientã sã activeze acest circuit,
rezultând în aparenþã cã ea nu �primeºte� curent de
încãrcare. În acest caz, urmând intrucþiunile
fabricantului, se va scoate din funcþiune circuitul de
protecþie, fãcând posibilã încãrcarea bateriei.

4) Încãrcãtoarele de baterii oferã diverse tensiuni ºi
curenþi de încãrcare. În funcþie de acestea, timpul
de încãrcare, dupã care curentul de încãrcare va fi
mãsurabil este:

TENSIUNE (V) TIMP (ORE)
aproximativ

16V sau mai mult ........................................4H
14 � 15,9V ................................................. 8H
13,9V sau mai puþin.........................................16H

Dacã curentul de încãrcare nu este mãsurabil
dupã acest timp, bateria trebuie înlocuitã.
În cazul când curentul este mãsurabil, încãrcarea
va fi terminatã în mod nomal.

5) Este important de reþinut cã o baterie complet
descãrcatã va necesita un numãr suficient de ore
de încãrcare pentru a restabili capacitatea ei iniþialã.
Ca o regulã empiricã, se va folosi capacitatea de
rezervã a bateriei ca produs de amperi X ore,
rezultând numãrul de ore în funcþie de curentul de
încãrcare ºi capacitatea de rezervã a bateriei.
Exemplu: se considerã o baterie cu capacitatea de
rezervã de 75AH.
La 10A curent de încãrcare X 7-1/2 ore=75AH
La 25A curent de încãrcare X 3 ore=75AH, etc.

6) Este recomandatã testarea în sarcinã a bateriei
încãrcate pentru a-i stabili gradul de încãrcare.
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PORNIREA PRIN CONECTAREA �PARALEL� A
UNEI BATERII AJUTATOARE
1) Se poziþioneazã vehiculul cu bateria bunã

convenabil, aºa încât cablurile sã fie suficiente între
cele douã baterii. Nu se vor folosi cabluri neizolate
sau cu izolaþia deterioratã.

2) Se deconecteazã toþi consumatorii la ambele
vehicule, exceptând luminile de avarie, dacã operaþia
se desfãºoarã în trafic. De asemenea, se vor acþiona
frânele de mânã.

3) Se conecteazã un cablu între bornele pozitive ale
celor douã baterii.

4) Se conecteazã un cablu cu un capãt la borna de
minus a bateriei încãrcate ºi celãlalt cablu la o parte
metalicã (masã) a motorului (cum ar fi suporþii mo-
tor) la o distanþã de cel puþin 450mm de borna ba-
teriei descãrcate. Se plaseazã cablurile în afara zonei
de acþiune a elementelor în miºcare.

Important

� Nu se va conecta borna de minus direct la bateria
descãrcatã, existând riscul de arc electric sau chiar
explozia bateriei.

5) Se porneºte motorul vehiculului cu bateria bunã, se
ruleazã pentru câteva minute, apoi se porneºte
motorul vehiculului cu bateria descãrcatã.

6) Se deconecteazã cablurile urmând secvenþa de mai
sus în ordine inversã.

F1-4. OPERATII DE SERVICE EFECTUATE
PE VEHICUL

BATERIA

Se demonteazã

1) Borna de minus.
2) Borna de plus.
3) Dispozitivul de fixare al bateriei.
4) Bateria.

Se monteazã

1) Bateria.
2) Dispozitivul de fixare al bateriei.
3) Borna de minus.

Se strânge

� Borna de plus la 17 N·m
4) Borna de minus.

Se strânge

� Borna de minus la 17 N·m

F1-5. DATE TEHNICE

MOTOR BATERIE ECHIVALENT

L4 (AT)1981951 85B-60
CCA 550
RC(MIN)90
TEST ÎN SARCINÃ 270A

Cuplul de strângere la bornele bateriei .......................................................................................................17 N·m
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F2. SISTEMUL DE PORNIRE - DE-
MARORUL
F2-1. DESCRIERE GENERALA

Sistemul electric al motorului include bateria, sistemul
de aprindere, demarorul cu cablajul aferent ºi
alternatorul cu cablajul aferent.
Diagramele logice (vezi Capitolul F) vor ajuta la
localizarea defecþiunilor. Când se localizeazã o
defecþiune, pentru detalii, consultaþi paragraful dedicat
componentei sau ansamblului respectiv.
Sistemul de pornire este compus din baterie, demarorul
electric, contactul de pornire ºi cablajele electrice
aferente.

DEMARORUL ELECTRIC SI SOLENOIDUL
Motoarele electrice sunt compuse din piese polare
aranjate în jurul unei armãturi, fiind fiecare �magnetizate�
de bobinajele aferente.
Ansamblul demarorului include furca de acþionare a
pinionului de antrenare ºi pistonul electromagnetic care

sunt protejate de acþiunea factorilor de mediu printr-o
carcasã exterioarã.
În circuitul de bazã din Figura 1, bobinajul solenoidului
este excitat pentru a închide contactul (6). Miezul
(pistonul) solenoidului se va miºca, acþionând prin
intermediul furcii (1) pinionul de antrenare a coroanei
dinþate de pe volant. În acelaºi timp, contactele
principale ale solenoidului se vor închide, acþionând
electromotorul. Un cuplaj unisens va proteja rotorul
electromotorului împotriva turaþiei ridicate, pânã la
eliberarea comutatorului de pornire, când pinionul re-
vine sub acþiunea arcului(14).
Pentru a preveni uzura cuplajului se recomandã
eliberarea contactului din poziþia �demaror� imediat dupã
pornirea motorului.

F2-2. DIAGNOSTICARE

Înainte de a proceda la demontarea unor elemente ale
sistemului de pornire, vor fi fãcute urmãtoarele verificãri:

Diagnosticarea generalã a sistemului electric: Se va
urma procedura descrisã în capitolul F pentru localizarea
defectului.
Bateria: Pentru diagnosticarea bateriei, se urmeazã
procedura descrisã în F1.

 1. FURCÃ
 2. PISTON ELECTROMAGNETIC
 3. BOBINAJ DE MENÞINERE
 4. BOBINAJ DE COMANDÃ
 5. SOLENOIDUL DEMARORULUI
 6. CONTACTELE PRINCIPALE
 7. LA TERMINALUL "BAT"

AL DISTRIBUITORULUI
 8. CONECTORUL CABLAJULUI
 9. CABLUL DE PLUS

AL BATERIEI
10. CONTACT PORNIRE
11. BATERIE
12. ELECTROMOTOR
13. PIESÃ DE ANTRENARE
14 ARC DE COMPRESIE
15. CUPLAJ UNISENS
16 PINION
17. COROANÃ

Fig. 1  Circuitul demarorului



CIELO   MOTOR (SISTEMUL ELECTRIC)  7�-71

Cablajul electric: Se verificã toate cablajele ºi
conexiunile legate de electromotor, solenoid, contact de
pornire, baterie, conexiuni de masã. Se vor curãþi ºi
strânge, dupã caz.
Solenoidul ºi contactul de pornire: Se verificã starea
tuturor contactelor.
Zgomote la electromotor în timpul pornirii: Pentru
remedierea acestei defecþiuni se urmãreºte urmãtoarea
secvenþã:
1) Se consultã tabelul din Figura 2 pentru localizarea

problemei.
2) Corectarea zgomotului se poate face prin �centrarea�

corespunzãtoare a pinionului de antrenare în carcasa
dinþatã a volantului, utilizând �adaosuri� între carcasa
electromotorului ºi suportul lui:
a. Se verificã volantul pentru deformãri sau uzurã

anormalã.
b. Se porneºte motorul ºi se tuºazã coroana dinþatã

cu cretã, pentru a evidenþia punctele de
excentricitate. Se opreºte motorul ºi se roteºte
astfel încât punctele marcate sã ajungã în con-
tact cu pinionul de antrenare al demarorului.

c. Se deconecteazã borna de minus pentru a
preveni rotirea motorului.

d. Se verificã jocul dintre pinion ºi roata dinþatã,
utilizând o lerã de 0,5mm (Fig.3) diametru sau
grosime ºi mãsurând jocul dintre un dinte al
pinionului ºi doi dinþi ai coroanei dinþate (Fig.3).
Mãsurarea se va face în centrul dintelui, nu în
colþuri, unde spaþiul este mai mare. Dacã distanþa
este mai micã de 0,5mm va fi necesarã
îndepãrtarea pinionului de coroanã prin folosirea
de adaosuri.

e. Dacã distanþa este mult mai mare de 0,5mm (de
exemplu 1,5mm) va fi necesarã apropierea
pinionului de coroanã prin folosirea adaosurilor.
Aceastã situaþie poate duce uneori la ruperea
dinþilor coroanei. Demarorul se poate apropia de
coroanã prin folosirea unui adaos distanþor nu-

mai la punctul de fixare exterior. Un adaos de
0,4mm aplicat în acest punct va apropia pinionul
de coroanã cu aproximativ 0,3mm.

Dacã distanþoarele speciale de demaror nu sunt
disponibile, se pot folosi ºaibe plate sau alte materiale.
Demarorul: Dacã bateria, cablajele electrice ºi
contactele aferente sunt în stare de funcþionare, se
demonteazã demarorul pentru reparare.
Demarorul nu trebuie acþionat continuu mai mult de 30
secunde. Dupã 30 secunde se va acorda o pauzã de 2
minute pentru rãcire. Supraîncãlzirea cauzatã de
folosirea în exces poate duce la deteriorarea demaroru-
lui.
Demarorul nu necesitã ungere, exceptând cazul când
este reparat.

Fig. 3  Jocul dintre pinion ºi coroanã

VEDEREA A

VOLANT A

PINION

PINION

0,5MM LERÃ SPION

76,2mm
APROXIMATIV6,355-12,7mm

LERA SPION

SIMPTOM
1. ZGOMOT DE NIVEL RIDICAT (PINIOANE ANGRENATE

NECORESPUNZÃTOR) LA PORNIRE, DAR MOTORUL PORNEªTE
BINE.

2. ZGOMOT DE NIVEL RIDICAT (PINIOANE ANGRENATE
NECORESPUNZÃTOR) DUPÃ PORNIREA MOTORULUI. ACEASTÃ
MANIFESTARE INTERMITENTÃ ESTE NUMITÃ ªI �AGÃÞAREA
PINIONULUI�.

3. ZGOMOT DE TURAÞIE RIDICATÃ DUPÃ CE MOTORUL A POR-
NIT, DAR PINIONUL ESTE ÎNCÃ CUPLAT PE COROANÃ.

4. ZGOMOT DE BÃTAIE (FRECARE) ÎN TIMPUL CÂND DEMARORUL
ÎªI MICªOREAZÃ TURAÞIA DUPÃ EXECUTAREA UNEI PORNIRI.

CAUZÃ

DISTANÞÃ PREA MARE ÎNTRE PINIONUL DEMARORULUI ªI
COROANA DINÞATÃ.

DISTANÞÃ PREA MICÃ ÎNTRE PINIONUL DEMARORULUI ªI
COROANA DINÞATÃ.

CAUZA CEA MAI PROBABILÃ ESTE CUPLAJUL UNISENS
(BENDIXUL) DEFECT.

CEL MAI PROBABIL ÎN ACEST CAZ ESTE ROTORUL
DEZECHILIBRAT SAU AXUL ROTORULUI DEFORMAT. UN ROTOR
NOU  VA SOLUÞIONA PROBLEMA.

Fig. 2  Diagnosticarea zgomotelor demarorului
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Se monteazã

1) Demarorul ºi cablajul lui electric.
2) ªurubul superior.
3) ªurubul inferior.
4) Piuliþa de fixare a cilindrului hidraulic.
5) Scutul de protecþie al distribuitorului.
6) Borna de minus a bateriei.

F2-3. OPERATII DE SERVICE EFECTUATE
PE VEHICUL

DEMARORUL

Se demonteazã

1) Borna de minus.
2) ªurubul superior al demarorului.
3) ªurubul inferior al demarorului.
4) Cablajul electric al demarorului.
5) Piuliþa de fixare a cilindrului hidraulic.
6) Ansamblul demarorului.

 A. TERMINAL
20. ªAIBÃ
21. DEMAROR
22.ªURUB INFERIOR
23. ªURUB SUPERIOR

Fig. 5  Localizarea demarorului pe motor

10. BUCªE (PINION
ANTRENARE)

11. BENDIX
12. ROTOR
13. BUCªE
14. STATOR+CARCASÃ
15. CAPAC PERII
16. ªURUB
17. SUPORT PERII
18. ªURUB
19. ªAIBÃ

 1. ELECTROMOTORUL
(ANSAMBLUL DEMAROR)

 2. CONTACTELE
SOLENOIDULUI

 3. ARC
 4. PISTON ELECTROMAG-

NETIC
  5. SPLINT
  6. FURCÃ
  7. BOLÞ
 8. CARCASÃ
 9. BUCªE (CARCASA

DEMARORULUI)

Fig. 4  Demarorul dezasamblat
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SOLENOIDUL

Se demonteazã

1) Cablul statorului.
2) ªuruburile de fixare ale solenoidului ºi bolþul de fixare

al furcii.

Se monteazã

1) ªuruburile de fixare ale solenoidului ºi bolþul de fixare
al furcii.

2) Cablul statorului.

CUPLAJUL UNISENS
1. Se verificã funcþionarea cuplajului rotind pinionul.

Acesta se va roti liber în sens orar. Se verificã vizual
dinþii pinionului pentru fisuri, spãrturi sau uzurã
excesivã. Se înlocuieºte ansamblul dacã se constatã
defecþiuni. Mai mulþi dinþi sparþi pot indica un defect
similar la coroana dinþatã. Se va verifica ºi înlocui
coroana dacã este necesar.

2. Se verificã dacã cuplajul �patineazã�, montând
ansamblul pe rotor, apoi fixând rotorul într-o
menghinã, dupã ce a fost protejat prin învelire cu un
material textil. Cu ajutorul unei chei dinamometrice
în care s-a montat o cheie tubularã de 12mm, se
roteºte cuplajul în sens invers orar. Dacã acesta
patineazã pânã la un cuplu de 68 N·m, se va înlocui.

F2-4. PROCEDEE DE SERVICE

DEMARORUL
1. Cuplajul unisens cu role, nu necesitã ungere. În

concluzie, acesta va fi curãþit fãrã ajutorul solvenþilor,
pentru a evita dizolvarea substanþei lubrifiante din
interiorul mecanismului. Se va unge axul pe care
culiseazã mecanismul cu vaselinã siliconicã de tipul
General Electric CG321, Dow Corning 33 Medium
sau echivalente.

2. Se va evita gresarea (ungerea) în exces.

 1. FURCÃ
 2. PISTON ELECTROMAGNETIC
 3. CUPLAJ UNISENS
 4. ARC REVENIRE
 5. BUCªE
 6. ROTOR
 7. LIMITATORUL PINIONULUI
 8. STATOR
 9. PERII
10. TERMINALELE SOLENOIDULUI
11. SOLENOID

  12. DISC DE CONTACT

Fig. 6  Ansamblul demaror - secþiune
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REPARAREA DEMARORULUI

Se vor urma indicaþiile urmãtoare pentru demontarea, testarea ºi reasamblarea demarorului

DEMAROARELE 5MT ªi 10MT. DEMONTARE, TESTARE, REASAMBLARE

(DEMARORUL DEMONTAT DE PE MOTOR)

VERIFICAREA FARA SARCINA

BATERIA

M
S

BAT.

CONTACT

REOSTAT CU

CARBON

DEMAROR

SOLENOID

TUROMETRU

VOLTMETRU
AMPERMETRU

Cu demarorul demontat de pe vehicul se va verifica prima datã
dacã pinionul se roteºte liber pe axul sãu, apoi dacã rotorul se
roteºte liber între polii statorului.

Dacã rotorul nu se roteºte liber, demarorul se va demonta
pentru reparare. Dacã se roteºte liber, se va testa  fãrã sarcinã
înaintea demontãrii.

Pentru aceastã verificare, se fac conexiunile din figura de mai
sus. Se închide întrerupãtorul ºi se citesc: curentul, tensiunea,
turaþia, apoi se comparã cu specificaþiile. Dacã specificaþiile
dau curentul de lucru al electromotorului fãrã solenoid, se va
scade curentul acestuia din urmã din curentul citit.

Se deconecteazã elementele folosite pentru test, dupã ce
întrerupãtorul a fost deschis.
Rezultatele testului se interpreteazã astfel:

1. Curentul absorbit ºi turaþia corespund specificaþiilor-dema-
rorul este în stare bunã de funcþionare.

2. Turaþie micã ºi curent absorbit mare indicã:

a. Frecare exageratã - bucºi prea strânse, uzate sau
murdare, axul rotorului deformat.

b. Rotor în scurtcircuit.

c. Rotor sau starter în scurtcircuit - se demonteazã de-
marorul - vezi �Demontarea demarorului�.

3. Electromotorul nu funcþioneazã, curentul absorbit este

mare:

A. Un scurtcircuit la masã al statorului sau bornelor de
alimentare.

B. Axul gripat în bucºe (acest defect trebuia observat iniþial
prin rotirea pinionului). Se demonteazã demarorul.

4. Electromotorul nu funcþioneazã ºi nu absoarbe curent:

a. Circuitul statorului este întrerupt. Demontând demarorul
se analizeazã circuitul, verificându-l în acelaºi timp cu
o lampã de test.

b. Înfãºurãri întrerupte la rotor. Se verificã colectorul pen-
tru bare arse sau întrerupte.

c. Arcul unei perii colectoare rupt, perii colectoare uzate,
etc. Se demonteazã demarorul.

5. Turaþie micã ºi curent mic absorbit:

a. Rezistenþã internã mare datoratã conexiunilor slabe,
cabluri de legãturã defecte, colector murdar ºi cauzele
enumerate la punctul 4. Se demonteazã demarorul.

6. Turaþie mare ºi curent absorbit mare. Aceasta indicã
scurtcircuite la stator. Se va verifica demontând demarorul.

Fig. 7  Demontarea, testarea ºi reasamblarea demarorului
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7. Se demonteazã ºuruburile de prindere ale solenoidului ºi
cablul de legãturã cu statorul. Se roteºte solenoidul la 90°
ºi se demonteazã împreunã cu arcul de revenire al
pistonului. În aceastã situaþie se poate repara solenoidul
fãrã a mai demonta alte elemente ale demarorului.

DEMONTAREA DEMARORULUI

8. Se demonteazã cele 2 ºuruburi de fixare ale capacului din
spate (la modelele DIESEL existã ºi o rondelã izolatoare)
ºi capacul.

9. Se demonteazã ansamblul rotorului din demaror. (La
modelele DIESEL rotorul se demonteazã odatã cu capacul
din spate)

CARCASÃ

INEL DE SIGURANÞÃ
ROTOR

ªAIBÃ

CAPACUL
COLECTORULUI

CARCASÃ

ªAIBÃ DE
FRICÞIUNE

ªAIBÃ
IZOLANTÃBUCªA ELASTICA

BUCªA DE
CENTRARE

IZOLATOR

ARC  REVENIREPISTON ELCTROMAGNETIC SOLENOID

DEMONTAREA FURCII DE COMANDÃ

Punctele 9 ºi 10 se considerã numai pentru motoarele diesel.
10. Se demonteazã bolþul furcii de comandã a pinionului.

11. Se demonteazã capacul din faþã al demarorului. Furca ºi
pistonul solenoidului se vor detaºa în aceastã fazã de
ansamblul pinion-ambreiaj.

ARC DE REVENIRE

PISTON ELECTROMAG-

NETIC

SPLINT

FURCÃ

CARCASÃ

Fig. 8  Demontarea, testarea ºi reasamblarea demarorului

LANSOR

BOLÞ
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DEMONTARE ANSAMBLU ANTRENARE DE PE ARBORE

14. Dacã este necesarã schimbarea periilor colectoare se
procedeazã astfel:

a. Se demonteazã pivotul care poziþioneazã periile (una
este izolatã, una neizolatã faþã de masã).

b. Se demonteazã arcul periei.

c. Se schimbã peria.

ÎNLOCUIRE SUPORT PERII (CÃRBUNI)

(DEMAROR STANDARD)   (DEMAROR MIC 5MT)

a. Se demonteazã peria cu suportul sãu de pe placa
suport a periilor.

b. Se demonteazã ºurubul suportului ºi se separã peria
ºi suportul.

c. Se verificã suportul periei pentru uzurã sau deteriorãri.

d. Se înlocuiesc periile ori suporþii dupã caz.

Fig. 9  Demarorul - demontare, testare ºi reasamblare

INEL DE
SIGURANÞÃ

ªTIFT

SUPORT PERIE
(IZOLAT)

SUPORT PERIE
(LA MASÃ)

SUPORT
PERIE

SUPORT
PERIE

PERIE

NIT

ªAIBÃ DE
PRESIUNE

ARMÃTURÃ
ARBOREªAIBÃ

TEFLON

SUPORT PERIE

PERIE

POZIÞIONARE
FIR

INEL
REÞINERE

c. Se demonteazã inelul de siguranþã din canalul sãu. Dacã
inelul va fi deformat, este necesar sã se înlocuiascã cu
unul nou.

d. Se demonteazã inelul de reþinere, ansamblul lansor cu
pinion de pe axul rotorului.

13. Furca de comandã poate di separatã în aceastã fazã de pe
pistonul solenoidului, ele fiind asamblate cu ajutorul unui bolþ.

12. Dacã este necesar sã se demonteze lansorul de pe axul
rotorului, se va proceda astfel:

a. Se demonteazã ºaiba de presiune de pe ax.

b. Folosind o cheie tubularã de 15mm sau o þeavã de
dimensiunea potrivitã, se depreseazã inelul de reþinere
de pe inelul de siguranþã, lovind uºor cheia.

LANSOR

CARCASÃ

ARC SUPORT
PERIE

SUPORT PERIE



CIELO   MOTOR (SISTEMUL ELECTRIC)  7�-77

CURÃÞIRE, VERIFICARE ªI TESTARE

15. Se curãþã toate componentele demarorului, FÃRÃ A FOLOSI
SOLVENÞI care pot dizolva lubrifiantul din cuplaj sau deteriora
izolaþia bobinelor.

16. Se verificã vizual colectorul rotorului, axul, bucºele pinionul
de cuplaj, periile ºi arcurile periilor pentru decolorare, pentru
uzurã sau deformãri mecanice. Se vor înlocui dupã caz.

17. Se verificã jocul axului între rotor ºi bucºe. Dacã bucºele
sunt uzate, se înlocuiesc.

18. Se verificã colectorul rotorului. Dacã suprafaþa lui prezintã
neregularitãþi, se va rectifica prin strunjire. Diametrul minim
la care se poate strunji colectorul este de 42mm. Colectorul
va trebui sã fie bine centrat în vederea strunjirii. Se verificã
punctele de legãturã ale bobinajelor cu lamelele colectoare.
O lamelã arsã este evidenþa unui contact slab.

19. Dacã este disponibil echipament de test, se verificã:
a. Rotorul, pentru existenþa scurtcircuitelor între bobinaje.

Se aºeazã rotorul pe dispozitivul de verificat cu curent
alternativ ºi, rotindu-l, se observã vibraþia lamelei de oþel
pe miezul rotorului. Când lamela vibreazã, este indicatã
existenþa scurtcircuitului. Dacã dupã curãþirea rotorului,
scurtcircuitul persistã, se înlocuieºte rotorul.

b. Se conecteazã o lampã de test între terminalul bobinei
paralele ºi peria colectoare de masã. Verificarea se va
face pentru ambele perii de masã, verificând astfel ºi
continuitatea între cele 2 perii. Dacã lampa nu se aprinde,
bobina statorului este întreruptã ºi trebuie înlocuitã.

c. Se conecteazã o lampã de test între terminalul bobinei
serie a statorului ºi peria izolatã. Dacã lampa nu se aprinde,
bobina este întreruptã ºi trebuie înlocuitã. Acest test va fi
fãcut pentru ambele perii, verificând astfel continuitatea
dintre ele.

d. La demaroarele cu bobinã paralelã (ºunt) se deconecteazã
legãtura dintre bobina serie ºi cea paralelã în timpul acestui
test. Se vor izola cele douã terminale pentru a evita
atingerea lor la masã. Se conecteazã o lampã de test între
o perie izolatã ºi una neizolatã. Dacã lampa se aprinde,
bobina serie este scurtcircuitatã la masã ºi trebuie reparatã
sau înlocuitã.

TESTARE BOBINÃ SERIE PENTRU ÎNTRERUPERE

TESTARE BOBINÃ PARALEL PENTRU ÎNTRERUPERE

TESTARE BOBINÃ SERIE PENTRU SCURTCIRCUIT

PERIE LA
MASÃ

PERIE
IZOLATÃ

CONEXIUNE BOBINÃ
SERIE

LA BEC
CONTROL

SUPORT PERIE LA
MASÃ

ACESTE DOUÃ TERMINALE
TREBUIE SEPARATE ªI NU
TREBUIE PUSE LA MASÃ ÎN
TIMPUL TESTULUI

Fig. 10  Demontarea, testarea ºi remontarea demarorului

PERIE
IZOLATÃ

CONECTARE BOBINÃ PARALEL
(      (LA UNELE MODELE)

LA TESTER
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TESTAREA ÎNFÃªURÃRILOR SOLENOIDULUI

e. Se verificã curentul absorbit de înfãºurãrile solenoidului,
astfel:
Dacã solenoidul este montat pe demaror, se vor
deconecta terminalele lui înainte de a efectua testul.
Testul se face într-un timp cât mai scurt pentru a evita
supraîncãlzirea solenoidului.
Pentru a verifica înfãºurarea de menþinere, se
conecteazã un ampermetru în serie cu o baterie de 12V
ºi terminalul �S� al solenoidului. Se conecteazã un
voltmetru între terminalul �S� ºi masã. Se monteazã un
reostat cu carbon la bornele bateriei. Curentul trebuie
sã fie între 13 ºi 19A pentru toate tipurile de demaroare.
Pentru a verifica ambele înfãºurãri, se face acelaºi
montaj ca cel anterior. Se leagã la masã terminalul �M�
al solenoidului. Se regleazã la 10V tensiunea ºi se citeºte
ampermetrul. Curentul va fi între 59 ºi 79A pentru toate
tipurile de demaroare.

NOTA: Curentul va scade proporþional cu încãlzirea
bobinajului.
Dacã se vor citi curenþi mai mari decât cei specificaþi, existã
bobinaje scurtcircuitate la masã, sau între ele. Curenþi prea
mici indicã rezistenþe mari în circuit, iar lipsa curenþilor indicã
întreruperi în circuit. Se verificã conexiunile ºi se înlocuieºte
solenoidul, dupã caz.

DEMONTAREA CONTACTULUI SOLENOIDULUI

Fig. 11  Demontarea, testarea ºi remontarea demarorului

f. Solenoidul este considerat un ansamblu. Capacul

contactului poate fi demontat pentru examinarea
contactelor ºi a discului de contact, dacã este necesar.

CONTACT

PILÃ
CARBONICÃ

AMPERMETRU

BATERIE

SOLENOID

CAPAC

DISC
CONTACT

VOLTMETRU
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MONTAREA DEMARORULUI

Fig. 12  Demontare, testare ºi remontare a demarorului

20. Se monteazã rotorul ºi lansorul dupã cum urmeazã:
a. Se unge axul de comandã al rotorului cu lubrifiantul

1960954 sau echivalentul.
b. Se monteazã bucºa centralã (motoare diesel) apoi

rondela de textolit pe ax.
c. Se monteazã ansamblul lansor cu pinionul orientat spre

capãtul axului.
d. Se monteazã inelul de reþinere pe ax cu partea concavã

spre capãtul axului.
e. Se monteazã inelul de siguranþã în canalul sãu.
f. Se monteazã rondela de fricþiune pe ax.
g. Se apropie rondela de fricþiune ºi inelul de reþinere ºi cu

ajutorul a doi cleºti se forþeazã bucºa peste inelul de
siguranþã. Inelul de siguranþã se va fixa elastic în interiorul
inelului ºi, în acelaºi timp, în canalul sãu din axul rotorului.

21. Se unge bucºa din capacul de faþã cu lubrifiantul 1960954
sau echivalentul.

22. Se cupleazã furca de comandã cu lansorul ºi se monteazã
ansamblul celor douã în carcasa demarorului.
La demaroarele pentru motoare diesel se va monta furca
de comandã în prima fazã.

23. Se monteazã ºi se strânge bolþul pivot al furcii de comandã.
24. Se instaleazã ansamblul solenoidului.
25. Se aplicã o substanþã de etanºare No. 1050026 sau

echivalentul pe suprafaþa de îmbinare a solenoidului cu
carcasa statorului.

Când demarorul a fost demontat sau solenoidul a fost
înlocuit, este necesar a se verifica jocul axial al pinionului
faþã de carcasa demarorului. Jocul pinionului trebuie sã fie
corect pentru a preveni frecarea furcii de comandã în canalul
ei de cuplare, în timpul funcþionãrii demarorului.

31. Se deconecteazã terminalul statorului de la solenoid ºi se
izoleazã.

32. Se conecteazã borna unei baterii de 12V la terminalul �S�
al solenoidului, iar cealaltã bornã la carcasa demarorului.

33. Se conecteazã pentru un moment terminalul �M� al
solenoidului la carcasa demarorului. Aceasta va produce
aruncarea pinionului înainte ºi îl va menþine aºa pânã când
bateria va fi deconenctatã.

34. Se împinge pinionul înapoi pentru a prelua orice joc ºi se
mãsoarã distanþa dintre el ºi carcasa demarorului, cu aju-
torul uneu lere. Jocul va trebui sã se situeze între 0,25 ºi
3,55mm.
Dacã jocul nu se încadreazã în limite, se va proceda la
verificarea asamblãrii demarorului ºi înlocuirea pieselor
uzate, acesta nefiind prevãzut cu posibilitatea reglãrii jocului.

26. Se poziþioneazã carcasa statorului pe capacul faþã al de-
marorului cu atenþie, respectând poziþia cheii pentru a evita
deteriorarea periilor colectoare.

27. Se unge bucºa din capacul colectorului cu lubrifiantul
1960954 sau echivalentul.

28. Se monteazã rondela distanþoare pe ax ºi se monteazã
capacul spate (capacul colectorului), fixându-l cu cele douã
ºuruburi. În cazul motoarelor diesel se monteazã o rondelã
izolatoare înainte de capac.

29. Se conecteazã terminalul statorului la solenoid.
30. Se verificã jocul axial al pinionului de comandã.

MONTARE ªAIBÃ ªI INEL DE SIGURANÞÃ

ªAIBÃ DE PRESIUNE

INEL DE
SIGURANÞÃ

VERIFICARE JOC AXIAL PINION

PINION

0,25 LA 3,55
JOC PINION

INEL
REÞINERE

PALPATOR

INEL DE
REÞINERE

SE APASÃ PE CUPLAJ
PENTRU A ÎNDEPÃRTA
PRAFUL
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F2-5. CARACTERISTICI

Motor(RPO/VIN) ............................................................................................................................................. 1,5L-L4

Demaror ............................................................................................................................................... 5MT-1998525

Test în gol la 10 Volþi ......................................................................................................... Minim 85A - Maxim 550A

Turaþia la .............................................................................................................................. 6.000 rpm - 12.000 rpm

Solenoid

Înfãºurarea de menþinere la 10 Volþi ............................................................................................................ 13 - 19A

Înfãºurarea de comandã la 5 Volþi ............................................................................................................... 23 - 30A
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F3. SISTEMUL DE INCARCARE A
BATERIEI
F3-1. DESCRIERE GENERALA

Sistemul de încãrcare este de tipul Delco Remy CS ºi
are mai multe variante, incluzând CS-121 ºi CS-130.
Cifrele indicã diametrul exterior al statorului alternatorului
în milimetri.
Alternatoarele de tip CS au regulatoare de tensiune
încorporate. Statorul de tip Delta, puntea redresoare,
rotorul cu perii ºi inelele colectoare sunt similare cu ale
alternatorului mai vechi din punct de vedere electric.
Fulia ºi ventilatorul sunt convenþionale. Nu are mufã de
test.
Spre deosebire de alternatoarele cu trei terminale,
CS-121 are numai douã terminale; (+) plusul bateriei ºi
"L" lampa indicatoare din bord. Folosirea terminalelor "P",
"I" ºi "S" este opþionalã. Terminalul "P" este conectat la
stator ºi poate fi conectat exterior la un tahometru.
La fel ca la alte sisteme, lampa indicatoare se aprinde
cu cheia de contact pe poziþia �motor� ºi se stinge când
motorul porneºte. Când lampa se aprinde în timp ce
motorul funcþioneazã, este indicat un defect în sistemul
de încãrcare. Lampa se va aprinde pentru mai multe
feluri de defecþiuni, inclusiv tensiune de încãrcare prea
micã, sau prea mare.
Regulatorul are o compensare de temperaturã ºi
controleazã tensiunea sistemului prin curentul de exitaþie
al rotorului.
Regulatorul întrerupe curentul rotorului cu o frecvenþã
fixã de aproximativ 400Hz. Controlând timpul de �închis�
ºi �deschis� este obþinut un curent mediu de exitaþie
corespunzãtor cu cerinþele sistemului. Astfel, la vitezã
mare, timpul de �deschis� poate fi de 10% iar timpul de
�închis� de 90%. La vitezã micã ºi consum mare de
energie electricã, timpul de �deschis� poate fi de 90% ºi
timpul de �închis� de 10%.

F3-2. DIAGNOSTICARE

SISTEMUL DE INCARCARE
În condiþii normale, lampa indicatoare se va aprinde cu
cheia în poziþia �MOTOR� ºi se va stinge când motorul
porneºte. Dacã lampa se aprinde anormal, sau bateria
este descãrcatã complet sau supraîncãrcatã, pentru
diagnosticarea sistemului se va proceda astfel:
Descãrcarea bateriei poate fi deseori cauzatã de
consumatori lãsaþi cuplaþi în timpul nopþii sau
comutatoare defecte la portbabaj sau cutia de mãnuºi.

Diagnosticarea alternatorului CS-121:

1) Se verificã vizual cureaua ºi cablajul electric.
2) Cu cheia de contact în poziþia �MOTOR� ºi motorul

oprit, lampa indicatoare trebuie sã fie aprinsã. Dacã
nu este, se deconecteazã terminalul �L� de la alter-
nator ºi, prin intermediul unei siguranþe de 5A, se
leagã la masã.
A. Dacã lampa se aprinde, se va înlocui alternatorul.
B. Dacã lampa nu se aprind, se verificã becul sau

cablajul electric.
3) Cu cheia de contact în poziþia �MOTOR� ºi motorul

pornit, la turaþie moderatã, lampa indicatoare va fi
stinsã. Dacã nu este stinsã, se deconecteazã cablajul
electric de la alternator.
A. Dacã lampa se stinge, se va înlocui alternatorul.
B. Dacã lampa rãmâne aprinsã, se va verifica pen-

tru un scurtcircuit la masã în cablajul electric
dintre alternator ºi lampa indicatoare.

Important

� Se verificã întotdeauna alternatorul dupã
indicaþiile de la paragraful 4, înainte de a trage
concluzia cã regulatorul de tensiune este defect.

4) Se verif icã bateria pentru descãrcare sau
încãrcare excesivã.

Important

� Pentru obþinerea unor rezultate exacte, aceastã
operaþie se va face cu bateria bine încãrcatã.

A. Se conecteazã un voltmetru digital, un
ampermetru ºi o rezistenþã de sarcinã cu carbon
în circuitul bateriei. Rezistenþa de sarcinã va fi în
poziþia �ÎNCHIS�. (Fig.1)

B. Cu cheia de contact în poziþia �STOP� se citeºte
ºi se noteazã tensiunea bateriei.

C. Se deconecteazã cablajul electric al alternatorului.
D. Cu cheia de contact în poziþia �MOTOR� ºi cu

motorul oprit se verificã tensiunea la terminalul �L�.
Aceasta va trebui sã fie foarte aproape de
tensiunea bateriei. Dacã nu este, se va verifica
circuitul lãmpii indicatoare pentru scurtcircuituri la
masã, remediind defectul.
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E. Se conecteazã cablajul electric la alterantor.
F. Se porneºte motorul ºi, la turaþie moderatã, se

mãsoarã tensiunea la bornele bateriei; aceasta
va trebui sã fie mai ridicatã decât cea înregistratã
la punctul B, dar nu mai mare de 16V. Dacã este
peste 16V, sau sub cea cititã la punctul B se
înlocuieºte alternatorul.

G. Cu motorul la turaþie moderatã, se mãsoarã
curentul de ieºire al alternatorului. Se cupleazã
rezistenþa de sarcinã ºi se roteºte pentru a obþine
un curent maxim, menþinând tensiunea bateriei
peste 13V. Dacã valoarea curentului citit se
încadreazã în specificaþiile alternatorului, cu
±15A, alternatorul se considerã bun. Dacã este
mai micã cu peste 15A, se înlocuieºte alternatorul
(vezi datele tehnice de la sfârºitul capitolului).

H. Cu alternatorul funcþionând la sarcinã maximã, se
mãsoarã tensiunea dintre carcasa lui ºi borna de
minus a bateriei. Diferenþa de tensiune nu tre-
buie sã depãºeascã 0,5V.
Dacã este mai mare de 0,5V, se verificã cablajul
dintre baterie ºi alternator. Se curãþã ºi se ºterg
conexiunile.

F3-3. OPERATII DE SERVICE EFECTUATE
PE VEHICUL

ALTERNATORUL

Se demonteazã

1) Borna de minus a bateriei.
2) Cureaua alternatorului. Se împinge cureaua în jos,

apoi se ridicã de pe fulie.
3) Conectorul electric.
4) ªurubul de fixare ºi alternatorul.
5) Cablul roºu din spatele alternatorului.

Se monteazã

1) Cablul roºu în spatele alternatorului.
2) Alternatorul.
3) ªurubul de fixare.

Fig. 1 Verificarea alternatorului pe vehicul

1. REOSTAT CU CARBON
2. VOLTMETRU
3. REZISTENÞÃ
4. AMPERMETRU

5. ALTERNATOR
6. BATERIE
7. SE CONECTEAZÃ REZISTENÞA

LA TERMINALUL BAT

BAT
SFLP

1 2

3

4

5

6

7
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Se strânge

� ªurubul inferior la 51 N·m
� ªurubul superior la 27 N·m

� ªurubul spate la 33 N·m
4) Conectorul electric.
5) Cureaua.
6) Borna de minus.

F3-4. CUPLURI DE STRINGERE

ªurubul superior ............................................................................................................................................. 27 N·m

ªurubul inferior ............................................................................................................................................... 51 N·m

ªurubul suportului spate ................................................................................................................................ 33 N·m

Fig. 2 CS-121 Circuit alternator

LAMPÃ
CONTACT

BATERIE

BAT

REGULATOR
 TENSIUNE

REZISTOR

BOBINÃ

STATOR

PUNTE
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POZIÞIONARE ORIFICII DE PRINDERE

1. Se marcheazã capacul din spate pentru a uºura
reasamblarea.

2. Se demonteazã cele 3 ºuruburi de prindere ºi
capacul din spate.

3. Se taie niturile capacului colectorului ºi se
demonteazã capacul.

TEST STATOR

7. Se verificã izolaþia bobinajului statorului faþã de
masã. Dacã existã scurtcircuite, se va înlocui.

CARCASÃ

4. Se deconecteazã cele 3 terminale ale statorului
de la puntea redresoare prin dezlipire (topirea
cositorului).
Se va evita încãlzirea excesivã pentru a nu
deteriora diodele punþii redresoare.
NOTA:  Dacã firele sunt sudate, se vor tãia.

5. Se demonteazã statorul.
6. Se demonteazã rondela de protecþie prin tãierea

celor 3 nituri.

 TEST ROTOR

8. Se verificã izolaþia rotorului faþã de masã cu
capacul din faþã montat. Dacã indicaþia
Ohmetrului nu este suficient de ridicatã, se
înlocuieºte rotorul. În vederea demontãrii piuliþei
fuliei se va fixa corespunzãtor rotorul.
Când se demonteazã piuliþa arborelui, se va
imobiliza rotorul.

9. Se testeazã rotorul la scurtcircuite. Ohmetrul tre-
buie sã indice 1,7 � 2,3Ω. În caz contrar, rotorul
trebuie înlocuit.

 ALTERNATORUL CS 130 - DEMONTARE, TESTARE, MONTARE

OHMETRU
(TEST DE MASÃ)NIT

TERMINAL BATERIE

NIT

CAPAC

TERMINAL
"S" "F" "L" "P"

RULMENT

SE ÎNDEPÃRTEAZÃ
NITURILE  CARCASEI

SE ÎNDEPÃRTEAZÃ
CELE 3 ªTIFTURI

Fig. 3   Alternatorul CS 130 - demontare, testare, montare

ORIFICII DE
PRINDERE

(3)

OHMETRU
(TEST  MASÃ  ªI

SCURT)

OHMETRU
(TEST DE MASÃ)

SE DECUPLEAZÃ
CONEXIUNILE
STATORULUI DE LA
 PUNTEA REDRESOARE
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DEMONTARE SUPORÞI PERII, REGULATOR ªI PUNTE
REDRESOARE

10.Se demonteazã terminalul, demontând ºurubul de
prindere al suportului periilor ºi suportul. Dacã
periile se pot refolosi, se vor curãþi ºi monta pe
suportul lor.

11.Se demonteazã terminalul dintre puntea
redresoare ºi releu regulator, apoi puntea ºi releul
de pe capacul din spate.

TESTARE PUNTE REDRESOARE

FIG. 4   ALTERNATORUL CS 130 - DEMONTARE, TESTARE, MONTARE

NOTA: Existã tipuri de ohmetre digitale, care nu
sunt prevãzute pentru verificarea diodelor. Se
vor consulta intrucþiunile de folosire ale
ohmetrului.

13.Se testeazã celelalte 3 diode prin conectarea
ohmetrului între terminalul punþii ºi placa
metalicã de bazã, procedând ca mai sus.
Dacã cele douã citiri sunt similare, se înlocuieºte
puntea.

 TERMINAL BATERIE ªURUB FIXARE REGULATOR

CONECTOR
LIPIT

SE APASÃ
CONECTORUL LIPIT

PUNTE REDRESOARE

ªTIFT BLOCARE PERIE

SUPORT PERIE

RULMENT

TURBINÃ

FULIE

ARBORE

PIULIÞÃ

INEL

OHMETRU
OHMETRU

1

12.Se verificã puntea redresoare prin conectarea
ohmetrului între terminalele diodelor ºi radiator, apoi
se repetã, inversând fiºele ohmetrului. Dacã
indicaþiile ohmetrului sunt similare la cele douã
mãsurãtori, se înlocuieºte puntea.
Verificarea se repetã pentru fiecare diodã.

14.Piuliþa de fixare a fuliei se va strânge dupã ce
arborele rotorului a fost blocat cu ajutorul unei
chei hexagonale tip imbus. Cuplul de strângere
este de 54-108 N·m.

CONECTOR
 STATOR LIPIT

INEL

RULMENT

CARCASÃ

INEL
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15.Se monteazã un nou inel de etanºare în locaºul
rulmentului.

16. Se monteazã un nou inel elastic în capacul din
spate.

RULMENT CARCASÃ

17.Se monteazã suportul periilor pe capac, folosind
ºurubul izolat. Se preseazã suportul periilor cu
periile pe puntea redresoare în aºa fel încât
periile sã fie introduse în locaºurile lor, apoi se
blocheazã în aceastã poziþie cu o agrafã sau cu
un pin.

18.Se aplicã vaselinã siliconicã între punte ºi
capacul de spate pentru a îmbunãtãþi disiparea
cãldurii ºi se fixeazã puntea pe capac. Dupã
fixare, se lipesc cu cositor terminalele.

19.Se fixeazã regulatorul de tensiune ºi se
conecteazã cu puntea.

20.Se fixeazã prin nituire un capac de protecþie nou.
21.Se monteazã statorul ºi se lipesc cele 3 terminale

la puntea redresoare.
22.Se monteazã capacul exterior prin nituire.
23.Se monteazã capacul spate al alternatorului pe

ax, presând ansamblul capac faþã-rotor în
capacul spate.

24.Se monteazã ºi se strâng cele 3 ºuruburi, dupã
care se extrage pinul (agrafa) de blocare a
periilor.

Fig. 5  Alternatorul CS 130 - demontare, testare, montare

MONTARE RULMENT
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F4. SISTEMUL DE APRINDERE
F4-1. DESCRIERE GENERALA

Sistemul electric al motorului include bateria, sistemul
de aprindere, demarorul ºi alternatorul. Schemele logice
de diagnosticare (vezi secþiunea F) vor ajuta la
depistarea defectelor. Când un defect a fost localizat,
se consultã paragraful aferent, pentru detalii.

SISTEMUL DE APRINDERE
DISTRIBUITORUL
Circuitul de aprindere este compus din baterie,
distribuitor, contact de pornire, bujii, cablajul primar ºi
secundar (vezi capitolul �baterie� pentru informaþii
referioare la baterie).

DISTRIBUITORUL SI RUPTORUL ELECTRONIC
Distrbuitorul este construit ºi funcþioneazã astfel: o
bobinã indus fixatã în centrul unei piese polare cu 4 poli
corespunzãtori celor 4 cilindri ai motorului. Concentricã
ºi antrenatã de axul distribuitorului, se aflã o altã piesã
polarã prevãzutã cu 4 poli echidistanþi ºi un magnet
permanent. Rotindu-se odatã cu axul distribuitorului,
rotorul cu magnet permanent induce impulsuri electrice
în bobina indus la fiecare suprapunere a polilor celor 2
piese polare. Aceste impulsuri sunt prelucrate de
modulul de aprindere electronicã EST ºi transmise
bobinei de inducþie, rezultând impulsuri de înaltã
tensiune, care sunt distribuite bujiilor de cãtre capacul
ºi rotorul distribuitorului. Condensatorul montat pe
distribuitor are rolul de antiparazitare radio. Controlul
avansului la aprindere este realizat de catre modulul
electronic de control ECM care, monitorizând informaþii
de la diverºi senzori ai motorului, transmite comenzile
modulului de aprindere electronicã EST. Un avans la
aprindere prestabilit va intra în uz atunci când modulul
ECM este afectat. Nu se foloseºte avans vacuumatic
sau centrifugal.

AVANSUL LA APRINDERE
Valorile avansului la aprindere pentru diverse tipuri de
motoare sunt date în capitolul F. Dacã se foloseºte o
lampã stroboscopicã pentru reglarea avansului, se
conecteazã un adaptor între bujia nr.1 ºi fiºa nr.1, sau
se utilizeazã o sondã de tip inductiv. Nu se va perfora
fiºa bujiei. Odatã perforatã fiºa, va apãrea o descãrcare
de înaltã tensiune între fiºã ºi �masa� cea mai apropiatã.
Se vor urma instrucþiunile de reglaj de pe eticheta
existentã în compartimentul motorului. La unele motoare
este prevãzut un traductor magnetic pentru folosirea de
echipamente speciale de reglaj.

FIªELE DE INALTA TENSIUNE
Fiºele bujiilor folosite în sistemul de aprindere sunt de
tipul cu carbon ºi înveliº de protecþie de cauciuc siliconic
cu diametrul de 8mm. Cauciucul siliconic are proprietãþi
izolante  foarte bune atât termice cât ºi electrice. Fiºele
realizeazã o îmbinare etanºã pe bujii. Înainte de a fi
deconectate, ele se vor roti 1/2 turã. Se va acorda o
atenþie deosebitã la conectarea lãmpii stroboscopice sau
altor sonde pentru a nu le deteriora. Orice conexiuni se
vor face folosind adaptoare. NU se trage de fire pentru
a deconecta cablul, ci de fiºã.

BUJIILE
Sunt de tip rezistiv cu scaun de etanºare conic pentru
toate tipurile de motoare, exceptând cele cu chiulasa
de aluminiu. Nu se folosesc inele de etanºare la bujii.
Vezi Fig. 1 ºi 2 pentru explicarea semnificaþiei codurilor
bujiilor.
Prin folosire normalã a motorului se înþelege un amestec
de regimuri de lucru: mers în gol, mers cu vitezã scãzutã,
mers cu vitezã ridicatã. Se recomandã ocazional sau
intermitent mersul cu vitezã mare pentru ca bujiile sã
funcþioneze cu performanþe bune. La vitezã ridicatã, din
cauza temperaturilor ridicate vor fi arse ºi înlãturate
depunerile de carbon ºi oxizi de pe electrozii bujiilor,
rezultate din mersul la vitezã scãzutã sau porniri
repetate. Izolatorul bujiei este construit dintr-un mate-
rial izolant special rezistent la temperaturã ºi bun izolant
electric, cu rolul de a preveni descãrcãrile de înaltã
tensiune. Efectul Corona se manifestã prin apariþia unui
inel luminos la culoare albastrã în jurul izolaþiei, lângã
partea metalicã a bujiei. Aceasta este o evidenþã vizibilã
a existenþei înaltei tensiuni ºi nu afecteazã performanþele
aprinderii. Normal este vizibil numai la întuneric. Aceastã
descãrcare poate curãþi particulele de praf, lãsând un
sector curat pe izolator care uneori este considerat ca
scãpare de compresie între izolator ºi corpul bujiei.

CONTACTUL DE PORNIRE
Contactul mecanic de pornire este localizat pe coloana
de direcþie sub volan. Partea electricã a contactului este
separatã de partea mecanicã ºi de cheie, dar lucreazã
sincronizat, prin intermediul unei tije de comandã.
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F4-2. DIAGNOSTICARE

Bujiile uzate sau ancrasate pot funcþiona bine la turaþii
scãzute, dar nesatisfãcãtor la turaþii ridicate. Bujiile
defecte pot fi identificate dupã performanþele scãzute ale
motorului: consum mare de benzinã, putere scãzutã,
vitezã scãzutã, pornire dificilã. Bujiile funcþioneazã
necorespunzãtor ºi din cauza depunerilor de calaminã,
distanþã mare între electrozi sau izolaþie spartã.

Bujiile ancrasate se recunosc uºor dupã existenþa
depunerilor negre de carbon.

Acestea sunt rezultatul folosirii vehiculului pe distanþe
scurte ºi la viteze mici, când motorul nu atinge tempe-
ratura de lucru normalã. Alte cauze pot fi: segmenþi uzaþi,
aprindere dereglatã, carburaþie bogatã sau bujii reci. O
distanþã mare la electrozii unei bujii, dupã un numãr
redus de km parcurºi indicã folosirea motorului la vitezã

PRIMELE ªI ULTIMELE LITERE
SE REFERÃ LA TIPUL BUJIEI
CIFRELE DAU MÃRIMEA
FILETULUI ªI GAMA DE
TEMPERATURÃ:

R = CU REZISTENÞÃ
4 = FILET DE 14MM
3 = CIFRA TERMICÃ
X, L= LUNGIME FILET 19 MM
S = ELECTROD CENTRAL
      PROEMINENT

Fig. 1 Identificarea bujiilor

prima cifrã reprezintã MÃRIMEA FILETULUI
  4 = 14 mm 2 = 1/2-inch conic
  8 = 18 mm 5 = 1/2-inch
10 = 10 mm 6 = 3/4-inch
12 = 12 mm 7 = 7/8-inch

a doua cifrã reprezintã GAMA DE TEMPERATURÃ
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
RECE CALD

Fig. 2 Codificarea bujiilor

mare, sarcina motorului mult mai mare decât normal,
sau bujii prea �calde�.

Uzura excesivã mai poate fi cauzatã de strângerea
insuficientã a bujiei, cauzând supraîncãlzirea ei de cãtre
gazele de carburaþie scãpate pe lângã filet. O altã cauzã
a uzurii anormale poate fi amestecul sãrac. Izolaþia
interioarã spartã este cauzatã de regulã de manevrarea
incorectã a bujiei sau lipsei de atenþie la modificarea
distanþei dintre electrozi. Izolaþia exterioarã spartã este
rezultatul folosirii unor chei necorespunzãtoare pentru
demontarea ºi montarea bujiei. Fisura poate scãpa
neobservatã pentru început, dar va deveni vizibilã la
contactul cu umezeala sau uleiul. O fisurã sub corpul
metalic al bujiei nu poate fi vizibilã.

DISTRIBUITORUL
Vezi repararea distribuitorului pentru demontare, testare
ºi montare, atunci când acesta este demontat de pe
motor. Vezi procedee de service efectuate pe vehicul
pentru montarea ºi demontarea distribuitorului de pe
motor. Vezi capitolul G pentru diagnosticarea
distribuitorului ºi modulului EST.

F4-3. PROCEDEE DE SERVICE

DISTRIBUITORUL SI APRINDEREA
NOTA: Procedeele descrise în continuare sunt în
general valabile pentru majoritatea vehiculelor. Dacã
procedeul este diferit sau sunt necesare informaþii
suplimentare, vezi �Procedee de service efectuate
pe vehicul� pentru cazul respectiv.

DISTRIBUITORUL
PRECAUTIUNI IN VEDEREA SERVICE-ULUI
1. La efectuarea unui test de compresie se

deconecteazã cablul de alimentare al distributorului.
La deconectarea acestui conector nu se va folosi o
ºurubelniþã pentru a extrage clema de asigurare a
acestuia, existând pericolul de a o rupe.

2. Distribuitorul nu necesitã ungere periodicã.
3. Terminalul pentru tahometru (TACH) este alãturat

terminalului pentru alimentare (BAT) pe carcasa
distribuitorului.

NOTA: Terminalul pentru tahometru nu trebuie sã
fie atins la masã, acesta conducând la distrugerea
modulului de aprindere electronicã sau a bobinei de
inducþie.

4. Unghiul �DWELL� este controlat de cãtre modulul
electronic ºi nu poate fi reglat.

5. Materialul folosit la confecþionarea cablurilor de bujii
este rezistent la temperaturã ºi tensiune înaltã, dar
prezintã rezistenþã mecanicã scãzutã. Se va evita
îndoirea sau tãierea lui.

R43XLS

SCAUN CONIC
NU NECESITÃ GARNITURÃ
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REGLAREA AVANSULUI
1. Consultaþi eticheta cu datele de reglaj existente în

compartimentul motor. Se vor urma instrucþiunile
date.

2. Cu motorul oprit, se conecteazã sonda inductivã a
lãmpii stroboscopice la fiºa bujiei nr.1. Se conecteazã
cablurile de alimentare ale lãmpii urmând
instrucþiunile fabricantului.

3. Se porneºte motorul îndreptând lampa stroboscopicã
spre marcajul de pe fulia arborelui cotit. Dacã este
necesar un reglaj, se slãbeºte ºurubul de blocare al
distribuitorului. Urmând marcajul, se roteºte lent
distribuitorul pânã când se obþine suprapunerea
marcajului cu vârful indicator. Se strânge clema de
blocare a distribuitorului ºi se verificã din nou avansul.

4. Se opreºte motorul ºi se deconecteazã lampa
stroboscopicã. Se conecteazã fiºa bujiei nr.1, dacã
a fost deconectatã.

FIªELE BUJIILOR
O atenþie deosebitã se va acorda deconectãrii fiºelor de
pe bujii. Acestea se vor roti 1/2 turã mai înainte de a fi
deconectate ºi nu se va trage de cablu, ci numai de fiºã.
La reconectarea lor se va urma traseul corect, folosindu-
se clemele de prindere. Nepoziþionarea corectã a
cablurilor va conduce la descãrcãri electrice între ele,
perturbaþii radio ºi descãrcãri electrice la masã.
Se va acorda atenþie, de asemenea, montãrii fiºelor
pe bujii, astfel ca partea metalicã a fiºei sã fie corect
aºezatã pe terminalul bujiei. Pentru a verifica dacã
fiºele sunt corect cuplate pe bujii, se vor miºca lat-
eral  dupã montare. O fiºã corect cuplatã va fi rigidã;
în caz contrar, ea se va miºca elastic, fiind simþitã
elasticitatea cauciucului fiºei.

F4-4. OPERAÞII DE SERVICE EFECTUATE
PE VEHICUL

SISTEMUL DE APRINDERE

Distribuitorul

Se demonteazã

1) Borna de minus a bateriei.
2) Capacul distribuitorului cu bobina de inducþie.
3) Conectoarele bobinei de inducþie ºi ale modulului de

aprindere EST.
4) Clema de fixare a distribuitorului.
5) Piuliþa de fixare a distribuitorului.
6) Distribuitorul. Se marcheazã poziþia de antrenare a

distribuitorului pe carcasa lui.

Se monteazã

1) Distribuitorul. Se aliniazã marcajul de pe piesa de
antrenare ºi carcasa distribuitorului.

2) ªuruburile clemei de fixare a distribuitorului.
3) Piuliþa de fixare a axului distribuitorului.
4) Conectoarele bobinei de inducþie ºi modululului de

aprindere.
5) Fiºele de înaltã tensiune.
6) Borna de minus a bateriei.

Bobina de inducþie

Se demonteazã

1) Borna de minus a bateriei.
2) Conectorul distribuitorului.
3) Fiºa de înaltã tensiune.
4) ªuruburile de fixare a bobinei ºi bobina.

Se monteazã

1) Bobina de inducþie.
2) ªuruburile de fixare a bobinei.
3) Fiºa de înaltã tensiune.
4) Conectorul distribuitorului.
5) Borna de minus a bateriei.
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Fig. 3 Ansamblul distribuitor

  1.CAPACUL DISTRIBUITORULUI
  2.ªURUB
  3.ROTORUL DISTRIBUITORULUI
  4.AX PRINCIPAL
  5. INEL SIGURANÞÃ
  6.DOP
  7.ªURUB
  8.PIESÃ POLARÃ ªI BOBINA
   9. MODULUL DISTRIBUITORULUI
10. GARNITURÃ
11. CARCASÃ
12. ORING
13. ARC
14. ªAIBÃ
15. ARCUL PIESEI DE ANTRENARE
16. PIESÃ DE ANTRENARE
17. BOLÞ
18. CONECTOR ELECTRIC
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DEMONTAREA, TESTAREA ªI MONTAREA
DISTRIBUITORULUI
DISTRIBUITORUL HEI

2. Se verificã bobina de aprindere pentru bobinaje
întrerupte sau scurtcircuite la masã.
Poz. 1 � Pe scalã mare (MΩ). Rezistenþa va fi foarte

mare (infinit). Dacã nu corespunde, se
înlocuieºte bobina.

Poz. 2 � Pe scalã micã (Ω). Rezistenþa va fi foarte
micã sau 0. În caz contrar, se înlocuieºte
bobina.

Poz. 3 � Pe scalã mare (MΩ). Rezistenþa va fi finitã.
Dacã este infinit, se înlocuieºte bobina.

VERIFICAREA BOBINEI INDUS

3) Se demonteazã rotorul ºi conectorul bobinei indus
de la modulul EST.

4) Se conecteazã ohmetrul. Etapa 1 ºi Etapa 2.
5) Se observã ohmetrul miºcând firele bobinei pentru

a observa eventualele întreruperi intermitente.
Etapa1 � Rezistenþã infinitã. Dacã nu corespunde,

bobina indus este defectã.
Etapa 2 � Rezistenþã stabilã între 500-1500 Ω. Dacã

nu corespunde, bobina indus este defectã.

DEMONTAREA AXULUI DISTRIBUITORULUI
6) Se demonteazã arcul. Se marcheazã piesa de co-

mandã a axului ºi axul în vederea reasamblãrii
corecte. Se aºeazã butucul axului pe o prismã V.
Nu se va aºeza pe piesa de comandã. Se extrage
bolþul de fixare al piesei de comandã, apoi piesa de
comandã. Se rectificã eventualele bavuri din jurul
bolþului ºi se demonteazã axul.

1) Distribuitor cu bobinã de aprindere separatã.

VERIFICAREA BOBINEI DE APRINDERE

TERMINAL
CONECTOR
 CO BLOCARE

B+

C-

BORNÃ MASÃ

TERMINAL B
 TERMINAL C ªI
 TUROMETRU

OHMETRU

OHMETRU

OHMETRU

2

3
1

FIRE BOBINÃ
INDUS
DECONECTATE DE
LA MODUL

ANSAMBLU MODUL BOBINÃ INDUS

MODUL

OHMETRU

1
OHMETRU

2
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DEMONTAREA RUPTORULUI ELECTROMAGNETIC
MONTAREA DISTRIBUITORULUI
10) Se curãþã suprafeþele de îmbinare ale modulului cu

distribuitorul ºi se ung cu vaselinã siliconicã pentru
a ajuta la disiparea cãldurii.

11) Se monteazã modulul pe distribuitor. Se cupleazã
conectorul electric.

12) Se monteazã bobina indus ºi ºaiba de siguranþã.
13) Se monteazã axul, piesa de comandã ºi bolþul ei.
14) Se roteºte axul, urmãrind ca piesele polare sã nu

se atingã.
15) Dacã se ating, se slãbeºte bobina ºi se regleazã

poziþia ei în aºa fel încât piesele sã nu se atingã.
16) Se monteazã rotorul ºi capacul distribuitorului.

7) Se demonteazã ºaiba de siguranþã.
8) Se ridicã bobina de pe distribuitor.

DEMONTAREA MODULULUI DE APRINDERE EST
9) Se decupleazã conectorul electric de la modul, apoi

se demonteazã cele 2 ºuruburi de fixare. Se testeazã
modulul cu ajutorul unui tester special.

ANSAMBLU RUPTOR
ELECTROMAGNETIC

"C"-ªAIBÃ ONDULATÃ

SE APLICÃ LUBRIFIANT

 MODUL

FLANªÃ
ANTRENARE

ªTIFT
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F5. CABLAJUL ELECTRIC AL MO-
TORULUI
F5-1. DESCRIERE GENERALA

Sistemul electric al motorului include bateria, sistemul
de aprindere, demarorul ºi alternatorul.
Schemele logice de diagnosticare (vezi secþiunea F) vor
ajuta la depistarea defectelor. Când un defect a fost
localizat, se consultã paragraful aferent pentru detalii.

F5-2. REPARAREA CABLAJULUI ELEC-
TRIC

Cablajul electric al modulului de control ECM conecteazã
electric ECM la diverºi solenoizi, senzori, sau
întrerupãtoare din compartimentul motor. Modulul ECM
este localizat în interiorul vehiculului.
Majoritatea conectoarelor din compartimentul motoru-
lui sunt protejate împotriva umiditãþii ºi prafului care ar
putea oxida contactele electrice. Aceastã protecþie este
necesarã din cauza tensiunilor ºi curenþilor de valori mici
care circulã prin sistemul electronic. Conectoarele de
tipul mamã-tatã sunt asigurate între ele cu o clemã de
siguranþare. Un sistem suplimentar de siguranþã
blocheazã conectorul metalic în carcasa de plastic

1. SE ÎNLÃTURÃ IZOLAÞIA EXTERIOARÃ.
2. SE DESFACE ECRANUL DE ALUMINIU FÃRÃ A ÎNLÃTURA BANDA

IZOLANTÃ MYLAR.

3. SE DEZRÃSUCESC FIRELE ªI SE DEZIZOLEAZÃ DUPÃ NECESITATE. 3. SE LIPESC FIRELE 2 CÂTE 2 FOLOSIND COSE DE JONCÞIUNE ªI
ALIAJ DE LIPIT

1. SE LOCALIZEAZÃ CABLUL DEFECT.
2. SE DEZIZOLEAZÃ DUPÃ NECESITATE.

CABLU RÃSUCITCABLU RÃSUCIT-ECRANAT

4. SE IZOLEAZÃ JONCÞIUNEA CU BANDÃ ADEZIVÃ.
5. SE RÃSUCESC FIRELE ªI SE FIXEAZÃ.

(cuplã). Conectoarele de tipul �turnat� necesitã înlocuirea
completã, aceasta implicând legarea noului conector la
cablajul electric (Fig. 4).

CABLAJUL ELECTRIC
Cablajul electric va fi înlocuit numai cu cablaj cu serie
de fabricaþie identicã. Dacã este necesarã înlocuirea
unor conductori în cablaj, se vor folosi numai conductori
cu izolaþie rezistentã la temperaturã.
Conectarea conductorilor se va face prin lipire cu cositor
pentru a asigura un contact electric bun (Fig. 4).
Se va acorda o atenþie deosebitã la schimbarea
terminalelor în conectori sau la mãsurãtori electrice care
se fac pe conectori, pentru a nu produce scurtcircuite
între terminalele opuse. Prin scurtcircuite se pot
deteriora componente ale sistemului.
Nu se fac mãsurãtori prin perforarea înveliºului protec-
tor al conectoarelor.

COSE ªI ALIAJ DE LIPIT

 MYLAR

FIR DE ECRANAJ

Fig. 1  Repararea cablajului electric

6. SE IZOLEAZÃ TOTUL CU BANDÃ IZOLANTÃ ADEZIVÃ.

FIR DE ECRANAJ

4. SE LIPESC FIRELE FOLOSIND COSE DE JONCÞIUNE ªI ALIAJ DE
LIPIT. SE IZOLEAZÃ FIECARE FIR.

5. SE IZOLEAZÃ CU BANDA DE MYLAR ªI SE ÎNFÃªOARÃ FIRUL DE
ECRANAJ  NEIZOLAT.
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În timpul diagnosticãrii este dificil de localizat vizual
circuitele  întrerupte deoarece contactele oxidate sau
cuplate necorespunzãtor sunt ascunse în conectori.
Uneori prin miºcarea unui conector, cablu sau senzor
se remediazã contactul imperfect. Aceastã manevrã va
fi încercatã întotdeauna când este cazul unui circuit sau
senzor întrerupt. Înainte de repararea unui conector, se
va identifica tipul conectorului, deoarece existã tipuri de
conectoare diferite, dar cu aspect exterior similar ºi care
se reparã prin metode diferite. Tipul conectoarelor ºi al
terminalelor sunt listate în catalogul de piese schimb.

CONECTOARELE
CONECTOARELE DE TIP �ETANS� (WEATHER PACK)
Unele din conectoarelele folosite sunt de tipul etanº
�weather pack� (protejat la intemperii). În figura 2 se
poate vedea un astfel de conector împreunã cu scula
specialã necesarã pentru înlocuirea terminalelor. Dacã
se încearcã înlocuirea folosind o altã sculã decât cea
recomandatã, se vor deteriora iremediabil terminalele
conectorului.Odatã deformate, ele nu se mai pot
îndrepta.
La cuplarea a douã conectoare, asiguraþi-vã cã acestea
sunt cuplate perfect ºi inelul de etanºare al terminalelor
este bine aºezat. O clemã articulatã asigurã un blocaj
suplimentar pentru conector în cazul în care prima clemã
nu este corect aºezatã. Acest tip de conectoare nu vor
fi înlocuite cu unele normale. Instrucþiuni de folosire vor
fi gãsite ºi în ambalajul conectorului.

CONECTOARE DE TIP TRIPLU COMPACT
(COMPACT THREE)
Conectoarele de tip �triplu compact� sunt similare ca
aspect exterior cu cele de tipul �etanº�, dar nu
beneficiazã de sistemul de etanºare ºi sunt folosite acolo
unde condiþiile de mediu o permit. Ele vor fi întâlnite de
exemplu la solenoizii de control ai ventilaþiei. Pentru
repararea lor se vor folosi metode normale, nefiind
necesarã o sculã specialã. Nu se va folosi scula
prevãzutã pentru conectoarele de tip �etanº�.

CONECTOARELE DE TIP METRI-PACK SERIES 150
Pentru conectarea unor senzori la cablajul electric sunt
folosite uneori conectoarele de tip �METRIC� sau
�METRI-PACK�. Ele pot fi folosite la senzorul de tem-
peraturã al lichidului de rãcire, sau la modulul de
aprindere electronicã. Ele mai sunt numite �Pull-to-seat�
(�monteazã prin tragere�) deoarece pentru a monta un
terminal într-un astfel de conector, firul se introduce
prima datã în garnitura de etanºare, apoi în carcasa
conectorului, se sertizeazã terminalul la fir apoi, trãgând
înapoi firul, se aºeazã terminalul în conector (Fig. 3).

1. SE DESFACE CLEMA ARTICULATÃ DE SIGURANÞÃ

2. SE SCOATE TERMINALUL FOLOSIND SCULA SPECIALÃ

SCULÃ PENTRU ÎNLOCUIT TERMINALE
J 28742, J 38125-10 SAU BT-8234-A

3. SE TAIE FIRUL LÂNGÃ GARNITURA DE ETANªARE

4. SE ÎNLOCUIEªTE TERMINALUL
   A. SE MONTEAZÃ O GARNITURÃ NOUÃ PE FIR
   B. SE DEZIZOLEAZÃ FIRUL PE O LUNGIME DE 5mm
   C. SE SERTIZEAZÃ TERMINALUL PE FIR ªI SE AªEAZÃ GARNITURA

5. SE INTRODUCE TERMINALUL ÎN CONECTOR
    ªI SE BLOCHEAZÃ

6. SE ÎNCHIDE CLEMA A DOUA DE BLOCAJ

Fig. 2  Repararea unui conector �etanº�

1. TERMINALUL MAMÃ TIPUL
METRIC SERIE 150

2. CLEMÃ DE AUTOBLOCARE
3. SCULÃ
4. CARCASA CONECTORULUI
5. GARNITURÃ

Fig. 3  Înlocuirea terminalelor la conectorul de tip
metric serie 150

SE APASÃ

GARNITURÃ

FIR
 GARNITURÃ

CONECTOR
TATÃ

CONECTORUL
  MAMÃ

1

2

4

5
2

1

3

A

B
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Pentru a demonta un terminal se procedeazã astfel:
1) Se trage garnitura de etanºare înapoi pe fir.
2) Se introduce o sculã ascuþitã (Fig. 3) între conector

ºi terminal ºi se deblocheazã clema terminalului (2).
Se împinge firul cu terminalul afarã din conector.
Dacã terminalul va trebui refolosit, se va aduce clema
de blocaj în poziþia iniþialã (Fig. 3).

CONECTOARE DE TIP MINIATURA (MICRO-
PACK)
Unele din conectoarele cu care cablajul electric este
conectat la ECM sunt de tipul miniaturã (Fi. 4).
Înlocuirea terminalelor la aceste conectoare necesitã
folosirea unei scule speciale.

1. CABLU

2. TERMINAL

1. SE PRINDE CABLUL ÎNTRE DEGETE ªI SE ÎMPINGE TERMINALUL
ÎN POZIÞIA CEA MAI ÎNAINTATÃ.

2. SE INTRODUCE SCULA J33095 SAU  J 38125-12 ÎN ORIFICIUL
CONECTORULUI. A NU SE FOLOSI UN VÂRF ASCUÞIT
CONVENÞIONAL PENTRU ACEASTÃ OPERAÞIE.

3. ÞINÂND SCULA ÂN ACEASTÃ POZIÞIE SE TRAGE DE CABLU
EXTRÃGÂND TERMINALUL DIN CONECTOR.

4. SE VERIFICÃ VIZUAL ªI DACÃ TERMINALUL ESTE DETERIORAT
SE ÎNLOCUIEªTE.

5. SE INTRODUCE NOUL TERMINAL ÎN CONECTOR PRESÂND UªOR
PÂNÃ CÂND CLEMA AUTOBLOCANTÃ ESTE FIXATÃ.

3.  CLEMÃ DE AUTOBLOCARE

 4. SCULÃ

Fig. 4  Înlocuirea unui terminal la conectorul de tip miniaturã (micro pack)

1

3
4

2

SCULE NECESARE LA REPARAREA
SISTEMULUI ELECTRIC
- Scaner pentru citirea defectelor la conectorul de
diagnosticare ALDL.
- Turometru
- Lampã de test.
- Ohmetru.
- Voltmetru digital cu impedantã internã 10 MΩ.
− Manometru de vacuum.
- Conductori de legãturã pentru diagnosticare.
Când procedeul de test o cere, se va folosi lampã de
test sau un voltmetru. Nu se vor interschimba. Vezi Fig.
5 - Scule necesare.
Pentru detalii necesare la folosirea sculelor se vor
consulta  recomandãrile fabricanþilor.
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VOLTMETRU -  Tensiunea este mãsuratã prin conectarea
voltmetrului în paralel cu un circuit. Se recomandã folosirea
unui voltmetru digital cu 10 MΩ impedanþã internã, deoarece
având o impedanþã mare de intrare el nu va mai influenþa
circuitul asupra cãruia se face mãsurarea.

AMPERMETRU - Se va folosi un ampermetru care are
posibilitatea de a mãsura curenþii foarte mici. Se vor consulta
instrucþiunile lui de folosire pentru informaþii suplimentare.
� Majoritatea mãsurãtorilor fãcute pe autoturism vor fi fãcute

în curent continuu.

OHMETRU - Mãsoarã rezistenþa unui circuit direct în Ω.
Consultaþi instrucþiunile de folosire pentru informaþii
suplimentare.

� �OL� afiºat pe toate gamele de mãsurã indicã un cir-
cuit deschis sau întrerupt.

� �Zero� afiºat pe toate gamele de mãsurã indicã un
scurtcircuit.

� Un contact imperfect va fi afiºat ca o valoare instabilã.
� Gamele de mãsurã.

200 � Afiºeazã direct rezistenþa în ohmi.
2K, 20K, 200K � Afiºeazã rezistenþa în mii de ohmi.
2M and 20M � Afiºeazã rezistenþa în milioane de
ohmi.

POMPA DE VID CU APARAT INDICATOR 508 MM/COL
HG.MINIM
Se va folosi manometrul pentru a mãsura depresiunea în
galeria de admisie ºi pompa pentru verificarea senzorilor de
vacuum, solenoid sau supape.

LAMPA DE CONTROL FARA SURSA PROPRIE
Este folositã la controlul unor circuite complete, circuite de
masã sau tensiuni.

TUROMETRUL
Trebuie sã fie prevãzut cu o sondã inductivã.

Fig. 4  Scule speciale (1 / 2)

MULTIMETRU DE ÎNALTÃ IMPEDANÞÃ
(VOLTMETRU DIGITAL)
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Fig. 6  Scule speciale (2 / 2)

SCANNER-1 - TESTER DE DIAGNOSTICARE
Testerul este portabil ºi se foloseºte la diagnosticarea sistemului
de alimentare ºi al sistemului de control al emisiilor poluante.
Poate fi folosit pentru a analiza funcþionarea altor module de
control electronice.

T100-GM CAMS (SISTEM COMPUTERIZAT DE ANALIZA
PENTRU REPARAREA AUTOMOBILELOR)
Este folosit în atelierele de reparaþii pentru intervenþii dificile sau
defecþiuni intermitente.
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G. CONTROLUL FUNCÞIONABILI-
TÃÞII SI EMISIILOR POLUANTE

G-1. INFORMAÞII GENERALE

FUNCÞIONABILITATE
Procedeele de diagnosticare a funcþionabilitãþii se pot
aplica diverselor sisteme utilizate direct în construcþia
automobilelor. Procedeele sunt bazate pe considerentul
cã vehiculul a funcþionat corect pânã la un moment dat,
iar problema se datoreazã uzurii, timpului, prafului sau
altor cauze. Se începe cu introducerea care urmeazã.
Aceasta va descrie un procedeu sistematic de diag-
nosticare.
Orice component deconectat în timpul diagnosticãrii va
fi reconectat. Acesta include: cabluri, furtune, cuplaje,
etc. Când se demonteazã filtrul de aer, se vor obtura
racoardele furtunelor care pot cauza pierderi de aer.

EMISIILE POLUANTE
Sistemul de control al emisiilor poluante din gazele de
eºapament are rolul de a micºora nivelul acestora,
menþinând în acelaºi timp un consum scãzut de
carburant ºi o bunã funcþionabilitate.

PLANIFICAREA OPERAÞIILOR DE INTREÞINERE
Se va consulta �Manualul de Service� al vehiculului
pentru operaþiile de întreþinere care trebuie efectuate
în vederea pãstrãrii nivelului emisiilor poluante scãzut.

CONTROL ELECTRONIC AL MOTORULUI
Toate motoarele sunt echipate cu un modul electronic
de control ECM care controleazã sistemul de aprindere.
Modelul ECM modificã raportul aer/carburant,
controlând circulaþia benzinei prin injectare. În plus, ECM
controleazã avansul la aprindere, pompa de benzinã ºi
alte sisteme.
Este important a se trece în revistã componentele ºi
schemele electrice ale sistemului, pentru a determina
care sisteme sunt controlate de ECM ºi care sisteme
nu sunt controlate de ECM.

CONÞINUTUL ACESTUI CAPITOL
Fiecare motor este echipat cu sistemul de control care
sã reducã emisiile poluante, menþinând un consum
redus de carburant ºi o bunã funcþionalitate. Acest capi-
tol explicã:
  � Cum se foloseºte capitolul G1 pentru motoarele

MPFI.
  � O scurtã descriere a sistemelor folosite pentru

controlul injecþiei ºi emisiilor poluante.
  � Abrevieri folosite în capitolul �Funcþionabilitatea ºi

controlul emisiilor�.
  � Informaþii utile despre cablajul electric folosit cu ECM.
  � Scule speciale folosite pentru diagnosticarea sau

repararea unui sistem.
Înaintea verificãrii unui sistem se vor considera ur-
mãtoarele recomandãri.

BLOCAREA ROÞILOR
Roþile conducãtoare ale unui vehicul vor fi întotdeauna
blocate înainte de a verifica un sistem.

FUNCÞIONAREA ÎN BUCLÃ DESCHISÃ A ECM
La unele motoare senzorul de oxigen se va rãci dupã o
scurtã perioadã de funcþionare la turaþia de mers în gol.
Aceastã rãcire va trece sistemul ECM în �buclã
deschisã�. Pentru a trece sistemul în �buclã deschisã�
se va rula motorul cu clapeta de aer parþial deschisã,
accelerându-se de câteva ori pânã când sistemul trece
în �buclã închisã�.

VERIFICAREA VIZUALÃ
Una dintre cele mai importante verificãri care trebuie
efectuate, ca parte a oricãrei diagnosticãri, este
verificarea vizualã. Aceasta poate duce deseori la
rezolvarea problemei fãrã a mai continua investigaþiile.
Se vor verifica toate furtunele de vacuum pentru:
poziþionare corectã, tãieturi, crãpãturi, deconectãri. Se
va acorda atenþie furtunelor mai greu de vãzut de sub
filtrul de aer, compresorul aerului condiþionat, alterna-
tor, etc. Se verificã toate cablajele din compartimentul
motor pentru bune conexiuni, urme de arsuri, tãieturi,
atingeri cu elemente calde ale sistemului de evacuare
sau margini ascuþite. Inspecþia vizualã fiind foarte
importantã, se va efectua integral, cu mare atenþie.

CUNOªTINÞE DE BAZÃ NECESARE
Înainte de folosirea acestei secþiuni a manualului tre-
buie clarificate câteva domenii cu care este necesar a
fi familiari. Fãrã aceste cunoºtinþe veþi avea dificultãþi
în folosirea procedeelor de diagnosticare cuprinse în
acest capitol.

BAZELE CIRCUITELOR ELECTRICE
� teoria de bazã a circuitelor electrice
� semnificaþia noþiunilor de AMP, VOLT, OHM
� ce se întâmplã într-un circuit cu un conductor

întrerupt sau scurtcircuitat
� citirea ºi înþelegerea schemelor electrice
� un scurtcircuit la masã este denumit �scurt la masã�

pentru a-l deosebi de un scurtcircuit între 2 cabluri.

UTILIZAREA APARATELOR DE VERIFICARE A
CIRCUITELOR
� folosirea lãmpii de test
� folosirea ºi conectarea unui tahometru
� folosirea unor ºtrapuri pentru scurtcircuitarea unor

componente în vederea testãrii
� se va avea în vedere a nu se deforma terminalele

conectorilor în timpul testãrii.

FOLOSIREA MULTIMETRULUI DIGITAL(DVOM)
� folosirea DVOM pentru mãsurarea tensiunilor,

rezistenþelor, curenþilor
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senzor, cablajul electric aferent ºi ECM. Pentru citirea
codurilor de defect memorate în ECM se foloseºte
conectorul de test ALDL.

CONECTORUL DE TEST (ALDL)
Conectorul de test ALDL este localizat în interiorul
vehiculului (Fig. 1). El are terminalele folosite pe liniile
de montaj pentru a testa funcþionalitatea motorului.
Terminalul �B"  este terminalul de diagnostic ºi poate fi
conectat la terminalul �A", sau la masã pentru a trece
ECM în modul �DIAGNOSTIC�.
Conectorul ALDL este folosit de asemenea pentru citirea
datelor seriale de la ECM cu ajutorul unui SCANNER.
Aceste date seriale sunt folosite pe larg în cursul
manualului.

MODUL �DIAGNOSTIC�
Dacã terminalul de diagnostic �B� este legat la masã cu
cheia de contact în poziþia �motor� ºi motorul oprit,
sistemul va intra în �MODUL DIAGNOSTIC�. În acest
mod, ECM va lucra astfel:

Fig. 1  Conector ALDL

1. Va afiºa un cod de defect 12 semnalizându-l cu aju-
torul SES-ului. Codul 12 este semnalizat prin
aprinderea SES-ului o datã scurt, urmat de o pauzã
ºi apoi de douã ori scurt. El va fi semnalizat de 3 ori
consecutiv. Dacã în memoria ECM nu existã alte
coduri de defect, acest cod va fi semnalizat pânã
când terminalul �B� de la ALDL este deconectat de
la masã. Codurile de defect pot fi citite numai cu
motorul oprit.

INFORMAÞII UTILE PENTRU DIAGNOSTICARE
Modulul de control electronic ECM este prevãzut cu un
sistem de autotest (autodiagnosticare) care detecteazã
orice funcþionare anormalã ºi avertizeazã printr-un cod
de defect. În continuare sunt informaþii despre modul
cum ECM afiºeazã un defect ºi cum acesta corespunde
unui cod de defect memorat în ECM.

INDICATORUL �REPARARE URGENTÃ MOTOR� (SES)
Acest indicator este localizatã în bord ºi are douã funcþii:
  � Avertizeazã conducãtorul autovehiculului de apariþia

unei defecþiuni, deci vehiculul va trebui verificat cât
mai curând posibil.

  � Este folosit de cãtre tehnician pentru citirea codului
de defect, ajutând astfel la diagnosticare.

Ca orice indicator de control, se va aprinde cu cheia de
contact în poziþia �MOTOR� ºi cu motorul oprit. Când
motorul este pornit, indicatorul se va stinge. Dacã a
rãmas aprinsã, rezultã cã sistemul de autodiagnosticare
a sesizat o defecþiune. Dacã defecþiunea dispare,
indicatorul se va stinge dupã aproximativ 10 secunde,
dar codul de defect va rãmâne memorat în ECM.
Schemele logice de diagnosticare din Capitolul G2 sunt
concepute sã permitã diferenþierea dintre un defect
intermitent sau unul permanent. Un cod de defect
�intermitent� nu este semnalizat de SES, el fiind în
schimb reþinut în memoria ECM. Cauza cea mai
probabilã a acestui tip de defect este un contact imper-
fect. Un cod de defect permanent este semnalizat de
SES ºi prezent în timp ce se depaneazã sistemul.
Tabelul cu semnificaþia codurilor de defecte va ajuta la
localizarea lor.

CODURILE DE DEFECT
Modulul ECM este un adevãrat computer. El foloseºte
senzori pentru a monitoriza funcþionarea multor pãrþi
componente ale motorului. În memoria lui sunt stocaþi
parametrii normali de funcþionare ai senzorilor în diverse
condiþii de funcþionare. Atunci când va constata o
diferenþã mare dintre datele reale ºi cele memorate, ECM
va comanda aprinderea indicatorului SES din bord,
memorând concomitent codul defecþiunii.
Codul de defect localizeazã circuitul de unde provine
defecþiunea. Prin circuit se înþelege spre exemplu un

� DVOM este analizat în paragraful �Scule speciale�
ale acestui capitol.

A

B

F

L

M

IDENTIFICAREA TERMINALELOR

MASÃ T.C.C.(DACÃ E FOLOSIT)

TERMINAL DE DIAGNOSTIC DATE SERIALE DE LA TCM

DATE SERIALE DE LA ECM
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2. Afiºeazã orice cod de defect memorat, cu ajutorul
SES-ului. Fiecare cod va fi semnalizat de 3 ori
consecutiv, urmat de codul 12. Dacã este afiºat un
cod de defect, se va cãuta semnificaþia lui în tabelul
cu semnificaþia codurilor. Tabelul va determina dacã
defectul este de naturã permanentã sau intermitentã.

3. Poate activa toate releele comandate de ECM, cu
excepþia releului pompei de benzinã.

4. Comandã ventilul de control a turaþiei de mers în gol
IAC în poziþia �complet deschis�.

ªTERGEREA CODURILOR DE DEFECT
Când ECM sesizeazã o funcþionare anormalã, codul de
defect va fi memorat iar SES-ul se va aprinde. Dacã
defecþiunea este intermitentã, SES-ul se va stinge dupã
10 secunde de la dispariþia defecþiunii. Codul de defect
va rãmâne însã memorat în ECM, pânã când se va
întrerupe alimentarea acestuia. Deconectarea bateriei
pentru 10 secunde va duce la ºtergerea tuturor codurilor
de defect memorate.
Acestea vor fi ºterse dupã ce defecþiunile au fost
remediate. De asemenea, unele diagrame de
diagnosticare vor cere ºtergerea codurilor de defect
înainte de folosirea lor. Aceasta va permite ECM sã
memoreze codurile în timp ce se parcurge secvenþa
logicã de diagnosticare, permiþând astfel o depistare
mai rapidã a defectului.

NOTÃ: Pentru a preveni deteriorarea ECM, cheia de
contact trebuie sã fie în poziþia �OFF" la conectarea sau
deconectarea alimentãrii ECM (de exemplu cablul de la
baterie, conector ECM, siguranþã ECM, etc.).

ADAPTABILITATEA MODULULUI ECM
ECM are posibilitatea de a face mici corecþii în timpul
funcþionãrii pentru a se adapta unor variaþii care intervin
ºi a îmbunãtãþi funcþionarea motorului. Dacã bateria este
deconectatã pentru reparaþii, iar pentru ºtergerea
codurilor de defect, aceste �corecþii� vor fi ºterse ºi ele,
urmând ca ECM sã le înveþe din nou. Din acest motiv
este posibil sã se observe o schimbare a performanþelor
vehiculului. Pentru a �învãþa� corecþiile dupã o
deconectare a bateriei, se va conduce vehiculul în
condiþii normale de temperaturã, cu alternãri de mers la
vitezã moderatã ºi la turaþie de mers în gol, pânã când
performanþele vehiculului sunt restabilite.

FUNCÞIONABILITATE SI CONTROLUL EMISIILOR

CUPRINSUL CAPITOLULUI
Capitolul este divizat în trei subcapitole:

CAPITOLUL G2: PUNCTELE DE PLECARE SI TABE-
LUL CODURILOR
� Verificarea circuitelor de diagnosticare.
� Tabele de diagnosticare pentru: sistemul de

alimentare, �motorul nu porneºte�.
� Tabelul codurilor de defect.

CAPITOLUL G3: SIMPTOME
Diagnosticare bazatã pe simptome de funcþionare,
nefiind memorate coduri de defect.

CAPITOLUL G4: COMPONENTELE SISTEMULUI
� Descrierea circuitelor.
� Operaþii de service efectuate pe vehicul.
� Diagramele de verificarea funcþionãrii componentelor.

� CONTACT PE POZIÞIA �MOTOR", MOTORUL OPRIT
� ESTE APRINS SES?

DA

�SE SCURCIRCUITEAZÃ A CU B DE LA ALDL
�SES SEMNALIZEAZÃ CODUL 12?

DA

SCANERUL CITEªTE DATELE ECM?

DA

MOTORUL PORNEªTE?

DA

SUNT AFIªATE CODURI DE DEFECT?

DA

SE CONSULTÃ TABELUL
CU CODURILE DE DEFECT.
SE ÎNCEPE CU CODUL CEL
MAI MIC

NU

VEZI TABELUL  A-1

VEZI TABELUL A-2

NU

NU

NU

VEZI TABELUL  A-2

VEZI TABELUL A-3

SE SCANEAZÃ DATELE SERIALE.
DACÃ TOATE SUNT BUNE, VEZI
SIMPTOME DE FUNCÞIONABILI-
TATE ÎN CAPITOLUL  �B".

NU

CAPITOLUL C, SISTEME

Fig. 2 Procedee de diagnosticare. Generalitãþi
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CAPITOLUL G2
Procedee de diagnosticare - Generalitãþi
Acesta este punctul de plecare pentru procedeele de
diagnosticare. Diagramele logice de diagnosticare se
referã la funcþionarea ECM ºi cu ajutorul lor se va
determina dacã ECM funcþioneazã normal. Acest capi-
tol trateazã diagnosticarea sistemului de injecþie controlat
de ECM, cu ajutorul diagramelor logice ºi a codurilor de
defect afiºate. La abordarea unei defecþiuni se vor urma
cele trei faze care urmeazã:
1. Sistemul de autodiagnosticare de pe vehicul

funcþioneazã?  Aceasta se poate verifica cu ajutorul
diagramei logice �Testarea sistemului de autodi-
agnosticare."  Întotdeauna o diagnosticare se va
începe cu aceastã verificare.

� Dacã sistemul de autodiagnosticare nu funcþioneazã
diagrama logicã �Testarea sistemului de autodi-
agnosticare" vã conduce la o diagramã din Capitolul
G2 cu ajutorul cãreia se poate corecta defecþiunea.

� Dacã sistemul de autodiagnosticare funcþioneazã, se
trece la faza urmãtoare.

2. Existã coduri de defect în memoria ECM ?
� Dacã existã un cod de defect în memorie, se merge

direct la tabelul cu semnificaþia codurilor de defect
în Capitolul G2. Se determinã astfel dacã defecþiunea
este încã prezentã.

� Dacã nu existã coduri de defect memorate, urmã-
toarea fazã este:

3. Se scaneazã datele seriale. Aceasta implicã citirea
datelor seriale cu ajutorul unui scaner dedicat acestui
scop. Informaþii despre aceste scanere, precum ºi
semnificaþia datelor afiºate de ele se vor gãsi în ur-
mãtoarele paragrafe. Datele �nominale� (pentru un
sistem în stare bunã de funcþionare) se gãsesc pe
contrapagina diagramei �Testarea sistemului de
autodiagnosticare�.

Acest procedeu conduce la rezolvarea defecþiunii în
timpul cel mai scurt.

SCANERUL
Conectorul ALDL localizat sub panoul de bord are o
multitudine de informaþii disponibile la terminalul �M�.
Pentru citirea acestor informaþii sunt disponibile câteva
tipuri de scanere. Dacã pentru diagnosticare este folosit
scanerul, nu mai este necesarã folosirea diagramelor
logice. Scanerul nu localizeazã defectul, dar oferã
suficiente informaþii care, combinate cu o bunã înþelegere
a funcþionãrii sistemului, duc la rezolvarea defecþiunii
survenite, mai rapid decât în cazul folosirii altor
echipamente.
În unele cazuri, scanerul poate oferi informaþii care sunt
foarte greu accesibile cu alte echipamente.

Modul normal (Deschis)
În acest mod, nu toate sistemele echipate cu ECM pot
transmite date seriale.
La motoarele care pot fi monitorizate în acest mod, o
serie de parametri pot fi fi citiþi fãrã a schimba condiþiile
de funcþionare. Parametrii accesibili în acest mod diferã
de la motor la motor.

FOLOSIREA SCANERULUI SI DISPONIBILITÃÞILE
SALE
Scanerul permite o verificare rapidã a tuturor senzorilor
ºi contactelor folosite de ECM. De asemenea, permite
monitorizarea continuã a sistemului, chiar în timpul
funcþionãrii, fãcând posibilã localizarea unor defecte
datorate întreruperilor sau contactelor imperfecte.

Defectele intermitente
Scanerul este foarte util în depistarea defectelor
intermitente. El poate fi cuplat la sistem în timp ce ve-
hiculul este condus, pentru a înregistra datele în timp
ce lampa de avarie se aprinde intermitent sau motorul
are momente de funcþionare necorespunzãtoare. Dacã
se poate stabili intuitiv în care subansamblu se aflã
defecþiunea, scanerul va fi poziþionat sã monitorizeze
chiar acest subansamblu, în timp ce vehiculul este
condus. Dacã nu se poate stabili care este subansamblul
defect, se vor monitoriza pe rând toate subansamblele,
urmãrind indicaþiile scanerului pentru a stabili unde existã
o schimbare intermitentã a parametrilor.
Scanerul poate fi, de asemenea, folosit în compararea
performanþelor unui motor care funcþioneazã neco-
respunzãtor, cu ale unuia care funcþioneazã bine. De
exemplu, un senzor poate avea variaþii în funcþionare
fãrã a declanºa un cod de defect. Comparându-l cu unul
bun, se poate descoperi defectul. Avantajul folosirii
scanerului este economia de timp ºi evitarea înlocuirii
inutile a unor piese bune.
Secretul utilizãrii cu succes a scanerului constã în
abilitatea tehnicianului de a înþelege funcþionarea
sistemului pe care îl testeazã, cât ºi disponibilitãþile
aparatului. În concluzie, va trebui studiat cu atenþie
manualul de utilizare al scanerului. Urmãtoarele
informaþii vor descrie posibilitãþile scanerului ºi modul
cum se pot utiliza în diagnosticare.

CAPITOLUL G3
SIMPTOME DE FUNCÞIONABILITATE
Înainte de a analiza orice simptome de funcþionabilitate,
se va începe cu Capitolul G2 - �Verificarea sistemului
de autodiagnosticare�. În capitolul G2 este descrisã
verificarea ECM, care poate crea probleme de
funcþionabilitate. Este inclusã o descriere a fiecãrui
simptom, acesta ducând la stabilirea celei mai probabile
cauze a problemei.
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CAPITOLUL G4 - COMPONENTELE SISTEMULUI
Capitolul G4 trateazã fiecare component al sistemului:
descrierea generalã, diagnosticare ºi operaþiuni de ser-
vice efectuate pe vehicul. Fiecare din paragrafele de
diagnosticare ale capitolului G4 conþine informaþii despre
modul de folosire al scanerului în cazul când nu a fost
înregistrat un cod de defect. La paragraful �diag-
nosticare� va fi explicat modul de folosire al scanerului
pentru un defect specific ºi vor fi date în acelaºi timp
valorile nominale citite de la ECM.

Modulul de control (ECM)

Acest paragraf descrie modulul ECM ºi senzorii aferenþi
din sistem. În Figura 3 sunt arãtate mãrimile de intrare
monitorizate de ECM, precum ºi mãrimile controlate de
el.

Sistemul de control al alimentãrii

Modulul ECM controleazã raportul aer/benzinã furnizat
camerei de ardere, controlând cantitatea de benzinã
distribuitã de cãtre injectoare.

Pompa electricã de benzinã

Pompa sumersibilã de benzinã este controlatã de ECM.
Când cheia de contact este pusã în poziþia �MOTOR�,
pompa va funcþiona pentru douã secunde, apoi se va
opri dacã motorul nu se roteºte.

Sistemul de control al vaporilor de benzinã (EECS)

Sistemul foloseºte un vas de condensare care
acumuleazã vaporii de benzinã din rezervor, ce vor fi
folosiþi de motor în procesul de combustie. Acest sistem
este folosit la toate motoarele ºi poate fi controlat sau
nu de cãtre ECM.

Sistemul de aprindere electronicã (EST)

Sistemul este controlat de ECM, care controleazã
avansul la aprindere.

Ambreiajul convertorului de cuplu (ACC)

Ambreiajul convertorului de cuplu este controlat de ECM,
fiind folosit pe toate vehiculele echipate cu transmisie
automatã. El are rolul de a reduce pierderile de cuplu
prin alunecare, cuplând direct volantul motorului la
arborele cutiei de viteze.

Ambreiajul compresorului A/C (aer condiþionat)
ECM controleazã la unele motoare ambreiajul compre-
sorului instalaþiei de aer condiþionat (A/C) pentru a
îmbunãtãþi funcþionarea lui la turaþia de mers în gol. Acest
control nu este folosit la toate vehiculele.

Controlul ventilatorului electric

În anumite condiþii, ECM va comanda funcþionarea
ventilatorului pentru a rãci motorul ºi condensorul A/C.
La vitezã de croazierã ECM poate întrerupe funcþionarea
ventilatorului pentru o mai bunã economie de carburant.
Acest control este folosit la vehiculele cu motor trans-
versal ºi tracþiune pe roþile din faþã.

Ventilarea continuã a carterului motorului (PCV)
Acest sistem controleazã trecerea gazelor din carterul
motorului în galeria de admisie. El nu este controlat de
ECM ºi este folosit la toate motoarele.

ABREVIERI SI GLOSAR DE TERMENI
Abrevierile folosite în acest capitol sunt listate ºi expli-
cate în ordine alfabeticã. Se pot întâlni variaþii ale folosirii
abreviaþiilor sau literelor majuscule, dar toate sunt
acceptabile.

DOZAJUL AMESTECULUI CARBURANT (AER/
BENZINÃ)

B +  - Tensiunea bateriei. Plusul tensiunii  bateriei (+12V)
sau plusul de lucru (13.8 V).

CALPAK - Un dispozitiv folosit în sistemul de injecþie
care oferã o funcþionare în regim de �urgenþã� în cazul
defectãrii memoriei PROM sau modulului ECM.

PROM DE CALIBRARE -  Un component al sistemului
electronic ECM care poate fi programat în funcþie de
condiþiile de exploatare (climã).

CONTROLUL COMENZILOR COMPUTERULUI CCC
Dispune de un modul de control pentru raportul aer/
benzinã ºi emisii poluante.

CID - CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI
Este folositã pentru a descrie mãrimea motoarelor.

C/L SAU C/LOOP-�BUCLA INCHISA" -  Descrie unul
din modurile de lucru ale ECM, folosind informaþiile de
la senzorul de oxigen.

CONVERTORUL CATALITIC - Conþine catalizatori cu
Platinã ºi Paladiu pentru a accelera reducerea HC, CO
ºi Radiu pentru a accelera reducerea.

CO - MONOXIDUL DE CARBON - Unul din gazele
poluante, component al gazelor de evacuare.
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SENZORUL DE TEMPERATURA CTS - Un dispozitiv
care mãsoarã temperatura lichidului de rãcire a motoru-
lui, transmiþând datele la ECM.

CODURILE DE DEFECT DTC -  Perechi de numere
semnalizate de SES sau citite cu ajutorul scanerului.
Ajutã la depistarea defectelor apãrute în sistem.

TERMINALUL DE DIAGNOSTIC -  Unul din terminalele
conectorului ALDL care se conecteazã la masã pentru
citirea codurilor de defect sau trecerea în modul
�Diagnosticare�.

SISTEMUL DE APRINDERE DIRECTÃ DIS -  Sistem
de aprindere care nu utilizeazã un distribuitor.

VOLTMETRU DIGITAL (DVM) 10 MEGOHM -
Voltmetru digital cu rezistenþã internã de 10 MΩ folosit
în depanarea sistemului electronic.

UNGHI DWELL - Timpul cât un curent parcurge un cir-
cuit electric închis, mãsurat cu ajutorul unui aparat
DWELL-metru, în grade de rotaþie ale arborelui cotit.

MODULUL ELECTRONIC DE CONTROL ECM - Este
protejat cu o carcasã metalicã ºi amplasat în interiorul
vehiculului. Conþine toate circuitele electronice care
monitorizeazã ºi controleazã amestecul aer/benzinã,
emisiile poluante, aprinderea SES în caz de defect, etc.

ACTIVAT - DEZACTIVAT  -  La trecerea unui curent
prin bobina unui electromagnet, acesta este activat, iar
la întreruperea curentului solenoidul este dezactivat.

MASA - Borna bateriei de (-) sau orice conductor elec-
tric conectat la (-).

VOLTMETRU DE IMPEDANÞÃ RIDICATÃ - Are o
rezistenþã internã mare. Este recomandatã folosirea lui
la mãsurarea tensiunilor mici, existente în sistemul elec-
tronic, deoarece nu perturbã funþionarea circuitelor.

* UNELE MOTOARE NU FOLOSESC TOATE FUNCÞIILE

MODULUL DE

CONTROL

ELECTRONIC
(ECM)

* FUNCÞII CONTROLATE

Fig.3 Mãrimile monitorizate ºi controlate de cãtre ECM

* PARAMETRII DE LUCRU MONITORIZAÞI

� A/C OPRIT SAU PORNIT
� TEMPERATURA LICHID DE RÃCIRE (CTS)
� SEMNAL DE �ROTAÞIE� A ARBORELUI COTIT
� SENZOR DE OXIGEN (O2)
� DATE REFERINÞÃ ALE APRINDERII

- POZIÞIA ARBORELUI COTIT
- TURAÞIA MOTORULUI (RPM)

� PRESIUNEA ABSOLUTÃ ÎN GALERIA DE ADMISIE (MAP)
� POZIÞIA COMUTATORULUI PARCARE/NEUTRU
� TENSIUNEA DE ALIMENTARE A SISTEMULUI
� POZIÞIA CLAPETEI DE AER (TPS)
� TREAPTA DE VITEZÃ A CUTIEI (AUTOMATE)
� VITEZA VEHICULULUI (VSS)
� ALIMENTARE ELECTRICÃ A POMPEI DE BENZINÃ
� PRESIUNE SISTEM DE DIRECÞIE ASISTATÃ
� TEMPERATURÃ AER ÎN GALERIA DE ADMISIE (MAT)
� VACUUMUL SISTEMULUI DE RECIRCULARE A GAZE-

LOR DE EVACUARE
� PRESIUNEA ÎN SISTEMUL DE AER CONDIÞIONAT

(PRESIUNEA ÎNALTÃ)
� COMUTATORUL DE CIFRÃ OCTANICÃ

� AVANSUL LA  APRINDERE (EST)
� SISTEMUL DE CONTROL AL VAPORILOR DE

BENZINÃ  (EECS)
� CONTROLUL ALIMENTÃRII CU BENZINÃ
� CONTROLUL TURAÞIEI DE MERS ÎN GOL (IAC)
� AMBREIAJUL CONVERTORULUI DE CUPLU TCC

SAU LAMPA DE SCHIMBARE A TREPTEI DE VITEZÃ
� POMPA ELECTRICÃ DE BENZINÃ
� AERUL CONDIÞIONAT (A/C)
� VENTILATORUL DE RÃCIRE (VITEZÃ MICÃ/MARE)
� SISTEMUL DE AUTODIAGNOSTICARE

- INDICATORUL SES
- TERMINALUL DE DIAGNOSTIC (ALDL)
- TERMINALUL DE DATE SERIALE (ALDL)
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HEI - TENSIUNE MARE DE FUNCÞIONARE-  Un
ruptor distribuitor care foloseºte un modul electronic ºi
un ruptor electromagnetic în locul ruptorului cu contacte.

Hg - MERCUR -  Metal folosit ca element de calibrare
pentru mãsurarea vacuumului.

IAC - CONTROLUL AERULUI LA RALANTI -  Controlat
de ECM pentru reglarea vitezei la ralanti.

AMESTECUL IDEAL -  Raportul amestecului aer/
benzinã care asigurã cele mai bune performanþe,
menþinând nivelul de noxe la minim. Uzual este 14.7:1.

IGN-APRINDEREA

INTRÃRI - Informaþii provenind de la senzori (precum
senzorul temperaturii lichidului de rãcire-CTS, senzorul
de oxigen, etc) ºi folosite de ECM pentru a analiza starea
sistemului.

INTERMITENT - Apare din când în când, discontinuu.
În circuitele electrice, se referã la întreruperi, scurcircuite
sau puneri la masã ocazionale.

I /P - TABLOU DE BORD

KM/HR - KILOMETRI PE ORÃ -  Unitate de mãsurã a
vitezei în sistemul metric, reprezentând viteza
necesarã parcurgerii unui kilometru (1000m) într-o
orã.

L - LITRU - Unitate de mãsurã în sistemul metric pen-
tru volum.

L4 - MOTOR CU 4 CILINDRI ÎN LINIE

FUNCÞIONARE DEFECTUOASÃ - O problemã care
determinã funcþionarea incorectã a sistemului. Uzual,
acestea sunt scurtcircuite sau întreruperi ale cabla-
jelor, defectarea senzorilor sau a componentelor.

SES - INDICATOR �REPARARE URGENTÃ MOTOR" -
Se aprinde când intervine o problemã în sistemul
controlat de computer.

SENZOR DE VACUUM ÎN GALERIA DE ADMISIE -
Mãsoarã vacuumul în galeria de admisie având ca
referinþã presiunea atmosfericã. Se mai numeºte ºi
�traductor diferenþial� deoarece face diferenþa dintre cele
douã presiuni. Valoarea tensiunii de ieºire este maximã
atunci când depresiunea este minimã. Tensiunea
maximã de ieºire este între  4-5 volþi.

MAP - SENZOR DE PRESIUNE ABSOLUTÃ ÎN
GALERIA DE ADMISIE - Indicã schimbãrile de presi-
une în galeria de admisie având ca referinþã presiunea
�0�. Tensiunea de ieºire este invers proporþionalã cu
valoarea depresiunii, fiind de max 4-5 volþi.

MAT - SENZORUL DE TEMPERATURÃ DIN
GALERIA DE ADMISIE - Mãsoarã temperatura aerului
din galeria de admisie.

REGIM - O secvenþã dintr-un ciclu de funcþionare.

MPFI - INJECÞIE MULTIPUNCT - Pentru fiecare
cilindru este folosit un injector separat, dar toate
injectoarele vor fi acþionate simultan.

MPH - MILE PE ORÃ - O unitate de mãsurã pentru
vitezã; reprezintã viteza necesarã parcurgerii unei mile
într-o orã.

N.C. - NORMAL ÎNCHIS - Contactele releului sunt
închise când releul este nealimentat.

N�m - NEWTON METRU (cuplu) - O unitate de mãsurã
din sistemul metric pentru cuplu.

N.O. - NORMAL DESCHIS - Contactele releului sunt
deschise când releul este nealimentat.

NOx - OXIZI DE NITROGEN - Unul din gazele nocive
care intrã în componenþa gazelor de eºapament.

O2  - OXIGEN (SENZOR) - Mãsoarã conþinutul de oxigen
al gazelor de eºapament, trimiþânt o tensiune propor-
þionalã cu acesta la ECM.

O/L sau O/LOOP - BUCLÃ DESCHISÃ - Un mod de
funcþionare al ECM fãrã informaþia transmisã de senzorul
de oxigen.

IEªIRE - Rezultatul unei funcþii controlatã în mod nor-
mal de ECM.

SENZOR DE OXIGEN, EVACUARE - Dispozitiv care
detecteazã conþinutul de oxigen din sistemul de
evacuare.

PCV - VENTILAÞIE POZITIVÃ A BLOCULUI MOTOR -
Evitã evacuarea în atmosferã a aerului din blocul mo-
tor.

P/N - COMUTATOR PARCARE/NEUTRU

PORT - POARTÃ DE IEªIRE A GAZELOR SAU DE
INTRARE A AMESTECULUI

PROM - PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY -
Unitatea de memorie a ECM.
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PSPS - CONTACT DE PRESIUNE PENTRU CONT-
ROLUL TURAÞIEI DE MERS ÎN GOL - Este montat pe
instalaþia de servodirecþie. Când presiunea îm instalaþie
atinge o limitã minimã, contactul de presiune se deschide
ºi ECM compenseazã turaþia de mers în gol cu ajutorul
supapei IAC ºi prin oprirea compresorului aerului
condiþionat.

RPM - ROTAÞII PE MINUT - O unitate de mãsurã pen-
tru viteza de rotaþie.

SELF - COD DE DEFECT - Modulul electronic ECM
poate detecta o defecþiune apãrutã în sistem. La
detectarea unei defecþiuni, comandã aprinderea
indicatorului �Reparare urgentã motor�(SES). Codul de
defect poate fi citit cu ajutorul acestui indicator sau al
scanerului ºi indicã zona de defect.

TACH - TAHOMETRU

MPI - INJECÞIE MULTIPUNCT - Este controlatã de
ECM pentru a asigura amestecul exact aer/benzinã în
galeria de admisie.

TCC - AMBREIAJUL DIN CONVERTORUL DE CUPLU
LA CUTIA AUTOMATÃ - Bobina de comandã controlatã
de ECM care cupleazã ambreiajul.

TPS - SENZOR POZIÞIE CLAPETÃ ACCELERAÞIE -
Dispozitiv care transmite la ECM poziþia clapetei de
acceleraþie.

TVS - CONTACT DE PRESIUNE-TEMPERATURÃ -
Folosit pentru controlul vacuumului funcþie de tempe-
ratura motorului.

V - VOLT

VACUUM - Presiune negativã; mai micã de cât
presiunea atmosfericã.

VACUUMUL DIN GALERIA DE ADMISIE - Sursã de
vacuum în galerie din spatele clapetei.

VACUUM, prizã - Sursã de vacuum deasupra clapetei
de acceleraþie închisã (pe partea atmosfericã).

VIN - PLÃCUÞA DE IDENTIFICARE A VEHICULULUI

VSS - SENZORUL DE VITEZÃ - Senzor care trimite
informaþii despre viteza vehiculului la ECM.

WOT - CLAPETA DE AER DESCHISÃ COMPLET
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G1. CONTROLUL FUNCÞIONABILI-
TÃÞII ªI NOXELOR. SISTEMUL DE
INJECÞIE MULTIPUNCT (MPFI)

DESCRIERE GENERALÃ

Acest capitol se referã la motorul de 1,5L SOHC cu
sistem de injecþie multipunct. Motoarele MPFI au câte
un injector pentru fiecare cilindru plasat în galeria de
admisie, lângã supapa de admisie.
Aceste motare dispun de sisteme de control care menþin
performanþe bune ºi noxe scãzute. Modulul electronic
de control (ECM) este �inima� acestui sistem de con-
trol, având senzori montaþi pe motor pentru culegerea
de informaþii despre funcþionarea acestuia. În capitolul
G4, paragraful �Componentele sistemului�, sunt date
detalii despre funcþionarea, diagnosticarea ºi verificãrile
posibile pe vehicul ale sistemului de injecþie. Modulul
ECM are posibilitatea autodiagnosticãrii, cât ºi a
diagnosticãrii unor componente externe sistemului în
capitolul "G4". Când detecteazã o defecþiune, ECM co-
mandã aprinderea indicatorului SES, memorând în
acelaºi timp codul defectului. Aprinderea indicatorului
SES în timpul mersului nu implicã oprirea imediatã a
vehiculului pentru reglarea defectului, dar, în mãsura
posibilitãþilor, se va cerceta cât mai repede cauza.

PROCEDEE DE DIAGNOSTICARE

Urmãtoarele informaþii se referã la tipuri specifice de
motoare ºi sunt clar identificate. Asiguraþi-vã de folosirea
corectã a instrucþiunilor pentru categoria de motoare la
care se intervine.
Se recomandã citirea cu atenþie ºi familiarizarea cu
procedeele de diagnosticare de la CAP. G înaintea
folosirii acestui capitol al manualului.
Dacã nu sunt folosite procedurile corecte de diagno-
sticare, descrise în CAP. G, s-ar putea efectua înlocuiri
inutile de piese bune.
Diagramele logice de diagnosticare includ instrucþiuni de
folosire a scanerului, acolo unde este disponibil. Secretul
utilizãrii cu succes a scanerului constã în abilitatea
tehnicianului de a înþelege funcþionarea sistemului pe
care încearcã sã-l repare cât ºi indisponibilitãþilor
sistemului (vezi cap. G pentru informaþii suplimentare).



CIELO  MOTOR (CONTROLUL FUNCÞIONABILITÃÞII ªI EMISIILOR POLUANTE 1,5L MPFI)  7�107

G2. COMPONENTELE MOTORULUI, SCHEME ELECTRICE, SCHEME LOGICE
DE DIAGNOSTICARE 1.5L MPFI

SOHC       1,5L MPFI

G2-1. LOCALIZAREA COMPONENTELOR

CABLAJUL ELECTRIC AL
COMPUTERULUI

C1 MODULUL DE CONTROL ELECTRONIC (ECM)
C2 CONECTOR DE TEST ALDL
C3 INDICATOR SES
C5 MASÃ CABLAJ ECM
C6 TABLOU DE SIGURANÞE
C8 CONECTOR DE TEST AL POMPEI DE

BENZINÃ

COMPONENTE NECONTRO-
LATE DE ECM

N1 PCV
N2 VAS DE CONDENSARE A VAPORILOR DE

BENZINÃ (SUB ARIPÃ)
N3 MANOCONTACT PRESIUNE ULEI (LOCALIZAT PE

BLOCUL MOTOR SUB GALERIA DE ADMISIE)
N4 FILTRU DE AER

COMPONENTE CONTRO-
LATE DE ECM

  1 INJECTOARELE DE BENZINÃ
  2 VENTIL DE CONTROL PENTRU MERSUL ÎN

GOL (IAC)
  3 RELEU POMPÃ BENZINÃ
  4 DISTRIBUITORUL EST
  8 RELEE VENTILATOR DE RÃCIRE
  9 RELEU SISTEM DE AER CONDIÞIONAT
10 BOBINÃ DE APRINDERE

SENZORI
A PRESIUNEA AERULUI IN GALERIA DE

ADMISIE (MAP)
B SENZOR DE OXIGEN (O2)
C POZIÞIA CLAPETEI DE AER (TPS)
D SENZOR DE TEMPERATURÃ A

LICHIDULUI DE RACIRE (CTS)
E SENZOR DE TEMPERATURÃ A

AERULUI DIN GALERIA DE ADMISIE
(MAT)

F SENZOR DE VITEZÃ A VEHICULULUI (VSS)
M COMUTATOR PARCARE/NEUTRU (P/N)

Fig. A-2 Localizarea componentelor 1,5L SOHC (MPFI)
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G2-2. ECM - SCHEMA ELECTRICÃ

Fig. A-3 ECM - Schema electricã 1.5L MPFI (1 din 4)

MASA SISTEMULUI

MASA SISTEMULUI

CIRCUIT DE COMANDÃ
AL RELEULUI POMPEI
DE BENZINÃ
ALIMENTARE BATERIE

ALIMENTARE BATERIE

ALIMENTARE PRIN
CONTACT

CIRCUIT DE COMANDÃ
INJECTOR

INDICATOR SES

CIRCUIT DE COMANDÃ
INJECTOARE (MASÃ)

CIRCUIT DE COMANDÃ AL
AMBREIAJULUI CONVERTORU-
LUI DE CUPLU

2 OPÞIUNI

CIFRE OCTANICE DIFERITE

CONECTOR
24 PINI
 A-B

VEDERE SPATE
CONECTOR

CONECTOR
32 PINI  A-B

MARTOR
PRESIUNE

ULEI

CONTACT
PRESIUNE

ULEI

12V
CONTACT
PORNIRE

12V
CONTACT
PORNIRE

12V
CONTACT
PORNIRE

12V
CONTACT
PORNIRE

BLEU

NEGRU 1,5

BATERIE

ROªU/ALB
CONTACT FRÂNÃ

VIOLET

GALBEN

CONTACT VITEZA III

NUMAI TA

INJECTOARE

RELEU F.P.

ROªU/ALB

ROªU

ROªU/ALB

ROªU/ALB

VERDE

ALB

ALB

ALB/MARO

ALB/MARO

ALB

BLEU

ROªU/GELBEN

ROªU/GELBENROªU

ROªU/ALB/NEGRU

BLEU

BLEU

MARO/ALB

NEGRU/ALB

NEGRU

MARO MARO/NEGRU

MARO/ROªU

MARO/NEGRU
NEGRU

NEGRU

NEGRU

NEGRU

ROªU/ALB

ROªU/ALB

ROªU/ALB

VEDERE DIN
SPATE A

CONECTORULUI

CIRCUIT DE COMANDÃ
INJECTOR

INDICATOR

SES
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Figura A-4 ECM Schema electricã 1,5L MPFI (2 din 4)

TERMINALUL DE
DIAGNOSTICARE

MASA SISTEMULUI

DATE SERIALE

INTRARE SEMNAL
SENZOR  OXIGEN

MASA SENZORULUI
DE OXIGEN

SEMNAL SENZOR MAP
REFERINÞÃ 5V

INTRARE SEMNAL
SENZOR TPS

TPS/MAT

INTRARE SEMNAL
SENZOR MAT

INTRARE SEMNAL SEN-
ZOR DE VITEZÃ

VEDERE DIN
SPATE

CONECTOR

CONECTOR
24 PINI A-B

VEDERE DIN
SPATE

CONECTOR

CONECTOR
32 PINI A-B

INTRARE SEMNAL
SENZOR DE TEMPE-
RATURÃ LICHID RÃ-
CIRE

MASÃ SENZOR TEM-
PERATURÃ ªI  MAP

IAC BOBINA "A" PRAG
INFERIOR TENSIUNE

IAC BOBINA "A" PRAG
SUPERIOR TENSIUNE

IAC BOBINA"B" PRAG
SUPERIOR TENSIUNE
IAC BOBINA "B" PRAG
INFERIOR TENSIUNE

CONTACT  PARCARE/NEUTRU

CONECTOR
ALDL

SENZOR
OXIGEN

SENZOR CTS

SENZOR MAP

SENZOR
 POZIÞIECLAPETÃ

AER (TPS)

SENZOR MAT

ventil IAC

SENZOR VITEZÃ
VEHICUL

CANTACT P/N
(TA)

NEGRU

MARO

NEGRU

ROªU/ALB

NEGRU

ROªU/ALB

ROªU/GALBEN/NEGRU

NEGRU

12v CONTACT
PORNIRE

MARO

VERDE/ALB

GRI/NEGRU

BLEU/ALB

BLEU/NEGRU

NEGRU

NEGRU

GRI

GRI

NEGRU

BLEU

GABLEN

NEGRU/ALB

NEGRU/ALB

ALB/VERDE

GALBEN

ALB/MARO

VIOLET

NEGRU/NEGRU

ROªU/GALBEN

ALB/NEGRU

NEGRU
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Fig. A-5 ECM Schema electricã 1,5L MPFI (3 din 4)

SEMNAL  �AER CON-
DIÞIONAT PORNIT�

SEMNAL DE ACTI-
VARE A CONTACTU-
LUI DE PORNIRE VEN-
TILAÞIE VITEZÃ MARE

SEMNAL DE CON-
TROL AL RELEULUI
DE PORNIRE A VEN-
TILAÞIEI
(VITEZÃ MARE)

SEMNAL DE CON-
TROL AL RELEULUI
DE PORNIRE A VEN-
TILAÞIEI
-VITEZÃ MICÃ

IEªIRE CON-
TROL AER
CONDIÞIONAT

ROªU/GALBEN

NEGRU
BLEU/ALB

CONTACT PROTECÞIE
SUPRAPRESIUNE

MARO

AMBREIAJ
AER

CONDIÞIONAT

COMPRESOR

GALBEN
ROªU

CONTACT PORNIRE
VENTILATOR RÃCIRE

NEGRU

GALBEN

ROªU/ALB

ROªUROªUROªU

TERMOCONTACT
RADIATOR

REZISTENÞÃ VENTILA-
TOR ELECTRIC

VENTILATOR ELECTRIC
AUXILIAR

VENTILATOR ELECTRIC

ROªU/ALB

ROªU

12V (MOTOR
PORNIT)

RELEU COMPRESOR AER
CONDIÞIONAT

VIOLET MARO

MARO

GALBEN
CONTACT PROTECÞIE
PRESIUNE SCÃZUTÃ

12V (MOTOR
PORNIT)

VIOLET

MOTOR VENTILAÞIE

ÎNTRERUPÃTOR
CONTROL A/C

GALBEN

GALBEN/ALB

RELEU VENTILATOR
ELECTRIC-VITEZÃ MARE

ALB/BLEU

RELEU VENTILATOR
RÃCIRE VITEZÃ MICÃ

12V

12V
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Figura A-6 ECM Schema electricã 1,5L MPFI (4 din 4)

TENSIUNE DE COMU-
TARE  BYPASS
TENSIUNE DE REFE-
RINÞÃ DE LA EST

VEDERE DIN
SPATE A
CONECTORULUI

CONECTOR
24 PINI

CONECTOR
CU 32 PINI

VEDERE DIN
SPATE A
CONECTORULUI

TENSIUNE DE REFE-
RINÞÃ PRAG INFERIOR

IEªIRE LA EST

DISTRIBUITOR

CONTACT
APRINDERE

BOBINÃ INDUCÞIE

ALB ROªU/ALB

FIªÃ TAHOMETRU

BOBINÃ RUPTOR
ELECTROMAGNETIC
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G2-3. POZITIONAREA SIGURANTELOR SI RELEELOR

19
1 2 3 4 5 6

21

7 8 9 10 11 12

22

13 14 15 16 17 18

20

23 25 28

24 26    27 29    30

 SIGURANÞE SI CIRCUITE PROTEJATE
 1. ECM 10A

 2. LUMINI DE POZIÞIE 10A

 3. FAZA LUNGÃ STINGA 10A

 4. FAZA LUNGÃ DREAPTA 10A

 5. FAZA SCURTÃ STINGA 10A

 6. FAZA SCURTÃ DREAPTA 10A
 7. POMPA DE BENZINÃ 30A

 8. SEMNALIZARE, ABS 20A

(PRIN CONTACT)

 9. STERGATOARE DE PARBRIZ 30A

10. ABS (DIRECT), DESCHIDEREA 10A

ELECTRICÃ A CAPACULUI
REZERVORULUI DE BENZINÃ

11. VENTILATOR (TURAÞIE MARE 10A

PENTRU AER CONDITIONAÞ)
12. VENTILATOR (TURAÞIE MICÃ) 30A

13. INSTRUMENTE DE BORD, 20A

BRICHETA

14. VENTILATOR (FARA A/C) 30A

15. LUMINI DE INTERIOR, ANTENA 20A

16. ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAMURI 30A
17. LAMPÃ DE CEAÞÃ

18. DESCHIDEREA AUTOMATÃ A 30A

PORTBAGAJULUI, INCHIDEREA

CENTRALIZATÃ A UªILOR,

CLAXON, SISTEMUL  AUDIO

Cutia cu siguranþe ºi relee - Faþã

31

Cutia cu siguranþe ºi relee - Spate

RELEE
19. RELEU DE SEMNALIZARE DIRECÞIE

20. RELEU VENTILATOR (TURAÞIE MARE)

21. RELEU POMPÃ DE BENZINÃ

22. RELEU LAMPÃ CEAÞÃ

23. RELEU VENTILATOR CLIMATIZARE

24. RELEU AVERTIZOR SONOR
25. RELEU DE TEMPORIZARE A

ªTERGÃTOARELOR DE PARBRIZ

26. RELEU COMPRESOR A/C

27. RELEU VENTILATOR (TURAÞIE MICÃ)

28. RELEU INCÃLZITOR LUNETÃ

29. RELEU FARURI
30. RELEU LUMINI DE POZIÞIE SI SPATE

31. RELEU VENTILATOR CLIMATIZARE

TREAPTA A 4-A 30A
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∇ B+ LAMPÃ AVARIE SES C1 BrW

NECONECTAT C2

0* 4.6 TENS COMUT MODUL EST C3 BrB

B+ B+ +12V-PRIN CONTACT C4 RWB

TERMINAL �C"   SUPAPÃ C5 LW

TERMINAL �D"     IAC C6 LB

0* 0* CERERE VENTILATOR  A/C C7 YB

TERMINAL �B"    SUPAPÃ C8 GB

TERMINAL �A"     IAC C9 GW

B+ B+ COMANDÃ INJECTOR C10 L

B+ B+ COMANDÃ INJECTOR C11 L

0* 0* MASÃ INJECTOR C12 BW

0* 0* MASÃ INJECTOR C13 B

NECONECTAT C14

NEFCONECTAT C15

B+ B+ ALIMENTARE BATERIE C16 RY

BW D1 MASÃ 0* 0*

B D2 MASÃ SENZOR TPS ªI MAT 0* 0*

Y D3 MASÃ SENZOR MAT 2.0 2.0

D4 NECONECTAT

VIO D5 CERERE A/C            OFF 0* 0*

                                 ON B+ B+

D6 NECONECTAT

D7 NECONECTAT

RY D8 TERMINAL DIAGNOSTIC 5 5

RYB D9 CONTRACT P/N 0* 0*

W D10 SEMNAL IEªIRE MODUL EST 0* 1.3

BRN D11 SEMNAL POTENÞIOMETRU CO

B D12 OCT. I

B D13 OCT. II

D14 NECONECTAT

D15 NECONECTAT

D16 NECONECTAT

IDENTIFICAREA CONECTOARELOR ECM (TIP IEFI-6)
Pentru mãsurarea tensiunii din tabelele urmãtoare, va fi folosit un voltmetru digital. Datoritã diferenþelor

de încãrcare a bateriei sau din alte motive, tensiunile mãsurate pot fi uºor diferite de cele din tabele.
INAINTE DE TESTARE, TREBUIESC INDEPLINITE URMATOARELE CONDITII:

� Motorul la temperatura normalã de funcþionare  �  Motorul la turaþia de mers în gol în �Buclã închisã"
(pentru coloana Motorul pornit), cutia de viteze fiind în P/N  � Terminalul de diagnostic neconectat la

masã   � Scanerul neconectat

CIRCUIT

RY B1 ALIMENTARE BATERIE B+ B+

Br B2 SEMNAL SENZOR VSS � �

B3 NECONECTAT

YW B4 RELEU DE TURAÞIE RIDI- B+ B+

CATÃ AL VENTILATORULUI

BrB B5 AMBREIAJ ACC (T/A) 0 0

G B6 RELEU POMPÃ BENZINÃ B+ 0*

WB B7 DATE SERIALE 5 5

Gr B8 TENS. DE REF. (5V) 5 5

BW B9 TENS. DE REF. LOW 0* 0*

WBr B10 MASÃ SENZOR OXIGEN 0* 0*

VIO B11 SEMNAL SENZOR OXIGEN 0.35-0.55 0.01-0.99

Y B12 SEMNAL SENZOR 1.9 1.9

TEMPERATURÃ (CTS)

TENSIUNE

2. 12V în primele 2 sec.
3. Variazã cu temperatura.
4. B + cu I/C cuplat.
5. Tensiunea bateriei în poziþia R sau D (cutie

automatã).
6. Tensiune variabilã.
7. Tensiune alternativã variabilã, neconcludent.

B + Tensiunea bateriei
°‰  Sub1 volt.
 * Sub 0,5 volt.
1. Între 0,6 ºi tensiunea bateriei în funcþia de poziþia

senzorului.

TENSIUNE

CIRCUIT

0* 0* TENS. DE REFERINÞÃ HI A1 LgW

NECONECTAT A2

NECONECTAT A3

NECONECTAT A4

NECONECTAT A5

NECONECTAT A6

5,0 1,7 SEMNAL SENZOR MAP A7 WG

0,6 0,6 SEMNAL SENZOR TPS A8 L

B+ B+ RELEU DE TURAÞIE A9 WL

JOASÃ

B+ B+ CONTROL IEªIRE A/C A10 Br

0* 0* MAP GROUND A11 Bw

0* 0* SYSTEM GROUND A12 B

Fig. A-7 Vedere din spate a terminalelor conectorilor ECM 1,5L MPFI

1
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G2-4. VERIFICAREA CIRCUITELOR DE DIAGNOSTICARE
Verificarea parametrilor circuitelor sistemului face parte din abordarea organizatã pentru identificarea unei defecþiuni
apãrute într-un sistem controlat electronic. Acesta trebuie sã fie punctul de plecare în cazul unei defecþiuni care
afecteazã funcþionabilitatea, deoarece conduce tehnicianul la pasul logic urmãtor în diagnosticare. Parametrii nominali
din tabelul urmãtor vor putea fi folosiþi ca termeni de comparaþie dupã verificarea parametrilor sistemului analizat
cu condiþia ca sistemul de autodiagnosticare sã funcþioneze corect ºi sã nu afiºeze nici un cod de defect. Valorile
tipice listate sunt valori medii înregistrate de la vehicule în stare normalã de funcþionare.

Un scaner care afiºeazã date eronate nu va fi folosit, iar problema trebuie raportatã
fabricantului. Folosirea unui scaner defect poate duce la un diagnostic fals ºi la înlocuirea
unor piese în mod inutil.

Numai parametrii din tabelul urmãtor sunt folosiþi în acest manual pentru diagnosticare. Dacã un scaner citeºte ºi
alþi parametri, nu se recomandã folosirea lor în diagnosticare. Pentru o descriere completã a parametrilor ºi a
folosirii scanerului în diagnosticare consultaþi �Componentele sistemului - diagnosticare� în Captolul C. Dacã toate
valorile se încadreazã în limitele specificate, consultaþi �Simptome� în Captolul D.

DATE TEHNICE

Condiþii impuse în vederea testãrii: turaþie de mers în gol, furtunul superior al radiatorului cald, clapeta
de aer închisã, levierul cutiei în �Parcare� sau �Neutru�, sistemul în
�buclã închisã�, toate accesoriile întrerupte.

Poziþia scanerului Unitate de mãsurã Valori tipice ................................. Consultaþi capitolul
simbol afiºat ..................................................................................

Turaþia motorului RPM ±50 RPM faþã de turaþia preconizatã cu levier
în poziþia �D� pentru transmisie automatã ......... �G4"
±100 RPM faþã de turaþia preconizatã cu levier
în neutru pentru cutie manualã ......................... �G4"

Turaþia preconizatã RPM Comanda turaþiei de mers în gol
de mers în gol variazã cu temperatura ...................................... �G4"
Temperatura lichidului °C 85°-105°Grade Celsius ...................................... �G4"
de rãcire MAT 10°-90° variazã cu temperatura din

compartimentul motor ºi cu amplasarea
senzorului ........................................................... �G4"

Presiunea absolutã în kPa/Volþi 29-48 kPa/1-2V. Variazã în funcþie de
galeria de admisie MAP presiunea atmosfericã ºi presiunea în

galeria de admisie ............................................. �G4"
Presiunea atmosfericã kPa/Volþi Variazã cu altitudinea ........................................ �G4"
Buclã deschisã/închisã Deschis/Închis Din buclã închisã poate intra în buclã deschisã

funcþionând la turaþia de mers în gol pentru
o perioadã lungã de timp................................... �G5"

Poziþia clapetei Volþi 0,3-1,0V ............................................................. �G4"
Unghiul clapetei 0-100% 0 ......................................................................... �G4"
Senzorul de oxigen Milivolþi 1-1000mV(variazã continuu) .............................. �G4"
Duratã deschidere injectoare Milisecunde 0,8-8,0mSec....................................................... �G5"
Avansul la aprindere Grade Variazã ............................................................... �G7"
Integrator de combustibil Unitãþi 110-145 .............................................................�G5"
Bloc de corecþie Unitãþi 115-138 .............................................................�G5"
Ventil de control a Unitãþi
turaþiei de mers în gol (paºi) 1-50 .................................................................... �G5"
Comutator parcare/neutru P-N sau R-D-L Parcare/Neutru ................................................... �G4"
Viteza vehiculului Km/h 0 ......................................................................... �G4"
TCC-ambreiajul conver-
torului de cuplu Cuplat/Decuplat Decuplat ............................................................. �G8"
Tensiunea de alimentare Volþi 13,5-14,8V ......................................................... �G5"
Releul ventilatorului
de rãcire Pornit/Oprit Oprit. Temperatura lichidului

de rãcire sub 102°C ........................................ "G10"
Aer condiþionat acþionat? DA/NU NU ...................................................................... "G9"
Releul ambreiajului
aer condiíonat Pornit/Oprit Oprit ................................................................... "G9"
Ventilator de rãcire? Pornit/Oprit Oprit ................................................................. �G11"
Seria PROM 0-9999 Serii diferite ........................................................ �G4"
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CODURILE DE DEFECT ECM TIP IEFI-S

COD DESCRIERE

13 Circuitul senzorului de oxigen întrerupt DA

14 Senzorul de temperaturã indicã temperaturã joasã/înaltã DA

21 Senzorul de poziþie al clapetei de aer - Tensiune micã/mare DA

23 Temperatura aerului în galeria de admisie mare/micã DA

24 Senzorul de vitezã al vehiculului VSS DA

33 Senzorul de presiune absolutã a galerie de admisie MAP indicã: DA

               Tensiune mare/micã; Vacuum ridicat/scãzut

42 Modulul de aprindere electronicã EST DA

44 Senzorul de oxigen indicã amestec sãrac DA

45 Senzorul de oxigen indicã amestec bogat DA

51 ECM Defect sau PROM defect DA

CODURILE DE DEFECT ECM TIP IEFI-6

13 Circuitul senzorului de oxigen (O2) întrerupt DA

14 Senzorul de temperaturã lichid de rãcire indicã temperaturã mare/micã DA

21 Senzorul de poziþie al clapetei de aer indicã tensiune mare/micã DA

23 Temperatura aerului în galeria de admisie mare/micã DA

24 Senzorul de vitezã al vehiculului VSS (circuitul) DA

32 Sistemul de recirculare al gazelor de evacuare EGR defect DA

33 Senzorul de presiune absolutã a galeriei de admisie MAP indicã: DA
Tensiune mare/micã; Vacuum ridicat/scãzut

42 Modulul de aprindere electronicã EST DA

44 Senzorul de oxigen (O2) indicã amestec sãrac DA

45 Senzorul de oxigen (O2) indicã amestec bogat DA

51 ECM defect sau PROM defect DA

53 Imobilizator defect DA

54 Eroare de reglaj a CO DA

SES
APRINS

Dacã scanerul citeºte un cod de defect care nu este listat în tabelul de mai sus, se va conecta terminalul ALDL �B"
la masã citind codurile de eroare.Dacã acest cod nu este semnalizat de SES, scanerul este defect.
Dacã acest cod este semnalizat de SES, ECM este defect.
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DEFINIÞIILE PARAMETRILOR TIPICI CITIÞI DE
SCANER
DESCRIEREA PARAMETRILOR ECM

Sunt descriºi mai jos parametrii ºi mesajele afiºate de
scaner.
Aceste mesaje vor ajuta în timpul depanãrii, scanerul
putând fi folosit ºi în timpul conducerii vehiculului. Pen-
tru informaþii suplimentare se va consulta �Verificarea
circuitelor de diagnosticare�.

TURAÞIA MOTORULUI 0-6375 RPM - Turaþia motoru-
lui este calculatã de ECM având ca referinþã intrarea
de control a sistemului de alimentare.

TURAÞIA PRECONIZATÃ DE MERS IN GOL 0-3187
RPM - Este turaþia de mers în gol impusã de ECM. Ea
va fi modificatã de ECM pentru a compensa diverse
sarcini ale motorului.

Temperatura lichidului de rãcire (Senzorul CTS)  -
40°C ÷ 151°C - Senzorul de temperaturã transmite
informaþii despre temperatura motorului la ECM, care
alimenteazã CTS cu o tensiune de referinþã de 5V.
Senzorul este un termistor care îºi modificã rezistenþa
internã proporþional cu temperatura. Când senzorul este
rece (rezistenþã internã mare), ECM primeºte o tensiune
mare, pe care o interpreteazã ca �motor rece�. Pe
mãsurã ce senzorul se încãlzeºte, rezistenþá lui se
micºoreazã, tensiunea transmisã la ECM va scãdea,
fiind interpretatã ca �motor cald�.

TEMPERATURA AERULUI ÎN GALERIA DE ADMISIE
(Senzor MAT)  -38°C  ÷ 199°C - ECM converteºte
rezistenþa internã a senzorului în grade Celsius. Senzorul
MAT este utilizat de ECM pentru reglarea cantitãþii de
benzinã injectate ºi a avansului în raport cu densitatea
aerului admis în galerie.

SENZORUL DE PRESIUNE ABSOLUTÃ ÎN GALERIA
DE ADMISIE (Senzor MAP)  11÷105 kPa/0÷5.10V -
Senzorul MAP mãsoarã schimbãrile care se produc în
galeria de admisie datoritã variaþiilor de sarcinã sau de
vitezã ale motorului. Senzorul MAP mai este folosit
pentru mãsurarea presiunii atmosferice la pornire,
permiþând astfel ECM sã facã compensãri de altitudine.

PRESIUNEA ATMOSFERICÃ 11÷105 kPa/0,00-5,10V
- Presiunea atmosfericã afiºatã este mãsuratã de
senzorul MAP cu cheia de contact în poziþia MOTOR,
motorul oprit ºi clapeta de aer deschisã la maxim.
Presiunea atmosfericã este folositã de ECM pentru a
face corecþiile de altitudine.

POZIÞIA CLAPETEI DE AER (Senzorul TPS) 0÷5.10V
- Este folositã de ECM pentru a determina acceleraþia
impusã de conducãtorul vehiculului. Va fi 0,33÷1,33V la
turaþia de mers în gol ºi aproximativ 4V la turaþia maximã.

UNGHIUL CLAPETEI DE AER (Senzorul TPS)
0÷100% - Este o mãrime calculatã de ECM cu ajutorul
poziþiei clapetei de aer datã de TPS. Va fi de 0% la turaþia
de mers în gol ºi 100% la puterea maximã.

SENZORUL DE OXIGEN 0÷1132 mV - Reprezintã
tensiunea senzorului de oxigen corespunzãtoare
conþinutului de oxigen din gazele de evacuare. Va avea
o fluctuaþie continuã într-o gamã cuprinsã între 100 mV
(carburaþie sãracã) ºi 1000 mV (carburaþie bogatã) în
modul de operare �buclã închisã�.

DURATA DESCHIDERII (PULSULUI) INJECTOA-
RELOR  0÷499 mS - Reprezintã timpul cât injectoarele
sunt deschise, în milisecunde. Când sarcina motorului
se mãreºte, durata de deschidere a injectoarelor creºte.

AVANSUL LA APRINDERE -90°÷90° - Acesta repre-
zintã calculul avansului pe care ECM îl face pentru
sistemul de aprindere EST. ECM calculeazã corect
avansul, considerând: temperatura motorului, turaþia,
sarcina, viteza vehiculului ºi modul de operare.

INTEGRATORUL DE COMBUSTIBIL 0-255 paºi -
Integratorul de combustibil este o corecþie de scurtã
duratã pe care ECM o aplicã cantitãþii de benzinã livratã
sistemului, ca reacþie la timpul cât tensiunea senzorului
de oxigen este sub pragul de 450 mV. Dacã tensiunea
senzorului de oxigen a fost pentru un timp mai lung sub
pragul de 450 mV indicând un amestec sãrac,
integratorul de combustibil va creºte, pentru a transmite
ECM sã mãreascã cantitatea de benzinã. Dacã
tensiunea senzorului de oxigen a fost pentru un timp
mai lung peste pragul de 450 mV indicând un amestec
bogat, valoarea integratorului va scãdea, indicând ECM
sã scadã cantitatea de benzinã.
În anumite condiþii, cum ar fi folosirea îndelungatã
la turaþie de mers în gol ºi temperatura mediului
ridicatã, vasul de condensare a vaporilor de benzinã
poate determina valoarea integratorului sã coboare
sub 100 unitãþi.

BLOCUL DE CORECÞIE 0-255 unitãþi - Blocul de
corecþie este derivat din valoarea integratorului de com-
bustibil ºi ajutã la corecþiile pe termen lung aplicate de
ECM cantitãþii de combustibil livrate sistemului. O
valoare de 128 unitãþi indicã un raport de 14,7:1, deci
nu necesitã nici o corecþie. O valoare sub 128 unitãþi
semnificã un amestec carburant bogat ºi durata de
deschidere a injectoarelor este micºoratã. O valoare
peste 128 unitãþi reprezintã un amestec carburant sãrac,
deci ECM va mãri durata de deschidere a injectoarelor.
Valoarea blocului de corecþie are tendinþa de a
urmãri valoarea integratorului de benzinã. O valoare
sub 100 unitãþi datoratã vasului de condensare a
vaporilor de benzinã nu va fi consideratã anormalã.
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BUCLÃ DESCHISÃ/ÎNCHISÃ - Scanerul va afiºa
modul de lucru al ECM în buclã deschisã/închisã -
În �Buclã închisã� ECM va controla amestecul carburant,
considerând tensiunea de ieºire a senzorului de oxigen.
În �Buclã deschisã� ECM ignorã informaþia de la
senzorul de oxigen, calculând cantitatea de combusti-
bil distribuitã numai cu datele provenite de la senzorul
TPS (poziþia clapetei), temperatura lichidului de rãcire
CTS ºi presiunea în galeria de admisie MAP.

CELULELE BLOCULUI DE CORECÞIE 0÷4 - ECM
selecteazã între 1÷4 celule de corecþie pentru
menþinerea unui control eficient asupra dozãrii
combustibilului în toate condiþiile de exploatare. Mãrimile
considerate în calcul sunt poziþia clapetei de acceleraþie,
presiunea în galeria de admisie ºi turaþia motorului. Dacã
motorul funcþioneazã la turaþia de mers în gol cu clapeta
de aer închisã, va fi folositã celula de corecþie �0�. Dacã
turaþia motorului este mai mare decât turaþia de mers
ân gol, cu clapeta de aer închisã, va fi folositã celula
�1�. Dacã turaþia motorului este mai mare decât turaþia
de mers în gol ºi clapeta de aer deschisã (nu la maxim)
va fi folositã celula �2�. Celula 3 va fi folositã când
motorul are turaþie ridicatã, iar clapeta de aer este
complet deschisã.

VENTILUL PENTRU CONTROLUL TURAÞIEI DE
MERS IN GOL (IAC) GAMA 0-255 paºi - Este afiºatã
poziþia servopistonului de control al aerului în paºi
(unitãþi). Numãrul de paºi creºte direct proporþional cu
creºterea turaþiei. Controlul turaþiei de mers în gol tre-
buie sã reacþioneze rapid la orice schimbare intervenitã
în sarcina motorului.

PARCARE/NEUTRU - Scanerul afiºeazã �P-N" sau
�R-D-L" - �P-N" indicã faptul cã transmisia se aflã în
poziþia parcare sau neutru.

Km/h 0-255 km/h - Semnalul senzorului de vitezã este
convertit în Km/h.

TCC - AMBREIAJUL CONVERTORULUI DE CUPLU
- Scanerul afiºeazã �PORNIT" sau �OPRIT" - El va
indica numai comanda datã de cãtre ECM ambreiajului,
aceasta neconfirmând faptul cã ambreiajul este acþionat.
Dacã TCC funcþioneazã corespunzãtor, turaþia motorului
va scãdea când ambreiajul este activat.

AERUL CONDIÞIONAT ESTE ACÞIONAT? - Scanerul
va afiºa �DA" sau �NU" - Când aerul condiþionat este
acþionat ºi contactul de presiune joasã închis (presi-
une suficientã a lichidului refrigerant) scanerul va afiºa
�DA". Dacã aerul condiþionat este închis sau sunt
selectate alte funcþii, scanerul va afiºa �NU� .

RELEUL AMBREIAJULUI A/C - Scanerul afiºeazã
�PORNIT" sau �OPRIT" - Reprezintã starea releului
de comandã al A/C. Ambreiajul va fi cuplat când se
afiºeazã �PORNIT�.

VENTILATORUL DE RÃCIRE ESTE ACÞIONAT? -
Scanerul va afiºa �PORNIT" sau �OPRIT" - Când
aerul condiþionat este pornit, ventilatorul va porni la
turaþie joasã ºi scanerul va indica �PORNIT�. Când aerul
condiþionat va fi oprit, scanerul va indica �OPRIT�.

RELEUL VENTILATORULUI DE RÃCIRE - Scanerul
va afiºa �PORNIT" sau �OPRIT" - Când temperatura
lichidului de rãcire este peste 102°C, ECM va conecta
la masã releul de acþionare la turaþie ridicatã ºi scanerul
va afiºa �PORNIT�. Când temperatura lichidului de rãcire
a scãzut sub 102°C, ECM va deconecta legãtura la
masã a releului ºi scanerul va indica �OPRIT� .

TENSIUNEA BATERIEI 0,0 ÷ 25,5V - Scanerul va in-
dica tensiunea bateriei la terminalul de alimentare al
ECM.

SERIA PROM-ului 0 ÷ 9999 - Numãrul de identificare
al PROM-ului descrie tipul de PROM folosit în ECM.
Acest numãr nu reprezintã numãrul din catalogul de
piese de schimb.
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VERIFICAREA CIRCUITELOR DE DIAGNOSTICARE

1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
Verificarea circuitelor sistemului de autodiagnosticare
face parte din abordarea organizatã pentru identificarea
unei defecþiuni apãrute într-un sistem controlat elec-
tronic. Acesta trebuie sã fie punctul de plecare în cazul
unei defecþiuni care afecteazã funcþionabilitatea,
deoarece conduce tehnicianul la pasul logic urmãtor de
diagnosticare.
Buna înþelegere ºi folosirea corectã a diagramele logice
vor reduce timpul de diagnosticare, evitându-se
înlocuirea inutilã de piese.
Descrierea testului: Numerele de ordine ale etapelor
testului corespund cu numerele încercuite pe diagrama
logicã.
1. Acest pas reprezintã verificarea funcþionãrii corecte

a indicatorului SES. SES va fi aprins continuu.
2. Dacã indicatorul SES nu este aprins la acest punct,

existã o problemã cu indicatorul SES sau cu circuitul
lui de comandã din ECM.

3. Acest test verificã posibilitatea ECM de a aprinde
SES. Cu terminalul de diagnostic conectat la masã,
SES va semnaliza codul 12 de trei ori, urmat de orice
cod de defect memorat în ECM. Depinzând de tipul
lui, ECM poate fi �incapabil� de a semnaliza codul

ALIMENTARE BATERIE (12V)

ALIMENTARE BATERIE (12V)

ALIMENTARE PRIN CHEIA
DE CONTACT

IEªIRE DIAGNOZÃ

DATE SERIALE

COMANDÃ INDICA-
TOR SES

12.
4. În majoritatea cazurilor scanerul este folosit pentru

diagnosticare, deci va trebui sã foloseascã datele
seriale prezentate la terminalul de diagnostic. În cazul

a ECM.
6. Acest pas va clarifica dacã funcþionarea necores-

punzãtoare se datoreazã unei defecþiuni de
funcþionabilitate semnalizatã de SES, sau existã o
defecþiune care nu este semnalizatã. A se consulta
lista cu coduri de defect valide. În cazul afiºãrii unui
cod de defect invalid (nelistat), scanerul sau ECM
sunt defecte.

7. Comparând parametrii sistemului analizat cu cei tipici
se poate depista rapid dacã existã parametri în afara
limitelor. A se reþine cã o problemã de ordin mecanic
la motor poate altera substanþial valorile citite de la
senzori.

8. Instalarea unui scaner va furniza ECM o legãturã
de masã bunã, ascunzând astfel o posibilã
defecþiune legatã de prezenþa unei legãturi de
masã necorespunzãtoare.

9. Dacã parametrii motorului nu se încadreazã în limite,
se vor consulta diagramele logice de la �Simptome�
în Capitolul G3, care oferã o testare dinamicã a
componentelor suspecte.

când ECM este defect, se poate întâmpla ca el sã
poatã semnaliza codurile 12 ºi 51, dar sã nu furnizeze
datele seriale.

5. Deºi ECM este alimentat, se poate întâlni un defect
de genul �Motorul se roteºte (la demaror) dar nu
porneºte�, cauzat de funcþionarea necorespunzãtoare

BATERIE

CONTACT
MOTOR

CONECTOR
ALDL

MASÃ
MOTOR

INDICATOR SES

CONECTOR 14 PINI
TABLOU BORD ROªU/GALBEN

ROªU/GALBEN

LA INJECTOARE ªI
SENZORUL VSS

ROªU/ALB/NEGRU

MARO/ALB

ALB/NEGRU

ROªU/GALBEN

NEGRU
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VERIFICAREA CIRCUITULUI DE
DIAGNOZÃ
1,5L MPFI

� CONTACT PE POZIÞIA �MOTOR�, MOTOR OPRIT.

� SE OBSERVÃ INDICATORUL SES.

SEMNALIZEAZÃ CODUL 12

� SE CONECTEAZÃ TERMINALUL B LA A

� ESTE SEMNALIZAT CODUL 12?

NOTÃ: SES VA SEMNALIZA CODUL  12

DE 3 ORI, URMAT DE ORICARE

ALTE CODURI

SE VERIFICÃ CONECTAREA TERMINA-

LULUI DE DKIAGNOSIC LA MASÃ,

FOLOSINDU-SE SCHEMA ELECTRICÃ

DE LA A1.

DA  NU

SCANERUL AFIªEAZÃ PARAMETRII ECM? FOLOSIÞI DIAGRAMA A-2

DA  DA

DA

DA

 NU

 NU

� CONSULTAÞI LISTA

CODURILOR DE DEFECT,

ÎNCEPÂND CU CODUL

CEL MAI MIC.

SE COMPARÃ PARAMETRII AFIªAÞI DE SCANER CU PARA-

METRII TIPICI LISTAÞI LA �VERIFICAREA CIRCUITELOR DE

DIAGNOSTICARE. PARAMETRII SE ÎNCADREAZÃ ÎN LIMITE?

DA

CONSULTAÞI �SIMPTO-

ME� ÎN CAPITOLUL  G3.

 NU

CONSULTAÞI ,VERIFICAREA

COMPONENTELOR SISTE-

MULUI ÎN CAPITOLUL G4.

SCANERUL AFIªEAZÃ CODURI DE

DEFECT?

NU SE APRINDEAPRINSÃ CONTINUU

FOLOSIÞI

DIAGRAMA A-1

MOTORUL PORNEªTE?

1

3

4

5

6

2

7

8 9

FOLOSIÞI DIAGRAMA A-2

FOLOSIÞI DIAGRAMA A-3
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DIAGRAMA A-1
G2-5. LAMPA DE AVARIE NU SE APRINDE

1.5L MPFI

Descrierea circuitului:
Indicatorul SES trebuie sã fie aprins întotdeauna când motorul este oprit ºi cheia de contact în poziþia MOTOR.
Plusul bateriei este conectat direct la unul din terminalele becului. Modulul ECM va controla aprinderea indicatorului
SES, furnizând o legãturã la masã la celãlalt terminal al becului prin intermediul terminalului sãu C1.

Recomandãri:
Dacã motorul funcþioneazã bine, se verificã:

� Bec ars la SES.
� Conexiunea cu terminalul �C1" al ECM întreruptã.
� Siguranþa instrumentelor de bord arsã. Aceasta va mai afecta de asemenea ºi: indicatorul manocontact,

încãrcarea bateriei, avertizorul sonor al centurii de siguranþã, etc..
Motorul se roteºte dar nu porneºte:

� Siguranþa fuzibilã generalã întreruptã.
� Siguranþa fuzibilã a ECM întreruptã.
� Alimentarea ECM de la baterie întreruptã.
� Alimentarea ECM întreruptã.
� Conexiune întreruptã la ECM.

ALIMENTARE BATERIE (12V)

ALIMENTARE BATERIE (12V)

ALIMENTARE PRIN CHEIA
DE CONTACT

IEªIRE DIAGNOZÃ

DATE SERIALE

COMANDÃ INDICA-
TOR  SES

BATERIE

CONTACT
MOTOR

CONECTOR
ALDL

MASÃ
MOTOR

INDICATOR SES

CONECTOR 14 PINI
TABLOU BORD ROªU/GALBEN

ROªU/GALBEN

LA INJECTOARE ªI
SENZORUL VSS

ROªU/ALB/NEGRU

MARO/ALB

ALB/NEGRU

ROªU/GALBEN

NEGRU
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DIAGRAMA A-1
INDICATORUL SES NU SE APRINDE
1,5L MPFI

DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN BUCLÃ ÎNCHISÃ ªI STINGEREA BECULUI SES.

MOTORUL PORNEªTE?

DA

� CONTACT PORNIRE ÎN POZIÞIA �OPRIT�.

� SE DECONECTEAZÃ CONECTOARELE ECM.

� CONTACT PORNIRE ÎN POZIÞIA �MOTOR�.

� SE TESTEAZÃ TERMINALUL A5 AL ECM CU O

LAMPÃ DE CONTROL, FAÞÃ DE MASÃ.

SE APRINDE SES?

DA

 NU

 NU DA

� CONTACT PORNIRE ÎN POZIÞIA

�OPRIT�

� SE DECONECTEAZÃ CONEC-

TOARELE ECM

� CONTACT PORNIRE ÎN POZIÞIA

�PORNIT�

� SE VERIFICÃ ALIMENTAREA DE

LA BATERIE ªI CABLAJUL DE

ALIMENTARE AL CONTACTULUI

DE PORNIRE CU O LAMPÃ DE

TEST FAÞÃ DE MASÃ. LAMPA DE

TEST SE APRINDE ÎN AMBELE

CAZURI?

 NU

DA  NU

CONEXIUNI LA MASÃ IMPER-

FECTE LA ECM SAU ECM

DEFECT

SE REPARÃ CIRCUITUL

ÎNTRERUPT

ECM ESTE ALIMENTAT DE LA

BATERIE? SIGURANÞA ECM

ESTE CONTINUÃ?

CONEXIUNE

DEFECTÃ LA ECM

SAU ECM DEFECT

SE LOCALIZEAZÃ ªI SE

REPARÃ SCURTCIRCUI-

TUL LA MASÃ CU SIGU-

RANÞÃ ARSÃ

SE VERIFICÃ:

- SIGURANÞA INSTRUMEN-

TELOR DE BORD

- BECUL SES

- CABLAJUL ÎNTRERUPT LA A5

(ECM)

- CABLAJUL DE LA A5 SCURT-

CIRCUITAT LA PLUS

- ALIMENTAREA BECULUI DE LA

CHEIA DE CONTACT

ÎNTRERUPTÃ
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DIAGRAMA A-2
G2-6. LIPSA DATELOR SERIALE SAU LAMPA DE AVARIE NU SEMNALIZEAZÃ

CODUL 12 - LAMPA DE AVARIE APRINSÃ CONTINUU

1,5L MPFI
Descrierea circuitului:
Indicatorul SES trebuie sã fie aprins întotdeauna când motorul este oprit ºi cheia de contact în poziþia MO-
TOR. Plusul bateriei este conectat direct la unul din terminalele becului. Modulul ECM va controla aprinderea becului
SES, furnizând o legãturã la masã la celãlalt terminal al becului prin intermediul terminalului sãu A5.
Cu terminalul de diagnostic conectat la masã, lampa de avarie va semnaliza Codul 12, urmat de un alt cod de
defect din memoria ECM.
Dacã indicatorul SES este aprins continuu dar are o intensitate micã, circuitul de comandã al acestuia este defect.
Diagrama va confirma defectul ºi va sugera cauza.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale para-
grafelor de mai jos corespund cu numerele încercuite
pe diagrama logicã.
1. Dacã existã o defecþiune la ECM, aceasta neper-

miþând scanerului sã citeascã datele seriale, nici
indicatorul SES  nu va semnaliza codul 12. Dacã
codul 12 este semnalizat, se verificã scurtcircuitarea
terminalului de date seriale la masã. Dacã codul 12
nu este semnalizat, se verificã scanerul pe alt vehicul.
Dacã scanerul funcþíoneazã corespunzãtor ºi linia de

seriale lucreazã, ECM este defect ºi simptomul este
�Lipsa Datelor seriale�.

2. Dacã indicatorul SES se stinge la deconectarea
conectorului ECM, terminalul sãu A5 nu este
scurtcircuitat la masã.

3. Acest pas va verifica întreruperea unui circuit (con-
ductor) al terminalului de diagnostic.

4. Pânã la acest pas s-a stabilit cã circuitul indicatorul
SES este în stare de funcþionare. Problema se
datoreazã unei defecþiuni a ECM. Dacã nu este
semnalizat codul 12, ECM va fi înlocuit.

ALIMENTARE BATERIE (12V)

ALIMENTARE BATERIE (12V)

ALIMENTARE PRIN CHEIA
DE CONTACT

IEªIRE DIAGNOZÃ

DATE SERIALE

COMANDÃ INDICA-
TOR SES

BATERIE

CONTACT
MOTOR

CONECTOR
ALDL

MASÃ
MOTOR

INDICATOR SES

CONECTOR 14 PINI
TABLOU BORD ROªU/GALBEN

ROªU/GALBEN

LA INJECTOARE ªI
SENZORUL VSS

ROªU/ALB/NEGRU

MARO/ALB

ALB/NEGRU

ROªU/GALBEN

NEGRU
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DACÃ DEFECÞIUNEA NU ESTE LIPSA DATELOR

SERIALE:

SE VERIFICÃ CIRCUITUL TERMINALULUI DE DATE

PENTRU SCURTCIRCUIT LA MASÃ SAU ÎNTRE-

RUPERE ÎNTRE ECM ªI CONECTORUL ALDL. DACÃ

CIRCUITUL CORESPUNDE, ECM SAU PROM SUNT

DEFECTE.

� CONTACT PE POZIÞIA PORNIT.

MOTOR OPRIT.

INDICATORUL SES ESTE APRINS?

DA

 NU

� CONTACT PORNIRE PE POZIÞIA OPRIT.

� DE DECONECTEAZÃ CONECTOARELE ECM.

� CONTACT PORNIRE PE POZIÞIA PORNIT.

SE OBSERVÃ INDICATORUL SES.

 NU

 DA

FOLOSIÞI DIAGRAMA A-1

SE REPARÃ SCURTCIRCUITUL LA MASÃ AL

TERMINALULUI A5 (ÎN CABLAJUL ELECTRIC)

� SE VERIFICÃ PENTRU CONTACT IMPERFECT LA

ECM. DACÃ CONTACTUL ESTE BUN, SE ÎNLO-

CUIEªTE ECM.

SE VERIFICÃ PENTRU CIRCUIT ÎNTRERUPT AL TERMI-

NALULUI DE DIAGNOSTIC DE LA CONECTORUL ALDL LA

ECM.

DACÃ CIRCUITUL NU ESTE ÎNTRERUPT SE VERIFICÃ

CIRCUITUL TERMINALULUI A, ÎNTRE ECM ªI ALDL.

DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN BUCLÃ ÎNCHISÃ ªI STRÂNGEREA INDICATORULUI SES.

DIAGRAMA A-2
LIPSA DATELOR SERIALE SAU INDICATORUL SES NU
SEMNALIZEAZÃ CODUL 12 - INDICATORUL SES ESTE
APRINSÃ CONTINUU
1,5L MPFI

12

3

4

� SE SCURTCIRCUITEAZÃ TERMINALUL DE DIAG-

NOSTIC LA MASÃ.

SES SEMNALIZEAZÃ CODUL 12?

SES STINS SES APRINS

� CONTACT PE POZIÞIA OPRIT.

� SE CONECTEAZÃ ECM.

� CONTACT PE POZIÞIA MOTOR. MOTORUL OPRIT.

TERMINALUL DE TEST NU ESTE CONECTAT LA MASÃ.

� SE VERIFICÃ TERMINALUL DE DIAGNOSTIC LA ECM,

CONECTÂND O LAMPÃ DE TEST ÎNTRE EL ªI MASÃ.

CU LAMPA DE TEST CONECTATÃ, SE OBSERVÃ INDI-

CATORUL SES.

NU ESTE SEMNALIZAT

CODUL 12

ESTE SEMNALIZAT

CODUL 12
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DIAGRAMA A-3
(Pagina 1 din 2)

G2-7. MOTORUL ESTE ROTIT, DAR NU PORNEªTE
1.5L MPFI

Descrierea circuitului:
Înainte de a folosi aceastã diagramã se verificã: tensiunea bateriei, turaþia motorului în timpul acþionãrii demarorului,
catitatea de benzinã din rezervor.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale para-
grafelor urmãtoare corespund cu numerele de pe
diagrama logicã.
1. O verificare a bateriei ºi alimentãrii ECM este

indicatorul SES aprins cu contactul pe poziþia MO-
TOR. Lipsa datelor seriale la ALDL indicã o
posibilã defecþiune a ECM. Diagrama A2 va ajuta
la diagnosticarea ECM. Dacã tensiunea senzo-
rulului TPS (clapeta de aer) este mai mare de
2,5V, motorul se aflã în modul de dezînecare, care
creazã probleme la pornire. Motorul nu va porni
fãrã pulsurile de referinþã ºi deci scanerul va trebui
sã citeascã turaþia motorului în timpul rotirii cu
demarorul.

2. Dacã turaþia motorului a fost cititã în timpul rotirii cu
demarorul, atunci modulul de aprindere primeºte
semnalul de �ROTIRE� a motorului. Lipsa scânteilor
de înaltã tensiune indicã:1) bobina nu este
comandatã de modulul de aprindere; 2) existã o altã
problemã pe circuitul de înaltã tensiune.

3. Lampa de test va �CLIPI� indicând controlul ECM la
injectoare. Intensitatea luminii nu este importantã.

4. Acest test va determina dacã modulul de aprindere
electronicã nu genereazã semnale de referinþã, sau
existã o problemã de cablaj sau ECM. Conectând
intermitent plusul bateriei la terminalul tensiunii de
referinþã a distribuitorului A1 prin intermediul unei
lãmpi de control vor fi generate impulsuri de referinþã.
Dacã se poate citi o turaþie a motorului, ECM ºi
cablajul electric sunt funcþionale.

Recomandãri:
� Apa ºi impuritãþile pot cauza o pornire dificilã în

condiþii de frig. Motorul poate porni dupã 5-6 minute
într-un atelier încãlzit. Problema va interveni dupã o
parcare în timpul nopþii în frig.

� Presiunea benzinei. O presiune scãzutã în sistemul
de alimentare va cauza un amestec foarte sãrac.
Vezi diagrama A-7.

MASÃ INJECTOARE

MASÃ INJECTOARE

INJECTOARE

ROªU/ALB/NEGRU

LA CONTACT
PORNIRE

PRIMARUL BOBINEI
DE INDUCÞIE

FIªÃ
TAH.

ALB

VERDE/ALB

MARO/NEGRU

NEGRU/ALB

NEGRU/ALB

NEGRU

ROªU/ALB/NEGRU

NEGRU

BLEU

IEªIRE LA EST

COMANDÃ   BYPASS

TENSIUNE DE REFERINÞÃ
PRAG INFERIOR

TENSIUNEA REFERINÞÃ  DE LA
EST

ALIMENTARE PRIN
CONTACT PORNIRE

COMENZI
INJEC-
TOARE

BOBINÃ RUPTOR
ELECTROMAGNETIC
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DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN BUCLÃ ÎNCHISÃ ªI STINGEREA INDICATORULUI SES.

 NUDA

DA

DA

DEFECÞIUNI
ALE HEI.
VEZI
DIAGRAMA
C-4

� SE VERIFICÃ BUJIILE ÎN TIMPUL PORNIRII (DOUÃ
FIRE)
EXISTÃ SCÂNTEIE LA BUJII?

DA

DA

SE VERIFICÃ DACÃ BUJIILE SUNT
ANCRASATE SAU SUPAPA EGR
BLOCATÃ PE POZIÞIA DESCHIS.

VEZI DIAGRAMA
A-3 (PAGINA 2/2).

DA

CONEXIUNE
IMPERFECTÃ
SAU MODUL DE
APRINDERE
DEFECT.

 NU

 NU

 NU

 NU

DA  NU

1

2

3

4

 NU

DIAGRAMA A-3
(Pagina 1 din 2)
MOTORUL ESTE ROTIT, DAR NU
PORNESTE
1,5L MPFI

� CONTACT PE POZIÞIA MOTOR. DACÃ INDICATORUL SES NU
SE APRINDE, VEZI DIAGRAMA A-1.

� SE INSTALEAZÃ SCANERUL. DACÃ NU SUNT DATE
SERIALE, VEZI DIAGRAMA A-2.

� SE VERIFICÃ:
� SENZORUL TPS-DACÃ TENSIUNEA ESTE MAI MARE DE 2,5V CU

CLAPETA ÎNCHISÃ, VEZI CODUL 21.
� LICHIDUL DE RÃCIRE. DACÃ TEMPERATURA ESTE SUB

 -30°C, VEZI CODUL 14. TURAÞIA DE PORNIRE ESTE CITITÃ
DE SCANER?

� SE VERIFICÃ PREZENÞA ÎNALTEI TENSIUNI LA
DISTRIBUITOR ÎN TIMPUL ACÞIONÃRII DEMARO-
RULUI (SE VERIFICÃ 2 FIªE).
EXISTÃ SCÂNTEIE?

� CONTACT PE POZIÞIA OPRIT.
� SE DECONECTEAZÃ DE LA

DISTRIBUITOR CONECTO-
RUL CU 4 CONTACTE.

� CONTACT PE POZIÞIA MO-
TOR.

� SE ATINGE PENTRU UN MO-
MENT TERMINALUL TENSI-
UNII DE REFERINÞÃ DE LA
DISTRIBUITOR CU O LAMPÃ
DE TEST CONECTATÃ LA 12V.

� SCANERUL VA TREBUI SÃ
CITEASCÃ O TURAÞIE. SCA-
NERUL INDICÃ O TURAÞIE?

SE VERIFICÃ TENSIUNEA
BATERIEI LA MODULUL
DE APRINDERE ELEC-
TRONICÃ. DACÃ TENSI-
UNEA ESTE NORMALÃ,
DEFECÞIUNEA ESTE DE
LA MODULUL DE APRIN-
DERE ELECTRONICÃ.
VEZI DIAGRAMA C-4.

� CONTACT PE POZIÞIA  OPRIT PENTRU 10 SE-

CUNDE.

� CONTACT PE POZIÞIA MOTOR. SE ASCULTÃ

DACÃ POMPA DE BENZINÃ FUNCÞIONEAZÃ.

� POMPA  AR TREBUI SÃ FUNCÞIONEZE TIMP DE 2 SE-

CUNDE CU CONTACTUL PE POZIÞIA MOTOR. FUNCÞI-

ONEAZÃ POMPA?

� SE VERIFICÃ CIRCUITUL DE ALI-
MENTARE AL INJECTOARELOR 1 ªI 4.

� SE CUPLEAZÃ DEMARORUL.
LAMPA INDICATOARE INDICÃ PRE-
ZENÞA IMPULSURILOR LA AMBELE
INJECTOARE?

SE VERIFICÃ
CIRCUITUL
RELEULUI
POMPEI DE
BENZINÃ

TERMINALUL TENSI-
UNII DE REFERINÞÃ
ÎNTRERUPT, SCURT-
CIRCUITAT LA MASÃ
SAU ECM DEFECT

� CONTACT PE POZIÞIA OPRIT.

� SE INSTALEAZÃ DISPOZITIVUL DE MÃSU-

RARE A PRESIUNII BENZINEI (VEZI DIA-

GRAMA A7 PAGINA 3/3 PENTRU PROCE-

DEE DE INSTALARE).

� CONTACT PE POZIÞIA MOTOR.

� PRESIUNEA TREBUIE SÃ FIE 284-325 kPa.

PRESIUNEA SE ÎNCADREAZÃ ÎN LIMITE?

SE FOLOSEªTE DIAGRAMA DE
DIAGNOSTICARE A SISTEMULUI
DE ALIMENTARE A-7

NOTA:  SISTEMUL MPFI ESTE PRESURIZAT.
PENTRU A EVITA PIERDERILE DE BENZINÃ,
CONSULTAÞI �PROCEDEE DE SERVICE PEN-
TRU REPARAREA SAU TESTAREA SISTE-
MULUI DE ALIMENTARE NECESITÂND
DEMONTAREA CONDUCTELOR ªI
FITINGURILOR�
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DIAGRAMA A-3
(Pagina 2 din 2)

MOTORUL ESTE ROTIT DAR NU PORNESTE
1.5L MPFI

Descrierea circuitului:
Tensiunea de la contactul de pornire alimenteazã injectoarele prin cablul de culoare ROªU/ALB. Injectoarele vor
fi acþionate când ECM conecteazã masa la firul lor de comandã.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale para-
grafelor urmãtoare corespund cu numerele încercuite
de pe diagramã..
1. Dacã tensiunea pulsantã nu este prezentã la

injectoare rezultã cã ECM nu controleazã injectoarele
sau cablajul este defect.

2. Existã o situaþie mai rar întâlnitã când rezistenþa
injectorului este mai micã decât 13,5Ω ºi siguranþa
de alimentare a sistemului de aprindere a fost arsã.
În acest caz injectorul trebuie înlocuit.

MASÃ INJECTOARE

MASÃ INJECTOARE

INJECTOARE

ROªU/ALB/NEGRU

LA CONTACT
PORNIRE

PRIMARUL BOBINEI
DE INDUCÞIE

FIªÃ
TAH.

ALB

VERDE/ALB

MARO/NEGRU

NEGRU/ALB

NEGRU/ALB

NEGRU

ROªU/ALB/NEGRU

NEGRU

BLEU

IEªIRE APRINDERE
ELECTRONICÃ

COMANDÃ TENSIUNE
BYPASS
TENSIUNEA DE REFERIN-
ÞÃ A DISTRIBUITORULUI
(PRAG INFERIOR)

TENSIUNEA REFERINÞÃ DIS-
TRIBUITOR (PRAG SUPERIOR)

ALIMENTARE PRIN
CONTACT PORNIRE

COMENZI
INJEC-
TOARE

BOBINÃ RUPTOR
ELECTROMAGNETIC
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DUPÃ REPARAÞIE, SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN BUCLÃ ÎNCHISÃ ªI STINGEREA INDICATORULUI SES.

CONTINUARE DE
LA DIAGRAMA A-3
(PAGINA 1)

LAMPA DE CONTROL NU PULSEAZÃ
PE UN INJECTOR SAU PE AMBELE

� CONTACT PE POZIÞIA MOTOR.
� SE VERIFICÃ CABLUL DE ALIMEN-

TARE AL CONECTORULUI CABLA-
JULUI INJECTOARELOR FAÞÃ DE
MASÃ CU O LAMPÃ DE CONTROL.

DA

CONEXIUNI IMPERFECTE LA
ECM SAU ECM DEFECT.

 NU

DA

� SE VERIFICÃ EXISTENÞA UNUI SCURTCIRCUIT LA
MASÃ ÎN CIRCUTUL DE COMANDÃ AL INJEC-
TOARELOR.

� DACÃ CIRCUITUL DE COMANDÃ NU ESTE SCURT-
CIRCUITAT SE VERIFICÃ REZISTENÞA FIECÃRUI
INJECTOR.
REZISTENÞA FIECÃRUI INJECTOR TREBUIE SÃ
FIE ÎNTRE 13.5 ªI 16 Ω.
REZISTENÞA INJECTOARELOR ESTE CORECTÃ?

LAMPA DE CONTROL ESTE APRINSÃ CONTINUU
PE UN INJECTOR SAU PE AMBELE.

CABLUL ALBASTRU
ÎNTRERUPT

SE ÎNLOCUIESC INJECTOARELE
CARE NU SE ÎNCADREAZÃ ÎN LIMITE.
SE REPETÃ TESTUL ÎNCEPÂND CU
PASUL 1.

 NU

1 2

DIAGRAMA A-3
(Pagina 2 din 2)
MOTORUL ESTE ROTIT DAR NU
PORNESTE
1.5L MPFI

LAMPA DE CONTROL NU
PULSEAZÃ

SE ÎNLOCUIEªTE

ECM.

LAMPA APRINSÃ  LAMPA STINSÃ

ÎNTRERUPERE
LA
CABLURILE
ROªU/ALB/
NEGRU

� CONTACT PE POZIÞIA �OPRIT�, DE
RECONECTEAZÃ INJECTOARELE.

� SE DECONECTEAZÃ CONECTOARELE
ECM.

� CONTACT PE POZIÞIA �MOTOR�.
� SE TESTEAZÃ TERMINALLE CONEC-

TORULUI ECM C10 ªI C11, CU
LAMPÃ DE TEST
SE APRINDE .LAMPA PENTRU
AMÂNDOUÃ?
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DIAGRAMA A-5
G2-8. VERIFICAREA CIRCUITULUI RELEULUI POMPEI  DE BENZINÃ

1,5L MPFI
Descrierea circuitului:
Când contactul este acþionat în poziþia MOTOR, ECM va activa releul pompei de benzinã punând-o în funcþiune.
Pompa de benzinã va fi în funcþiune atât timp cât motorul este rotit (în timpul pornirii) sau funcþioneazã ºi ECM
recepþioneazã impulsurile de referinþã. ECM va opri funcþionarea pompei dupã 2 secunde de la punerea contactului
de pornire pe poziþia MOTOR. În cazul când releul pompei de benzinã sau circuitul lui de comandã se defecteazã,
pompa de benzinã va fi alimentatã prin circuitul de siguranþã al contactului de presiune de ulei.

Recomadãri:
În caz de defectare a releului pompei de benzinã, motorul
va porni greu, în special dacã este rece, sau presiunea
uleiului este scãzutã. Durata lungã de acþionare a
demarorului este rezultatul timpului lung necesar pentru
creºterea presiunii uleiului care închide alimentarea
pompei de benzinã prin contactul de presiune ulei.

VEDERE DIN FAÞÃ A
CONEXIUNILOR RELEULUI

CONTACT
PRESIUNE
ULEI

ROªU/ALB

BATERIE

CONTACT
APRINDERE

ROªU

ROªU/ALB

ALIMENTARE
DE LA BATERIE
ALIMENTARE
DE LA BATERIE

ROªU/GALBEN

ROªU/GALBEN

ROªU/ALB
VERDE

ROªU

ALB

RELEUL
POMPEI DE
BENZINÃ

LA LAMPA AVERTIZARE PRESIUNE ULEI

PIN �G� AL CONECTORULUI DE TESTA-
RE(ALDL) A POMPEI DE BENZINÃ

ALB/MARO ALB/MARO

POMPA DE BENZINÃ
(ÎN REZERVOR)

BLEU
NEGRU

MASA RELEULUI
POMPEI DE

BENZINÃ
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LAMPA DE TEST APRINSÃ

SE CONECTEAZÃ LAMPA DE TEST ÎNTRE
TERMINALELE 85 ªI 87.

DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN BUCLÃ ÎNCHISÃ ªI STINGEREA INDICATORULUI SES.

LAMPA DE TEST STINSÃ

SE REPARÃ CIRCUITUL
DESCHIS AL MASEI

LAMPA DE TEST APRINSÃ LAMPA DE TEST STINSÃ

� SE CONECTEAZÃ UN CABLU ELECTRIC PREVÃZUT
CU SIGURANÞÃ FUZIBILÃ ÎNTRE TERMINALELE 87 ªI
30.
FUNCÞIONEAZÃ POMPA DE BENZINÃ?

SE VERIFICÃ CIRCUITUL DE COMANDÃ AL RELEULUI
PENTRU FIR ÎNTRERUPT SAU SCURTCIRCUIT LA
MASÃ. DACÃ SUNT FUNCÞIONALE, ECM ESTE DEFECT.

 DA  NU

� DACÃ RELEUL ESTE DEFECT.
� DACÃ DEFECTUL INIÞIAL A FOST �MOTORUL SE

ROTEªTE DAR NU PORNEªTE� SE CONTINUÃ
TESTAREA CONTACTULUI DE PRESIUNE ULEI.

� MOTORUL LA TEMPERATURA NORMALÃ DE
FUNCÞIONARE.

� PRESIUNEA ULEIULUI NORMALÃ.
� SE DECONECTEAZÃ RELEUL POMPEI DE BENZINÃ.

MOTORUL CONTINUÃ SÃ FUNCÞIONEZE?

CIRCUITUL DE ALIMENTARE SAU CIRCUITUL
DE MASÃ AL POMPEI DE BENZINÃ ÎNTRERUPT
SAU

POMPA DE BENZINÃ DEFECTÃ

 DA NU

CONTACT PRESIUNE DE
ULEI DEFECT

LAMPA DE TEST SE STINGE

NU EXISTÃ DEFECÞIUNI CONTACTUL DE PRESIUNE DE ULEI DEFECT

DIAGRAMA A-5
VERIFICAREA CIRCUITULUI
RELEULUI POMPEI DE BENZINÃ
1,5L MPFI

� CONTACT PE POZIÞIA OPRIT PENTRU 10
SECUNDE.

� CONTACT PE POZIÞIA MOTOR-SE ASCULTÃ
ZGOMOTUL PRODUS DE POMPA DE BENZINÃ.

� FUNCÞIONEAZÃ POMPA DE BENZINÃ PENTRU 2
SECUNDE DUPÃ CE CONTACTUL A FOST PUS PE
POZIÞIA MOTOR?

� SE DECONECTEAZÃ RELEUL POMPEI DE BENZINÃ.
� CONTACT PE POZIÞIA MOTOR. MOTORUL OPRIT.
� SE VERIFICÃ ALIMENTAREA CONECTORULUI

RELEULUI LA TERMINALUL 87-FAÞÃ DE MASÃ-CU O
LAMPÃ DE TEST.

 NU

SISTEMUL DE COMANDÃ AL POMPEI DE BENZINÃ FUNC-
ÞIONEAZÃ CORECT. DACÃ SIMPTOMUL ORIGINAL A FOST
�MOTORUL ROTIT DAR NU PORNEªTE� SE VA CONSULTA
DIAGRAMA A-7 PENTRU VERIFICAREA PRESIUNII SISTE-
MULUI DE ALIMENTARE.

LAMPA DE TEST STINSÃ

SE REPARÃ ALIMENTAREA ÎNTRERUPTÃ DE LA BATERIE.
DACÃ SIGURANÞA ESTE ARSÃ, SE REPARÃ SCURTCIR-
CUITUL LA MASÃ ÎN CONECTORUL POMPEI DE BENZINÃ
SAU AL CONTACTULUI DE PRESIUNE ULEI.

LAMPA DE TEST APRINSÃ

� SE CONECTEAZÃ LAMPA DE TEST ÎNTRE TERMINALUL 86 ªi
MASÃ.

� CONTACTUL PE POZIÞIA OPRIT PENTRU 10 SECUNDE.
� SE OBSERVÃ LAMPA DE TEST TIMP DE 2 SECUNDE DUPÃ CE

CONTACTUL A FOST PUS PE POZIÞIA MOTOR.

� SE CONECTEAZÃ RELEUL POMPEI DE BENZINÃ.
� CONTACT PORNIRE PE POZIÞIA OPRIT.
� SE VERIFICÃ TERMINALUL DE TEST AL POMPEI DE

BENZINÃ FAÞÃ DE MASÃ CU O LAMPÃ DE TEST.

LAMPA DE TEST SE APRINDE

 DA
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DIAGRAMA A-7
(PAGINA 1 DIN 3)

G2-9. TESTAREA PRESIUNII SISTEMULUI DE ALIMENTARE

1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
Pompa de benzinã alimenteazã sistemul de injecþie ºi rampa injectoarelor cu benzinã la o presiune controlatã de
aprox 2,84 - 3,25 bari. Presiunea în sistem este controlatã de regulatorul de presiune. Excesul de benzinã este
returnat în rezervor. Dacã motorul este oprit, pompa de benzinã poate fi activatã prin conectarea terminalului de
test la plusul bateriei prin intermediul unui conductor electric prevãzut cu siguranþã fuzibilã.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale
paragrafelor urmãtoare corespund cu numerele
încercuite din diagrama logicã.
1) Se utilizeazã un dispozitiv pentru testarea presiunii.

La instalarea dispozitivului de testare se va înfãºura
conducta sau racordul cu material textil pentru
evitarea pierderilor de benzinã.

2) Cu motorul la turaþia de mers în gol, vacuumul aplicat
regulatorului de presiune de la galeria de admisie,
va coborâ presiunea benzinei cu 0,21-0,7 bari.

3) Aplicarea vacuumului la regulatorul de presiune va
scãdea presiunea în sistem.

4) Pierderea presiunii în timp va avea urmãtoarele
cauze:

� Supapa cu un singur sens din rezervor defectã.

� Furtunul de racordare la pompã nu etanºeazã.
� Supapa regulatorului de presiune are pierderi.
� Injectoare care nu etanºeazã, sau blocate în poziþia

deschis.

Recomandãri:
Presiunea necorespunzãtoare a sistemului de alimentare
poate cauza urmãtoarele manifestãri:
� Motorul se roteºte dar nu porneºte.
� Coduri de defect 44 sau 45.
� Alimentarea motorului se întrerupe (similar cu

întreruperile electrice).
� Motorul �ezitã�, nu are putere, consumul este mãrit

(vezi �Simptomele� de la Capitolul G3).

REGULATOR PRESIUNE

FURTUN FLEXIBIL

FILTRU BENZINÃ

FILTRU LA INTRARE ÎN POMPÃ

VACUUM GALERIE DE ADMISIE

CONDUCTÃ RETUR BENZINÃ

CONDUCTÃ BENZINÃ SUB PRESIUNE

POMPÃ BENZINÃ, ÎN REZERVOR
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DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN BUCLÃ ÎNCHISÃ ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

NOTÃ:   SISTEMUL DE ALIMENTARE ESTE
PRESURIZAT. PENTRU EVITAREA PIERDERILOR DE
BENZINÃ, CONSULTAÞI �PROCEDEE DE SERVICE
PENTRU REPARAREA SAU TESTAREA SISTEMULUI
DE ALIMENTARE�, NECESITÂND DECONECTAREA
CONDUCTELOR SAU FITINGURILOR. VEZI PAGINA 3/3
A ACESTEI DIAGRAME.

DA

PRESIUNEA ÎN
LIMITELE NORMALE
DAR NESTABILÃ

NU EXISTÃ
PRESIUNE

DA NU

DA

SE LOCALIZEAZÃ ªI SE
REMEDIAZÃ
ÎNTRERUPEREA LINIEI DE
VACUUM DE LA GALERIA
DE ADMISIE.

REGULATORUL
DE PRESI-
UNE ESTE
DEFECT

NU

� CONTACT APRINDERE PE POZIÞIA
OPRIT.

� SE CONECTEAZÃ UN CABLU
PREVÃZUT CU SIGURANÞÃ
FUZIBILÃ ÎNTRE (+) BATERIEI ªI
TERMINALUL87-30 ALE RELEULUI
POMPEI DE BENZINÃ

� GRADAT, SE STRANGULEAZÃ
FURTUNUL DE LEGÃTURÃ CU
CONDUCTA DE PRESIUNE DE LA
POMPA DE BENZINÃ.

� SE DECONECTEAZÃ TENSIUNEA
DE LA BATERIE, MENÞINÂND
FURTUNUL STRANGULAT.

� PRESIUNEA SE MENÞINE
CONSTANTÃ?

VEZI PAGINA
2/2 A ACESTEI
DIAGRAME

NU DA

NU DA

� SE INSTALEAZÃ ADAPTORUL DISPOZITIVULUI DE MÃSURAT PRESIUNEA. VEZI DIAGRAMA
A-7 PAGINA3/3.

� SE DECONECTEAZÃ FURTUNUL DE VACUUM DE LA REGULATORUL DE PRESIUNE.
� CONTACTUL DE APRINDERE TREBUIE SÃ FIE PE POZIÞIA OPRIT PENTRU 10 SECUNDE.
� CONTACT APRINDERE PE POZIÞIA MOTOR. POMPA VA FUNCÞIONA 2 SECUNDE.
� SE CITEªTE PRESIUNEA DUPÃ CE POMPA S-A OPRIT.
� PRESIUNEA NORMALÃ VA FI 2,84 - 3,85 bari, VALOARE STABILÃ.

PRESIUNEA SE ÎNCADREAZÃ ÎN LIMITE?

NU

NU EXISTÃ
DEFECÞIUNI.
VEZI SFATURI
UTILE,
PAGINA
ANTERIOARÃ

1

2

3

4

DIAGRAMA A-7
(Pagina 1 din 3)
TESTAREA PRESIUNII
SISTEMULUI DE ALIMENTARE
 1,5L MPFI

� SE PORNEªTE MOTORUL ªI SE RULEAZÃ
PÂNÃ LA TERMPERATURA NORMALÃ DE
LUCRU.

� SE RECONECTEAZÃ FURTUNUL DE
VACUUM.

� PRESIUNEA VA TREBUI SÃ SCADÃ UªOR.
A SCÃZUT PRESIUNEA?

PRESIUNEA NU SE
ÎNCADREAZÃ ÎN
LIMITE NORMALE

VEZI
DIAGRAMA A-5

� SE REPETÃ PROCEDURA
ANTERIOARÃ BLOCÂND DE
DATA ACEASTA CONDUCTA
DE RETUR BENZINÃ PRIN
S T R A N G U L A R E A
FURTUNULUI DE LEGÃTURÃ.

� PRESIUNEA SE MENÞINE
CONSTANTÃ?

SE VERIFICÃ:
� FURTUNUL DE LEGÃTURÃ AL

POMPEI DE BENZINÃ PENTRU
PIERDERI.

� POMPA DE BENZINÃ DEFECTÃ.

� SE DECONECTEAZÃ
FURTUNUL DE VACUUM DE
LA REGULATOR.

� CU MOTORUL LA TURAÞIA DE
MERS ÎN GOL SE APLICÃ UN
VACUUM DE 304-355 mmHg LA
REGULATORUL DE PRESIUNE.

� PRESIUNEA TREBUIE SÃ
SCADÃ UªOR.
A SCÃZUT PRESIUNEA?

SE LOCALIZEAZÃ ªI ÎNLOCUIEªTE
INJECTORUL DEFECT.
SE USUCÃ BUJIA CILINDRULUI
AFERENT.

REGULATORUL
DE PRESIUNE
ESTE DEFECT



7�132  MOTOR (SISTEMUL MECANIC) CIELO

DIAGRAMA A-7
(PAGINA 2 DIN 3)

TESTAREA PRESIUNI SISTEMULUI DE ALIMENTARE
1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
Pompa de benzinã alimenteazã sistemul de injecþie ºi injectoarele cu benzinã la o presiune controlatã de aprox.
2,84-3,25 bari. Presiunea în sistem este controlatã de regulatorul de presiune. Excesul de benzinã este returnat în
rezervor. Dacã motorul este pornit, pompa de benzinã poate fi activatã prin conectarea terminalului de test la plusul
bateriei prin intermediul unui conductor electric prevãzut cu o siguranþã fuzibilã. Terminalul de test al pompei de
benzinã se aflã în conectorul de test ALDL.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale
paragrafelor urmãtoare corespund cu numerele
încercuite din diagrama logicã.
5) O presiune mai micã de 2,62 bari ar putea fi cauzatã

de una din urmãtoarele cauze:
� Presiunea reglatã este prea joasã. Sistemul va

funcþiona cu un amestec sãrac ºi poate declanºa
codul de defect 44. Este posibilã de asemenea o
pornire greoaie la rece ºi performanþe reduse.

� Circuitul de benzinã obstrucþionat poate fi cauza
unei presiuni scãzute. Normal, un vehicul cu pre-
siune scãzutã la turaþia de mers în gol nu poate
fi condus. Dacã scãderea presiunii intervine în
timpul mersului, motorul va avea un mers
neregulat ºi se va opri.

6) Obstrucþionând conducta de retur, se va realiza
creºterea presiunii. Conectând terminalul de test al
pompei la plusul bateriei, presiunea va creºte peste
4,13 bari.

7) Acest test determinã dacã presiunea prea înaltã se
datoreazã obstrucþionãrii conductei de retur sau
regulatorului de presiune defect.

REGULATOR PRESIUNE

FURTUN FLEXIBIL

FILTRU BENZINÃ

FILTRU LA INTRARE ÎN POMPÃ

VACUUM GALERIE DE ADMISIE

CONDUCTÃ RETUR BENZINÃ

CONDUCTÃ BENZINÃ SUB PRESIUNE

POMPÃ BENZINÃ, ÎN REZERVOR



CIELO  MOTOR (SISTEMUL MECANIC)  7-133

NOTÃ:   SISTEMUL DE ALIMENTARE ESTE

PRESURIZAT. PENTRU EVITAREA PIERDERILOR DE

BENZINÃ, CONSULTAÞI �PROCEDEE DE SERVICE

PENTRU REPARAREA SAU TESTAREA SISTEMULUI

DE ALIMENTARE�, NECESITÂND DECONECTAREA

CONDUCTELOR SAU FITINGURILOR. VEZI PAGINA 3/3

DIN ACEST CAPITOL.

DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN BUCLÃ ÎNCHISÃ ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

� SE DECONECTEAZÃ FURTUNUL DE VACUUM DE LA
REGULATORUL DE PRESIUNE.

� SE DECONECTEAZÃ FURTUNUL FLEXIBIL DE LA
CONDUCTA DE RETUR.

� SE MONTEAZÃ UN FURTUN FLEXIBIL LA IEªIREA DE
RETUR A REGULATORULUI, CU CELÃLALT CAPÃT
INTRODUS ÎNTR-UN VAS DE COLECTARE A BENZINEI.

� SE OBSERVÃ PRESIUNEA BENZINEI TIMP DE 2 SECUNDE
DE LA PUNEREA CONTACTULUI PE POZIÞIA MOTOR.

� NORMAL, PRESIUNEA VA FI 2,84 - 3,25 bari.
SE ÎNCADREAZÃ PRESIUNEA ÎNTRE ACESTE LIMITE?

PRESIUNE SCÃZUTÃ

DA

� CONTACT APRINDERE PE POZIÞIA
OPRIT.

� SE APLICÃ PLUSUL BATERIEI LA
TERMINALUL DE TEST AL POMPEI
DE BENZINÃ.

� GRADAT, SE BLOCHEAZÃ
RETURUL PRIN STRANGULAREA
FURTUNULUI FLEXIBIL.

� PRESIUNEA ESTE MAI MARE DE
4,13 bari?

DA

 NU

 NU

SE VERIFICÃ ANSAMBLUL POMPEI DE
BENZINÃ PENTRU:

� POMPÃ DE BENZINÃ DEFECTÃ.
� FURTUNUL DE LEGÃTURÃ NU ESTE

ETANª.
� TIPUL POMPEI NU CORESPUNDE.

REGULATOR DE
PRESIUNE DEFECT

 DA

SE LOCALIZEAZÃ ªI SE
REPARÃ CONDUCTA DE
RETUR OBSTRUCÞIONATÃ

REGULATORUL DE
PRESIUNE DEFECT

SE ÎNLOCU-
IEªTE FILTRUL
DE BENZINÃ.
SE REPETÃ
TESTUL.

NU

5

6

7

DIAGRAMA A-7
(Pagina 2 din 3)
TESTAREA PRESIUNII
SISTEMULUI DE ALIMENTARE
 1,5L MPFI

CONTINUARE DE LA

DIAGRAMA A-7 PAGINA 1/

3. PRESIUNEA NU SE

ÎNCADREAZÃ ÎN LIMITE

NORMALE

PRESIUNE RIDICATÃ

� SE VERIFICÃ DACÃ FILTRUL DE BENZINÃ
NU ESTE COLMATAT (ÎNFUNDAT).
FILTRUL ESTE CURAT?
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DIAGRAMA A-7
(PAGINA 3 DIN 3)

TESTAREA PRESIUNII SISTEMULUI DE ALIMENTARE
1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
Rampa de alimentare a injectoarelor nu este echipatã cu racord Schrader. Pentru a facilita montarea dispozitivului
de mãsurarea a presiunii, racordul Schrader trebuie montat între conducta de alimentare ºi furtunul flexibil de legãturã.
Dispozitivul de mãsurã se monteazã la racordul Schrader.

FILTRU BENZINÃ

(PLASAT SUB

VEHICUL, SUB

HABITACLU)

ADAPTOR SCHRADER
PENTRU MANOMETRU

DE BENZINÃ

MANOMETRU

PRESIUNE
BENZINÃ

REGULATOR PRESIUNE

FILTRU LA INTRARE ÎN POMPÃ

VACUUM GALERIE DE ADMISIE

CONDUCTÃ RETUR BENZINÃ

CONDUCTÃ BENZINÃ SUB PRESIUNE

POMPÃ BENZINÃ, ÎN REZERVOR

FURTUN FLEXIBIL

FURTUN FLEXIBIL
 SCHRADER
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ATENÞIE: PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE INCENDIU ªI ACCIDENTARE:

� ESTE NECESAR A SE DESCÃRCA PRESIUNEA DIN SISTEMUL DE ALIMENTARE ÎNAINTEA CONECTÃRII

DISPOZITIVULUI DE MÃSURÃ.

� O CANTITATE MICÃ DE BENZINÃ SE PIERDE CÂND CONDUCTELE SUNT DECONECTATE. SE RECOMANDÃ

ACOPERIREA FITINGURILOR CU O LAVETÃ TEXTILÃ PENTRU ABSORBIREA BENZINEI. DUPÃ TERMINAREA

OPERAÞIEI, LAVETA SE VA DEPUNE ÎNTR-UN CONTAINER SPECIAL.

PROCEDEUL DE DESCÃRCARE A PRESIUNII DIN SISTEM:

1. SE DEMONTEAZÃ CAPACUL REZERVORULUI DE BENZINÃ.

2. SE DECONECTEAZÃ RELEUL POMPEI DE BENZINÃ ªI CONECTORUL

MANOCONTACTULUI.

3. SE PORNEªTE MOTORUL ªI SE RULEAZÃ PÂNÃ CÂND SE OPREªTE.

4. ADIÞIONAL, SE MAI ACÞIONEAZÃ DEMARORUL PENTRU 3 SECUNDE.

5. SE DECONECTEAZÃ BORNA DE MINUS A BATERIEI.

INSTALAREA RACORDULUI SCHRADER:

1.SE DECONECTEAZÃ CONDUCTA DE ALIMENTARE DE LA FURTUNUL

FLEXIBIL. FOLOSIND O LAVETÃ TEXTILÃ SE ABSOARBE BENZINA

RÃMASÃ PE CONDUCTÃ.

2. SE INSTALEAZÃ RACORDUL SCHRADER ÎNTRE FURTUNUL DE

ALIMENTARE ªI CEL FLEXIBIL.

3. SE INSTALEAZÃ MANOMETRUL LA RACORDUL SCHRADER.

4. SE CONECTEAZÃ RELEUL POMPEI DE BENZINÃ ªI CONECTORUL

MANOCONTACTULUI.

5. SE CONECTEAZÃ CABLUL DE MINUS AL BATERIEI.

6. SE MONTEAZÃ CAPACUL REZERVORULUI.

7. SE PORNEªTE MOTORUL ªI SE VERIFICÃ INSTALAÞIA PENTRU

PIERDERI DE BENZINÃ.

Important

� PENTRU DEMONTAREA RACORDULUI SCHRADER SE REPETÃ PROCESUL DE MONTARE ÎN ORDINE INVERSÃ.

DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN BUCLÃ ÎNCHISÃ ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

DIAGRAMA A-7
(Pagina 3 din 3)
TESTAREA PRESIUNII
SISTEMULUI DE ALIMENTARE
 1,5L MPFI

FURTUNUL DE

ALIMENTARE AL

VEHICULULUI

FITING SCHRADER

FURTUNUL DE

ALIMENTARE AL

VEHICULULUI

GARNITURÃ TORICÃ

ADAPTOR SCHRADER
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COD DE DEFECT 13
G2-10. CIRCUITUL SENZORULUI DE OXIGEN

(CIRCUIT ÎNTRERUPT)
1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
ECM furnizeazã o tensiune de aproximativ 0,45V între terminalele B11 ºi B10 (mãsuratã cu un voltmetru de 10Ω
digital, aceastã tensiune poate fi 0,32V).

Senzorul de oxigen modificã aceastã tensiune într-o plajã de aproximativ 1V dacã amestecul este bogat ºi aproximativ
0,1V dacã amestecul este sãrac.

Senzorul se comportã ca un circuit deschis, neproducând schimbãri de tensiune când temperatura lui este sub
360°C. Un senzor de oxigen rece (circuit deschis) declanºeazã modul de funcþionare �Buclã deschisã�.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale
paragrafelor urmãtoare corespund cu numerele
încercuite din diagrama logicã.
1) Codul 13 este declanºat când:

� Temperatura de lucru a motorului este mai mare
de 80°C.

� Au trecut cel puþin 50 secunde de la pornirea
motorului.

� Tensiunea senzorului de oxigen este stabilã între
0,347V ºi 0,547V.

� Unghiul clapetei de aer este mai mare de 5%.
� Toate condiþiile trebuiesc îndeplinite pentru mai

mult de 30 secunde. Dacã existã condiþia pentru
declanºarea Codului 13, sistemul nu va intra în
buclã închisã.

2) Acest test determinã dacã senzorul de oxigen sau
ECM cu cablajul aferent sunt defecte.

3) Pentru acest test se va folosi un voltmetru digital de

înaltã impedanþã, care verificã continuitatea
circuitelor B11 ºi B10. Dacã B10 este întrerupt,
tensiunea ECM în B11 va fi peste 0,6V.

Recomandãri:

În mod normal scanerul va citi o tensiune între 100mV
ºi 999mV în modul �buclã închisã�. Codul 13 se
declanºeazã într-un minut dacã tensiunea rãmâne între
0,347 ºi 0,547V, dar sistemul va trece în �buclã
deschisã� în aproximativ 15 secunde.
Se verificã dacã legãtura la masã a lui B10 este curatã
ºi strânsã. O întrerupere la B10 sau B11 va declanºa
Codul 13.

Dacã defectul este intermitent, consultaþi �Defecte
intermitente� în �Simptome� Capitolul G3.

NEGRU
SENZOR OXIGEN

EVACUARE

MASÃ MOTOR

SENZOR O 2

MASÃ SENZOR O 2

VIOLET

ALB/MARO
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DUPÃ REPARAÞIE  SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN BUCLÃ ÎNCHISÃ ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

 NU

� SE DECONECTEAZÃ SENZORUL DE OXIGEN.

� SE CONECTEAZÃ B11 (DE LA ECM) LA MASÃ.

� SCANERUL TREBUIE SÃ AFIªEZE TENSIUNEA

SENZORULUI DE OXIGEN MAI MICÃ DE 0,2V

(200mV) CU MOTORUL PORNIT.

AFIªEAZÃ SCANERUL ACEASTÃ TENSIUNE?

DA

CODUL DE DEFECT 13 ESTE INTERMITENT. DACÃ

NU AU FOST MEMORATE ALTE CODURI, VEZI

SFATURI UTILE PE PAGINA ANTERIOARÃ.

 NU DA

SENZOR OXIGEN DEFECT

CONEXIUNEA SENZORULUI DE

OXIGEN IMPERFECTÃ

TENSIUNE

  0,3 - 0,6V
TENSIUNE MAI

MARE DE 0,6V
TENSIUNE MAI

MICÃ DE 0,3V

ECM DEFECT CONTACTUL DE SEMNAL AL

SENZORULUI DE OXIGEN

ÎNTRERUPT.

CONEXIUNE IMPERFECTÃ LA ECM.

ECM DEFECT.

CONTACTUL DE MASÃ

AL SENZORULUI DE

OXIGEN ÎNTRERUPT.

CONEXIUNE

IMPERFECTÃ LA ECM.

ECM DEFECT.

1

2

3

CODUL DE DEFECT 13
CIRCUITUL SENZORULUI DE
OXIGEN
 (CIRCUIT ÎNTRERUPT)
1,5L MPFI

MOTORUL LA TEMPERATURA NORMALÃ DE LUCRU - PESTE 80°C.

� SE TUREAZÃ MOTORUL LA APROXIMATIV 1200 RPM PENTRU 2

MINUTE.

� SCANERUL INDICÃ �BUCLÃ ÎNCHISÃ�?

� SE DECONECTEAZÃ B11 DE LA MASÃ.

� CONTACT PORNIRE PE POZIÞIA MOTOR,

MOTORUL OPRIT.

� SE VERIFICÃ TENSIUNEA SENZORULUI DE

OXIGEN LA CONECTORUL ECM, FOLOSIND UN

VOLTMETRU DIGITAL.
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COD DE DEFECT 14
(PAGINA 1 DIN 2)

G2-11. SENZORUL DE TEMPERATURÃ A LICHIDULUI DE RÃCIRE
(ESTE INDICATÃ TEMPERATURÃ RIDICATÃ)

1,5L MPFI
Descrierea circuitului:
Senzorul de temperaturã (CTS) foloseºte un termistor pentru transmiterea semnalului electric proporþional cu tem-
peratura la ECM. ECM transmite o tensiune de referinþã termistorului. Când motorul este rece, rezistenþa senzorului
este mare. ECM va primi un semnal electric de tensiune mare.

Pe mãsurã ce motorul se încãlzeºte, rezistenþa senzorului scade ºi implicit tensiunea semnalului aplicat la ECM.
La temperatura de lucru normalã, tensiunea va fi de 1,5÷2V la terminalul B12 de la ECM. Temperatura lichidului
de rãcire este folositã de ECM pentru a controla urmãtoarele:

� Dozarea combustibilului.
� Modulul de aprindere electronicã (EST).
� Ventilul de control a turaþiei de mers în gol (IAC).
� Ventilator de rãcire.

cablajul aferent este funcþional.

Recomandãri:

Scanerul va citi temperatura motorului în grade Celsius.
Dupã pornirea motorului, temperatura va trebui sã
creascã constant pânã la aproximativ 90°C, apoi sã se
stabilizeze dupã deschiderea termostatului. Dacã mo-
torul a fost lãsat sã se rãceascã peste noapte la tem-
peratura ambiantã, temperatura lichidului de rãcire ºi a
aerului în galeria de admisie vor trebui sã aibã valori
apropiate, la citirea cu scanerul. Dacã terminalul de
semnal al senzorului este scurtcircuitat la masã, atunci
se va declanºa Codul 14. Când Codul 14 este
intermitent, se va consulta �Simptome� în Capitolul G3
�Defecte intermitente�.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale
paragrafelor urmãtoare corespund cu numerele
încercuite din diagrama logicã.
1) Se verificã dacã defectul care a declanºat Codul 14

este intermitent sau permanent.
Codul 14 se declanºeazã când:
� Tensiunea semnalului indicã o temperaturã mai

mare de 145°C.
� Motorul a funcþionat cel puþin 50 secunde.

2) Acest test simuleazã condiþiile pentru declanºarea
Codului 14 (indicând o temperaturã scãzutã). Dacã
ECM recunoaºte circuitul deschis (tensiune mare)
ºi afiºeazã o temperaturã scãzutã, atunci ECM ºi

CONECTORUL SENZORULUI DE
TEMPERATURÃ
A  LICHIDULUI DE RÃCIRE

CÃTRE SENZORUL
MAP

SENZOR
TEMPERATURÃ
LICHID DE RÃCIRE
(CTS)

GALBEN

NEGRU/
ALB

LA SEMNALUL
SENZORULUI
DE TEMPERATURÃ  A
LICHIDULUI DE
RÃCIRE

REFERINÞÃ
5V

MASA SENZORILOR MAP
ªI CTS
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DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN �BUCLÃ ÎNCHISÃ� ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

TABEL AJUTÃTOR
TEMPERATURA SENZORULUI (CTS)

REZISTENÞA APROXIMATIVÃ A

SENZORULUI

°C  °F OHMI
100 212 177
90 194  241
80 176 332
70 158 467
60 140 667
50 122 973
45 113 1188
40 104 1459
35 95 1802
30 86  2238
25 77 2796
20 68  3520
15 59  4450
10 50  5670
5 41 7280
0 32 9420
-5 23 12300
-10 14 16180
-15 5 21450
-20  -4 28680
-30 -22 52700
-40 -40 100700

DA

SCANERUL INDICÃ O TEMPERATURÃ A

LICHIDULUI DE 145°C SAU MAI MARE?

 NU

� SE DECONECTEAZÃ SENZORUL.

SCANERUL INDICÃ O TEMPERATURÃ MAI

MICÃ DE -38°C?

SCANERUL INDICÃ O TEMPERATURÃ

DE -38°C SAU MAI MICÃ?

DA  NU  NU

SE ÎNLOCUIEªTE

SENZORUL.

SEMNALUL SENZORULUI

SCURTCIRCUITAT LA MASÃ.

SCURTCIRCUIT ÎNTRE TERMINALUL

DE SEMNAL ªI MASA SENZORULUI.

ECM DEFECT.

DA

1

2

CODUL 14
(Pagina 1 din 2)
SENZORUL DE TEMPERATURÃ A LICHIDULUI DE
RÃCIRE
(ESTE INDICATA TEMPERATURA RIDICATA)
 1,5L MPFI

CODUL 14 ESTE

INTERMITENT.

DACÃ NU SUNT MEMORATE

ALTE CODURI, VEZI

�RECOMANDÃRI� PAGINA

PRECEDENTÃ.

CONSULTAÞI

DIAGRAMA

LOGICÃ COD DE

DEFECT 14

PAGINA 2/2
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COD DE DEFECT 14
(PAGINA 2 DIN 2)

SENZORUL DE TEMPERATURA A LICHIDULUI DE RÃCIRE
(ESTE INDICATA TEMPERATURA JOASÃ)

1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
Senzorul de temperaturã CTS foloseºte un termistor pentru transmiterea semnalului electric proporþional cu tem-
peratura la ECM. ECM transmite o tensiune de referinþã termistorului. Când motorul este rece, rezistenþa senzorului
este mare. ECM va primi un semnal electric de tensiune mare.

Pe mãsurã ce motorul se încãlzeºte, rezistenþa senzorului scade ºi implicit tensiunea semnalului aplicat ECM. La
temperatura de lucru normalã., tensiunea va fi de 1,5 - 2V la terminalul B12 de la ECM. Temperatura lichidului de
rãcire este folositã de ECM pentru a controla urmãtoarele:

� Cantitatea de combustibil.
� Modulul de aprindere electronicã (EST).
� Ventilul de control a turaþiei de mers în gol (IAC).
� Ventilatorul de rãcire.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale
paragrafelor urmãtoare corespund cu numerele
încercuite din diagrama logicã.

1) Se verificã dacã defectul care a declanºat Codul 14
este permanent sau intermitent.
Codul 14 se declanºeazã când:
� Motorul a funcþionat pentru cel puþin 50 secunde.
� Tensiunea semnalului indicã o temperaturã a

lichidului de rãcire mai micã decât -38°C.
2) Acest test stimuleazã condiþiile pentru declanºarea

Codului 14 (indicând o temperaturã ridicatã).
Dacã ECM recunoaºte terminalul de semnal legat
la masã ºi indicã o temperaturã ridicatã, ECM ºi
cablajul aferent sunt funcþionale.

3) Acest test va stabili dacã defectul se datoreazã unei
probleme de cablaj sau ECM este defect.

Recomandãri:

Scanerul va citi temperatura motorului în grade Celsius.
Dupã pornirea motorului, temperatura va trebui sã
creascã constant pânã la aproximativ 90°C, apoi sã se
stabilizeze, dupã deschiderea termostatului.
Dacã motorul a fost lãsat sã se rãceascã peste noapte
la temperatura ambiantã, temperatura lichidului de rãcire
ºi a aerului din galeria de admisie vor trebui sã aibã
valori apropiate la citirea cu scanerul.
Codul 14 va fi declanºat când cablul sãu de semnal sau
de masã sunt întrerupte.
Când Codul 14 este intermitent, consultaþi �Simptome�
în Capitolul G3 �Defecte intermitente�.

SENZOR
TEMPERATURÃ
LICHID DE RÃCIRE
(CTS)

GALBEN

NEGRU/
ALB

REFERINÞÃ
5V

MASA SENZORILOR MAP
ªI CTS

CÃTRE SENZORUL
MAP

LA SEMNALUL
SENZORULUI
DE TEMPERATURÃ A
LICHIDULUI DE
RÃCIRE

NEGRU/
ALB
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COD DE DEFECT 14
(Pagina 2 din 2)
SENZORUL DE TEMPERATURA A LICHIDULUI
DE RACIRE
(ESTE INDICATA TEMPERATURA RIDICATA)
 1,5L MPFI

DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN �BUCLÃ ÎNCHISÃ� ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

TABEL AJUTÃTOR
TEMPERATURA SENZORULUI (CTS)

REZISTENÞA APROXIMATIVÃ A

SENZORULUI

°C  °F OHMI
100 212 177
90 19  241
80 176 332
70 158 467
60 140 667
50 122 973
45 113 1188
40 104 1459
35 95 1802
30 86  2238
25 77 2796
20 68  3520
15 59  4450
10 50  5670
5 41 7280
0 32 9420
-5 23 12300

-10 14 16180
-15 5 21450
-20  -4 28680
-30 -22 52700
-40 -40 100700

� SCANERUL AFIªEAZÃ O
TEMPERATURÃ DE -38°C
SAU MAI JOASÃ?

DA

� SE SCURTCIRCUITEAZÃ TERMINALUL DE
SEMNAL AL SENZORULUI LA MASÃ.

� SCANERUL AFIªEAZÃ O TEMPERATURÃ MAI
MARE DE 130°C.

CIRCUITUL DE MASÃ AL SENZORULUI

ÎNTRERUPT.

CONEXIUNE IMPERFECTÃ.

ECM DEFECT.

� SE DECONECTEAZÃ SENZORUL.
� SE CONECTEAZÃ ÎNTRE ELE TERMINALELE

SENZORULUI DE LA CABLAJUL ELECTRIC.
� SCANERUL AFIªEAZÃ O TEMPERATURÃ DE 145°C

SAU MAI MARE?

 NU

DA

CIRCUITUL DE SEMNAL AL

SENZORULUI ÎNTRERUPT.

CONEXIUNE IMPERFECTÃ.

ECM DEFECT.

 NU

CONECTORUL SAU
SENZORUL ESTE
DEFECT.

DA

 NU

1

2

3

CONTINUARE
DE LA
DIAGRAMA
COD. 14
PAGINA 1/2

DACÃ ESTE INDICATÃ O TEMPERATURÃ DE 145°C SAU
MAI MARE CONSULTAÞI DIAGRAMA CODULUI 14
PAG.1/2.
DACÃ CODUL 14 ESTE INTERMITENT ªI NU SUNT
MEMORATE ALTE CODURI DE DEFECT, SE VOR
CONSULTA �RECOMANDÃRI� PE PAGINA PRECEDENTÃ.
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CODUL DE DEFECT 21
(PAGINA 1 DIN 2)

G2-12. SENZORUL DE POZITIE A CLAPETEI DE AER (TPS)
(TENSIUNEA SEMNALULUI RIDICATÃ)

1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
Senzorul de poziþie a clapetei de aer TPS furnizeazã o tensiune variabilã, în funcþie de poziþia clapetei. Semnalul
variazã de la mai puþin de 1,25V la turaþia de mers în gol pânã la 5V cu clapeta deschisã la maxim (WOT).
Semnalul provenit de la senzorul de poziþie TPS este unul dintre cele mai importante semnale utilizate de ECM
pentru controlul carburaþiei ºi al altor funcþii de ieºire.

Recomandãri:

Scanerul afiºeazã poziþia clapetei în volþi. Tensiunea
indicatã în cazul clapetei închise este sub 1,25V.
Tensiunea senzorului creºte constant odatã cu
deschiderea clapetei.
Dacã conductorul de masã al senzorului este întrerupt,
sau terminalul de semnal este scurtcircuitat la plus va
fi declanºat Codul 21. Când Codul 21 este afiºat
intermitent, se vor consulta �Simptome� în Capitolul G3
�Defecte intermitente�.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale
paragrafelor urmãtoare corespund cu numerele
încercuite din diagrama logicã.
1) Acest pas verificã dacã declanºarea Codului 21 se

datoreazã unei defecþiuni intermitente sau
permanente..
Codul 21 se declanºeazã când:
� Tensiunea transmisã de senzor depãºeºte 3,5V.
� Turaþia motorului este sub 1700 RPM.
� Vacuumul citit de senzorul MAP este sub 0,65

bari.
� Toate condiþiile de mai sus sunt îndeplinite pen-

tru mai mult de 5 secunde.
2) Acest test simuleazã condiþiile pentru declanºarea

Codului 21 (tensiune micã). Dacã ECM sesizeazã
schimbarea, se trage concluzia cã ECM, circuitul de
semnal ºi tensiunea de referinþã de 5V sunt
funcþionale.

3) Acest test indicã dacã ECM sau conexiunea de masã
a senzorului sunt defecte. Dacã conexiunea de masã
a senzorului este întreruptã, se poate declanºa ºi
Codul 23.

CÃTRE SENZORUL
MAP

CONECTORUL
SENZORULUI
POZIÞIEI CLAPETEI DE
ACCELERAÞIESENZORUL

CLAPETEI
DE ACCELERAÞIE

MERS
ÎN
GOL

CÃTRE SENZORUL
MAP

GRI

BLEU

NEGRU

REFERINÞÃ
5V
SEMNAL
TPS
MASA SENZORILOR MAT
ªI TPS

DESCHIDERE
MAXIMÃ
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COD DE DEFECT 21
(Pagina 1 din 2)
SENZORUL DE POZIÞIE A CLAPETEI DE AER
(TPS)
(TENSIUNEA SEMNALULUI RIDICATÃ)
 1,5L MPFI

DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN �BUCLÃ ÎNCHISÃ� ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

� CLAPETA DE AER ÎNCHISÃ.
SCANERUL AFIªEAZÃ O TENSIUNE PESTE 3,5V?

� SE DECONECTEAZÃ SENZORUL.
SCANERUL AFIªEAZÃ O TENSIUNE SUB 0,2V?

� SE DESCHIDE LA MAXIM CLAPETA DE AER.
SCANERUL AFIªEAZÃ TENSIUNE DE 4V SAU MAI
MARE?

VEZI CODUL 21
PAGINA 2/2

CODUL DE DEFECT 21 ESTE
INTERMITENT.
DACÃ NU EXISTÃ ALTE CODURI
MEMORATE CONSULTAÞI
�RECOMANDÃRI� PAGINA
ANTERIOARÃ.

� SE VERIFICÃ CIRCUITUL DE MASÃ AL
SENZORULUI CU O LAMPÃ LEGATÃ LA
PLUSUL BATERIEI.

TERMINALUL DE SEMNAL AL SENZORULUI
ESTE SCURTCIRCUITAT LA PLUS, SAU ECM
DEFECT.

CONEXIUNE
IMPERFECTÃ SAU
SENZOR DEFECT.

LAMPA DE TEST APRINSÃ. LAMPA DE TEST STINSÃ.

CIRCUITUL DE MASÃ AL
SENZORULUI ÎNTRERUPT
SAU ECM DEFECT.

DA

DA  NU

NU

 NU

DA

1

2

3
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COD DE DEFECT 21
(PAGINA 2 DIN 2)

SENZORUL DE POZITIE A CLAPETEI DE AER
(TENSIUNEA SEMNALULUI SCAZUTÃ)

1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
Senzorul de poziþie a clapetei de aer TPS furnizeazã o tensiune variabilã, în funcþie de poziþia clapetei. Semnalul
variazã de la mai puþin de 1,25 V la turaþia de mers în gol pânã la 5V cu clapeta de aer deschisã la maxim (WOT).
Semnalul provenit de la senzorul clapetei de aer TPS este unul dintre cele mai importante semnale utilizate de
ECM pentru controlul carburaþiei ºi al altor funcþii de ieºire.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale
paragrafelor urmãtoare corespund cu numerele
încercuite din diagrama logicã.
1) Acest pas verificã dacã declanºarea Codului 21 este

datoratã unei defecþiuni permanente sau intermitente.
Codul 21 este declanºat când:
� Motorul funcþioneazã.
� Tensiunea senzorului TPS este sub 0,2V.

2) Acest pas simuleazã condiþiile pentru declanºarea
Codului 21 (tensiune ridicatã). Dacã un cod 21 este
declanºat, sau scanerul citeºte o tensiune mai mare
de 4V, ECM ºi cablajul aferent sunt funcþionale.

3) Este posibil ca scanerul sã nu afiºeze tensiunea de
12V. Important este ca ECM sã recunoascã
tensiunea mai mare de 4V, aceasta indicând cã ECM
ºi cablajul aferent sunt funcþionale.

4) Când cablajul care alimenteazã senzorul cu 5V este
întrerupt sau scurtcircuitat la masã se poate declanºa
ºi Codul 33.

Recomandãri:

Scanerul afiºeazã poziþia clapetei de aer în volþi.
Tensiunea afiºatã pentru clapetã închisã va fi mai micã
de 1,25V. Tensiunea senzorului TPS va creºte constant,
proporþional cu deschiderea clapetei.
Dacã circuitul tensiunii de 5V sau al semnalului
senzorului sunt întrerupte sau scurtcircuitate la masã,
va fi declanºat Codul 21.
Dacã Codul 21 este afiºat intermitent, consultaþi
�Simptome� Capitolul G3 - �Tensiune mare�.

 5 VOLT REFERENCE

TPS SIGNAL

CÃTRE SENZORUL
MAP

CONECTORUL
SENZORULUI
POZIÞIEI CLAPETEI DE
ACCELERAÞIESENZORUL

CLAPETEI
DE ACCELERAÞIE

MERS
ÎN
GOL

CÃTRE SENZORUL
MAT

GRI

BLEU

NEGRU

REFERINÞÃ
5V
SEMNAL
TPS
MASA SENZORILOR MAT
ªI TPS

DESCHIDERE
MAXIMÃ
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DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN �BUCLÃ ÎNCHISÃ� ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

COD DE DEFECT 21
(Pagina 2 din 2)
SENZORUL DE POZIÞIE A CLAPETEI DE AER
(TENSIUNEA SEMNALULUI SCAZUTA)
 1,5L MPFI

CONTINUARE DE LA
DIAGRAMA CODULUI
21 PAGINA 1/2

DA

� SE DECONECTEAZÃ SENZORUL TPS.
� SE CONECTEAZÃ TENSIUNEA DE REFERINÞÃ (5V) LA

TERMINALUL SEMNALULUI (TERMINALUL
CONECTORULUI) .
SCANERUL AFIªEAZÃ O TENSIUNE A SENZORULUI
TPS MAI MARE DE 4,4V?

� CLAPETA DE AER ÎNCHISÃ.
SCANERUL ARATÃ TENSIUNEA 0,2V SAU
MAI MICÃ?

CIRCUITUL TENSIUNII DE REFERINÞÃ (5V)

ÎNTRERUPT

CONEXIUNE IMPERFECTÃ.

ECM DEFECT.

 NU

DA NU

DA

� DACÃ TENSIUNEA SENZORULUI TPS ESTE MAI
MARE (PESTE 4V) CONSULTAÞI DIAGRAMA
CODULUI 21 PAGINA1/2.
SAU

� CÂND CODUL 21 ESTE INTERMITENT ªI NU SUNT
MEMORATE ALTE CODURI DE DEFECT, CONSULTAÞI
�RECOMANDÃRI� PE PAGINA ANTERIOARÃ

NU

1

2

3 � CONSULTAÞI INTRUCÞIUNILE
DE PE PAGINA ANTERIOARÃ.

4� SE VERIFICÃ CIRCUITUL DE SEMNAL AL
SENZORULUI TPS CONECTÂND O LAMPÃ DE TEST
ÎNTRE PLUSUL BATERIEI ªI TERMINALUL DE
SEMNAL DIN CONECTORUL SENZORULUI.
SCANERUL INDICÃ O TENSIUNEA TPS MAI MARE
DE 4,4V?

TERMINALUL DE SEMNAL AL
SENZORULUI TPS SCURTCIRCUITAT
LA MASÃ, ÎNTRERUPT.
CONEXIUNE IMPERFECTÃ LA ECM
SAU ECM DEFECT.
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COD DE DEFECT 23
(PAGINA 1 DIN 2)

G2-13. SENZORUL DE TEMPERATURA A AERULUI DIN GALERIA DE ADMISIE
(ESTE INDICATÃ TEMPERATURÃ JOASÃ)

1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
Senzorul de temperaturã a aerului din galeria de admisie (MAT) foloseºte un termistor pentru a controla tensiunea
semnalului trimis la ECM. ECM trimite o tensiune de referinþã senzorului prin circuitul de semnal. Când aerul din
galeria de admisie este rece, senzorul (termistorul) are o rezistenþã ridicatã, deci ECM va primi un semnal de
tensiune ridicatã. Pe mãsurã ce aerul se încãlzeºte, rezistenþa senzorului se micºoreazã ºi proporþional cu ea
tensiunea trimisã la ECM.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale
paragrafelor urmãtoare corespund cu numerele
încercuite din diagrama logicã.
1) Acest pas va verifica dacã declanºarea Codului 23

este rezultatul unui defect intermitent sau permanent.
Codul 23 va fi declanºat când:
� Motorul a funcþionat mai mult de 2 minute.
� Tensiunea semnalului corespunde unei

temperaturi a senzorului MAT mai micã de -35°C.
2) Acest test simuleazã condiþiile pentru declanºarea

Codului 23 (temperaturã înaltã). Dacã este indicatã
temperaturã înaltã, ECM ºi cablajul aferent sunt
funcþionale.

3) Acest pas verificã continuitatea circuitului de semnal
ºi de masã ale senzorului. Dacã circuitul de masã al
senzorului este întrerupt, se poate declanºa ºi Codul
21.

Recomandãri:

Dacã motorul a fost lãsat sã se rãceascã la temperatura
mediului ambiant (peste noapte) senzorul de tempera-
turã a lichidului de rãcire CTS ºi senzorul de tempera-
turã a aerului din galeria de admisie MAT vor indica
temperaturi apropiate.

Codul 23 va fi declanºat dacã circuitul de semnal sau
de masã va fi întrerupt.

Când Codul 23 este afiºat intermitent, consultaþi
�Simptome� în Capitolul G3 - �Defecte intermitente�.

M A S A
SENZORILOR
TPS ªI MAT

REFERINÞÃ 5V

SENZOR
MAT

CONECTORUL
SENZORULUI
MAT

CÃTRE
TPS

GALBEN

NEGRU

SEMNALUL DE
INTRARE
AL SENZORULUI
MAT
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COD DE DEFECT 23
(Pagina 1 din 2)
CIRCUITUL SENZORULUI DE
TEMPERATURA A AERULUI DIN GALERIA
DE ADMISIE
(ESTE INDICATA TEMPERATURA JOASA)
 1,5L MPFI

DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN �BUCLÃ ÎNCHISÃ� ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

TABEL AJUTÃTOR
TEMPERATURA SENZORULUI

REZISTENÞA APROXIMATIVÃ A

SENZORULUI

°C  °F OHMI
100 212 177
90 194  241
80 176 332
70 158 467
60 140 667
50 122 973
45 113 1188
40 104 1459
35 95 1802
30 86  2238
25 77 2796
20 68  3520
15 59  4450
10 50  5670
5 41 7280
0 32 9420
-5 23 12300

-10 14 16180
-15 5 21450
-20  -4 28680
-30 -22 52700
-40 -40 100700

DA

� SCANERUL AFIªEAZÃ O TEMPERATURÃ DE 145°C SAU MAI MULT?

CONEXIUNE IMPERFECTÃ SAU SENZOR

DEFECT.

CIRCUITUL DE MASÃ

AL SENZORULUI ÎN-

TRERUPT.

CONEXIUNE IMPER-

FECTÃ.

ECM DEFECT.

TERMINALUL TENSIUNII DE

REFERINÞÃ 5V

ÎNTRERUPT.

CONEXIUNE IMPERFECTÃ.

ECM DEFECT.

CONSULTAÞI
DIAGRAMA
CODULUI 23
PAGINA 2/2

� SE DECONECTEAZÃ SENZORUL.
� SE CONECTEAZÃ ÎNTRE ELE

TERMINALELE SENZORULUI DE LA
CABLAJUL ELECTRIC.

� SCANERUL INDICÃ O TEMPERA-
TURÃ MAI MARE DE 130°C?

DA

DA  NU

NU

� SE CONECTEAZÃ TERMINALUL TENSIUNII
DE REFERINÞÃ 5V LA MASÃ.

� SCANERUL INDICÃ O TEMPERATURÃ A
SENZORULUI MAT DE 130°C SAU MAI
MARE?

 NU

 NU

CODUL 23 ESTE INTERMITENT DACÃ NU AU
FOST MEMORATE ALTE CODURI DE
DEFECT CONSULTAÞI �RECOMANDÃRI� PE
PAGINA ANTERIOARÃ.

DA

1

2

3

� SCANERUL INDICÃ O TEMPERATURÃ A SENZORULUI

(MAT) DE -35°C SAU MAI MICÃ?
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CODUL DE DEFECT 23
(PAGINA 2 DIN 2)

CIRCUITUL SENZORULUI DE TEMPERATURA A AERULUI
DIN GALERIA DE ADMISIE

(ESTE INDICATÃ TEMPERATURÃ JOASÃ)
1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
Senzorul de temperaturã a aerului din galeria de admisie (MAT) foloseºte un termistor pentru a controla tensiunea
semnalului trimis la ECM. ECM trimite o tensiune de referinþã senzorului prin circuitul de semnal. Când aerul din
galeria de admisie este rece, senzorul are o rezistenþã ridicatã, deci ECM va primi un semnal de tensiune ridicat.
Pe mãsurã ce aerul se încãlzeºte, rezistenþa senzorului se micºoreazã ºi proporþional cu ea tensiunea trimisã la
ECM.

MASA SENZORILOR
TPS ªI MAT

REFERINÞÃ 5V

Descrierea testului: Numerele de ordine ale
paragrafelor urmãtoare sunt aceleaºi cu numerele din
diagrama logicã.
1) Acest pas va verifica dacã declanºarea Codului 23

este rezultatul unui defect intermitent sau permanent.
Codul 23 este declanºat când:
� Temperatura senzorului MAT este mai mare de

145°C ºi este indicatã pentru un timp mai lung
de 2 secunde.

Recomandãri:

Dacã motorul a fost lãsat sã se rãceascã la temperatura
mediului ambiant (peste noapte), temperatura senzorului
lichidului de rãcire ºi a senzorului de temperaturã a
aerului din galeria de admisie vor avea valori apropiate.

Codul 23 este declanºat dacã circuitul de semnal al
senzorului este scurtcircuitat la masã.
Când Codul 23 este intermitent, consultaþi �Simptome�
în Capitolul G3 - �Defecte intermitente�.

INTRARE SEMNAL
SENZOR MAT

CONECTOR SENZOR MAT

SENZOR MAT

LA TPS

GALBEN

NEGRU
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DA

� SCANERUL AFIªEAZÃ TEMPERATURA DE 145°C SAU MAI MARE?

CONTINUARE DE LA
DIAGRAMA 23 PAGINA
1/2

DACÃ ESTE INDICATÃ O TEMPERATURÃ
JOASÃ (-35°C SAU MAI MICÃ) CONSUL-TAÞI
DIAGRAMA CODULUI 23 PAGINA 1/2.
CÂND CODUL 23 ESTE INTERMITENT ªI NU
EXISTÃ ALTE CODURI DE DEFECT MEMO-
RATE, CONSULTAÞI �RECOMANDÃRI�, PE
PAGINA ANTERIOARÃ.

CIRCUITUL DE SEMNAL SCURT-
CIRCUITAT LA MASÃ, SAU LA MASA
SENZORULUI SAU ECM DEFECT

DA

NU

NU

1

TABEL AJUTÃTOR
TEMPERATURA SENZORULUI

REZISTENÞA SENZORULUI

°F  °C OHMI

210 100 185

160 70 450

100 38 1.800

70 20 3.400

40 4 7.500

20 -7 13.500

0 -18 25.000

-40 -40 100.700

DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN �BUCLÃ ÎNCHISÃ� ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

COD DE DEFECT 23
(Pagina 2 din 2)
CIRCUITUL SENZORULUI DE
TEMPERATURA A AERULUI DIN
GALERIA DE ADMISIE
(ESTE INDICATA TEMPERATURA JOASA)
 1,5L MPFI

�SE DECONECTEAZÃ SENZORUL
MAT .
SCANERUL AFIªEAZÃ
TEMPERATURA -35°C SAU MAI
MICÃ?

SE ÎNLOCUIEªTE SENZORUL.



7�150  MOTOR (SISTEMUL MECANIC) CIELO

COD DE DEFECT 24
G2-14. CIRCUITUL SENZORULUI DE VITEZA A VEHICULULUI

1,5L MPFI

Descierea circuitului:
Informaþia de vitezã a vehiculului este furnizatã la ECM de cãtre senzorul de vitezã, un generator cu magnet perma-
nent montat pe cutia de viteze. Generatorul cu magnet permanent produce impulsuri, care transformate în km/h pot
fi citite cu scanerul.

Codul 24 va fi declanºat când:
� Codul 33 nu este declanºat.
� Comutatorul Parcare/Neutru nu indicã una din

poziþiile P sau N.
� Senzorul de vitezã indicã o vitezã mai micã de

8 km/h.
� Turaþia motorului este între 1500 ºi 4400 RPM.

� Lichidul de rãcire are o temperatura mai mare de
85°C.

� Senzorul de presiune MAP indicã o presiune mai
micã de 0,38 bari.

� Toate aceste condiþii prezente pentru 3 secunde.

SEMNAL VSS

12V

12V

SEMNAL P/N

Descrierea testului: Numerele de ordine ale
paragrafelor urmãtoare corespund cu numerele
încercuite din diagrama logicã.
1) Acest test foloseºte scanerul pentru a verifica

funcþionarea senzorului de vitezã (VSS).
2) ECM furnizeazã 12V circuitului de semnal al

senzorului, dar aceastã tensiune nu aprinde lampa
de test. Acest pas verificã dacã circuitul de semnal
nu este scurtcircuitat la o sursã de tensiune.

3) Atingând repetat circuitul de semnal al senzorului cu
lampa de test, aceasta va provoca un impuls de
vitezã care va putea fi citit cu scanerul.

4) Acest test va fi efectuat folosind un voltmetru ºi va
verifica tensiunea de 12V furnizatã de ECM
senzorului de vitezã.

5) Cablul ROªU/ALB este alimentarea senzorului de
la contactul de aprindere.

6) Cablul negru este legãtura de masã a senzorului.
Dacã legãtura de masã este întreruptã, senzorul de
vitezã nu va transmite impulsurile de tensiune.

Recomandãri:

Scanerul va indica viteza vehiculului oricând aceasta
este mai mare de 4 km/h. Dacã comutatorul Parcare/
Neutru este defect sau dereglat, acesta poate declanºa
Codul 24.
Folosind scanerul se va verifica semnalul de la
comutator în ambele pãrþi. Se va consulta diagrama
logicã C-1A pentru verificarea comutatorului P/N. Când
Codul 24 este afiºat intermitent, consultaþi �Simptome�
în Capitolul G3.

MARO

ROªU/ALBROªU/ALB

APR

CONTACT P/N

NEGRU

SE ÎNCHIDE ÎN POZIÞIILE
PARCARE ªI NEUTRU

ROªU/GALBEN/NEGRU

SENZORUL DE VITEZÃ A VEHICULULUI VSS

MONTAT PE CUTIA DE VITEZE

NEGRU

NEGRU

CONTACT CU EFECT HALL
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DUPÃ REPARAÞIE, CONSIDERÂND CONDIÞIILE DE DECLANªARE A CODULUI DE PE PAGINA ANTERIOARÃ,

SE VERIFICÃ DACÃ ACESTA NU S-A DECLANªAT DIN NOU.

COD DE DEFECT 24
CIRCUITUL SENZORULUI DE VITEZA A
VEHICULULUI
 1,5L MPFI

� SE RIDICÃ VEHICULUL.

� NOTÃ: ÎN TIMPUL EXECUTÃRII ACESTUI TEST SE VOR SPRIJINI BRAÞELE INFERIOARE ALE
VEHICULULUI, PENTRU A PÃSTRA ARBORII DE TRANSMISIE ÎN POZIÞIE NORMALÃ ORIZONTALÃ.
RULÂND VEHICULUL CU BRAÞELE NESPRIJINITE ªI ROÞILE ATÂRNÂND, SE POT DETERIORA
ARBORII DE TRANSMISIE.

� CU MOTORUL LA TURAÞIE DE MERS ÎN GOL ªI CUTIA ÎNTR-O TREAPTÃ DE VITEZÃ, SCANERUL
ARATÃ O VITEZÃ MAI MARE DE 0 KM/H?

CODUL 24 NU SE VA CONSIDERA, DACÃ ESTE DECLANªAT CÂND ROÞILE VEHICULULUI NU SE MIªCÃ..

 NU

� CONTACT APRINDERE PE POZIÞIA MOTOR.
MOTORUL OPRIT.

� SE DECONECTEAZÃ SENZORUL DE VITEZÃ.
� SE TESTEAZÃ CIRCUITUL DE SEMNAL AL SENZO-

RULUI CU O LAMPÃ DE TEST CONECTATÃ LA MASÃ.

CODUL 24 ESTE INTERMITENT.
CONSULTAÞI �RECOMANDÃRI�
PE PAGINA ANTERIOARÃ.

� FOLOSIND O LAMPÃ DE TEST SE ATINGE
TERMINALUL SENZORULUI DE VITEZÃ (DE CÂTEVA
ORI PE SECUNDÃ), OBSERVÂND INDICAÞIA
SCANERULUI. SCANERUL INDICÃ O VITEZÃ MAI MARE
DE 0 KM/H?

SE REPARÃ SCURTCIRCUITUL
CIRCUITULUI DE SEMNAL LA TENSIUNE.

� SE VERIFICÃ TENSIUNEA PE CIRCUITUL
DE SEMNAL FAÞÃ DE MASÃ CU UN
VOLTMETRU DIGITAL.
TENSIUNEA MÃSURATÃ DEPÃªEªTE 10V?

SE VERIFICÃ TENSIUNEA DE ALIMENTARE DE LA
CONTACTUL DE PORNIRE ÎN CONECTORUL
SENZORULUI DE VITEZÃ CU O LAMPÃ CONECTATÃ LA
MASÃ.

CIRCUITUL DE SEMNAL
ESTE ÎNTRERUPT SAU
SCURTCIRCUITAT LA MASÃ,
SAU ECM DEFECT.

SE ÎNLOCUIEªTE

ECM

LAMPA ESTE APRINSÃ LAMPA ESTE STINSÃ

CONEXIUNE
IMPERFECTÃ
SAU SENZOR
DEFECT.

 NU

DA NU

SE REPARÃ CIRCUITUL

DE MASÃ ÎNTRERUPT.

LAMPA ESTE STINSÃ.

SE REPARÃ CIRCUITUL
DE ALIMENTARE
ÎNTRERUPT.

SE VERIFICÃ CIRCUITUL DE
MASÃ AL CONECTORULUI
CU O LAMPÃ DE TEST
CONECTATÃ LA 12V.

LAMPA ESTE APRINSÃ.

 DA

LAMPA ESTE APRINSÃ

 DA

LAMPA ESTE STINSÃ

1

2

3

4

6

5
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COD DE DEFECT 33
(PAGINA 1 DIN 2)

G2-15. CIRCUITUL SENZORULUI DE PRESIUNE A GALERIEI
DE ADMISIE (MAP)

(ESTE INDICATÃ PRESIUNE ANORMALÃ: MARE/MICA)
1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
Senzorul MAP, pentru mãsurarea presiunii absolute din galeria de admisie, reacþioneazã la schimbãrile de presiune
(vacuum) din galeria de admisie. ECM primeºte informaþiile de la senzor sub formã de semnal electric variabil între
aproximativ 1 - 1,5V cu clapeta de aer închisã ºi 4 - 4,5V cu clapeta de aer deschisã la maxim.
În caz de defectare a senzorului MAP, ECM va înlocui valoarea acestuia cu o valoare fixã prestabilitã pentru a face
posibil controlul carburaþiei.

Recomandãri:

Cu contactul pe poziþia MOTOR ºi motorul oprit,
presiunea în galeria de admisie este egalã cu presiunea
atmosfericã, iar tensiunea provenitã de la senzorul MAP
este ridicatã. Aceastã tensiune este folositã de ECM
ca informaþie de altitudine ºi este denumitã simbolic
�BARO�. Comparând �BARO� de la un vehicul în stare
bunã de funcþionare cu un �BARO� suspect, se poate
obþine o informaþie foarte utilã asupra acurateþei
senzorului suspectat. Cele douã valori pot diferi cu
maxim ±0,4 volt.
Codul 33 va fi declanºat când circuitul de masã este
întrerupt sau circuitul de semnal este scurtcircuitat la o
tensiune pozitivã, sau la tensiunea de referinþã de 5V.
Când Codul 33 este intermitent, consultaþi �Simptome�
în Capitolul G3 - �Defecte intermitente�.

Descrierea testului: Numerele paragrafelor urmãtoare
corespund cu numerele încercuite din diagrama logicã.
1) Acest pas va stabili dacã declanºarea Codului 33

este cauza unei defecþiuni permanente sau
intermitente.
Codul 33 se va declanºa când:
� Senzorul MAP indicã o presiune mai mare de 0,97

bari (vacuum scãzut).
� Codul 21 nu este declanºat.
� Senzorul de poziþie a clapetei de aer indicã o

deschidere mai micã de 5%.
� Aceste 3 condiþii prezente pentru mai mult de 5

secunde.
2) Acest pas stimuleazã condiþiile declanºãrii unui Cod

33 (vacuum în afara limitelor). Dacã ECM recunoaºte
aceastã condiþie, el ºi circuitele aferente ale
senzorului sunt funcþionale. Dacã circuitul tensiunii
de referinþã (5V) este întrerupt, se poate declanºa,
de asemenea, ºi Codul 23.

SEMNAL MAP

MASA SENZORILOR
CTS, MAP

SENZOR MAP

PRESIUNE
ABSOLUTÃ
GALERIE
(VACUUM)

LA CTS

LA TPS

GRI

ALB/VERDE

NEGRU/ALB

REFERINÞÃ 5V



CIELO  MOTOR (SISTEMUL MECANIC)  7-153

COD DE DEFECT 33
(Pagina 1 din 2)
CIRCUITUL SENZORULUI DE PRESIUNE A GALERIEI DE
ADMISIE (MAP)
(ESTE INDICATA PRESIUNE ANORMALÃ: MARE/MICA)
 1,5L MPFI

DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN �BUCLÃ DESCHISÃ� ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

DA

� CONTACT PE POZIÞIA OPRIT.
SE DECONECTEAZÃ CONECTORUL ELECTRIC AL
SENZORULUI.

� CONTACT PE POZIÞIA MOTOR.
� SCANERUL INDICÃ O TENSIUNE DE 1,3V SAU MAI MICÃ?

� DACÃ TURAÞIA DE MERS ÎN GOL A MOTORULUI ESTE GALOPANTÃ, INSTABILÃ
SAU INCORECT REGLATÃ, SE VA REGLA/REMEDIA ÎNAINTE DE A FOLOSI
ACEASTÃ DIAGRAMÃ.

� MOTORUL LA TURAÞIE DE MERS ÎN GOL.
� SCANERUL INDICÃ O TENSIUNE A SENZORULUI MAP MAI MARE DE 4V?

SCANERUL INDICÃ O
TENSIUNE A SENZORULUI
MAP MAI MICÃ DE 1,3V?

CODUL 33 ESTE INTERMITENT,
DACÃ NU SUNT MEMORATE ALTE
CODURI DE DEFECT,
CONSULTAÞI �RECOMANDÃRI�
PAGINA ANTERIOARÃ.

CONSULTAÞI
DIAGRAMA
CODULUI 33
PAGINA 2/2.

 NU

NU

DA

� SE VERIFICÃ CIRCUITUL DE MASÃ AL
SENZORULUI CU O LAMPÃ DE TEST
CONECTATÃ LA PLUSUL BATERIEI.

� SE APRINDE LAMPA DE TEST?

CIRCUITUL DE SEMNAL SCURTCIRCUITAT
LA O TENSIUNE POZITIVÃ.
CIRCUITUL DE SEMNAL SCURTCIRCUITAT
L A TENSIUNE DE REFERINÞÃ DE 5V SAU
ECM DEFECT.

FURTUNUL DE VACUUM AL
SENZORULUI OBSTRUCÞIONAT SAU
NU ESTE ÎMBINAT ETANª.

CIRCUITUL DE MASÃ AL

SENZORULUI ESTE ÎNTRERUPT.

DA

DA

 NU

 NU

1

2



7�154  MOTOR (SISTEMUL MECANIC) CIELO

COD DE DEFECT 33
(PAGINA 2 DIN 2)

G2-15. CIRCUITUL SENZORULUI DE PRESIUNE A GALERIEI DE ADMISIE (MAP)
(ESTE INDICATA PRESIUNE ANORMALA: MARE/MICA)

1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
Senzorul MAP pentru mãsurarea presiunii absolute din galeria de admisie reacþioneazã la schimbarea de presiune
(vacuum) din galerie. ECM primeºte informaþiile de la senzor sub formã de semnal electric variabil între aproximativ
1 - 1,5V cu clapeta de aer închisã ºi 4 - 4,5V cu clapeta de aer deschisã la maxim (WOT).
În caz de defectare a senzorului MAP, ECM va înlocui valoarea acestuia cu o valoare fixã prestabilitã, pentru a face
posibil controlul carburaþiei.

Descrierea testului: Numerele paragrafelor urmãtoare
corespund cu numerele din diagrama logicã.
1) Acest pas determinã dacã declanºarea Codului 33

a fost cauzatã de o defecþiune permanentã sau
intermitentã.

A Codul 33 este declanºat când:
� Turaþia motorului este mai mare de 1200 RPM.
� Codul 21 nu este declanºat.
� Senzorul de poziþie al clapetei de aer indicã o

deschidere a acesteia mai mare de 15%.
� Senzorul MAP indicã o presiune mai micã de 0,24

bari (vacuum ridicat).
2) Scurtcircuitând terminalele B ºi C ale conectorului

senzorului (circuitul de semnal la tensiunea de
referinþã de 5V), se determinã dacã defectul provine
de la senzor, cablaj sau ECM.

3) Este posibil ca scanerul sã nu afiºeze 12V. Impor-
tant este ca ECM sã recunoascã tensiunea ca fiind
mai mare de 4V, indicând cã ECM sã recunoascã
tensiunea ca fiind mai mare de 4V, indicând cã ECM
ºi circuitul de semnal al senzorului sunt funcþionale.

Recomandãri:

Cu contactul pe poziþia MOTOR ºi motorul oprit,
presiunea în galeria de admisie este egalã cu presiunea
atmosfericã, iar tensiunea provenitã de la senzorul MAP
este ridicatã. Aceastã tensiune este folositã de ECM
ca informaþie de altitudine ºi este denumitã simbolic
�BARO�. Comparând �BARO� de la un vehicul în stare
bunã de funcþionare cu un �BARO� suspect se poate
obþine o iinformaþie foarte utilã asupra acurateþiei
senzorului suspectat. Cele douã valori pot diferi cu
maxim ±0,4V.
Codul 33 va fi declanºat când circuitul de masã este
întrerupt sau circuitul de semnal este scurtcircuitat la o
tensiune pozitivã, sau la tensiunea de referinþã de 5V.
Când Codul 33 este intermitent, consultaþi �Simptome�
în Capitolul G3 - �Defecte intermitente�.

SEMNAL MAP

MASA SENZORILOR
CTS, MAP

SENZOR MAP

PRESIUNE
ABSOLUTÃ
GALERIE
(VACUUM)

LA CTS

LA TPS

GRI

ALB/VERDE

NEGRU/ALB

REFERINÞÃ 5V



CIELO  MOTOR (SISTEMUL MECANIC)  7-155

DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN �BUCLÃ ÎNCHISÃ� ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

COD DE DEFECT 33
(Pagina 1 din 2)
SENZORUL DE PRESIUNE A GALERIEI DE ADMISIE
(MAP)
(ESTE INDICATA PRESIUNE ANORMALA: MARE/MICA)
 1,5L MPFI

� MOTORUL LA TURAÞIA DE MERS ÎN GOL.
SCANERUL INDICÃ O TENSIUNE A SENZORULUI MAP MAI MICÃ DE 0,25V?

CONTINUARE DE LA
DIAGRAMA CODULUI 33
PAGINA 1/2

DA

� CONTACT PE POZIÞIA OPRIT.
� SE DECONECTEAZÃ CONECTORUL SENZORULUI MAP.
� SE SCURTCIRCUITEAZÃ TENSIUNILE B ªI C DE LA

CONECTORUL CABLAJULUI SENZORULUI.
� CONTACT PE POZÞIA MOTOR.
� SCANERUL INDICÃ O TENSIUNE A SENZORULUI MAP

MAI MARE DE 4V?

� CONTACT PE POZIÞIA OPRIT.
� SE DECONECTEAZÃ SCURTCIRCUITUL DINTRE B ªI C.
� SE APLICÃ LA TERMINALUL B AL CIRCUITULUI DE

SEMNAL, O LAMPÃ DE TEST CONECTATÃ LA PLUSUL
BATERIEI.

� CONTACT PE POZIÞIA MOTOR.
� SCANERUL INDICÃ O TENSIUNE A MAP MAI MARE DE

4V?

CIRCUITUL TENSIUNII DE REFERINÞÃ DE
5V ÎNTRERUPT, SCURTCIRCUITAT LA
MASÃ SAU ECM DEFECT.

DACÃ SENZORUL MAP INDICÃ O TENSIUNE
RIDICATÃ (VACUUM SCÃZUT), CONSULTAÞI
DIAGRAMA CODULUI 33 PAGINA 1/2.
CÂND CODUL 33 ESTE INTERMITENT:
DACÃ NU AU FOST MEMORATE ALTE CODURI DE
DEFECT, CONSULTAÞI �RECOMANDÃRI� PE PAGINA
ANTERIOARÃ.

CONEXIUNE IMPERFECTÃ
SAU SENZOR DEFECT.

CIRCUITUL DE SEMNAL ÎNTRERUPT.
CIRCUITUL DE SEMNAL SCURTCIRCUITAT LA
MASÃ.
TERMINALUL DE SEMNAL SCURTCIRCUITAT LA
MASA SENZORULUI.
ECM DEFECT.

 NU

DA  NU

DA

 NU

2

3



7�156  MOTOR (SISTEMUL MECANIC) CIELO

COD DE DEFECT 42
G2-16. CIRCUITUL APRINDERII ELECTRONICE (EST)

1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
Modulul de aprindere electronicã EST furnizeazã la ECM un semnal de referinþã (conductorul VERDE/ALB) când
motorul se roteºte. Când turaþia motorului este sub 400 RPM, modulul controleazã avansul la aprindere. Când
turaþia motorului depãºeºte 400 RPM, ECM aplicã o tensiune de 5V liniei �bypass� pentru a comuta controlul avansului
la ECM.
Când modulul de aprindere EST controleazã avansul, el va scurtcircuita la masã semnalul de la EST, iar pe linia
bypass nu va exista tensiune. În timpul acestei condiþii, ECM va �aºtepta� o tensiune zero pe linia de semnal a
modulului EST. Dacã sesizeazã o tensiune, ECM va declanºa Codul 42 ºi nu va trece în modul de funcþionare
EST.
Când turaþia motorului atinge valoarea de comutare de pe modulul EST (400 RPM),ECM va aplica o tensiune pe
linia de bypass. Linia de semnal a modulului EST nu va mai fi conectatã la masã, ECM recepþionând un semnal
variabil. Dacã linia bypass este scurtcircuitatã la masã sau întreruptã, modulul EST nu va trece în modul EST, dar
din cauzã cã linia este scurtcircuitatã nu va exista un semnal EST ºi va fi declanºat Codul 42.

IEºIRE LA EST

REFERINÞÃ DE LA EST

REFERINÞÃ MICÃ
(MASÃ)

COMANDÃ BYPASS

Descrierea testului: Numerele de ordine ale
paragrafelor urmãtoare corespund cu numerele
încercuite din diagrama logicã.
1) Codul 42 semnificã faptul cã ECM a detectat un cir-

cuit al modulului EST sau al liniei bypass întrerupt,
ori scurtcircuitat la masã. Acest test confirmã Codul
42 ºi cauza care l-a declanºat.

2) Se verificã circuitul de masã al modulului. Dacã unul
din circuitele modulului EST este scurtcircuitat la
masã, rezistenþa circuitului va fi mai micã de 500 Ω.
Aceste verificãri se vor face oricum ulterior.

3) Dacã linia de bypass este alimentatã pentru un mo-

ment cu plus prin intermediul unei lãmpi de test,
modulul va comuta, determinând ohmetrul sã
depãºeascã scala de mãsurã dacã este fixat pe
poziþia 1000-2000 Ω. Important este faptul cã
modulul comutã.

4) Dacã modulul nu a comutat, acest pas verificã dacã:
� Circuitul modulului EST este scurtcircuitat la

masã.
� Linia de bypass este întreruptã.
� Conectorul modulului sau modulul este defect.

5) Confirmã declanºarea Codului 42 din cauza ECM
defect, nu din cauza unui circuit care prezintã
intermitenþe.

ALB

VERDE/ALB

MARO/NEGRU

NEGRU/ALB

RUPTOR
ELECTROMAGNETIC

LA CONTACT APRINDERE

PRIMARUL BOBINEI

          FIR
TAHOMETRU



CIELO  MOTOR (SISTEMUL MECANIC)  7-157

DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN �BUCLÃ ÎNCHISÃ� ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

COD DE DEFECT 42
CIRCUITUL APRINDERII ELECTRONICE
(EST)
 1,5L MPFI

 NU

� CONTACT PE POZIÞIA OPRIT.
� SE DECONECTEAZÃ CONECTOARELE ECM.
� CONTACT PE POZIÞIA MOTOR.
� OHMETRUL FIXAT PE DOMENIUL 1000÷2000 Ω.
� SE VERIFICÃ CIRCUITUL DE LEGÃTURÃ AL ECM CU

MODULUL EST ÎN CONECTORUL DE LA ECM, CU
AJUTORUL OHMETRULUI FAÞÃ DE MASÃ. BORNA
NEGATIVÃ A OHMETRULUI VA FI CONECTATÃ LA MASÃ
IAR CEA POZITIVÃ LA CIRCUITUL EST.
OHMETRUL CITEªTE MAI PUÞIN DE 1000 Ω ?

� TOATE CODURILE DE DEFECT ªTERSE.
� SE RULEAZÃ MOTORUL PENTRU 1

MINUT, SAU PÂNÃ ESTE DECLANªAT
CODUL 42.SE DECLANªEAZÃ CODUL 42?

� SE VERIFICÃ CIRCUITUL BYPASS CU O LAMPÃ DE
TEST CONECTATÃ LA PLUSUL BATERIEI.

� CU OHMETRUL CONECTAT ÎNTRE TERMINALUL EST DIN
CONECTOUL ECM ªI MASÃ, SE ATINGE CIRCUITUL LINIEI
BYPASS CU O LAMPÃ DE TEST CONECTATÃ LA PLUSUL
BAT.
LA ATINGEREA LINIEI BYPASS REZISTENÞA INDICATÃ DE
OHMETRU CREªTE DE LA 1000 LA PESTE 2000 Ω ?

� SE DECONECTEAZÃ CONECTORUL CU 4 TERMINALE DE LA
DISTRIBUITOR OBSERVÂND OHMETRUL CONECTAT ÎNTRE
TRMINALUL EST ªI MASÃ.
OHMETRUL INDICÃ REZISTENÞÃ MARE ? (CIRCUIT ÎNTRE-
RUPT)

CIRCUITUL EST ESTE ÎNTRERUPT, CONE-
XIUNE IMPERFECTÃ SAU MODULUL EST
DEFECT.

SE DECONECTEAZÃ CONECTORUL CU 4 TERMINALE AL
MODULULUI EST.

LINIA BYPASS ESTE
SCURCIRCUITATÃ
LA MASÃ

� SE RECONECTEAZÃ ECM ªi SE RULEAZÃ

MOTORUL LA TURAÞIA DE MERS ÎN GOL.

SE DECLANªEAZÃ CODUL 42?

ECM DEFECT

LINIA BYPASS
ÎNTRERUPTÃ, CONEXIUNE
SLABÃ SAU
MODULUL DEFECT.

LINIA DE SEMNAL A
MODULULUI EST
SCURTCIRCUITATÃ
LA MASÃ SAU MODU-
LUL EST DEFECT.

DA

DA

LAMPA ESTE STINSÃ

 NU

DA  NU

DA

DA

CODUL 42 INTERMITENT.
CONSULTAÞI
�RECOMANDÃRI� PE
PAGINA URMÃTOARE.

NU

MODULUL DE APRIN-
DERE EST DEFECT

LAMPA ESTE APRINSÃ

LAMPA ESTE APRINSÃ

 NU

LAMPA ESTE STINSÃ

1

2

3

4 5

CODUL 42 ESTE INTERMITENT. CONSUL-
TAÞI �RECOMANDÃRI� PE PAGINA ANTE-
RIOARÃ.



7�158  MOTOR (SISTEMUL MECANIC) CIELO

COD DE DEFECT 44
G2-17. CIRCUITUL SENZORULUI DE OXIGEN

(ESTE INDICAT AMESTEC SÃRAC)

1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
ECM furnizeazã o tensiune de aproximativ 0,45V între terminalele B10 ºi B11 (mãsuratã cu un voltmetru digital cu
rezistenþa internã de 10 MΩ) tensiunea poate fi de aproximativ 0,32V.
Senzorul de oxigen modificã aceastã tensiune într-o plajã de aproximativ 1V dacã amestecul este bogat ºi 0,1V
dacã amestecul este sãrac. Senzorul se comportã ca un circuit deschis, reproducând schimbãri de tensiune când
temperatura lui este sub 360°C. Un senzor de oxigen rece (circuit deschis) declanºeazã modul de funcþionare
�Buclã deschisã�.
Descrierea testului: Numerele de ordine ale
paragrafelor urmãtoare corespund cu numerele
încercuite din diagrama logicã.
1) Codul 44 este declanºat când:

� Codul 21 sau Codul 33 nu sunt declanºate.
� Motorul a rulat cel puþin 50 secunde.
� Tensiunea senzorului de oxigen este mai micã

de 0,28V pentru 25 secunde.
� Sistemul funcþioneazã în �Buclã închisã�.
� Temperatura lichidului de rãcire este mai mare

de 80°C.
� Clapeta de aer deschisã mai mult de 5%.
� Integratorul de benzinã nu are valoarea 128.
� Toate condiþiile de mai sus prezente pentru 25

secunde.

Recomandãri:

Folosind scanerul, se va observa valoarea blocului de
corecþie la diferite turaþii. Scanerul afiºeazã, de
asemenea, celulele blocului de corecþie, deci valoarea
blocului de corecþie poate fi verificatã în fiecare celulã,
pentru a stabili exact când a fost declanºat Codul 44.
Atunci când existã condiþiile pentru declanºarea Codului
44, valoarea blocului de corecþie va fi aproximativ 150.

� Terminalul senzorului de oxigen - de tipul �cablu
flexibil�. Poate fi poziþionat greºit, venind în
contact cu galeria de evacuare.

� Se verificã dacã nu este scurtcircuitat la masã
între conector ºi senzor.

� Combustibil contaminat - Apa, chiar în cantitãþi
mici, în rezervor, va ajunge la injectoare. Ea va
cauza un amestec sãrac, declanºând Codul 44.

� Presiunea combustibilului - Amestecul va fi sãrac,
dacã presiunea este scãzutã. Pentru confirmare,
va fi necesar sã se monitorizeze presiunea
benzinei la diferite viteze ºi sarcini ale vehiculului.
Consultaþi �Diagnosticarea sistemului de
alimentare�, diagrama logicã A-7.

� Scãpãri de gaze la sistemul de evacuare - Dacã
existã fisuri în sistemul de evacuare, aerul din
exterior poate pãtrunde în sistem ºi, venind în
contact cu senzorul, sã-i denatureze indicaþiile.
Pierderile de vacuum sau scãpãri de gaze la
carterul motorului pot cauza un amestec sãrac.

� Când Codul 44 este declanºat intermitent,
consultaþi �Simptome� Capitolul G3.

� Injectoarele - Alegerea unui tip necorespunzãtor
de injectoare poate fi cauza unui amestec sãrac.
Se va verifica dacã injectoarele montate pe mo-
tor sunt de tipul recomandat.
Pentru tipul injectoarelor se va consulta catalogul
de piese de schimb.

SEMNAL SENZOR O2

MASÃ SENZOR O2

MASÃ MOTOR

VIOLET

ALB/MARO

EVACUARE

NEGRU SENZOR OXIGEN



CIELO  MOTOR (SISTEMUL MECANIC)  7-159

DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN �BUCLÃ ÎNCHISÃ� ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

COD DE DEFECT 44
CIRCUITUL SENZORULUI DE
OXIGEN
(ESTE INDICAT AMESTEC
SARAC)
 1,5L MPFI

� MOTORUL CALD, RULEAZÃ LA 1200 RPM.
� SCANERUL INDICÃ O TENSIUNE A SENZORULUI MAI

MICÃ DE 0,28V?

DA

� SE DECONECTEAZÃ SENZORUL DE OXIGEN.
� CU MOTORUL LA TURAÞIA DE MERS ÎN GOL,

SCANERUL INDICÃ TENSIUNEA SENZORULUI DE
OXIGEN ÎNTRE 0,35÷0,55V?

CODUL 44 SE DECLANªEAZÃ INTERMI-

TENT.

DACÃ NU EXISTÃ ALTE CODURI MEMO-

RATE, CONSULTAÞI �RECOMANDÃRI�

PAGINA ANTERIOARÃ.

CONSULTAÞI �RECOMANDÃRI�
PAGINA ANTERIOARÃ.

TERMINALUL DE SEMNAL AL SENZO-
RULUI DE OXIGEN SCURTCIRCUITAT
LA MASÃ SAU ECM DEFECT.

DA  NU

NU

1



7�160  MOTOR (SISTEMUL MECANIC) CIELO

COD DE DEFECT 45
G2-18. CIRCUITUL SENZORULUI DE OXIGEN

(ESTE INDICAT AMESTEC BOGAT)
1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
ECM furnizeazã o tensiune de aproximativ 0,45V între terminalele B10 ºi B11 (mãsuratã cu un voltmetru digital cu
rezistenþã internã de 10 MΩ, tensiunea poate fi aproximativ 0,32V. Senzorul de oxigen modificã aceastã tensiune
într-o plajã de aproximativ 1V dacã amestecul este bogat ºi 0,1V dacã amestecul este sãrac.
Senzorul se comportã ca un circuit deschis, neproducând schimbãri de tensiune când temperatura lui este sub
360°C. Un senzor de oxigen rece (circuit deschis) declanºeazã modul de funcþionare �Buclã deschisã�.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale
paragrafelor urmãtoare corespund cu numerele
încercuite din diagrama logicã.

1) Codul 45 se declanºeazã când tensiunea senzorului
are o valoare fixã de 0,75V ºi sunt prezente urmã-
toarele condiþii:
� Clapeta de aer deschisã mai mult de 5%.
� Nu sunt declanºate Codurile 21 ºi 23.
� Sistemul funcþioneazã în �buclã închisã�.
� Temperatura motorului este mai mare de 80°C.
� Integratorul de combustibil nu are valoarea 128.
� Toate condiþiile sunt îndeplinite pentru aproximativ

50 secunde.

Recomandãri:
Codul 45 - amestec bogat - este, cel mai probabil,
declanºat din urmãtoarele cauze:

� Presiunea benzinei - O presiune mare a benzinei
va conduce la amestec bogat. ECM poate
compensa pentru o creºtere micã a presiunii. O
presiune mult mãritã va declanºa Codul 45.
Consultaþi �Diagnosticarea sistemului de
alimentare� diagrama logicã A-7.

� Ecranarea circuitelor de înaltã tensiune - Dacã
circuitul (cablul) impulsurilor de referinþã (B9 de
la ECM) nu este ecranat, el va culege impulsuri
parazite pe care ECM va �vedea� turaþia motoru-
lui mai ridicatã decât turaþia actualã (Consultaþi
�Componentele motorului�, �Schemele electrice�,
�Diagramele logice de diagnosticare� Capitolul
G2) ºi va furniza sistemului o cantitate de benzinã
prea mare realizând amestec bogat. Tahometrul

va indica de asemenea o turaþie mai ridicatã decât
cea existentã, factor care poate fi folosit în
diagnosticarea defectului. (Consultaþi
�Componetele motorului�, �Scheme electrice de
diagnosticare� Capitolul G2).

� Vasul de condensare al vaporilor de benzinã - Se
verificã dacã vasul este saturat cu benzinã. Dacã
este saturat, se va verifica sistemul de control al
vasului ºi furtunele de benzinã (consultaþi
�Sistemul de control al vaporilor de benzinã�
Capitolul G6).

� Senzorul MAP (presiunea galeriei de admisie) -
O defecþiune la acest senzor, va furniza ECM o
tensiune mai mare decât normalã, ceea ce va
determina ca amestecul sã devinã �bogat�.
Deconectând senzorul MAP, este înlocuitã
indicaþia lui cu o valoare fixã, prestabilitã. Se va
înlocui senzorul MAP dacã manifestarea dispare
în timp ce senzorul este deconectat.

� Senzorul TPS (poziþia clapetei de aer) - Un
semnal intermitent de la senzorul TPS va
determina un amestec bogat, din cauza indicaþiei
false despre acceleraþia motorului.

� Senzorul de oxigen contaminat - Se va inspecta
senzorul de oxigen pentru contaminãri cu siliciu
din combustibil, sau de la utilizarea unei soluþii
de etanºare necorespunzãtoare.

� Injectoarele - Alegerea unui tip necorespunzãtor
de injectoare poate fi cauza unui amestec bogat.
Se va verifica dacã injectoarele montate pe mo-
tor sunt de tipul corespunzãtor. Consultaþi
Catalogul de piese de schimb pentru tipul
injectoarelor.

SEMNAL SENZOR O2

MASÃ SENZOR O2

MASÃ MOTOR

VIOLET

ALB/MARO

EVACUARE

NEGRU SENZOR OXIGEN
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DUPÃ REPARAÞIE SE VERIFICÃ FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN  �BUCLÃ ÎNCHISÃ� ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

COD DE DEFECT 45
CIRCUITUL SENZORULUI DE
OXIGEN
(ESTE INDICAT AMESTEC
SARAC)
 1,5L MPFI

DA

� SE DECONECTEAZÃ SENZORUL DE OXI-
GEN CONECTÂND CIRCUITUL SÃU DE
SEMNAL LA MASÃ.

� SCANERUL INDICÃ TENSIUNEA SENZO-
RULUI DE OXIGEN MAI JOASÃ DE 0,35V?

CONSULTAÞI �RECOMANDÃRI�
PE PAGINA ANTERIOARÃ.

� SE RULEAZÃ MOTORUL CALD, (80°C) LA 1200 RPM.
� SCANERUL INDICÃ TENSIUNEA SENZORULUI DE OXIGEN PESTE 0,75V?

DA NU

NU

1

CODUL 45 ESTE DECLANªAT
INTERMITENT.
DACÃ NU SUNT MEMORATE ALTE CO-
DURI DE DEFECT, CONSULTAÞI SFA-
TURI UTILE PE PAGINA ANTERIOARÃ.

SE ÎNLOCUIEªTE ECM.
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COD DE DEFECT 51
EROARE DE ECM
 1,5L MPFI

COD DE DEFECT 51

G2-19. EROARE DE ECM
 (ECM SAU PROM DEFECT)

DUPÃ REPARAÞIE VERIFICAÞI FUNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN �BUCLÃ ÎNCHISÃ� ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

SE VERIFICÃ TOATE CONECTOARELE ªI LEGÃTURILE DE MASÃ ALE ECM.

 DACÃ SUNT FUNCÞIONALE, SE ªTERGE MEMORIA ªI SE VERIFICÃ DIN NOU.

 DACÃ ESTE AFIªAT CODUL 51 SE ÎNLOCUIEªTE ECM.

PENTRU ÎNLOCUIREA ECM, CONSULTAÞI CAPITOLUL G4  �ECM ªI SENZORII�.
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PAGINÃ GOALÃ
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COD DE DEFECT 54
G2-19. CIRCUITUL POTENÞIOMETRULUI DE CO

Descrierea circuitului:
Potenþiometrul de CO este o rezistenþã variabilã care controleazã un semnal al ECM.
Potenþiometrul va fi reglat pentru un conþinut de CO în þeava de evacuare de 0,3-0,5% (þeavã de evacuare fãrã
convertor catalitic) în modul de lucru �depanare în teren� (field service).
În condiþii normale de funcþionare, tensiunea semnalului va fi 0,6÷3,8V la terminalul B11 de la ECM.
Semnalul de ieºire al potenþiometrului CO este unul din semnalele folosite de ECM pentru controlul debitului de
benzinã livrat motorului.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale paragra-
felor urmãtoare corespund cu numerele de ordine
încercuite din diagrama logicã .
1) Se verificã dacã defectul care a declanºat Codul 54

ese permanent sau intermitent.
Codul 54 va fi declanºat când:
� Motorul a funcþionat pentru cel puþin 1 minut.
� Tensiunea semnalului va fi mai mare de 3,8V între

cablul maro ºi cablul verde.
2) Dacã circuitul maro este întrerupt, poate exista ºi

un Cod 33 memorat.

Recomandãri:
� Codul 54 va fi declanºat când circuitele

(cablurile) maron ºi verde sunt întrerupte.
� Când Codul 54 este intermitent, consultaþi

�Defecte intermitente�.

MASA

SEMNAL POT. CO

REFERINÞÃ 5V
GRI

VERDE

MARO

CÃTRE MAP, TPS

CÃTRE MAP, TPS

POTENÞIOMETRU CO



CIELO  MOTOR (SISTEMUL MECANIC)  7-165

DUPÃ REPARÞIE SE VERIFICÃ FNCÞIONAREA SISTEMULUI ÎN �BUCLÃ ÎNCHISÃ� ªI STINGEREA INDICATORULUI SES

COD DE DEFECT 54
POTENÞIOMETRUL DE CO
(ESTE INDICATA O TENSIUNE PREA: MARE/
MICA)

� CU CONTACT PE POZIÞIA OPRIT SE ªTERG TOATE CODURILE DE DEFECT.
� TERMINALUL DE DIAGNOSTICARE NU ESTE CONECTAT LA MASÃ.
� SE PORNEªTE ªI SE ÎNCÃLZEªTE MOTORUL, CU CLAPETA DESCHISÃ LA MAXIM (MODUL

DEZÎNECARE).
� SE RULEAZÃ MOTORUL APROXIMATIV 1 MINUT PÂNÃ CÂND SE APRINDE INDICATORULUI

SES.
� CONTACT PE POZIÞIA MOTOR, MOTORUL OPRIT.
� SE CONECTEAZÃ TERMINALUL DE DIAGNOSTICARE ªI SE CITEªTE CODUL DE DEFECT.

1

CODUL 54

� SE DECONECTEAZÃ CONECTORUL POTENÞIO-
METRULUI DE CO.

� CONTACT PE POZIÞIA MOTOR, MOTORUL OPRIT.
� SE VERIFICÃ TENSIUNEA ÎNTRE CIRCUITUL MARON

ªI VERDE.

CONEXIUNE IMPERFECTÃ SAU
POTENÞIOMETRU CO DEFECT

TENSIUNE 3,8V SAU MAI MARE

� SE VERIFICÃ CIRCUITUL DE CULOARE GRI
CU UN VOLTMETRU, FAÞÃ DE MASÃ.

� TENSIUNEA VA FI DE 4÷6V.

TENSIUNE SUB 3,8V

� SE VERIFICÃ CIRCUITUL
MARO PENTRU ÎNTRERUPERI.

� DACÃ NU ESTE ÎNTRERUT,
ATUNCI CONEXIUNEA LA ECM
SAU ECM, DEFECT.

TENSIUNE
CORESPUNZÃTOARE

� SE VERIFICÃ CIRCUITUL GRI
PENTRU ÎNTRERUPERI.

� DACÃ NU ESTE ÎNTRERUPT,
ATUNCI CONEXIUNEA LA ECM
SAU ECM DEFECT.

2

DACÃ NU ESTE DECLANªAT CODUL 54,

DEFECTUL ESTE INTERMITENT.

DACÃ NU AU FOST MEMORATE ALTE

CODURI DE DEFECT, CONSULTAÞI

�DEFECTE INTERMITENTE�.

TENSIUNE
NECORESPUNZÃTOARE
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G3. SIMPTOME
CUPRINS

Verificãri preliminare importante .................................................................................................................... 7�168

Verificãri înainte de a începe depanarea ..................................................................................................... 7�168

Intermitenþe .................................................................................................................................................... 7�169

Pornire dificilã ................................................................................................................................................ 7�171
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Lipsã de putere, motor �leneº�, nu rãspunde la accelerãri ......................................................................... 7�173
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Ezitãri, cãderi, schimbãri de turaþie necontrolabile ...................................................................................... 7�176

Întreruperi, rateuri .......................................................................................................................................... 7�177
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Autoaprindere ................................................................................................................................................. 7�182

Rateuri în þeava de evacuare ....................................................................................................................... 7�183
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VERIFICÃRI PRELIMINARE IMPORTANTE

� Înainte de a se folosi acest capitol, se recomandã �verificarea circuitelor de diagnosticare�.
� Se va verifica reclamaþia clientului, identificând corect simptomul. Se verificã manifestãrile

corespunzãtoare simptomului.
� Dacã motorul se roteºte dar nu porneºte, folosiþi diagrama logicã A-3.
� O parte din urmãtoarele simptome reclamã o verificare fizico-vizualã atentã:
Importanþa acestei verificãri nu trebuie subliniatã. Ea poate ajuta la depistarea defectului fãrã
alte verificãri, economisind timp preþios.

VERIFICÃRI ÎNAINTE DE A ÎNCEPE DEPANAREA

Se vor verifica:
� Conexiunile de masã ale ECM - sã fie curate, strânse, localizate corect.
� Furtunele de vacuum pentru tãieturi, crãpãturi, montare necorespunzãtoare. Se verificã în

ansamblu, pentru orice fel de înfundãri sau pierderi de vacuum.
� Etanºeitãþi necorespunzãtoare la corpul clapetei de aer ºi zona de etanºare a galeriei de

admisie.
� Fiºele de înaltã tensiune pentru crãpãturi, zone întãrite, zone carbonizate, direcþionare.
� Conductorii electrici pentru conectare corespunzãtoare, întreruperi, tãieturi.

Dacã sunt necesare reparaþii la cablajul electric consultaþi �Introducere� la Capitolul G pen-
tru alegerea procedeului corect.

� Urmãtoarele simptome sunt comune pentru mai multe motoare.
Pentru a determina dacã un component sau subansamblu specific este folosit, consultaþi
schemele electrice ale ECM pentru motorul respectiv.
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DEFECTE INTERMITENTE
(Pagina 1 din 2)
Definiþie: Defectul poate declanºa sau nu un cod de

defect, aprinzând indicatorul SES.

VERIFICÃRI PRELIMINARE

� Se efectueazã o verificare atentã fizico-vizualã aºa cum este descris la începutul capitolului
�Simptome� Capitolul G3.

TESTUL DE DRUM

� Dacã verificarea fizico/vizualã nu este concludentã, vehiculul va fi condus având cuplate
voltmetrul sau scanerul pe circuitul suspect. O tensiune sau indicaþie anormalã pe timpul
rulãrii poate indica circuitul defect. Dacã circuitul electric nu prezintã defecte, dar a fost memorat
un cod de defect aferent lui, se va înlocui senzorul sau traductorul prezent în circuit (exceptând
Codurile 44 ºi 45).

Unele scanere au posibilitatea de a înregistra manual sau automat parametrii senzorilor, în modul
�instantaneu�. Acest mod permite vizualizarea parametrilor pe o perioadã de timp înaintea ºi
dupã declanºarea codului de defect.

DIAGRAMELE LOGICE DE DIAGNOSTICARE DIN CAPITOLUL G2
PARAGRAFUL �COMPONENTELE MOTORULUI, SCHEME ELECTRICE,

DIAGRAME LOGICE�

� NU SE VOR FOLOSI diagramele logice din �Componentele motorului, scheme electrice,
diagrame logice�, pentru defecte intermitente. În cazul folosirii acestora, defectul ar trebui sã
persiste, pentru localizarea lui. Dacã defectul este intermitent, folosirea acestor diagrame logice
poate duce la înlocuirea inutilã a unor piese funcþionale.

CONEXIUNI SAU CABLAJE ELECTRICE DEFECTE

� Majoritatea defectelor intermitente sunt cauzate de conexiuni defectuoase sau cablaje elec-
trice:
- Împerecherea necorespunzãtoare a conectorilor, terminale fixate incorect în carcasa

conectorului (împinse în spate).
- Terminale deformate sau deteriorate. Toate terminalele conectorului vor fi tensionate sau

înlocuite pentru a asigura tensionarea corespunzãtoare a contactelor.
- Aceasta necesitã demontarea terminalului din conector spre verificare. Consultaþi Capitolul

G �Introducere� - �Repararea cablajelor electrice�.
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INTERMITENÞE
(Pagina 2 din 2)
Definiþie: Defectul poate declanºa sau nu un cod de

defect aprinzând indicatorul SES.

INDICATORUL (SES) SE APRINDE INTERMITENT

� Aprinderea intermitentã a indicatorului SES fãrã declanºarea unui cod de defect poate fi
cauzatã de:
- Interferenþe electrice cauzate de funcþionarea defectuoasã a unui releu, solenoid comandat

de ECM sau întrerupãtor. Acestea pot cauza variaþii repide de curent. Normal, defectul
va interveni la acþionarea componentei în cauzã.

- Instalarea necorespunzãtoare a consumatorilor electrici opþionali: lumini, staþii de
comunicaþii radio. etc.

- Cablurile modulului de aprindere EST vor fi direcþionate departe de fiºele bujiilor,
componentele sistemului de aprindere ºi alternator.

- Circuitul tensiunii de referinþã �L0� de la ECM la modulul de aprindere electronicã va
avea ecranajul conectat la masã.

- Secundarul bobinei de aprindere scurtcircuitat la masã.
- Circuitul de comandã al indicatorului SES sau terminalul de diagnostic sunt scurtcircuitate

intermitent la masã.
- Conexiunile de masã ale ECM.

PIERDEREA MEMORIEI CODURILOR DE DEFECT

� Pentru verificare se deconecteazã senzorul TPS (clapeta de aer) ºi se menþine motorul la
turaþie de mers în gol pânã când se aprinde indicatorul. Codul 21 va fi memorat pentru mai
mult de 10 secunde când contactul este pus pe poziþia Oprit. În caz contrat, ECM este
defect.
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PORNIRE DIFICILÃ
Definiþie: Motorul se roteºte bine, dar porneºte dupã

un timp lung, în final porneºte, sau se
opreºte imediat dupã pornire.

VERIFICÃRI PRELIMINARE

� Se face verificarea fizico-vizualã atent, aºa cum s-a descris în �Simptome� Capitolul G3.
� Asiguraþi-vã cã se foloseºte procedeul corect pentru pornire.

VERIFICÃRI ADIÞIONALE

� SE VERIFICÃ: Sistemul de aprindere - vezi Capitolul G7.
� SE VERIFICÃ: Ventilul de control a turaþiei de mers în gol IAC.
� SE VERIFICÃ: Buletinele de service pentru modificãri ulterioare ale ECM.

SENZORII

� SE VERIFICÃ:
Senzorul CTS-temperatura lichidului de rãcire. Folosind un scaner se va compara
temperatura lichidului de rãcire cu temperatura ambiantã de la un motor rece.
- Dacã temperatura lichidului este cu 5° mai mare sau mai micã se verificã senzorul
ºi circuitul senzorului pentru întreruperi sau rezistenþã mare. Se comparã valoarea
rezistenþei cu valorile din tabelul de la diagrama logicã a codului de defect 14.

� SE VERIFICÃ:
Senzorul TPS (clapeta de aer). Dacã tija de comandã a clapetei este gripatã sau
cuplajul mecanic deformat cauzând o tensiune a senzorului TPS mare (indicaþie
de clapetã deschisã) ECM nu va mai controla turaþia de mers în gol. Citind tensiunea
senzorului TPS cu un voltmetru sau cu ajutotul scanerului, trebuie sã fie mai micã
de 1,25V cu clapeta de aer închisã.

SISTEMUL DE ALIMENTARE

Important

� Funcþionarea releului pompei de benzinã: pompa va funcþiona 2 secunde dupã ce contactul
a fost pus pe poziþia Motor. Vezi diagrama logicã A-5.

� SE VERIFICÃ: Presiunea benzinei. Vezi diagrama A-7.
� SE VERIFICÃ: Contaminarea benzinei cu apã.
� SE VERIFICÃ: Releul pompei de benzinã. Se conecteazã o lampã de test între terminalul de

test al pompei ºi masã. Lampa va fi aprinsã timp de 2 secunde dupã ce
contactul a fost pus pe poziþia Motor. În caz contrat consultaþi diagrama logicã
A-5.

SISTEMUL DE APRINDERE

� SE VERIFICÃ: Sistemul de aprindere pentru:
- Tensiune înaltã corespunzãtoare.
- Bujiile: umede, crãpate, uzate, distanþã necorespunzãtoare la electrozi, electrozi

arºi sau cu depuneri.
- Umezealã, praf, fisuri, carbonizãri, etc.
- Fiºe dezizolate sau scurcircuitate. Peliculã finã de umezealã pe fiºele bujiilor.
- Conexiuni slãbite la bobina de aprindere.
- Conexiuni de masã imperfecte la ECM ºi modulul de aprindere electronicã (EST).
- Rezistenþa ºi conexiunile bobinei indus de la de la distribuitor.

� SE VERIFICÃ: Circuitul EST pentru scurtcircuit la masã.
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MERS GALOPANT, NEREGULAT
Definiþie: Variaþii ale puterii motorului la o accelerare

constantã. Vehiculul îºi micºoreazã ºi
mãreºte viteza de rulare fãrã a fi schim-
batã poziþia pedalei de acceleraþie.

VERIFICÃRI PRELIMINARE

� Se efectueazã o verificare atentã fizico-vizualã aºa cum este descris la începutul Capitolului G3
�Simptome�.

� Asiguraþi-vã cã ºoferul vehiculului înþelege bine funcþionarea ambreiajului mecanic din
convertorul de cuplu (TCC) ºi a instalaþiei de aer condiþionat, descrise în manualul de utilizare
al vehiculului.

� Se foloseºte scanerul pentru a verifica dacã indicaþiile senzorului de vitezã corespund cu
cele ale vitezometrului. Consultaþi �Informaþii speciale� în Capitolul G.

VERIFICÃRI ADITIONALE

� SE VERIFICÃ: Conexiunile de masã ale ECM - sã fie curate, strânse, localizate corect.
� SE VERIFICÃ: Tensiunea de ieºire a alternatorului. Se va remedia dacã este mai micã de

9V ºi mai mare de 16V.
� SE VERIFICÃ: Conductele de vacuum pentru crãpãturi sau pierderi.
� SE VERIFICÃ: Funcþionarea ambreiajului mecanic din convertorul de cuplu, folosind

diagrama logicã G8.

SENZORII

�   SE VERIFICÃ: Senzorul de oxigen pentru contaminare cu Siliciu din benzinã sau folosirea
unei substanþe de etanºare necorespunzãtoare. Dacã senzorul este acoperit
cu o pulbere finã, albã, rezultatul va fi o tensiune mare de ieºire sau o indicaþie
falsã de �amestec bogat�. ECM va reacþiona la aceastã informaþie falsã,
reducând cantitatea de benzinã, rezultatul fiind un vehicul dificil de condus.

SISTEMUL DE APRINDERE

� SE VERIFICÃ: Tensiunea înaltã de aprindere, folosind un tester de tensiune înaltã.
� SE VERIFICÃ: Bujiile; se demonteazã, se verificã dacã sunt umede, fisurate, cu distanþe

între electrozi necorespunzãtoare sau depuneri masive. Se reparã sau se
înlocuieºte dupã caz.

SISTEMUL DE ALIMENTARE

Important

� Pentru a determina dacã problema este cauzatã de un amestec bogat sau sãrac, vehiculul
va fi condus la viteza la care s-a reclamat defectul. Scanerul, fixat în modul �instantaneu�
va memora parametrii motorului la momentul când intervine defectul, ei putând fi analizaþi
ulterior. Monitorizând blocul de corecþie va fi de ajutor în identificarea defectului.

Amestec sãrac - Bloc de corecþie mai mare de 150.Consultaþi �Recomandãri� de la Codul
de defect 45.
Amestec bogat - Bloc de corecþie mai mic de 115. Consultaþi �Recomandãri� de la Codul
de defect 45.

�   SE VERIFICÃ: Presiunea benzinei în timpul manifestãrii defectului.Consultaþi diagrama A-
7.

�   SE VERIFICÃ: Filtrul de benzinã. Se înlocuieºte dacã este colmatat.
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LIPSA DE PUTERE, MOTOR LENEª, NU
RÃSPUNDE LA ACCELERÃRI
Definiþie: Motorul furnizeazã o putere mai scãzutã decât normal. La

apãsarea parþialã a pedalei de acceleraþie, creºterea vitezei
este foarte micã sau inexistentã.

VERIFICÃRI PRELIMINARE

� Se efectueazã o verificare fizico-vizualã atentã aºa cum este descris la începutul Capitolul G3
�Simptome�.

� Se comparã vehiculul reclamat cu altul în stare de funcþionare bunã. Asiguraþi-vã cã reclamaþia
este fondatã.

� Se demonteazã filtrul de aer ºi se verificã. Se înlocuieºte dacã este cazul.
� SE VERIFICÃ: Funcþionarea sistemului de ventilaþie continuã a carterului (PCV), obturând

orificiul de intrare al supapei de control cu degetul, cu motorul la turaþia de
mers în gol. Supapa va trebui sã retracteze. În caz contrar, se verificã furtunul
pentru gâtuiri sau blocaje ºi se înlocuieºte dacã este necesar. Dacã supapa
continuã sã nu funcþioneze corespunzãtor, se înlocuieºte.

VERIFICÃRI ADIÞIONALE

� SE VERIFICÃ: Conexiunile de masã ale ECM sã fie curate, strânse, localizate corect.
� SE VERIFICÃ: Supapa de recirculare a gazelor de evacuare EGR, care trebuie sã fie

deschisã sau parþial deschisã, permanent (Consultaþi diagrama C-7).
� SE VERIFICÃ: Funþionarea ambreiajului mecanic din convertorul de cuplu (TCC).
� SE VERIFICÃ: Funcþionarea aerului condiþionat. Ambreiajul A/C trebuie sã decupleze la

turaþie ridicatã (clapeta de aer deschisã la maxim).
� SE VERIFICÃ: Tensiunea de ieºire a alternatorului. Se va remedia, dacã este mai micã de

9V sau mai mare de 16V.

SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI

� SE VERIFICÃ: Compresia motorului. Consultaþi Capitolul B.
� SE VERIFICÃ: Reglajul distribuþiei. Consultaþi Capitolul B.
� SE VERIFICÃ: Uzura arborelui cu came. Consultaþi Capitolul B.

SISTEMUL DE EVACUARE

� SE VERIFICÃ: Sistemul  de evacuare pentru posibile înfundãri, þevi deteriorate sau cãzute.
Se verificã amortizorul de zgomot pentru deteriorãri interne sau externe
datorate cãldurii.

1) Cu motorul la temperatura normalã, se conecteazã un instrument pentru mãsurarea
vacuumului la galeria de admisie sau în alt punct convenabil.

2) Se tureazã motorul la 1000 RPM ºi se noteazã valoarea vacuumului.
3) Se mãreºte lent turaþia motorului la 2500 RPM. Se noteazã valoarea vacuumului la 2500

RPM.
4) Dacã vacuumul la 2500 RPM scade mai mult de 76 mmHg faþã de cel citit la 1000 RPM,

sistemul de evacuare va fi verificat pentru înfundãri (zone obturate).
5) Se demonteazã þeava de evacuare de la motor ºi se repetã operaþiile 3 ºi 4. Dacã vacuumul

scade din nou mai mult de 76 mmHg se verificã reglajul distribuþiei.

SISTEMUL DE APRINDERE

� SE VERIFICÃ: Tensiunea înaltã de aprindere. Se foloseºte un tester de înaltã tensiune.
� SE VERIFICÃ: Funcþionarea modulului de aprindere EST. Consultaþi sistemul de aprindere

EST Capitolul G7.

SISTEMUL DE ALIMENTARE

� SE VERIFICÃ: Benzina dacã este contaminatã.
� SE VERIFICÃ: Filtrul de benzinã-colmatat, benzinã contaminatã, presiune de benzinã

necorespunzãtoare. Se foloseºte diagrama logicã  A-7.
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DETONAÞII, ÎNTRERUPERI DE
NATURA ELECTRICÃ
(Pagina 1 din 2)
Definiþie: Motorul produce �bãtãi metalice� care se

modificã odatã cu modificarea turaþiei. La
turaþie ridicatã, se accentueazã.

VERIFICÃRI PRELIMINARE

� Se efectueazã o verificare fizico-vizualã atentã, aºa cum este descris la începutul Capitolului
G3 - �Simptome�.

� Se verificã dacã reclamaþia clientului este întemeiatã.
� Se demonteazã filtrul de aer ºi se verificã. Dacã nu corespunde, se înlocuieºte.
� SE VERIFICÃ: Funcþionarea sistemului de ventilare continuã a carterului motorului (PCV).

Obturând orificiul de intrare al supapei de control cu degetul, aceasta va
trebui sã retracteze. În caz contrar, se verificã furtunul pentru înfundãri sau
blocaje ºi dacã este necesar se înlocuieºte. Dacã supapa continuã sã nu
funcþioneze corespunzãtor, se va înlocui.

SISTEMUL DE RÃCIRE

� SE VERIFICÃ: Existenþa unor probleme evidente de supraîncãlzire. Consultaþi Capitolul D.
� SE VERIFICÃ: Nivelul lichidului de rãcire.
� SE VERIFICÃ: Circulaþia aerului prin radiator obstrucþionatã, sau circulaþia lichidului de rãcire

prin radiator obstrucþionatã.
� SE VERIFICÃ: Termostat defect sau de tip necorespunzãtor motorului.
� SE VERIFICÃ: Concentraþia lichidului de rãcire. Concentraþia normalã este de 50/50 antigel

ºi apã.

SENZORUL

� SE VERIFICÃ: Senzorul (CTS) temperatura lichidului de rãcire are rezistenþa schimbatã.
Se va compara rezistenþa senzorului cu tabelul de la diagrama Cod de de-
fect 14.

VERIFICÃRI ADIÞIONALE

� SE VERIFICÃ: Schimbarea vitezelor se face la punctele corespunzãtoare (cutie automatã).
� SE VERIFICÃ: Funcþionarea ambreiajului mecanic din convertorul de cuplu (TCC). Se

foloseºte diagrama C-8A.
� SE VERIFICÃ: Dacã ECM funcþioneazã corect.
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DETONAÞII, ÎNTRERUPERI DE
NATURA ELECTRICÃ
(Pagina 2 din 2)
Definiþie: Motorul produce �Bãtãi metalice� care se

modificã odatã cu modificarea turaþiei. La turaþie
ridicatã, se accentueazã.

SISTEMUL DE ALIMENTARE

Important

� Pentru a determina dacã problema este cauzatã de un amestec bogat sau sãrac, vehiculul
va fi testat la viteza la care a fost reclamat defectul.

Amestec sãrac - Bloc de corecþie mai mare de 150. Consultaþi �Recomandãri� Cod de de-
fect 44.

Amestec bogat - Bloc de corecþie mai mic de 115. Consultaþi �Recomandãri� Cod de defect
45.

� SE VERIFICÃ: Presiunea benzinei - se foloseºte diagrama logicã A-7.
� SE VERIFICÃ: Calitatea benzinei - cifra octanicã.

Important

� Dacã parametrii citiþi cu scanerul sunt normali (consultaþi �verificarea circuitelor de
diagnosticare�) ºi nu existã defecte de naturã mecanicã, se umple rezervorul cu benzinã
premium cu cifrã octanicã de minim 92 ºi se verificã din nou performanþele motorului.

SISTEMUL DE APRINDERE

� SE VERIFICÃ: Avansul la aprindere.
� SE VERIFICÃ: Clasa de temperaturã a bujiilor.
� SE VERIFICÃ: Fiºele de înaltã tensiune ale bujiilor pentru izolaþie deterioratã sau

scurtcircuite.
� SE VERIFICÃ: Dacã în sarcinã, sistemul de aprindere dã rateuri, descãrcãri electrice între

fiºe, sau întreruperi. Consultaþi diagrama �Verificarea sistemului de aprindere�
în Capitolul G7 - Sistemul de aprindere (EST).

SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI

� SE VERIFICÃ: Depunerile de carbon (calaminã). Se curãþã cu o soluþie specialã, urmând
instrucþiunile fabricantului.

� SE VERIFICÃ: Piesele de bazã ale motorului: arbore cu came, pistoane, chiulasã, etc.
� SE VERIFICÃ: Pãtrunderea unei cantitãþi excesive de ulei în camera de ardere.
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EZITÃRI, CÃDERI, SCHIMBÃRI DE TURAÞIE
NECONTROLABILE
Definiþie: Pentru un moment motorul nu rãsounde la apãsarea pedalei,

de aceleraþie; în general defectul apare la pornirile de pe loc ºi
poate duce chiar la oprirea motorului.

VERIFICÃRI PRELIMINARE

� Se efectueazã o verificare fizico-vizualã atentã, aºa cum este descris la începutul Capitolului
G3 - �Simptome�.

VERIFICÃRI ADIÞIONALE

� SE VERIFICÃ: Dacã ECM este de tipul corect.
� SE VERIFICÃ: Tensiunea de ieºire a generatorului. Se remediazã dacã este mai micã de

9V sau mai mare de 16V.

  SISTEMUL DE ALIMENTARE

� SE VERIFICÃ: Senzorul TPS (poziþia clapetei de aer). Se verificã dacã senzorul nu este
deformat sau gripat. Tensiunea senzorului va creºte proporþional cu
deschiderea clapetei de aer.

� SE VERIFICÃ: Rãspunsul senzorului MAP ºi acurateþea lui. Se foloseºte diagrama logicã
C-1D.

SISTEMUL DE APRINDERE

� SE VERIFICÃ: Fiºele de înaltã tensiune ale bujiilor.
� SE VERIFICÃ: Bujiile dacã sunt ancrasate.
� SE VERIFICÃ: Sistemul de aprindere pentru: umezealã, praf, fisuri, pãrþi carbonizate, etc.
� SE VERIFICÃ: Conexiunea de masã a sistemului de aprindere - dacã este întreruptã.
� SE VERIFICÃ: Avansul la aprindere.
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ÎNTRERUPERI, RATEURI
Definiþie: Motorul are mers �sacadat� la trecerea de la vitezã mare

la vitezã micã, efectul fiind mãrit odatã cu creºterea sarcinii.
Þeava de eºapament produce un zgomot specific întrerupt
(sacadat) la turaþia de mers în gol sau vitezã micã.

VERIFICÃRI PRELIMINARE

� Se efectueazã o verificare fizico-vizualã atentã aºa cum este descris la începutul Capitolului
G3 - �Simptome�.

SISTEMUL DE APRINDERE

� SE VERIFICÃ: Cilindrul care întrerupe (dã �rateuri�) astfel:
1) Se porneºte motorul, încãlzindu-l pânã se stabilizeazã turaþia, apoi se

deconecteazã ventilul IAC de control a turaþiei de mers în gol. Se deconecteazã
pe rând fiºele bujiilor (folosind un cleºte izolat).

ATENÞIE: Acest test nu se va prelungi mai mult de 2 minute, fiind posibilã deteriorarea
convertorului catalitic.

2) Dacã turaþia scade egal pentru toþi cilindrii ± 50 RPM la deconectarea fiºelor,
consultaþi defectul �Turaþie de mers în gol instabilã, neregulatã, motorul se
opreºte�. Se reconecteazã ventilul IAC cu motorul oprit ºi contactul pe poziþia
Oprit.

3) Dacã turaþia nu scade la deconectarea uneia sau mai multor fiºe, sau variaþia
de turaþie este excesivã, se verificã prezenþa tensiunii înalte cu un tester spe-
cial. Dacã nu existã tensiune înaltã, se foloseºte diagrama logicã G4. Dacã
existã tensiune înaltã, se demonteazã bujiile ºi se verificã pentru:
- Izolaþie fisuratã
- Uzurã
- Distanþã necorespunzãtoare între electrozi
- Electrozi arºi
- Depuneri masive.

� SE VERIFICÃ: Rezistenþa fiºelor de înaltã tensiune. De asemenea, se verificã aprinderea ºi
conexiunile.

Important

� Dacã în urma verificãrilor precedente nu s-a gãsit defectul:
- Se verificã vizual sistemul de aprindere pentru praf, fisuri, umezealã, pãrþi carbonizate,

etc. Cu motorul pornit se pulverizeazã pe fiºele bujiilor o peliculã finã de apã pentru a
verifica scurtcircuitele.

SISTEMUL DE ALIMENTARE

� SE VERIFICÃ: Presiunea benzinei, folosind diagrama logicã A-7.
� SE VERIFICÃ: Benzina, dacã este contaminatã ºi filtrul de benzinã dacã este înfundat.

SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI

� SE VERIFICÃ: Reglajul corect al distribuþiei. Se demonteazã capacul arborelui cu came. Se
verificã pentru: tacheþi hidraulici uzaþi, arcuri de supapã rupte, detensionate,
camele uzate. Se remediazã dupã caz. Consultaþi Capitolul B.

� SE VERIFICÃ: Compresia dacã este scãzutã. Se efectueazã testul de compresie. Consultaþi
Capitolul B.

� SE VERIFICÃ: Galeriile de admisie ºi evacuare pentru defecte de turnare.
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CONSUM EXAGERAT DE COMBUSTIBIL
Definiþie: Consumul de benzinã mãsurat prin efectuarea unui

test de drum este substanþial mai ridicat decât cel
preconizat. De asemenea, consumul este mai ridicat
decât a fost la o testare anterioarã a aceluiaºi
vehicul, efectuând acelaºi test.

VERIFICÃRI PRELIMINARE

� Se efectueazã o verificare fizico-vizualã atentã, aºa cum este descris la începutul Capitolului
G3 - �Simptome�.

� Se verificã elementul filtrant din filtrul de aer.
� Se verificã vizual furtunele de vacuum pentru: tãieturi, crãpãturi ºi conectare adecvatã.
� Se efectueazã �Verificarea circuitelor de diagnosticare�.
� Se verificã stilul de conducere al proprietarului.
- Sistemul de aer condiþionat este cuplat pe modul �Dezgheþare�?
- Presiunea pneurilor este corespunzãtoare?
- Sunt transportate sarcini excesive?
- Se foloseºte acceleraþia prea des, prea mult?

SISTEMUL DE APRINDERE

� SE VERIFICÃ: Bujiile. Se demonteazã ºi se verificã dacã sunt umede, fisurate, uzate, cu
distanþã necorespunzãtoare între electrozi, electrozi arºi sau depuneri
masive. Se reparã sau se înlocuiesc dupã caz.

� SE VERIFICÃ: Fiºele de înaltã tensiune pentru crãpãturi, zone întãrite ºi conectare adecvatã.
� SE VERIFICÃ: Funcþionarea corespunzãtoare a sistemului de aprindere EST. Consultaþi

�Sistemul de aprindere EST� Capitolul G7.
� SE VERIFICÃ: Reglajul avansului la aprindere.

SISTEMUL DE ALIMENTARE

� SE VERIFICÃ: Presiunea benzinei. Se foloseºte diagrama A-7.

VERIFICÃRI ADIÞIONALE

� SE VERIFICÃ: Funcþionarea ambreiajului convertorului de cuplu ACC. Consultaþi diagrama
logicã C8-A. Scanerul va indica o scãdere a turaþiei când ambreiajul este
cuplat.

� SE VERIFICÃ: Calibrarea vitezometrului.
� SE VERIFICÃ: Dacã frânele nu rãmân blocate.

SISTEMUL DE RÃCIRE

� SE VERIFICÃ: Nivelul lichidului de rãcire.
� SE VERIFICÃ: Termostatul pentru defecþiuni (deschis tot timpul). Consultaþi Capitolul B.
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VERIFICÃRI PRELIMINARE
� Se efectueazã o verificare fizico-vizualã atentã, aºa cum este descris la începutul Capito-

lului G3 - �Simptome�.

SENZORII
� SE VERIFICÃ: Senzorul de oxigen. Se verificã pentru contaminare cu Siliciu din benzinã

sau din folosirea unei substanþe de etanºare necorespunzãtoare. Dacã
senzorul este acoperit cu o puulbere finã de culoare albã, aceasta va rezulta
în indicarea falsã a unei tensiuni mari (amestec bogat). În consecinþã, ECM
va reacþiona reducând cantitatea de benzinã livratã sistemului.

� SE VERIFICÃ: Senzorul TPS (poziþia clapetei de aer). Dacã axul clapetei sau tija de co-
mandã sunt deformate, provocând o tensiune mare indicatã de senzor, ECM
nu va mai controla turaþia de mers în gol. Scanerul sau voltmetrul vor trebui
sã indice o tensiune mai micã de 1,25V cu clapeta de aer închisã.

� SE VERIFICÃ: Senzorul CTS (temperatura lichidului de rãcire). Folosind scanerul, se va
compara temperatura ambiantã cu temperatura senzorului cu motorul rece.
- Dacã temperatura lichidului de rãcire este mai mare sau mai micã de 5°C
decât temperatura motorului, se verificã rezistenþa senzorului ºi a cablajului,
care ar putea fi mãrite. Se foloseºte pentru comparaþie tabelul de la Codul
de defect 14..

� SE VERIFICÃ: Rãspunsul senzorului MAP (presiunea absolutã a galeriei de admisie) ºi
acurateþea lui. Se va folosi diagrama C-1D.

VERIFICÃRI ADIÞIONALE
� SE VERIFICÃ: Pierderile de vacuum, care pot cauza o turaþie de mers în gol mai ridicatã

decât cea normalã.
� SE VERIFICÃ: Funcþionarea ventilului de control a turaþiei de mers în gol (IAC). Se foloseºte

diagrama logicã C-2C.
� SE VERIFICÃ: Conexiunile de masã ale ECM - sã fie curate, strânse, localizate corect.
� SE VERIFICÃ: Întrerupãtorul P/N. Se foloseºte diagrama C-1A sau scanerul. Scanerul va

trebui sã indice �vehiculul în vitezã� când selectorul cutiei este în poziþia D,
2D, etc.

Important

� Se foloseºte scanerul pentru a verifica dacã ECM primeºte semnalul de pornire a aerului
condiþionat. Dacã nu primeºte acest semnal cu aerul condiþionat �pornit�, se va verifica
funcþionarea A/C cu ajutorul diagramei C-10.

� SE VERIFICÃ: Dacã la turaþia de mers în gol supapa de control a gazelor de evacuare
EGR este cuplatã. Dacã este cuplatã, va cauza mers neuniform, opriri ale
motorului ºi pornire dificilã. Se foloseºte diagrama C-7 pentru diagnosticare.

� SE VERIFICÃ: Cablurile bateriei sã fie strânse, conexiunile curate. Variaþii ale tensiunii vor
determina ventilul (IAC) de control a turaþiei de mers în gol sã-ºi schimbe
poziþia, modificând turaþia.

� SE VERIFICÃ: Ventilul IAC nu va funcþiona dacã tensiunea este sub 9V sau mai mare de
16V.

� SE VERIFICÃ: Presiunea fluidului refrigerant al A/C - Este prea ridicatã.
� SE VERIFICÃ: Supraîncãrcarea sistemului A/C sau contactul de înaltã presiune defect.
� SE VERIFICÃ: Funcþionarea corespunzãtoare a supapei PCV (controlul ventilaþiei continue

a carterului motor) prin obturarea cu degetul a orificiului de intrare al supapei.
Supapa trebuie sã retracteze la blocarea orificiului; în caz contrar, se
înlocuieºte.

TURAÞIE DE MERS ÎN GOL INSTABILÃ,
NEREGULATÃ. MOTORUL SE OPREªTE
(Pagina 1 din 2)
Definiþie: Motorul are o funcþionare neuniformã la turaþia de mers în gol. Dacã

este foarte accentuatã, vehiculul �trepideazã�. De asemenea, turaþia
variazã (motorul �galopeazã�). Ambele condiþii dacã sunt accentuate,
pot duce la oprirea motorului. Turaþia de mers în gol nu corespunde cu
specificaþiile.
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TURAÞIE DE MERS ÎN GOL INSTABILÃ, NEREGULATÃ,
MOTORUL SE OPREªTE
(Pagina 2 din 2)
Definiþie: Motorul are o funcþionare neuniformã la turaþia de mers în gol. Dacã este

foarte accentuatã, vehiculul �trepideazã�. De asemenea, turaþia variazã,
�motorul galopeazã�. Ambele condiþii dacã sunt accentuate pot duce la
oprirea motorului. Turaþia de mers în gol nu corespunde cu specificaþiile.

SISTEMUL MECANIC AL MOTORULUI

� SE VERIFICÃ: Suporþii motorului dacã sunt deterioraþi.
� SE VERIFICÃ: Dacã compresia motorului este scãzutã, vezi Capitolul A.

  SISTEMUL DE ALIMENTARE

Important

� Pentru a determina dacã problema este cauzatã de un amestec bogat sau sãrac, vehiculul
va fi testat la viteza la care s-a reclamat defectul. Monitorizând blocul de corecþie, va fi de
ajutor în depistarea defectului.

Amestec sãrac - Blocul de corecþie mai mare de 150. Consultaþi �Recomandãri� Cod de
defect 44

Amestec bogat - Blocul de corecþie mai mic de 115. Consultaþi �Recomandãri� Cod de de-
fect 45.

� SE VERIFICÃ: Prezenþa benzinei în furtunul de depresiune al  regulatorului de presiune.
Dacã existã, se înlocuieºte regulatorul.

� SE VERIFICÃ: Sistemul de control al vaporilor de benzinã (EECS).
Se efectueazã testul de compresie la cilindri. Consultaþi Capitolul A.

� SE VERIFICÃ: Dacã injectoarele au pierderi de benzinã. Se verificã presiunea benzinei
folosind diagrama A-7.

SISTEMUL DE APRINDERE

� SE VERIFICÃ: Sistemul de aprindere. Consultaþi �Sistemul de aprindere EST� Capitolul G7.
� SE VERIFICÃ: Sistemul de aprindere pentru: umezealã, praf, fisuri, pãrþi carbonizate, etc.

Se pulverizeazã pe fiºele de înaltã tensiune o peliculã finã de apã pentru a
verifica scurtcircuitele.

� SE VERIFICÃ: Cablajul sistemului de aprindere pentru scurtcircuite sau izolaþie deterioratã.
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VERIFICÃRI ADIÞIONALE

� SE VERIFICÃ: Pierderile de vacuum.
� SE VERIFICÃ: Contaminarea convertorului catalitic cu plumb. (Se verificã dacã dispozitivul

de protecþie împotriva benzinei cu plumb a fost demontat de la gura de
umplere a rezervorului).

� SE VERIFICÃ: Pentru depuneri de calaminã. Se va curãþi cu soluþia specialã pentru curãþit
calamina, urmãrindu-se instrucþiunile fabricantului.

� SE VERIFICÃ: Supapa EGR nu deschide (controlul recirculãrii gazelor de evacuare). Se
foloseºte diagrama C-7 pentru diagnosticare.

� SE VERIFICÃ: Supapa PCV (ventilarea continuã a carterului motor) este înfundatã, blocatã,
furtunul ei este blocat sau existã benzinã în carter.

VERIFICÃRI PRELIMINARE

� Se efectueazã �Verificarea circuitelor de diagnosticare�.
� Dacã testul antipoluþie indicã prezenþa în exces a gazelor CO ºi a hidrocarburilor, se verificã

elementele care pot cauza un amestec bogat. (Blocul de corecþie mai mic de 118). Consultaþi
�Recomandãri� Cod de defect 45. Motorul trebuie sã fie la temperatura normalã de lucru.

� Dacã testul antipoluþie indicã prezenþa în exces a gazelor NO (oxizi de azot) se verificã
elementele care pot cauza un amestec sãrac sau supraîncãlzirea motorului.

SISTEMUL DE APRINDERE

� SE VERIFICÃ: Reglajul avansului la aprindere (avans mare) ºi reglajul distribuþiei incorect.
� SE VERIFICÃ: Sistemul de aprindere. Consultaþi �Sistemul de aprindere EST�, Capitolul G7.
� SE VERIFICÃ: Bujiile, fiºele de înaltã tensiune ºi componetele sistemului de aprindere.

Consultaþi Capitolul F.

SISTEMUL DE ALIMENTARE

Important

� Dacã amestecul este bogat (blocul de corecþie mai mic de 118) consultaþi �Recomandãri� de
la Codul de defect 45. Dacã amestecul este sãrac (blocul de corecþie mai mare de 138)
consultaþi �Recomandãri� de la Codul de defect 44.

� SE VERIFICÃ: Capacul de la rezervorul de benzinã este de tipul adecvat.
� SE VERIFICÃ: Presiunea benzinei. Se foloseºte diagrama A-7.
� NOTA: Dacã testul antipoluþie indicã prezenþa în exces a NO se verificã elementele care pot

cauza un amestec sãrac sau supraîncãlzirea motorului.
� SE VERIFICÃ: Vasul de condensare a vaporilor cu benzinã este plin cu benzinã.

NIVEL RIDICAT AL GAZELOR POLUANTE
Definiþie: Vehiculul este necorespunzãtor în urma unui test antipoluþie.

Gazele de evacuare au un miros puternic de sulf. Existenþa
acestor �mirosuri� în exces nu indicã în mod necesar emisii
poluante excesive.

SENZORII

Important

� Dacã scanerul indicã o temperaturã a lichidului de rãcire foarte ridicatã, iar amestecul este
sãrac, se verificã sistemul de rãcire ºi funcþionarea ventilatorului de rãcire.
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AUTOAPRINDERE
Definiþie: Motorul continuã sã funcþioneze dupã

ce contactul a fost pus în poziþia Oprit,
dar foarte neregulat. Dacã motorul
funcþioneazã normal, se verificã
contactul de pornire ºi reglajul sãu.

VERIFICÃRI PRELIMINARE

� Se efectueazã o verificare fizico-vizualã, aºa cum este descris la începutul Capitolului
G3 - �Simptome�.

SISTEMUL DE ALIMENTARE

� SE VERIFICÃ: Injectoarele pentru pierderi de benzinã. Se aplicã plus 12V la terminalul de
test al pompei de benzinã, pentru a presuriza sistemul de alimentare. Se
verificã vizual injectoarele ºi corpul camerei de injecþie pentru pierderi de
benzinã. Consultaþi diagrama A-7 �Diagnosticarea sistemului de alimentare�.
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VERIFICÃRI PRELIMINARE

� Se efectueazã o verificare fizico-vizualã atentã, aºa cum este descris în Capitolul G3 -
�Simptome�.

SISTEMUL MECANIC

� SE VERIFICÃ: Compresia la cilindri. Se verificã existenþa unor supape blocate sau care nu
etanºeazã. Consultaþi Capitolul B.

� SE VERIFICÃ: Distribuþia.
� SE VERIFICÃ: Garnitura de etanºare a galeriei de admisie pentru pierderi de vacuum.
� SE VERIFICÃ: Galeriile de admisie ºi evacuare pentru defecte de turnare.

SISTEMUL DE APRINDERE

� SE VERIFICÃ: Înalta tensiune din secundarul bobinei de inducþie pentru valoare corectã.
Se foloseºte un tester special pentru înaltã tensiune.

� SE VERIFICÃ: Bujiile. Se demonteazã bujiile ºi se verificã dacã sunt umede, prezintã fisuri,
sunt uzate, distanþele între electrozi sunt necorespunzãtoare, electrozi arºi,
depuneri masive.

� SE VERIFICÃ: Sistemul de aprindere. Consultaþi �Sistemul de aprindere EST� Capitolul
G7.

� SE VERIFICÃ: Existenþa descãrcãrilor electrice între bujii, capacul distribuitorului, fiºele de
înaltã tensiune, direcþionarea corectã a fiºelor de înaltã tensiune. Consultaþi
Capitolul F.

� SE VERIFICÃ: Avansul la aprindere.

RATEURI ÎN ÞEAVA DE EVACUARE
SAU GALERIA DE ADMISIE
Definiþie: Benzina se aprinde în galeria de admisie sau

în sistemul de evacuare, producând un
zgomot puternic specific (detonaþii).
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G4-1. DESCRIERE GENERALÃ

MODULUL DE CONTROL ELECTRONIC (ECM)

Modulul de control electronic ECM (Figura 1), localizat
în spatele panoului lateral pe partea pasagerului este
centrul de control al sistemului de injecþie. El
monitorizeazã permanent informaþiile de la diverºi
senzori ºi controleazã sisteme care influenþeazã
performanþele vehiculului. El poate recunoaºte defecte
de funcþionare, avertizeazã conducãtorul vehiculului prin
indicatorul intervenþie urgentã motor (SES) ºi
memoreazã coduri de defect care identificã zona
defectului, ajutând în activitatea de depanare. Consultaþi
Capitolul G �Introducere� pentru informaþii suplimentare
pentru funcþia de diagnosticare a ECM.
ECM folosit pe acest vehicul este de tipul IEFI-6. Pen-
tru Service, ECM va fi înlocuit ca ansamblu. Nu existã
pãrþi ale ECM la care se poate interveni în unitãþile
Service.
Reglajele sunt stocate în memorii de tipul EPROM.
Reglajele vehiculului sunt identificate cu un numãr care
corespunde cu numãrul de identificare al vehiculului
(VIN).

Fig. 1 Modulul de control electronic (ECM)

ROLUL ECM

ECM furnizeazã tensiuni de 5V sau 12V pentru
alimentarea diferiþilor senzori ºi contacte. Alimentarea
se face prin intermediul unor rezistenþe de valori mari
intercalate în circuite, astfel cã verificarea lor nu poate
fi fãcutã cu o lampã de control. În unele cazuri, nici un
voltmetru normal nu este satisfãcãtor pentru a obþine o
mãsurãtoare precisã, din cauza rezistenþei interne
reduse.
În concluzie, pentru a obþine mãsurãtori precise, este
necesar un voltmetru digital cu rezistenþa internã de cel
puþin 10 MΩ. ECM controleazã circuitele de ieºire cum ar
fi: injectoarele, ventilul IAC, releul ambreiajului aerului
condiþionat, etc, controlând circuitele de masã ale

COMPONENTELE SISTEMULUI

G4. MODULUL DE CONTROL ELECTRONIC (ECM) ªI SENZORII
acestora prin intermediul unor tranzistori de comandã
sau a unor elemente de circuit numite �Circuite de
comandã�.

SENZORII DE INFORMAÞII

Senzorul de temperaturã a lichidului de rãcire (CTS)

Senzorul de temperaturã al lichidului de rãcire (CTS)
este un termistor (o rezistenþã care îºi schimbã valoarea
în funcþie de temperaturã) montat în circuitul lichidului
de rãcire. O temperaturã joasã a lichidului de rãcire
conduce la o rezistenþã mare (100.000Ω/-40°C), iar o
temperaturã ridicatã determinã o rezistenþã micã (70Ω/
130°C).
Prin intermediul unei rezistenþe, ECM furnizeazã
senzorului o tensiune de 5V ºi mãsoarã variaþiile de
tensiune. Tensiunea va fi ridicatã când motorul este rece
ºi scãzutã când motorul este cald. Mãsurând variaþiile
de tensiune, ECM determinã temperatura lichidului de
rãcire. Temperatura lichidului de rãcire afecteazã
majoritatea sistemelor controlate de ECM. O defecþiune
a senzorului de temperaturã va declanºa Codul 14. Tre-
buie subliniat cã acest cod de defect indicã o defecþiune
în circuitul senzorului de temperaturã, deci prin folosirea
corectã a diagramei de diagnosticare se poate determina
dacã este o problemã de cablaj sau trebuie înlocuit
senzorul.

1 CONECTOR CIRCUIT
2 LAMELÃ BLOCARE
3 SENZOR

Fig. 2 Senzor de temperaturã aer din galeria de
admisie

Senzorul de temperaturã a aerului din galeria de
admisie (MAT)

Senzorul de temperaturã a aerului din galeria de admisie
(MAT) este un termistor (o rezistenþã care îºi schimbã
valoarea în funcþie de temperatura aerului care intrã în
motor). O temperaturã scãzutã produce o rezistenþã
ridicatã (100.000Ω/-40°C), iar o temperaturã ridicatã
produce o rezistenþã micã (70Ω/130°C). ECM furnizeazã
senzorului o tensiune de 5V prin intermediul unei

3
2

1
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Senzorul de oxigen (O2)

Senzorul de oxigen este montat pe sistemul de
evacuare, de unde poate monitoriza conþinutul în O2  al
gazelor de evacuare. Oxigenul din gazele de evacuare
reacþioneazã cu senzorul producând o tensiune
electricã. Aceastã tensiune este de aproximativ 0,1V
(conþinut ridicat de O2 - amestec sãrac) pânã la 0,9V
(conþinut scãzut de O2 - amestec bogat). Aceastã
tensiune poate fi mãsuratã cu un voltmetru digital având
o rezistenþã internã de cel puþin 10 MΩ/V. Folosirea unui
voltmetru normal va da erori de mãsurã.
Monitorizând tensiunea de ieºire a senzorului de O2 ,
ECM va comanda corespunzãtor injectoarele (amestec
sãrac-tensiune micã a senzorului de O2 = comandã de
îmbogãþire a amestecului; amestec bogat-tensiune mare
a senzorului de O2 = comandã de sãrãcire a ameste-

cului). Dacã circuitul senzorului de oxigen este întrerupt,
va fi declanºat Codul 13. O tensiune constant scãzutã
a senzorului va declanºa Codul 44, în timp ce o tensiune
constant ridicatã va declanºa Codul 45. Codurile 44 ºi
45 pot fi declanºate, de asemenea, ca rezultat al unei
probleme în sistemul de alimentare. Consultaþi
diagramele codurilor de defect pentru a constata
condiþiile care pot cauza un amestec bogat/sãrac.

Senzorul de poziþie al clapetei de acceleraþie (TPS)

Senzorul de poziþie al clapetei de acceleraþie (TPS) este
un potenþiometru conectat mecanic cu axul clapetei de
aer. Circuitul electric al senzorului TPS este format dintr-
o linie de alimentare de 5V ºi o linie de masã, ambele
furnizate de cãtre ECM. Monitorizând tensiunea de pe
linia de semnal, ECM calculeazã poziþia clapetei. Pen-
tru clapetã închisã, tensiunea este scãzutã (aproximativ
0,5V), crescând odatã cu deschiderea clapetei pânã la
aproximativ 5V.
ECM calculeazã cantitatea de benzinã furnizatã de
injectoare bazat pe unghiul clapetei. Un senzor
deconectat mecanic sau defect poate cauza deschiderea
aleatoare a injectoarelor, cauzând turaþie de mers în
gol instabilã. O defecþiune în circuitul senzorului TPS
va declanºa Codul de defect 21. Dupã declanºarea
Codului 21, ECM va substitui valoarea senzorului cu o
valoare �fixã�, redresând unele din performanþele mo-
torului. Turaþia de mers în gol se va mãri la declanºarea
Codului 21.
Pentru schimbarea ºi reglarea senzorului TPS, consultaþi
�Operaþii de service efectuate pe vehicul�.

Senzorul de presiune absolutã a galeriei de admisie
(MAP)

Senzorul de presiune absolutã a galeriei de admisie MAP
mãsoarã schimbãrile de presiune a aerului din galeria
de admisie, rezultate din variaþiile de vitezã sau de
sarcinã ale motorului ºi le traduce în variaþii de tensiune.
Când clapeta de aer este închisã, motorul micºorându-
ºi turaþia, senzorul MAP va avea o tensiune de ieºire
micã, în timp ce o clapetã de aer deschisã la maxim va
genera o tensiune a senzorului mare. Presiunea
absolutã a galeriei de admisie este opusul depresiunii
mãsurate cu ajutorul unui vacumetru. Când presiunea
galeriei este mare, vacuumul este scãzut. Senzorul MAP
mai este folosit ºi pentru mãsurarea presiunii
atmosferice în anumite condiþii, ceea ce permite ECM
sã facã unele corecþii în funcþie de altitudine.

Fig. 3 Senzor oxigen (O2)

FIR LA ECM
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rezistenþe ºi mãsoarã variaþiile de tensiune pentru a
determina temperatura aerului aspirat în motor.
Tensiunea va fi mare când temperatura aerului este
scãzutã ºi micã dacã temperatura aerului va fi ridicatã.
Prin mãsurarea tensiunii, ECM determinã temperatura
aerului. Senzorul MAT este folosit pentru controlul
avansului când aerul din galeria de admisie este rece.
O defecþiune a senzorului MAT va declanºa Codul de
defect 23.
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1       SENZOR DE POZIÞIE CLAPETÃ ACC. (TPS)
2       CLAPETÃ ACCELERAÞIE

Fig. 4 Senzor de poziþie clapetã acceleraþie (TPS)

PRESIUNEA DIN GALERIE

kPa 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Hg 29.6 26.6 23.7 20.7 17.7 14.8 11.8 8.9 5.9 2.9 0

V 4.9 4.4 3.8 3.3 2.7 2.2 1.7 1.1 0.6 0.3 0.3

VACUUM

kPa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hg 0 2.9 5.9 8.9 11.8 14.8 17.7 20.7 23.7 26.7 29.6

V  4.9 4.4 3.8 3.3 2.7 2.2 1.7 1.1 0.6 0.3 0.3

1   SENZOR MAP

Fig. 5 Senzor presiune absolutã galerie de admisie
(MAP)

ECM furnizeazã senzorului MAP o tensiune de referinþã
de 5V. La schimbarea presiunii, rezistenþa senzorului se
modificã. Monitorizând tensiunea de ieºire a senzorului,
ECM determinã presiunea în galeria de admisie.

O presiune ridicatã (vacuum scãzut, tensiune ridicatã)
impune o cantitate mãritã de benzinã ºi invers.
O defecþiune a senzorului MAP va declanºa Codul de
defect 33.

Presiunea atmosfericã BARO

Transmiterea informaþiei despre presiunea atmosfericã
la ECM de cãtre senzorul MAP, face parte din funcþiile
lui. Cu contactul de pornire pe poziþia Motor ºi motorul
oprit, senzorul MAP transmite ECM-ului presiunea
atmosfericã �BARO� care va ajuta la reglarea
amestecului aer/benzinã în funcþie de altitudine. Aceastã
compensaþie în funcþie de altitudine este necesarã pen-
tru a menþine un nivel scãzut al emisiilor poluante fãrã
a afecta performanþele motorului. Compensarea se va
face periodic, în condiþiile de mers continuu, sau cu
clapeta de aer deschisã la maxim. Dacã intervine o
defecþiune a senzorului MAP care transmite BARO, ECM
o va substitui cu o valoare fixã, prevãzutã în memorie
pentru cazurile de defect.

Senzorul de vitezã al vehiculului (VSS)

Senzorul de vitezã (VSS) transmite ECM-ului impulsuri
de tensiune (semnale dreptunghiulare) pe care acesta
le converteºte în km/h. Existã câteva tipuri diferite de
senzori de vitezã.

Semnalul �Cerere de aer condiþionat� (A/C)

Acest semnal avertizeazã ECM cã întrerupãtorul aerului
condiþionat este pe poziþia Pornit. La recepþionarea
semnalului, ECM va modifica turaþia de mers în gol a
motorului înainte de a cupla ambreiajul.
Dacã acest semnal nu este recepþionat de ECM, aerul
condiþionat nu poate fi operativ.
Consultaþi �Aerul condiþionat controlat de ECM� Capitolul
G9 pentru diagnosticarea sistemului A/C ºi schemele
electrice aferente.

Fig. 6 Comutator Parcare/Neutru
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Comutatorul Parcare/Neutru

(Cutie de viteze automatã)

Acest comutator indicã ECM poziþia levierului de la cutia
de viteze: parcare/neutru sau cuplat. Aceastã informaþie
este folositã pentru comanda ventilului IAC.

Important

� Vehiculul nu va fi condus cu comutatorul deconectat,
aceasta afectând turaþia de mers în gol ºi
declanºarea falsã a Codului 24.

G4-2. DIAGNOSTICAREA COMPONEN-
TELOR SISTEMULUI
Pentru citirea codurilor de defect se va folosi scanerul
sau se conecteazã la masã terminalul de diagnostic,
cu motorul oprit ºi contactul pe poziþia Motor. Indicatorul
de semnalizare a defectelor (SES) va indica Codul 12
de trei ori consecutiv, urmat de alte coduri memorate,
care vor fi semnalizate tot de câte 3 ori consecutiv.
Toate codurile memorate vor fi semnalizate din nou
dupã semnalizarea Codului 12. În timp ce terminalul de
test este conectat la masã, nu se pot memora coduri
de defect noi. Aceasta va elimina orice confuzie în timpul
depanãrii.
Pentru ºtergerea codurilor de defect se procedeazã
astfel:
� Contactul de pornire în poziþia Oprit.
� Se deconecteazã siguranþa de alimentare a ECM -

F1 (10A) pentru cel puþin 30 secunde.
Deoarece ECM poate avea o defecþiune care afecteazã
numai un circuit, urmând procedeele de diagnosticare
din acest capitol, se poate determina care este circuitul
defect ºi unde este amplasat.
Dacã urmând o diagramã logicã se constatã cã ECM
sau conexiunile lui sunt defecte, iar defectul nu este
remediat prin înlocuirea ECM, cauza poate fi una din
urmãtoarele:
� Defectul provine de la conectorul ECM - Terminalele

conectorului trebuiesc demontate ºi verificate.
� Tipul ECM sau reglajele lui (calibrãrile) nu corespund

cu tipul motorului.
� Defectul este intermitent - Defectul nu este deci

prezent în momentul verificãrii. În acest caz
consultaþi Capitolul G3 �Simptome� ºi examinaþi
vizual zona în care se presupune cã existã defectul.

� Solenoizi, bobine, relee sau cablaje electrice
scurtcircuitate - Solenoizii ºi releele sunt comandate
de ECM prin intermediul unor circuite de comandã.
Fiecare dispozitiv de comandã este parte a unui grup
de 4 circuite numite dispozitive de comandã
CVADRUPLE. Defectarea unuia din circuite poate
duce la defectarea celorlalte din cvadruplu.
Scurcircuitarea unui solenoid, releu, etc, nu va
defecta modulul ECM dar va scoate din funcþiune

circuitul de comandã respectiv. Dupã repararea
defecþiunii, circuitul de comandã cvadruplu va
funcþiona normal datoritã protecþiei sale la
scurtcircuit. Dupã repararea unui circuit controlat de
ECM, modulul ECM original va fi reinstalat ºi testat.
Nu va fi necesarã schimbarea modulului dacã cir-
cuitul funcþioneazã corespunzãtor.

� Noul modul ECM poate fi defect. - Dupã înlocuirea
ECM trebuie testatã funcþionarea întregului sistem.
Dacã folosind diagramele de diagnosticare se
constatã cã noul modul este defect, va fi înlocuit cu
altul funcþional. Probabilitatea ca noul modul ECM
sã fie defect este foarte micã.

ECM
Un modul ECM defect poate fi diagnosticat cu ajutorul
diagramelor logice.

EPROM
O memorie EPROM defectã va declanºa un cod de
defect 51, ea fiind parte componentã a ECM.

INTRÃRILE ECM
Toþi senzorii sau contactele conectate la intrãrile ECM
se pot diagnostica cu ajutorul scanerului. În continuare
este descris modul cum aceste elemente de intrare pot
fi testate cu ajutorul scanerului. Scanerul poate fi folosit
de asemenea pentru compararea datelor obþinute de la
un motor în stare bunã de funcþionare cu cele ale mo-
torului care trebuie diagnosticat.

Senzorul de temperaturã a lichidului de rãcire (CTS)
Scanerul va indica temperatura motorului în °Celsius.
Dupã pornirea motorului, aceastã temperaturã va creºte
constant pânã la 90°C, când termostatul se deschide,
apoi se va stabiliza. Dacã motorul nu a fost pornit de
câteva ore, temperatura lichidului de rãcire ºi a aerului
din galeria de admisie trebuie sã aibã valori apropiate.
O defecþiune în circuitul senzorului CTS va declanºa
un cod de defect 14. Diagrama logicã de diagnosticare
conþine un tabel al rezistenþei senzorului în funcþie de
temperaturã.

Senzorul de temperaturã a aerului din galeria de
admisie (MAT)
Scanerul va indica temperatura aerului aspirat în mo-
tor, care în cazul motorului rece va fi apropiatã de tem-
peratura ambiantã, ridicându-se odatã cu creºterea
temperaturii din compartimentul motor. Dacã motorul nu
a fost pornit câteva ore, temperatura aerului ºi tempera-
tura lichidului de rãcire vor avea valori apropiate. O
defecþiune în circuitul senzorului MAT va declanºa codul
de defect 23. Diagrama logicã de diagnosticare conþine
ºi un tabel cu valorile rezistenþei senzorului la
temperaturi diferite.
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Senzorul de oxigen (O2)

Scanerul are câteva posibilitãþi de mãsurã a compoziþiei
gazelor de evacuare - tensiunea senzorului, integratorul
de benzinã ºi blocul de corecþie.
O anomalie în circuitul senzorului de O2 sau a sistemului
de alimentare va declanºa Codul 13 (circuit întrerupt),
Codul 44 (amestec sãrac), Codul 45 (amestec bogat).
Consultaþi diagrama logicã corespunzãtoare dacã unul
din aceste coduri de defect este memorat.

Senzorul de poziþie al clapetei de aer (TPS)

Scanerul va indica poziþia clapetei de aer în volþi. Tensi-
unea indicatã va fi de 1,25V cu clapeta închisã ºi
contactul pe poziþia Motor sau motorul rulând la turaþie
de mers în gol ºi va creºte constant, proporþional cu
deschiderea clapetei. ECM are posibilitatea de a-ºi
corecta punctul de �0� al tensiunii senzorului TPS; pen-
tru orice tensiune mai micã de 1,25V, cu clapeta
deschisã, ECM va considera un prag de tensiune ca fiind
corespunzãtor clapetei închise, deci unghiul clapetei este
0%. O defecþiune a senzorului TPS va declanºa Codul
21.

Senzorul de presiune absolutã a galeriei de admisie
(MAP)

Scanerul afiºeazã presiunea aerului din galeria de
admisie în volþi. La o presiune joasã (vacuum înaintat)
corespunde o tensiune micã, iar la o presiune înaltã
(vacuum scãzut) corespunde o tensiune mare. O
defecþiune a senzorului MAP va declanºa Codul 33.
Codul 33 poate fi declanºat de asemenea ºi de o
turaþie de mer în gol instabilã. Diagrama logicã C1-D
poate fi folositã pentru diagnosticarea circuitului ºi
senzorului MAP.

Senzorul de vitezã (VSS)

Indicaþia scanerului va trebui sã fie apropiatã de cea a
vitezometrului. Defectarea senzorului VSS va declanºa
Codul 24.

Comutatorul Parcare/Neutru

Scanerul va afiºa poziþia levierului cutiei de viteze P/N,
R, D, L. Sunt posibile diferenþe de afiºare pentru scanere
diferite. Consultaþi diagrama C-1A pentru diagnosticarea
comutatorului P/N.

Semnalul �Cerere de aer condiþionat�

Scanerul va indica �A/C pornit� atunci când se porneºte
aerul condiþionat. Consultaþi �A/C controlat de ECM�
Capitolul G9 pentru diagnosticare ºi scheme electrice.

Semnalul de referinþã al distribuitorului

Modulul de aprindere EST trimite un semnal de referinþã
la ECM, care va fi folosit la calcularea avansului optim
ºi a debitului de benzinã. Acest semnal este citit de
scaner ºi afiºat în RPM. Consultaþi �Sistemul de

aprindere EST� pentru informaþii suplimentare.

G4-3. OPERAÞII DE SERVICE EFECTUATE
PE VEHICUL

MODULUL DE CONTROL ELECTRONIC ECM

Modulul ECM nu este reparabil în unitãþile Service, deci
va fi înlocuit ca unitate, dacã va fi cazul.

Important

� La înlocuirea unui modul ECM provenind de pe linia
de fabricaþie cu unul din reþeaua de Service, va fi
necesarã transferarea seriei de fabricaþie ºi a codului
de distribuire al vechiului ECM pe eticheta celui nou.
Se recomandã ca seriile sã nu fie notate pe capacul
ECM. Aceasta va asigura identificarea uºoarã a
componentelor ECM pe toatã durata de funcþionare
a vehiculului.

Important

� Pentru a preveni deteriorarea ECM, contactul de
pornire va fi în poziþia Oprit, la conectarea sau
deconectarea alimentãrii modulului, cum ar fi:
cablurile bateriei, siguranþa fuzibilã, conectoare, etc.

ÎNLOCUIREA ECM

Se demonteazã

1) Borna de minus a bateriei.
2) Capacul lateral dreapta (partea pasagerului).
3) Colierul de fixare ECM ºi conectoarele.

NOTA:  Pentru a preveni deteriorarea ECM din cauza
unor descãrcãri electrostatice, se recomandã evita-
rea atingerii terminalelor componentelor, sau a com-
ponentelor electronice de pe cablajul imprimat.

4) ECM din compartimentul pasagerului (habitaclu).

Se monteazã

1) ECM în compartimentul pasagerului.
2) ECM, colierul de prindere ºi conectoarele.
3) Capacul lateral dreapta.
4) Borna de minus a bateriei.

Verificarea funcþionãrii ECM

1) Contactul pe poziþia Motor.
2) Se intrã în modul �Diagnosticare� cu ajutorul

terminalului de test ALDL.
A. Prin scurtcircuitarea terminalelor A ºi B se

aºteaptã semnalizarea Codului 12 de trei ori,
pentru a verifica dacã sunt memorate alte coduri
de defect. Afiºarea Codului 12 indicã buna
funcþionare a ECM.

B. Dacã este semnalizat Codul 51 sau indicatorul
SES este aprins continuu, nesemnalizând coduri,
ECM este defect.
� Dacã este necesarã înlocuirea ECM se vor

urma indicaþiile de mai sus.
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SENZORUL CTS (temperatura lichidului de rãcire)

NOTÃ: Se recomandã manevrarea cu atenþie deose-
bitã a senzorului, defectarea lui influenþând negativ
performanþele sistemului de injecþie.

Se demonteazã

1) Se aduce presiunea din sistemul de rãcire la
presiunea atmosfericã.

2) Borna de minus a bateriei.
3) Conectorul electric.
4) Cu atenþie, senzorul.

Se monteazã

1) Se aplicã soluþia de etanºare P/N 1052080 sau
echivalentã pe filetul senzorului.

2) Senzorul pe motor.

Se strânge

� Senzorul la 30 Nm.
3) Conectorul electric.
4) Borna de minus a bateriei.
5) Se completeazã lichidul de rãcire pierdut.

SENZORUL MAT (temperatura aerului din galeria de
admisie)

Senzorul MAT este montat pe carcasa filtrului de aer.

Se demonteazã

1) Borna de minus a bateriei.
2) Conectorul electric.
3) Cu atenþie, senzorul.

Se monteazã

1) Se aplicã soluþia de etanºare P/N 1052080 sau
echivalentul pe filetul senzorului.

2) Senzorul pe carcasa filtrului.

Se strânge

� Senzorul la 30 Nm.
3) Conectorul electric.
4) Borna de minus a bateriei..

SENZORUL DE OXIGEN

NOTA:  Senzorul are conectorul ataºat prin interme-
diul unui conductor flexibil, izolat. Deconectarea de
la senzor a acestui conductor va duce la deteriorarea
lui.

Important

� Senzorul se va manevra cu atenþie. Terminalul cu

fante al senzorului va fi ferit de grãsimi, praf sau alte
impuritãþi. Nu se vor folosi solvenþi pentru curãþarea
senzorului ºi se vor evita ºocurile mecanice.

Se demonteazã

� Dacã temperatura motorului este sub 48°C, senzorul
va fi dificil de demontat.

� Folosirea unui cuplu excesiv poate duce la
distrugerea filetului din galeria de evacuare.

1) Borna de minus a bateriei.
2) Conectorul electric.
3) Cu atenþie, senzorul.

Important

� Pentru a uºura demontarea senzorului, se va aplica
pe filetul lui, înainte de montare, o soluþie antigripaj
compusã din grafit lichid ºi bile foarte fine de sticlã.
Grafitul este ars în timpul funcþionãrii, iar bilele de
sticlã rãmân, uºurând demontarea senzorului.
Senzorii noi vor avea deja soluþia aplicatã pe filet.
Dacã senzorul este demontat de pe motor, soluþia
antigripaj va fi folositã obligatoriu, înainte de montare.

Se monteazã

1) Se aplicã soluþia antigripaj P/N 5613695 pe filetul
senzorului.

2) Senzorul.

Se strânge

� Senzorul la 41 Nm.
3) Conectorul electric.
4) Borna de minus a bateriei.

1 SENZOR OXIGEN (O2 ) 41 Nm

Fig. 7 Senzor oxigen (O2)

1
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SENZORUL TPS (poziþia clapetei de aer)

Se demonteazã

1) Conectorul electric al senzorului.
2) ªuruburile ºi elementele ataºate senzorului.
3) Senzorul.

Se monteazã

1) Cu clapeta de aer închisã, se instaleazã senzorul.
2) Elementele de fixare ºi ºuruburile

Se strânge

� ªuruburile senzorului la 2 Nm.

Important

� Se foloseºte un scaner pentru a verifica tensiunea
senzorului cu clapeta de aer închisã, care trebuie
sã fie mai micã de 1,25V. Dacã este mai mare
de 1,25V, se verificã dacã axul clapetei sau
levierul de comandã sunt deformate.

3) Conectorul electric al senzorului.

SENZORUL MAP (presiunea absolutã a aerului din
galeria de admisie)

Se demonteazã

1) Furtunul de vacuum.
2) Conectorul electric.
3) ªuruburile de fixare.
4) Senzorul.

Se monteazã

1) Senzorul.
2) Conectorul electric.
3) Furtunul de vacuum.

SENZORUL VSS (viteza vehiculului)
1. Cutie de viteze automatã

Se demonteazã

1) Conectorul electric cu 3 cãi.
2) Colierul de fixare pe cutia de viteze.
3) Cablajul de kilometraj de la senzor (Figura 9).
4) Pinionul de antrenare al senzorului (Figura 9).

Se monteazã

1) Pinionul de antrenare la senzor.
2) Cablul de kilometraj.
3) Colierul de fixare.
4) Conectorul cu 3 cãi.

2. Cutie de viteze manualã

Se demonteazã

1) Conectorul cu 3 cãi.
2) Cablul de kilometraj.
3) Senzorul de pe cutia de viteze.

Se monteazã

1) Senzorul pe cutia de viteze.
2) Cablul de kilometraj.
3) Conectorul cu 3 cãi.

COMUTATORUL PARCARE/NEUTRU

Se demonteazã

1) Axul de comandã al comutatorului.
2) Conectorul electric.
3) ªuruburile de fixare ale comutatorului.
4) Comutatorul.

 Se monteazã

(Varianta când se foloseºte comutatorul vechi)
1) Se poziþioneazã levierul de comandã pe poziþia

Neutru.
2) Se cupleazã axul de comandã cu comutatorul (cheia

axului se va alinia cu cheia comutatorului).

Fig. 8 VSS-Cutie de viteze automatã (colier de fixare)

Fig. 9 VSS/Cablu kilometraj
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Fig. 10 VSS-Cutie de viteze manualã

3) ªuruburile de fixare pe cutie, dar nu se strâng.
4) Se introduce un bolþ în gaura de reglaj ºi se roteºte

comutatorul pânã când bolþul �cade� 9 mm.
5) Se strâng ºuruburile.

� Se recupereazã bolþul folosit la reglaj.

Important

� Dupã reglajul comutatorului se verificã dacã motorul
porneºte numai în poziþiile Parcare sau Neutru. Dacã
va porni ºi în altã poziþie, se va repeta reglajul
comutatorului.

Se monteazã

Varianta când se foloseºte comutator nou
1) Se poziþioneazã levierul de comandã al cutiei în

Neutru.
2) Se aliniazã cheia axului de comandã (aplatizarea)

cu cheia din comutator.
3) ªuruburile de fixare ºi se strâng. Dacã gãurile nu se

aliniazã cu cele de pe cutia de viteze, se verificã dacã
levierul de comandã al cutiei este în poziþia Neutru
- nu se va roti comutatorul. Comutatorul este �blocat�
cu ajutorul unui ºtift fragil în poziþia �Neutru�.
� Dacã comutatorul a fost rotit ºi ºtiftul de reglaj

rupt, se va folosi metoda de reglaj descrisã în
cazul folosirii vehicului comutator.

Fig. 13 Cuplor �T� conectare cabluri

Important

� Dupã montarea comutatorului, se verificã dacã
motorul porneºte numai în poziþiile Parcare sau
Neutru. Dacã motorul va porni ºi în alte poziþii, se
va relua reglajul comutatorului.

Se regleazã

1) Se poziþioneazã levierul cutiei de viteze în poziþia
Neutru.

2) Se slãbesc ºuruburile de fixare ale comutatorului.
3) Se roteºte comutatorul pe ax pentru a alinia gaura

de reglaj cu gaura suportului de fixare.
� Se introduce un ºtift cu diametrul de maxim 2,34 mm

pânã la adâncimea de 15 mm.
4) Se strâng ºuruburile de fixare dupã specificaþii.
5) Se recupereazã ºtiftul folosit la reglaj.

Fig. 11 Localizarea tipicã pentru VSS

Fig. 12 Contact bec avertizare Parcare/Neutru

1 ªURUB 30 Nm 4 ORIFICIU DE REGLARE
SERVICE

2 ANSAMBLU COMUTAÞIE 5 SPIRAL 2,3MM SAU
CALIBRU DE 2.34MM DIAM.

3 ARBORE CUTIE

1

2 2

3
3

4

5

1

2

3 1 CONTACT BEC
AVERTIZARE
PARCARE/NEUTRU

2 CONECTOR
CONTACTE

3 CUPLOR �T"
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DIAGRAMA LOGICÃ C-1A
G4-3. DIAGNOSTICAREA COMUTATORULUI PARCARE/NEUTRU

(CUTIE DE VITEZE AUTOMATÃ)

1.5L MPFI

Descrierea circuitului:
Contactele comutatorului Parcare/Neutru sunt conectate la masã în poziþiile Parcare ºi Neutru ºi deschise în celelalte
poziþii: D, L, R.
ECM alimenteazã comutatorul cu tensiunea bateriei prin intermediul unei rezistenþe limitatoare de curent la terminalul
de semnal. El va sesiza închiderea circuitului la masã, când tensiunea pe circuitul de semnal va scade sub 1V.
ECM foloseºte semnalul comutatorului P/N ca o funcþie de control a turaþiei de mers în gol ºi a avansului.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale paragra-
felor urmãtoare corespund cu numerele încercuite din
diagrama logicã.
1) Verificarea circuitului închis la masã în poziþia Par-

care/Neutru. Scanere de tipuri diferite vor afiºa diferit
informaþiile despre comutator. Consultaþi manualul de

utilizare al scanerului.
2) Verificarea circuitului deschis pe celelalte poziþii de

mers.
3) Miºcând levierul de comandã al cutiei într-una din

poziþiile de mers, scanerul trebuie sã indice starea
deschisã a comutatorului P/N în cazul când acesta
este reglat corect.

P/N SIGNAL

12V

SUPORT PE CUTIA DE
VITEZE PENTRU

CONTACT PORNIRE
MOTOR PE NEUTRU ªI

AVERTIZARE

CONECTOR
CONTACT P/N

CONTACT
PARCARE/NEUTRU

MASÃ CIRCUIT PENTRU
PARCARE ªI NEUTRU

ÎMPÃMÂNTARE
MOTOR

CONECTOR CIRCUITE

VEDERE FAÞÃ

CONECTOR PE
3 CÃI

NEGRU/ALB

ROªU/GALBEN
/NEGRU

SEMNAL P/N
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DIAGRAMA LOGICÃ C-1A
DIAGNOSTICAREA COMUTATORULUI
PARCARE/NEUTRU
(TRANSMISIE AUTOMATÃ)
1.5L MPFI

� CU CUTIA DE VITEZE ÎN POZIÞIA PARCA-
RE, SCANERUL INDICÃ PARCARE SAU
NEUTRU?

DA

NU EXISTÃ
PROBLEME.
CIRCUITUL P/N
ESTE FUNC-
ÞIONAL.

� SE DECONECTEAZÃ COMUTA-
TORUL P/N, ACEASTA FÃCÂND
SCANERUL SÃ INDICE �D�.

� SCANERUL INDICÃ �D�?

COMUTATORUL
P/N INCORECT
REGLAT SAU
DEFECT

CIRCUITUL DE SEMNAL
AL COMUTATORULUI
P/N SCURT-CIRCUITAT
LA MASÃ SAU ECM
DEFECT

CIRCUITUL
DE MASÃ
ÎNTRERUPT.

CIRCUITUL DE
SEMNAL AL
COMUTATORULUI
P/N ÎNTRERUPT
SAU ECM DEFECT

� SE DECONECTEAZÃ CONECTORUL ELECTRIC
AL COMUTATORULUI.

� SE CONECTEAZÃ TERMINALELE A ªI B ÎNTRE
ELE.

� SCANERUL INDICÃ �PARCARE� SAU �NEUTRU�?

DA  NU

DA NU

 NU

DA

DA  NU

NU

� SE SCURTCIRCUITEAZÃ
TERMINALUL �A� LA MASÃ.

� SCANERUL INDICÃ �PARCA-

RE� SAU �NEUTRU�?

1

3 2

COMUTATORUL
P/N REGLAT
INCORECT SAU
DEFECT

� SE ACÞIONEAZÃ LEVIERUL ÎN POZIÞIA
�D�.

� SCANERUL ÎªI SCHIMBÃ MESAJUL
PENTRU A AFIªA �D�?
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DIAGRAMA LOGICÃ C-1D
G4-4. VERIFICAREA TENSIUNII DE IEªIRE A SENZORULUI MAP

1.5L MPFI

Descrierea circuitului:
Senzorul MAP monitorizeazã schimbãrile de presiune a aerului din galeria de admisie, rezultate din variaþiile de
turaþie sau de sarcinã ale motorului ºi le transformã în semnal electric. ECM furnizeazã o tensiune de referinþã de
5V senzorului MAP. Tensiunea de ieºire a senzorului va urmãri variaþiile de presiune din galeria de admisie.
Monitorizând tensiunea de ieºire a senzorului, ECM calculeazã presiunea din galeria de admisie. La turaþia de mers
în gol, presiunea va fi scãzutã, de asemenea ºi tensiunea de ieºire (aproximativ 1÷2V). Cu clapeta de aer deschisã
la maxim, presiunea va creºte ºi, proporþional cu ea va creºte ºi tensiunea de ieºire a senzorului (4÷4,8V). În
anumite condiþii, senzorul MAP este folosit pentru mãsurarea presiunii atmosferice, permiþând astfel ECM sã facã
corecþii de altitudine. Semnalul senzorului MAP este folosit de ECM pentru controlul debitului de benzinã ºi al
avansului la aprindere.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale paragra-
felor urmãtoare corespund cu numerele încercuite din
diagrama logicã.

Important

� Se va folosi acelaºi echipament de test pentru toate
mãsurãtorile!

1) Când se comparã cu ajutorul scanerului parametrii
vehiculului defect cu cei ai unul vehicul în stare de
funcþionare, este important sã fie comparaþi
parametrii unui vehicul al cãrui senzor MAP are
aceeaºi culoare, cod sau acceaºi serie de fabricaþie
înscrisã pe el (vezi Figurile A, B).

2) Aplicând senzorului MAP un vacuum de 0,33 barr,
teniunea la ieºirea lui va trebui sã fie cu 1,5÷2V mai
scãzutã decât tensiunea la presiunea atmosfericã.
La aplicarea vacuumului la senzor, schimbarea de
tensiune va trebui sã fie instantanee. O schimbare
de tensiune lentã indicã un senzor defect.

3) Se verificã furtunul de vacuum al senzorului pentru
pierderi sau restricþii. De asemenea, se verificã dacã
furtunul de vacuum al senzorului MAP nu este conec-
tat la alt senzor care foloseºte vacuum.

Important

� Se vor asigura mecanic conectoarele electrice.

4) Se deconecteazã senzorul de pe suporul lui
miºcându-l, pentru a verifica eventualele contacte
intermitente. Schimbãri ale tensiunii de ieºire mai
mari de 0,1V indicã un senzor defect.

5 VOLT
REFERENCE

CTS, MAP
SENSOR GROUND

MAP SIGNAL

SENZOR MAP

PRESIUNE ABSOLUTÃ
ÎN GALERIA
DE ADMISIE
(VACUUM)

LA CTS

LA TPS

REFERINÞÃ
5 V

SEMNAL MAP

MASÃ SENZORI
CTS, MAP

GRI

ALB/VERDE

NEGRU/ALB
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SPAÞII
ÎN CODUL CULORILOR

Fig. A  Spaþii în codul culorilor

NOTA: ACEASTÃ DIAGRAMÃ ESTE VALABILÃ NUMAI PENTRU SENZORII MAP CU
CODUL CULORILOR DE IDENTIFICARE VERDE SAU NEGRU (VEZI MAI JOS).

DA

� SE DECONECTEAZÃ ªI SE BLOCHEAZÃ ALIMENTAREA CU VACUUM A
SENZORULUI.

� SE CONECTEAZÃ LA SENZOR O POMPÃ DE VACUUM MANUALÃ.
� SE PORNEªTE MOTORUL.
� SE NOTEAZÃ TENSIUNEA SENZORULUI.
� SE APLICÃ UN VACUUM DE 0,34 BARR ªI SE NOTEAZÃ SCHIMBAREA

DE TENSIUNE A SENZORULUI.
SE SCADE DIN PRIMA TENSIUNE CEA DE A DOUA.
DIFERENÞA DINTRE ELE ESTE MAI MICÃ DE 1,5V?

NU EXISTÃ DEFECÞIUNI. SE VERIFICÃ FURTUNUL DE
VACUUM AL SENZORULUI MAP PENTRU PIERDERI SAU
RESTRICÞII. ACEST FURTUN TREBUIE SÃ ALIMENTEZE
VACUUM NUMAI LA SENZORUL MAP.

DA  NU

 NU

 SE ÎNLOCUIEªTE SENZORUL MAP.

SE VERIFICÃ CONECTORUL
SENZORULUI MAP. DACÃ NU EXISTÃ
DEFECÞIUNI LA CONECTOR, SE
ÎNLOCUIEªTE SENZORUL.

1

2

3 4

NUMERE
ªTANÞATE

Fig. B Numerele ºtanþate

DIAGRAMA LOGICÃ C-1D
VERIFICAREA TENSIUNII DE IEªIRE A SENZORULUI MAP
1.5L MPFI

� DACÃ ESTE AFIªAT CODUL 33 SAU 34, SE FOLOSEªTE PRIMA DATÃ ACEASTA DIAGRAMÃ.
� CONTACT PORNIRE PE POZIÞIA MOTOR, MOTOR OPRIT.
� SCANERUL TREBUIE SÃ AFIªEZE TENSIUNEA SENZORULUI MAP.
� SE COMPARÃ ACEASTÃ TENSIUNE CU CEA PROVENITÃ DE LA UN VEHICUL ÎN STARE BUNÃ

DE FUNCÞIONARE (VEZI DESCRIEREA TESTULUI, PAS 1).
SUNT CELE DOUÃ TENSIUNI DE VALORI APROPIATE ±0,4?



7�196  MOTOR(CONTROLUL FUNCÞIONABILITÃÞII ªI AL EMISIILOR POLUANTE 1,5L MPFI) CIELO

G5. SISTEMUL DE CONTROLARE A DEBITULUI DE BENZINÃ
G5-1. DESCRIERE GENERALÃ

Funcþia sistemului de controlare a benzinei este de a
furniza motorului cantitatea potrivitã de benzinã în orice
condiþii de funcþionare. Benzina este distribuitã fiecãrui
cilindru prin injectoare separate, montate pe galeria de
admisie lângã supapele de admisie.
Rolul principal în controlul benzinei îl are senzorul de
oxigen, montat pe galeria de evacuare. Senzorul de
oxigen informeazã ECM despre cantitatea de O2

existentã în gazele de ardere, acesta schimbând
raportul aer/benzinã cu ajutorul injectoarelor. Raportul
�ideal� pentru reducerea gazelor poluante ºi funcþionarea
eficientã a convertorului catalitic este 14,7:1. Deoarece
cantitatea de oxigen este mãsuratã continuu ºi ECM
reacþioneazã permanent la aceastã informaþie, sistemul
de injecþie este numit sistem în �Buclã închisã� (Figura1).

1 MODUL ELECTRONIC DE COMANDÃ(ECM)

2 INJECTOARE

3 SENZOR DE OXIGEN (O2 )

4 CONVERTOR CATALITIC

Fig. 1 Sistemul �Buclã închisã�

FUNCÞIONAREA SISTEMULUI

ECM utilizeazã informaþiile de la mai mulþi senzori pen-
tru a determina cantitatea de benzinã livratã motorului.
În funcþie de condiþiile existente, sistemul funcþioneazã
în diferite �moduri�. Toate �modurile� de funcþionare sunt
controlate de ECM, fiind descrise în continuare.

Modul �Pornire�

Când contactul este manevrat pe poziþia Motor, ECM
porneºte pompa de benzinã pentru 2 secunde, realizând
presiunea de lucru a sistemului. De asemenea, ECM
va citi indicaþiile senzorului CTS (temperatura lichidului

de rãcire) ºi senzorului TPS (poziþia clapetei de aer),
stabilind compoziþia amestecului carburant pentru
pornire. Acesta variazã între 1,5:1 (la -36°C) ºi 14,7:1
(la 94°C temperatura lichidului de rãcire).
Cantitatea de benzinã furnizatã motorului, este reglatã
de timpul cât injectoarele sunt acþionate de cãtre ECM,
care le comandã prin pulsuri de curent de duratã foarte
scurtã.

Modul �Pornire cu motorul înecat�
Dacã motorul este �înecat�, poate fi adus în starea
normalã prin apãsarea completã a pedalei de
acceleraþie. În acest fel, ECM va întrerupe complet
alimentarea cu benzinã a motorului. Sistemul este
menþinut în acest mod atât timp cât turaþia motorului
este sub 400 RPM ºi clapeta de aer este deschisã la
maxim. Când deschiderea clapetei este redusã sub
80%, ECM va trece în �modul de pornire�.

Modul �Funcþionare�
Modul �funcþionare� are douã condiþii, numite �Buclã
deschisã� ºi �Buclã închisã�.

Modul �Buclã deschisã"
Când motorul a pornit, iar turaþia lui este mai mare de
400 RPM, ECM va trece sistemul în �Buclã deschisã�.
În acest �mod�, ECM va ignora informaþiile de la senzorul
de oxigen, considerând la calcularea cantitãþii de
benzinã, numai informaþiile provenite de la CTS (tem-
peratura lichidului de rãcire) ºi de la senzorul MAP.
Sistemul va rãmâne în �Buclã deschisã� pânã când sunt
satisfãcute urmãtoarele condiþii:
1) Semnalul provenit de la senzorul O2  este variabil,

indicând cã temperatura senzorului este suficient de
ridicatã pentru a funcþiona corespunzãtor.

2) Temperatura lichidului de rãcire a depãºit o limitã
prestabilitã.

3) De la pornirea motorului a fost depãºitã o perioadã
de timp prestabilitã.

Modul �Buclã închisã"
Valorile specifice pentru condiþiile de mai sus sunt
diferite în funcþie de tipul motorului ºi sunt memorate
într-o memorie de tipul EPROM. Când condiþiile sunt
satisfãcute, ECM va trece în �Buclã închisã�. În acest
�mod�, ECM calculeazã concentraþia amestecului
carburant bazat pe semnalul senzorului de O2 . Aceasta
permite menþinerea concentraþiei foarte aproape de
valoarea 14,7:1.

Modul �Accelerare�
ECM rãspunde la schimbãrile rapide ale poziþiei clapetei
de aer, suplimentând cantitatea de benzinã furnizatã
motorului.

1

4

2
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Fig. 2 Sistemul de alimentare cu benzinã

1 ANSAMBLU RAMPÃ INJECTOARE

2       INTRARE BENZINÃ ÎN RAMPÃ

3 INJECTOR

4 REGULATOR PRESIUNE BENZINÃ

5 RETUR
(PE PARTEA DIN SPATE A REGULATORULUI DE
PRESIUNE)

Fig. 3 Ansamblu rampã de alimentare (1,5L SOHC)

Modul �Decelerare�
ECM rãspunde la schimbãrile rapide ale poziþiei clapetei
de aer, micºorând cantitatea de benzinã furnizatã mo-
torului.

Modul �Compensarea tensiunii bateriei�
ECM va compensa tensiunea de aprindere scãzutã,
furnizatã de modulul de aprindere EST, din cauza
tensiunii insuficiente a bateriei, prin:

� Creºterea duratei de deschidere a injectoarelor.
� Creºterea turaþiei de mers în gol.
� Mãrirea unghiului �DWELL�.

Modul �Întreruperea alimentãrii cu benzinã�
Când contactul de pornire este pus pe poziþia Oprit,
injectoarele nu vor mai furniza benzinã motorului,
aceasta prevenind fenomenul de autoaprindere. De
asemenea, benzina este întreruptã atunci când ECM
nu mai primeºte impulsuri de referinþã de la modulul de
aprindere. Aceasta previne �înecarea motorului�.

G5-2. COMPONENTELE SISTEMULUI DE
CONTROLARE A BENZINEI

Sistemul de controlare a benzinei (Figura C2-2) este
alcãtuit din urmãtoarele componente:

� Componentele sistemului de alimentare (rezervor,
pompã ºi conductã).

� Circuitul electric al pompei de benzinã.
� Ansamblul rampei injectoarelor, incluzând:

� Injectoarele.
� Regulatorul de presiune.

� Corpul clapetei de aer, incluzând:
� Ventilul IAC (controlul turaþiei de mers în gol).
� Senzorul TPS (poziþia clapetei de aer).

SISTEMUL DE ALIMENTARE

Pompa de benzinã este electricã, montatã în rezervorul
de benzinã ºi alimenteazã sistemul de injecþie printr-un
filtru montat pe conducta de benzinã. Ea este proiectatã
sã furnizeze o presiune de benzinã mai mare decât
presiunea necesarã injectoarelor. Regulatorul de presi-
une care este parte componentã a rampei injectoarelor,
menþine presiunea benzinei furnizatã injectoarelor la o
valoare constantã. Consultaþi Capitolul E pentru
procedee de înlocuire a rezervorului, pompei de benzinã,
filtrului de benzinã ºi conductelor.

CIRCUITUL ELECTRIC AL POMPEI DE BENZINÃ

Când contactul este pe poziþia Motor, cu motorul oprit,
ECM va comanda releul pompei de benzinã pentru 2
secunde. Aceasta va presuriza sistemul de alimentare
rapid. Dacã motorul nu este pornit în 2 secunde, ECM
va opri funcþionarea pompei, �aºteptând� pânã motorul
porneºte. La urmãtoarea acþionare a demarorului,
pompa de benzinã va fi pusã în funcþiune.
Pornirea motorului nu va fi posibilã în cazul în care
pompa de benzinã nu funcþioneazã. Dacã pompa nu
asigurã presiunea necesarã, motorul va funcþiona cu
performanþe scãzute (Vezi diagrama logicã A-5 ºi A-7).

REZERVOR BENZINÃ

RAMPA INJECTOARELOR

ECM

REÞEAUA
SENZORILOR
MOTORULUI

FILTRU DE
BENZINÃ

REGULATOR DE
PRESIUNE

1

32

45

POMPÃ
DE

BENZINÃ

MOTOR
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Fig. 4 Traseu benzinã în ansamblu rampã

RAMPA INJECTOARELOR

Rampa injectoarelor (Figura 3) este montatã pe galeria
de admisie ºi are urmãtoarele funcþii:

- Fixeazã injectoarele pe galeria de admisie.
- Integreazã regulatorul de presiune în sistemul de

control.
Circulaþia benzinei prin rampa injectoarelor poate fi
urmãritã în Figura 4.

INJECTOARELE DE BENZINÃ

Injectorul MPFI este un dispozitiv de control electro-
magnetic, comandat de ECM ºi care are rolul de a
furniza benzinã sub presiune unui singur cilindru al
motorului. Activat de ECM, solenoidul injectorului des-
chide o supapã de control cu bilã sau ac conic, nor-
mal închisã, permiþând circulaþia benzinei prin corpul
injectorului, supapa de control, placa difuzoare ºi
diuza de ieºire (Figura 5).
Pentru difuzare are 6 gãuri care controleazã fluxul
benzinei, generând la vârful injectorului un con de
benzinã atomizatã. Benzina este direcþionatã spre
supapa de admisie, producându-se o atomizare înainte
de pãtrun-derea benzinei în camera de ardere.
Un injector �blocat� parþial deschis va provoca o scãdere
a presiunii benzinei dupã oprirea motorului. De
asemenea, poate cauza mãrirea timpului de pornire sau
autoaprindere, furnizând benzinã cilindrului dupã oprirea
motorului.

ANSAMBLUL REGULATORULUI DE PRESIUNE

Regulatorul de presiune este o supapã de refulare cu
diafragmã, având presiunea benzinei pe o parte ºi arcul
regulator plus presiunea galeriei de admisie pe cealaltã
parte (Figura 6).

1 ANSAMBLU SOLENOID

2 ANSAMBLU DISTANÞIER
ªI GHIDAJ

3 SCAUN

4 SUPAPÃ CU BILÃ

5 DIUZÃ

6 PLACÃ DIRECTOARE

  7 CARCASÃ DIUZÃ

  8 ARC

  9 CARCASÃ SOLENOID

10 SOLENOID

11 FILTRU DE LA INTRARE

Fig. 5 Injector de benzinã MPFI

Rolul regulatorului este de a menþine o presiune
constantã de benzinã la injectoare, în permanenþã.

Regulatorul de presiune compenseazã scãderea presi-
unii la injectoare odatã cu creºterea sarcinii motorului.
El este montat la unul din capetele rampei injectoarelor
ºi se înlocuieºte ca ansamblu.
Presiunea de lucru a sistemului este cuprinsã între 2,84
- 3,25 bari cu motorul pornit.
Dacã presiunea sistemului este prea ridicatã, gazele de
evacuare vor avea un miros puternic ºi poate fi declanºat
Codul de defect 45.
Diagrama logicã A-7 oferã informaþii de diagnosticare a
defectelor de presiune ale sistemului.

REGULATOR DE
PRESIUNE

CONDUCTÃ RETUR

CONDUCTÃ DE
ALIMENTARE
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Fig. 6 Ansamblu regulator presiune

CORPUL CLAPETEI DE ACCELERAÞIE

Corpul clapetei de acceleraþie este montat pe galeria
de admisie ºi are rolul de a controla debitul aerului care
intrã în motor, controlând astfel turaþia motorului
(Figura-7). Deschiderea clapetei este comandatã prin
intermediul pedalei de acceleraþie. La turaþia de mers
în gol, clapeta de aer este aproape închisã, controlul
aerului fiind preluat de ventilul IAC, care este deschisã
în continuare. Pentru a preveni �îngheþarea� clapetei de
aer în condiþii de frig, corpul clapetei de aer este încãlzit
prin intermediul unui circuit al lichidului de rãcire.
Pe corpul clapetei de aer este, de asemenea, montat
ºi senzorul de poziþie al clapetei. Prizele de vacuum ale
diverselor componente sunt montate sub sau deasupra
clapetei de aer.

VENTILUL IAC - CONTROLUL AERULUI LA
TURAÞIA DE MERS ÎN GOL

Turaþia de mers în gol este controlatã de ECM prin
intermediul ventilului IAC, montat pe corpul clapetei de
aer. ECM furnizeazã pulsuri de tensiune motorului
ventilului, provocând miºcarea acului de dozaj înainte
ºi înapoi o distanþã datã (pas) pentru fiecare puls. Acul
de dozaj controleazã circulaþia aerului, deci turaþia moto-
rului.
� Turaþia �prestabilitã" pentru diferite regimuri de func-

þionare a motorului este memoratã în ECM. Turaþiile
prestabilite (programate) ale motorului sunt stabilite
pe baza datelor furnizate de senzorul de tempera-
turã a lichidului de rãcire, poziþia comutatorului Par-
care/Neutru, viteza vehiculului, tensiunea bateriei ºi
presi-unea instalaþiei de aer condiþionat (dacã existã).

1 ANSAMBLU VENTIL (IAC)
DE CONTROL AL AERULUI
LA MERS ÎN GOL

2 ANSAMBLU CLAPETÃ DE
ACCELERAÞIE

3 SENZORUL CLAPETEI DE
ACCELERAÞIE (TPS)

4 CLAPETA DE ACCELERAÞIE

5 CONDUCTE LICHID
DE RÃCIRE

6 MECANISM DE
ACÞIONARE CLAPETÃ

7 ªURUB DE REGLAJ
AER LA MERS ÎN GOL

Fig. 7 Corpul clapetei de acceleraþie 1,5L SOHC

Fig. 8 Ansamblu ventil (IAC)

1 PINI TERMINAL

2 ANSAMBLU RULMENT CU BILE

3 ANSAMBLU STATOR

4 ANSAMBLU ROTOR

5 ARC

6 CON DE DOZAJ

7 ªURUB ACÞIONA-
RE

1

2

3

4

6
5

7

8

1 FURTUN DE VACUUM

2 GARNITURÃ TORICÃ

3 ANSAMBLU CORP

4 RACORD IEªIRE BENZINÃ

5 GARNITURÃ TORICÃ PE

RACORDUL DE INTRARE

6 DIAFRAGMÃ

7 ARC CALIBRAT DE REGLARE PRESIUNE

8 CAPAC REGULATOR PRESIUNE
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� ECM memoreazã poziþiile optime ale ventilului IAC
pentru obþinerea unei turaþii de mers în gol stabile
în diferite condiþii (Parcare/Neutru sau Funcþionare)
A/C pornit sau oprit. Aceastã informaþie este pãstratã
în memoria remanentã a ECM ºi dupã întreruperea
funcþionãrii motorului. Toate celelalte poziþii ale
ventilului sunt calculate având ca punct de plecare
aceste valori memorate. Ca rezultat, turaþia de mers
în gol nu este afectatã de uzura motorului sau de
poziþia de minim a clapetei de aer. Sistemul va pãstra
turaþia de mers în gol constantã în orice condiþii de
funcþionare. Dupã întreruperea alimentãrii ECM,
turaþia de mers în gol va fi necorespunzãtoare la
prima pornire, dupã apãsarea pedalei de acceleraþie
ECM memorând datele pierdute ºi restabilind
controlul turaþiei. Consultaþi în Capitolul G4 �ECM ºi
senzorii�, - �ªtergerea memoriei ECM�.

� Turaþia motorului este o funcþie dependentã de urmã-
toarele variabile: cantitatea de aer aspiratã de mo-
tor - controlatã de poziþia acului de dozaj al ventilului
IAC ºi de poziþia clapetei de aer - plus pierderile de
vacuum ale accesorilor.

� Poziþia de minim a clapetei de aer în cazul acestui
motor nu va fi consideratã �turaþie minimã de mers
în gol� ca în cazul altor sisteme de injecþie controlate
electronic. ªurubul de reglaj al clapetei este sigilat
dupã reglare, fiind acoperit cu un capac metalic.

NOTÃ:  Nu se recomandã demontarea capacului de
protecþie ºi reglarea ºurubului, o reglare necores-
punzãtoare putând duce la distrugerea supapei IAC
ºi a corpului clapetei de aer.

� În condiþii normale, ECM calibreazã poziþia acului de
dozaj al ventilului IAC odatã la fiecare ciclu de
aprindere, în cazul când viteza vehiculului creºte
peste 48 km/h cu o acceleraþie moderatã. În timpul
calibrãrii, ECM comandã retragerea completã a
acului de dozaj, apoi miºcarea inversã pânã la
obturarea completã a aerului pentru a stabili poziþia
de �0� paºi ºi apoi retragerea pânã la poziþia
necesarã. Dacã dupã aceastã calibrare turaþia de
mers în gol se pãs-treazã în limitele specificaþiilor,
ECM nu va mai proceda la o recalibrare pânã când
motorul este oprit, pornit, condus la o vitezã mai
mare de 48 km/h. Dacã ECM nu poate pãstra turaþia
de mers în gol în limitele normale dupã prima
calibrare, el considerã poziþia acului ca fiind �pierdutã�
ºi va proceda la o recalibrare. Aceastã operaþie
continuã pânã când poziþia optimã a acului de dozaj
este memoratã.

� Dacã ventilul IAC este suspectat ca fiind cauza
unei funcþionãri defectuoase, consultaþi diagrama
logicã C2-C din acest capitol.

Senzorul TPS (poziþia clapetei de aer)
Senzorul de poziþie a clapetei de aer este montat pe
partea lateralã a corpului clapetei de aer, opus levieru-
lui de control. Funcþia lui este de a sesiza poziþia clapetei
de aer ºi de a trimite informaþia la ECM. Poziþia claptei
de aer este folositã de ECM la calcularea timpului de
deschidere a injectoarelor.
Când clapeta este larg deschisã, senzorul TPS
sesizeazã poziþia ºi transmite ECM o tensiune (semnal).
ECM va mãri durata cât injectoarele stau deschise sau
frecvenþa de deschidere a acestora, mãrind astfel
cantitatea de benzinã livratã motorului.
Senzorul TPS fiind conectat mecanic cu axul clapetei
de aer, miºcarea lui va fi comandatã direct de pedala
de acceleraþie. Senzorul conþine un potenþiometru care
genereazã o tensiune variabilã, proporþionalã cu unghiul
de deschidere a clapetei de aer. ECM aplicã senzorului
o tensiune de referinþã (5V) obþinând la ieºire o tensiune
proporþionalã cu unghiul de deschidere a clapetei de aer.
Pentru mai multe informaþii despre senzorul TPS
consultaþi Capitolul G4 - �ECM ºi senzorii�.
Senzorul TPS nu necesitã reglaje, el având un sistem
automat de reglaj în �0�.

1 SENZORUL POZIÞIEI CLAPETEI DE ACCELERAÞIE
2 ANSAMBLUL ªURUB ªI ªAIBÃ DE MONTARE A TPS

Fig. 9 Senzorul poziþiei clapetei de acceleraþie (TPS)
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G5-3. DIAGNOSTICARE

SISTEMUL DE CONTROLARE A BENZINEI

Unele din defectele acestui sistem vor conduce la
simptomul �Motorul se roteºte dar nu porneºte�. Pentru
diagnosticarea acestui defect, consultaþi diagrama logicã
A-3. Aceastã diagramã va stabili dacã defectul este
cauzat de sistemul de aprindere, ECM, sau circuitul
pompei de benzinã. Dacã s-a stabilit cã defectul vine
de la sistemul de alimentare, va fi folositã diagrama A-
5 sau A-7. Acestea includ injectoarele, pompa de ben-
zinã, regulatorul de presiune ºi releul pompei de
benzinã. Schema electricã a sistemului de alimentare
este pe contrapagina diagramei A-5.
Când intervine o defecþiune în sistemul de alimentare
condiþiile întâlnite sunt: amestec bogat sau sãrac.
Aceste condiþii sunt sesizate de senzorul de oxigen, care
trimite informaþia la ECM, el modificând corespunzãtor
cantitatea de benzinã. Schimbãrile operate de ECM în
calcularea cantitãþii de benzinã sunt reflectate de
schimbãrile valorii blocului de corecþie, care pot fi citite
cu scanerul. Valoarea idealã a blocului de corecþie este
de aproxi-mativ 128 de unitãþi. Dacã senzorul de oxigen
sesizeazã un amestec sãrac, ECM va �adãuga� benzinã,
rezultând o valoare a blocului de corecþie mai mare de
128. Dacã senzorul de oxigen sesizeazã un amestec
bogat, ECM va reduce cantitatea de benzinã, rezultând
o valoare a blocului de corecþie mai micã de 128 unitãþi.
Valoarea blocului de corecþie are o plajã largã de
variaþie, depinzând de temperaturã, altitudine ºi
toleranþele motorului. Valoarea programatã a blocului
de corecþie este cuprinsã între 58 ºi 198 unitãþi. Valori
ale blocului de corecþie cuprinse în aceastã plajã, indicã
�sistemul sub control�. Dacã un sistem funcþioneazã la
extremele blocului de corecþie ºi existã o reclamaþie de
funcþionabilitate, se va verifica sistemul de controlare a
benzinei.
Consultaþi contrapagina de la Codul de defect 45 pen-
tru a stabili potenþialele cauze ale amestecului bogat
(valoa-re joasã a blocului de corecþie). Dacã
funcþionabilitatea nu este corespunzãtoare, consultaþi
Capitolul G3 - �Simtome� pentru informaþii suplimentare.

VALOAREA PRESIUNII SISTEMULUI DE ALIMEN-
TARE

Procedura de verificare a presiunii este conþinutã în
diagrama A-7 �Diagnosticarea sistemului de alimentare�,
în �Componentele motorului/Scheme electrice/Diagrame
de diagnosticare� - Capitolul G2.

VENTILUL IAC (controlul aerului la turaþia de mers
în gol)

Poziþia acului de dozaj al ventilului este indicatã de
scaner în numãr de �paºi�. �0� paºi indicã un ac de dozaj
în poziþia de etanºare (ventil complet închis). Normal,

aceastã situaþie este cauzatã de pierderi de vacuum.
Cu cât numãrul de paºi este mai mare, cantitatea de
aer care trece prin ventil se mãreºte. Verificarea funcþio-
nãrii ventilului IAC se va face cu ajutorul diagramei logice
C-2C din acest capitol. Pentru a identifica alte cauze
posibile ale problemelor legate de turaþia de mers în
gol, consultaþi Capitolul G3 �Simptome� - �Turaþie de
mers în gol instabilã, motorul se opreºte�.

G A R N I T U R Ã
TORICÃ

FLANªÃ DE MONTARE

Fig. 10 Ventil IAC

G5-4. OPERAÞII DE SERVICE EFECTUATE
PE VEHICUL

CONTACTUL DE PRESIUNE ULEI

Contactul de presiune ulei este montat pe partea din
faþã a motorului. Acest contact, conectat în paralel
cu contactele releului pompei de benzinã, va asigura
alimentarea acesteia, dupã ce presiunea uleiului a atins
0,28 bari. El acþioneazã ca o sursã paralelã de
alimentare pentru pompa de benzinã.
Contactul nu este reparabil, singura operaþie posibilã
fiind verificarea contactelor de conectare a lui în circuit.

RELEUL POMPEI DE BENZINÃ

Releul pompei de benzinã este montat sub panoul de
bord, în partea stângã. În afarã de verificarea conectãrii
corespunzãtoare, singura operaþie de service asupra
releului este înlocuirea.

COMPONENTELE SISTEMULUI DE INJECÞIE
MULTI-PUNCT (MPFI)

ATENÞIE:
� Pentru a reduce riscul de accidentare ºi de incendiu,

înainte de a interveni la componentele sistemului,
se va descãrca presiunea benzinei din sistem.

� Dupã descãrcarea presiunii, o cantitate redusã de
benzinã va rãmâne pe conducte. Se recomandã
absorbirea acestei benzine cu o lavetã dupã
deconectarea racordurilor sau conductelor. Laveta
va fi depozitatã într-un container special amenajat.

CON
DOZAJ

CON CU DOUÃ CONICITÃÞI
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PROCEDEUL DE REFULARE A PRESIUNII DIN
SISTEMUL DE ALIMENTARE
1) Se demonteazã capacul rezervorului.
2) Se deconecteazã releul pompei de benzinã ºi

conectorul manocontactului.
3) Se porneºte motorul ºi se lasã sã funcþioneze pânã

se opreºte.
4) Se acþioneazã demarorul pentru 30 de secunde.
5) Se deconecteazã borna de minus a bateriei.

Montarea adaptorului de mãsurare a presiunii
1) Se deconecteazã conducta de alimentare cu benzinã

de la fiting. Benzina rãmasã pe conductã este
absorbitã cu o lavetã.

2) Se instaleazã adaptorul Schrader pe conductã
(Consultaþi diagrama A-7, pagina 3/3).

3) Se monteazã manometrul pe adaptorul Schrader.
4) Se conecteazã releul pompei de benzinã F7.
5) Se conecteazã borna de minus a bateriei.
6) Se monteazã capacul rezervorului.
7) Se porneºte motorul ºi se verificã pentru pierderi de

benzinã.

ANSAMBLUL RAMPEI INJECTOARELOR

Denumirile componentelor se observã în Figura 11.

NOTÃ:
� Nu se va încerca demontarea fitingului conductei de

alimentare de pe rampa injectoarelor. Acesta, fiind
foarte bine fixat, va rezulta deteriorarea rampei
injectoarelor sau a garniturii torice interioare.

� Demontarea rampei se va face cu atenþie, pentru a

evita deteriorarea contactelor electrice sau diuzelor
injectoarelor.

� Se va evita pãtrunderea impuritãþilor în conducte sau
în orificiile de trecere. Pentru aceasta, gãurile ºi
conductele vor fi obturate pe toatã durata intervenþiei.

Se curãþã

� Înainte de demontare, ansamblul rampei injectoarelor
va fi curãþit cu o soluþie de tipul celor pentru curãþit
motoare, urmând instrucþiunile de folosire.Rampa nu
va fi imersatã în solvenþi lichizi.

DEMONTAREA RAMPEI INJECTOARELOR

Important

� Înainte de demontarea rampei se va descãrca
presiunea sistemului.

Se demonteazã

1) Borna de minus a bateriei.
2) Furtunul sistemului PCV (ventilarea carterului motor)

de la capacul carterului arborelui cu came.
3) Conectoarele electrice ale injectoarelor (4).

ATENÞIE:  Se va folosi o cheie de imobilizare a
fitingului de pe rampa injectoarelor când se
demonteazã conducta de alimentare. În caz contrar,
se poate deteriora rampa sau garnitura toricã
interioarã.

4) Conducta de alimentare de la rampã.
5) Conducta de retur benzinã de la regulatorul de pre-

siune.
6) Furtunul de vacuum de la regulatorul de presiune.
7) ªuruburile de fixare a rampei injectoarelor.

Se demonteazã

Important

� Dacã unul din injectoare rãmâne blocat în
chiulasã, separându-se de rampã, garnitura toricã
ºi clema elasticã de fixare vor trebui înlocuite.

1) Garniturile torice de la vârful fiecãrui injector.
� Dacã un injector a fost separat de rampã în timpul

demontãrii acesteia, se vor înlocui ambele
garnituri torice.

2) Clemele elastice de fixare a garniturilor conductelor
de intrare ºi de retur.

3) Elementele de fixare a garniturilor conductelor de
intrare ºi de retur.
� Se va folosi o ºurubelniþã pentru a extrage ele-

mentele de fixare ale garniturilor.
� Garniturile ºi elementele de fixare nu se re-

folosesc.

Se monteazã

1) Se ung toate garniturile torice cu ulei de motor ºi se
monteazã pe injectoare.

1 RAMPA INJECTOARELOR

2 REGULATOR DE PRESIUNE

3 INJECTOR MPFI

4 CLEMÃ FIXARE INJECTOR MPFI

5 GARNIRÃ TORICÃ INJECTOR

6 ALIMENTARE CU BENZINÃ

7 RETUR

Fig. 11 Ansamblu rampã injectoare (1,5L SOHC)



CIELO   MOTOR(CONTROLUL FUNCÞIONABILITÃÞII ªI AL EMISIILOR POLUANTE 1,5L MPFI)  7�203

întinderea cablurilor electrice.
8) Furtunul sistemului de ventilare PCV la capacul

carterului arborelui cu came.
9) Furtunul de vacuum al regulatorului de presiune.
10) Borna negativã a bateriei.

Se verificã

� Cu motorul oprit ºi contactul pe poziþia Motor, pen-
tru pierderi de benzinã.

INJECTOARELE

ATENÞIE:  Pentru evitarea accidentelor ºi incendiilor
ce pot decurge din pierderile de benzinã, întotdeauna
se vor înlocui garniturile torice demontate în urma
unei intervenþii.

Se demonteazã

1) Borna de minus a bateriei.
2) Se descarcã presiunea sistemului.
3) Ansamblul rampei injectoarelor de pe chiulasã.

� Nu este necesarã demontarea conductelor de
benzinã.

Se dezasambleazã

1) Se blocheazã clema de asigurare a injectorului, care
împinsã de-a lungul rampei, va face posibilã
extragerea acestuia.

2) Ansamblul injectoarelor.
3) Garniturile torice de la ambele capete ale

injectoarelor, fãrã  a se mai refolosi.

Important

� Injectoarele sunt calibrate diferit în funcþie de tipul
motorului. La înlocuirea lor, se vor folosi piesele
identice (numãrul de identificare corespunzãtor).

Se monteazã

1) Se ung garniturile torice cu ulei de motor ºi se
monteazã pe noile injectoare.

2) Clema de fixare nouã pe corpul injectorului.
� Ea va fi orientatã paralel cu conectorul electric al

injectorului.
3) Ansamblul injectorului în locaºul lui din rampa injec-

toarelor cu conectorul electric ºi clema de fixare ori-
entate în afarã.
� Se potriveºte injectorul în locaºul lui din rampã,

apoi se apasã uºor pânã când clema de fixare
se poate asigura pe rampã.

Se monteazã

� Consultaþi �Montarea rampei injectoarelor� din acest
capitol.

Se verificã

� Cu motorul oprit ºi contactul pe poziþia Motor se
verificã pentru pierderi de benzinã.

4) Se monteazã garniturile de etanºare la conducta de
retur.

MONTAREA RAMPEI INJECTOARELOR

Se monteazã

1) Dacã au fost demontate, se monteazã injectoarele
în locaºurile lor din rampã.

2) Se monteazã clemele de fixare pe injectoare.
� Clemele vor fi paralele cu conectorul electric al

injectorului.
3) Injectoarele se monteazã în locaºurile din rampã cu

conectorul electric ºi clema elasticã de fixare orien-
tate în afarã.
� Se potriveºte injectorul în locaºul lui din rampã ºi

se apasã uºor pânã când clemele elastice se pot
asigura pe rampã.

4) Dacã conductele de benzinã au fost demontate, se
monteazã la rampa injectoarelor.

Se strânge

� Conducta de alimentare ºi de retur.
- Se va folosi o cheie pentru rigidizarea regula-

torului de presiune, prevenind rotirea lui.
� Piuliþa de fixare a conductei de alimentare.

- Se foloseºte o cheie pentru a preveni rotirea
fitingului în rampa injectoarelor.

5) Ansamblul rampei injectoarelor pe chiulasã.
6) ªuruburile de fixare a rampei injectoarelor.

Se strânge

� ªuruburile de fixare ale rampei.
7) Conectoarele electrice ale injectoarelor.

� Se vor roti injectoarele dupã caz, pentru a evita

2) Se monteazã cleme noi de fixare pe injectoare.
3) Se monteazã garniturile de etanºare la conducta de

alimentare.

Fig. 12 Montare injector MPFI
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ANSAMBLUL REGULATOR DE PRESIUNE

Se demonteazã

1) Borna de minus a bateriei.
2) Se descarcã presiunea din instalaþie.
3) Ansamblul rampei injectoarelor de pe motor.

Se dezasambleazã

1) ªurubul de fixare a regulatorului.
2) Ansamblul regulatorului de benzinã de pe rampa

injectoarelor.
� Se demonteazã rotind regulatorul în ambele direc-

þii în timp ce se extrage de pe rampã.
3) Garnitura toricã a regulatorului de pe rampã (nu se

refoloseºte).
4) Garniturile torice ale conductei de retur (nu se

refolosesc).

Se monteazã

1) Se ung garniturile torice noi cu ulei ºi se monteazã
pe regulatorul de presiune.

2) Ansamblul regulatorul.
3) ªurubul de fixare a regulatorului.

Se strânge

� ªurubul de fixare a regulatorului.

Se monteazã

1) Ansamblul rampei injectoarelor.

2) Borna de minus a bateriei.

Se verificã

� Cu contactul pe poziþia Motor ºi motorul oprit, se
verificã pentru pierderi de benzinã.

CORPUL CLAPETEI DE AER

Procedeele de reparare a corpului clapetei de aer
includ înlocuirea unor componente pe vehicul. Înlocu-
irea corpului clapetei necesitã demontarea de pe
vehicul!
Denumirile componentelor pot fi gãsite în Figura 13.

Curãþirea

� Depunerile din interiorul corpului clapetei se vor curãþi
cu soluþia folositã pentru curãþirea carburatoarelor.
Nu se recomandã folosirea unui solvent pe bazã de
metil-etil-cetonã, care este prea puternic pentru acest
tip de depuneri.

� Pãrþile metalice se vor curãþi dupã montare prin
imersiune într-un solvent rece.

NOTÃ:  Senzorul TPS (poziþia clapetei de aer) ºi
ventilul IAC (controlul aerului la turaþia de mers în
gol) nu trebuie sã vinã în contact cu solvenþii, putând
fi deterioraþi.
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  1 GARNITURÃ FLANªÃ

10 ANSAMBLU CORP CLAPETÃ ACCELERAÞIE

13 PROTECÞIE ªURUB REGLAJ MERS ÎN GOL

16 ªURUB REGLAJ MERS ÎN GOL

17 ARC AL ANSAMBLULUI ªURUB REGLAJ MERS ÎN GOL

20 SENZOR POZIÞIE CLAPETÃ DE ACCELERAÞIE (TPS)

21 ªURUB PRINDERE ANSAMBLU TPS

70 VENTIL IAC

72 GARNITURÃ TORICÃ VENTIL IAC

73 ªURUB PRINDERE VENTIL IAC

Fig. 13 Ansamblu corp clapetã de acceleraþie - vedere dezasamblatã
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de ECM, când vehiculul este condus cu vitezã de
peste 48 km/h, aºa cum este descris la �Descriere
gene-ralã� în acest capitol.

SENZORUL TPS (poziþia clapetei de aer)

Se demonteazã

1) Conectorul electric de la senzorul TPS.
2) ªuruburile de fixare a senzorului (Figura 14).
3) Senzorul TPS (Figura 14).

NOTÃ: Senzorul TPS este un component electric ºi
nu se recomandã imersarea lui în solvenþi sau alte
lichide, aceasta ducând la deteriorarea lui.

Se monteazã

1) Cu clapeta de aer închisã, se poziþioneazã senzorul
pe axul acesteia, apoi se aliniazã gãurile de fixare.

2) ªuruburile de fixare.

Se strânge

� ªuruburile de fixare.

1 SENZORUL CLAPETEI DE ACCELERAÞIE (TPS)

2 ªURUB DE PRINDERE A TPS

Fig. 14 Senzorul clapetei de accelereþie (TPS)

Se demonteazã

1) Borna de minus a bateriei.
2) Se goleºte parþial lichidul din radiator pentru a

permite decontarea furtunelor de la corpul clapetei.
3) Furtunele de vacuum de la corpul clapetei.
4) Conectoarele electrice ale ventilului IAC ºi senzorului

TPS.
5) Conducta de legãturã dintre filtrul de aer ºi corpul

clapetei.
6) Furtunele de racordare la lichidul de rãcire.
7) Tijele de conectare la pedala de acceleraþie ºi la

sistemul de controlare a acceleraþiei dacã este
prevãzut.

8) ªuruburile de fixare a corpului clapetei.
9) Ansamblul corpului clapetei ºi garnitura flanºei

(garnitura flanºei nu se refoloseºte).

Se curãþã

NOTA: Se vor curãþi cu grijã suprafeþele de etanºare
de resturi de garniturã. Folosirea unor scule ascuþite
poate deteriora suprafaþa de etanºare.

� Suprafaþa de etanºare.

Se monteazã

1) Corpul clapetei cu o garniturã de etanºare nouã.
2) ªuruburile de fixare.

Se strânge

� ªuruburile de fixare.
3) Tijele de conectare la pedala de acceleraþie ºi la

sistemul de controlare a acceleraþiei dacã este
prevãzut.

Important

� Se verificã dacã articulaþiile de legãturã cu pedala
ºi sistemul de controlare a acceleraþiei nu þin
clapeta de aer deschisã. Consultaþi �Sistemul de
controlare a alimentãrii� pentru informaþii asupra
sistemului de acceleraþie.

4) Furtunele de circulare a lichidului de rãcire prin corpul
clapetei.

5) Tubul de legãturã dintre filtrul ºi corpul clapetei.
6) Conectorii electrici ai ventilului IAC ºi senzorului TPS.
7) Furtunele de vacuum la corpul clapetei.
8) Se completeazã lichidul de rãcire în radiator.
9) Borna de minus a bateriei.

Se verificã

� Cu motorul oprit se apasã pedala de acceleraþie la
maxim ºi se elibereazã pentru a verifica dacã
funcþioneazã liber, fãrã obstrucþii

.

Important

� Ventilul IAC nu necesitã reglaje mecanice dupã
montarea corpului clapetei. Supapa va fi calibratã

VENTILUL IAC (CONTROLUL AERULUI LA
TURAÞIA DE MERS IN GOL)

Se demonteazã

1) Conectorul electric al ventilului.
2) ªuruburile de fixare.
3) Ansamblul ventilului IAC.

NOTÃ: Nu se recomandã tragerea sau apãsarea
acului de dozaj al ventilului, aceasta putând duce la
deteriorarea pinionului melcat de antrenare al
acestuia. Nu se va imersa ventilul în solvenþi sau
alte lichide de curãþire.
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   Se curãþã ºi se verificã

� Se curãþã suprafeþele de etanºare a garniturilor
torice, scanul de etanºare al acului de dozaj ºi
pasajele de aer.
� Se foloseºte lichid de curãþit carburatoare ºi o

pensulã pentru curãþirea depunerilor de carbon.
Nu se va folosi un solvent care conþine metil-
etil-cetonã, fiind prea puternic pentru acest tip
de depuneri.

� Petele lucioase de pe conul de etanºare al acului
de dozaj sau de pe scaunul ventilului sunt
normale ºi nu indicã lipsa alinierii sau ac de dozaj
deformat.

� Se verificã garnitura toricã a ventilului, înlocuindu-se
dacã este necesar.

Important

� Dacã ventilul IAC trebuie înlocuitã, se va face nu-
mai cu una identicã. Forma ºi diametrul conului acului
de dozaj diferã în funcþie de aplicaþie.

Se mãsoarã (la montarea unei supape noi)

� Distanþa dintre vârful acului de dozaj ºi flanºa de
montare a ventilului (A).
� Dacã este mai mare de 28 mm, se preseazã

conul cu degetul, lent, pânã se realizeazã
diferenþa. Forþa necesarã pentru miºcarea acului
la o supapã nouã nu va deteriora pinionul melcat.
Aceastã distanþã (28 mm) este necesarã pentru
a evita atingerea conului de etanºare de scaunul
din corpul clapetei, fiind de asemenea un reglaj
optim pentru pornirea motorului..

Se monteazã

1) Se unge garnitura toricã a ventilului cu ulei de mo-
tor.

2) Ansamblul ventilului.
3) ªuruburile de fixare.

Se strânge

� ªuruburile de fixare la 3,0 N·m.
4) Conectorul electric.
5) Se calibreazã poziþia acului de dozaj al supapei.

A. Contactul de pornire pe poziþia Motor, motorul
oprit.

B. Se conecteazã la masã pentru 5 secunde termi-
nalul de test de la conectorul ALDL.

C. Se deconecteazã terminalul de la masã.
D. Contactul pe poziþia Oprit, pentru 10 secunde.
E. Se porneºte motorul ºi se verificã dacã turaþia de

mers în gol este corectã.

ÎNLOCUIREA CORPULUI CLAPETEI DE AER

Se demonteazã

1) Borna de minus.
2) Corpul clapetei de pe motor.

Se verificã

� Corpul nou, pentru elemente ce vor trebui transferate
de la corpul vechi.

Se dezasambleazã

� Corpul clapetei demontat de pe motor, urmãrind
procedeul de reparaþie.

Se asambleazã

� Corpul nou al clapetei cu elementele transferate de
la corpul vechi.

Se monteazã

1) Corpul nou pe motor.
2) Borna de minus a bateriei.

A DISTANÞA DINTRE CON ªI FLANªÃ

B DIAMETRUL CONULUI

C GARNITURÃ TORICÃ

D ªURUB PRINDERE VENTIL IAC

Fig. 15 Ventil (IAC)
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DIAGRAMA LOGICÃ C-2C
G5-5. VERIFICAREA CIRCUITULUI VENTILULUI IAC

(CONTROLUL AERULUI LA TURAÞIA DE MERS ÎN GOL)

1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
ECM controleazã turaþia de mers în gol cu ajutorul ventilului IAC. Pentru creºterea turaþiei, ECM comandã retragerea
acului de dozaj, mãrind astfel ajutajul de trecere a aerului spre motor. Pentru scãderea turaþiei, ECM comandã
extinderea acului de dozaj, micºorând astfel ajutajul de trecere a aerului. Cu ajutorul scanerului se poate citi poziþia
acului de dozaj în �paºi�. Un numãr mare de paºi va indica o cantitate mare de aer aspirat în motor ºi invers.

cu ajutorul testerului. Se porneºte motorul. Dacã
turaþia de mers în gol este mai mare de 800 RPM se
localizeazã ºi remediazã pierderea de vacuum
(incluzând sistemul de ventilare PCV). De asemenea,
se verificã dacã clapeta de aer ºi articulaþiile ei nu
sunt deformate.

� Sistemul ruleazã cu amestec sãrac - Turaþia de mers
în gol este prea ridicatã. Turaþia motorului poate
creºte ºi descreºte fãrã a fi afectatã de deconectarea
ventilului IAC. Poate fi declanºat Codul 44. Mãsurând
tensiunea senzorului de oxigen, ea va fi mai micã de
0,3V. Se verificã dacã presiunea de benzinã nu este
prea scãzutã, dacã existã apã în benzinã, sau un
injector înfundat.

� Sistemul ruleazã cu amestec bogat - Turaþia de mers
în gol va fi prea scãzutã. Numãrul de paºi indicat de
scaner va fi în mod normal mai mare de 80. Sistemul
ruleazã evident prea bogat ºi gazele de evacuare vor
avea culoarea neagrã.
Tensiunea senzorului de oxigen indicatã de scaner
va fi mai mare de 0,8V.
Se verificã dacã presiunea benzinei nu este prea
ridicatã, unul din injectoare are pierderi, sau este
blocat. Dacã senzorul de oxigen este contaminat cu
siliciu, tensiunea lui va avea variaþii lente.

� Corpul clapetei - Se demonteazã ventilul IAC ºi se
verificã pasajul de aer pentru impuritãþi sau depuneri.

� Conexiunile electrice ale ventilului IAC - Contactele elec-
trice ale supapei vor fi verificate atent.

� Supapa PCV(ventilaþia carterului motor) - Dacã
supapa de control PCV este defectã sau de tip
necorespunzãtor, va cauza o turaþie de mers în gol
incorectã.

� Consultaþi Capitolul G3 - �Simptome� - �Turaþie de
mers în gol instabilã, motorul se opreºte�.

� Dacã, deconectând ventilul IAC manifestarea de
funþionabilitate redusã sau turaþie de mers în gol
incorectã dispare, se verificã atent toate conexiunile,
rezistenþa internã a ventilului sau se înlocuieºte
ventilul.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale paragra-
felor urmãtoare corespund cu numerele încercuite din
diagrama logicã.
1) Dispozitivul de verificare a ventilului IAC (testerul)

este folosit pentru manevrarea acului de dozaj în
ambele direcþii. Miºcarea acului de dozaj este
confirmatã prin variaþiile de turaþie ale motorului. Dacã
motorul nu îºi schimbã turaþia, ventilul IAC va fi
verificat dupã demontarea de pe corpul clapetei de
aer.

2) Acest pas verificã rãspunsul motorului la miºcarea
acului de dozaj. Între 700 ºi 1500 RPM, turaþia
motorului se va modifica lent la fiecare aprindere
a lãmpii indicatoare de la tester în ambele direcþii.
Dacã acul de dozaj este retras peste limita de con-
trol (1500 RPM) vor trebui mai mulþi paºi (aprinderi
ale lãmpii) pânã când turaþia motorului va începe
sã scadã. Dacã acul este extins complet (ajutajul
de aer închis) unele motoare se vor opri. Aceasta
poate fi consideratã condiþie normalã.

3) Dacã la paºii 1 ºi 2 s-a verificat funcþionarea ventilului,
acest pas verificã circuitul sãu electric. Fiecare din
cele douã lãmpi de semnalizare (verde ºi roºu) ale
testerului se va aprinde ciclic la acþionarea ei. Ordinea
în care se aprind lãmpile nu este importantã, dar dacã
ambele sunt stinse sau una din ele nu se aprinde,
se va verifica circuitul începând de la conector.

Recomandãri:

Este posibil ca o turaþie de mers în gol joasã, instabilã,
sau prea ridicatã, sã nu poatã fi controlatã cu ajutorul
ventilului IAC. Când scanerul indicã un numãr de paºi
mai mare de �60� ºi turaþia prea micã sau �0� paºi ºi
turaþia prea mare, defectul nu se aflã în plaja de lucru a
ventilului IAC. Pentru a depista o defecþiune care nu
aparþine ventilului IAC se vor face urmãtoarele verificãri:
� Pierderi de vacuum (turaþie de mers în gol ridicatã)

- Dacã turaþia de mers în gol este prea ridicatã, se
opreºte motorul. Se extinde acul de dozaj la maxim

ADMSIE
AER

CONECTOR IAC

VERDE/ALB

VERDE/GALBEN

BLEU/ALB

BLEU/NEGRU

BOBINÃ IAC �B" ÎNALTÃ

BOBINÃ IAC �B"  JOASÃ

BOBINÃ IAC �A" ÎNALTÃ

BOBINÃ IAC �A"  JOASÃ

CORP CLAPETÃ ACCELERAÞIE
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DIAGRAMA LOGICÃ C-2C
VERIFICAREA

CIRCUITULUI VENTILULUI
IAC

(Controlul aerului la turaþia
de mers în gol)

1,5L MPFI

TURAÞIA SE MODIFICÃ

� ÎNTRE 700 RPM ªI 1500 RPM SE MODIFICÃ UNI-
FORM TURAÞIA, LA FIECARE APRINDERE A
LÃMPII DE TESTER?

TURAÞIA NU SE MODIFICÃ

DA

� SE MONTEAZÃ UN TESTER LUMINOS PE CIRCUI-
TUL VENTILULUI IAC.

� SE ACÞIONEAZÃ VENTILUL ªI SE NOTEAZÃ
APRINDEREA ALTERNATIVÃ A LÃMPILOR.

� SE APRIND CELE DOUÃ LÃMPI ALTERNATIV, FÃRÃ
A RÃMÂNE STINSE NICIODATÃ ÎN TIMPUL
MODIFICÃRII TURAÞIEI?

� SE VERIFICÃ PASAJELE DE AER ALE VENTILULUI IAC.
� DACÃ NU SUNT PROBLEME SE ÎNLOCUIEªTE

VENTILUL.

DACÃ LÃMPILE VERDE ªI ROªU ALE TESTERULUI
NU SE APRIND ALTERNATIV, SE VERIFICÃ
PENTRU:
� CONTACTE IMPERFECTE LA TERMINALELE

CONECTORULUI.
� CIRCUITE SAU CONTACTE IMPERFECTE.
� CIRCUITE SCURTCIRCUITATE LA MASÃ SAU LA

PLUS.
� CONEXIUNI DEFECTE SAU ECM DEFECT.

SE REPARÃ DUPÃ CAZ ªI SE RETESTEAZÃ.

� SE VERIFICÃ REZISTENÞA ÎN-
TRE TERMINALELE B ªI C ªI A
ªI D CARE TREBUIE SÃ FIE
INFINITÃ.

� ESTE?

SE ÎNLOCUIEªTE
VENTILUL IAC ªI SE
REPETÃ TESTUL.

VENTILUL IAC ªI CIRCUITUL
ELECTRIC SUNT FUNCÞIONALE.
CONSULTAÞI �RECOMANDÃRI� PE
PAGINA ANTERIOARÃ.

SE ÎNLOCUIEªTE
VENTILUL IAC ªI SE
REPETÃ TESTUL.

 NU

 DA

DA

 NU

1

2

3

� CONTACT APRINDERE PE POZIÞIA OPRIT. SE CONECTEAZÃ
DISPOZITIVUL DE TESTARE LA VENTILUL IAC.

� SECUPLEAZÃ FRÂNA DE MÂNÃ, SE BLOCHEAZÃ ROÞILE, A/C
OPRIT.

� MOTORUL LA TURAÞIE DE MERS ÎN GOL CU CUTIA DE VITEZE ÎN
�PARCARE� SAU �NEUTRU� (CUTIE MANUALÃ).

� SE INSTALEAZÃ SCANERUL ªI SE CITEªTE TURAÞIA.
� CU AJUTORUL TESTERULUI SE MANEVREAZÃ ACUL DE DOZAJ

AL VENTILULUI IAC ÎN AMBELE DIRECÞII.
� TURAÞIA MOTORULUI VA TREBUI SÃ SCADÃ SAU SÃ CREASCÃ.

� SE VERIFICÃ PASAJUL DE AER AL VENTILULUI IAC.
� DACÃ NU SUNT PROBLEME SE ÎNLOCUIEªTE

VENTILUL.

� FOLOSIND CONECTORUL SUPLIMENTAR AL
TESTERULUI DE VENTILE IAC, SE VERIFICÃ
REZISTENÞA INTERNÃ A BOBINAJELOR VENTILULUI.

� REZISTENÞA TREBUIE SÃ FIE DE 40÷80Ω ÎNTRE
TERMINALELE A-B ªI C-D.

REZISTENÞA ÎN LIMITELE

SPECIFICATE

REZISTENÞA  ÎN AFARA

LIMITELOR SPECIFICATE

NU
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G6. SISTEMUL DE CONTROL AL VAPORILOR DE BENZINÃ (EECS)

G6-1. DESCRIERE GENERALÃ

Sistemul de control al vaporilor de benzinã, este un vas
de condensare ce conþine cãrbune activat. Prin aceastã
metodã, vaporii de benzinã din rezervorul de benzinã
sunt trecuþi prin vasul de condensare cu cãrbune activat
(mangal), care îi reþine. Când motorul funcþioneazã,
vaporii sunt preluaþi de fluxul de aer aspirat de motor ºi
consumaþi în procesul de ardere.

SUPAPA DE CONTROL AL VAPORILOR DE
BENZINÃ

Supapa de control al vaporilor este parte integrantã din
vasul de condensare (Figura 1). Când motorul
funcþioneazã, vacuumul de la galeria de admisie este
alimentat la partea superioarã a supapei de control, pe
care o deschide prin ridicarea diafragmei. Partea
inferioarã a supapei este conectatã la vacuumul de
deasupra clapetei de aer. Poziþia clapetei de aer va
determina rata de transfer a vaporilor spre galeria de
admisie.

G6-2. DIAGNOSTICARE

EFECTELE UNEI FUNCÞIONÃRI NECORES-
PUNZÃTOARE A SISTEMULUI

Urmãtoarele defecþiuni ar putea provoca o turaþie de
mers în gol instabilã ºi o funcþionabilitate redusã:
� Supapa de control nu funcþioneazã.
� Vasul este deteriorat.
� Furtune tãiate, deteriorate sau conectate

necorespunzãtor.
Urme de pierderi de benzinã sau miros de benzinã pot
fi provocate de:
� Pierderi de benzinã la conducte.
� Supapa de control defectã.
� Furtunele de vapori sau de vacuum: deconectate,

1

2

3

4
5

1 VASUL DE CONDENSARE

2 SUPAPÃ DE CONTROL

3 VACUUM  DE CONTROL

4 INTRARE VAPORI

5 INTRARE AER

poziþionate incorect, tãiate sau deteriorate.
Fig. 1 Vasul de condensare
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VERIFICAREA VIZUALÃ A VASULUI DE CONDEN-
SARE

Dacã vasul este fisurat sau deteriorat, se înlocuieºte.
Dacã sunt pierderi de benzinã la partea inferioarã a
vasului, acesta se va înlocui, verificându-se furtunele
pentru restricþii, pierderi sau poziþionare pe traseul
corect. Se verificã filtrul la partea inferioarã a vasului.
Dacã este înfundat, colmatat sau deteriorat, se înlocu-
ieºte.

VERIFICAREA FUNCÞIONALÃ A VASULUI DE CON-
DENSARE

Se conecteazã un furtun la partea inferioarã a supapei,
prin care se suflã. În mod normal, aerul nu va trece în
vas, sau va trece, dar o cantitate foarte micã (dacã vasul
este prevãzut cu un orificiu de trecere permanentã a
vaporilor, o cantitate foarte micã de aer va trece în vas).
Cu ajutorul unei pompe manuale de vacuum, se aplicã
un vacuum de 0,51 bari la orificiul superior al supapei
de control. Dacã diafragma menþine vacuumul, se suflã
concomitent, prin orificiul inferior al supapei. De data
aceasta, o cantitate mai mare de aer trebuie sã treacã
în vas. În caz contrar, vasul se înlocuieºte.

Fig. 2 Diagrama de funcþionare a sistemului de control al vaporilor de benzinã

5 SUPAPÃ DE CONTROL

6 CAPAC REZERVOR VENTILAT

3 VAS DE CONDENSARE

4 DIUZÃ

G6-3. OPERAÞII DE SERVICE EFECTUATE PE
VEHICUL

VASUL DE CONDENSARE A VAPORILOR

Vasul de condensare a vaporilor este localizat sub aripa
faþã stânga.

Se demonteazã

1) ªurubul colierului de fixare a vasului.
2) Furtunele de vacuum, marcându-le, în vederea

reinstalãrii.
3) Vasul de condensare.

Se monteazã

� Se efectueazã operaþiile de mai sus în ordine inversã.

1 CORPUL CLAPETEI DE AER

2 REZERVOR DE BENZINÃ
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G7-1. DESCRIERE GENERALÃ

Sistemul de aprindere cu �energie înaltã� (HEI)
controleazã arderea combustibilului prin furnizarea
scânteii de aprindere la momentul optim. Pentru a
îmbunãtãþi performanþele motorului, consumul de
benzinã ºi controlul emisiilor poluante, ECM controleazã
avansul la aprindere cu ajutorul sistemului de aprindere
electronicã EST.
În continuare, este descris numai sistemul EST.
Informaþii suplimentare asupra sistemului de aprindere
HEI sunt date în Capitolul F.

MODUL DE FUNCÞIONARE

Pentru a controla aprinderea amestecului carburant,
ECM foloseºte urmãtoarele informaþii:
� Poziþia arborelui cotit.
� Turaþia motorului.
� Sarcina motorului (presiunea aerului din galeria de

admisie).
� Presiunea atmosfericã.
� Temperatura motorului.
Sistemul EST este compus din: modulul distribuitor, ECM
ºi cablajul electric. Numerotarea terminalelor modulului
distribuitor este descrisã în diagrama logicã  C-4A. Acest
modul efectueazã urmãtoarele funcþii:
� Semnalul de referinþã �HI� al distribuitorului.

Acest semnal furnizeazã la ECM informaþii despre
turaþia motorului ºi poziþia arborelui cotit.

� Semnalul de referinþã �LO�. Circuitul de referinþã �LO�
este conectat la masã în distribuitor, asigurând cir-
cuitul de masã. Dacã acest circuit este întrerupt, sunt
afectate performanþele motorului.

� Circuitul Bypass (comutare).
La o turaþie de aproximativ 400 RPM, ECM aplicã o
tensiune de 5V acestui circuit pentru a comuta
controlul avansului la aprindere de la modului HEI la
ECM. Dacã circuitul Bypass este întrerupt sau
scurtcircuitat la masã, va fi declanºat Codul de de-
fect 42, iar motorul va funcþiona cu avansul iniþial, la
care se adaugã un avans mic, de valoare fixã,
programat de modulul HEI.

� EST.
Acest circuit declanºeazã funcþionarea modulului
HEI. ECM primeºte informaþii despre avans prin

intermediul semnalului de referinþã �HI�. ECM
micºoreazã sau mãreºte avansul la aprindere, având
ca referinþã semnalul HI. În concluzie, dacã avansul
iniþial este reglat incorect, toatã curba de avans va fi
eronatã (deplasatã).

EFECTELE FUNCÞIONÃRII NECORESPUNZÃTOARE
Un circuit întrerupt sau scurtcircuitat la masã în sistemul
EST, va declanºa Codul 42 ºi motorul va funcþiona cu
avansul stabilit de modulul HEI. ECM foloseºte
informaþiile de la senzorul MAP, CTS ºi turaþia motoru-
lui pentru a calcula avansul, astfel:
� Tensiune de ieºire a senzorului MAP scãzutã =

Avansul se mãreºte
� Motor rece = Avansul se mãreºte
� Tensiune de ieºire a senzorului MAP ridicatã =

Avansul se micºoreazã
� Motor cald = Avansul se micºoreazã.
În concluzie, pot fi cauzate detonaþii, de o tensiune micã
a senzorului MAP sau rezistenþã mare a circuitului
senzorului CTS (temperatura lichidului de rãcire).
Performanþele scãzute pot fi cauzate de o tensiune ridi-
catã a senzorului MAP sau rezistenþã joasã a senzorului
CTS.

CUM ESTE DECLANªAT CODUL 42

Când sistemul funcþioneazã sub controlul modulului HEI,
pe circuitul Bypass nu existã tensiune, iar modului HEI
conecteazã la masã semnalul EST. ECM �aºteaptã�
tensiune �0� pe linia EST în timpul acestei condiþii. Dacã
sesizeazã o tensiune, va declanºa Codul 42 ºi nu va
trece în modul de funcþionare EST.
Când condiþia de EST a fost îndeplinitã (turaþia motorului
aproximativ 400 RPM) ECM aplicã o tensiune de 5V pe
linia de Bypass, semnalul EST nu mai este scurtcircuitat
la masã în modulul HEI, devenind un semnal variabil.
Dacã linia de Bypass este întreruptã sau scurtcircuitatã
la masã, modulul HEI nu va trece în modul EST, deci
tensiunea semnalului EST va fi scãzutã, iar ECM va
declanºa Codul 42.
Dacã linia HEI este scurtcircuitatã la masã, modulul HEI
va trece în modul EST, dar linia fiind scurtcircuitatã,
semnalul nu va mai ajunge la ECM ºi se va declanºa
Codul 42.

G7. SISTEMUL DE APRINDERE EST
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G7-2. DIAGNOSTICARE

Descrierea ºi funcþionarea modulului HEI se gãsesc în
Capitolul D. Diagnosticarea este descrisã în diagrama
logicã de la sfârºitul acestui capitol, G4-A �Verificarea
sistemului de aprindere�.

G7-3. OPERAÞII DE SERVICE EFECTUATE
PE VEHICUL

REGLAREA AVANSULUI

Important

� ECM nu are informaþii despre avansul iniþial. Dacã a
fost reglat incorect, întreaga curbã de avans va fi
eronatã.
Reglarea avansului iniþial se face astfel:
1) Se ruleazã motorul la turaþia de mers în gol pânã

la atingerea temperaturii de lucru.
2) Se opreºte motorul ºi se scurtcircuiteazã A ºi B

de la conectorul de test ALDL.
3) Se verificã avansul iniþial cu ajutorul unei lãmpi

stroboscopice conectate la fiºa bujiei numãrul 1.

Important

Verificarea reglajului distribuþiei se face prin
alinierea marcajului de pe roata arborelui cu
came, cu marcajul (punctul) de pe capacul de
spate al curelei de distribuþie.

4) Dacã este necesar un reglaj, se va roti
distribuitorul (Figura 1) pânã când marcajul de pe
fulia arborelui cotit este aliniat cu vârful indicator
(Figura 2).

Fig. 1 Reglajul avansului

A MARCAJUL FULIEI DE PE ARBORELE COTIT

B VÂRFUL INDICATOR DE PE CAPACUL SPATE AL CURELEI DE

DISTRBUÞIE

Fig. 2 Marcajele de verificare a avansului
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Descrierea testului: Numerele paragrafelor urmãtoare
corespund cu numerele încercuite din diagrama logicã.
1) Vor fi verificate douã dintre cablurile de înaltã

tensiune de la bujii pentru a elimina posibilitatea unui
cablu întrerupt.

1A) Dacã apar scântei, cu conectorul modulului EST
decuplat, tensiunea furnizatã de bobina indus este
prea micã pentru funcþionarea EST.

2) Prezenþa scânteii indicã faptul cã defectul poate fi
la capacul sau rotorul distribuitorului.

3) În mod normal, tensiunea bateriei va fi prezentã la
terminalele �C� ºi �+�. O tensiune scãzutã va indica
o întrerupere sau o rezistenþã mare în circuitul de la
distributor la bobina de inducþie sau la contactul de
pornire. Dacã tensiunea la terminalul �C� este
scãzutã, dar la terminalul �+� este de 10V sau mai
mare, circuitul de la terminalul �C� la bobina de
inducþie sau primarul acesteia este întrerupt.

4) Se verificã scurtcircuitul la masã a modulului sau a
circuitului de la bobinã la modul. Modulul distribu-
itorului fiind deconectat, tensiunea normalã va fi de
aproximativ 12V. Dacã modulul este conectat,
tensiunea va fi scãzutã dar mai mare de 1V. Aceasta
poate deteriora bobina de inducþie prin

DIAGRAMA LOGICÃ C-4A
G7-4. VERIFICAREA SISTEMULUI DE APRINDERE EST

1,5L MPFI

supraîncãlzire. Cu primarul bobinei de inducþie
întrerupt, un curent mic va circula prin modul de la
terminalul �BAT� la terminalul tahometrului.

5) Aplicând o tensiune(1,5÷8V) la terminalul P al
modulului, acesta va fi declanºat ºi la terminalul
tahometrului tensiunea va scãdea la 7-9V. Acest test
va determina dacã bobina sau modulul sunt defecte,
ori indusul bobinei nu genereazã un semnal suficient
de puternic pentru declanºarea modulului. Acest test
va putea fi efectuat folosind o baterie de CC cu
tensiunea între 1,5-8V. Lampa de test este folositã
pentru uºurarea testãrii terminalului �P�.
Unele multimetre digitale pot, de asemenea, fi
folosite pentru declanºarea modulului, selectând
OHMI în poziþia �Verificare diode�. În aceastã poziþie,
multi-metrul va avea o tensiune între terminale, care
poate fi folositã pentru declanºarea modulului.
Tensiunea în poziþia OHMETRU poate fi verificatã
folosind un voltmetru, sau citind instrucþiunile
fabricantului.

6) Aceasta va întrerupe modulul, cauzând o scânteie.
Dacã scânteia nu apare, este foarte posibil ca
defectul sã provinã de la bobina de inducþie,
deoarece majo-ritatea problemelor legate de modul
au fost depistate înainte de acest punct. Un tester
de modul va uºura diagnosticarea.

REFERINÞÃ ÎNALTÃ

EST

CONTROL BYPASS

REFERINÞÃ JOASÃ

MODUL CONTROL APRINDERE

CONECTOR BOBINÃ
INDUCÞIE

APR

LA CONTACT
APRINDERE

RUPTOR
ELECTROMAGNETIC

CONECTOR BOBINÃ
INDUCÞIE

LA CAPACUL
DISTRIBUITORULUI

BOBINÃ
INDUCÞIE

ALB TAHOMETRU

TAHO

CONECTOR CU 4 TERMINALE
AL DISTRIBUITORULUI

ALB

NEGRU/ALB

MARO/ALB

VIOLET/ALB
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Modulul este funcþional

� Se verificã apariþia scânteii la fiºa bobinei, când se
deconecteazã lampa de test de la terminalul �P�.

Modulul
funcþional

� Se deconecteazã de la distribuitor conectorul  cu 2 terminale.
� Contact aprindere pe poziþia Motor. Se conecteazã voltmetrul digi-

tal între terminalele conectorului cablajului electric �C+� ºi masã.
Ambele tensiuni trebuie sã fie mai mari de 10V.
.

� Se va efectua �verificarea circuitelor de diagnosticare� înaintea acestui test
(dacã existã un tahometru conectat la terminalul �TACH�, va fi deconectat).

� Se verificã existenþa scânteilor la bujii cu un tester de scântei ST-125 sau
echivalent, în timp ce este acþionat demarorul. Dacã nu existã scântei la una
dintre bujii, se mai verificã încã una. O scânteie urmatã de o pauzã lungã, se
va considera lipsa scânteii.

� Se deconecteazã de la distribuitor conectorul cu 4
terminale ºi se verificã existenþa scânteii

Se verificã benzina, bujiile,
etc (vezi Cap. B �Simptome�)

Existã scânteiNu existã scântei

Existã scânteiNu existã scântei

� Se deconecteazã capacul distribuitorului.
� Se acþioneazã demarorul observând rotorul.
� Rotorul se roteºte.

Se verificã capacul distribuitorului
pentru fisuri, apã, etc. Dacã nu exis-
tã defecþiuni, se înlocuieºte rotorul.

Nu existã scântei

� Se verificã existenþa scânteilor la fiºa bobinei de aprindere
(testerul de scântei se lasã conectat la fiºa bobinei pentru
paºii 3-6)

Se înlocuieºte bobina
ruptorului

Existã scântei

DA NU

Defect al motorului
de naturã mecanicã

Mai mare de 10V Sub 1V Între 1 ºi 10V

� Se conecteazã o lampã de test între
terminalul �TAHO� ºi masã.

� Se acþioneazã demarorul observînd lampa.

Se reparã circuitul întrerupt al �TAHO�
sau conectorul ºi se repetã testul 4.

Se înlocuieºte modulul ºi se veri-
ficã existenþa scânteilor la pasul 6.

Lampa aprinsã continuu Lampã
aprinsã
intermitent

Existã scânteie

Sistemul
funcþional

Se înlocuieºte
bobina de aprindere

Ambele terminale cu 10V sau mai mult Numai terminalul C are sub 10V
Ambele terminale sub 10V

Se reparã conductorul dintre terminalul +
al modulului ºi terminalul B de la conec-
torul bobinei de aprindere sau circuitul
primar al bobinei la contactul de pornire.

Se verificã circuitul de la terminalul C la
bobina de aprindere pentru întreruperi sau
scurtcircuitãri la masã. Dacã nu existã
defecþiuni, bobina sau conectorul sunt
defecte.

Scânteia nu apare Scânteia apare

Se verificã bobina ruptorului ºi
conexiunile ei (rezistenþa bobinei
trebuie  sã fie 500÷1500Ω ºi
izolatã faþã de masã.

Nu existã scânteie Existã scânteie

Se verificã fiºa de înaltã
tensiune dintre bobinã ºi
capacul distribuitorului

� Se deconecteazã conectorul bobinei ruptorului de la modul.
� Se conecteazã un voltmetru între terminalul �TAHO� ºi masã.
� Contact aprindere pe poziþia Motor.
� Cu ajutorul unei lãmpi de test se aplicã o tensiune (1,5÷8V) la terminalul �P� al

modulului (Figura 1) pentru timp scurt.

1

1A

3

4

5

6

LA BATERIE DE CC
(1,5 V)

LAMPÃ DE
TEST

Tensiunea scade

� Dacã testerul pentru modul nu este
disponibil se înlocuieºte bobina de
aprindere ºi se repetã pasul 5.

Nu existã scânteie

Se verificã legãtura la masã a modulului.
Dacã este bunã, se înlocuieºte modulul.

Tensiunea rãmâne constantã

Se înlocuieºte bobina de aprindere ºi se verificã
existenþa scânteilor. Dacã nu existã scântei, se
monteazã bobina veche ºi se înlocuieºte modulul
distribuitor.

� Dacã este disponibil testerul
pentru modul, se verificã
modulul.

Modulul nu este funcþional

Se înlocuieºte modulul

DIAGRAMA LOGICÃ C-4A
VERIFICAREA

SISTEMULUI DE
APRINDERE EST

1,5L MPFI

Bobina de aprindere bunã,
se remonteazã ºi se verificã
fiºa centralã a capacului
distribuitorului. Dacã este
bun, se înlocuieºte modulul
distribuitor.

� Se reconecteazã conectorul  cu 2 terminale la
distribuitor.

� Cu contact pe pozþia Motor se mãsoarã
tensiunea între masã ºi terminalul �TAHO�.
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G8. SISTEMUL DE AMBREIAJ AL CONVERTORULUI DE CUPLU (ACC)

G8-1. DESCRIERE GENERALÃ

Ambreiajul convertorului de cuplu (ACC) este proiectat
sã elimine pierderile de cuplu datorate alunecãrii
(patinãrii). Prin cuplarea ambreiajului se realizeazã un
transfer de cuplu mai bun între volant ºi cutia de viteze.
Ambreiajul este acþionat cu ajutorul unui solenoid,
acþionat de ECM.

MODUL DE FUNCÞIONARE

Cuplarea ambreiajul se face cu ajutorul unei supape
comandatã de un solenoid. Solenoidul este acþionat de
cãtre ECM printr-un contact intern, care se conecteazã
la masã. Ambreiajul va fi cuplat numai atunci când
presiunea fluidului de transmisie a atins valoarea
specificatã, chiar dacã ECM a dat comanda de cuplare.
ECM va da comanda de cuplare dupã ce a �verificat�
câteva informaþii de la senzori:
� Viteza vehiculului - Trebuie sã fie mai mare decât o

valoare prestabilitã pentru ca ACC sã fie acþionat.
� Temperatura lichidului - Trebuie sã fie mai mare

decât o valoare prestabilitã.
� Senzorul de poziþie al clapetei de aer (TPS) - Dupã

cuplarea ambreiajului, în regim de sarcinã micã, ECM
verificã informaþia de la senzorul TPS pentru a
decupla ambreiajul dacã vehiculul este accelerat ºi
decelerat cu periodicitate prestabilitã.

DESCRIEREA CIRCUITULUI

Solenoidul este alimentat cu plusul bateriei prin inter-
mediul unui contact montat pe mecanismul pedalei de
frânã. Când pedala de frânã este apãsatã, tensiunea
de alimentare a solenoidului este întreruptã, decuplând
ambreiajul indiferent de alte condiþii. Un al doilea con-

1 CORPUL SUPAPELOR

2 CAPAC

3 GARNITURÃ TORICÃ

4 SOLENOID

5 CONTACT PRESIUNE VIT.III-A

Fig. 1 Solenoidul ACC

tact este cuplat mecanic cu sistemul de cuplare a vitezei
a 3-a. Fiind conectat în serie cu alimentarea solenoidului,
el va preveni cuplarea ambreiajului înainte de cuplarea

vitezei a 3-a. Dacã pedala de frânã nu este apãsatã
(contact închis), iar transmisia se aflã în viteza a 3-a,
plusul bateriei va fi aplicat solenoidului ACC. Dacã ECM
constatã cã celelalte condiþii sunt îndeplinite, circuitul
solenoidului se va închide la masã prin ECM, iar ambre-
iajul va fi cuplat.
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G8-2. DIAGNOSTICARE

Diagnosticarea ambreiajului ACC este descrisã în
diagrama C-8A. Dacã ECM detecteazã o defecþiune la
intrarea senzorului VSS, va declanºa Codul 24. În acest
caz, consultaþi diagrama logicã de la Codul 24.
Dacã ECM nu acþioneazã ambreiajul, dar ambreiajul
poate fi cuplat conectând terminalul sãu de test la masã,
cu motorul oprit ºi contactul în poziþia Motor, se vor
verifica senzorii TPS, CTS, VSS.
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DIAGRAMA LOGICÃ C-8A
G8-3. AMBREIAJUL CONVERTORULUI DE CUPLU (ACC)

(DIAGNOSTICAREA CIRCUITULUI ELECTRIC)

1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
Rolul ambreiajului convertorului de cuplu este de a elimina pierderile de putere ale convertorului de cuplu când
vehiculul ruleazã la vitezã de croazierã. Acesta îmbinã comoditatea folosirii transmisiei automate cu consumul de
benzinã în cazul folosirii transmisiei manuale.
Plusul bateriei alimenteazã solenoidul ambreiajului prin intermediul unei siguranþe fuzibile, contactul acþionat de pedala
de frânã ºi contactul treptei a 3-a.
ECM va acþiona solenoidul prin conectarea la masã a circuitului de control al acestuia Ambreiajul va fi cuplat când:
� Viteza vehiculului este cel puþin de 42 ÷ 64 km/h.
� Motorul la temperatura normalã de lucru (peste 70°C).
� Tensiunea senzorului TPS - constantã, indicând o vitezã de rulare uniformã.
� Contactul de la treapta a 3-a închis.
� Contactul de la frânã închis.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale paragra-
felor urmãtoare corespund cu numerele încercuite din
diagrama logicã.
1) Lampa de test �stinsã� confirmã contactul de la

treapta a 3-a deschis, ceea ce este normal la acest
pas.

2) La 48 km/h, contactul treptei a 3-a va fi închis. Lampa
de test se va aprinde confirmând existenþa plusului
bateriei ºi contactul acþionat de pedala de frânã
închis.

3) Conectând la masã terminalul de test al ambreiajului
cu motorul oprit, solenoidul va fi acþionat. Acest test
verificã dacã ECM controleazã solenoidul.

Rezistenþa solenoidului se verificã astfel:

1) Se deconecteazã conectorul ambreiajului de la cu-

tia de viteze.
2) Se conecteazã ohmetrul între terminalele A ºi D ale

conectorului.
3) Se suspendã roþile conducãtoare ale vehiculului.
4) Se ruleazã motorul cu selectorul de viteze în poziþia

D la aproximativ 48 km/h, pentru a închide contactul
treptei a 3-a.

5) Dacã rezistenþa solenoidului este mai micã de 20Ω
când contactul se închide, se va înlocui.

Recomandãri:

Dacã termostatul motorului este blocat deschis sau se
deschide la o temperaturã joasã, aceasta va cauza
nefuncþionarea ambreiajului TCC. Dacã în urma
verificãrilor circuitelor electrice se constatã cã toate sunt
funcþionale, dar defectul încã existã, se va verifica cir-
cuitul electric al solenoidului din interiorul cutiei de viteze,
solenoidul, sau defecte de naturã hidraulicã.

CONTACT PUS
ROªU/ALB

N.Î.

CONTACT
PEDALÃ FRÂNÃ

VIOLET
CONECTOR CU 3 CÃI
PLASAT SUB DISTRIBUITOR

MARO/NEGRU

SOLENOID
ACC

CUTIE DE VITEZE
AUTOMATÃ

(ÎNCHIS ÎN TREAPTA A 3-A)

CONTACT COMANDAT
DE TREAPTA A 3-A

UNITATEA
DE CONTROL

A TCC
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LAMPA DE TEST STINSÃ

DIAGRAMA LOGICÃ C-8 A
AMBREIAJUL

CONVERTORULUI DE
CUPLU (TCC)

(DIAGNOSTICAREA
CIRCUITULUI ELECTRIC)

1,5L MPFI

FOLOSIND SCANERUL SE VERIFICÃ ªI CORECTEAZÃ URMÃTOARELE:
� TEMPERATURA LICHIDULUI DE RÃCIRE ESTE NECESAR SÃ FIE MAI MARE DE

65°C.
� SENZORUL TPS NU FURNIZEAZÃ UN SEMNAL ALEATOR (ERONAT)
� SENZORUL VSS TREBUIE SÃ INDICE VITEZA CÂND ROÞILE SUNT ÎN MIªCARE.

DACÃ ESTE DECLANªAT CODUL 24 CONSULTAÞI DIAGRAMA CODULUI 24.

� SE VOR FACE VERIFICÃRI ASUPRA SISTEMULUI MECANIC AL
MOTORULUI ÎNAINTE DE A FOLOSI ACEASTÃ DIAGRAMÃ DE TEST.

� SE CONECTEAZÃ O LAMPÃ DE TEST ÎNTRE TERMINALUL DE TEST
AL SOLENOIDULUI (TERMINALUL F AL CONECTORULUI ALDL) ªI
MASÃ.

� SE SUSPENDÃ ROÞILE CONDUCÃTOARE.
� SE PORNEªTE MOTORUL ªI SE RULEAZÃ LA TURAÞIA DE MERS ÎN

GOL CU CUTIA DE VITEZE ÎN �D�. NU SE APASÃ PEDALA DE FRÂNÃ.
� ÎN TIMPUL EFECTUÃRII ACESTUI TEST SE VOR SPRIJINI BRAÞELE

INFERIOARE ALE ROÞILOR PENTRU A NU DETERIORA ARBORII DE
TRANSMISIE.

� SE OBSERVÃ LAMPA DE TEST.

LAMPA DE TEST STINSÃ LAMPA DE TEST APRINSÃ

� SE MÃREªTE LENT VITEZA PÂNÃ
CÂND CUTIA VA SCHIMBA TREAPTA A
3-A

CONTACTUL VITEZEI A 3-A DEFECT SAU
CIRCUITUL SOLENOIDULUI
SCURTCIRCUITAT LA PLUS.

LAMPA DE TEST APRINSÃ LAMPA DE TEST STINSÃ

� CONTACT APRINDERE PE POZIÞIA MOTOR, MOTORUL OPRIT.
� SE VERIFICÃ SIGURANÞA FUZIBILÃ. DACÃ SIGURANÞA ESTE

BUNÃ, SE DECONECTEAZÃ CONECTORUL SOLENOIDULUI DE
LA CUTIA DE VITEZE.

� SE CONECTEAZÃ LAMPA DE TEST ÎNRE TERMINALELE A ªI
D ALE CONECTORULUI DE LA CABLAJUL ELECTRIC.

LAMPA DE TEST SE STINGE LA
APÃSAREA PEDALEI DE FRÂNÃ?

LAMPA DE TEST STINSÃDA  NU

� CONTACT PE POZIÞIA MOTOR, MO-
TORUL OPRIT.

� SE CONECTEAZÃ LAMPA DE TEST LA
PLUSUL BATERIEI ªI SE VERIFICÃ
TERMINALUL F DE LA ALDL.

� SE CONECTEAZÃ LA MASÃ
TERMINALELE CONECTORULUI DE
DIAGNOSTIC A ªI B OBSERVÂND
LAMPA DE TEST.

CONTACTUL DE LA
PEDALA DE FRÂNÃ
ESTE DEFECT SAU
REGLAT INCORECT.

� SE CONECTEAZÃ O LAM-
PÃ DE TEST ÎNTRE TER-
MINALUL A ªI MASÃ.

LAMPA DE TEST APRINSÃ

SE VERIFICÃ CIRCUITUL DE
COMANDÃ AL SOLENOI-
DULUI PENTRU SCURT-
CIRCUIT LA MASÃ. DACÃ
NU ESTE, SE ÎNLOCUIEªTE
ECM.

LAMPA DE TEST APRINSÃ

SE VERIFICÃ PEN-
TRU ÎNTRERUPEREA
CIRCUITULUI DE
CONTROL AL TCC
ÎNTRE CONECTORUL
ALDL ªI TERMINA-
LUL DIN CONECTO-
RUL ECM.DACÃ
CIRCUITUL NU ESTE
ÎNTRERUPT, ECM
ESTE DEFECT.

SE VERIFICÃ DACÃ ECM ªI
PROM SUNT DE TIPUL
CORECT. DACÃ SUNT, NU
EXISTÃ DEFECÞIUNI ÎN
CIRCUITUL DE COMANDÃ AL
TCC.

LAMPA DE TEST APRINSÃ LAMPA DE TEST STINSÃ

� SE CONECTEAZÃ LA MASÃ
TERMINALUL DE TEST AL
TCC ªI LAMPA DE TEST
ÎNTRE TERMINALELE A ªI D
ALE CONECTORULUI DE LA
CABLAJUL ELECTRIC

DEFECTE LA: CONECTORUL
SOLENOIDULUI TCC, SOLE-
NOIDUL TCC SAU CONTAC-
TUL DE LA TREAPTA A 3-A

SE REPARÃ CIRCUITUL
ÎNTRERUPT DINTRE
CUTIA DE VITEZE ªI
TERMINALUL F AL
CONECTORULUI ALDL

LAMPA DE TEST APRINSÃ LAMPA DE TEST STINSÃ

SE REPARÃ ÎNTRERU-
PEREA DIN CIRCUITUL
CONECTORULUI DE LA
PEDALA DE FRÂNÃ SAU
SE REGLEAZÃ CONTAC-
TUL.

1

2

3
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G9-1. DESCRIERE GENERALÃ

Aerul condiþionat este controlat de ECM pentru a nu
afecta performanþele motorului la turaþie de mers în gol
sau la turaþie ridicatã.
Compresorul folosit la toate aceste vehicule este de tipul
cu volum variabil (V5). Compresorul V5 acoperã per-
manent cerinþele sistemului de aer condiþionat.

MODUL DE FUNCÞIONARE A/C DE TIPUL V5

Sistemul este compus din: contact de joasã presiune,
contact limitator de presiune înaltã, întrerupãtor de co-
mandã, releul de control al cuplajului compresor.
Contactul de joasã presiune montat pe conducta dintre
condensator ºi vaporizator este închis când sistemul
conþine suficient refrigerant pentru o funcþionare sigurã.
Contactul de protecþie la suprapresiune (normal închis)
se deschide dacã presiunea în sistem creºte exagerat,
decuplând astfel cuplajul A/C, înainte ca sistemul sã
poatã fi deteriorat. Acest contact este montat pe capacul
spate al compresorului.
Releul de comandã al cuplajului este activat de
întrerupãtorul de pornire A/C ºi ECM. Când
întrerupãtorul este în poziþia �pornit� cu motorul pornit,
plusul bateriei de la siguranþa F13 trece prin contactele
de joasã ºi înaltã presiune. ECM va închide circuitul
releului la masã, bobina cuplajului electromagnetic fiind
alimentatã prin intermediul siguranþei F11.
Consultaþi diagrama C-10 ºi C-10A pentru cablajul elec-
tric.

G9-2. DIAGNOSTICARE

Diagrama C-10 va fi folositã pentru diagnosticarea
circuitului electric al instalaþiei A/C.

G9-3. OPERAÞII DE SERVICE EFECTUATE
PE VEHICUL

Pentru operaþiile de demontare sau înlocuirea de
componente, consultaþi �Manualul de service� (VOL I).

G9. AERUL CONDIÞIONAT CONTROLAT DE ECM

Fig. 1 Cablajul aerului condiþionat

1. CONTACT DE JOASÃ  PRESIUNE

2. CONECTORUL CUPLAJULUI

3.      CONECTORUL ROªU-CONTACT PRESIUNE ÎNALTÃ

1

2

3
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DIAGRAMA LOGICÃ C-10A
G9-4. CONTROLUL CUPLAJULUI A/C

1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
Dacã circuitele electrice ale sistemului A/C sunt funcþionale ºi:

- întrerupãtorul ventilatorului pe poziþia Pornit
- întrerupãtorul aerului condiþionat pe poziþia Pornit

compresorul va fi activat.
� Când întrerupãtoarele ventilatorului ºi al A/C sunt pe poziþia Pornit, plusul bateriei prin siguranþa F13, contactul

de suprapresiune, contactul de joasã presiune, este aplicat la terminalul 86 al releului de comandã ºi la terminalul
C7 de la ECM.
Dupã o întârziere de aproximativ 0,5 secunde, ECM va conecta la masã terminalul D5, activând releul. Contactul
releului se închide aplicând plusul prin siguranþa F11 la bobina cuplajului, care cupleazã.

INTRARE
CERERE A/C

COMANDÃ
CUPLAJ A/C

RELEU COMANDÃ CUPLAJ A/C

VIOLETVIOLET

MARO

MARO

(MOTOR PORNIT)

SEMNAL VENTILATOR
RÃCIRE A/C

(MOTOR
PORNIT)

MARO

ÎNTRERUPÃTOR
JOASÃ PRESIUNE

COMENZI A/C

MOTOR
VENTILATOR

ÎNTRERUPERE AER DIN EXTERIOR

GALBEN/NEGRUGALBEN/NEGRU

ROªU/GALBEN

BLEU/ALB

N.Î.
N.Î.

N.D.

ÎNTRERUPÃTOR
SUPRAPRESIUNE

BLEU/ALBNEGRU

CUPLAJ
A/C

COMPRESOR A/C

(MOTOR OPRIT)

CONTACT VENTILATOR
PT. ÎNALTÃ PRESIUNE

LA RELEUL DE VITEZÃ MICÃ
A VENTILATORULUI DE RÃCIRE
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DIAGRAMA LOGICÃ C-10A
CONTROLUL CUPLAJULUI

A/C
1,5L MPFI

SCURTCIRCUIT LA MASÃ AL CONDUCTO-
RULUI ALBASTRU SAU RELEUL DE CON-
TROL A/C DEFECT.

FUNCÞIONEAZÃ VENTILATORUL DE RÃCIRE AL MOTO-
RULUI CU A/C PORNIT ªI MOTORUL LA TURAÞIE DE
MERS ÎN GOL?

NU EXISTÃ PROBLEME ÎN
CIRCUITUL DE COMANDÃ.
PROBLEMA POATE FI DE LA
A/C

CONSULTAÞI DIAGRA-
MA  LOGICÃ C-12

� SE DECONECTEAZÃ RELEUL DE COMANDÃ A/C.
� A/C PORNIT, CONTACT PORNIRE PE POZIÞIA MOTOR.
� TERMINALUL DE TEST CONECTAT LA MASÃ.
� SE CONECTEAZÃ LAMPA DE TEST ÎNTRE CON-

DUCTORII MARO ªI VIOLET. SE APRINDE LAMPA?

� CONTACT PORNIRE PE POZIÞIA MOTOR.
� MOTORUL OPRIT.
� SE COMUTÃ A/C PORNIT/OPRIT (REPETAT). CUPLAJUL A/C

CUPLEAZÃ?

NU

� SE PORNEªTE MOTORUL ªI SE RULEAZÃ LA TURAÞIA DE
MERS ÎN GOL.

� SE COMUTÃ A/C PORNIT/OPRIT (REPETAT). CUPLEAZÃ
CUPLAJUL A/C?

� A/C PORNIT ªI MOTORUL LA TURAÞIA DE MERS
ÎN GOL.

� SCANERUL INDICÃ �CERERE� DE A/C?

� MOTORUL PORNIT, A/C PORNIT.
� SE DECONECTEAZÃ CONTACTUL DE JOASÃ PRESIUNE.
� CU O LAMPÃ DE TEST, SE VERIFICÃ CONDUCTORUL

GALBEN FAÞÃ DE MASÃ.

� SE CONECTEAZÃ ÎNTRE EI
CONDUCTORII DE LA
TERMINALELE CONTACTU-
LUI. SCANERUL INDICÃ CE-
RERE DE A/C?

LAMPA DE TEST APRINSÃ LAMPA DE TEST STINSÃ

� SIGURANÞA F13
ÎNTRERUPTÃ.
COMUTATORUL DE
PORNIRE A/C DEFECT
SAU CIRCUITUL AFE-
RENT ÎNTRERUPT.

� SE DECO-
NECTEAZÃ
CONTACTUL DE
ÎNALTÃ PRESI-
UNE ªI SE
SCURTCIRCUITEAZÃ
ÎNTRE ELE
CABLURILE

�   SCANERUL IN-
DICÃ �CEREREA�
DE A/C?

� SE SCURTCIRCUITEAZÃ
CONTACTELE DE
COMANDÃ ALE
RELEULUI DE CONTROL
(TERMINALUL 30-
ALBASTRU/ALB CU
TERMINALUL 87-MARO).
CUPLAJUL A/C
CUPLEAZÃ?

� SE VERIFICÃ CU O
LAMPÃ DE TEST
CONECTORUL MARO
FAÞÃ DE MASÃ. SE
APRINDE LAMPA?

CONDUCTORUL
GALBEN SAU
MARO
ÎNTRERUPT

 NU

 NU

 NU

DA

DA

 NU

DA

DA

RELEU
DEFECT

SE VERIFICÃ:
� SIGURANÞA

F11
� CIRCUITUL

SIGURANÞEI
SAU BOBINA
CUPLAJULUI
ÎNTRERUPTE,

� CIRCUITUL DE
MASÃ AL
CUPLAJULUI
ÎNTRERUPT

CONDUC -
TORUL
VIOLET
ÎNTRERUPT
SAU ECM
DEFECT

SE REPARÃ
CONDUCTORUL
GALBEN.
(ÎNTRERUPT)

DA  NU

NU

DA  NU

DA

CONTACT DEFECT,
PRESIUNE JOASÃ ÎN
SISTEM SAU CONEXIUNE
IMPERFECTÃ

CONEXIUNE
IMPERFECTÃ
SAU CONTACT
DEFECT

DA

DA NU
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G10. VENTILATORUL ELECTRIC DE RÃCIRE

G10-2. OPERAÞII DE SERVICE EFECTUATE
PE VEHICUL

Înlocuirea componentelor sistemului de rãcire este
descrisã în Capitolul D �Sistemul de rãcire�.

G10-1. DESCRIERE GENERALÃ

Vehiculele cu motorul montat transversal , precum ºi
alte vehicule, folosesc un ventilator de rãcire electric.
Ventilatorul este folosit pentru rãcirea motorului ºi a
condensorului de la instalaþia de climatizare, funcþionând
în anumite condiþii.

MODUL DE FUNCÞIONARE

Ventilatorul este acþionat de un motor electric, astfel:

1) A/C oprit sau modelele fãrã A/C
Turaþia joasã este comandatã de termocontactul de
pe radiator, Când temperatura lichidului de rãcire
depãºeºte 90°C, termocontactul este închis ºi
ventilatorul porneºte la turaþie joasã. Turaþia ridicatã
este comandatã de ECM prin intermediul releului de
comandã a turaþiei ridicate. ECM va comanda
funcþionarea la turaþia ridicatã dacã temperatura
lichidului de rãcire depãºeºte 105°C.

2) A/C pornit
Turaþia joasã a ventilatorului este comandatã prin
acþionarea releului de comanda a cuplajului A/C.
Ventilatorul va porni la turaþie joasã când releul de
comandã a cuplajului A/C este cuplat.
Turaþia ridicatã este comandatã de ECM prin
intermediul releului de turaþie ridicatã, depinzând de
presiunea din instalaþia A/C, temperatura lichidului
de rãcire (mai mare de 105°C) ºi viteza vehiculului.

1.      RELEUL DE TURAÞIE JOASÃ A VENTILATORULUI

2.      RELEUL DE TURAÞIE RIDICATÃ A VENTILATORULUI

3.     RELEUL  A/C

Fig. 1 Localizarea releelor
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DIAGRAMA C-12
(PAGINA 1 DIN 2)

G10-3. VERIFICAREA CIRCUITULUI VENTILATORULUI DE RÃCIRE
(CU AER CONDIÞIONAT)

1,5L MPFI

Descrierea circutului:
Ventilatorul de rãcire va porni la turaþie joasã când cuplajul compresorului A/C va fi cuplat. Plusul bateriei este
aplicat la terminalul 86 al releului de turaþie joasã de la releul de comandã a cuplajului A/C. Acesta activeazã releul
închizând circuitul astfel: siguranþa F14, plusul la releu, contactele releului, plusul la rezistenþã, rezistenþa de 0,6Ω,
motorul ventilatorului (M1, M2).
Turaþia ridicatã a releului este controlatã de ECM. ECM va conecta la masã terminalul B5, activând releul. Dupã
activarea releului, circuitul se închide astfel: siguranþa F14, plusul la releu, contactele releului, motorul ventilatorului
(M1, M2).
ECM va comanda turaþia ridicatã dacã urmãtoarele condiþii sunt îndeplinite:

CONDIÞIA 1
A. Codul de defect 14 este prezent.

CONDIÞIA 2
A. Temperatura lichidului de rãcire este peste
105°C.

CONDIÞIA 3
A. Temperatura lichidului de rãcire este între 26°C
ºi 105°C.
B. Viteza vehiculului este sub 70 km/h.
C. Contactul de presiune înaltã al ventilatorului
închis.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale paragra-
felor urmãtoare corespund cu numerele încercuite
din diagrama logicã.

1) Consultaþi �Descriere generalã� pe pagina
precedentã pentru identificarea releelor.

2) Deoarece releul de turaþie joasã este activat de
tensiunea aplicatã cuplajului A/C, este important de
observat dacã cuplajul lucreazã la acest pas.

Dacã cuplajul A/C nu funcþioneazã, va fi necesar sã
fie reparat prima datã circuitul lui, folosind diagrama
C-10.

3) Cu contactul de pornire pe poziþia Motor ºi terminalul
de diagnosticare de la conectorul ALDL conectat la
masã, ECM trebuie sã conecteze la masã terminalul
B5 aprinzând lampa de test.

LA TERMINALUL 30
AL RELEULUI DE COMANDÃ
AL CUPLAJULUI A/C

ROªU/GALBEN
RELEU VITEZÃ MICÃ VENTILATOR

NEGRU

ROªU
REZISTENÞÃ
0,6 OHM

ROªU
CONTACT TEMP. LICHID
DE RACIRE (RADIATOR)

ROªU

(MOTOR PORNIT)

RELEU VITEZÃ MARE VENTILATOR

ROªU/ALB

ROªU/ALB

(MOTOR OPRIT)

VENTILATOR AUXILIAR
VENTILATOR ELECTRIC

(MOTOR PORNIT)

COMANDÃ VITEZÃ

MARE VENTILATOR,

PT. A/C

GALBEN/ALB GALB



CIELO   MOTOR(CONTROLUL FUNCÞIONABILITÃÞII ªI AL EMISIILOR POLUANTE 1,5L MPFI)  7�227

� CONTACT PORNIRE PE POZIÞIA
MOTOR, A/C OPRIT. VENTILATO-
RUL FUNCÞIONEAZÃ?

� SE CONECTEAZÃ LA MASÃ TERMINALUL
DE TEST DE LA CONECTORUL ALDL.

� VENTILATORUL PORNEªTE?

� SE DECONECTEAZÃ
RELEUL DE TURAÞIE
RIDICATÃ A
VENTILATORULUI.

� CONTACT PORNIRE
PE POZIÞIA MOTOR,
MOTORUL OPRIT.

� SE VERIFICÃ
TERMINALUL B5
(CONDUCTOR
GALBEN) CU O
LAMPÃ DE TEST
CONECTATÃ LA
MASÃ.

� SE DECONECTEAZÃ
TERMINALUL DE DIAG-
NOSTIC DE LA MASÃ.

� SE PORNEªTE MOTO-
RUL. CUPLAJUL A/C
LUCREAZÃ?

 NU

DA

CONSULTAÞI
DIAGRAMA
C-10

CONSUTAÞI
DIAGRAMA
C-12A PAG. 2/2

CU TERMINALUL DE
DIAGNOSTICARE
CONECTAT LA MASÃ
SE VERIFICÃ TERMI-
NALUL C1 DE LA ECM
CU O LAMPÃ DE TEST
CONECTATÃ LA 12V.

LAMPA DE TEST STINSÃLAMPA DE TEST APRINSÃ

SE SCURTCIRCUITEAZÃ
TERMINALELE DE LA
CABLAJUL RELEULUI DE
TURAÞIE RIDICATÃ 87 ªI 30.
PORNEªTE VENTILATORUL?

RELEU DEFECT - CONDUCTOR ROªU/ALB ÎNTRERUPT SAU
- MOTORUL VENTILATORULUI DEFECT
- CIRCUITUL DE MASÃ AL MOTORULUI

ÎNTRERUPT

LAMPA DE TEST APRINSÃ LAMPA DE TEST STINSÃ

SE DECONECTEAZÃ RELEUL DE TURAÞIE
ÎNALTÃ. VENTILATORUL SE OPREªTE?

� SE DECONECTEAZÃ
RELEUL DE TURAÞIE
JOASÃ. VENTILATO-
RUL SE OPREªTE?

CONDUCTO-
RUL ROªU/
ALB DE LA
MOTORUL
VENTILATO-
RULUI LA
RELEU,
SCURTCIR-
CUITAT LA
PLUS.

� CONTACT PORNIRE PE
POZIÞIA MOTOR,
MOTORUL OPRIT.

� SE VERIFICÃ TERMI-
NALUL 86 (CONDUCTOR
GALBEN LA B5) AL
RELEULUI DE TURAÞIE
RIDICATÃ, CU O LAMPÃ
DE TEST CONECTATÃ LA
12V.

� SE APRINDE LAMPA DE
TEST?

CONDUC-
TORUL
GALBEN (B5)
SCURTCIR-
CUITAT LA
MASÃ SAU
ECM
DEFECT.

RELEUL
DE
TURAÞIE
RIDICATÃ
DEFECT.

 NU

DA

DA

SE REPARÃ SCURTCIR-
CUITUL LA MASÃ SAU
ÎNTRERUPEREA CON-
DUCTORULUI ROªU/ALB

CONDUCTORUL GALBEN
(B5) ÎNTRERUPT SAU ECM
DEFECT

 NU

 NU

DA

 NU

DA

CUPLAJUL
A/C ESTE
CUPLAT?

 NU

CONSULTAÞI
DIAGRAMA
C-10

DA  NU

DA  NU

DA

1 2

3

2

1

1

DIAGRAMA LOGICÃ C-12A
(Pagina 1 din 2)

VERIFICAREA CIRCUITULUI VENTILATORULUI
DE RÃCIRE (CU AER CONDIÞIONAT)

1,5L MPFI

RELEUL DE TURAÞIE
JOASÃ DEFECT



7�228  MOTOR(CONTROLUL FUNCÞIONABILITÃÞII ªI AL EMISIILOR POLUANTE 1,5L MPFI) CIELO

DIAGRAMA C-12A
(PAGINA 2 DIN 2)

G10-4. VERIFICAREA CIRCUITULUI VENTILATORULUI DE RÃCIRE
1,5L MPFI

Descrierea circuitului:
Ventilatorul de rãcire va porni la turaþie joasã când cuplajul compresorului A/C este cuplat. Plusul bateriei este
aplicat la terminalul 86 al releului de turaþie joasã de la releul de comandã a cuplajului A/C. Aceasta activeazã releul
închizându-l, iar circuitul se închide astfel: siguranþa F14, plus la releu, contactele releului, plus la rezistenþã, rezistenþa
de 0,6W motorul ventilatorului (M1, M2).
Turaþia ridicatã a releului este controlatã de ECM. ECM va conecta la masã terminalul B5 activând releul. Dupã
activarea releului, circuitul se închide astfel: siguranþa F14, plusul la releu, contactele releului, motorul ventilatorului
M, M2.
ECM va comanda turaþia ridicatã dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii:

CONDIÞIA 3
A. Temperatura lichidului de rãcire este între 26°C
ºi 105°C.
B. Viteza vehiculului este sub 70 km/h.
C. Contactul de presiune înaltã al ventilatorului
este închis.

CONDIÞIA 1
A. Codul de defect 14 este declanºat.

CONDIÞIA 2
A. Temperatura lichidului de rãcire este peste
105°C.

Descrierea testului: Numerele de ordine ale paragra-
felor urmãtoare corespund cu numerele încercuite din
diagrama logicã..
4) Când cuplajul A/C este cuplat, ventilatorul de rãcire

trebuie sã porneascã la turaþie scãzutã.
5) Dacã motorul nu este supraîncãlzit sau contactul de

înaltã presiune defect, ECM nu trebuie sã comande
pornirea ventilatorului la acest pas.

6) Dacã este reclamatã �rãcire insuficientã� cauza poate
fi funcþionarea defectuoasã a contactului de protecþie
la suprapresiune (presiune înaltã), indicând ECM sã
porneascã ventilatorul la turaþie ridicatã. Scanerul va
indica �cererea� de aer condiþionat înainte de
deschiderea contactului de presiune înaltã (vezi schema
electricã din diagrama C-10). Dacã contactul de
protecþie la suprapresiune nu se închide, se verificã
circuitul terminalului C7pentru întreruperi sau scurtcircuit
la masã înainte de a înlocui contactul.

Dacã este reclamatã o problemã de supraîncãlzire, tre-
buie detrminat dacã problema este datoratã unei
�fierberi� a lichidului de rãcire, aprinderea lãmpii de
supraîncãlzire, sau indicatorul de temperaturã aratã
supraîncãlzire.
Dacã indicatorul de supraîncãlzire sau lampa de semna-
lizare aratã supraîncãlzire dar nu sunt indicii de supraîn-
cãlzire, trebuie determinat dacã problema este datoratã
unei �fierberi� a lichidului de rãcire, aprinderea lãmpii
de supraîncãlzire sau lampa de semnalizare aratã su-
pra-încãlzire dar nu sunt indicii de supraîncãlzire se
verificã circuitele acestora. Acurateþea indicatorului
poate fi determinatã citind temperatura motorului cu
ajutorul scanerului ºi comparând-o cu cea indicatã.
Dacã motorul este supraîncãlzit, indicatorul aratã
supraîncãlzire, dar ventilatorul nu porneºte, senzorul de
temperaturã este decalibrat ºi va fi înlocuit.
Dacã motorul este supraîncãlzit, dar ventilatorul funcþio-
neazã, se verificã sistemul de rãcire.

LA TERMINALUL 87 AL
RELEULUI DE COMANDÃ
A CUPLAJULUI A/C

ROªU/GALBEN RELEU VITEZÃ MICÃ VENTILATOR

NEGRU

ROªU

REZISTENÞÃ
0,6 OHM

ROªU

ROªU

ROªU/ALB

ROªU/ALB

CONTACT TEMP. LICHID
RÃCIRE(RADIATOR)

(MOTOR
PORNIT)

(MOTOR
OPRIT)

(MOTOR
PORNIT)

RELEU VITEZÃ MARE VENTILATOR

GALBEN/ALB GALB

COMANDÃ VITEZÃ

MARE VENTILATOR,

PT. A/C
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VENTILATORUL DE RACIRE ESTE
PORNIT?

CONTINUARE DE LA DIAGRAMA
LOGICÃ C-12 (PAGINA 1/2)

SCANERUL INDICÃ PORNIREA
VENTILATORULUI DE CÃTRE ECM?

CIRCUITUL ELECTRIC AL
VENTILATORULUI ESTE
FUNCÞIONAL. INFORMAÞII
SUPLIMENTARE LA
PARAGRAFUL 6 DE LA PAGINA
PRECEDENTÃ

DA

SE CONECTEAZÃ
LAMPA DE TEST
ÎNTRE TERMINALELE
85 ªI 86.

� SE SCURTCIRCUI-
TEAZÃ TERMINALE-
LE 30 ªI 87.

� VENTILATORUL POR-
NEªTE?

� SE DECONECTEAZÃ
CONTACTUL DE
SUPRAPRESIUNE
(PE SPATELE COM-
PRESORULUI).

� EXISTÃ ÎNCÃ �CERE-
RE� DE VENTILA-
TOR?

DACÃ TEMPERATURA
LICHIDULUI DE RÃCIRE
ESTE SUB 100°C, ECM
ESTE DEFECT.
SE RÃCEªTE MOTORUL ªI
SE RETESTEAZÃ ÎNAINTE
DE A ÎNLOCUI ECM.

CONTACTUL DE
SUPRAPRESIUNE DEFECT,
SAU PRESIUNEA ÎN SISTEM
PREA RIDICATÃ.

LAMPA DE TEST STINSÃ

DA

DA

SCANERUL INDICÃ
�CERERE� DE
VENTILATOR?

CONDUCTORUL
NEGRU/GALBEN
SCURTCIRCUITAT LA
PLUS SAU ECM
DEFECT.

 NU

 NU

 NU

 NU

� SE DECONECTEAZÃ RELEUL DE TURAÞIE JOASÃ A
VENTILATORULUI.

� SE VERIFICÃ TERMINALELE 30 ªI 86 CU O LAMPÃ DE
TEST CONECTATÃ LA MASÃ.

LAMPA DE TEST APRINSÃ

DA  NU

SE REPARÃ ÎNTRERU-
PEREA ÎN CIRCUITUL
CARE NU A APRINS
LAMPA.

SE REPARÃ CIRCUITUL
DE MASÃ (CONECTOR
NEGRU)

4

5

6

DIAGRAMA LOGICÃ C-12A
(Pagina 2 din 2)

VERIFICAREA CIRCUITULUI VENTILATORULUI
DE RÃCIRE (CU AER CONDIÞIONAT)

1,5L MPFI

DA

CIRCUIT ÎNTRERUPT
ÎNTRE RELEU ªI MOTOR.
REZISTENÞA DE 0,6w
POATE FI DE ASEMENEA
ÎNTRERUPTÃ.

RELEU DE
TURAÞIE JOASÃ
DEFECT.

LAMPA DE TEST APRINSÃ LAMPA DE TEST STINSÃ
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GAZE NEARSE
AER PROASPÃT

1. SUPAPA  PCV
2. FURTUNUL PCV

G11-1. DESCRIERE GENERALÃ

Termenul �pierderi de gaze de compresie� se referã la
pierderile de gaze comprimate prin jocul dintre piston ºi
cilindru. Aceste gaze conþin o cantitate mare de
hidrocarburi nearse ºi monoxid de carbon. Sistemul de
ventilare continuã este destinat eliminãrii pierderii aces-
tor gaze în atmosferã ºi funcþioneazã astfel:

Când vacuumul din galeria de admisie este scãzut
(clapeta de aer deschisã) supapa PCV este deschisã
datoritã forþei arcului sãu. În consecinþã, o cantitate mare
de gaze de compresie este aspiratã în galeria de ad-
misie.

Când vacuumul din galeria de admisie este ridicat,
deschiderea supapei este limitatã de forþa vacuumului.
În consecinþã, o cantitate redusã de gaze este aspiratã
în galeria de admisie.

MODUL DE FUNCÞIONARE

Controlul ventilãrii se face în principal prin supapa de
control PCV, care micºoreazã debitul de gaze aspirate,
când vacuumul este conceput sã permitã circulaþia
excesului de gaze prin tubul de ventilare a carterului în
filtrul de aer, fiind consumate în procesul de ardere.

CONSECINÞE ALE FUNCÞIONÃRII INCORECTE

O supapã sau furtun înfundate pot cauza:
� Turaþia de mers în gol instabilã.
� Opriri ale motorului sau turaþie de mers în gol

scãzutã.
� Pierderi de ulei.
� Depuneri în motor.

O supapã sau furtun care au pierderi pot cauza:
� Turaþie de mers în gol instabilã.
� Opriri ale motorului.
� Turaþie ridicatã de mers în gol.

G11. SISTEMUL DE VENTILARE CONTINUÃ A CARTERULUI MOTOR

Fig. 1 Sistemul de ventilare continuã a carterului
motor

             1. SUPAPÃ DE CONTROL

Fig. 2 Supapa PCV (Vedere secþionatã)

1
2

1
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G11-2. DIAGNOSTICARE

VERIFICAREA FUNCÞIONÃRII SUPAPEI PCV

Dacã motorul are turaþia de mers în gol instabilã, se
verificã dacã supapa PCV sau furtunul sunt înfundate.
Se înlocuieºte dupã caz, folosind urmãtorul procedeu:

1) Se demonteazã supapa PCV de la galeria de admi-
sie.

2) Se ruleazã motorul la turaþia de mers în gol.
3) Se verificã existenþa vacuumului la supapã obturând

orificiul acesteia cu degetul. Dacã nu existã vacuum
la supapã, se verificã dacã furtunul sau supapa sunt
înfundate. Furtunele înfundate sau deteriorate se
înlocuiesc.

4) Se opreºte motorul ºi se demonteazã supapa.
Agitând supapa, se ascultã dacã acul de dozaj pro-
duce sunetul caracteristic deplasãrii lui. Dacã nu
produce acest sunet, supapa se va înlocui.

Folosind acest sistem, orice pierderi excesive de gaze
datorate uzurii înaintate a motorului, sarcini mari ºi de
lungã duratã etc., sunt evacuate în filtrul de aer ºi as-
pirate în motor. Dacã sunt observate depuneri de ulei
sau uleiul diluat, iar supapa PCV funcþioneazã corect,
se verificã motorul remediind eventualele defecþiuni.

G11-3. OPERAÞII DE SERVICE EFECTUATE
PE VEHICUL

Funcþionarea unui motor fãrã ventilarea carterului poate
conduce la deteriorarea acestuia. DIn acest motiv este
important a se înlocui supapa PCV ºi separatorul de
ulei (când este folosit) la intervale regulate. Furtunele
ºi clemele de fixare vor fi inspectate periodic ºi înlocuite
când se defecteazã.
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H. SISTEMUL DE EVACUARE

H-1. DESCRIERE GENERALÃ

Atunci când se verificã sau se înlocuiesc pãrþi compo-
nente ale sistemului de evacuare, se vor poziþiona la o
distanþã adecvatã faþã de podeaua caroseriei, pentru a
evita supraîncãlzirea ºi deteriorarea izolaþiei ºi a moche-
tei interioare.
Se va verifica întreg sistemul de evacuare ºi zonele
apropiate lui, capacul portbagajului pentru îmbinãri
imperfecte, gãuri sau alte deteriorãri care pot facilita

pãtrunderea gazelor de eºapament în interiorul port-
bagajului sau a compartimentului pasagerilor.
Existenþa apei sau a prafului în portbagaj poate indica
o problemã de etanºare în aceastã zonã. Pentru a
asigura integritatea sistemului se recomandã înlocuirea
þevilor de legãturã la orice schimbare a tobelor
amortizoare de zgomot.

  1. INEL ETANªARE
  2. ARC
  3. ªURUB
  4. ÞEAVÃ EVACUARE FAÞÃ
  5. CONVERTOR CATALITIC
  6. GARNITURÃ
  7. ªURUB
  8. PIULIÞÃ

  9. SCUT TERMIC CONVERTOR CATALITIC
10. ÞEAVÃ EVACUARE INTERMEDIARÃ
11. INELE ELASTICE
12. TOBÃ FAÞÃ
13. TOBÃ SPATE
14. COLIER TOBÃ
15. PIULIÞÃ
16. BRIDÃ SUPORT  TOBÃ

17. ªURUB
18. INEL ELASTIC
19. SCUT TERMIC TOBÃ SPATE
20. SCUT TOBÃ FAÞÃ
21. SENZOR O2

22. GALERIE EVACUARE
23. GARNITURÃ GALERIE EVACUARE

Fig. 1 Componentele sistemului de evacuare
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ÞEAVA DE EVACUARE

Îmbinarea dintre galeria de evacuare ºi þeava de evacu-
are este de tipul �flexibil� eliminându-se astfel garniturile.

TOBA AMORTIZOARE DE ZGOMOT

Unele tipuri de tobã amortizoare au þevile de intrare ºi
ieºire prevãzute cu crestãturi longitudinale pentru a
uºura îmbinarea cu elementul urmãtor.

CONVERTORUL CATALITIC

NOTA: La ridicarea sau suspendarea vehiculului se va
proceda cu atenþie pentru a nu deteriora convertorul
catalitic cu dispozitivul de ridicat.

Convertorul catalitic este un dispozitiv adãugat la siste-
mul de evacuare pentru reducerea emisiilor poluante din
gazele de evacuare.
Catalizatorii folosiþi conþin Platinã ºi Paladiu care prin
oxidare, reduc nivelul de hidrocarburi nearse ºi monoxizii
de carbon din gazele de evacuare. Convertoarele
catalitice cu 3 cãi folosesc de asemenea Radiu ºi Platinã,
elemente care micºoreazã conþinutul în oxizi de azot
(NO) al gazelor de evacuare.

NOTA: Covertoarele catalitice impun folosirea benzinei
fãrã plumb, în caz contrar, catalizatorii vor fi epuizaþi.

H-2. OPERAÞII DE SERVICE EFECTUATE
PE VEHICUL

ÞEAVA DE EVACUARE (FAÞÃ) CU CONVERTORUL
CATALITIC

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) ªuruburile de fixare cu galeria de evacuare.
2) ªuruburile convertorului catalitic.
3) Þeava ºi convertorul catalitic.
4) Inelul de etanºare (1).

Se curãþã

� Suprafeþele de etanºare ale flanºei ºi galeriei de
evacuare.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Un inel ºi o garniturã nouã.
2) Þeava ºi ansamblul convertorului.
3) ªuruburile covertorului.
4) ªuruburile þevii de evacuare.

 2 ARC
 3 ªURUB ÞEAVÃ FAÞÃ-GALERIE EVACUARE
 4 ÞEAVÃ EVACUARE FAÞÃ
21 SENZOR OXIGEN

Fig. 2 Montarea þevii faþã la galeria evacuare

Se strânge

� ªuruburile þevii de evacuare la galeria de
evacuare la 20 Nm.

� ªuruburile þevii de faþã la covertorul catalitic la
20 Nm.

TOBÃ AMORTIZOARE FAÞÃ ªI ÞEAVA INTER-
MEDIARÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) ªuruburile de prindere cu convertorul.
2) Colierul (14) de fixare a þevii intermediare la tobã.
3) Toba amortizoare ºi þeava intermediarã.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Toba amortizoare ºi þeava intermediarã.
2) Colierul (14) de fixare a þevii intermediare la tobã.
3) ªuruburile de prindere cu convertorul.

TOBÃ SPATE ªI ÞEAVA DE EªAPAMENT

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Þeava intermediarã (10) din colierul tobei (14).
2) Se desface ºurubul (17) bridei de suport a tobei ºi

piuliþa (15).
3) Se trag toba spate ºi þeava de eºapament din þeava

intermediarã.

2 3 4

21
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4) ªurubul ºi piuliþa bridei suport a tobei.
5) Toba ºi þeava de eºapament.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se înfige toba în þeava intermediarã.
2) ªurubul ºi piuliþa bridei suport a tobei.

� slab
3) Colierul (14) al þevii intermediare.
4) ªurubul ºi piuliþa bridei suport a tobei.

11. INEL ELASTIC 4. ÞEAVÃ EVACUARE FAÞÃ
12. TOBÃ FAÞÃ

Fig. 3 Montarea convertorului la toba faþã

 8. SCUT TERMIC TOBÃ
13. TOBÃ
14. COLIER TOBÃ
15. ÞEAVÃ EVACUARE
16. BRIDÃ SUPORT TOBÃ

Fig. 3 Montarea tobei spate

11
4

12

15

1314

16

8
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I. SDV

Figura Nr. sculei ºi funcþia

KM-328B: Dispozitiv demontare rulment cu ace
Pentru demontarea rulmenþilor cu ace
împreunã cu KM-469A.

KM-417: Dispozitiv comprimat resoarte supape

KM-419: Reper distanþor
Pentru verificarea înãlþimii cozii supapelor deasupra
chiulasei.

KM-469A: Dispozitiv montare/demontare
Pentru montarea ºi demontarea simeringului spate arbore
cotit.
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Figura Nr. sculei ºi funcþia

KM-471: Adaptor
Pentru verificarea sistemului de rãcire sub presiune.

KM-498A: Manometru presiune ulei
Pentru verificarea presiunii de ulei împreunã cu KM-135.

KM-517: Dispozitiv blocare
Pentru imobilizarea volantului în vederea demontãrii ºi
montãrii ºuruburilor de fixare.

KM-427: Dispozitiv montare/demontare
Pentru demontarea ºi montarea braþului pistonului.
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Figura Nr. sculei ºi funcþia

KM-263: Dispozitiv de suspendare
Pentru suspendarea motorului.

KM-417: Bucºe de montare simering pompã ulei

KM-421A: Cheie reglare
Pentru reglarea întinderii curelei distribuþie.

KM-422: Dispozitiv montare/demontare
Pentru instalarea simeringului arbore cu came.
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Figura Nr. sculei ºi funcþia

KM-470A: Cheie dinamometricã unghiularã
Pentru strângerea ºuruburilor chiulasei.

KM-472: Cheie reglare
Pentru reglarea întinderii curelei de distribuþie.
Pentru înlocuirea pompei de apã.

KM-565: Dispozitiv montare/demontare
Pentru demontare ºi montare culbutori ºi tacheþii hidraulici.

KM-135: Adaptor
Pentru verificarea presiunii de ulei a motorului, împreunã
KM-498A.
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1. DESCRIERE GENERALÃ
Cutia de viteze F16 cu cinci viteze este de tip cu angre-
nare continuã. În ea sunt conþinute pinioanele de mers
înainte, pinionul de mers înapoi ºi mecanismul diferenþial.
Selectarea ºi schimbarea vitezelor e realizatã printr-o
combinaþie de sincronizatoare cu inele  comandate prin
furci culisante. Pinionul de mers înapoi e de tip
nesincronizat, folosind un pinion intermediar culisant.

Componentele de bazã ale cutiei F16 sunt:
� carcasa
� arborele de intrare ºi arborele primar
� arborele secundar ºi pinioanele sale
� coroana dinþatã ºi ansamblul diferenþial
Diferenþialul este un mecanism convenþional cu roþi dinþa-
te, susþinut pe rulmenþi cu role conice. Pinionul de atac al
transmisiei principale roteºte coroana dinþatã ºi ansamblul
diferenþial, acþionând arborii de transmitere a miºcãrii la
roþi.

2. DIAGNOZÃ
Înaintea începerii reparãrii ambreiajului, cutiei sau
articulaþiilor sale pt orice altã cauzã decât una evidentã,
cauza probabilã trebuie identificatã precis. Defectele la
ambreiaj ºi la cutia manualã sunt reprezentate de
dificultãþi la cuplare, ca de ex., cuplare cu efort, zgomot
de pinioane ºi frecãri sau blocãri. La întâlnirea unui astfel
de caz, înainte de a se dezasambla ambreiajul sau cutia
pt reparare, se va analiza cu atenþie ºi se vor face ur-
mãtoarele verificãri ºi reglaje.

2-1. ZGOMOT IZOLAT

Multe din zgomotele suspectate a veni de la cutia de
viteze pot avea originea în alte surse cum ar fi pneuri,
suprafaþa drumului, rulmenþii roþilor, motorul sau sistemul
de evacuare. Aceste zgomote pot diferi datoritã mãrimii
vehiculului, tipului ºi calitãþii izolaþiei caroseriei.
Pinioanele cutiei de viteze, ca orice dispozitiv mecanic,
nu sunt absolut silenþioase ºi produc un zgomot normal
în funþionare.

Se sugereazã urmãtorul mod  de a verifica zgomotele
bãnuite a fi la cutia de viteze:
1) Se alege un drum asfaltat nivelat ºi neaccidentat pt

a reduce zgomotele pneurilor ºi rezonanþa caroseriei.
2) Se conduce vehiculul suficient pt a se încãlzi uleiul.

CUTIA DE VITEZE MANUALÃ CU CINCI TREPTE
RPO MM5(F16 cinci viteze)

3) Se noteazã viteza ºi treapta de vitezã la care a
apãrut zgomotul.

4) Se verificã zgomotele cu motorul pornit ºi vehiculul
staþionat.

5) Se determinã în ce condiþii de conducere apare
zgomotul.
a. conducere cu accelerare uºoarã sau tracþiune

grea.
b. pe drum nivelat, menþinând vehiculul la vitezã

constantã.
c. pe pantã cu clapeta de acceleraþie parþial sau

complet închisã, având una din viteze cuplatã.
d. toate de mai sus.

6) Dupã testarea la drum a vehiculului, se va consulta
diagrama de diagnozã.

Zgomot de rulment
Zgomotul rulmenþilor diferenþialului poate fi uºor confun-
dat cu zgomotul rulmenþilor roþilor. Deoarece rulmenþii
diferenþialului sunt cu prestrângere, zgomotul nu se va
diminua prea mult când diferenþialul/cutia va lucra cu
roþile suspendate.
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Fig. 1 Vedere explodatã � pinioane ºi carcasã F16 (cinci viteze)

3

4

5

85
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Fig. 2  Legendã (cinci viteze)

50. GARNITURÃ

51. CAPAC SPATE

52. ªURUB

53. BUªON(NU APARE)

54. ªURUB

55. ªURUB

56. BUTUC SINCRONIZATOR VITEZA A 5-A

57. ARC SINCRONIZATOR

58. MANªON BALADOR VITEZA A 5-A

59. INEL SINCRONIZATOR VITEZA A 5-A

60. PINION VITEZA A 5-A DE PE ARBORELE SECUNDAR

61. INEL REÞINERE

62. SEMIINELE

63. SIGURANÞÃ

64. PINIONUL VITEZEI A 5-A DE PE ARBORELE PRIMAR

65. ªURUB

66. SIGURANÞÃ INELARÃ FIXARE ARBORE DE

INTRARE

67. ªURUB FIXARE ARBORE INTRARE

68. RULMENT CU BILE ARBORE PRIMAR

69. SIGURANÞÃ INELARÃ

70. ARBORE PRIMAR

71. BILÃ

72. AX PINION MERS ÎNAPOI

73. PINION DE MERS ÎNAPOI

74. ªAIBÃ

75. AX FURCÃ MERS ÎNAPOI

76. FURCÃ MERS ÎNAPOI

77. ARBORE DE INTRARE

78. SUPORT PÂRGHIE

79. BOLÞ

80. PÂRGHIE INTERBLOCARE

81. COLIVIE CU ACE A PINIONULUI VITEZEI A 5-A

82. COLIVIE CU ACE A PINIONULUI VITEZEI 1

83. ARBORE SECUNDAR CU PINION DE ATAC(IDEM

POZ. 4)

84. AX - FURCÃ VITEZA A 5-A

85. TIJÃ INTERBLOCARE

86. BUCªÃ CENTRARE

87. GARNITURÃ

88. CONTACTOR LUMINI MERS ÎNAPOI

89. RULMENT CU ACE ARBORE PRIMAR

90. COLIVIE CU ACE A PINIONULUI VITEZEI A 2-A

91. COLIVIE CU ACE A PINIONULUI VITEZEI A 3-A

92. COLIVIE CU ACE A PINIONULUI VITEZEI A 4-A

93. ªAIBÃ

94. ªURUB

95. ARC

96. MAGNET

97. MAGNET

1. CARCASÃ

2. RULMENT CU ROLE ARBORE SECUNDAR

3. SEMIINELE

4. ARBORE SECUNDAR CU PINION DE ATAC

5. INEL REÞINERE SEMIINELE

6. PINION VITEZA A 4-A

7. INEL  SINCRONIZATOR 3-4

8. MANªON BALADOR 3-4

9. ªTIFT

10. FURCÃ COMANDÃ VITEZE 3-4

11. AX FURCÃ VITEZE 3-4

12. INEL(NU EXISTÃ)

13. ARC SINCRONIZATOR 3-4

14. CRABOT 3-4

15. BUTUC SINCRONIZATOR 3-4

16. INEL SINCRONIZATOR 3-4

17. PINION VITEZA A 3-A

18. PINION VITEZA A 2-A

19. INEL SINCRONIZATOR 1-2

20. FURCÃ COMANDÃ VITEZE 1-2

21. AX FURCÃ VITEZE 1-2

22. MANªON BALADOR 1-2 CU PINION MERS ÎNAPOI

23. ARC SINCRONIZATOR 1-2

24. CRABOT 1-2

25. BUTUC SINCRONIZATOR VITEZE 1-2

26. SIGURANÞÃ INELARÃ

27. INEL SINCRONIZATOR 1-2

28. PINION VITEZA 1

29. RULMENT CU ACE AXIAL AL PINIONULUI VITEZA 1

30. RONDELÃ

31. SIGURANÞÃ

32. RULMENT CU BILE ARBORE SECUNDAR

33. CEP TIJE POZIÞIONARE(21.5 MM)

34. ARC TIJE POZIÞIONARE

35. TIJE POZIÞIONARE

36. PLACÃ PORTLAGÃRE

37. TIJE POZIÞIONARE

38. CEP (50.4 MM)

39. ªTIFT(NU APARE)

40. TIJÃ INTERBLOCARE

41. ªURUB

42. ªURUB

43. SUPORT FURCÃ VITEZA A5-A

44. FURCÃ VITEZA A 5-A

45. ªTIFT

46. ELEMENT DE PRINDERE TIJÃ INTERBLOCARE POZ 85

47. PATINÃ

48. CRABOT VITEZA A 5-A

49.  INEL SIGURANÞÃ
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Fig. 3 Vedere explodatã - diferenþialul ºi carcasa F16 (cinci viteze)

101. LAGÃR CU PINION CONDUS VITEZOMETRU

102. GARNITURA

103. ªURUB-HEX

104. SIGURANÞÃ BUCªÃ REGLAJ RULMENT

CONIC

105. ªAIBÃ

106. ªURUB

107. SIMERING ARBORE DE TRANSMISIE

108. GARNITURÃ TORICÃ

109. BUCªÃ REGLAJ RULMENT CONIC

119. PINION PLANETAR

120. ªAIBÃ  ANTIFRICÞIUNE

121. PINION SATELIT

122. COROANÃ DINÞATÃ DIFERENÞIAL

123. PINION CONDUCÃTOR VITEZOMETRU

124. ªURUB COROANÃ

125. ªTIFT BLOCARE AX SATELIÞI

126. BUCªÃ RULMENT DIFERENÞIAL DREAPTA

127. GARNITURÃ TORICÃ

128. ªURUB FIXARE

110. CÃMAªÃ EXTERIOARÃ RULMENT

CONIC

111. GARNITURÃ CAPAC DIFERENÞIAL

112. CAPAC DIFERENÞIAL

113. ªURUB

114. RULMENT CONIC DIFERENÞIAL

115. AX PINIOANE SATELIÞI

116. INEL (NU APARE)

117. CARCASÃ DIFERENÞIAL

118. ªAIBÃ ELASTICÃ
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Fig. 4 Vedere explodatã � Ansamblu schimbãtor de viteze F16 (cinci viteze)
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Fig. 5  Legendã (cinci viteze)

201. MÂNER SCHIMBÃTOR VITEZE

202. BURDUF FINIÞIE SCHIMBÃTOR VITEZE

203. LEVIER SCHIMBÃTOR VITEZE

204. CLEMÃ FIXARE AX LEVIER SCHIMBÃTOR VITEZE

205. PIESÃ ACÞIONARE

206. BUCªE AX ACÞIONARE

207. PIULIÞÃ FIXARE BUCªÃ

208. ªURUB

209. CARCASÃ LEVIER

210. ªURUBUL CLEMEI DE LEGÃTURÃ

211. ªAIBÃ

212. CLEMÃ

213. BOLÞ DE LEGÃTURÃ REGLABIL

214. TIJÃ DE LEGÃTURÃ PENTRU COMANDA SCHIMBÃTORULUI

215. SUPORT BILE ARTICULAÞIE

216. ªAIBÃ GROVER

217. ELEMENT DE LEGÃTURÃ

218 BURDUF ELEMENT DE LEGÃTURÃ

219. BUCªÃ PROTECÞIE

220. BUCªÃ

221. CLEMÃ

222. BUCªÃ CUPLAJ ÎN �U�

223. CLEMÃ

224. TIJÃ DE COMANDÃ

225. BUCªÃ CU NUCÃ ACÞIONARE

226. ªURUB CAPAC

227. LEVIER INTERMEDIAR

228. ARC DE PRESARE A LEVIERULUI

229. BUCªÃ

230. INEL SIGURANÞÃ

231. LEVIER INTERMEDIAR (NU APARE)

232. ªTIFT (NU APARE)

233. FILTRU BUªON ULEI

234. BUªON ULEI

235. CAPAC TIJÃ COMANDÃ SCHIMBARE VITEZE

236. ªTIFT

237. BOLÞ

238. ELEMENT DE LEGÃTURÃ

239. BOLÞ PIVOTANT

240. BURDUF

241. ÞEAVÃ C-DÃ

242. BILÃ

243. BOLÞ DE BLOCARE

244. BUCªÃ

245. LAGÃR ÞEAVÃ C-DÃ

246. LAGÃR LEVIER
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existeþei unor particule fine de material abraziv, cum ar
fi nisip sau zgurã, antrenate de ulei care provoacã o
uzurã prematurã a rolelor ºi a cãii de rulare. Rulmenþii
cu joc mare dar fãrã spãrturi sau pitting sunt rezultatul
funcþionãrii cu ulei contaminat.

Blocarea
Blocarea rulmenþilor este produsã de particule mari de
materiale strãine înþepenite între role ºi calea de rulare,
provocând rotirea în presaj a uneia din cãile de rulare.
Prestrângerea rulmenþilor cu role de tip normal cu sarcini
peste capacitate, poate provoca blocarea lor.

Pitting
Pitting este rezultatul uzurii normale. Aceasta se prezintã
sub forma unor ciupituri pe suprafaþa de rostogolire.
Pittingul poate apare ºi ca urmare a montãrii defectuoase
sau a pãtrunderii materialelor strãine la montaj.

Spargerea
Spargerea se datoreazã suprastrângerii sau
montajului incorect. Rulmenþii sparþi au fie rolele fie
cãile de rulare sparte sau ciupite. Montarea incorectã
constã în nealiniere sau strângere prea puternicã care
duce la �prãjirea� rulmenþilor.

Rulmenþii roþilor produc un zgomot supãrãtor sau un
scrâºnet strident. Zgomotul va continua la mersul în
pantã cu cutia de viteze decuplatã (la pct mort).
Deoarece rulmenþii nu sunt prestrânºi, aceste zgomote
se vor diminua considerabil când roþile sunt suspendate.

Brinelarea (amprentare tip BRINELL)
Este un defect al cãii de rulare a rulmentului care se
manifestã printr-un �ciocãnit� care se aude la fiecare
douã rotaþii ale roþii, deoarece rolele rulmentului nu au
aceeºi vitezã ca roata.

Acesta este provocat de o strângere excesivã care apasã
rolele (bilele) pe calea de rulare ºi creeazã o �urmã� de
formã triunghiularã sau o amprentã tip �BRINELL�. De
asemenea, poate fi produs prin presarea cãmãºii pe ax
sau pe carcasã cu o altã cãmaºã.

Un efect �BRINELL� fals apare ca urmare a vibraþiei
zonei exterioare de montare a rulmentului. Se identificã
prin uºoare amprente �BRINELL� având un efect de
trepidaþie în rulment la rulare, caracterizat de un zgomot
excesiv de ton jos.

Uzurã anormalã
Un joc mare determinat de o uzurã rapidã apare datoritã

EFECTUL CAUZA PROBABILÃ

a. Arbore de transmisie sau tripode uzate.
b. Butuc lãrgit la pinion planetar.

a. Zgomot la diferenþial.

a. Fixãri motor slãbite.
b. Articulaþie interioarã arbore de transmisie uzatã.
c. Ax pinion sateliþi uzat în carcasã diferenþial.
d. Locaºul în carcasã al butucului pinionului planetar lãrgit.

a. Articulaþie exterioarã arbore de transmisie uzatã.

a. Rulment roatã uzat
b. Arbore de transmisie strâmb.
c. Cauciucuri ovalizate.
d. Cauciucuri dezechilibrate.
e. Uzura fixãrii articulaþiilor pe arborele de transmisie.
f. Unghi incorect al arborelui de transmisie.(pe verticalã.)

a. Rulmenþi arbore primar uzaþi.
b. Rulment debreiere ambreiaj uzat.
c. Pinioane arbore primar uzate.
d. Rulment pinion vitezã I uzat.
e. Rulment pinion vitezã a II-a uzat.
f. Rulment pinion vitezã a III-a uzat.

Bãtãi la viteze mici

Zgomot mai pronunþat la viraje.

Bãtãi la accelerare sau decelerare.

Bãtãi la viraje

Vibraþii

Zgomote la punctul mort cu motorul pornit

3. DIAGRAMÃ DE DIAGNOZÃ
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g. Rulment pinion vitezã a IV-a uzat.
h. Rulment pinion vitezã a V-a uzat.
i. Rulmenþi arbore secundar uzaþi.

a. Angrenajul treaptei I uzat, pinioane fisurate sau cu
dinþi rupþi.

b. Sincronizator 1-2 uzat.
c. Rulment pinion viteza I uzat.
d. Rulmenþi diferenþial uzaþi.
e. Coroanã dinþatã diferenþial uzatã.
f. Levier schimbare viteze ºi articulaþii.

a. Angrenajul treaptei a II-a uzat, pinioane fisurate sau
cu dinþi rupþi.

b. Sincronizator 1-2 uzat.
c. Rulment pinion viteza a II-a uzat.
d. Rulmenþi diferenþial uzaþi.
e. Coroanã dinþatã diferenþial uzatã.
f. Levier schimbare viteze ºi articulaþii.

a. Angrenajul treaptei a III-a uzat, pinioane fisurate sau
cu dinþi rupþi.

b. Sincronizator 3-4 uzat.
c. Rulment pinion viteza a III-a uzat.
d. Rulmenþi diferenþial uzaþi.
e. Coroanã dinþatã diferenþial uzatã.
f. Levier schimbare viteze ºi articulaþii.

Zgomote numai în treapta I.

Zgomote numai în treapta a II-a.

Zgomote numai în treapta a III-a.

Zgomote numai în treapta a IV-a.

Zgomote numai în treapta a V-a.

Zgomote numai la mers înapoi.

Zgomote în toate treptele de viteze.

a. Angrenaj treapta a IV-a uzat, pinioane fisurate sau dinþi rupþi.
b. Sincronizator 3-4 uzat.
c. Rulment pinion viteza a IV-a uzat.
d. Rulmenþi diferenþial uzaþi.
e. Coroanã dinþatã diferenþial uzatã.
f. Levier schimbare viteze ºi articulaþii.

a. Angrenaj treapta a V-a uzat, pinioane fisurate sau dinþi rupþi.
b. Sincronizator 5 uzat.
c. Rulment pinion viteza a V-a uzat.
d. Rulmenþi diferenþial uzaþi.
e. Coroanã dinþatã diferenþial uzatã.
f. Levier schimbare viteze ºi articulaþii.

a. Angrenaj mers înapoi uzat, pinioane fisurate sau cu dinþi
rupþi, bucºa pinionului intermediar de mers înapoi uzatã.

b. Sincronizator 1-2 uzat.
c. Angrenaj prizã arbore primar uzat.
d. Coroanã dinþatã diferenþial uzatã.
e. Rulmenþi diferenþial uzaþi.

a. Insuficient ulei.
b. Rulmenþi uzaþi.
c. Angrenaj disc ambreiaj-prizã ºi/sau prizã-arbore primar

uzat, fisurat sau cu dinþi rupþi.
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a. Legãturi uzate sau prost reglate
b. Comanda scimbãtorului de viteze nu lucreazã corect
c. Siguranþa rulmentului arborelui primar slãbitã sau spartã
d. Furca schimbãtorului uzatã sau îndoitã

a. Carcasa cutiei
b. Gidajul rulmentului de debraiere

a. Carcasa cutiei.
b. Mecanismul de schimbare a vitezelor
c. Întrerupãtorul comandã lãmpi mers înapoi

a. Capac spate ºi carcasã

a. Capace rulmenþi diferenþial
b. Carcasã diferenþial
c. Simeringuri arbori transmisie

a. Ghidajul rulmentului de debraiere
b. Mecanismul de schimbare a vitezelor
c. Sistemul de acþionare a ambreiajului
d. Sincronizator viteza a V-a
e. Sincronizator I-II
f. Sincronizator III-IV
g. Levierul de schimbare a vitezelor ºi tijele de legãturã

a. Ghidajul rulmentului de debraiere
b. Sistemul de acþionare a ambreiajului
c. Pninioanele arborelui primar.
d. Sincronizator viteza a V-a.
e. Pinion/rulment viteza a V-a.
f. Pinion/rulment viteza  I-a.
g. Sincronizator I-II
h. Pinion/rulment viteza a II-a.
i. Pinion/rulment viteza a III-a.
j. Sincronizator III-IV
k. Pinion/rulment viteza a IV-a
l. Pinion intermediar mers înapoi

Alunecãri ce nu privesc angrenajele

Pierderi ulei în zona ambreiajului

Pierderi ulei la mijlocul cutiei

Pierderi ulei în partea stângã a cutiei

Pierderi ulei la diferenþial

Schimbare greoaie a vitezelor

Ciocãnituri de angrenare

4. SERVICE PE VEHICUL
4-1. VERIFICARE NIVEL ULEI

Inspectare (fig 6,7,8)

Cu vehiculul pe o suprafaþã planã ºi cu uleiul din cutie
rece, se demonteazã buºonul(125) ºi se verificã nivelul
uleiului. Uleiul trebuie sã ajungã pânã la marginea de
jos gãurii buºonului, dar e permis sã ajungã ºi pânã la
4mm sub aceasta. Dacã nivelul e scãzut, se adaugã
ulei pentru cutia de viteze manualã SAE80W sau
echivalent prin gura de umplere(234) pânã când începe
sã iasã prin gaura buºonului(125). Se remonteazã
buºonul (125) ºi se strânge bine. Arborele secundar al
cutiei de viteze F16 are canale de ungere a pinioanelor
ºi a sincroanelor ºi acestea apar în Fig 6-8. Pentru o
umplere completã sunt necesari 1,8 litri de ulei.

125. BUªON NIVEL ULEI
234. BUªON UMPLERE ULEI

Fig. 6 Verificare nivel ulei

125

234
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1. CANAL DE UNGERE

Fig. 7 Canalul de ungere al arborelui secundar

1. ORIFICIU DE IEªIRE A ULEIULUI

Fig. 8 Orificii de ieºire a uleiului din arborele
secundar

4-2. ARTICULAÞIE SCHIMBÃTOR VITEZE

Reglare(Fig 4, 9, 10,11, 12 ºi 13)

1) Se deconecteazã cablul bornã negativã baterie.
2) Se poziþioneazã levier schimbãtor viteze(203) la pct mort.
3) Se slãbeºte ºurubul clemei de fixare(210).
4) Se demonteazã buºonul orificiului de blocare  A de

pe capac (235). (Fig 10)
� Se roteºte tija de c-dã pânã când se poate intro-

duce în orificiul A un ºtift de φ 4,7mm pânã intrã
în orificiul corespondent din levierul
intermediar(227).

210. ªURUBUL CLEMEI DE LEGÃTURÃ
239. BOLÞ PIVOTANT

FIg. 9 ªurub clemã de legãturã

  A. ORIFICIU DE BLOCARE
224. TIJÃ DE COMANDÃ

Fig. 10 Buºon orificiu de blocare

5) Se demonteazã burduful(202) de pe consolã pt a se
observa mecanismul comenzii schimbãtorului de viteze.

6) Se plaseazã levierul de schimbare a vitezelor(203)
în poziþia treptelor 1-2, fiind încã la punctul mort.
a. Cu levierul lângã opritor ºi sãgeata în dreptul

semnului, se strânge ºurubul clemei de
fixare(210).

b. Cuplu � 14 Nm.
c. Dupã strângerea la cuplu, ºurubul(210) se va mai

strânge în plus 1/4 pânã la 1/2 turã.
7) Se verificã distanþa între ciocul �A� ºi opritorul �B�

(Fig13) cu levierul în punctul mort aceasta trebuind
sã fie de 3 mm dupã reglaj.

8) Se scoate ºtiftul de φ 4,7mm ºi se monteazã buºonul.
9) Se regleazã distanþa �C� (Fig13) prin rotirea piuliþei

de reglaj �D�. Înaintea reglãrii se vor îndrepta cele 2
cleme de asigurare a piuliþei.
a. Distanþa �C� � 11,6±0,2 mm.
b. Se asigurã piuliþa de reglaj îndoind cele 2 cleme.

10) Se monteazã burduful(202) pe consolã ºi apoi se
centreazã consola.

11) Se conecteazã cablul bornã negativã la baterie.

1

1

210

239

A

224
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Important

� Cu vehiculul staþionat, motorul pornit ºi pedala de
ambreiaj apãsatã, toate vitezele trebuie sã cupleze
uºor.

4-3. LEVIER SCHIMBÃTOR VITEZE

Demontare sau deconectare(Fig 4, 11, 14 ºi 15)

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Profilul central I/P (A) prin tragere în direcþia sãgeþii.
3) Cele douã ºuruburi(B).
4) Capac consolã(C) prin tragere în direcþia sãgeþii.

A. PROFIL CENTRAL I/P
B. ªURUB
C. CAPAC CONSOLÃ
D. BURDUF

Fig. 11 Capac consolã

A. SÃGEATÃ DE ALINIERE
B. CRESTÃTURÃ

Fig. 12 Aliniere levier schimbãtor de viteze

A. CIOC
B. OPRITOR
C. COTÃ
D. PIULIÞÃ DE REGLAJ

Fig. 13 Reglajul levierului schimbãtorului de viteze

5) Mâner levier schimbãtor viteze(201).
6) Se ridicã ansamblul capac consolã ºi levierul(203).
7) Se poziþioneazã levierul(203) în punctul mort.
8) Se roteºte clema(204) în direcþia arãtatã.

a. Se scoate ºtiftul ºi clema(204) de pe levierul
schimbãtor de viteze(203).

b. Se demonteazã levierul schimbãtor de viteze
(203).

Montare sau conectare

1) Se poziþioneazã levierul schimbãtor de viteze(203)
pe piesa(205) ºi se monteazã ºtiftul ºi clema(204).
� Se roteºte clema(204) pentru a se fixa.

2) Se coboarã ºi se monteazã ansamblu capac consolã.
3) Se strâng cele 2 ºuruburi(B).
4) Profilul central I/P(A).
5) Cablu bornã negativã baterie.

204. CLEMÃ FIXARE AX LEVIER SCHIMBÃTOR VITEZE

Fig. 14 Rotirea clemei

A

D

B

C

B

A

A
B

D

C

204
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A. SE TRAGE CÃTRE ÎNAPOI
B. ªURUB
C. CONSOLA SPATE

Fig. 15 Consolã completã

209. CARCASÃ LEVIER
210. ªURUBUL CLEMEI DE LEGÃTURÃ
211. ªAIBÃ
240. BURDUF
241. ÞEAVÃ C-DÃ
244. BUCªÃ
245. LAGÃR ÞEAVÃ C-DÃ

Fig. 16 Þeavã comandã

209. CARCASÃ LEVIER
241. ÞEAVÃ COMANDÃ

Fig. 17 Þeavã comandã ºi carcasã

8) Þeavã c-dã(241) cu carcasã(209).
� Þeava din carcasã.

209. CARCASÃ LEVIER
245. LAGÃR ÞEAVÃ COMANDÃ

FIg. 18 Lagãr þeavã c-dã

244. BUCªÃ
245. LAGÃR ÞEAVÃ C-DÃ

Fig. 19 Bucºã ºi lagãr þeavã comandã

4-4. ÞEAVÃ COMANDÃ, BURDUF, BUCªE
ªI/SAU RULMENÞI

Demontare sau deconectare(Fig 11 ºi 15 ÷ 20)

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Se slãbeºte ºurubul clemei de legãturã(210) ºi se

scoate bolþul de legãturã(213) de pe þeava de c-
dã(241).
� Burduf þeavã c-dã(240).

3) Consolã spate.
4) Se poziþioneazã levierul(203) la punctul mort.
5) Levier(203) cu burduful(202).

� Se roteºte clema(204) în direcþia arãtatã ºi se
scoate ºtiftul din levier.

6) Consolã completã.
7) ªuruburi carcasã(209).

A
B

C

209

210
211

240

241

244

245

209

241

209

245

245

244



CIELO   CUTIE DE VITEZE MANUALÃ ªI AMBREIAJ  8�15

210. ªURUBUL CLEMEI DE LEGÃTURÃ
211. ªAIBÃ
212. CLEMÃ
213. BOLÞ DE LEGÃTURÃ REGLABIL
214. TIJÃ DE LEGÃTURÃ PT C-DÃ SCHIMBORULUI DE VITEZE
220. BUCªÃ
223. CLEMÃ
224. TIJÃ DE C-DÃ
237. BOLÞ
238. ELEMENT DE LEGÃTURÃ
239. BOLÞ PIVOTANT
241. ÞEAVÃ C-DÃ

Fig. 21 Legãturi c-dã schimbãtor viteze

 9) Se extrage bucºa þevii(244) ºi lagãrul(245) din
carcasã(209).

10) Se separã bucºa(244) de lagãrul(245).

Montare sau conectare

1) Bucºã(244) în lagãrul(245).
2) Se preseazã lagãrul(245) în carcasa(209) dinspre

interior.
� Se umple ºanþul interior al bucºei(244) cu vasilinã

siliconicã #1052863 sau echivalentã.
3) Þeavã c-dã(241) prin bucºa(244) în carcasa(209).
4) Se poziþioneazã carcasa(209) ºi teava(241) ºi se

monteazã ºuruburile carcasei(208).
5) Consolã completã.
6) Se poziþioneazã levierul(203) în piesa de

acþionare(205) ºi se monteazã clema cu ºtiftul de
fixare(204).
� Se roteºte clema pentru a se fixa.

7) Burduf(240).
8) Bolþ de legãturã(213) cu þeava de c-dã(241).
9) Se regleazã levierul de schimbare a vitezelor ºi se

strânge ºurubul clemei de legãturã(210) aºa cum s-
a menþionat anterior.

10) Consolã centralã.
11) Cablu bornã negativã baterie.

4-5.TIJÃ DE LEGÃTURÃ PT C-DA SCHIMBÃTOR

Demontare sau deconectare(Fig 21)

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Se scot clemele de plastic de pe suporþii fiecãrui cap

sferic.
3) Folosind o ºurubelniþã, se împinge în exterior tija de

legãturã(214) pt a o separa de suporþii sferelor de
pe bolþurile de legãturã(213 ºi 238).

4) Tijã de legãturã pt c-da schimbãtorului de
viteze(214).

Montare sau conectare

1) Tija de c-dã(214) cu bolþurile de legãturã(213 ºi 238).
� Se preseazã suporþii sferelor pe tijã.

2) Se împing în capetele suporþilor, pt asigurare,clemele
de plastic.

3) Cablu bornã negativã baterie.

223. CLEMÃ
237. BOLÞ

Fig. 21Articulaþie tip cardan cu bolþ ºi cleme

203

204

205

223

237

203. LEVIER SCHIMBÃTOR VITEZE
204. CLEMÃ FIXARE AX LEVIER SCHIMBÃTOR VITEZE
205. PIESÃ ACÞIONARE

Fig. 20 Levier schimbãtor viteze
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217. ELEMENT DE LEGÃTURÃ
220. BUCªÃ
239. BOLÞ PIVOTANT

Fig. 23 Element de legãturã

217. ELEMENT DE LEGÃTURÃ
220. BUCªÃ

Fig. 24 Bucºe ale elmentului de legãturã

legãturã(217).
� Siguranþe inelare de fixare.

2) Bucºele(220) pe elementul(217).
� Se vor unge bucºele cu vaselinã siliconicã.

3) Element(217) ºi se monteazã bolþul pivotant(239).
� Se verificã prinderea clemelor elastice.

4) Bolþ reglabil(213) pe þeava c-dã(241).
5) Bolþ(237) ºi clemã(223) la articulaþia tip cardan.

� Mai întâi se va unge bolþul cu vaselinã siliconicã.
6) Tijã de c-dã(214) dupã cum s-a menþionat anterior.
7) Se regleazã levierul schimbãtor de viteze ºi se strânge

ºurubul clemei de legãturã(212) cum s-a menþionat ante-
rior.

8) Cablu bornã negativã baterie.

4-7. PINION VITEZOMETRU

Demontare sau deconectare(Fig 3)

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Conexiuni cablu vitezometru ºi senzor vitezã.
3) ªurub fixare(103) ºi siguranþã.
4) Pinion vitezometru ºi lagãr(101).
5) Garniturã(102).

Montare sau conectare

1) Garniturã(102).
� Se unge garnitura(102) cu vaselinã subþire.

2) Lagãr ºi pinion (101).
3) ªurubul de fixare(103) ºi placa de siguranþã.

Strângeri

� Se strânge ºurubul(103) la 5 Nm.
4) Conexiuni cablu vitezometru ºi senzor vitezã.
5) Cablu bornã negativã baterie.

4-8. CAPAC TIJE COMANDÃ (235)

Demontare sau deconectare (Fig 4)

Scule necesare:
Suport fixare DC22001

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Se slãbeºte buºonul de umplere(234).
3) Clemã(223) bolþ(237) din articulaþia tip cardan.
4) ªuruburi capac(226).

� Se separã capacul(235) de carcasã.
5) Se vor consulta procedurile de verificare ºi

dezansamblare din capitolul �Reparaþii cutie de viteze
manualã�.

Montare sau conectare

1) Se poziþioneazã capacul(235) ºi garnitura pe
carcasã.

2) ªuruburi capac(226).
� Se strâng ºuruburile(226) la 22 Nm.

3) Bolþ(237) ºi clemã(223) la articulaþia tip cardan.
4) Se verificã ºi se reface nivelul de ulei.

� Se strâng buºoanele(234) ºi (125) Fig 6.
5) Cablu bornã negativã baterie.

4-6.ELEMENT DE LEGÃTURÃ ªI/SAU BUCªE

Demontare sau deconectare(Fig 21 pânã la 24)

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Tija de legãturã(214) aºa cum s-a menþionat ante-

rior.
3) Clemã(223) ºi bolþ(237) din prinderea universalã.
4) Se slãbeºte ºurubul clemei de legãturã(210).

� Se scoate bolþul reglabil(213) de pe þeava(241).
5) Bolþ pivotant(239) cu clemele elastice.
6) Element de legãturã(217) cu bolþurile reglabile(213

ºi 238).
7) Bucºele(219) ºi (220).
8) Siguranþe inelare de fixare a bolþurilor pe levier.

Montare sau conectare

1) Bolþuri reglabile(213) ºi (238) pe elementul de

217

220
239

217

220

220
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4-9. SIMERING ARBORE DE TRANSMISIE

Demontare sau deconectare(Fig 25)

Scule necesare:

Extractor rotule KM-507B
Dorn montare simering KM-519

1) Cablu bornã negativã baterie.
2) Se ridicã vehiculul ºi se suspendã, vezi cap1.

3) Roatã.
4) Scut protecþie.

5) Se demonteazã rotula braþului inferior,vezi cap.3.
6) Se demonteazã rotula bieletei de direcþie, vezi cap.11.

7) Se demonteazã arborele de transmisie din cutia de
viteze, vezi cap.5. La cutia de viteze F16 este
necesar a se folosi scule speciale pt a demonta
arborele de transmisie de la cutia de viteze.

8) Se extrage simeringul arborelui de transmisie.

Montare sau conectare

La cutia F16 este necesar a se folosi un disp. de montare
cu disp. KM-519 pt a monta simeringul pe carcasa
ambreiajului.
1) Simering arbore transmisie cu ciocan de plastic.

� Se unge simeringul cu ulei de cutie curat.

2) Arbore transmisie, vezi cap. 5.
3) Rotulã bieletã de direcþie, vezi cap. 3.

4) Rotulã braþ inferior, vezi cap. 11.
5) Se verificã ºi se reface nivelul de ulei.

6) Scut protecþie.

7) Roatã.
8) Se coboarã vehiculul.

9) Cablu bornã negativã baterie.

A. CIOCAN

Fig. 25 Simering arbore transmisie

A

4-10. ANSAMBLU CUTIE DE VITEZE

Demontare sau deconectare (Fig 1, 26 pânã la
30)

Scule necesare:
Extractor arbore intrare KM-556

Disp. ridicare ºi suspendare motor KM-263
Imbus stea KM-323

Placã presare KM-564

Extractor cu inerþie KM-J-7004

NOTÃ: Dacã se intervine numai pt cutia de viteze
(fãrã diferenþial) trebuie demontate din carcasa cutiei
de viteze capacul spate al cutiei ºi ansamblul placã
cu arborele secundar ºi arborele primar.

 1) Cablu bornã negativã baterie.
 2) Filtru de aer.
 3) Cablu de ambreiaj din furcã, vezi cap. �Ambreiaj�.
 4) Clemã(223) ºi bolþ(237) din articulaþia tip

cardan,Fig21
 5) Conexiuni cablu vitezometru, senzor de vitezã ºi

lumini mers înapoi, Fig 27.
 6) Se slãbeºte ºurubul(210) al clemei de fixare.
 7) Cele 3 ºuruburi superioare de fixare a cutiei de

motor, Fig 26.
 8) Se monteazã  suportul de fixare a motorului, Fig

28.
 9) Se ridicã vehiculul, vezi cap.1.
10) Se demonteazã roþile din faþã.
11) Scut protecþie.
12) Cablu capacitiv de suprimare a interferenþelor de la

cutie.(tresã metalicã de ecranare)
13) Se depreseazã ambele rotule ale bieletelor de

direcþie din pivoþi.
14) Ambii arbori de transmisie din carcasa cutiei de

viteze.
15) Capac spate al cutiei de viteze.
16) Se repereazã, cu vopsea, poziþia de montare a arbo-

relui de intrare în cutie, faþã de arborele primar ºi
se extrage cu disp. KM-556.

17) Se extrage arborele de transmisie stâng.
18) Suport cutie de viteze.
19) Se demonteazã ºuruburile de la suportul stânga mo-

tor, faþã ºi spate ºi cele de jos dintre motor ºi cutie.
20) Se îndepãrteazã cutia de blocul motor prin înclinãri

laterale.

Important

� Cutia va sta numai orientatã cãtre în sus.

Montare sau conectare

1) Când se monteazã cutia de viteze, se introduce mai
întâi arborele de transmisie din dreapta, acesta
nemaiputând fi montat dupã ce cutia a fost cuplatã
la motor.

2) ªuruburile de jos dintre cutie ºi motor, ºi se strâng
conform specificaþiei.
� 60 Nm.

3) ªuruburile suportului din stânga al motorului.

Strângere

� ªuruburi motor la 90 Nm.



8�18  CUTIE DE VITEZE MANUALÃ ªI AMBREIAJ CIELO

A. TREI ªURUBURI DE PRINDERE A CUTIEI DE MOTOR

Fig. 26 ªuruburi de prindere a cutiei de motor

A. CABLU VITEZOMETRU
B. CONECTOR SENZOR VITEZÃ

Fig. 27  Cablu vitezometru/senzor vitezã

Fig. 28 Suport fixare motor

A

A

B

KM-263

A. ªURUB CAP IMBUS STEA
3. SIGURANÞÃ INELARÃ ARBORE DE INTRARE

Fig. 29 Siguranþã inelarã arbore de intrare

A

3

A. ªURUBURI DE FIXARE A MOTORULUI PE SUPORÞI
B. SUPORT DE FIXARE

Fig. 30 Suport stânga de fixare

A

B
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4) Suport stânga faþã ºi ºuruburi.

Strângere

� ªuruburi dinspre cutie ale suportului din faþã 60 Nm.
� ªuruburi dinspre suport 60 Nm.

5) Se introduc ambii arbori de transmisie în cutie (vezi
procedura din cap. 5).

6) Rotule bielete direcþie în pivoþii corespunzãtori ºi se
asigurã cu siguranþe.

7) Se introduc cu grijã danturile arborelui de intrare al
cutiei în dantura discului de ambreiaj ºi în cea a
arborelui primar, cu disp KM-564.
� Pe lungime, dinþii arborelui de intrare trebuie sã

intre în golurile corespunzãtoare de pe discul de
ambreiaj ºi de pe arborele primar. Se vor observa
semnele fãcute anterior cu vopsea.

8) ªurub(67).

Strângere

� ªurub la 15 Nm.
9) Siguranþã inelarã(66).
10) Se monteazã capacul spate al cutiei.
11) Fir de masã la capacul cutiei, buºon(53), ºi cablu

capacitiv de suprimare a interferenþelor.
12) Capac volant ºi ºuruburi.

Strângere

� ªuruburi la 7 Nm.
13) ªurub prindere cutie de motor în partea superioarã.

Strângere

� ªurub la 60 Nm.
14) Scut protecþie.
15) Roþi faþã, ºi se coboarã vehiculul.

Strângere

� Piuliþe roþi 90 Nm.
16) Se conecteazã firele la întrerupãtorul lãmpii de mers

înapoi ºi cablul vitezometrului.
17) Cablul de ambreiaj la furcã ºi se regleazã.(vezi

procedura din capitolul �Ambreiaj�)
18) Cablu bornã negativã baterie.

Inspectare

� Nivel ulei.
� Capacitatea este de 1,8 l. Se va folosi ulei de cutie

manualã DEUTSCH VEEDOL: HD T/M FLUID,
SAE 80.

5. CUPLURI DE STRÂNGERE
ªurub blocare arbore intrare..................................................................................................................15 Nm
ªuruburi prindere cutie de motor............................................................................................................60 Nm
ªuruburi capac volant .............................................................................................................................7 Nm
Suport spate cutie..................................................................................................................................90 Nm
Suport faþã cutie.....................................................................................................................................60 Nm
Suport faþã cutie la lonjeron...................................................................................................................60 Nm
ªuruburi roatã........................................................................................................................................90 Nm
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1. DEZASAMBLARE
Vederile principale ale cutiei de viteze dezasamblatã
apar la paginile 4�8, Fig 1 pânã la 5.

Demontare sau deconectare(Fig 1 ÷ 19,21 ºi 28)

Scule necesare:

Suport KM-113-2

Disp. fixare KM-552

Suport KM-161A

Disp. demontare KM-457A

Disp. cu inerþie KM-J-7004

Disp. fixare siguranþã KM-443A

Extractor KM-556

Extractor KM-553A

Disp. de strângere siguranþe KM-444

1) Buºon de umplere(234) de pe capac(235), Fig 1.

2) ªuruburi(226) de pe capac(235).

� Capac tijã c-dã(235) de pe carcasã(1).

3) Se fixeazã capacul(235) pe disp. de fixare KM-552.

� Se poziþioneazã KM-552 pe KM-113-2, Fig 2.

4) Componente capac tijã c-dã(235) dupã cum urmeazã
(Fig 3):

� Siguranþã inelarã(230).

� Bucºã(229).

� Arc(228).

� Levier intermediar(227).

� Bucºã cu nucã acþionare(225) ºi ºtift(236).

REPARARE CUTIE DE VITEZE MANUALÃ CU CINCI TREPTE
RPO MM5(F16 CINCI VITEZE)

227. LEVIER INTERMEDIAR
235. CAPAC TIJÃ C-DÃ

Fig. 2 Fixare capac tijã c-dã

224. TIJÃ DE COMANDÃ
225. BUCªÃ CU NUCÃ ACÞIONARE
226. ªURUB CAPAC
227. LEVIER INTERMEDIAR
228. ARC DE PRESARE A LEVIERULUI
229. BUCªÃ
230. SIGURANÞÃ INEL
234. BUªON DE UMPLERE
235. CAPAC TIJÃ COMANDÃ
236. ªTIFT

Fig. 3 Ansamblu intermediar de c-dã

227235

KM-113-2

226

235 226

234

226. ªURUB CAPAC
234. BUªON DE UMPLERE
235. CAPAC TIJÃ C-DÃ

Fig. 1 Capac tijã comandã

226226

KM-552
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101. PINION VITEZOMETRU
103. ªURUB-HEX

Fig. 4 Angrenaj vitezometru

88. CONTACT LAMPÃ MERS ÎNAPOI

Fig. 5  Contact lampã mers înapoi

103
101

88

20

1

36

70

77

44

70 KM-552

KM-113-2

20. FURCÃ DE SLECTARE A TREPTELOR 1 ªI 2

Fig. 6 Furcã de slectare a treptelor 1 ºi 2

1. CARCASÃ
36. PLACÃ PORTLAGÃRE
70. ARBORE PRIMAR
77. ARBORE DE INTRARE

FIg. 7 Placã portlagãre

Important

� Piesele rãmase ale capacului nu sunt reparabile,
deci nu se vor demonta.

5) ªurub(103) ºi lagãr cu pinion vitezometru(101) de la
carcasa(1), Fig 4.

6) Contactor lumini de mers înapoi(88), Fig 5.

7) ªuruburi(54) ºi capac spate(51).

� Se cupleazã cutia în viteza a II-a.

8) ªuruburi(65) de fixare a carcasei ºi a placii portlagãre
(36) ºi se scoate placa, Fig 7.

9) Se prinde placa portlagãre(36) la disp. KM-552.

� Se poziþioneazã KM-552 în suportul KM-113-2,
Fig 8.

10) ªuruburi(42) ºi suport cu furca vitezei a 5-a (44) din
placa portlagãre(36), Fig 9.

44. FURCÃ DE SELECTARE A TREPTEI A 5-A
70. ARBORE PRIMAR

Fig. 8 Fixare placã portlagãre
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11) Siguranþã(49) ºi pinion viteza a 5-a de pe arborele
secundar(60), manºon balador(58), butuc
sincronizator(56).

� Se foloseºte extractorul KM-161A, Fig 10.
� colivie cu ace a pinionului vitezei a 5-a(81),

inel(61) ºi ambele semiinele(62), Fig 11.
12) Siguranþã(63) ºi pinion viteza a 5-a de pe arborele

primar (70), cu KM-553A, Fig 12.
� Se poziþioneazã capãtul arborelui primar(70) pe

suport înaintea montãrii extractorului.
13) ªuruburi(41) ºi element de prindere tijã interblocare

(46).
� Se extrage tija din elemetul de prindere.

14) Patru cepuri(33ºi38), cu disp KM457A ºi KM-J-7004,
Fig 14 ºi 15.

60 61 62

83

61

A

64

83

KM-113-2

� Arc(34).
� Tijã poziþionare(35) ºi (37).
� Tijã interblocare(85).
� Tijã inteblocare(40).

15) Bolþul(79) ºi suport(78), Fig 13.
� Se trece cãutãtorul vitezelor prin poziþiile treptelor

a 2-a, a 5-a ºi a 3-a, exact în aceastã ordine.
Când ajunge în poziþia treptei a 3-a, suportul va
fi împins în afarã, Fig 16.

16) ªtifturi de fixare ale furcilor pt. treptele a 3-a/a 4-a
ºi mers înapoi, Fig 17.

� Se sprijinã partea superioarã a axelor furcilor cu
o bucatã de lemn pentru a preveni deterioarea
ghidurilor lor din placa portlagãr.

58. MANªON BALADOR
60. PINION VITEZA A 5-A DE PE ARBORELE SECUNDAR
64. PINION VITEZA A 5-A DE PE ARBORELE PRIMAR

Fig. 10 Demontare pinion viteza a 5-a de pe arborele
secundar

58

60

KM-161A

KM-113-2

64

42. ªURUB
44. FURCÃ SELECTARE VITEZA A 5-A
49. SIGURANÞÃ INELARÃ

Fig. 9 Furcã selectare viteza a 5-a

42

44

49

60. PINION VITEZA A 5-A DE PE ARBORELE SECUNDAR
61. INEL REÞINERE
62. SEMIINELE
81. COLIVIE CU ACE A PINIONULUI VITEZEI A 5-A
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 11 Pinion viteza a 5-a de pe arborele secundar

A. PLACÃ PORTLAGÃRE ROTITÃ CU 180° PE KM-113-2
64. PINION VITEZA A 5-A DE PE ARBORELE PRIMAR
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 12 Demontare pinion viteza a 5-a de pe arborele
primar
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17) Axele furcilor ºi furcile treptei 3 ºi 4 ºi a celei de
mers înapoi din placa portlagãre.

� Manºonul trebuie sã fie în poziþia necuplat.
18) Se scoate din placa portlagãre axul furcii treaptei a

5-a, Fig 18.
19) Siguranþe inelare de fixare a arborelui primar(70) ºi

a celui secundar(83) de placa portlagãre(36).
� Imobilizând arborele secundar, se comprimã

siguranþa inelarã(31) ºi se monteazã KM-443A
pentru a o þine strânsã.

� Siguranþã inelarã(69) de pe arborele primar(70),
Fig 21.

20) Se scoate tija de interblocare(40) din placa
portlagãre(36).

22) Se strânge arborele de mers înapoi(72) între fãlcile
unei menghine(protejându-l), Fig 30.

� Se bate cu grijã placa portlagãre(36) cu un ciocan
de cauciuc pentru a separa arborele de placã.

23) Se demonteazã cele cinci ºurburi de fixare a bucºei
rulmentului diferenþial dreapta(126) de carcasã.

24) Folosind douã ºurubelniþe, se scoate din carcasã
bucºa rulmentului diferenþial dreapta(126).

25) Ansamblu diferenþial:
� ªuruburi(113) ºi capac(112).
� Simeringurile(107).
� Se marcheazã bucºa de reglare a

rulmentului(109) ºi carcasa (vezi Fig 32).
� ªurub(106) ºi siguranþã(104).
� Bucºã reglare rulment(109).
� Ansamblul diferenþial prin deschiderea datã de

capac.

33. CEP MOBIL(21,5 mm)
38. CEP MOBIL (50,4 mm)

Fig. 15 Demontare cepuri mobile

10. FURCÃ COMANDÃ TREPTA A 3-A ªI A 4-A
20. FURCÃ COMANDÃ TREPTA 1-A ªI A 2-A
84. AX FURCÃ TREAPTA A 5-A

Fig. 16 Suportul ºi placa portlagãre

33

38

KM-J-7004

KM-457A

84

20

10

21) Arbore secundar(83), arbore primar(70), pinion de
mers înapoi(73), furca(20) axul furcii(21) a treptelor
1 ºi 2 din placa portlagãre.

33. CEP MOBIL(21,5 mm)
38. CEP MOBIL (50,4 mm)

Fig. 14 Cepurile mobile

41. ªURUB
77. ARBORE PRIMAR
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 13 Prinderea suportului (78)

41

77

83

33
38

33 33
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84. AX FURCÃ TREAPTA A 5-A

Fig. 18 Ax furcã treapta a 5-a

A

9

1020
84

70. ARBORE PRIMAR
77. ARBORE DE INTRARE

Fig. 19 Siguranþe inelare la rulmenþi

70

77

KM-443A

31. SIGURANÞÃ INELARÃ

Fig. 21 Strângere siguranþã inelarã

J-36633

31

40. TIJÃ INTERBLOCARE
70. ARBORE PRIMAR
73. PINION DE MERS ÎNAPOI

Fig. 28 Tijã interblocare

40
70

73

 A. SUPORT DIN LEMN
 9. ªTIFT
10. FURCÃ COMANDÃ TREAPTA A 3-A ªI A 4-A
20. FURCÃ COMANDÃ TREAPTA 1-A ªI A 2-A
84. AX FURCÃ TREAPTA A 5-A

Fig. 17 Demontarea ºtiftului de fixare

70. ARBORE PRIMAR
73. PINION DE MERS ÎNAPOI
83. ARBORE SECUNDAR
84. FURCÃ VITEZA A 5-A

Fig. 29 Pinioane ºi arbori

70

73

83

84
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 A. DORN
 B. CIOCAN
 C. MENGHINÃ
72. AX MERS ÎNAPOI

Fig. 30 Demontare ax de mers înapoi

A

B

C

72

109. BUCªÃ REGLAJ RULMENT
122. COROANÃ DINÞATÃ DIFERENÞIAL

Fig. 31 Bucºã reglaj rulment

109 122

2. REPARARE SUBANSAMBLURI

  A. SEMNE DE REGLARE A BUCªEI
104. SIGURANÞÃ BUCªÃ REGLAJ RULMENT
109. BUCªÃ REGLAJ RULMENT
122. COROANÃ DINÞATÃ DIFERENÞIAL

Fig. 32 Marcare bucºã reglaj rulment

A

104

109 122

2-1. ANSAMBLU ARBORE DE INTRARE/
ARBORE PRIMAR

Demontare sau deconectare(Fig 33 ºi 39)

Scule necesare:
Presã hidraulicã
Disp. montare þeavã de presare
Disp. montare rulmenþi

1) Arbore de intrare(77) din arborele primar(70)
folosind un dorn ºi presa hidraulicã, Fig 33.

2) Siguranþã inelarã (69).
3) Rulment(68) de pe arborele primar(70) folosind un

dorn ºi presa hidraulicã.

Inspectare

� Se curãþã cu solvent, se usucã cu aer.

� Uzuri sau fisuri pe canelura arborelui de
intrare(77). În caz cã existã se înlocuieºte.

A
77

70

� Arborele primar(70) pt zgârieturi, ciobituri,
scobituri, sau ruperi de dinþi ale pinioanelor.

� Rulment(68) pentru o rotire zgomotoasã.
Se înlocuieºte dacã existã aceastã condiþie.
� Dacã nu se pot îndepãrta zgârieturile,

ciobiturile sau scobiturile cu o piatrã abrazivã
finã sau cu hârtie abrazivã, se înlocuieºte
pinionul respectiv cât ºi cel corespondent de
pe arborele secundar.

A

B

68

 A. DORN
70. ARBORE PRIMAR
77. ARBORE DE INTRARE

Fig. 33 Demontare arbore primar ºi arbore de intrare

A. PRESÃ HIDRAULICÃ
B. DORN
68. RULMENT CU BILE ARBORE PRIMAR

Fig. 39 Demontare rulment cu bile arbore primar
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2-2. ANSAMBLU ARBORE SECUNDAR

Demontare sau deconectare(Fig 22 ÷ 27, 45, 46
ºi 50)

Scule necesare:
Presa hidraulicã
Placã cu ºanþ
Disp. montare þeavã de presare
Termometru

NOTÃ: Dacã pinioanele sint deteriorate, întotdeauna
se înlocuiesc ºi pinioanele corespondente de pe
arborele primar. Toate pinioanele,coliviile cu ace ºi
elementele sincronizatoare se demonteazã într-o
singurã direcþie.

18. PINION VITEZA A 2-A
22. BUTUC MANªON BALADOR 1-2
27. INEL SINCRON 1-2
82. COLIVIE CU ACE A PINIONULUI VITEZEI 1-A
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 22 Demontare colivie cu ace pinion viteza 1-a

18

19

22

27

83

82

84

A

68

70

77

A. PRESÃ HIDRAULICÃ
68. RULMENT CU BILE ARBORE PRIMAR
70. ARBORE PRIMAR
77. ARBORE DE INTRARE

Fig. 40 Montare arbore de intrare în arborele primar

68. RULMENT  CU BILE ARBORE PRIMAR
70. ARBORE PRIMAR

Fig. 20 Montare rulment cu bile arbore primar

68

70

Montare sau conectare(Fig 20 ºi 40)

1) Siguranþã inelarã(69), rulment(68) pe arborele
primar(70).
� Mai întâi se poziþioneazã siguranþa inelarã, apoi

rulmentul.
2) Arbore de intrare(77) cu canelura mai scurtã în

arborele primar(70), Fig 40.
� Se poziþioneazã canelurile ºi se împinge în

arborele primar.
� Se sprijinã arborele primar.
� Arborele de intrare trebuie sã fie în poziþia retras

ºi trebuie sã gliseze uºor dupã ce a fost montat.
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16. INEL SINCRON 3-4
17. PINION VITEZA A 3-A
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 24 Demontare pinion viteza a 3-a

 2. RULMENT CU ROLE ARBORE SECUNDAR
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 27 Demontare rulment cu role arbore secundar

2

83

16

17

83

83

92

83. ARBORE SECUNDAR
92. COLIVIE CU ACE A PINIONULUI VITEZEI A 4-A

Fig. 26 Demontare colivie cu ace a pinionului vitezei
a 4-a

17

83

90

 6. PINION VITEZA A 4-A
 7. INEL SINCRON 3-4
 8. ANSAMBLU SINCRONIZATOR
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 25 Demontare ansamblu sincronizator ºi pinion
viteza a 4-a

6

7

8

83

17. PINION VITEZA A 3-A
83. ARBORE SECUNDAR
90. COLIVIE CU ACE  A PINIONULUI VITEZEI A 2-A

Fig. 23 Demontare colivie cu ace pinion viteza a 2-a

NOTÃ: Se marcheazã sincronizatoarele pentru 1-2, 3-
4 ºi a 5-a înainte de dezasamblare pentru a uºura
reasamblarea.

1) Rulment(32), rondelã(30), rulment axial cu ace(29), pin-
ion viteza 1-a(28) ºi colivie cu ace(82), Fig 45.

2) Inel sincronizator(27), siguranþã(26) ºi ºaibã(93), Fig
22.

3) Cu extractorul la presã se depreseazã pinionul vitezei
a 2-a împreunã cu ansamblul sincronizator 1-2((18),
(19), (25), (22)), Fig 46.
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Inspectare

� Se curãþã cu solvent, se usucã cu aer.

� Pinioane(28, 18, 4, 6 ºi 17) pt zgârieturi, ciobituri,
scobituri sau ruperi de dinþi.

� Rulment pentru o rotire zgomotoasã. Se înlocu-
ieºte dacã nu se pot îndepãrta zgârieturile, ciobi-
turile sau scobiturile cu o piatrã abrazivã finã sau
cu hârtie abrazivã, se înlocuieºte pinionul respectiv
cât cel corespondent (de pe arborele primar).

� Componente sincronizator.

4) Colivie cu ace pinion viteza a 2-a, inel de reþinere(61),
semiinele(62), pinion viteza a 3-a(17), colivie cu
ace(91), inel sincronizator(16), siguranþã(26) ºi
ºaibã(93), Fig 23 ºi 24.

 5) La presã, se depreseazã pinionul vitezei a 4-a(6),
Fig 25 ºi 50, ºi ansamblul sincronizator 3-4((7), (15),
(8)) cât ºi colivia cu ace(92), Fig 26.

 6) Se scot : inelul de reþinere(5) cu semiinelele(3) ºi
rulmentul cu role(2), Fig 27.

A

18

22

83

 A. PRESÃ HIDRAULICÃ
18. PINJION VITEZA A 2-A
22. BUTUC MANªON SINCRONIZATOR
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 46 Demontare pinion viteza a 2-a

A

2832

A. DORN
28. PINION VITEZA 1-A
32. RULMENT CU BILE ARBORE SECUNDAR

Fig. 45 Demontare pinion viteza 1-a

� Dinþii pentru uzuri, zgârieturi, ciobituri sau ruperi.
� Craboþi pt uzurã sau deformare. Se înlocuiesc

dacã este cazul.
� Arcuri pt uzurã, rupere sau deformare. Se

înlocuiesc dacã este cazul.
� Dacã nu se pot îndepãrta zgârieturile, ciobiturile

sau scobiturile cu o piatrã abrazivã finã sau cu
hârtie abrazivã, se înlocuiesc componentele res-
pective.

A. PRESÃ HIDRAULICÃ
5. INEL REÞINERE SEMIINELE
6. PINION VITEZA A 4-A

Fig. 50 Demontare pinion viteza a 4-a

A

5

6

Montare sau conectare(Fig 34 ÷ 38, 41 ÷ 44, 48,
52, 55, 56 ºi 57)

NOTÃ: Arborele secundar ºi pinionul sãu sunt
prelucrate dintr-o bucatã. A nu se încerca separarea
lor, se înlocuiesc împreunã. Toate pinioanele,
ansamblurile sincronizatoare ºi siguranþele se
demonteazã într-o singurã direcþie. Toate corpurile
sincronizatoarelor sunt interschimbabile.

A

2

83

Se ung toate piesele componente cu ulei de cutie
manualã curat.
1) Sincronizatoare 1-2 ºi 3-4.

� Arcurile sincronizatoarelor din butuci aºa cum e
arãtat. Se verificã: ca aºezarea capetelor îndoite
ale arcurilor sã se facã în acelaºi crabot ºi în
sensuri opuse, Fig 52.

� Se încãlzesc butucii sincronizatoarelor la 100°C.
2) Rulment cu role arbore secundar(2) pe arborele

secundar(83), Fig 34.
3) Semiinele(3) ºi inel(5).

 A. FAÞA CU DIAMETRU MIC AL
RULMENTULUI CU ROLE

 2. RULMENT CU ROLE ARBORE SECUNDAR
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 34 Montare rulment arbore secundar
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4) Colivie cu ace pinion viteza a 4-a(92), Fig 35.
5) Pinion viteza a 4-a(6) ºi inel sincronizator3-4(7) pe

arborele secundar(83).

2

83

92

 2. RULMENT CU ROLE ARBORE SECUNDAR
83. ARBORE SECUNDAR
92. COLIVIE CU ACE A PINIONULUI VITEZEI A 4-A

Fig. 35 Montare colivie cu ace pinion viteza a 4-a

2

6

7

8

14) Pinion viteza 1-a(28), colivie cu ace(82) ºi inel
sincronizator 1-2(27)pe arbore(83). Pinionul(28) se
monteazã ultimul.

Important

6) Ansamblu sincronizator, Fig 36.

7) ªaibã(93) ºi siguranþã inelarã(26).

8) Colivie cu ace pinion viteza a 3-a(91) pe arbore, Fig
37.

9) Inel sincronizator 3-4(16) ºi pinion viteza a 3-a(17),
Fig 41.

10) Semiinele distanþiere(62) ºi inel reþinere(61), Fig 38.

11) Colivie cu ace pinion viteza a 2-a(90) pe arbore.

12) Inel sincronizator 1-2(19) ºi pinion viteza a 2-a(18),
Fig 42.

13) Ansamblu sincronizator 1-2(25, 23, 24). Se fixeazã
cu ºaiba(93) ºi siguranþa(26), Fig 55.

2. RULMENT CU ROLE ARBORE SECUNDAR
6. PINION VITEZA A 4-A
7. INEL SINCRONIZATOR
8. MANªON BALADOR 3-4

Fig. 36 Montare ansamblu sincronizator 3-4

� Toate pinioanele trebuie sã se roteascã uºor  !

17

61

62

83

 8. MANªON BALADOR 3-4
17. PINION VITEZA A 3-A
83. ARBORE SECUNDAR
91. COLIVIE CU ACE A PINIONULUI VITEZEI A 3-A

Fig. 37 Montare colivie cu ace pinion viteza a 3-a

8

17

91

83

17. PINION VITEZA A 3-A
61. INEL
62. SEMIINELE
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 38 Montare inel ºi semiinele

16) Siguranþa(31) ºi rulmentul cu bile(32) pe arbore, Fig
48 ºi 57.

15) Rulment cu ace(29) ºi rondelã(30) pe arbore(83).
Figura 47 ºi 56.
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23

23

17. PINION VITEZA A 3-A
18. PINION VITEZA A 2-A

Fig. 41 Montare pinion viteza a 2-a ºi a 3-a

17

18

83

82

22

22. MANªON BALADOR 1-2 ªI PINION DE MERS ÎNAPOI
82. COLIVIE CU ACE PINION VITEZA I-A
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 43 Montare colivie cu ace pinion viteza a 4-a

22

19
18
17

17. PINION VITEZA A 3-A
18. PINION VITEZA A 2-A
19. INEL SINCRONIZATOR 1-2
22. MANªON BALADOR 1-2 ªI PINION DE MERS ÎNAPOI

Fig. 42 Montare ansamblu sincronizator 1-2

28

22

22. PINION VITEZA 1-A
28. BUTUC MANªON SINCRONIZATOR

Fig. 44 Montare pinion viteza 1-a

31

30

29

28

23. ARC SINCRONIZATOR 1-2

Fig. 52 Arc sincronizator

28. PINION VITEZA 1
29. RULMENT CU ACE AXIAL PINION VITEZA 1
30. RONDELÃ
31. SIGURANÞÃ

Fig. 47 Montare rondelã ºi rulment cu ace axial
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131. BUCªÃ

Fig. 61 Bucºele axului furcii de debreiere

22 Scule necesare:

Disp. montare demontare KM-304

Disp. montare simering arbore de intrare KM-519

Disp. cu inerþie KM-J-7004

Disp. montare KM-525 pinion kilometraj

1) Cutia se fixeazã pe suportul de cutie.

2) Capac tijã c-dã schimbare viteze(235) de pe carcasa
cutiei � fãrã a se dezasambla.

131

2-3. CARCASA

Demontare sau deconectare(Fig 59, 61, 62, 63
ºi 65)

22. MANªON BALADOR 1-2 ªI PINION DE MERS ÎNAPOI

Fig. 55 Ansamblu sincronizator 1-2

32

32. RULMENT CU BILE ARBORE SECUNDAR

Fig. 48 Montare rulment cu bile arbore secundar

29

83

30

29. RULMENT CU ACE AXIAL AL PINIONULUI VITEZEI 1
30. RONDELÃ
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 56 Rulment cu ace axial ºi rondelã

31

32

31. SIGURANÞÃ
32. RULMENT CU BILE ARBORE SECUNDAR

Fig. 57 Rulment cu bile arbore secundar

129

130

131

131. BUCªÃ
129. MANªON DE GHIDAJ
130. ªURUB

Fig. 59 ªuruburi manºon ghidaj rulment

Fig. 62 Demontare rulment arbore primar

KM-523

KM-304
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3) Ansamblu placã portlagãre(51) prin demontarea
ºuruburilor(52,55,54). A nu se dezansambla.

4) Diferenþialul din carcasã.A nu se dezansambla.
5) Rulmentul de debreiere ºi ghidajul sãu de glisare.
6) Pinionul de antrenare a cablului de kilometraj(123).
7) Capacul ambreiajului de la carcasã. Se demonteazã

ambele bucºe ale furcii de acþionare a rulmentului
de debreiere, Fig 61.

2. RULMENT CU ROLE ARBORE SECUNDAR

Fig. 63 Demontare rulment cu role arbore secundar

2

A. CIOCAN

Fig. 65 Demontare cãmaºã rulment conic

KM-304

KM-451

A

2) Bucºe ale furcii de acþionare a rulmentului de
debreiere. Pintenul de pe fiecare bucºã trebuie sã
intre în adâncitura din carcasa cutiei. Interiorul
bucºelor se unge cu vaselinã pe bazã de bisulfurã
de molibden, Fig 61.

3) Diferenþial.

Strângere

� Bucºã rulment diferenþial dreapta la carcasã cutie
la 25 Nm.

� Inel rulment conic diferenþial la carcasã la 5 Nm.
4) Capac diferenþial la carcasa cutiei.

Montare sau conectare(Fig 64, 66÷69)

1) Capacul ambreiajului la carcasã..

Strângere

� ªuruburi de fixare capac ambreiaj la 7 Nm.

Strângere

� ªuruburi la 15 Nm.
5) Capac tijã c-dã schimbare viteze(235) la carcasa

cutiei.

109. BUCªÃ REGLAJ RULMENT CONIC

Fig. 64 Aºezare cãmaºã exterioarã rulment conic

109

KM-304

KM-451

110. CÃMAªÃ EXTERIOARÃ RULMENT CONIC

Fig. 66 Montare cãmaºã exterioarã rulment conic

DORN("�")

110

KM-525

A. CIOCAN
107. SIMERING ARBORE DE TRANSMISIE

Fig. 67 Simering arbore de transmisie

107

A

Strângere

� ªuruburi capac la 15 Nm.

6) Se monteazã pinionul de antrenare a cablului de
kilometraj.
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7) Ghidaj rulment de debreiere, Fig 59.

Strângere

� 5 Nm.

8) Cutie de viteze; se umple cu ulei. A se vedea
capitolul referitor la cuplurile de strâgere pentru
cuplarea cutiei de viteze la motor.

Fig. 68 Montare rulment cu bile arbore secundar

KM-523

Strângere

� ªuruburi carcasã la 5 Nm.

2-4. ANSAMBLU DIFERENÞIAL

Demontare sau deconectare(Fig 60,70÷76)

Scule necesare:
Presã hidraulicã
Extractor reglabil rulment conic diferenþial
Extractor rulmenþi KM-161A
Disp. prindere diferenþial
Disp. montare KM-525 pinion kilometraj

Disp. KM-522 montare rulment conic diferenþial
Dorn

1) Rulment conic diferenþial(114) folosind adaptoarele

114

117

122

EXTRACTOR KM-161A
GHEARE ªI  ADAPTOR

114. RULMENT CONIC DIFERENÞIAL
117. CARCASÃ DIFERENÞIAL
122. COROANÃ DINÞATÃ DIFERENÞIAL

Fig. 60 Demontare rulment conic diferenþial

114. RULMENT CONIC DIFERENÞIAL
122. COROANÃ DINÞATÃ DIFERENÞIAL

Fig. 70 Demontare rulment conic diferenþial

KM-161A

114122

Fig. 69 Montare rulment arbore primar

KM-523

J 22888 ºi J 35378, Fig 60 ºi 70.
2) ªuruburi(124) ºi coroanã dinþatã diferenþial(122) de

pe     carcasa diferenþialului(117), Fig 71.
� folosind un dorn de alamã, se loveºte uºor
coroana dinþatã diferenþial(122) pentru a se demonta
de pe carcasã(117).
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122. COROANÃ DINÞATÃ DIFERENÞIAL
124. ªURUB

Fig. 71 Coroanã dinþatã diferenþial

122

124

NOTÃ: Întotdeauna se vor înlocui împreunã coroana
dinþatã a diferenþialului ºi arborele secundar. Coroana
dinþatã poate fi schimbatã fãrã a se schimba ºi
pinionul vitezometrului.

  A. ªURUBELNIÞÃ
115. AX PINIOANE SATELIÞI
116. INEL
117. CARCASÃ DIFERENÞIAL

Fig. 73 Inele de fixare

A

115

116

117

117. CARCASÃ DIFERENÞIAL
120. ªAIBÃ ANTIFRICÞIUNE
121. PINION SATELIT

Fig. 74 Pinion satelit ºi ºaibã antifricþiune

117

120

121

� Pinioane pentru dinþi zgâriaþi, ciobiþi sau rupþi.
� Carcasã diferenþial pentru deformãri, ovalizãri ale

gãurilor rotunde. Dacã existã aceste condiþii, se
înlocuieºte.

119

117

117. CARCASÃ DIFERENÞIAL
119. PINION PLANETAR

Fig. 75 Pinion planetar ºi ºaibã

A

117

  A. PUNCTATOR CU Φ 3 MM
117. CARCASÃ DIFERENÞIAL

Fig. 72 Demontare ºtift reþinere ax pinioane sateliþi

4) Pinion conducãtor vitezometru(123) de pe carcasa
diferenþialului(117) prin tãiere(se distruge).
� folosind un dorn de alamã, se loveºte uºor

pinionul(123) cu punctatorul ºi ciocanul.
5) Inele reþinere ºi ax pinioane sateliþi(115) folosind un

punctator cu φ 3 mm ºi un ciocan, Fig 72 ºi 73.
6) Pinioane sateliþi(121) ºi ºaibe(120), Fig 74 ºi 75.
7) Pinioane planetare(119) ºi ºaibe(118), Fig 76.

Inspectare

� Toate piesele se curãþã cu solvent ºi se usucã
cu aer.
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3. ASAMBLARE CUTIE DE VITEZE
Se vor consulta pag. nr. 4�8, Fig(1 pânã la 5) pentru
asamblare ºi Fig 79÷86.

Montare sau conectare(Fig 59 pânã la 86)

Scule necesare:
Suport de fixare

Placa KM-161A

Cleºte de siguranþe KM-443A

Disp. montare rulmenþi pe arborii primar ºi
secundar

1) Se prinde cu ºuruburi placa portlagãre(36) pe su-
portul de fixare ºi se monteazã pe placa KM-113-2,
Fig 80.

2) Ax pinion mers înapoi(72) ºi bila de zãvorâre(71) în
placa portlagãre(36).
� Bila de zãvorâre(71) în gaura plãcii portlagãre(36),

Fig 79.
3) ªtifturi(9) în furca c-dã viteze 1-2(20) ºi în axul furcii.

� Se vor lãsa ºtifturile sã iasã în afarã circa 2 mm.
4) Urmãtoarele componente pe placa portlagãre(36) în

acelaºi timp:
� Arbore de intrare ºi arbore primar.
� Arbore secundar(83) cu axul furcii ºi furca de c-

dã a vitezelor 1-2.
� Pinion de mers înapoi(73).
� Se asigurã arborele secundar(83) ºi arborele

primar(70) pe placa portlagãre(36) cu siguranþe
inelare.

� Se va folosi KM-443A la montarea siguranþelor
5) Se introduc ax furcã mers înapoi(75), furcã mers

înapoi(76) ºi pinion de mers înapoi(73) pe axul
pinionului de mers înapoi(72), Fig 81.

Montare sau conectare(Fig 77 ºi 78)

Înainte de montare se vor unge toate piesele cu ulei de
cutie de viteze manualã.

� Rulmenþii pentru rotire zgomotoasã, cu cãile de rulare
deteriorate. Dacã existã aceste condiþii se înlocuiesc.

� ªaibele elastice pentru uzuri, zgârieturi sau ciobituri.

� Dacã aceste condiþii nu pot fi îndepãrtate cu o piatrã
abrazivã finã sau cu hârtie abrazivã, atunci piesa se
înlocuieºte.

119. PINION PLANETAR
121. PINION SATELIÞI

Fig. 76 Pinioane diferenþial

119

121

114

KM-522
122

114. RULMENT CONIC DIFERENÞIAL
122. COROANÃ DINÞATÃ DIFERENÞIAL

Fig. 78 Rulment conic diferenþial

1) Se prinde carcasa în disp. de prindere diferenþial.
2) ªaibe elastice(118) ºi pinioane planetare(119) în

carcasã(117).
3) ªaibe antifricþiune(120) ºi pinioane sateliþi(121) în

carcasã(117).
� Se rotesc pinioanele în poziþie pentru a se alinia

gãurile lor cu cele din carcasã ale axului(117).
4) Ax pinion(115) în carcasã(117).

� Inele de fixare noi(116) pe ax.
� Se monteazã ºtiftul de de fixare a axului pinioa-

nelor sateliþi în carcasa diferenþialului(117).
5) Pinion conducãtor vitezometru(123) pe carcasa(117)

folosind KM-525.
� Se va încãlzi pinionul la 80°C înaintea montãrii.

6) Coroanã dinþatã diferenþial(122) pe carcasa
diferenþialului(117) folosind presa hidraulicã.
� Se va încãlzi coroana dinþatã la 100°C înaintea

montãrii.
7) ªuruburi coroanã(124).

Strângere

� ºuruburi coroanã la 70 Nm.
8) Rulment conic diferenþial(114) pe carcasã(117)

folosind disp. KM-522 ºi presa hidraulicã.

KM-525

123

117

117. CARCASÃ DIFERENÞIAL
123. PINION CONDUCÃTOR VITEZOMETRU

Fig. 77 Pinion conducãtor vitezometru
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A. DORN
20. FURCÃ COMANDÃ VITEZE 1-2

Fig. 79 Furcã comandã viteze 1-2

A

20

70. ARBORE PRIMAR
73. PINION DE MERS ÎNAPOI
77. ARBORE DE INTRARE
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 80 Arborele primar ºi arborele secundar

70

77 83
KM-113-2

73

A

10

20

KM-113-2

84
 A. SUPORT DE LEMN
10. FURCÃ COMANDÃ VITEZE 3-4
20. FURCÃ COMANDÃ VITEZE 1-2
84. AX FURCÃ VITEZA A 5-A

Fig. 81 ªtift ax furcã

6) Ax furcã viteze 3-4(11) ºi furcã c-dã viteze 3-4(10)
ºi ºtifturi(9) noi.

� Se sprijinã axele cu blocuri de lemn pentru a nu fi
deteriorate când se monteazã ºtifturile, Fig 81.

� Se vor lãsa noile ºtifturi sã iasã în afarã circa 2 mm.

46. ELEMENT DE PRINDERE TIJÃ (POZ85)
77. ARBORE DE INTRARE
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 82 Element de prindere tijã interblocare

77

83

46

10. FURCÃ COMANDÃ VITEZE 3-4
20. FURCÃ COMANDÃ VITEZE 1-2
80. PÂRGHIE INTERBLOCARE
84. AX - FURCÃ VITEZA A5-A

Fig. 83 Pârghia interblocare pe placa portlagãre

1020

80

84

7) Element de prindere tijã(46) pe placa portlagãre(36).

Stângere

� ªuruburi la 7Nm.
8) Se prinde cu ºuruburi suportul cu pârghia pe placa

portlagãre(26), Fig 83.
� ªanþul de pe axul furcii trebuie sã fie aliniat cu

pârghia.
� Se vor acoperi filetele ºuruburilor cu �Loctite�.

Strângere

� ªuruburi la 7Nm.
9) Tije(35), arcuri(34) ºi cepuri(33) în placa

portlagãre(36).
� Cepul lung(38) se monteazã cum este ilustrat.

10) Se poziþioneazã placa portlagãre(36) cu axele dupã
cum este arãtat, Fig 85 ºi 86.
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33. CEP TIJE DE POZIÞIONARE(21,5 MM)
38. CEP(50,4 MM)

Fig. 84 Cepuri

33
33

38

70. ARBORE PRIMAR
77. ARBORE DE INTRARE
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 85 Montare pinion viteza a 5-a

70

77

83

Strângeri

� ªuruburi la 22 Nm.
18) Placã portlagãre cu axele ºi garnitura(87) în

carcasa(1).
19) ªuruburi(65) prin placa portlagãre(36) în carcasa(1)

ºi se strânge.

70. ARBORE PRIMAR
77. ARBORE DE INTRARE
83. ARBORE SECUNDAR

Fig. 86 Montare angrenaj viteza a 5-a

70

77

83

Strângeri

� ªuruburi la 15 Nm.
20) Ansamblu diferenþial în carcasã.
21) Bucºã reglaj rulment(126) ºi (109) ºi garniturã

toricã(108) pânã când diferenþialul nu mai are joc.
Bucºa rulmentului diferenþial dreapta(126) trebuie sã
fie instalatã, iar bucºa reglaj rulment(109) se
acþioneazã cu o sculã specialã.
� Se unge filetul bucºei de reglaj ºi garnitura toricã

cu Loctite 242.

Reglaj

� Prestrângerea rulmenþilor diferenþialului cu cheia
dinamometricã

� Rulmenþi vechi:
� 1 Nm necesar pentru a roti diferenþialul o turã

pe secundã.
� Rulmenþi noi:

� 2 Nm necesar pentru a roti diferenþialul o turã
pe secundã.

� Se strânge sau se slãbeºte bucºa de reglaj a
cãmãºii rulmentului pt a obþine prestrângerea.

22) Siguranþã(104) ºi ºurub(106) pentru a bloca bucºa
de reglaj(109) a rulmentului.

Stângeri

� ªurubul siguranþei la 22 Nm.
23) Capac(112), garniturã(111) ºi ºuruburi(113).

� Specificaþie � 30 Nm.
24) Capac(51), garniturã(50) ºi ºuruburi(52 and 54).

� Specificaþii:
� ªuruburi(52) � 20 Nm.
� ªuruburi(54) � 15 Nm.

25) Capac tijã c-dã viteze(235), garniturã ºi ºuruburi pe
carcasã cu schimbãtorul de viteze la punctul mort.
� Specificaþie � 22 Nm.

11) Pinion viteza a 5-a(64) pe arborele primar(70)
folosind presa hidraulicã.

� Gulerul lung al butucului pinionului cu faþa spre
placa portlagãre(36).

12) Siguranþã inelarã(63) pe arbore primar(70).
13) Semiinele(62) ºi inel reþinere(61) pe arborele

secundar.
14) Rulment cu bile, pinion viteza a 5-a(60) ºi inel

sincronizator(59) pe arborele secundar(83).
15) Ansamblu sincronizator viteza a 5-a(56) pe arbore

secundar(83) folosind presa hidraulicã.
� Pentru montare, se încãlzeºte ansamblul

sincronizator la 100°C.

� Se ung ºuruburile cu Loctite #242 sau echivalent.

16) Siguranþã inelarã(49) pe arborele(83).
17) Furcã vit a 5-a(44) ºi ºuruburi(42) la placa

portlagãre(36).
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4. CUPLURI DE STRÂNGERE
Manºon ghidaj rulment de debreiere ..................................................................................................35 Nm
Coroanã dinþatã diferenþial ................................................................................................................85 Nm
Suport ºtifturi de fixare ...................................................................................................................... 7 Nm
Suport pârghie ..................................................................................................................................30 Nm
Furcã c-dã viteza a 5-a ....................................................................................................................22 Nm
Placã portlagãre................................................................................................................................15 Nm
Bucºã rulment  .................................................................................................................................. 5 Nm
Capac diferenþial ..............................................................................................................................30 Nm
Capac spate(Scurt) ..........................................................................................................................15 Nm
Capac spate(Lung) ...........................................................................................................................20 Nm
Capac tijã c-dã schimbare viteze ......................................................................................................22 Nm
ªuruburi carcasã ................................................................................................................................5 Nm
ªurub siguranþã bucºã reglaj .............................................................................................................22 Nm
ªuruburi capac placã ambreiaj ............................................................................................................7 Nm
Bucºã rulment diferenþial la carcasã ..................................................................................................30 Nm
Ghidaj rulment de debreiere ................................................................................................................5 Nm
Capac spate la arbore secundar ........................................................................................................15 Nm
Lagãr pinion condus la carcasã .........................................................................................................15 Nm
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AMBREIAJUL

1. DESCRIERE GENERALÃ
1-1. COMPONENTE PRINCIPALE

Pãrþile principale ale ansamblului ambreiaj sunt: partea
conducãtoare, partea condusã ºi partea de acþionare.
Fig.1 ºi 2 înfãþiºeazã vederea explodatã a ansamblului
ambreiaj. Carcasa ambreiajului este parte integrantã a
ansamblului cutie de viteze manualã.

1-2. PARTEA CONDUCÃTOARE

Partea conducãtoare este reprezentatã de douã
suprafeþe plane cu prelucrare finã. Una dintre ele este
suprafaþa spate a volantului, iar cealaltã este placa de
presiune. Placa de presiune este inclusã într-un corp
de oþel, care este prins cu ºuruburi de volant.

1-3. PARTEA CONDUSÃ

Partea condusã este reprezentatã de discul de ambreiaj
cu butuc canelat care culiseazã liber de-a lungul
canelurilor arborelui de intrare, prin care, transmite
miscarea de rotaþie arborelui de intrare.
Pãrþile conducãtoare ºi condusã sunt þinute în contact
de cãtre arcul de presiune. Acesatã presiune este
exercitatã de cãtre arcul diafragmã conþinut în ansamblul
placã de presiune.

1-4. PARTEA DE ACÞIONARE

Partea de acþionare constã din pedala de ambreiaj,
cablul de ambreiaj, furca ºi axul furcii de comandã ºi
rulmentul de debreiere(presiune). Când se apasã pe
pedala de ambreiaj pentru a debreia, cablul trage de
levierul exterior al furcii de ambreiaj. Furca pivoteazã
ºi împinge rulmentul de debreiere. Rulmentul va împinge
în arcul diafragmã din ansamblul placã de presiune,
astfel realizând decuplarea ambreiajului(debreierea).

2. DIAGNOZÃ
2-1. VERIFICÃRI PRELIMINARE

Înainte de a se încerca repararea ambreiajului, a cutiei
de viteze sau a ansamblului schimbãtor de viteze, pentru
o defecþiune care nu este evidentã, atât defecþiunea cât
ºi cauza probabilã trebuie identificate. Un procent mare
al problemelor ce apar la ambreiaj ºi la cutia de viteze
manualã îl reprezintã dificultãþile la cuplare, cum ar fi o
cuplare greoaie, zgomote la pinioane,frecãri în cutie sau
blocarea cutiei. La apariþia unei astfel de probleme se
impune o analizã atentã. Se vor executa, în ordinea de
mai jos, urmãtoarele verificãri ºi reglaje înainte de a se
demonta ambreiajul sau cutia de viteze:

Cursa pedalei de ambreiaj
1) Reglarea cursei pedalei de ambreiaj trebuie efectuatã

aºa cum este prezentatã în capitolul acesta la
�Pedala de ambreiaj�.

2) Se verificã miºcarea incompletã datoratã prinderii
ambreiajului ºi anume ºuruburi slãbite sau distruse,
îndoirea suporþilor de fixare sau ruperea cablului.

Timpul de oprire a discului de ambreiaj
1) Se lasã motorul sã funcþioneze în gol cu maneta

schimbãtorului de viteze la punctul mort ºi cu
ambreiajul cuplat.

2) Se debreiazã, se aºteaptã nouã secunde ºi se in-
troduce maneta schimbãtorului de viteze în treapta
de mers înapoi. Nu trebuie sã se audã nici un zgomot
la angrenare. Un astfel de zgomot indicã un reglaj
incorect, o cursã incompletã,o poziþionare greºitã sau
probleme interne cum ar fi: arcuri de amortizare rupte
sau sãrite din locaºurile discului, lamelele arcului
diafragmã îndoite sau rupte, uzuri sau defecte ale
suprafeþei de contact a plãcii de presiune, etc.
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Fig. 1 Pãrþile componente ambreiajului

 1. LEVIER DE DEBREIERE
 2. CLEMÃ
 3. CABLU AMBREIAJ
 4. PIULIÞÃ
 5. ªAIBÃ DE TRECERE
 6. ªAIBÃ
 7. CLEMÃ ELASTICÃ
 8. PIULIÞÃ
 9. ªAIBÃ
10. SUPORÞI PEDALÃ
11. AX PEDALÃ
12. ARC DE READUCERE
13. CAUCIUC PEDALÃ
14. PEDALÃ
15. CAPAC AMBREIAJ

16. ªURUB
17. SIMERING ARBORE DE INTRARE
18. GARNITURÃ TORICÃ
19. MANªON GHIDAJ RULMENT
20. RULMENT DE DEBREIERE
21. FURCÃ
22. BUCªÃ LEVIER DE DEBREIERE
23. ªAIBÃ
24. ªURUB
25. DISC AMBREIAJ
26. PLACÃ DE PRESIUNE
27. ªAIBÃ
28. ªURUB
29. ªURUB

1
2

3

4

5
6

7
8

9 10

11

12

13

14

15
16

17

18
19

20

21
23

24

22

25

26 27

28

22

29
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DEFECT CAUZÃ PROBABILÃ REMEDIU

20. RULMENT DEBREIERE
25. DISC AMBREIAJ
26. PLACÃ DE PRESIUNE
101. VOLANT

Fig. 2 Ansamblu ambreiaj

a. Se corecteazã ceea ce este
necesar.

b. Se regleazã cablul de ambreiaj
.
c. Se reparã sau se înlocuieºte

ceea ce este necesar.
d. Se înlocuieºte discul.
e. Se demonteazã ºi se

monteazã corect. Se ung
braþele furcii cu vaselinã de
rulmenþi.

f. Se reparã sau se înlocuieºte.

g. Se înlocuieºte discul.

a. Se corecteazã.
b. Se reparã sursa pierderilor ºi

se monteazã un disc nou.
c. Se înlocuieºte discul.

d. Se înlocuieºte placa de
presiune sau volantul.

e. Se înlocuieºte placa de
presiune.

f. Se fac 30÷40 porniri normale.
A nu se supraîncãlzi.

g. Se lasã sã se rãceascã.

a. Funcþionare necorespunzã-
toare a schimbãtorului.

b. Cursã necorespunzãtoare a
pedalei.

c. Legãturi slãbite.

d. Disc ambreiaj defect.
e. Ax furcã montat defectuos.

f. Butuc disc ambreiaj blocat pe
canelurile arborelui de intrare.

g. Disc ambreiaj deformat.

a. Funcþionare
necorespunzãtoare

b. Ulei pe discul de ambreiaj.

c. Suprafeþele discului uzate.

d. Placa de presiune sau
volantul deformate.

e. Arcul diafragmã slãbit.

f. Discul nu este aºezat.

g. Discul supraîncãlzit.

20

25

26

101

DIAGNOZÃ

Debreiere necorespunzãtoare
(pedala apãsatã pânã la
podea ºi levierul
schimbãtorului de viteze nu
intrã ºi nu iese uºor din
treapta de mers înapoi).

Patinare
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DEFECT CAUZÃ PROBABILÃ REMEDIU

Trepidare(Rãpãit)

Huruit(zgomot în cutie)

Zgomot la rulmentul de
debreiere cu ambreiajul
complet cuplat.

Zgomote

Pedala rãmâne apãsatã la
decuplare

a. Articulaþia sau rulmentul de
debreiere blocate.

b. Arcuri slãbite în placa de
presiune.

Efort mare la pedalã a. Articulaþie blocatã.

b. Disc uzat.
c. Cablu uzat.

a. Se corecteazã pierderile ºi se
monteazã un disc ambreiaj
nou.

b. Se înlocuieºte arborele de
intrare.

c. Se înlocuiesc placa de
presiune sau volantul.

d. Se rãzuie dacã e de
suprafaþã. Se înlocuiesc
piesele arse.

a. Se înlocuieºte placa de presiune.
b. Se demonteazã ºi

remonteazã corect.
c. Se eliminã cauza pierderii de

ulei ºi se înlocuieºte discul.
d. Se înlocuieºte discul.

a. Se corecteazã ce e necesar.
b. Se curãþã, se unge, se

verificã bavuri, fisuri, etc.
c. Se demonteazã ºi se

monteazã corect.
d. Se schimbã arcul.

a. Se schimbã rulmentul.
b. Se demonteazã ºi se

monteazã corect. Se ung
puþin degetele furcii la
contactul cu rulmentul de
debraiere.

a. Se ung ºi se deblocheazã.
b. Se înlocuieºte placa de

presiune.

a. Se unge ºi se deblocheazã
articulaþia.

b. Se înlocuieºte discul.
c. Se înlocuieºte cablul.

a. Ulei pe suprafeþe. Suprafeþe
arse sau lustruite.

b. Caneluri arbore de intrare
uzate.

c. Placã de presiune sau volant
uzate.

d. Rãºinã arsã(din disc) pe
volant sau pe placa de
presiune.

a. Arcuri de revenire slãbite.
b. Furca de debreiere slãbitã.

c. Ulei pe discul de ambreiaj

d. Arcurile discului de ambreiaj
deteriorate.

a. Funcþionare incorectã.
b. Rulment de debreiere blocat.
c. Levierul de debreiere montat

incorect.
d. Arc readucere rulment

debraiere sllãbit sau rupt

a. Rulment de debraiere uzat.
b. Levierul de debraiere montat

incorect .
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2. CLEMÃ
3. CABLU DE AMBREIAJ
4. PIULIÞÃ

Fig. 3 Mãsurarea capãtului cablului de ambreiaj

2. CLEMÃ
3. CABLU DE AMBREIAJ
4. PIULIÞÃ

Fig. 4 Prindere levier debreiere de cablu de ambreiaj

3. REPARAÞIE PE VEHICUL
3-1. CABLU DE AMBREIAJ

Demontare sau deconectare(Fig 3 pânã la 6)

1) Cablu bornã negativã baterie.

Mãsurare

� Partea filetatã de la capãtul cablului de ambreiaj
dinspre levierul de debreiere. Se noteazã
rezultatul pentru a putea face un reglaj preliminar
al cablului de ambreiaj.

2) Cablu de ambreiaj(3) de la levierul de debreiere(1)
prin demontarea:
� Clemei(2).
� Piuliþei(4).

3) Pedalã de ambreiaj prin demontarea :

 7. CLEMÃ ELASTICÃ
 8. PIULIÞÃ
 9. ªAIBÃ
11. AX PEDALÃ
12. ARC DE READUCERE

Fig. 5 Prinderea pedalei de ambreiaj

 3. CABLU DE AMBREIAJ
12. ARC DE READUCERE
14. PEDALÃ DE AMBREIAJ

Fig. 6 Prindere cablu de ambreiaj de pedalã

3

14

12

78

9

11

12

2

3

4

3 2 4

� Arcului de readucfere(12) din suportul pedalei(10).
� Arcului(7).
� Piuliþei(8).
� ªaibei(9).
� Axului(11).
� Pedalei(14).

4) Arc de readucere(12) ºi cablu de ambreiaj(3) de la
pedalã(14).

6) Cablu de ambreiaj(3) prin tragere din compartimentul
motor.

Montare sau conectare

1) Cablu de ambreiaj(3) dinspre compartimentul motor
prin tablierul faþã.



8�44  CUTIE DE VITEZE MANUALÃ ªI AMBREIAJ CIELO

� Se monteazã ºaiba de trecere(5) ºi ºaiba(6) pe
cablul de ambreiaj.

2) Cablu de ambreiaj(3) ºi arcul de readucere(12) la
pedalã(14).

Reglaj(Fig 7 ºi 8)

1) Se mãsoarã ºi se noteazã distanþa de la centrul
pedalei de ambreiaj la marginea exterioarã de jos a
volanului.

2) Se apasã complet pedala de ambreiaj. Se mãsoarã
ºi se noteazã distanþa de la pedala de ambreiaj la
marginea exterioarã a volanului.

3) Se scade rezultatul primei mãsurãtori din cel al celei
de-a doua mãsurãtori, determinând astfel cursa
pedalei de ambreiaj.
� Aceasta trebuie sã fie între 138-146 mm.
� Dacã nu se încadreazã, se demonteazã clema(2)

ºi se regleazã din piuliþa(4) pentru a aduce
valoarea cursei între limitele specificate.

� Se monteazã clema(2).

Important

� La un reglaj corect, pedala de ambreiaj va fi mai
sus decât pedala de frânã ºi nu va exista joc în
funcþionarea pedalei de ambreiaj.

� Pe mãsurã ce se uzeazã ambreiajul, pedala de
ambreiaj se va ridica spre ºofer.

3-2. PEDALA DE AMBREIAJ

Demontare sau deconectare(Fig 4 pânã la 6)

1) Cablu bornã negativã baterie.

Mãsurare

� Partea filetatã de la capãtul cablului de ambreiaj
dinspre levierul de debreiere. Se noteazã
mãsurãtoarea.

2) Cablu de ambreiaj(3) de la levier de debreiere(1)
demontând :
� Clema(2).
� Piuliþa(4).

3) Pedalã de ambreiaj, demontând :
� Arcul de readucere(12) din suportul(10).
� Clema elasticã(7).
� Piuliþa(8).
� ªaiba(9).
� Axul(11).
� Pedala(14).

4) Arc de readucere(12) ºi cablu(3) de la pedalã(14).

Montare sau conectare

1) Cablu de ambreiaj(3) ºi arc de readucere(12) la
pedalã(14).

2) Se unge axul(11) cu vaselinã #1052349, sau
echivalentã.

3) Pedalã(14) în suport(10).
4) Ax(11) prin suport(10) ºi pedalã(14).

� ªaibã(9).
� Piuliþã(4).
� Clemã elasticã(7).
� Arc de readucere(12) la suport(10).

5) Cablu de ambreiaj(3) la levier de debreiere(1).

3) Pedalã(14) în suport(10).
4) Ax(11) prin suport(10) ºi pedalã(14).

� Se unge axul cu vaselinã tip nr. 1052349 sau
echivalentã, înaintea montãrii.

� ªaibã(9).
� Piuliþã(4).
� Clemã elasticã(7).
� Arc de readucere(12) la suport(10).

5) Cablu de ambreiaj(3) la levier de debreiere(1).
6) Piuliþã(4) pe cablu, conform mãsurãtorii fãcute la

demontare.
7) Se regleazã cablul de ambreiaj.
8) Clemã(2).
9)  Cablu bornã negativã baterie.

A. PRIMA MÃSURÃTOARE LA PEDALA DE AMBREIAJ

Fig. 7 Prima mãsurãtoare la pedala de ambreiaj

B. A DOUA MÃSURÃTOARE LA PEDALA DE AMBREIAJ

Fig. 8 A doua mãsurãtoare la pedala de ambreiaj

A

B
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 8) Clemã(2).
 9) Cablu bornã negativã baterie.

3-3. DISC DE AMBREIAJ, PLACÃ DE
PRESIUNE, FURCÃ, LEVIER DE
DEBREIERE, RULMENT DE
DEBREIERE, MANªON GHIDAJ
RULMENT DE DEBREIERE ªI/SAU
BUCªE AX LEVIER DE DEBREIERE

Demontare sau deconectare(Fig 9 pânã la 20)

Scule necesare:
Disp. montare/demontare buºon cu cap S=17mm
Cheie imbus stea KM-323
Disp. de fixare KM-552
Disp. cu inerþie KM-J-7004
Set de 3 cleme KM-526A
Disp. montare/demontare KM-304
Dorn
Disp. montare simering arbore de intrare KM-518

1) Cablu bornã negativã baterie.

Mãsurare

� Partea filetatã de la capãtul cablului de ambreiaj
dinspre levierul de debreiere. Se noteazã
rezultatul pentru a putea face un reglaj preliminar
al cablului de ambreiaj.

2) Cablu de ambreiaj(3) de la levier de debreiere(1)
demontând:
� Clemã(2).
� Piuliþã(4).

3) Se ridicã vehiculul, ºi se sprijinã corect (vezi cap.1).
4) Scut protecþie.
5) Roatã stânga faþã.
6) Capac spate cutie viteze.
7) Siguranþã inelarã interioarã(102) de la capãtul

arborelui de intrare(104).
� Se marcheazã poziþia arborelui de intrare faþã de

arborele primar.
8) ªurub(103), folosind KM-323 din capãtul arborelui

de intrare.
9) Se monteazã KM-J-7004 în capãtul arborelui de

intrare.
� Se extrage arborele de intrare din arborele primar.

10) ªuruburi(16) ºi capac ambreiaj(15).
11) Se impinge în spate levierul de debreiere(1) ºi se

monteazã una din cele trei cleme elastice de presare
KM-526A pe placa de presiune(26).
� Se roteºte volantul 120° ºi se monteazã a doua clemã.
� Se roteºte volantul 120° ºi se monteazã a treia clemã.

Important(Fig 1)

� Placa de presiune ºi discul de ambreiaj nu pot fi
demontate fãrã a avea prinse cele trei cleme.

12) ªuruburi(28) ºi ºaibe(27).
� Se sprijinã placa de presiune(26) când se

demonteazã ultimul ºurub.
13) Disc de ambreiaj(25) ºi placã de presiune(26).
14) ªurub furcã de debreiere(24) ºi ºaibã(23).

102. SIGURANÞÃ INELARÃ
103. ªURUB

Fig. 9 Siguranþã inelarã arbore de intrare

Fig. 10 Extragerea arborelui primar

Fig. 11 Arcul plãcii de presiune a ambreiajului

6) Piuliþã(4) pe cablu la distanþa mãsuratã la demontare.
7) Se regleazã cablul de ambreiaj.

102

103

KM-552
KM-J-7004

KM-526A
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24. ªURUB

Fig. 12 ªurub furcã de debreiere

19. MANªON GHIDAJ RULMENT
29. ªURUB

Fig. 13 ªuruburi fixare manºon ghidaj rulment

Fig. 14 Demontare bucºã ax levier de debreiere

15) Se trage axul levierului de debreiere(1) în sus, afarã
din cutia de viteze.

22. BUCªÃ AX LEVIER DE DEBREIERE

Fig. 15 Montare bucºã ax levier de debreiere

16) Furcã(21) ºi rulment de debreiere(20) de pe
manºonul ghidaj(19).

17) ªuruburi manºon ghidaj(29) ºi manºon ghidaj
rulment(19).
� Simering arbore de intrare(17) din manºon ghidaj

rulment(19).
� Garniturã toricã(18) din ºanþul din cutia de viteze.

18) Bucºele(22) ale axului furcii de debreiere.
� Se foloseºte dispozitivul KM-304 ca dorn pt a

scoate bucºele.

Montare sau conectare

1) Bucºele axului furcii de debreiere(22).
� Se foloseºte dispozitivul KM-304 ca dorn pt a in-

troduce bucºele.
� Se ung bucºele cu vaselinã #1052349.

2) Simering arbore de intrare(17) în manºon ghidaj
rulment(19).
� Se foloseºte dispozitivul de montat simeringul

KM-518
3) Manºon ghidaj rulment(19) cu garnitura toricã(18) ºi

ºuruburi(29) manºon ghidaj.

Strângere

� ªuruburi la 5 Nm.
� Se unge suprafaþa cu vaselinã #1052349, sau

echivalentã.
4) Se unge la interior rulmentul de debreiere(20) cu

vaselinã #1052349, sau echivalentã.
5) Rulment de debreiere(20) cu furca de debreiere(21)

pe manºonul de ghidaj(19).
6) Axul furcii de debreiere(1) din partea superioarã a cutiei.

� Se introduce axul levierului de debreiere în furca
de debreiere(21).

� Se poziþioneazã furca pe ax ºi se monteazã
ºaiba(23) ºi ºurubul(24).

Strângere

� ªurub la 35 Nm.
7) Se poziþioneazã placa de presiune nouã(26) în presã.

� Pentru a monta cele trei cleme elastice KM-526A
acestea se împing cu degetele la distanþe egale
pe circumferinþa plãcii.

24

19

29

DORN

KM-304

DORN

KM-304

22
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19. MANªON GHIDAJ RULMENT DE DEBREIERE

Fig. 16 Etanºare arbore de intrare

 A. PRESÃ
 26. PLACÃ DE PRESIUNE

Fig. 17 Montare disp. KM-526A

  A. SEMNE DE POZIÞIONARE
 26. PLACÃ DE PRESIUNE
101. VOLANT

Fig. 18 Semne de poziþionare

8) Se poziþioneazã placa de presiune(26) ºi discul de
ambreiaj(25) pe volant.

� Partea alungitã a butucului discului de ambreiaj
cu faþa spre cutia de viteze.

� Se ung canelurile discului de ambreiaj cu vaselinã
tip nr. 1052349, sau echivalentã.

� Se aliniazã semnele de pe placa de presiune cu
cele de pe volant.

� Se monteazã pe suport cele douã ºaibe(27) ºi
ºuruburile(28) diametral opus.

Strângere

� ªuruburi la 15 Nm.
� Se aliniazã canelurile discului de ambreiaj cu cele

ale arborelui de intrare în timp ce se menþine
alinierea semnelor de pe arborele de intrare cu
cele de pe arborele primar.

9) ªuruburi ºi ºaibe rãmase ale plãcii de presiune.

Strângere

� ªuruburi la 15 Nm.

DC22018

DISP. MONTARE SIMERING ARBORE
DE INTRARE

19

A26

A

26

101

10) Se introduce arborele de intrare în arborele primar.
� Se foloseºte KM-J-7004

11) ªurub(103) în capãtul arborelui de intrare folosind
KM-323.

Fig. 20 Introducere arbore de intrare în arbore primar

KM-J-7004
KM-552

26. PLACÃ DE PRESIUNE
104. ARBORE DE INTRARE

Fig. 19 Poziþionare disc de ambreiaj

26

104
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Strângere

� ªurub la 15 Nm.
12) Siguranþã inelarã(102) la capãtul arborelui de intrare.

� Muchia ascuþitã a siguranþei spre capac.
13) Se monteazã capacul spate cu o garniturã de etan-

ºare nouã.
14) Se demonteazã cele trei cleme elastice DC22018.
15) Capac ambreiaj(15) cu ºuruburi.
16) Se completeazã uleiul în cutia de viteze. Vezi cap. 4.

Strângere

� ªuruburi la 7 Nm.

17) Scut protecþie.
18) Roatã stânga.
19) Se coboarã vehiculul.
20) Cablu de ambreiaj(3) la levierul de debreiere(1).
21) Piuliþã(4) pe cablu, la distanþa mãsuratã la demontare.
22) Se regleazã cablul de ambreiaj.
23) Clemã(2).
24) Cablu bornã negativã baterie.

4. SPECIFICAÞII
Strângere ºuruburi manºon ghidaj rulment de debreiere .........................................................................5 Nm
Strângere ºurub furcã pe ax levier de debreiere ..................................................................................35 Nm
Strângere ºuruburi de montare a plãcii de presiune pe volant ...............................................................15 Nm
Strângere ºurub arbore de intrare .......................................................................................................15 Nm
Strângere ºuruburi capac ambreiaj .................................................................... ...................................7 Nm
Cursa pedalei de ambreiaj .....................................................................................................142 mm±4 mm
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AMBREIAJUL CU ACÞIONARE HIDRAULICÃ

1. REPARAÞIE PE VEHICUL

Fig. 1 Componentele ambreiajului cu acþionare hidraulicã

 1. LEVIER DE DEBREIERE
 2. ªURUB
 3. ªAIBÃ ELASTICÃ
 4. ªURUB
 5. ªAIBÃ PLATÃ
 6. PIULIÞÃ
 7. ªURUB
 8. SUPORT CILINDRU DE DEBREIERE
 9. CILINDRU DE DEBREIERE
10. ªAIBÃ DE CUPRU
11. ªURUB
12. RACORD
13. CLEMÃ
14. CLEMÃ
15. CONDUCTÃ
16. POMPÃ DE AMBREIAJ
17. ªAIBÃ DE CUPRU
18. CONECTOR FURTUN(ªTUÞ)
19. COLIER
20. REZERVOR

21. FURTUN
22. ªURUB
23. SUPORT REZERVOR
24. PIULIÞÃ
25. ªTIFT DESPICAT
26. CLEMÃ
27. ARC DE READUCERE
28. BUCªÃ
29. TAMPON OPRITOR
30. PEDALÃ DE AMBREIAJ
31. GARNITURÃ PEDALÃ
32. AX
33. ªAIBÃ
34. PIULIÞÃ
35. ªTIFT ELASTIC
36. SUPORT PEDALÃ DE AMBREIAJ
37. ªURUB
38. PIULIÞÃ
39. FLANªÃ CAPAC
40. CAPAC  AMBREIAJ

41. ªURUB
42. SIMERING ARBORE DE INTRARE
43. GARNITURÃ TORICÃ
44. MANªON GHIDAJ RULMENT
45. RULMENT DE DEBREIERE
46. FURCÃ
47. BUCªÃ
48. ªAIBÃ
49. ªURUB
50. DISC DE AMBREIAJ
51. PLACÃ DE PRESIUNE
52. ªAIBÃ
53. ªURUB
54. ªURUB
55. PIULIÞÃ
56. BUCªÃ
57. TIJÃ ÎMPINGÃTOARE
58. PIULIÞÃ DE BLOCARE
59. ªURUB DE AERISIRE
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1-1. PEDALÃ DE AMBREIAJ

Mãsurãtoare

1) Se mãsoarã distanþa din centrul pedalei de ambreiaj
pânã la marginea exterioarã a volanului ºi se noteazã
rezultatul mãsurãtorii.

A. PRIMA MÃSURÃTOARE LA PEDALA DE AMBREIAJ

Fig. 2 Prima mãsurãtoare la pedala de ambreiaj

2) Se apasã complet pedala de ambreiaj.
Se mãsoarã distanþa dintre pedalã ºi volan ºi se
noteazã rezultatul mãsurãtorii.

B. A DOUA MÃSURÃTOARE LA PEDALA DE AMBREIAJ

Fig. 3 A doua mãsurãtoare la pedala de ambreiaj

3) Se scade din rezultatul celei de-a doua mãsurãtori
rezultatul primei mãsurãtori.
� Specificare: 130 la 136 mm
� Dacã nu se încadreazã în specificare, se regleazã

pedala de ambreiaj.

Reglare

1) Se regleazã cursa pedalei de ambreiaj prin slãbirea
piuliþei de blocare(38) ºi rotirea ºurubului opritor(37).

Reglare

1) Se acþioneazã frâna de parcare.
2) Se porneºte motorul ºi se lasã sã meargã în gol.
3) În timp ce se trece schimbãtorul în poziþia de mers

înapoi, se apasã uºor pedala de ambreiaj ºi se
mãsoarã distãnþa de la punctul în care este auzit
zgomotul cuplãrii ºi punctul în care pedala de
ambreiaj este complet apãsatã.
� Mãsuratoare: Peste 25 mm.

4) Dacã nu se încadreazã în specificaþii,se verificã
urmãtoarele:
a. Înãlþimea pedalei de ambreiaj.
b. Cursa liberã a pedalei de ambreiaj.
c. Existenþa aerului în sistem.
d. Placa ºi discul de ambreiaj.

Fig. 5 Cursa liberã a pedalei de ambreiaj

Reglare

1) Se regleazã cursa liberã a pedalei slãbind piuliþa de
blocare(58) ºi rotind tija împingãtoare(57).
� Cursa liberã a pedalei de ambreiaj: 8-15 mm.

2) Dupã reglare, se strânge piuliþa de blocare(58).
3) Cursa liberã a pedalei de ambreiaj: se apasã uºor,

cu mâna, pedala de ambreiaj ºi se mãsoarã distanþa
la care se simte opunerea de rezistenþã.

30. PEDALÃ AMBREIAJ
37. ªURUB
38. PIULIÞÃ DE BLOCARE

Fig. 4 Reglare cursã pedalã de ambreiaj

A

B

30

37

38

57
58

57. TIJÃ ÎMPINGÃTOARE
58. PIULIÞÃ DE BLOCARE
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Fig. 6 Mãsurarea punctului de debreiere

5) În timp ce se apasã pedala de ambreiaj, se slãbeºte
ºurubul de aerisire pânã când începe sã dea afarã
lichidul. Dupã aceasta se strânge ºurubul de aerisire.

6) Se repetã pasul 4 pânã când se eliminã bulele de
aer din lichid.

7) Dupã terminare operaþiei de aerisire, se umple
rezervorul cu lichid de frânã pânã la nivelul �MAX".

1-3. POMPÃ DE AMBREIAJ

Demontare sau deconectare

1) Înaintea deconectãrii furtunului de la rezervor, se va
scoate lichidul din rezervor.

2) Se demonteazã colierele(19) dinspre pompã ºi se
demonteazã furtunul de la rezervor(21).

3) Se deconecteazã conducta(15) de la pompã folosind
o cheie fixã.

4) Se deconecteazã tija împingãtoare(57) a pompei de
la pedala de ambreiaj(înaintea deconectãrii, trebuie
demontate arcul de readucere(27), clema(26) ºi
ºtiftul despicat(25) .

5) Se demonteazã cele 2 ºuruburi ale suportului pompei
ºi se trage pompa, în afarã, în direcþia compartimen-
tului motor.

15. CONDUCTÃ
16. POMPÃ
19. COLIER
20. REZERVOR
55. PIULIÞÃ
57. TIJÃ ÎMPINGÃTOARE

Fig. 8 Demontarea pompei ambreiaj

 9. CILINDRU DE DEBREIERE
59. ORIFICIU DE AERISIRE

Fig. 7 Aerisirea sistemului hidraulic de acþionare a
ambreiajului

1-2. AERISIREA

1) Sistemul hidraulic de acþionare a ambreiajului trebuie
aerisit datoritã pãtrunderii aerului  la repararea
conductelor, etc. Aceastã aerisire se face cum este
arãtat mai jos.

2) În timpul aerisirii, nivelul lichidului trebuie sã fie
meþinut la �MIN� sau mai mare.

3) Se ataºeazã un furtun de vinilin la orificiul de aerisire
iar celãlalt capãt într-un recipient de sticlã umplut
pânã la jumãtate cu lichid de frânã.

4) Se apasã, uºor, pedala de ambreiaj de câteva ori.

A

B

25mm

9

59

15

16

19

20

55

57
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3) Se verificã uzura sau deteriorarea tijei împingãtoare.
Se va înlocui dacã este necesar.

Asamblare

1) Se ung cu lichid curat garniturile ºi interiorul pompei
de ambreiaj ºi apoi se asambleazã.

2) Se introduce ansamblul piston(62) în cilindrul
pompei.

3) Se asambleazã ansamblul tijã împingãtoare cu
siguranþa de reþinere a pistonului.

Fig. 11 Puncte de ungere cu lichid de ambreiaj

Montare

1) Se monteazã pompa de ambreiaj pe caroserie ºi se
strînge piuliþa de blocare(58).

Dezasamblare

1) Se demonteazã burduful ºi cu un cleºte de siguranþe
se scoate siguranþa de reþinere a pistonului.

2) Se demonteazã tija împingãtoare ºi ansamblul pis-
ton(60).

Fig. 10 Demontare pompã ambreiaj

Inspectare

1) Se verificã uzura sau deteriorarea cilindrului pompei
ambreiajului ºi/sau pistonului.
NOTÃ: Se constatã dacã cilindrul face un zgomot
strident ºi funcþioneazã incorect. Dacã da, se
înlocuieºte ansamblul cilindru.

2) Se verificã uzura sau deteriorarea garniturii de
presiune ºi jocurile dintre aceasta piston ºi cilindru.
Dacã existã vreo problemã, lichidul se va înlocui.

Fig. 9 Pompã de ambreiaj

15. PIULIÞÃ

16. POMPÃ AMBREIAJ

17. ªAIBÃ DE CUPRU

18. CONECTOR FURTUN(ªTUÞ)

19. COLIER

20. REZERVOR

21. FURTUN

55. PIULIÞÃ

57. TIJÃ ÎMPINGÃTOARE

58. PIULIÞÃ DE BLOCARE

60. ANSAMBLU PISTON

61. OPRITOR

62. SIGURANÞÃ

63. BURDUF
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2) Folosind o cheie fixã, se conecteazã conducta(15)
la pompã.

3) Se conecteazã furtunul de la rezervor(21) la pompã
ºi se strânge colierul(19).

4) Se conecteazã tija împingãtoare la pedala de
ambreiaj (30) dupã conectarea ºtiftului despicat(25)
cu clema (26), apoi se conecteazã arcul de
readucere(27).

NOTÃ: Se ung cu vaselinã tija împingãtoare ºi
piesele de prindere a pedalei de ambreiaj.

5) Dupã montare, se face aerisirea, se regleazã pedala
de ambreiaj ºi se umple cu lichid rezervorul.

1-4. CILINDRUL DE DEBREIERE

Demontare sau deconectare

1) Se deconecteazã furtunul de la cilindrul de debreiere
prin demontarea ºurubului(11) folosind o cheie fixã.

2) Se demonteazã ºuruburile(7) de prindere a cilindrului
de debreiere ºi se scoate acesta din suportul(8).

3) Se demonteazã ansamblul piston.
Dacã nu poate fi demontat uºor, se va sufla aer sub
presiune pe orificiul de prindere a furtunului, pentru
a-l împinge în afarã.

 9. CILINDRU DE DEBREIERE
57. TIJÃ ÎMPINGÃTOARE
59. ªURUB DE AERISIRE
64. CAPÃCEL
65. GARNITURÃ DE PRESIUNE
66. DIUZÃ
67. ARC
68. ARC DE READUCERE
69. GARNITURÃ
70. PISTON
71. INEL DE REÞINERE
72. BURDUF

Fig. 13 Cilindru de debreiere

Fig. 14 Demontare piston cilindru de debreiere

Asamblare

1) Se unge cu lichid curat pistonul(70) ºi garnitura de
presiune(69).

2) Se monteazã arcul la piston ºi apoi se introduc în
cilindru.

3) Se împinge pistonul cu un dorn ºi se monteazã
siguranþa inelarã pe cilindru cu un cleºte de
siguranþe.

4) Se asambleazã tija împingãtoare(57) ºi burduful(72).

 7. ªURUB
 8. SUPORT
 9. CILINDRU DE DEBREIERE
10. ªAIBÃ
11. ªURUB
12. FURTUN
59. ªURUB DE AERISIRE

Fig. 12 Demontare cilindru de debreiere

Dezasamblare

1) Se scoate burbuful(72) de pe tija împingãtoare(57).

2) Se împinge pistonul cu un dorn ºi se demonteazã
siguranþa inelarã cu un cleºte de siguranþe.
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Fig. 15 Puncte de ungere

Montare sau conectare

1) Se monteazã cilindrul de debreiere(9) în suportul(8)
ºi se strâng ºuruburile.

2) Se conecteazã furtunul, se introduc arcul ºi diuza în
interiorul cilindrului ºi cele douã ºaibe între conectorul
furtunului.

NOTÃ: Se ung cu vaselinã tija împingãtoare ºi
pesele de prindere a levierului de debreiere. În acest
caz, se va avea grijã sã nu se ungã ºi burduful.

3) Dupã montare, se face aerisirea, se regleazã pedala
de ambreiaj ºi se umple cu lichid rezervorul.



CIELO   CUTIE DE VITEZE MANUALÃ ªI AMBREIAJ  8�55

Figura Numãrul sculei ºi funcþionalitatea

Extractor KM-507-B
parte conicã a rotulei de direcþie ºi braþ inferior

Disp. de ridicare/suspendare KM-263
Pentru a ridica ºi suspenda motorul.

Placã KM-113-2
Placã de bazã pentru suportul cutiei de viteze.

Extractor rulmenþi KM-161A
Pentru a extrage ambele cãmãºi interioare ale rulmenþilor
conici cu role din carcasa diferenþialului.
Pentru a extrage sincronizatorul vitezei a 5-a de pe
arborele secundar se foloseºte partea a 2-a a cârligului.

Disp. montare/demontare KM-304
Pentru a demonta cãmãºile exterioare ale rulmenþilor
conici cu role din carcasa cutiei de viteze.

Disp. montare/demontare KM-308
Pentru scoaterea ºi introducerea ºtifturilor de fixare a
furcilor pe axe.

Disp. de montare KM-311
Pentru a presa pe arborele secundar rulmentul cu bile ºi
sincronizatoarele.
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Figura Numãrul sculei ºi funcþionalitatea

Imbus stea KM-323
Pentru demontarea ºi montarea ºurubului de blocare a
arborelui de intrare

KM-407A Dispozitiv de demontare/montare
Pentru a depresa rulmentul cu bile de pe arborele primar

KM-451 Dispozitiv de demontare/montare
Pentru demontarea/montarea cãmãºii exterioare a
rulmenþilor conici diferenþial împreunã cu dispozitivul
KM-304.

KM-457A Dispozitiv de demontare
Pentru extragerea buºoanelor de obturare a tijelor de
poziþionare situate pe placa portpaliere, împreunã cu
dispozitivul KM-328B.

KM-502A Inel distanþier
Pentru extragere cãmaºã exterioarã rulment conic
diferenþial. Se utilizeazã împreunã cu KM-304 ºi KM-451.

Disp. de montare KM-514
Pentru presarea sincronizatorului pe arborele secundar.

Disp. montare simering KM-518
Pentru a monta simeringul la carcasa cutiei.
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Figura Numãrul sculei ºi funcþionalitatea

Disp. de montare  simering KM-519
Pentru a monta simering arbore de transmisie.

Disp. montare/demontare KM-520
Pentru a regla jocul rulmenþilor conici de la diferenþial.

Disp. montare KM-522
Pentru a presa rulmenþii cu role conice în carcasa
diferenþialului.

Disp. montare/demontare KM-523
Pentru a scoate ºi a introduce coliviile cu ace ºi rulmentul
cu role de pe arborele secundar.

Disp. montare KM-525
Pentru a presa pinionul conducãtor al vitezometrului pe
carcasa diferenþialului.

Set de 3 cleme KM-526A
Pentru a strânge ansamblul ambreiaj.

Sculã de reglare KM-527
Pentru a regla mecanismul de schimbare a vitezelor.
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Figura Numãrul sculei ºi funcþionalitatea

Disp. de fixare KM-552
Pentru susþinere, la reparaþia generalã, a plãcii
portlagãre la cutia de viteze manualã.

Extractor  KM-553A
Pentru scoaterea pinionului vitezei a 5-a.

Suport placã portlagãre KM-554
Pentru a presa pinionul vitezei a 5-a ºi sincronizatorul.

Extractor KM-556
Pentru a extrage arborele de intrare din arborele primar.

Disp. de montare KM-564
Pentru a presa arborele de intrare în arborele primar.

Cleºte de siguranþe KM-J-5403
Pentr a monta ºi a demonta siguranþe inelare de interior.

Extractor cu inerþie KM-J-7004
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Figura Numãrul sculei ºi funcþionalitatea

Manºon de montare KM-334
Pentru a presa rulmentul cu bile pe arborele primar.

Cleºte siguranþe inelare KM-443A
Pentru a demonta ambele siguranþe inelare de asigurare a
rulmenþilor arborelui secundar ºi ai arborelui de intrare.

Sculã de montare J-36633
Pentru a fixa siguranþa inelarã a rulmentului arborelui
secundar.

Disp. montare/demontare KM-339
Pentru a extrage levierul intermediar de la tija de comandã
a mersului înapoi.
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1. INFORMAÞII GENERALE
1-1. DESCRIERE GENERALÃ

Cutia de viteze automatã 3T40 este conceputã pentru a
fi utilizatã cu motoare montate transversal pe
autoturisme organizate dupã soluþia totul în faþã.

Aceasta are trei trepte pentru mers inainte, o treaptã
pentru mers înapoi, o poziþie neutrã(N), ºi o poziþie de
parcare(P).

Cutia 3T40 are trei mecanisme planetare ºi un mecanism
diferenþial. Pentru o corectã funcþionare a mecanismelor
planetare se folosesc trei ambreiaje multidisc, un cuplaj
unisens cu role ºi o frânã cu bandã.

Un convertor hidraulic de cuplu realizeazã o cuplare linã,
prin intermediul uleiului, a motorului cu transmisia. Cele
trei mecanisme planetare realizeazã cele trei rapoarte
pentru mers înainte ºi raportul pentru mers  înapoi.
Schimbarea rapoartelor este total automatã în funcþie
de viteza vehiculului, poziþia clapetei de acceleraþie,
pentru a se obþine raportul corect (optim) necesar
performanþei maxime.

1-2. IDENTIFICARE CUTIE

Toate cutiile de vitezã automate au câte o plãcuþã
metalicã de identificare fixatã pe exteriorul carcasei.
Localizarea plãcuþei este arãtatã în figura 1.
Informaþiile de pe  plãcuþa de identificare vã vor ajuta la
operaþiile de service ºi la identificarea pieselor ordonate
în catalogul pãrþilor componente.

1-3. TERMINOLOGIE SPECIFICÃ. ANOMALII
LA SCHIMBAREA TREPTELOR

Urmãtoarele definiþii au ca scop stabilirea unui limbaj
comun ºi de a-i ajuta pe cei interesaþi în descrierea
situaþiilor. Aceºti termeni (situaþii) sunt folosiþi în
secþiunea referitoare la cutia de viteze automatã a
manualului de service.

Poziþiile  clapetei de acceleraþie
� Deschidere minimã � poziþia de deschidere minimã

a clapetei de acceleraþie pentru o schimbare  de
treaptã în sus

� Deschidere uºoarã � deschidere aprox. 1/4 din cursa
pedalei de acceleraþie

� Deschidere medie � deschidere aprox. 1/2 din cursa
pedalei de acceleraþie

� Deschidere mare � deschidere aprox. 3/4 din cursa
pedalei de acceleraþie

� Deschidere maximã � pedala de acceleraþie complet
apãsatã.

� Schimbare în jos la deschiderea totalã a acceleraþiei
� o apãsare rapidã a acceleraþiei la maxim determinã
o schimbare în jos a treptelor de vitezã

� Clapetã de acceleraþie complet închisã
(corespunzãtor frânei de motor)  � la eliberarea
bruscã a pedalei de acceleraþie în timp ce vehiculul

ruleazã cu maneta în poziþia �D�.
� Frânã de motor � motorul este folosit pentru a

micºora viteza vehiculului schimbând manual vitezele
de sus în jos cu acceleraþia neapãsatã.

LOCALIZAREA PLÃCUÞEI DE IDENTIFICARE LA C.V. A. 3T40

Fig. 1  Informaþii identificare cutie viteze

PT 000   C
94   PTC   0000

MODELMODEL   AN

DATA FABR.

(94 = 1994)

PU 000   C
94   PUC   0000

MODELMODEL   AN SERIA

DATA FABR.

(94 = 1994)

A

SERIA
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Defecþiuni
� ªoc � o cuplare bruscã ºi puternicã a ambreiajului

sau a benzii
� Pufãituri � smucituri care pot fi puse pe seama

motorului. Se pot observa mai tare când ambreiajul
convertorului este cuplat � similar cu senzaþia tractãrii
unei remorci.

� Pauze � când schimbarea de treaptã este aºteptatã
dar nu se efectuezã la momentul cerut (ºi normal).
Exemple ale acestei anomalii: când ambreiajul sau
banda de frânare nu solidarizeazã aºa de repede
precum se apasã pe accelerator (parþial sau total)
sau când se schimbã manual într-o poziþie inferioarã.
Se numesc �întârzieri� sau �prelungiri�.

� ªoc dublu � douã cuplãri bruºte ºi puternice ale
ambreiajului sau ale benzii.

� Schimbare prematurã � o anomalie când schimbarea
de treaptã se produce înainte ca vehiculul sã ajungã
la viteza normalã ºi motorul tinde sã caleze dupã
schimbare.

� ªoc final � un ºoc puternic la sfârºitul schimbãrii
comparabil cu acela de la începutul schimbãrii.

� Schimbare fermã � o cuplare rapidã a ambreiajului
sau a benzii este consideratã normalã cu o poziþie a
clapetei de la medie la maximã. A nu se confunda
cu schimbãrile severe.

� Schimbare zgomotoasã (violentã) � o cuplare mai
perceptibilã a ambreiajului sau a benzii decât la cazul
�fermã�. Aceastã situaþie este de  nedorit la orice
poziþie a clapetei de acceleraþie.

� Scânteiere � o creºtere rapidã în turaþie a motorului
însoþitã de o pierdere momentanã de cuplu.
Aceastã anomalie se întâmplã de obicei în timpul
schimbãrilor.

� Vânãtoare � o serie de schimbãri rapide repetate de
sus în jos ºi de jos în sus, determinând modificãri
ale turaþiei motorului. De exemplu: 4-3-4.

� Senzaþie iniþialã � o senzaþie distinctã fermã la
începutul procesului de schimbare a treptei
comparabilã cu aceea de la sfârºitul procesului.

� Întârziere � o schimbare care se produce când
motorul este la o turaþie mai mare  decât normal
pentru o poziþie datã a clapetei de acceleraþie.

� Tremurat � o senzaþie de smucituri repetate similare
cu cele de la �pufãituri", dar mai severe ºi rapide.
Aceastã situaþie se poate observa cel mai bine în
unele plaje de vitezã a vehiculului. Definiþia se poate
folosi ºi pentru situaþia imediat urmãtoare cuplãrii
ambreiajului convertorului.

� Alunecare � o creºtere perceptibilã a turaþiei
motorului fãrã creºterea vitezei vehiculului. Patinarea
se produce de obicei în timpul sau dupã cuplarea
ambreiajului sau a benzii.

� Cuplare uºoarã � linã, aproape simþitã a ambreiajului.
� Mers neregulat � o senzaþie repetatã de accelerare

ºi decelerare care poate fi puse pe seama motorului,
care sunt mai puþin intense decât la �pufãituri".

� Agãþare � situaþia când douã ambreiaje opuse
încearcã sã cupleze în acelaºi timp provocând o
funcþionare a motorului cu o pierdere considerabilã
de turaþie.

Zgomote anormale
� Zgomot de lanþ � un huruit care creºte ºi descreºte

cu viteza vehiculului ºi este mai perceptibil în poziþiile
�P� ºi �N� când vehiculul este staþionat.

� Zgomot de transmisie finalã � un bâzâit legat de
viteza vehiculului ºi este mai perceptibil la o apãsare
mai micã a acceleraþiei (sub 1/4).

� Zgomot de pinioane � un zgomot (huruit) perceptibil
mai ales în treptele I ºi M.Î.,  asociat cu viteza maºinii.
Acest zgomot este mai puþin perceptibil sau dispare
dupã o schimbare în sus.

� Zgomot de pompã � un huruit de nivel înalt care
creºte în intensitate cu turaþia motorului. Acest
zgomot poate fi perceptibil în poziþiile �P� ºi �N� când
motorul este oprit.

1-4. PROCEDURÃ DE CONTROL PRELIMINAR

O cutie de viteze automatã care nu funcþioneazã corect
poate fi influenþatã de unul sau o combinaþie din urmãtorii
factori:
� Nivel ulei; mare/mic
� Performanþe motor
� Reglaj cablu clapetã acceleraþie
� Reglaj acþionare manualã a poziþiilor
� Scurgeri interne de ulei
� Sistemul electric
� Cutie viteze sau alte componente mecanice
� Modulator vacuum, dacã existã.

1-5.ANALIZÃ ZGOMOTE ªI VIBRAÞII

Zgomotele sau vibraþiile care sunt perceptibile când
vehiculul este în miºcare pot sã nu fie de la cutia de
viteze.
Dacã zgomotele sau vibraþiile sunt perceptibile în �P�
sau �N� cu motorul la ralanti, dar sunt mai puþin
perceptibile cu creºterea turaþiei, atunci suspectaþi
motorul de funcþionare necorespunzãtoare.

Se inspecteazã

� Pneuri:
� Uzurã neuniformã
� Dezechilibru
� Dimensiuni diferite
� Pliuri radiale sau diagonale (mixate)

� Componente suspensie:
� Aliniere ºi uzurã
� Prinderi incorecte

� Prindere motor/cutie de viteze:
� Defectã
� ªuruburi lipsã

� Prindere carter C.V.A.
� ªuruburi, prezoane, piuliþe lipsã
� Filete deteriorate
� Fisuri

� Disc flexibil:
� ªuruburi lipsã sau slãbite
� Fisuri
� Dezechilibru
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� Convertor cuplu:
� ªuruburi sau urechi lipsã sau slãbite
� Greutãþi de echilibrare lipsã sau slãbite
� Dezechilibru

A. JOJÃ DE ULEI
B. NIVELUL TREBUIE SÃ FIE ÎN ZONA HAªURATÃ A JOJEI,

MÃSURAT LA TEMPERATURA DE REGIM (MINIM 94°C)
C. NIVELUL LA RECE CU MOTORUL OPRIT (20°C)

Fig. 2  Joja de ulei

B C
A

1-6. ULEI CUTIE DE VITEZE

Verificând nivelul, culoarea ºi starea uleiului la
intervale regulate, obþinem informaþii de pre-diagnozã
despre starea cutiei. Aceste informaþii pot fi folosite
pentru a corecta anumite anomalii care, nesesizate
timpuriu, pot conduce la reparaþii majore.
Când se adaugã sau se schimbã uleiul, folosiþi numai
DEXTRON II sau echivalent. Referiri de întreþinere ºi
intervale de service la secþiunea 1 a acestui manual.
� Nivelul lichidului trebuie verificat când ajunge la

temperatura normalã de lucru 88÷93°C.
� Culoarea uleiului trebuie sã fie roºu închis (verde

închis).

Observaþie: A nu se supraumple. Aceasta cauzeazã
pierderi de  ulei, spumare ºi posibile defecþiuni.

� Dacã se verificã nivelul imediat dupã oprire, nu veþi
obþine valoarea realã:
� La o temperaturã ambiantã mai mare de 32°C
� Dupã un rulaj prelungit cu vitezã mare
� Dupã un trafic urban aglomerat pe vreme caldã.
� Dupã o remorcare a altui vehicul
� În serviciu comercial (taxi; poliþie)

Verificare ulei cutie viteze

Se inspecteazã

1) Se parcheazã vehiculul orizontal.
2) Se trage frâna de parcare.
3) Se porneºte motorul ºi se lasã mergând 15 min. sau

pânã la atingerea temperaturii de regim.
4) Se manevreazã levierul schimbãtorului în toate

poziþiile.
5) Se poziþioneazã levierul schimbãtorului în poziþia �P".
6) Se verificã nivelul, culoarea ºi starea uleiului cu

motorul mergând.
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� SE LOCALIZEAZÃ SURSA
DE CONTAMINARE
(VEZI CAPITOLUL RÃCIRE
MOTOR)

OK

ROZ

SE VERIFICÃ DACÃ EXISTÃ
SCURGERI EXTERNE (VEZI

CAPITOLUL 7A1)

� SE VERIFICÃ DIN NOU
CULOAREA ªI NIVELUL

SE ADAUGÃ ULEI PENTRU A
OBÞINE NIVELUL CORECT

SCÃZUT

SE GOLEªTE ªI SE REUMPLE

MARE

SPUMARE

Fig. 3  Verificarea nivelului, culorii ºi stãrii uleiului

� SE FACE TESTUL DE DRUM
(VEZI CAPITOLUL DIAGNOZÃ
HIDRAULICÃ)

SE VERIFICÃ CULOAREA
ULEIULUI

MARONNORMAL
(ROªU ÎNCHIS SAU VERDE ÎNCHIS)

SE VERIFICÃ NIVELUL ULEIULUI

SE GOLEªTE ªI SE REUMPLE
SE VERIFICÃ DACÃ NU ESTE
CONTAMINAT CU LICHID DE

RÃCIRE

SE VERIFICÃ DACÃ ESTE CONTAMINAT

MIROS
ANORMAL

SE FACE CONTROL FUNCTIONAL
SE VERIFICÃ CONTAMINAREA CU LICHID DE RÃCIRE

SE VERIFICÃ DACÃ EXISTÃ AMBREIAJE ARSE

� ESTE NECESARÃ REPARAREA
CAPITALÃ A CUTIEI (VEZI
CAPITOLUL REPARAÞIE SISTEM)

� SE FACE TESTUL DE DRUM
(VEZI CAPITOLUL DIAGNOZÃ
HIDRAULICÃ)
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2-1-2. PROCEDURÃ TEST VIBRAÞII VOLANT/
CONVERTOR CUPLU

1) Se porneºte motorul.
2) Cu motorul la ralanti ºi cutia de viteze în poziþia �P�

se observã dacã apar vibraþii.
3) Se opreºte motorul.

Se demonteazã sau se deconecteazã

� ªuruburile de fixare ale scutului convertorului.
� ªuruburile de fixare ale volantului pe convertor.
� Se roteºte convertorul de cuplu cu 120° (1/3 turã).

Se monteazã sau se conecteazã

� ªuruburile de fixare ale volantului pe convertor.

Se strâng

� ªuruburile cu 62 N·m.
� ªuruburile de fixare ale scutului convertorului.

Se strâng

� ªuruburile cu 10 N·m.
4) Se porneºte motorul ºi se verificã la vibraþii. Se repetã

aceastã procedurã pânã se obþine cea mai bunã
echilibrare.

OBSERVAÞIE: Unele combinaþii motor/c.v.a. nu pot
fi echilibrate în acest fel datoritã distanþei limitate între
ºuruburile convertorului de cuplu ºi motor. Asiguraþi-
vã cã ºuruburile convertorului de cuplu nu sunt prea
lungi sau capacul convertorului nu are rizuri, putând
provoca defecþiuni interne.

2-1-3. DIAGNOZÃ PIERDERI ULEI
Cauzele celor mai multe pierderi externe pot fi în general
localizate ºi reparate cu cutia pe vehicul.

2-1-4. METODE LOCALIZARE PIERDERI ULEI

Metoda generalã
1) Se verificã dacã scurgerile sunt de la cutia de viteze.
2) Se curãþã cu grijã suprafaþa suspectatã.
3) Se ruleazã cu vehiculul aproximativ 20 km sau pânã

când se atinge temperatura de regim.
4) Se parcheazã vehiculul deasupra unei hârtii curate

sau deasupra unui carton.
5) Se opreºte motorul ºi se examineazã dacã pe hârtie

a apãrut vreo patã.
6) Se efectueazã reparaþiile necesare.

Altã metodã
1) Se curãþã cu grijã suprafaþa suspectatã cu solvent.
2) Se pune pudrã (talc) pe suprafaþa suspectatã.
3) Se ruleazã cu vehiculul aproximativ 20 km sau pânã

când se atinge temperatura de regim.
4) Se opreºte motorul.
5) Se inspecteazã zona suspectatã ºi localizaþi sursa

de scurgere privind pata pe pudrã.
6) Se efectueazã reparaþiile necesare.

2. SERVICE PE VEHICUL

2-1. SERVICE GENERAL

2-1-1. CURÃÞARE, INSPECTARE ªI ÎNLOCUIRE
REPERE

Important

� Se utilizeazã echipament de protecþie adecvat:
� Ochelari de protecþie.
� Încalþãminte de protecþie.
� Mânuºi.

� Se pãstreazã sculele ºi locul de muncã curate.
� Se curãþã cutia pe exterior înainte de demontare.
� Nu se utilizeazã cârpe sau lavete pentru ºters.
� Nu se utilizeazã solvenþi pe:

� Elemente de cauciuc.
� ªaibe din plastic/teflon.

� Se suflã cu aer comprimat toate pasajele.
� Se curãþã pasajele strâmte cu sârmã finã.
� Se manevreazã cu atenþie reperele pentru a preveni

defecþiunile.
� Se ung toate componentele interne cu ulei de cutie

înainte de montare.
� La montarea ºuruburilor, ºtifturilor, bolþurilor în

aluminiu, acestea se ung cu ulei de cutie.
� Se utilizeazã întotdeauna o cheie dinamometricã la

montaj pentru a realiza un cuplu corect.
� Se recondiþioneazã filetele de aluminiu deteriorate,

cu tarozi.
� Se înlocuiesc toate garniturile, O-ringurile.

� Nu folosiþi mastic sau alte soluþii pentru etanºat.
� Se înlocuiesc bucºele de teflon sau simeringurile

numai când este necesar. La montare se foloseºte
un protector adecvat pentru simering.

Se inspecteazã

� Legãturile manuale de:
� Uzurã puncte de pivotare.
� Tije ºi legãturi rupte sau îndoite.

� Toate garniturile, etanºãrile, O-ringurile ºi suprafeþele
de etanºare pentru:
� Crestãturi.
� Tãieturi.
� Defecte.

� Inele de siguranþã pentru:
� Dilatare sau compresiune.
� Rãsuciri.
� Crestãturi.
� Potrivirea corectã în canale.

� Rulmenþii ºi suprafeþele de aºezare pentru:
� Uzurã.
� Zgârieturi.
� Pitting.
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2-1-5. ELIMINARE PIERDERI ULEI
Dupã ce scurgerea a fost localizatã ºi gãsitã sursa,
cauza trebuie determinatã pentru a fi corect reparatã.
Dacã o garniturã este înlocuitã, dar suprafeþele de
strângere sunt lovite (zgâriate) garnitura cea nouã nu
va remedia scurgerea.Trebuie reparate mai întâi
suprafeþele între care se aplicã garnitura. Înainte de a
încerca remedierea scurgerii, se verificã urmãtoarele
cauze care ar putea produce scurgeri.

Garnituri
1) Scurgerea/presiunea uleiului este prea mare.
2) Orificii de aerisire sau de purjare astupate.
3) Înfiletãri incorecte sau filete murdare/stricate.
4) Flanºele sau suprafeþele de etanºare deteriorate.
5) Zgârieturi, bavuri sau alte defecte ale suprafeþelor de

etanºare.
6) Garnituri uzate sau deteriorate.
7) Fisuri sau porozitãþi ale componentelor.
8) Substanþã de etanºare necorespunzãtoare (unde se

aplicã).

Etanºãri

1) Nivel/presiune ulei prea mare.
2) Orificii de aerisire sau de purjare astupate.
3) Orificiile etanºãrilor deteriorate (zgâriate, cu bavuri

sau crãpate).
4) Etanºãri uzate sau deteriorate.
5) Montare incorectã.
6) Fisuri în componente.
7) Suprafeþele de etanºare ale arborilor zgâriate,

fisurate sau deteriorate.
8) Rulmenþi uzaþi sau slãbiþi provocând uzuri ale

simeringurilor.

2-1-6. PUNCTE POSIBILE DE PIERDERI ULEI
1) Carter cutie de viteze sau capace:

� ªuruburile de prindere incorect strânse.
� Garnituri montate incorect sau deteriorate.
� Carterul c.v. sau blocul supapelor nu au feþele

plate.
2) Pierderi de la carcasã:

� Etanºare conductã de umplere deterioratã sau
lipsã.

� Suport conductã de umplere dislocatã.
� Etanºare cablu acceleraþie lipsã, deterioratã, sau

incorect instalatã.
� Capacul regulatorului ºi O-ringuri deteriorate sau

lipsã.
� Etanºare pinion vitezometru/senzor vitezã

deterioratã.
� Etanºare arbore cuplare deteriorat.
� Racorduri radiator ulei slãbite sau deteriorate.
� Simering arbore conducãtor uzat sau deteriorat.
� Dop ax clichet de parcare slãbit (dacã existã).
� Racord conductã de presiune regulator slãbit.
� Racord conductã de presiune slãbit.
� Garniturã între carter ºi capacul carterului

deterioratã (dacã existã).
� Porozitãþi de turnare

3) Pierderi la capãtul convertorului:
� Etanºarea convertorului deterioratã.

� Etanºare tãiatã. (Se verificã dacã butucul
convertorulului este deteriorat).

� Bucºa deplasatã în faþã ºi deterioratã.
� Arcul lipsã de la simering.

� Pierderi la punctele de sudurã ale convertorului.
(Vezi Convertorul de cuplu.)

� Porozitãþi de turnare. (Carter, pompã sau suport
lanþ de antrenare.)

4) Uleiul scapã pe la conducta de umplere sau conducta
de aerisire:
� Ulei în exces.
� Apã sau lichid de rãcire în ulei. Uleiul apare lãptos.
� Porozitãþi de turnare la carter.
� Poziþionare incorectã a jojei.
� Aerisirea înfundatã.
� Orificii de retur înfundate.
� Garnitura între carter ºi pompa de ulei prost

poziþionatã (dacã existã).

2-1-7. REPARARE POROZITÃÞI CARTER
1) Se ºterge suprafaþa de scurgere cu solvent ºi se suflã

cu jet de aer.
ATENÞIE: Soluþia (epoxy cement) poate provoca
iritaþii ale pielii sau ale ochilor. Citiþi ºi respectaþi  toate
indicaþiile producãtorului de pe recipient.

2) Se amestecã o cantitate suficientã de soluþie urmând
indicaþiile producãtorului.

3) Cu cutia de viteze caldã, se aplicã soluþie cu o perie
curatã ºi uscatã.

4) Se lasã soluþia sã se usuce trei ore dupã care se
poate porni motorul.

5) Se repetã procedura de diagnosticare pierderi ulei.

2-1-8. CONTROL INSTALAÞIE ELECTRICÃ
AMBREIAJ DIN CONVERTORUL DE
CUPLU (A.C.C.)

Ambreiajul din convertorul de cuplu este comandat atât
de factori interni cât ºi externi cutiei de viteze.
1) Ansamblu solenoid A.C.C. � Acþioneazã pentru a

redirecþiona uleiul cutiei spre supapa de acþionare a
A.C.C.în ansamblul supapã de control auxiliar.

2) Întrerupãtor treapta a 3-a � Se închide când cutia
de viteze este în trepta a 3-a pentru a realiza circuitul
electric al A.C.C. cu  calculatorul.

3) Ansamblu bloc supape control auxiliar � Conþine
comanda A.C.C. ºi supapele regulatoare. Închiderea
supapei determinã metoda în care uleiul comandã
convertorul de cuplu astfel încât ambreiajul sã fie sau
nu cuplat.

Sistemul extern de control al A.C.C. cuprinde:

1)Contactor eliberare frânã � Pentru a preveni calarea
motorului când se frâneazã, ambreiajul convertorului
este decuplat ori de câte ori se frâneazã.
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2) Modul electronic de control  � Primeºte semnale
de intrare ºi comandã solenoidul A.C.C. pentru a
acþiona ambreiajul atunci când sunt întrunite condiþiile
de funcþionare.

3) Senzor poziþie clapetã acceleraþie  � Sesizeazã
poziþia clapetei de acceleraþie ºi o transmite la
calculator.

4) Senzor vacuum � Sesizeazã sarcina motorului
(vacuumul) ºi o transmite la calculator.

5) Senzor vitezã vehicul �Sesizeazã viteza vehiculului
ºi o transmite la calculator.

6) Senzor temperaturã lichid rãcire �Sesizeazã
temperatura lichidului de rãcire ºi o transmite la cal-
culator.

Fig. 1  Consolã centralã

 1. CONSOLÃ �FAÞÃ
 2. CONSOLÃ � SPATE
 3. CONSOLÃ � APLICÃ
 4. PLACÃ � ORNAMENT CONSOLÃ
 5. CABLU � INDICATOR TREAPTÃ
 6. PLÃCUÞÃ  RABATABILÃ
 7. BRICHETÃ
 8. ªURUB
 9. ªURUB
10. ªURUB
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2-1-9. DIAGNOSTICARE AMBREIAJ DIN
CONVERTORUL DE CUPLU (A.C.C.)

O diagnosticare corectã a ambreiajului din convertorul
de cuplu cuprinde mai întâi toate testele electrice ºi apoi
testul hidraulic. Pentru informaþii suplimentare a se
consulta secþiunea A.C.C..

2-2. SERVICE PE VEHICUL

2-2-1. ÎNLOCUIRE CABLU COMANDÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã (fig.1 la 6)

1) Borna negativã a bateriei.
2) Consola centralã dupã cum urmeazã:

a. Panou rabatabil.
b. ªuruburile (9), (10) ºi (11).
c. Conectorul electric al lãmpii (7) de indicare a

schimbãrii.

d. Placa (8) de ornament a consolei.
e. Consolã centralã (12).

3) Cablul de la cutia de viteze.
a. Inelul de fixare al cablului de comandã.
b. Cablul de la suport.

4) Cablul de la levierul selector ºi placa de bazã.
5) Cablul de comandã de la tablier prin compartimentul

motor.

A. SE TRAGE ÎNAPOI
11. ªURUB

Fig. 5 Consolã centralã

 A. CLEMÃ DE FIXARE
 8. PLACÃ � ORNAMENT CONSOLÃ
12. CONSOLÃ

Fig. 4  Curãþare puncte de fixare carcasã

A

8

12

 9. ªURUB
10. ªURUB

Fig. 3  ªuruburi de fixare carcasã consolã

A

3

Fig. 2  Consolã centralã

A. PUNCT SUPORT PÂRGHIE
3. PANOU RABATABIL
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A

B

Fig. 6  Prinderea cablului la cutie

A. CABLUL DE LA SUPORT
B. INEL FIXARE

Se monteazã sau se conecteazã (fig. 6)

1) Cablul de comandã prin tablier.
� Asiguraþi-vã cã garnitura este bine aºezatã pe

tablier.
2) Cablul la cutia de viteze.

a. Cablul la suport.
b. Inelul de fixare al cablului de comandã.
c. Se verificã, când levierul selector este în fiecare

din poziþiile P-R-N-D-2-1, dacã se realizeazã o
cuplare corectã. Dacã este cazul, se corecteazã
reglajul.

3) Consola centralã dupã cum urmeazã:
a. Consola centralã.
b. Placa (8) de ornament a consolei.
c. Conectorul electric al lãmpii (7) de indicare a

schimbãrii.
d. ªuruburile (9), (10) ºi (11).
e. Panou rabatabil.

4) Cablul electric la borna negativã a bateriei.
5) Se regleazã cablul.

2-2-2. REGLARE CABLU COMANDÃ

Se regleazã (fig.7)

Când se regleazã acþionarea levierului selector, acesta
trebuie sã fie trecut prin poziþiile P, R, N, D, 2 ºi 1. Dacã
levierul nu se lasã prins în aceste poziþii, se regleazã
cablul la levierul selector. În acest punct consola centralã
trebuie demontatã cum a fost descris anterior la Înlocuire
cablu comandã.
1) Se slãbeºte clema de prindere la levierul selector ºi

cablu.
2) Se regleazã cablul.
3) Se strânge clema.
4) Se instaleazã consola centralã (12).

A

A. PIULIÞÃ DE REGLARE A CABLULUI DE COMANDÃ

Fig. 7  Clema de reglare a cablului de comandã

2-2-3. COMUTATOR P/N

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig. 16)

1) Tija de conexiune a selectorului schimbãtor (103).
2) Conectorul electric întrerupãtor lampã.
3) ªuruburile de montare.
4) Întrerupãtorul.

103

104A

 A. CONECTOR ELECTRIC
103. TIJÃ DE LEGÃTURÃ - SELECTOR SCHIMBÃTOR
104. COMUTATOR P/N

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se poziþioneazã levierul schimbãtor în poziþia �N".
2) Se potrivesc pãrþile plate ale întrerupãtorului ºi

levierului.
3) Se înºurubeazã uºor ºuruburile de montare.
4) Se introduce un calibru sau un burghiu cu diametrul

de 2,4 mm în orificiul de reglaj ºi se roteºte
întrerupãtorul pânã când calibrul pãtrunde pe o
lungime de 9 mm.

Fig. 8  Comutator P/N
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1) Amsamblul filtru de aer.
2) Clema de reglare a arcului de blocare.
3) Se trage ºtiftul �A� pentru detensionare.
4) Suportul �B� al articulaþiei.
5) Cablul din suportul de montare prin presare ºi tragere

în jos.
6) Cablul din cutie.

A

B

C

A. CABLU - CLAPETÃ ACCELERAÞIE
B. INEL  ETANªARE
C. ªURUB

Fig. 9  Prindere cablu acceleraþie la cutie

Se monteazã sau se conecteazã

1) Cablul la cutie.
2) Cablul la consola de montare.
3) Articulaþia cablului la clapeta acceleraþiei.
4) Clema arcului de blocare.
5) Amsamblul filtru de aer.
6) Se regleazã cablul.

Se regleazã

Reglarea corectã a cablului clapetei de acceleraþiei este
importantã pentru operaþia de schimbare a treptelor.

A

B

A. ªTIFT  REGLAJ
B. ARTICULAÞIE

Fig. 10  Reglare cablu acceleraþie

A

A. ÎNTRERUPÃTOR  KICKDOWN SUB PEDALA DE ACCELERAÞIE

Fig. 11 Întrerupãtor kickdown

1) Se demonteazã filtrul de aer.
2) Se detensioneazã cablul la punctul �A�
3) Se apasã pedala de acceleraþie pânã când se

realizeazã contactul cu întrerupãtorul kickdown.
� În aceastã poziþie clapeta de acceleraþie trebuie

sã fie complet deschisã.Dacã nu este, efectuaþi
reglajele necesare.

� Cablul trebuie sã fie fãrã joc în poziþia de ralanti.
� Reglarea cablului este corectã când pedala de

aceleraþie este apãsatã mai mult decât la
deschiderea maximã a clapetei de acceleraþie. Nu
atingeþi cablul în timpul reglãrii.

Se strâng

� ªuruburile de montare cu 30 N·m.
5) Se regleazã comutatorul.

Important

� Dupã montarea comutatorului, se verificã dacã
motorul se poate porni numai în poziþiile �P" sau
�N". Dacã motorul porneºte ºi în alte poziþii, se
regleazã din nou comutatorul.

Se regleazã

1) Se poziþioneazã levierul schimbãtor în crestãtura �N"
a plãcuþei.

2) Se slãbesc ºuruburile de montare.
3) Se roteºte comutatorul pe ansamblul schimbãtor

pentru a alinia orificiul de reglare cu orificiul de pe
carcasã.

� Se introduce un calibru sau un burghiu cu
diametrul de 2,4 mm în orificiul de reglare la o
adâncime de 9 mm.

4) Se strâng ºuruburile de montare conform
specificaþiei.

Se strâng

� ªuruburile de montare cu 30 N·m.

5) Se scoate calibrul.

2-2-4.CABLU CLAPETÃ ACCELERAÞIE

Se demonteazã sau se deconecteazã
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Mecanismul de reglare rãmâne automat în
aceastã poziþie.

4) Se monteazã clema arcului de blocare.
5) Se monteazã ansamblul filtru de aer.

2-2-5. SCHIMBARE ULEI ªI FILTRU ULEI

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor (vezi
capitolul 1).

2) Scutul antipraf.
3) Se aºeazã un recipient colector sub baia de ulei.
4) ªuruburile laterale ºi din faþã ale bãii de ulei.
5) Se slãbesc ºuruburile din spate ale bãii de ulei

aproximativ 4 ture.

OBSERVAÞIE: A nu se deteriora carterul cutiei de
viteze sau suprafeþele de etanºare ale bãii de ulei.

6) Se bate uºor baia de ulei cu un ciocan de cauciuc,
sau se ridicã, pentru a permite uleiului sã curgã.
� Se inspecteazã culoarea uleiului.
� Vezi diagrama.

7) Celelalte ºuruburi ale bãii de ulei, baia de ulei ºi
garnitura.

8) Filtrul de ulei ºi O-ring.
� O-ring-ul poatã sã rãmânã prins în carcasã.

Se curãþã

Suprafeþele carterului ºi garniturii bãii de ulei cu solvent,
apoi suflaþi cu aer.

� Toate urmele de material de la vechea garniturã
trebuie curãþate.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se unge O-ring-ul cu o cantitate micã de ulei.
2) Un O-ring nou pe filtrul de ulei.
3) Filtrul nou în carter.
4) Baia de ulei ºi o garniturã nouã.
5) ªuruburile bãii de ulei.
6) Scutul antipraf.
7) Se coboarã vehiculul.
8) Se umple cutia de viteze pânã la nivelul corect cu

ulei DEXRON® sau echivalent.

Se inspecteazã

1) Se verificã nivelul de ulei sã fie la nivelul �Cold" la
umplerea iniþialã. Nu depãºiþi nivelul.

2) Se urmeazã �Procedura de verificare a nivelului de
ulei la cutia de viteze" ºi figura 3 în capitolul 8 a
acestui manual.

3) Se verificã garnitura bãii de ulei pentru pierderi.

2-2-6. CAPACITATE NIVEL ULEI
Ulei recomandat:

Dexron II - Ulei pentru cutii de viteze automate.
Schimbare ulei (ce este în baie):

3,8 Litri.
Reparaþie capitalã (aproximativ):

5,6 Litri.

2-3. PÃRÞI COMPONENTE REPARABILE LA
3T40

Urmãtoarele componente pot fi reparate cu cutia montatã
pe vehicul:
 1) Cablul de comandã clapetã acceleraþie ºi/sau

manºon de etanºare.
 2) Conductã umplere ºi/sau manºon de etanºare.
 3) Ansamblu regulator ºi ansamblu pinion vitezometru.
 4) Ansamblu servo intermediar ºi supapã control

acumulator ambreiaj direct.
 5) Placã distanþier ansamblu bloc supape, garnituri,

levier clapetã acceleraþie ºi ansamblu consolã,
arbore pompã, carcasã ºi garniturã corp supapã,
solenoid ACC, întrerupãtor ºi circuit electric.

 6) ªuruburile de fixare ale volantului pe convertor.
 7) Baia de ulei ºi/sau garniturã, ansamblu sitã ºi O-ring.
 8) Conductã mers încet ºi înapoi, etanºãri O-ring ºi

etanºãri ulei.
 9) Consolã fixare indicator nivel ulei, clichet parcare ºi

arc revenire.
10) Arbore ieºire, inel reþinere articulaþie ax, inel de

siguranþã (ax) ºi simeringuri.
11) Capac carter, racorduri radiator, supapã manualã,

conector electric, piston acumulator 1-2, arc ºi
etanºare, ansamblu element termostatic, ansamblu
arc ºi rolã destindere manualã, roþi de lanþ, lanþ de
antrenare ºi ºaibe de siguranþã.

12) Contactor cuplare treapta a treia, contactor presiune
regulator, solenoid în bloc supape auxiliare, capac
ºi garniturã.

13) Comutator P/N.

2-3-1. CONDUCTE RADIATOR

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Clemele de pe furtunurile cutiei de viteze ºi radiator.
2) Furtunurile (uleiul va curge).

A

A

A

A

A. CLEME CONDUCTE RADIATOR ULEI

Fig. 12 Conducte radiator ulei
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Se monteazã sau se conecteazã

1) Furtunurile.
2) Clemele la furtunuri.
3) Se verificã ºi se completeazã nivelul de ulei în cutie.

2-3-2. CONDUCTÃ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor.
2) Scutul antipraf.
3) Baia de ulei.
4) Sita de ulei ºi etanºarea.
5) Conducta de ulei pentru mers încet ºi înapoi, inel

reazem etanºare ºi etanºare O-ring.
6) Garniturã conductã de ulei de mers încet ºi înapoi.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Garniturã conductã de ulei de mers încet ºi înapoi.
2) Conducta de ulei pentru mers înapoi, inel reazem

etanºare ºi etanºare O-ring nouã.
3) Sita de ulei ºi etanºare nouã.
4) Baia de ulei. Vezi capitolul 6A1B.
5) Scutul antipraf.
6) Se coboarã vehiculul.

Se regleazã

� Nivelul de ulei.

2-3-3. AX CLICHET BLOCARE PARCARE

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor.
2) Scutul antipraf.
3) Baia de ulei.
4) Sita de ulei ºi etanºarea O-ring.

206

207

208

209
206

207

208 209

206. CLICHET-PARCARE
207. ARC-CLICHET PARCARE
208. SIGURANÞÃ-AX CLICHET PARCARE
209. AX CLICHET PARCARE

5) Opritor indicator nivel ulei.
6) Siguranþa (208) ºi suport blocare parcare.
7) Axul (209), clichetul (206) ºi arcul (207).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Axul, arcul, clichetul.
2) Siguranþa ºi suport blocare parcare.
3) Opritor indicator nivel ulei.
4) Sita de ulei ºi etanºarea O-ring nouã.
5) Baia de ulei. Vezi capitolul 11.
6) Scutul antipraf.
7) Se coboarã vehiculul.

Se regleazã

� Nivelul lichidului. Vezi capitolul Informaþii generale,
pagina 5.

Se inspecteazã

� Tija de legãturã.

2-3-4. SUPAPÃ SERVO INTERMEDIARÃ ªI/SAU
SUPAPÃ CONTROL INTERMEDIARÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor.
2) Scutul antipraf.
3) Baia de ulei.
4) Sita de ulei ºi etanºarea O-ring.
5) Suporturi conducte mers înapoi.
6) Capacul ºi garnitura servo intermediar ((136) ºi

(137)).
7) A treia supapã a acumulatorului ºi arc ((125) ºi (126)).
8) Ansamblu servo intermediar.

Se monteazã sau se conecteazã

� Vezi vederea explodatã în capitolul Reparaþii
ansamblu cutie de viteze.

1) Ansamblu servo intermediar.
2) A treia supapã a acumulatorului ºi arc.
3) Capac servo intermediar cu o garniturã nouã, cu un

cuplu de 135 N·m.
4) Suporturi conducte mers înapoi.
5) Sita de ulei cu etanºare O-ring nouã.
6) Baia de ulei.
7) Scutul antipraf.
8) Se coboarã vehiculul.

Se regleazã

� Nivelul de ulei.

2-3-5. PINION VITEZOMETRU

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Conectorul electric al senzorului de la cutia de viteze.
2) Senzorul de vitezã al vitezometrului.
3) Capacul (304) al regulatorului ºi O-ring.
4) Ansamblul pinion vitezometru (308).

Fig. 13  Vedere de jos clichet parcare
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312
311

310

309

308

307

306

304303
301

305

302

301. MANªON-PINION CONDUS
302. ETANªARE O-RING
303. PINION CONDUS
304. CAPAC-REGULATOR
305. ªURUB-CAPAC REGULATOR
306. ETANªARE O-RING
307. ªAIBÃ DE SIGURANÞÃ-PINION CONDUCÃTOR
308. PINION CONDUCÃTOR
309. ANSAMBLU REGULATOR
310. SIMERING
311. SIGURANÞÃ-PINION CONDUS
312. ªURUB-SIGURANÞÃ

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ansamblul pinion (308) vitezometru.
2) Capacul (304) al regulatorului ºi O-ring nou.
3) Senzorul de vitezã al vitezometrului.
4) Conectorul electric al senzorului.

2-3-6. REGULATOR PRESIUNE

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor.
2) Scutul antipraf.
3) Conectorul electric al senzorului de la cutia de viteze.
4) Senzorul de vitezã al vitezometrului.
5) Capacul (304) al regulatorului ºi O-ring (306).
6) Ansamblul regulator (309).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ansamblul regulator (309).
2) Capacul (304) ºi un O-ring (306) nou instalat cu un

cuplu de 135 N·m.
3) Senzor vitezã,vitezometru.
4) Cablu conector senzor la cutia de viteze.
5) Scutul antipraf.
6) Se coboarã vehiculul.

Se regleazã

� Nivelul uleiului.

Fig. 14 Ansambluri pinion vitezometru ºi regulator

2-3-7. TUB (GURÃ) UMPLERE

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Joja de ulei ºi piuliþa sau ºurubul de reþinere a
consolei de montare a tubului.

2) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor.
3) Scutul antipraf.
4) Se slãbeºte tubul de pe  cutia de viteze.
5) Se coboarã vehiculul.
6) Se trage tubul afarã de pe vehicul în sus.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Tubul de umplere.
2) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor.
3) Se fixeazã tubul pe cutie.
4) Scutul antipraf.
5) Se coboarã vehiculul.
6) Consola de montare a tubului de umplere.
7) Joja de ulei.

2-3-8. CAPAC BLOC SUPAPE

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor.
2) Roata stânga faþã.
3) Scutul antipraf.
4) Capac bloc supape de pe cutie.

Se monteazã sau se conecteazã

1 Capac bloc supape cu o garniturã nouã ºi ºuruburi
noi.

2) Roata stânga faþã.
3) Scutul antipraf.
4) Se coboarã vehiculul.

Se regleazã

� Nivelul uleiului.

2-3-9. BLOC SUPAPE AUXILIARE, BLOC SUPAPE
ªI ANSAMBLU POMPÃ ULEI

Se demonteazã sau se deconecteazã (fig. 10, 12,
15, 17)

1) Cablul electric de la borna negativã a bateriei.
2) Cablul clapetei de acceleraþie.
3) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor.
4) Roata stânga faþã.
5) Scutul antipraf.
6) Capacul blocului de supape.
7) ªurubul de fixare solenoid ACC pe blocul supape

auxiliare ºi solenoid. Demontaþi conexiunile electrice
ale solenoidului ACC de la conectorul de pe carter.

8) Cablurile electrice de la ACC la contactorul de cuplare
al treptei a 3-a.

9) ªurubul de fixare a legãturii cablului clapetei de
acceleraþie ºi ansamblul consolã de la blocul supape
ºi de la legãturile clapetei de acceleraþie.
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A

B
B

A. ªURUB FIXARE SOLENOID ACC
B. CONECTORI ELECTRICI SOLENOID ACC

Fig. 15  Solenoid ACC

10) Se deºurubeazã suruburile de fixare a blocurilor de
supape. Nu pierdeþi cele 6 bile de control. Nu
demontaþi ºurubul A.

11) Separaþi blocul supape auxiliare de blocul supape.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Blocul supape auxiliare la blocul supape cu ºurubul
A.

2) Bilele de control în blocul supape. Dacã este necesar,
se foloºeºte vaselinã pentru a monta bilele la locul
lor.

3) Pentru plasarea bilelor la locul lor vezi capitolul
reparaþie cutie de viteze.

4) Blocul supape la capacul carterului.
5) Consolã ºi legãturã cablu clapetã acceleraþie.

E. 1 � M8 X 1,25 X 85
F. 1 � M8 X 1,25 X 130
G. 3 � M6 X 1,0 X 90
H. 1 � M6 X 1,0 X 16

A

B

C

D

E

F

H

G

A

A. 9 � M6 X 1,0 X 45
B. 2 � M6 X 1,0 X 65
C. 4 � M6 X 1,0 X 25
D. 1 � M8 X 1,25 X 65

CUPLU STRÂNGERE TOATE ªURUBURILE M6: 11 N·m
CUPLU STRÂNGERE TOATE ªURUBURILE M8:  24 N·m

Fig. 17  Tabel lungimi ºi cupluri de strângere ºuruburi

 6) Circuit ºi conectori electrici ACC.
 7) Solenoid ACC.
 8) Capacul bloc supape cu o garniturã nouã.
 9) Scutul antipraf.
10) Roata stânga faþã.
11) Se coboarã vehiculul.
12) Cablul clapetã accceleraþie.
13) Cablul electric la borna negativã a bateriei.

A

B

C

Se regleazã

� Cablu clapetã acceleraþie.
� Nivel ulei.

A. ªURUB
B. BLOC SUPAPE  AUXILIARE
C. BLOC SUPAPE

Fig. 18  ªurub fixare bloc supape auxiliare
A. ªURUBURILE BLOCULUI DE SUPAPE
B. ANSAMBLU CONSOLÃ ªI LEGÃTURI CABLU CLAPETÃ ACCELERAÞIE

Fig. 16 Ansamblu consolã ºi tijã clapetã acceleraþie

A

A

B
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2-3-10. CAPAC LATERAL CARTER

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul electric la borna negativã a bateriei.
2) Filtrul de aer.
3) Cablul clapetã acceleraþie de la clapeta de acceleraþie.
4) Cablul clapetã acceleraþie de la tija cutiei de viteze.
5) Ridicaþi motorul suficient pentru a elibera cutia de

viteze folosind dispozitivul DC 11009
Atenþie: Pot apare deteriorãri ale caroseriei dacã nu
se imobilizeazã corect suportul. Suportul motorului
trebuie sã fie poziþionat în dreptul motorului ºi fixat
înainte de ridicarea motorului.

DC11009

Fig. 19. Imobilizare suport motor

 6) ªuruburile suportului stânga faþã de la cutia de viteze.
 7) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor.
 8) Roata stânga faþã.
 9) Scutul antipraf.
10) Rotula de la bieleta de pe pivot.
11) Se elibereazã arborele de transmisie stânga din cutie

ºi apoi se roteºte suportul stânga faþã spre spatele
vehiculului.

12) Conductele radiatorului cutiei ºi racordurile pentru a
preveni scurgerea.

13) Conectorii electrici externi ai cutiei de viteze.
14) Baia lateralã de ulei ºi garnitura.
15) Cablurile electrice de la conectorul de pe carter.
16) Blocul supape auxiliare ºi blocul supape. Nu pierdeþi

bilele de control.
17) Arbore conducãtor pompã ulei.
18) Placa distanþier ºi garniturile.
19) ªuruburile de fixare capac lateral carter cu supapa

manualã.

Nu pierdeþi bilele de control

Se monteazã sau se conecteazã

 1) Supapa manualã.
 2) Capacul carterului, garniturile de contur ºi centralã.

Se strâng ºuruburile conform specificaþiei.
 3) Bilele de control în capacul carterului (5 bile).
 4) Placa distanþier încadratã de cele douã garnituri.
 5) Arborele conducãtor pompã ulei.
 6) Bila de control în blocul supape.
 7) Blocul supape auxiliare ºi blocul supape în cutie.

 8) Cablul electric ACC la conector electric carcasã.
 9) Capacul blocului supape ºi garnitura.
10) Se ridicã ansamblul cutie.
11) Conectorul electric.
12) Circuitele radiatorului de ulei.
13) Arborele de transmisie stânga ºi rotula braþului infe-

rior.
14) Scutul antipraf.
15) Roata stânga faþã.
16) Se coboarã vehiculul.
17) ªuruburile de fixare suport stânga faþã pe cutie:

 � Demontaþi dispozitivul de ridicat motorul.
18) Cablul clapetã acceleraþie la  clapeta de  acceleraþie

ºi la cutie.
19) Filtrul de aer.
20) Cablul electric la borna negativã a bateriei.

Se inspecteazã

� Alinierea suspensiei.

Se regleazã

� Cablul clapetei de acceleraþie.
� Nivelul uleiului.

2-3-11. ANSAMBLU CUTIE DE VITEZE 3T40

Se demonteazã sau se deconecteazã

 1) Cablul electric de la borna negativã a bateriei.
 2) Cablul clapetei de acceleraþie de la clapeta de

acceleraþie.
 3) Cablul clapetei de acceleraþie de la cutia de viteze.
 4) Cablul selector de la levier.
 5) Consola cablului selector de la cutie.

 � Lãsaþi cablul prins de consolã.
 6) Conectoarele electrice:

 � Senzor de vitezã.
 � A.C.C.
 � Comutator P/N.

 7) Furtunul de aerisire.
 8) ªuruburile de fixare ale starterului, se trage starterul

afarã de pe motor ºi se sprijinã.
 9) Cablul vitezometrului.
10) ªuruburile superioare de fixare ale cutiei la motor.
11) Se instaleazã dispozitivul DC11009 de sprijin al

motorului.
12) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã corespunzãtor.
13) Roþile din faþã.
14) Scutul antipraf.
15) Rotulele de la ambii pivoþi, folosind dispozitivul J

36226.

OBSERVAÞIE: Când folosiþi dispozitivul J 36226
pentru extracþia rotulei, aveþi grijã sã nu vedeþi
inscripþia de pe sculã �This Side Towards Wheel"
(�Aceastã parte spre roatã"). Acest dispozitiv, J
36226 este un extractor de rotule pentru vehicule
de tip �H". Când se utilizeazã la un vehicul de tip
�T", dispozitivul trebuie rotit în altã poziþie.

16) Arborele de transmisie stânga din cutie.
17) Arborele de transmisie dreapta din cutie folosind un

dorn de alamã.
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18) Furtunurile radiatorului (lichidul va curge).
19) Capacul convertorului (4 ºuruburi).
20) ªuruburile de fixare ale convertorului la volant.

Important

� Utilizând un instrument de inscripþionat, se
marcheazã volantul ºi convertorul de cuplu în
poziþia de dinainte de demontare, pentru o
montare în aceeaºi poziþie.

21) Suportul elastic stânga (5 ºuruburi).

22) Se sprijinã cutia de viteze cu un cric.
23) Suport elastic spate (3 ºuruburi).
24) Suport elastic dreapta (2 ºuruburi).
25) Celelalte ºuruburi de fixare ale cutiei la motor.
26) Cutia de viteze.

Se inspecteazã

� Pentru procedurile de verificare ºi reparaþie capitalã,
vezi capitolul Reparaþie sistem.

Se curãþã

Radiatorul motorului ºi circuitul de rãcire trebuie
spãlate cu jet puternic de fiecare datã când se
demonteazã pentru înlocuire sau reparaþie capitalã
a convertorului de cuplu, pompã de ulei, sau carter.
Urmaþi instrucþiunile de curãþare a radiatorului ºi a
conductelor furnizate de producãtor.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se aplicã o cantitate micã de unsoare pe butucul pilot
al convertorului de cuplu.
� Asiguraþi-vã de etanºarea corectã a convertorului

cu pompa de ulei.
2) Se poziþioneazã cutia de viteze pe vehicul.
3) ªuruburile inferioare de montare a cutiei.

Se strâng

� ªuruburile inferioare cu 75 N·m.
4) ªuruburile suportului elastic dreapta.

Se strâng

� ªuruburile suportului dreapta cu 40 N·m.
 5) ªuruburile suporturilor elastice stânga ºi spate.

Se strâng

� ªuruburile suporturilor stânga ºi spate cu 22 N·m.

AB

Fig. 20  Suport cutie stânga

A. ªURUBURI ÎNTRE SUPORT ªI CUTIE
B. ªURUBURI ÎNTRE SUPORT ªI CUTIE

 6) ªuruburile între convertor ºi volant.

Se strâng

� ªuruburile convertorului cu 60 N·m.
 7) Capacul convertorului.
 8) Ambii arbori de transmisie.

 � Asiguraþi-vã cã arborii de transmisie sunt bine
fixaþi în cutie.

 9) Rotulele braþelor inferioare stânga ºi dreapta.
10) Scutul antipraf.
11) Ambele roþi.
12) Se coboarã vehiculul.
13) Se îndepãrteazã dispozitivul de sprijin al motorului.

A. ªURUB
B. PIULIÞÃ
C. SUPORT

Fig. 21  Suport elastic spate

A

A

A. ªURUBURI SUPORT PE CUTIA AUTOMATÃ

A

C

B

Fig. 22  Suport între cutie ºi motor
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14) Celelalte ºuruburi de fixare ale cutiei pe motor.

Se strâng

� ªuruburile cu 75 N·m.
15) Racordurile ºi furtunurile de ulei la cutie ºi la radia-

tor.
16) Cablul selector la levierul schimbãtor, se verificã

reglajul.
17) Furtunul de aerisire.
18) Ansamblul starter.
19) Cablul vitezometrului.
20) Cablul clapetei de acceleraþie la cutie ºi la clapeta

de acceleraþie. Se verificã reglajul.

2-3-12 SPECIFICAÞII DE CUPLU

Conducte rãcire la radiator .............................................................................................................................. 22 N·m
Conducte rãcire la cutie ................................................................................................................................... 38 N·m
Suport conducte rãcire la cutie ........................................................................................................................ 24 N·m
Capac regulator pe carter ................................................................................................................................ 11 N·m
Capac servo intermediar ..................................................................................................................................11 N·m
Suport elastic stânga pe cutie .........................................................................................................................22 N·m
ªuruburi baie de ulei fãrã garniturã ...............................................................................................................  10 N·m
ªuruburi baie de ulei cu garniturã ...................................................................................................................14 N·m
Robinet presiune linie ...................................................................................................................................... 11 N·m
Suport clichet parcare ...................................................................................................................................... 24 N·m
Suport elastic dreapta pe motor ......................................................................................................................40 N·m
Piuliþã arbore levier selector ............................................................................................................................27 N·m
ªuruburi fixare convertor pe volant.................................................................................................................. 60 N·m
ªuruburi fixare cutie viteze pe motor ............................................................................................................... 75 N·m
Cablu clapetã acceleraþie la cutie .................................................................................................................... 10 N·m
Capac servomecanism frânã bandã ................................................................................................................11 N·m
Arc reþinere capac carter cutie ........................................................................................................................ 38 N·m
Suport pinion lanþ antrenare ............................................................................................................................24 N·m

21) Conectorii electrici la:
 � Senzorul de vitezã
 � A.C.C
 � Comutator P/N.

21) Cablul electric la borna negativã a bateriei.
22) Ulei cutie, vezi capitolul Informaþii generale, pagina

nr. 4.

Se inspecteazã

 � Reglajul cablului clapetei de acceleraþie.
 � Reglajul legãturilor schimbãtorului.
 � Nivelul de ulei.
 � Dacã existã scurgeri.
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CARCASÃ
AMBREIAJ MERS

ÎNAINTE (624)

3. DIAGNOSTICARE

3-1.DESCRIERE GENERALÃ

Cutia de viteze automatã 3T40 este conceputã pentru a
fi utilizatã cu motoare montate transversal pe
autoturisme organizate dupã soluþia totul în faþã. Aceasta
cuprinde trei trepte pentru mers înainte ºi o treaptã
pentru mers înapoi.

Componentele principale ale acestei cutii sunt:
� Convertor hidraulic de cuplu cu patru elemente.
� Set mecanisme planetare.
� Ansamblu lanþ, roþi de lanþ.
� Trei ambreiaje multidisc.
� Un cuplaj unisens cu role.
� Ansamblu bandã de frânare.
� Bloc supape principale.
� Bloc supape auxiliare
� Pompã ulei.

Presiunea de ulei ºi punctele de schimbare sunt
controlate de deschiderea clapetei de acceleraþie cu

ajutorul cablului clapetei de acceleraþie. (Vezi capitolul
7 A pentru informaþii despre cablul de acceleraþie). Cutia
poate sã opereze în oricare din cele ºase moduri figurate
pe plãcuþa schimbãtorului.
P � Poziþia de parcare - previne miºcarea vehiculului

înainte ºi înapoi. (Pentru o mai bunã siguranþã frâna
de parcare se va folosi suplimentar faþã de aceastã
blocare). Permite pornirea motorului.

R � Poziþia pentru mers înapoi
N � Poziþia neutrã - permite pornirea motorului ºi se

foloseºte când vehiculul nu este în mers. Dacã este
necesar aceastã poziþie poate fi selectatã dacã
motorul trebuie repornit cu vehiculul în miscare.

D � Poziþia de conducere automatã - este folositã în
toate condiþiile de rulare. Aceasta foloseºte trei
rapoarte ºi ambreiajul din convertorul de cuplu.
Schimbãrile în jos sunt disponibile pentru treceri de
urgenþã prin apãsare bruscã a acceleraþiei.

2 � Poziþia 2 este folositã pentru pante lungi ºi frânã de
motor. Aceastã poziþie poate fi selectatã la orice
vitezã a vehiculului.

1 � Poziþia 1 este folositã pentru pante mari ºi o frânã
de motor maximã. Aceastã treaptã poate fi selectatã
la orice vitezã a vehiculului.

PINION
VITEZOMETRU (5)

CARCASÃ MECANISM
PLANETAR (673)

SET PINIOANE
PLANETARE (640)

Fig. 1 Cutia de viteze automatã 3T40

CONVERTOR DE CUPLU (1)

CAPAC CARTER (401)

PLACÃ DISTANÞIER(20)

GARNITURÃ,
PLACÃ

DISTANÞIER (19)

ANSAMBLU LEVIER
CLAPETÃ ªI

GARNITURÃ (23)

ARBORE
TURBINÃ (106)

BLOC SUPAPE
AUXILIARE

(343)

ROTOR POMPÃ
(353)

ARBORE
POMPÃ (18)

BLOC SUPAPE ªI
POMPÃ ULEI (21)

PISTON ACUMULATOR 1-2 (421)

SUPORT PINION
CONDUS (602)

PINION
CONDUS(122)

PINION
CONDUCÃTOR (103)

ANSAMBLU
LANÞ DE ANTRENARE

(101)

ARBORE
DE IEªIRE

(29)

PISTON SERVO
INTERMEDIAR (133)

ANSAMBLU
AMBREIAJ
MULTIDISC

DIRECT (618)

BANDÃ DE
FRÂNARE (606)

ANSAMBLU AMBREIAJ MULTIDISC
MERS ÎNAINTE (633)

CARCASÃ
AMBREIAJ

DIRECT (61)

CARCASÃ MECANISM
PLANETAR (637)

ANSAMBLU AMBREIAJ
MULTIDISC MERS ÎNCET ªI

ÎNAPOI (658)

ANSAMBLU ACÞIONARE
BLOCARE PARCARE (705)

CLICHET BLOCARE
PARCARE (708)

CARCASÃ MECANISM
PLANETAR (668)

ANSAMBLU
REGULATOR (4)

ANSAMBLU
DIFERENÞIAL (678)

SET PINIOANE
PLANETARE (665)

CUPLAJ
UNISENS
CU ROLE

(662)

CARCASÃ AMBREIAJ MERS
ÎNCET ªI ÎNAPOI (649)

ARBORE SELECTARE
POZIÞIE (704)

SUPAPÃ MANUALÃ (406)

LEVIER BLOCARE
MANUALÃ(703)
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3-2.INFORMAÞII DE DIAGNOSTICARE

3-2-1. PROCEDURA TEST DE DRUM
� Realizaþi testul de drum urmând succesiunea datã.
� Punctele de schimbare  a vitezelor (în km/h) vor varia

cu poziþia clapetei de acceleraþie ºi cu obiºnuinþa
ºoferului.

� Comparaþi rezultatele testului (ºi vitezele) cu
punctele de schimbare (viteze) din manual. Folosiþi
aceste rezultate cu capitolul de reparaþie a sistemului
pentru a diagnostica starea cutiei.

� Acest test trebuie efectuat numai când condiþiile de
trafic ºi de drum o permit.

Verificarea schimbãrilor  static:
1) Se porneºte motorul.
2) Se apasã pedala de frânã.
3) Se manevreazã  levierul selector:

� Din poziþia �P� în poziþia �R�.
� Din poziþia �R� în poziþia �N� ºi apoi în poziþia �D�.

Selectarea vitezelor trebuie sã se facã rapid ºi fãrã
zgomot.

Schimbãri în sus ºi cuplarea ambreiajului
convertorului de cuplu
Cu levierul selector în poziþia �D�:
1) Se accelereazã apãsând puternic pedala de

acceleraþie.
2) Se noteazã vitezele la care se realizeazã schimbãrile

treptelor a 2-a ºi a 3-a.
3) Se noteazã viteza de cuplare a ambreiajului

mecanic din convertorul de cuplu. Aceasta ar trebui
sã se realizeze între 37-67 km/h . Dacã cuplarea
nu se realizeazã a se consulta capitolul Diagnozã
preliminarã a ambreiajului din convertorul de cuplu
din Manualul de service.

Important

Ambreiajul din convertorul de cuplu nu se va cupla
dacã temperatura lichidului de rãcire nu a atins
minimul de 54°C.

Schimbare în jos la deschidere parþialã a acceleraþiei
La o vitezã a vehiculului de 40 - 88 km/h se apasã rapid
pedala de acceleraþie pânã la 1/2 deschidere ºi se
observã:

� Decuplarea ACC.
� Trecerea imediatã a cutiei în treapta a 2-a.

Schimbare în jos la deschiderea totalã a acceleraþiei
La o vitezã a vehiculului de 40 - 88 km/h se apasã rapid
pedala de acceleraþie pânã la deschiderea totalã ºi se
observã:

� Decuplarea ACC.
� Trecerea imediatã a cutiei în treapta a 2-a.

Schimbare manualã în jos
1) La o vitezã a vehiculului de 40 - 88 km/h se elibereazã

acceleraþia în timp ce se selecteazã poziþia a 2-a ºi
se observã:
� Decuplarea ACC.
� Trecerea cutiei în treapta a 2-a trebuie sã fie

imediatã.
� Frâna de motor.

2) Se pune levierul selector în poziþia �D� ºi se
accelereazã la viteza de 40 km/h. Se elibereazã
pedala de acceleraþie în timp ce se schimbã levierul
în poziþia I ºi se observã:
� Decuplarea ACC.
� Trecerea cutiei în treapta I trebuie sã fie imediatã.
� Frâna de motor.

Frânã de motor la coborârea pantelor
1) Cu levierul selector în poziþia �D� se accelereazã

pânã în treapta a 3-a cu ACC cuplat.
2) Se elibereazã pedala de acceleraþie ºi  apasând uºor

frâna se observã:
� Decuplarea ACC.
� Vitezele de schimbare de la treapta a 3-a la a 2-

a ºi de la a 2-a la 1-a.

Selectarea manualã a poziþiilor
� Poziþia 2 (2)
1) Cu vehiculul oprit, se plaseazã selectorul cutiei în poziþia

2. Se accelereazã ºi se observã:
� Viteza la care se realizeazã trecerea de la treapta I la

treapta a 2-a.
2) Se accelereazã la 40 km/h ºi se observã:

� Nu trebuie sã se realizeze schimbarea de la
treapta a 2-a la treapta a 3-a.

� ACC nu trebuie sã cupleze.
� Poziþia I
1) Cu vehiculul oprit, se plaseazã selectorul cutiei în poziþia

1 ºi se accelereazã la 24 km/h ºi se observã:
� Nu trebuie sã se realizeze schimbare de treaptã.
� ACC nu trebuie sã cupleze.

� Mers înapoi
1) Cu vehiculul oprit, se plaseazã selectorul cutiei în poziþia

�R� ºi se accelereazã încet pentru a observa operaþia
de mers înapoi.
Nu au fost furnizate informaþiile privind toate poziþiile
posibile ale clapetei ºi punctele de schimbare.

3-2-2. DIAGNOZÃ CUTIE DE VITEZE
În tabelele de diagnozã ale cutiei de viteze, au fost puse
numere de referinþã la componentele din rubrica
�element inspectat" ºi la cele din rubrica �cauza". Aceste
numere vã ajutã sã identificaþi componentele ilustrate
în capitolul Reparaþie sistem din acest manual de câte
ori sunt necesare intervenþii la cutia HYDRA-MATIC
3T40.
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3-2-3. DIAGNOZÃ AMBREIAJ MECANIC DIN
CONVERTORUL DE CUPLU (A.C.C.)

Diagnosticarea corectã a ACC cuprinde mai întâi toate
testele electrice ºi apoi testul hidraulic. Vezi capitolul
ACC pentru informaþii suplimentare. ACC este cuplat de
inversarea sensului uleiului din convertor ºi este
controlatã de un solenoid plasat în ansamblul cutie.
Solenoidul este acþionat de un circuit electric în
combinaþie cu întrerupãtoare ºi senzori.

Diagnoza  electricã a ACC

� Pentru diagnoza electricã a ACC  se va consulta
partea de diagnozã electricã specificã.

� Pentru diagnoza influenþei ACC asupra emisiilor se
va consulta capitolul Emisii.

� Pentru diagnoza circuitului hidraulic ACC se va
consulta capitolul de Proceduri ºi diagrame al acestei
secþiuni.

Procedura de control funcþional

Se inspecteazã

1) Se monteazã un tahometru.
2) Vehiculul trebuie sã fie la temperatura de regim.
3) Se conduceþi vehiculul cu 80 - 88 km/h cu o apãsare

uºoarã a clapetei de acceleraþie.
4) Se menþine acceleraþia ºi apãsând uºor pedala de

frânã se observã un ºoc uºor la decuplarea ACC ºi
o uºoarã creºtere a turaþiei motorului.

5) Se elibereazã pedala de frânã, se accelereazã uºor
ºi se verificã recuplarea ACC ºi o uºoarã scãdere a
turaþiei motorului.

3-2-4. PROCEDURÃ DE CONTROL PRELIMINAR
1) Se verificã nivelul uleiului din cutie.
2) Se verificã ºi se regleazã cablul clapetei de

acceleraþie.
3) Se verificã legãturile exterioare ºi se corecteazã

eventual.
4) Se verificã reglajul motorului..
5) Se monteazã manometrul de presiune.
6) Se  conecteazã turometrul la motor.
7) Se verificã presiunea uleiului în modul urmãtor:

� Presiunea minimã în linia clapetei de acceleraþie:
Se regleazã cablul clapetei de acceleraþie con-
form specificaþiei. Cu frâna acþionatã se verificã
dacã mãsurãtorile se încadreazã în intervalele din
tabelul alãturat.

� Presiunea maximã în linia clapetei de acceleraþie:
presiunea maximã în linie este obþinutã la cursa
maximã a cablului de acceleraþie, cu frâna
acþionatã. Se verificã dacã mãsurãtorile se
încadreazã în intervalele din tabelul alãturat.
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Presiunea în linie este în mod normal controlatã de presiunea de ieºire a pompei ºi de supapa regulatoare de
presiune. Suplimentar, presiunea în linie este servocomandatã în poziþiile de mers înapoi (R), intermediarã (2)
ºi mers încet (1) de cãtre supapa reglare presiune.

De asemenea  în poziþiile N, D ºi R  presiunea în linie va creºte cu deschiderea clapetei de acceleraþie
datoritã sistemului clapetei de acceleraþie. Sistemul clapetei de acceleraþie este controlat de cablul clapetei
de acceleraþie, levierul clapetei de acceleraþie, de conexiuni ºi de ansamblul de fixare precum ºi de
ansamblul supapã de reglare presiune.

Atenþie: Frâna trebuie sã fie acþionatã tot timpul.

Observaþie: Timpul total afectat acestui test nu trebuie
sã depãºeascã douã minute.

MODEL
PRESIUNE MINIMÃ PRESIUNE MAXIMÃ
bari PSI bari PSI

3 JAC

3 HBC

3 TLC

3 HSC

3 JAC

3 HBC

3 TLC

3 HSC

3 JAC

3 HBC

3 TLC

3 HSC

3 JAC

3 HBC

3 TLC

3 HSC

4,59-5,05

4,59-5,05

3,96-4,36

3,96-4,36

8,05-8,85

8,05-8,85

6,93-7,64

6,93-7,64

4,59-5,05

4,59-5,05

3,96-4,36

3,96-4,36

7,88-8,68

7,88-8,68

6,79-7,48

6,79-7,48

66-73

66-73

57-62

57-62

116-128

116-128

100-110

100-110

66-73

66-73

57-62

57-62

114-125

114-125

88-108

88-108

4,59-5,05

4,59-5,05

3,96-4,36

3,96-4,36

15,32-17,07

14,28-15,89

13,17-14,68

14,56-16,10

8,74-9,75

8,15-9,08

7,52-8,38

8,31-9,19

7,88-8,68

7,88-8,68

6,79-7,48

6,79-7,48

66-73

66-73

57-62

57-62

22-247

207-230

191-213

211-233

127-141

118-132

109-121

120-133

114-125

114-125

88-108

88-108

1 PSI = 0,06895 bari

Fig. 3 Tabel viteze schimbare trepte

Vitezele la care se realizeazã schimbarea treptelor la cutia de viteze automatã 3T40 (km/h)

Model
Raport final
transmisie

1-2  desch.
min. acc.

2-3  desch.
min. acc.

3-2 desch.
parþ. acc.

3-2
coborâre
 pantã

2-1
coborâre

pantã
JAC

HBC

HSC

TLC

3.06

3.06

3.06

3.33

29-37

29-37

29-34

24-29

51-56

60-65

50-52

47-50

111-124

132-148

85-103

103-116

106-119

96-111

90-106

132-145

OBSERVAÞIE:
1. Punctele de schimbare variazã uºor cu sarcina motorului ºi opþiunile vehiculului.

POZIÞII

Parcare (P)
@

1000 rpm

Mers înapoi (R)
@

1000 rpm

N/D
@

1000 rpm

Intermediarã (2)
@

1000 rpm

Fig. 2  Procedura de control preliminar

24-31

18-31

24-31

21-26

48-51

55-61

42-44

44-47

3-2-1 coborâre
pantã
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1

2

3

1

2

1

MERS ÎNAPOI

3-2-5. TABEL REFERINÞE POZIÞII DE MERS

Fig. 4  Tabel referinþe poziþii de mers

TREAPTA AMBREIAJ
DIRECT

BANDÃ DE
FRÂNARE

AMBREIAJ
MERS ÎNAINTE

CUPLAJ
 UNISENS CU

ROLE

P-N

D

2

1

R

CUPLAT

CUPLAT

CUPLAT

CUPLAT

CUPLAT

CUPLAT

CUPLAT

CUPLAT

CUPLAT

CUPLAT CUPLAT

CUPLAT

BLOCAT

BLOCAT

BLOCAT

POZIÞIA
AMBREIAJ

MERS ÎNCET ªI
INAPOI
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3-2-6.TABEL DIAGNOZÃ

SIMPTOM ELEMENT INSPECTAT CAUZA

ZGOMOTE/ALUNECÃRI
ÎN TREAPTA I

TREAPTA DE MERS
ÎNAPOI NU CUPLEAZÃ
SAU PATINEAZÃ
INTERN

NU SE REALIZEAZÃ
SCHIMBAREA TREPTELOR,
SCHIMBÃRI ÎNTÂRZIATE
SAU SCHIMBÃRI CU
PEDALA DE ACCELERAÞIE
APÃSATÃ LA MAXIM

� Nivel ulei
� Cablu clapetã acceleraþie

� Presiune ulei
� Ambreiaj mers înainte (624-634)

� Suport pinion conducãtor (602)

� Garniturã capac carter (416)

� Scãzut
� Reglaj incorect
� Cablu defect
� (Vezi cauze presiune mare sau scãzutã.)
� Alimentare restricþionatã
� Discuri de ambreiaj arse (625-634).
� Suprafaþã asprã

� Garniturã necorespunzãtoare

� Ambreiaj mers înainte (627-634)

� Ambreiaj mers încet ºi înapoi
(647-659)

� Conductã mers încet ºi înapoi
(139)

� Garniturã capac carter (416)

� Ambreiaj direct (608-617)
� Ambreiaj mers încet ºi înapoi

(647-659)
� Presiune scãzutã în linie

� Discuri de ambreiaj arse (625-634).
� Inel de etanºare piston scãpat (612-614).
� Bilã control evacuare blocatã (609).
� Carcasã prost aºezatã sau racorduri de ulei

la carcasã restricþionate (649).
� Scurgeri la etanºãri (651, 652).
� Etanºãri O-ring deteriorate sau lipsã (145).

� Poziþionatã incorect (înãlþimea suportului
pinionului conducãtor necorespunzãtor) (602).

� Deterioratã.
� Discuri de ambreiaj arse(618-619).
� Discuri de ambreiaj arse(658 ºi 688).

� Se cautã cauzele ce determinã presiunea
scãzutã.

� Legãturi comandã poziþii (701-
704)

� Cablu clapetã acceleraþie
� Nivel ulei
� Regulator (4) sau senzor vitezã

(4) (în funcþie de model)

� Servo intermediar (128-137)

� Bloc supape de control (21)

� Placã distanþier bloc supape
(20)

� Bandã de frânare (606)

� Prost reglate.

� Prost reglat, desprins, sãrit sau rupt.
� Scãzut.
� Capac uzat (9).
� ªaibã de siguranþã lipsã (6).
� Etanºare regulator uzatã sau tãiatã (7).
� Arc regulator prost aºezat (4).
� Contragreutãþi regulator blocate pe ºtift (4).
� Bilã lipsã (4).
� Roatã conducãtoare regulator deterioratã (4).
� Bolþ de acþionare blocat (129).
� Garnituri tãiate, deteriorate sau lipsã (128,

132, 134).
� Piston bolcat sau deteriorat (133).
� Porozitãþi în orificiu carter  servo (15).
� Supape blocate.
� Garniturã placã distanþier cu scugeri sau

prost instalatã (19, 20).
� Orificiu regulator de alimentare supapã de

schimbare 1-2 ºi 2-3 astupat (316-323).
� Orificiu de intrare regulator astupat.

� Arsã sau uzatã.
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SIMPTOM ELEMENT INSPECTAT CAUZA

NU SE REALIZEAZÃ
SCHIMBAREA TREPTELOR,
SCHIMBÃRI ÎNTÂRZIATE
SAU SCHIMBÃRI CU
PEDALA DE ACCELERAÞIE
APÃSATÃ LA MAXIM
(Continuare)

SCHIMBARE 1-2 DURÃ SAU
CU ALUNECARE

SCHIMBARE 2-3 UªOARÃ,
CU ALUNECARE SAU
PREMATURÃ

� Porozitãþi.
� Negãuritã.
� Dopuri lipsã.
� Scurgeri pasaje treapta a 2-a.
� Scurgeri în pasajul regulatorului si/sau

conductã
� Scurgeri pasaje treapta a 2-a..

� Capac carter (401)

� Carter (15)

� Nivel ulei
� Cablu clapetã acceleraþie
� Presiune ulei
� Servo intermediar

(128-137)

� Frânã bandã (606)
� Conexiune cablu clapetã

acceleraþie (22)
� Bloc supape de control (21)

� Acumulator 1-2 (419-422)

� Placã distanþier (20)

� Carter (15)
� Capac carter (401)

� Nivel ulei

� Cablu clapetã acceleraþie

� Nivel incorect

� Prost reglat, desprins, sãrit sau rupt (22).

� Mare sau scãzut.
� Prost reglat, desprins, sãrit sau rupt.
� (Vezi cauze presiune mare sau micã)
� Garnituri tãiate, deteriorate sau cu scurgeri

(128, 132, 134).
� Piston deteriorat (133).
� Gãuri în carcasã deteriorate (15).
� Cuplare ºtift prea lungã sau prea scurtã

(129).
� Dop orificiu de scurgere servo lipsã.
� Scurgere între ºtift cuplare servo ºi carcasã

(129-137).
� ªtift acþionare servo bandã blocat (129).
� Legãturã îndoitã sau deterioratã (22).

� Plunger clapetã acceleraþie blocat (367).
� Supapã schimbare clapetã acceleraþie

blocatã (308).
� Supapã acumulator 1-2 blocatã.
� Piston acumulator 1-2 blocat (421).
� Arc acumulator 1-2 rupt (419).
� Etanºare piston sau canal deteriorate (420).
� Orificiu acumulator 1-2 deterioat (401).
� Placã distanþier sau garniturã

necorespunzãtoare (19, 20).
� Garniturã incorect montatã (19).
� Scurgeri pasaje treapta a 2-a.
� Scurgeri pasaje treapta a 2-a.

SCHIMBARE 2-3 DURÃ SAU
ÎNTÂRZIATÃ

� Nivel ulei
� Supapã clapetã acceleraþie

(369)
� Legãturã manualã (701-703)
� Presiune ulei
� Ambreiaj direct (608-617)
� Bila de control nr. 1 (16) de la

ieºirea ambreiajului direct
� Bloc supape de control (21)

� Nivel incorect.
� Prost reglat, desprins, sãrit sau rupt (23,

367).
� Prost reglatã.
� (Vezi cauze presiune mare sau micã).
� Orificiu ieºire acumulator astupat (401).
� Prost poziþionatã sau lipsã.

� Clapetã de acceleraþie ºi plunger blocate
(367).

� Supapã schimbare poziþie clapetã
acceleraþie blocatã (308).



CIELO CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ  9�29

SCHIMBARE 2-3 UªOARÃ,
CU ALUNECARE SAU
PREMATURÃ (Continuare)

SIMPTOM ELEMENT INSPECTAT CAUZA

� Acþionare manualã (701-704)
� Presiune ulei
� Servo intermediar (128-137)

� Supapã control ieºire
acumulator (125, 126)

� Placã distanþier (20)

� Bilã de control nr. 5 (16)
� Capac carter (401)

� Ambreiaj direct (608-617)

� Nivel ulei
� Supapã clapetã acceleraþie

(369)
� Acþionare manualã (701-704)
� Regulator(4, 688) sau senzor

vitezã (4) (în funcþie de model)

� Servo intermediar (128-137)

� Supapã control ieºire
acumulator (125, 126)

� Carter (15)

� Prost reglat.
� (Vezi cauze presiune mare sau scãzutã)
� Etanºare piston carter deterioratã (132).
� Piston servo deteriorat (133).
� Alezaj servo în carcasã deteriorat (15).
� Neaºezatã în carter.

� Orificiu alimentare ambreiaj direct obturat
sau restricþionat.

� Scurgeri placã distanþier sau garnituri,
deteriorate sau montate incorect.

� Placã distanþier defectã (20).
� Neaºezatã sau lipsã.
� Porozitãþi în pasajul ambreiajului direct.
� Garnituri capac carter incorect montate (25,

416).
� Pasaje suport pinion conducãtor

interconectate, cu scurgeri sau restricþionate
(602).

� Etanºãri suport pinion conducãtor deteriorate
sau lipsã (604).

� Manºon slãbit sau incorect poziþionat (601).
� Scurgeri pe la bilele de control (609).
� Capsulã bile de control deterioratã (610),
� Etanºãri deteriorate sau lipsã (612-614).
� Carcasã sau piston deteriorat sau cu fisuri

(610, 615).
� Inel lipsã sau incorect poziþionat (616).
� Numãr greºit de discuri de ambreiaj (618).

� Nivel incorect
� Prost reglatã, desprinsã, sãritã sau ruptã.

� Prost reglat.
� Capac uzat (9, 688).
� ªaibã lipsã (6).
� Etanºare arc regulator uzatã sau tãiatã (7).
� Arc regulator incorect aºezat (4).
� Contragreutãþi regulator blocate pe ºtift (4).
� Bilã lipsã (4).
� Pinion conducãtor regulator deteriorat (4).
� Etanºare piston carter deterioratã (132).
� Piston servo deteriorat (133).
� Orificiu servo în carter deteriorat (15).
� Nu se aºeazã în carter.

� Scurgeri dop pentru ambreiaj direct sau dop
lipsã.

� Manºon arbore regulator - carter lipsã sau
deteriorat (3).

� Scurgeri pe la garnitura centralã (416).

NU SE REALIZEAZÃ
SCHIMBAREA DE LA 2 LA 3
SAU SE REALIZEAZÃ
TÂRZIU
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NU SE REALIZEAZÃ
SCHIMBAREA DE LA 2 LA 3
SAU SE REALIZEAZÃ
TÂRZIU (Continuare)

SCHIMBARE CU
ÎNTÂRZIERE ÎN POZIÞIILE
�D� ºI �R�

� Capac carter (401)

� Levier clapetã acceleraþie ºi
ansamblu consolã (23)

� Conexiuni clapetã acceleraþie
(22)

� Bloc supape de control (21)

� Placã distanþier (20)

� Manºon arbore regulator carter
� Ambreiaj direct (608-617)

� Nivel ulei
� Presiune ulei
� Convertor, bucºele suportului

pinionului conducãtor (1, 121,
123)

� Arbore turbinã (106)

� Cuplaj unisens cu role (662)

� ªuruburile capacului carterului slãbite (60-
68).

� Pasaje suport pinion conducãtor
interconectate, cu scurgeri sau restricþionate
(602).

� Etanºãri suport pinion conducãtor deteriorate
sau lipsã (604).

� Manºon slãbit sau incorect poziþionat (601).
� Blocat.

� Legãturã clapetã acceleraþie incorectã (22).

� Supapã schimbare 2-3, supapã 2-3 clapetã
acceleraþie blocate (316, 317).

� Supapã clapetã acceleraþie blocatã (308).
� Comunicare alimentare regulator ºi supapã

schimbare 2-3 restricþionatã (21).
� Orificiu alimentare ambreiaj direct

restricþionat.
� Bila de control nr. 5 lipsã sau prost poziþionatã

(10).
� Placa distanþier sau garniturile cu scurgeri,

deteriorate sau incorect instalate (19, 20).
� Deteriorat sau lipsã.
� Scurgeri la bilele de control (609).
� Capsula bilei de control deterioratã (610).
� Etanºãri deteriorate/lipsã (612, 614).
� Carcasã sau piston fisurate sau deteriorate

(610, 615).
� Inel de siguranþã placã de sprijin ieºit din

canal (617).
� Plãcuþe ambreiaj deteriorate/lipsã (618).
� Nivel incorect
� Se verificã cauzele de presiune scãzutã.
� Retur convertor (1).

� Etanºãri deteriorate sau cu scurgeri (105,
107, 148).

� Arcuri lipsã (662).
� Role deteriorate sau lipsã (662).

� Manºon rãsucit (601).� Suport pinion conducãtor (602)

� Nivel ulei
� Convertor de cuplu (1)

� Presiune ulei

� Diferenþial (678-687)

� Nivel incorect.
� ªuruburile între convertor ºi placa flexibilã

lipsã.
� Supapa regulatorului de presiune blocatã în

bucºã.
� Etanºãri pompã uzate (347, 350).
� Arbore pompã de ulei rupt (18).
� Diferenþial deteriorat (678-687).

NU CUPLEAZÃ ÎN
TREPTELE �D� ªI �2�
(TREPTELE �1� ªI �R�
FUNCÞIONEAZÃ NORMAL)

NU CUPLEAZÃ ÎN
TREPTELE DE MERS
ÎNAINTE (Se blocheazã în
poziþia �R�)

NU CUPLEAZÃ ÎN NICI O
TREAPTÃ

SIMPTOM ELEMENT INSPECTAT CAUZA
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SIMPTOM ELEMENT INSPECTAT CAUZA

NU CUPLEAZÃ ÎN NICI O
TREAPTÃ (Continuare)

NU CUPLEAZÃ ÎN TREAPTA
�D� (Treptele �2�, �1� ºi �R�
funcþioneazã corect)

NU CUPLEAZÃ ÎN
TREPTELE DE MERS
ÎNAINTE
(Mersul înapoi funcþioneazã
corect)

SCHIMBARE  1 - 3, TREAPTA
A 2-A LIPSÃ

PLECARE ÎN TREAPTA A
2-A (Treapta I lipseºte
uneori)

� Lanþ de antrenare (101).

� Acþionare manualã (701-704)
� Arbore de intrare (624)

� Coroanã de reacþie (665)

� Nivel ulei.
� Ambreiaj de mers înainte (624-

634)
� Capac carter (401)

� Presiune ulei.
� Legãturã manualã (701-704)
� Suport pinion conducãtor.

� Capac carter (401)
� Ambreiaj de mers înainte (624-634)
� Ansamblu supapã de control

(21)

� Servo intermediar (128-137)

� Supapã evacuare acumulator
(125-126)

� Bloc supape de control

� Placã distanþier (20)

� Regulator(4)

� Bloc supape de control (21)

� Lanþ de antrenare rupt (101).
� Corp strãin între lanþ ºi pinion (101, 103,

122).
� Prost reglatã.
� Slãbit sau desprins de la tamburul

ambreiajului de mers înainte (624).
� Ruptã la cama cuplajului unisens cu role

(662, 665).

� Nivel incorect.
� Scurgeri externe.
� Alimentare restricþionatã (se poate întâmpla

cu motorul rece la o turaþie de ralanti mai
mare) (624).

� Scurgeri între capac carter ºi pasaje suport
pinion conducãtor (401).

� Garniturã necorespunzãtoare între capac
carter ºi pasaje suport pinion conducãtor
(401, 416).

� (Vezi cauze presiune scãzutã).
� Nu funcþioneazã supapa manualã (406).
� Pasaj conducãtor ulei blocat în suport pinion

conducãtor sau garniturã (602).
� Manºon slãbit sau dislocat(601).
� Scurgeri pasaj conducãtor ulei.
� Discuri arse sau deteriorate (625, 633, 634).
� Conductã corp supapã lipsã sau cu scurgeri

(370).

� Arcuri decalibrate sau ieºite din locaº (4).
� Contragreutãþi regulator blocate pe ºtift (4).

� Supapã schimbare 1-2 blocatã în poziþia de
schimbare în sus (320).

� Supapã 1-2 clapetã acceleraþie blocatã în
poziþia de schimbare în sus (321).

� ªtift de cuplare deteriorat sau blocat (129).
� Etanºãri tãiate, deteriorate sau lipsã (128,

132, 134).
� Piston blocat sau deteriorat (133).
� Porozitãþi în orificiu carter servo (15).

� Blocatã sau prost aºezatã. (125, 126).

� Supapã schimbare 1-2 blocatã (320).

� Garnituri montate incorect (19).
� Comunicare alimentare regulator ºi supapã

schimbare 1-2 blocatã.
� Orificiu de alimentare bandã de frânare

obturat (15, 137).
� Placã distanþier necorespunzãtoare (20).
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SIMPTOM ELEMENT INSPECTAT CAUZA

SCHIMBARE 3-1 LA VITEZE
RIDICATE, FÃRÃ TRECERE
PRIN TREAPTA A 2-A

SCHIMBARE  1-3, TREAPTA
A 2-A LIPSÃ (Continuare)

NU SE REALIZEAZÃ
SCHIMBAREA DE SUS ÎN
JOS LA APÃSAREA
TOTALÃ A CLAPETEI DE
ACCELERAÞIE

NU CUPLEAZÃ TREAPTA �2�

NU REALIZEAZÃ FRÂNÃ DE
MOTOR ÎN TREAPTA �1�
(Mersul înapoi funcþioneazã
corect)

� Carter(15)

� Capac carter (401)

� Bandã de frânare (606)

� Regulator(4) sau
Senzor vitezã (4)
(în funcþie de modell)

� Servo intermediar
(128-137)

� Orificiu ambreiaj direct controlat
de bila de control nr. 2

� Acumulator 1-2 (419-422)

� Cablu clapetã acceleraþie
� Ansamblu cablu acceleraþie

� Ansamblu supapã de control
(21)

� Placã distanþier (20)

� Legãturã manualã
� Ambreiaj mers încet ºi înapoi

(647-659)

� Ansamblu supapã de control
(21)

� Servo intermediar
(128-137)

� Bandã de frânare (606)

� Acumulator  1-2 (419-422)

� Pasaj cuplare servo intermediar blocat
(treapta a 2-a) (15).

� Pasaj cuplare servo intermediar blocat
(treapta a 2-a) (15).

� Bandã  montatã incorect (606).
� Bandã arsã/ruptã (606).

� Capac uzat (9).
� ªaibã de siguranþã lipsã (6).
� Etanºare regulator uzatã sau tãiatã (7).
� Arc regulator aºezat incorect (4).
� Contragreutãþi regulator blocate pe ºtift (4).
� Bilã lipsã(4).
� Pinion conducãtor regulator deteriorat (4).
� Servo intermediar blocat (129-134).

� Orificiu restricþionat.

� Piston lipsã (421).
� Scurgere pe la etanºare (420).

� Prost reglat, desprins, sãrit sau rupt
� Deschidere insuficientã a clapetei de

acceleraþie.
� Supapã schimbare clapetã acceleraþie

blocatã (308).
� Supapã clapetã acceleraþie blocatã (367).
� Gãuri placã distaþier astupate.
� Garniturã prost poziþionatã sau deterioratã

(19).
� Prost reglatã.
� Scurgeri la conducte de mers încet ºi înapoi

(139).
� Scurgeri la etanºãri pistoane (651-652).
� Ansamblu supapã comandã treapta �I�

deterioratã (324-326).

� Inel etanºare lipsã sau deteriorat (128).

� Bandã prost poziþionatã ruptã sau arsã
(606).

� Piston acumulator sau ºtift  lipsã sau
deteriorate (421-422).
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3-2-7. DESCRIERE CIRCUIT ULEI
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PARCARE � MOTORUL PORNIT

AMBREIAJ DIRECT � DECUPLAT           AMBREIAJ MERS ÎNAINTE � DECUPLAT              AMBREIAJ MERS ÎNAPOI �
         DECUPLAT

AMBREIAJ DIN CONVERTORUL DE CUPLU � DECUPLAT           BANDÃ DE FRÂNARE � DECUPLAT              CUPLAJ UNISENS
  CU ROLE � DEBLOCAT

Cu levierul selector în poziþia �P�, uleiul este direcþionat de la pompa de ulei la :

1. Supapã reglare presiune (365)

2. Convertor ºi sistem de ungere (1)

3. Exterior stator pompã ulei

4. Supapã manualã (406)

5. Supapã de suprapresiune (311)

6. Buºon punct mãsurare presiune linie

Debitul de ulei din pompã trece la supapa de reglare a presiunii (365) care regleazã presiunea pompei. Când
presiunea debitatã de pompã depãºeºte presiunea de linie, uleiul din supapa de reglare a presiunii este
direcþionat cãtre canalul de alimentare a convertorului (1) pentru a-l umple. Uleiul returnat de convertor este
direcþionat cãtre radiatorul transmisiei. Uleiul din radiator este direcþionat cãtre sistemul de lubrefiere a
transmisiei.

Uleiul este de asemenea dirijat din supapa de reglare a presiunii cãtre exteriorul statorului pompei pentru a
micºora presiunea de ieºire a pompei la presiunea exercitatã de arcul de reglare, adicã 4,83 bari. Presiunea
din linie acþioneazã asupra supapei de suprapresiune (311) care va evacua uleiul cu o presiune mai mare de
20,68 - 31,02 bari.

Presiunea de linie de la supapa manualã este disponibilã în continuare pentru celelalte trepte.

REZUMAT

Convertorul este umplut cu ulei; toate ambreiajele ºi banda de frânare sunt decuplate. Legãtura mecanicã
manualã realizeazã blocarea clichetului de parcare pe dinþii carcasei mecanismului planetar. Transmisia
este deci în poziþia �P�. Presiunea de linie este astfel reglatã la aproximativ 4,83 bari.

Fig. 6  Parcare � motorul pornit
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Fig. 7. Poziþia neutrã - Motorul pornit
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POZIÞIA NEUTRÃ � MOTORUL PORNIT

AMBREIAJ DIRECT �  DECUPLAT                AMBREIAJ MERS ÎNAINTE� DECUPLAT           AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI
DECUPLAT

AMBREIAJ DIN CONVERTORUL DE CUPLU �  DECUPLAT         BANDÃ DE FRÂNARE  � DECUPLATÃ             CUPLAJ UNISENS
CU       ROLE �
DEBLOCAT

Fig. 8 Poziþia neutrã - Motorul pornit

Când levierul selector al  cutiei de viteze este mutat în poziþia neutrã (N), supapa manualã (406) este astfel
poziþionatã încât sã permitã presiunii de linie sã alimenteze prin douã orificii canalizaþiile dupã cum urmeazã:

1:Prin primul orificiu se alimenteazã cu ulei canalizaþia RND1. Uleiul este direcþionat cãtre bila de verificare
a detentei (6) ºi cãtre supapa clapetei de acceleraþie (369) unde este reglat la o presiune variabilã numitã
presiunea supapei clapetei de acceleraþie. Aceastã presiune creºte odatã cu deschiderea clapetei de acceleraþie
ºi este direcþionatã cãtre supapa de descãrcare clapetã de acceleraþie (308). Aceastã supapã limiteazã
presiunea uleiului din canalizaþia de acþionare a clapetei de acceleraþie la 6,32 bari.

Uleiul de acþionare clapetã acceleraþie (369) este apoi direcþionat cãtre urmãtoarele: supapã clapetã acceleraþie
1-2 ºi 2-3 ((321) ºi (317)); supapã acþionare clapetã acceleraþie (361); plunger supapã clapetã acceleraþie
(367); supapã acumulator 1-2 (315).

Uleiul de acþionare clapetã acceleraþie acþionând supapa acþionare clapetã acceleraþie (361) va mãri presiunea
de linie în concordanþã cu deschiderea clapetei de  acceleraþie.

2. Prin al 2-lea orificiu intrã presiune de linie în canalizaþia R, N, D ºi este direcþionatã cãtre supapa
schimbare 2-3 (316).

REZUMAT

Convertorul este umplut cu ulei; toate ambreiajele ºi banda de frânare sunt decuplate; transmisia este în
poziþia neutrã (N).
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Fig. 9  Poziþia �D" � Treapta întâi
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POZIÞIA �D� � TREAPTA ÎNTÂI

AMBREIAJ MERS ÎNAINTE  � CUPLAT CUPLAJ UNISENS CU ROLE � BLOCAT

Fig. 10  Poziþia �D� � Treapta întâi

Când levierul selector al  cutiei de viteze este poziþionat în poziþia conducere (D), supapa manualã (406) este
poziþionatã astfel încât sã permitã presiunii de ulei sã intre în canalizaþia pentru D. Uleiul din aceastã canalizaþie
curge spre:

1. Ambreiaj mers înainte

2. Ansamblu regulator (4)

3. Supapã de schimbare 1-2 (320)

4. Supapã acumulator 1-2 (315)

Controlul de bazã

Uleiul din canalizaþia D este direcþionat cãtre:
- Ambreiajul de mers înainte trecând printr-un orificiu, acþionând asupra pistonului de cuplare a ambreiajului.
- Supapa de schimbare 1-2 (320).
- Supapa acumulator 1-2 (315) ºi este reglatã la o presiune numitã �1-2 acumulator�; aceastã presiune este
direcþionatã cãtre pistonul acumulatorului 1-2 sã acþioneze ca un amortizor pentru banda aplicatã la schimbarea
treptelor 1-2.
- Ansamblul regulator de presiune centrifugal unde este reglat la o altã presiune numitã �regulator�.Presiunea
regulatorului creºte odatã cu viteza vehiculului ºi acþioneazã în sens invers supapelor de schimbare 1-2 ºi 2-3
((320) ºi (316)) cât ºi a supapei de control 3-2 (356).

REZUMAT

Convertorul este umplut cu ulei; ambreiajul de mers înainte este cuplat; cutia este în poziþia �D�, treaptã
întâi.
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Fig. 11  Poziþia �D" � Treapta a 2-a
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POZIÞIA �D� � TREAPTA A 2-A

     AMBREIAJ MERS ÎNAINTE � CUPLAT                                                             BANDA DE FRÂNARE � CUPLATÃ

Fig. 12 Poziþia �D" � Treapta a 2-a

Cu cât viteza vehiculului creºte, presiunea uleiului din regulator (4) se mãreºte, iar uleiul din regulator
acþionând pe supapa de schimbare 1-2 (320) va învinge presiunea uleiului din canalizaþia �schimbare
clapetã acceleraþie� ºi forþa resortului supapei clapetei de acceleraþie (321). Aceastã presiune permite
supapei 1-2 sã se deschidã ºi ca uleiul din canalul D sã intre în canalizaþia viteza a 2-a. Aceastã canalizaþie
este numitã �a 2-a�. Astfel uleiul �a 2-a� din supapa de schimbare 1-2 (320) este direcþionat cãtre:

1. Servomecanism intermediar (421)

2. Pistonul acumulator 1-2 (315).

Controlul de bazã

Uleiul �a 2-a� din supapa de schimbare 1-2 este direcþionat cãtre servomecanismul intermediar pentru a
acþiona banda de frânare. În acelaºi timp, uleiul �a 2-a� deplaseazã pistonul acumulatorului 1-2 în sens
invers presiunii acumulatorului 1-2 ºi arcului acumulatorului pentru a menþine o presiune ridicatã controlatã
pe servomecanismul intermediar pe timpul schimbãrii 1-2, pentru o aplicare fãrã ºocuri a forþei pe bandã.

REZUMAT

Ambreiajul de mers înainte ºi banda de frânare sunt cuplate; maneta este în poziþia �D�, cutia este în treapta
a 2-a.
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Fig. 13  Poziþia �D� - treapta a 3- a � Ambreiajul din convertorul de cuplu este decuplat
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POZIÞIA �D� � TREAPTA A 3-A

AMBREIAJUL DIN CONVERTORUL DE CUPLU � DECUPLAT    AMBREIAJ MERS ÎNAINTE � CUPLAT   AMBREIAJ DIRECT � CUPLAT

Fig. 14  Poziþia �D� - treapta a 3- a � Ambreiajul din convertorul de cuplu este decuplat

Deoarece cu viteza vehiculului creºte ºi presiunea regulatorului , uleiul din regulator acþionând pe supapa
de schimbare 2-3 (320) învinge forþa arcului supapei de acceleraþie 2-3 (317) ºi a uleiului din canalizaþia
schimbare clapetã acceleraþie.  Aceastã presiune permite supapei de schimbare 2-3 (316) sã se deschidã
ºi uleiul �R,N,D� intrã în canalizaþia ambreiajului direct. Aceastã canalizaþie este denumitã �ambreiaj direct�.

Astfel uleiul din canalizaþia ambreiajului direct din supapa de schimbare 2-3 este direcþionat spre:

1. Bila de comandã (1) a evacuãrii ambreiajului direct.

2. Supapa de control 3-2 (356).

3. Bila de comandã (5) a ambreiajului direct ºi de mers înapoi.

4. Bila de comandã (2) a acumulatorului ambreiajului direct.

5. Supapã acumulator (315).

6 Servomecanismul intermediar (421).

7. Contact presiune ambreiaj a 3-a.

Controlul de bazã

Uleiul �ambreiaj direct � din supapa de schimbare 2-3 (316) trece peste bila nr. 4 de comandã a evacuãrii
ambreiajului direct cãtre bila de comandã nr. 5 a ambreiajului direct ºi de mers înapoi, aºezându-se în
conducta de mers înapoi ºi cãtre suprafaþa interioarã a pistonului ambreiajului direct, acþionând astfel
ambreiajul direct. În acelaºi timp, uleiul �ambreiaj direct� este direcþionat peste bila de comandã nr. 2 a
ambreiajului direct în canalizaþia acumulatorului ambreiajului direct unde este denumit �uleiul acumulatorului
ambreiajului direct�. Acesta este direcþionat în continuare cãtre supapa de comandã a acumulatorului (426)
ambreiajului direct ºi apoi cãtre descãrcarea  servomecanismului intermediar (421). Presiunea uleiului
acumulatorului ambreiajului direct combinatã cu amortizarea datoratã arcului servomecanismului,
deplaseazã pistonul servomecanismului în sens contrar uleiului �treapta a 2-a� ºi acþioneazã ca un
acumulator pentru o eliberare linã fãrã ºocuri a benzii de frânare intermediare ºi acþionarea ambreiajului
direct.
Uleiul �ambreiaj direct� trece de asemenea prin supapa de control 3-2 (356) cãtre canalizaþia �acumulator
ambreiaj direct�.

Rezumat

� Ambreiajele faþã ºi direct sunt cuplate.
� Banda de frânare este eliberatã.
� Maneta este în poziþia �D�, cutia în treapta a 3-a.
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POZIÞIA �D� � TREAPTA A 3-A
Ambreiajul din convertorul de cuplu este cuplat
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Fig. 15  Poziþia �D� - treapta a 3- a � Ambreiajul din convertorul de cuplu este cuplat
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POZIÞIA �D� � TREAPTA A 3-A

AMBREIAJ DIN CONVERTOR DE CUPLU � CUPLAT     AMBREIAJ MERS ÎNAINTE � CUPLAT AMBREIAJ DIRECT � CUPLAT

Controlul de bazã

Când viteza de deplasare a vehiculului în poziþia �D�, treapta a 3-a, ajunge la viteza de cuplare a ambreiajului
din convertorul de cuplu, întrerupãtorul �C3� sau întrerupãtorul de presiune al regulatorului de presiune cen-
trifugal va acþiona solenoidul, închizându-i supapa de evacuare. Aceasta permite uleiului din circuitul solenoidului
sã deplaseze supapa de comandã (332) a ambreiajului convertorului în sens invers presiunii de linie. Cu
supapa de comandã a ambreiajului convertorului în poziþia acþionat, uleiului de linie reglat din orificiul supapei
(380) a  convertorului, i se va permite trecerea în interiorul canalului de acþionare a convertorului. Apoi uleiul
va curge prin interiorul arborelui turbinei cãtre partea de acþionare a ambreiajului din convertor. Uleiul de linie
reglat din orificiul supapei de reglare (380) a convertorului controleazã acþionarea plãcii de presiune.

Deoarece placa de presiune începe sã se miºte cãtre poziþia sa de acþionare, uleiul eliberat de pe
partea frontalã a plãcii de presiune este redirecþionat înapoi între arborele turbinei ºi arborele conducãtor
al pompei ºi evacuat cãtre supapa de comandã a ambreiajului din convertor printr-un orificiu calibrat pentru
a sincroniza în timp acþionarea ambreiajului.  Când supapa de comandã a ambreiajului convertorului se
deplaseazã în poziþia de acþionare, uleiul de alimentare al convertorului ce a trecut prin orificiul calibrat,
intrat în conducta convertor - radiator ulei cutie, va circula cãtre sistemul de ungere al angrenajelor cutiei.
.
 Rezumat

� Ambreiajele de mers inainte ºi direct sunt acþionate.
� Ambreiajul din convertorul este acþionat ºi banda de frânare este decuplatã.
� Maneta se aflã în poziþia �D� ºi cutia în treapta a 3-a.

Fig. 16  Poziþia �D� - treapta a 3- a � Ambreiajul din convertorul de cuplu este cuplat
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Fig. 17  Schimbare 3-2 cu acceleraþie parþial apãsatã � Supapele în treapta a 2-a
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SCHIMBARE 3-2 CU ACCELERAÞIE PARÞIAL APÃSATÃ
(Supapele în poziþia treaptei a 2-a )

AMBREIAJ CONVERTOR � CUPLAT            AMBREIAJ MERS ÎNAINTE � CUPLAT BANDA DE FRÂNARE � CUPLATÃ

Fig. 18  Schimbare 3-2 cu acceleraþie parþial apãsatã � Supapele în treapta a 2-a

Schimbarea din treapta a 3-a în treapta  2-a se realizeazã la o vitezã mai micã de 80 km/h prin apãsarea
parþialã a pedalei de acceleraþie. Astfel plungerul supapei de acceleraþie (367) se deplaseazã permiþând
uleiului �schimbare clapetã acceleraþie� sã intre în canalizaþia �acceleraþie parþialã". Acest ulei, numit
�acceleraþie parþialã� este apoi condus cãtre supapa de accelerare 2-3 (317).

Uleiul �acceleraþie parþialã� ºi forþa resortului din supapa (317) vor închide supapa de schimbare 2-3 (316)
în sens invers uleiului �regulator�, închizând complet ºi uleiul R,N,D cãtre canalizaþia �ambreiaj direct�.
Evacuarea uleiului ambreiajului direct va deschide contactul contactorului C3 eliberând ambreiajul din
convertor ºi închide bila de comandã nr. 1 a evacuãrii ambreiajului direct, dupã care uleiul va curge prin
cele douã orificii ºi este evacuat spre supapa de schimbare 2-3 (316). În acelaºi timp uleiul acumulatorului
ambreiajului direct din servomecanismul intermediar se evacueazã de asemenea pe aceeaºi rutã ca uleiul
ambreiajului direct. Uleiul �treapta a 2-a� acþionând pe pistonul servomecanismului (421) solicitã banda
de frânare lin deoarece ambreiajul direct este decuplat.
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SCHIMBARE ÎNTR-O TREAPTÃ INFERIOARÃ CU ACCELERAÞIA APÃSATÃ LA MAXIM

Fig. 19  Schimbare într-o treaptã inferioarã cu acceleraþia la maxim  � Supapele în treapta a 2-a
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SCHIMBARE ÎNTR-O TREAPTÃ INFERIOARÃ CU ACCELERAÞIA
APÃSATÃ LA MAXIM
(Supapele în treapta a 2-a )

AMBREIAJ MERS ÎNAINTE � CUPLAT                                                                        BANDA DE FRÂNARE � CUPLATÃ

Fig. 20  Schimbare într-o treaptã inferioarã cu acceleraþia la maxim  � Supapele în treapta a 2-a

Când viteza vehiculului este mai micã de 105 km/h este posibilã trecerea într-o treaptã inferioarã dacã se
apasã brusc ºi total pedala de acceleraþie. Aceasta va poziþiona plugerul supapei de acceleraþie (367) astfel
încât sã permitã uleiului �schimbare clapetã acceleraþie� sã intre în canalizaþia �detentã". Acest ulei numit
�detentã� este apoi condus spre urmãtoarele:

1. Supapã de acceleraþie 2-3 (317)

2. Supapã de acceleraþie 1-2 (321)

3. Bila de comandã a detentei (6)

Uleiul �detentã� din plugerul supapei de acceleraþie (367) curge cãtre supapa de accelaraþie 2-3 (317). Uleiul
�detentã� ºi uleiul �accelerare parþialã� împreunã cu forþa arcului supapei va închide supapa de schimbare 2-3
(316) în sens invers uleiului �regulator� ºi va permite uleiului �ambreiaj direct� sã treacã prin cele douã orificii ºi sã
se evacueze spre supapa de schimbare 2-3 (316).

La viteze de deplasare ale vehiculului, mai mici de aprox. 80 km/h, uleiul �regulator� acþionând supapa de
control 3-2 (356) o va închide. În aceastã situaþie, evacuarea uleiului acumulatorului ambreiajului direct din
servomecanismul intermediar va închide bila de comandã (2) a acumulatorului ambreiajului direct ºi se va
scurge printr-un alt orificiu controlând acþionarea benzii de frânare printr-o schimbare linã fãrã zmucituri din
treapta de viteze superioarã 3 în cea inferioarã 2.

O detentã din treapta 2 în treapta 1 poate fi realizatã la viteze ale vehiculului sub aprox. 48 km/h deoarece
presiunea uleiului �detentã� ºi forþa arcului supapei clapetei de acceleraþie 1-2 (321) vor închide supapa
de schimbare 1-2 (320) realizând schimbarea în treapta 1.
Uleiul �detentã� acþioneazã invers uleiului R,N,D,I ºi pe bila de comandã (6) a detentei dar nu va putea închide
bila în locaºul ei deoarece uleiul R,N,D,I este la o presiune mai ridicatã.
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POZIÞIA INTERMEDIARÃ (2)

Fig. 21  Poziþia intermediarã (2)
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POZIÞIA INTERMEDIARÃ (2), TREAPTA A 2-A DE VITEZÃ

 BANDA DE FRÂNARE � CUPLATÃ                                                                           AMBREIAJ MERS ÎNAINTE � CUPLAT

Fig. 22  Poziþia intermediarã (2), treapta a 2-a de vitezã

Cu levierul de selectare în poziþia �2", treapta de vitezã 1, cutia va funcþiona identic cu poziþia �D", treapta
de vitezã 1, de la pag. 38-39.

O schimbare din treapta de vitezã superioarã 3 în cea inferioarã 2 poate fi realizatã ºi prin schimbarea
levierului selectorului de viteze din poziþia �D� în poziþia intermediarã �2�.

Când levierul selectorului de viteze este în poziþia �2�, uleiul R,N,D va fi evacuat din supapa manualã
(406). Uleiul �Poz 2� din supapa manualã este astfel direcþionat între supapa de mers înapoi (363) ºi
supapa de acþionare clapetã de acceleraþie (361).

Uleiul �Poz 2� acþionând supapa de mers înapoi (363) plus forþa arcului va ridica presiunea uleiului de
linie la o presiune de 8,43 bari, presiune ce este suficientã pentru a menþine banda de frânare ºi ambreiajul
de mers înainte cuplate.
Doarece uleiul R,N,D este evacuat, se va efectua schimbarea în treapta de vitezã 2 indiferent de viteza
vehiculului. (Uleiul R,N,D constituie sursa de alimentare pentru uleiul ambreiajului direct pentru treapta a
3-a de vitezã). Cu cutia în treapta a 2-a, în poziþia �2�, nu se poate realiza trecerea spre treapta de viteze
superioarã 3, indiferent de viteza de rulare a vehiculului.

REZUMAT

Ambreiajul de mers înainte ºi banda de frânare sunt cuplate. Levierul selector este în poziþia �2�.
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POZIÞIA DE MERS ÎNCET (1)

Fig. 23 Poziþia de mers încet (1)
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POZIÞIA DE MERS ÎNCET (1)

 AMBREIAJ MERS ÎNAINTE � CUPLAT AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI � CUPLAT

                                                      CUPLAJ CU ROLE UNISENS � BLOCAT

Fig. 24 Poziþia de mers încet (1)

Frâna de motor maximã la coborârea unei pante se poate realiza la viteze sub aproximativ 64 km/h cu levierul
selector în poziþia de mers încet �1�. Presiunea uleiului în treapta de mers încet �1� este aceeaºi ca în treapta
de viteze intermediarã �2�  adicã de 8,43 bari deoarece uleiul �intermediar� este încã prezent.

Uleiul �mers încet� din supapa manualã este direcþionat cãtre supapa clapetã acceleraþie 1-2 (321). Presiunea
uleiului �mers încet� ºi forþa arcului vor închide supapa de schimbare 1-2 (320) la viteza vehiculului sub aprox.
64 km/h. Aceastã presiune va permite uleiului �mers încet� sã intre în canalizaþia denumitã �de mers încet 1�
unde va putea deschide bila de comandã nr. 3 a poziþiei �mers încet 1� ºi sã treacã printr-un orificiu cãtre
supapa de evacuare mers încet (324), supapã ce va evacua uleiul de mers încet 1 cu o presiune mai mare
de 2,5 bari. Uleiul �mers încet 1� este apoi direcþionat sã închidã bila nr. 4 de comandã a mersului încet ºi
înapoi ºi mai departe dirijat cãtre ambreiajul de mers încet ºi înapoi.

Rezumat

Ambreiajul de mers înainte este cuplat. Ambreiajul de mers încet ºi înapoi este cuplat. Cutia este în poziþia
�1�, de mers încet.
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POZIÞIA DE MERS ÎNAPOI (R)

Fig. 25  Poziþia de mers înapoi (R)
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POZIÞIA DE MERS ÎNAPOI (R)

AMBREIAJ DIRECT � CUPLAT AMBREIAJ DE MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI � CUPLAT

Fig. 26  Poziþia de mers înapoi (R)

Când levierul selector este mutat în poziþia de mers înapoi (R), supapa manualã (406) este poziþionatã astfel
încât sã permitã presiunii de linie sã intre în cele trei canalizaþii dupã cum urmeazã:

1. Canalizaþia de mers înapoi

2. Canalizaþia R, N, D, I

3. Canalizaþia R, N, D.

1 � Uleiul �mers înapoi� din supapa manualã deschide bila de comandã nr. 5 a ambreiajului direct ºi de mers
înapoi în canalizaþia ambreiajului direct ºi se scurge atât în suprafaþa interioarã cât ºi în cea exterioarã a
pistonului ambreiajului, acþionând astfel ambreiajul direct. Uleiul �mers înapoi� închide de asemenea bila de
comandã nr. 4 a mersului încet ºi înapoi spre canalizaþia �mers înapoi 1� ºi acþioneazã astfel ambreiajul de
mers încet ºi înapoi. Uleiul �mers înapoi� se va scurge apoi cãtre supapa de mers înapoi (363) ºi va alimenta
linia de presiune �mers înapoi� la o presiune de aprox. 8,43 bari.

2� Uleiul R,N,D,I din supapa manualã curge cãtre supapa clapetei de acceleraþie (369) unde este reglat
la presiunea �clapetã acceleraþie�. Uleiul �clapetã acceleraþie�curge prin supapa de schimbare clapetã
acceleraþie (308) ºi este limitat de supapã la o presiune de aprox. 6,32 bari.

Uleiul din supapa schimbare clapetã acceleraþie (308) este direcþionat apoi cãtre supapa de acþionare clapetã
acceleraþie (361). Uleiul �schimbare clapetã acceleraþie� acþionând pe supapa de acþionare clapetã acceleraþie
(361) va alimenta linia de presiune �mers înapoi� la o presiune de aprox. 14,76 bari.

3 � Uleiul R,N,D din supapa manualã (406) este direcþionat cãtre supapa de schimbare 2-3 (316), dar
aceasta nu opereazã în poziþia de mers înapoi.

Rezumat

Ambreiajul direct este cuplat. Ambreiajul de mers încet ºi înapoi este cuplat. Cutia este în poziþia de mers
înapoi (R).
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LA ECM

(ROªU)

LA CONTACT RELEU

3-2-8. DIAGRAME CIRCUITE ELECTRICE ªI COMPONENTE PRINCIPALE

Fig. 27  Diagramã circuit electric
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Fig. 28  Pompã ulei cu debit variabil

2. DESCREªTERE
3. ALIMENTARE CONVERTOR
4. CUPLARE/RETUR CONVERTOR
5. DECUPLARE CONVERTOR
7. LA RADIATOR
9. EVACUARE

10. LINIE
11. CONDUCTÃ
12. AMBREIAJ TREAPTA A2-A (ÎNAINTE)
13. AMBREIAJ TREAPTA A 3-A (DIRECT)
24. REGULATOR PRESIUNE ULEI
303. SUPAPÃ, DESCÃRCARE LINIE (311)
324. SUPAPÃ, DESCÃRCARE MERS ÎNCET (324)
370. CONDUCTÃ BLOC SUPAPE (11)

CORP  SUPAPE AUXILIARE

Fig. 29  Pasaje ulei convertor prin arbore conducãtor pompã ulei ºi arbore turbinã � Vedere-Secþiune parþialã

A. MANªON OÞEL
B. ALIMENTARE CONVERTOR (CUPLARE  A.C.C)
C. ETANªARE RETUR CONVERTOR
D. CONVERTOR LA RADIATOR (DECUPLARE A.C.C)

18. ARBORE CONDUCÃTOR POMPÃ ULEI
103. PINION CONDUCÃTOR
104. ªAIBÃ ÎNTRE SUPORT PINION CONDUCÃTOR ªI

PINION CONDUCÃTOR
105. INELE ETANªARE ULEI, ARBORE TURBINÃ
106. ARBORE TURBINÃ
107. INEL ETANªARE �O� ARBORE TURBINÃ
108. ANSAMBLU RULMENT, SUPORT PINION CONDUCÃTOR
109. SUPORT, PINION CONDUCÃTOR
110. BUCªÃ, SUPORT PINION CONDUCÃTOR
148. INEL ETANªARE ULEI, ARBORE TURBINÃ
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Fig. 30  Canale bloc supape

Fig. 31 Bloc supape auxiliare ºi garniturã capac
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Parte pompã

BLOC SUPAPE AUXILIARE (330) GARNITURÃ CAPAC BLOC
SUPAPE AUXILIARE (331)

BLOC SUPAPE AUXILIARE (343)
Parte capac
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Fig. 32  Bloc supape � Placã distanþier

1. ADMISIE
4. CUPLARE/RETUR CONVERTOR
6. UNGERE
7. LA RADIATOR
9. EVACUARE

10. LINIE
11. CANALIZATIE POZIÞIA �D�
12. AMBREIAJ TREAPTA A 2-A
13. AMBREIAJ TREAPTA A 3-A (DIRECT)
14. POZIÞIA �2� (INTERMEDIARÃ)
15. POZIÞIA �1� (MERS ÎNCET)
16. MERS ÎNCET 1
17. MERS ÎNAPOI
20. RNDI
21. RND
22. ACUMULATOR  1-2
23. ACUMULATOR 3
24. REGULATOR
25. CLAPETÃ ACCELERAÞIE
26. SCHIMBARE CLAPETÃ ACCELERAÞIE
27. SUPAPÃ DESCHIDERE PARÞIALÃ
28. DETENTÃ

PLACÃ DISTANÞIER BLOC SUPAPE (20)
Parte dinspre bloc supape

Fig. 33 Capac carter � Parte dinspre bloc supape

#2. BILÃ DE CONTROL
#3. BILÃ DE CONTROL
#4. BILÃ DE CONTROL
#5. BILÃ DE CONTROL
#6. BILÃ DE CONTROL
1. ADMISIE
3. ALIMENTARE CONVERTOR
6. UNGERE
7. LA RADIATOR
9. EVACUARE

10. LINIE
11. CANALIZATIE POZIÞIA �D�
12. AMBREIAJ TREAPTA A 2-A
13. AMBREIAJ TREAPTA A 3-A (DIRECT)
14. POZIÞIA �2� (INTERMEDIARÃ)
15. POZIÞIA �1� (MERS ÎNCET)
16. MERS ÎNCET 1
17. MERS ÎNAPOI
18. MERS ÎNCET /ÎNAPOI
19. TREAPTA A 3-A /ÎNAPOI
20. RNDI
21. RND
22. ACUMULATOR  1-2
23. ACUMULATOR 3
24. REGULATOR
25. CLAPETÃ ACCELERAÞIE
26. SCHIMBARE CLAPETÃ ACCELERAÞIE
27. SUPAPÃ DESCHIDERE PARÞIALÃ
28. DETENTÃ
31. GOL

CAPAC
Parte spre bloc supape
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Fig. 34  Canale capac carter � Parte dinspre carter

CAPAC CARTER (401) PARTE DINSPRE CARTER

1. ADMISIE
6. UNGERE
9. EVACUARE

11. CANALIZATIE POZIÞIA �D�
12. AMBREIAJ TREPTA A 2-A
17. MERS ÎNAPOI
18. MERS ÎNCET /ÎNAPOI
19. TREAPTA A 3-A/ÎNAPOI
22.  ACUMULATOR 1-2
23. ACUMULATOR 3
24. REGULATOR
30. ETANªARE
31. GOL
109. SUPORT PINION CONDUCÃTOR
124. DOP (ULEI AMBR. TREPTA  3)
602. SUPORT PINION CONDUCÃTOR

CARTER (15) PARTE DINSPRE CAPAC

1. ADMISIE
6. UNGERE
9. EVACUARE

11. CANALIZATIE POZIÞIA �D�
12. AMBREIAJ TREAPTA A 2-A
17. MERS ÎNAPOI
18. MERS ÎNCET/ÎNAPOI
22. ACUMULATOR 1-2
23.  ACUMULATOR 3
24. REGULATOR
31. GOL
404. TUB AERISIRE
405. RACORD(PRESIUNE LINIE)
406. SUPAPÃ MANUALÃ
412. ELEMENT TERMOSTATIC

404 UNELE MODELE

Fig. 35  Carter � Partea dispre capac
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Fig. 36  Carter � Partea dinspre baia de ulei

Fig. 37  Arbore de ieºire dreapta

 12. AMBREIAJ TREAPTA A 2-A
 18. MERS ÎNCET/ÎNAPOI
 23. ACUMULATOR 3
 24. REGULATOR
119. RACORD MÃSURARE PRESIUNE REGULATOR
138. CONDUCTÃ ULEI REGULATOR
139. CONDUCTÃ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI

A. ETANªARE
9. CAPAC REGULATOR

115. ANSAMBLU ETANªARE CONVERTOR
118. DOP (AX CLICHET PARCARE)
119. RACORD MÃSURARE PRESIUNE

REGULATOR
704. ARBORE MANUAL

ANSAMBLU CARTER (115) VEDERE DE JOS
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Fig. 38  Ansamblu ambreiaj mers înainte

Fig. 39 Suport pinion conducãtor

4. CUPLARE/RETUR CONVERTOR
6. UNGERE
7. CANAL DRENARE

17. MERS ÎNAPOI
19. AMBREIAJ DIRECT/TR. 3/MERS ÎNAPOI
602. ANSAMBLU SUPORT PINION CONDUCÃTOR
610. ANSAMBLU CARCASÃ-TAMBUR, AMBREIAJ DIRECT

   A. UNGERE
   B. ALIMENTARE AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
   C. MANªON OÞEL
   D. ARBORE INTRARE
622. INELE ETANªARE ARBORE INTRARE
623. BUCªÃ ARBORE INTRARE
624. ANSAMBLU CARCASÃ AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
626. ETANªARE PISTON EXTERIOR AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
627. ETANªARE PISTON INTERIOR AMBREIAJ MERS INAINTE
628. INSERÞIE PISTON
629. PISTON AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
630. GHIDAJ ARC DECUPLARE AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
631. ANSAMBLU ARC; REÞINERE, AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
632. INEL, ARC REÞINERE AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
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3-2-8. EVALUARE CONVERTOR CUPLU

Stator convertor cuplu
Cuplajul unisens al statorului convertorului poate avea
una din defecþiunile:

A. Ansamblul stator se miºcã liber în ambele
sensuri.

B. Ansamblul stator rãmâne blocat tot timpul.

Simptom A - Acceleraþii slabe la viteze mici
Vehiculul are acceleraþie slabã imediat dupã pornire. La
viteze mai mari de 50-55 km/h însã, vehiculul fucþioneazã
normal. Dacã acceleraþiile sunt slabe, verificaþi dacã
sistemul de evacuare nu este blocat, distribuþia este
corect reglatã iar cutia de viteze este în trepta 1 când
demaraþi.

Dacã motorul accelereazã normal în poziþia �N� puteþi
trage concluzia cã motorul  ºi sistemul de evacuare al
gazelor fucþioneazã normal. Verificarea de performanþe
slabe în poziþiile �D" ºi �R" ajutã la stabilirea faptului cã
statorul se roteºte liber tot timpul.

Simptom B - Acceleraþii slabe la viteze mari
Turaþia motorului ºi viteza vehiculului sunt limitate (nu
ating valorile maxime). Comportarea la plecarea de pe
loc este normalã. Motorul poate sã se supraîncãlzeascã.
Examinarea vizualã a convertorului poate sã evidenþieze
o culoare albastrã datoratã supraîncãlzirii.

Dacã convertorul a fost demontat, cuplajul unisens cu
role al statorului poate fi verificat prin introducerea
degetului în canelurile cãmãºii anterioare ale cuplajului
unisens ºi se încearcã rotirea cãmãºii în ambele
direcþii. Cãmaºa interioarã trebuie sã se roteascã liber
în sens orar, dar nu trebuie sã se roteascã, sau sã se
roteascã foarte greu în sens antiorar.

Nu utilizaþi suportul pinionului conducãtor sau arborii
pentru a roti cãmaºa, rezultatele putând fi needificatoare.

Convertorul trebuie înlocuit dacã:
� Are scurgeri externe, cum ar fi zona de sudurã a

butucului.
� Convertorul are un dezechilibru care nu poate fi

corectat (Vezi Procedura test vibraþii convertor).
� Lichid de rãcire conþinând antigel a pãtruns în

convertor.
� Joc excesiv.
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809
810

808

805
804

807

804

806

803

802

801

4

811

3

8

   3. INEL �O� (ARBORE REGULATOR)
   4. ANSAMBLU REGULATOR
   6. RULMENT CU ACE AXIAL
   7. �O"�RING (CAPAC REGULATOR)
   8. ªURUB CAPAC REGULATOR � M6X1X25
801. ROTOR, SENZOR VITEZÃ
802. CARCASÃ, SENZOR VITEZÃ
803. ANSAMBLU BOBINÃ
804. ªAIBÃ
805. MAGNET
806. ETANªARE "O"RING
807. ªAIBÃ ELASTICÃ
808. GARNITURÃ CAPAC
809. CAPAC, CARCASÃ SENZOR VITEZÃ
810. ªURUB,  CAPAC SENZOR VITEZÃ
811. INEL SIGURANÞÃ REGULATOR

Fig. 2 Regulator ºi senzor vitezã

7

6

4. REPARAÞIE SISTEM
4-1. DEMONTARE

4-1-1. FIXARE CUTIE

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cutia de pe vehicul.

2) Convertorul.

Instalaþi sau conectaþi

ATENÞIE: Pentru a reduce posibilitatea de rãnire sau
deteriorarea cutiei, asiguraþi-vã, când faceþi pasul
urmãtor, cã toate ºuruburile suportului dispozitivului
DT24011 sunt instalate cum este arãtat în figurã ºi
strânse cu 11 N·m.

1) Suportul dispozitivului DT24011.

2) Suportul în dispozitivul DC22001.

3) Se scurge uleiul din cutie.

Fig. 1  Prinderea cutiei

4-1-2. ANSAMBLU REGULATOR PRESIUNE
(MODEL VECHI)

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Clema (14).

2) Manºonul (12) ºi pinionul (10) vitezometrului.

3) ªuruburile (8).

4) Capacul (9) ºi O-ringul (7) regulatorului.

5) Rulmentul (6).

6) Pinionul (5).

7) Ansamblul regulator.

8) Inelul de etanºare (arbore regulator) (3).

Ansamblu regulator (Unele modele)

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) ªuruburile (8).

2) Carcasa (802) ºi �O"�ring (7).

3) Rulmentul (6).

4) Rotorul (801).

5) Ansamblu regulator (4).

6) Inel etanºare (arbore regulator) (3).

#2 ªURUB PRINDERE CARTER
#3 ªURUB PRINDERE CARTER

2
3

DT24011
SUPORT  CUTIE

DC22001
DISPOZITIV
ROTIRE SUPORT
CUTIE
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125. ARC, SUPAPÃ CONTROL  ACUMULATOR
126. SUPAPÃ CONTROL ACUMULATOR
128. INEL, ETANªARE AX ACÞIONARE BANDÃ
129. TIJÃ SERVO INTERMEDIAR (ACÞIONARE BANDÃ)
130. ªAIBÃ ARC SERVO INTERMEDIAR
131. ARC, SERVO INTERMEDIAR
132. INEL,ETANªARE (EXTERIOR) SERVO INTERMEDIAR
133. PISTON, SERVO INTERMEDIAR
134. INEL,ETANªARE (INTERIOR) SERVO INTERMEDIAR
135. INEL SIGURANÞÃ
136. GARNITURÃ, CAPAC SERVO INTERMEDIAR
137. CAPAC, SERVO INTERMEDIAR
139. CONDUCTÃ RETUR ULEI
140. CLEMÃ DE FIXARE CONDUCTA DE RETUR
141. ªURUB, CAPAC SERVO INTERMEDIAR
142. ªURUB PRINDERE CLEMÃ
143. CLEMÃ DE FIXARE, CONDUCTÃ RETUR/REGULATOR
144. ªAIBÃ
145. O-RING ETANªARE CONDUCTÃ DE RETUR/CARTER
146. CLEMÃ FIXARE, DEVERSOR ULEI
147. DEVERSOR ULEI

148

140

141

146

142

137

133

130

129

139
145

136

135

134

131

132

128
126

127 125

144
147 143

143

142

4-1-3. BAIE ULEI, FILTRU ULEI, CONDUCTE
ULEI

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) ªuruburile (36).

2) Baia de ulei (35).

3) Sita (33) ºi etanºarea (32).

32

33

34

35

36

37

32. ETANªARE FILTRU
33. ANSAMBLU FILTRU ULEI
34. GARNITURÃ, BAIA DE ULEI
35. BAIE DE ULEI
36. ªURUB (BAIE DE ULEI) � M8X1,25X19
37. MAGNET, COLECTOR IMPURITÃÞI

Fig.3 Baia inferioarã ºi filtrul de ulei

Se demonteazã sau se deconecteazã

Figura 4

1) ªuruburile (141) ºi (142).

2) Clemele de fixare (140), (146) ºi (143).

3) Capacul pistonului servo (137) ºi garnitura (136).

4) Ansamblul servo (128)-(135).

5) Inelul de siguranþã (135) de pe tija pistonului (129).

6) Tija (129) din piston (133).

7) Deversorul (147).

8) Supapa de control (126) ºi arcul (125).

9) Conducta (139), ºaiba (144) ºi O-ring-ul (145).

Fig. 4  Conducte de ulei ºi ansamblu servo
intermediar
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Se mãsoarã

1) Se instaleazã dispozitivul DT24008 pe carterul (15)
ºi tija (129) în aparatul de mãsurã.

2) Se aplicã un cuplu de 11,2 N·m cu o cheie
dinamometricã.

3) Când acul indicator se gãseºte în zona prescrisã
lungimea tijei este corectã.
� Dacã acul este deasupra zonei prescrise lungimea

tijei este prea micã.
� Dacã acul este sub zona prescrisã lungimea tijei

este prea mare.
� Dacã indicatorul nu apare, se alege o altã lungime

pentru tijã (fig. 5 ºi 6). Se repetã procedura.
4) Se scoate aparatul de mãsurã.

Fig. 5  Verificarea cuplãrii corecte a tijei

TIJÃ ACÞIONARE BANDÃ
DE FRÂNARE

LUNGIME TIJÃ IDENTIFICARE

Scurtã ..................................................................... 2 gradaþii

Medie ................................................................... 1 gradaþie

Lungã .....................................................................fãrã gradaþii

Fig. 6  Tabel verificare tijã

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) ªuruburile (712).

2) Suportul de limitare (711).

3) Suportul (710).

4) ªuruburile (142).

5) Supapa de control (126) ºi arcul (125).

DT24008

710

711

712

710. SUPORT, BLOCARE PARCARE
711. SUPORT, LIMITARE JOJÃ ªI SUPORT FILTRU
712. ªURUB, SUPORT BLOCARE PARCARE � M8x1,25x20

Fig. 7  Suporturi

125. ARC, CONTROL  ACUMULATOR TREAPTA A 3-A
126. SUPAPÃ, CONTROL  ACUMULATOR TREAPTA A 3-A

Fig. 8  Arc ºi supapã control acumulator

4-1-4. BUCªÃ ETANªARE CONDUCTÃ ULEI
MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI ªI ARBORE DE
IEªIRE

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Bucºa (120) de mers încet ºi înapoi.
� Se foloseºte un extractor de ºuruburi nr. 4

modificat.

2) Siguranþa (30) de pe arborele de ieºire cu dispozitivul
DT24013.
� Împingeþi siguranþa cu ajutorul dispozitivului � rotiþi

arborele (29).

3) Arborele de ieºire (29) din carter.

126

125
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   1. EXTRACTOR DE ªURUBURI NR.4 MODIFICAT
120. BUCªÃ ETANªARE

Fig. 9  Bucºã etanºare conductã ulei

705. TIJÃ DE ACÞIONARE

Fig. 10  Siguranþã

4-1-5. CAPAC LATERAL ªI BLOC SUPAPE
CONTROL

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) ªuruburile (36) (se loveºte uºor capacul (26) cu un
ciocan de cauciuc).

2) Capacul (26).

3) ªuruburile (24) � Nu scoateþi ºurubul marcat �A" dacã
nu se lucreazã la blocul supapelor auxiliare, deoarece
supapa ºi cãpãcelul ies din orificiu (Fig. 11).

4) Ansamblul suport (23) ºi legãtura cablului clapetetei
de acceleraþie (22).

5) Blocul supapelor (21) � Nu aºezaþi suprafaþa
prelucratã pe banc. Asiguraþi-vã cã bancul este curat.

6) Bila de control nr.1 (16).

7) Arborele pompei de ulei (18).
8) Placa distanþier (20) ºi garniturile (19).

9) Cele 5 bile de control (Fig. 13).

1

120

DT24013

705

A

21

A. NU SCOATEÞI ACEST ªURUB
21. BLOC SUPAPE CONTROL ªI POMPÃ DE ULEI

Fig. 11 Bloc supape control/ansamblu pompã

15. ANSAMBLU CARTER
16. BILÃ
18. ARBORE CONDUCÃTOR POMPÃ ULEI
19. GARNITURÃ, PLACÃ DISTANÞIER
20. PLACÃ DISTANÞIER
21. BLOC SUPAPE CONTROL ªI POMPÃ
22. LEGÃTURÃ CABLU CLAPETÃ ACCELERAÞIE

23. ANSAMBLU LEVIER ªI SUPORT CLAPETÃ
24. ªURUB, BLOC SUPAPE/CARTER � M6x1x45
25. GARNITURÃ, CAPAC LATERAL
26. CAPAC, LATERAL BLOC SUPAPE
36. ªURUB (BAIE DE ULEI) � M8X1,25X19

Fig. 12  Capac lateral, bloc supape control ºi ansamblu pompã
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INEL DE SIGURANÞÃ SELECTIV
(621)

GROSIME

1,83-1,93 mm ALB

2,03-2,31 mm ALBASTRU

2,23-2,33 mm ROªU

2,43-2,53 mm GALBEN

2,63-2,73 mm VERDE

3) Împingeþi dispozitivul de ridicare pânã jos, apoi
aduceþi comparatorul la zero.

4) Ridicaþi dispozitivul de ridicare.

5) Citirea trebuie sã fie între 0,10 ºi 0,84 mm. Citirea
se noteazã. Vezi fig. 16 pentru alegerea unui inel de
siguranþã selectiv corespunzãtor, în funcþie de citirea
fãcutã.

6) Se îndepãrteazã dispozitivul de ridicare ºi
comparatorul.

7) Nu demontaþi dispozitivul de încãrcare.

Fig. 15  Jocul axial între arborele de intrare ºi capacul
carcasei

6

2

3

4
5

Fig. 13 Localizarea bilelor de control

4-1-6. VERIFICARE JOC AXIAL ÎNTRE
ARBORELE DE INTRARE (624) ªI INELUL
DE SIGURANÞÃ SELECTIV (621) DE PE
CAPAC CARTER

Strângeþi

1) Se instaleazã un dop adaptor ºi dispozitivul de
încãrcare DT24016.
Se strânge rozeta dispozitivului de încãrcare.

2) Se instaleazã comparatorul ºi dispozitivul de ridicare
DT24009.

DT24009

DT24016

Fig. 14  Dispozitiv de încãrcare al arborelui de ieºire

Fig. 16  Tabel alegere inel de siguranþã selectiv

CULOAREA

4-1-7. CAPAC CARTER
Figurile 17 ºi 18

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Tija (701) cu clemã din supapa manualã (406).
2) Toate ºuruburile capacului carterului.

� Se înºurubeazã 2 ºuruburi M12 pe o adâncime
de 50 mm în orificiul ºtifturilor. Astfel se realizeazã
separarea capacului (401) de carter (15).
Se strâng alternativ ºuruburile.
NU FORÞAÞI CAPACUL (401).

� Puneþi capacul (401) pe banc, cu partea cu
acumulatorul 1-2 în sus. Asiguraþi-vã cã bancul
pe care puneþi capacul este curat.

3) Arcul acumulatorului (419).



CIELO  CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ  9�69

   1. ªURUB, M12x1,75x50
401. CAPAC CARTER

Fig. 17  Demontare capac carter

401
1

Fig. 18 Capac carter

401. CAPAC CARTER
402. PLACÃ IDENTIFICARE
403. NIT PLACÃ NUME
404. ªTUÞ AERISIRE
405. BUªON (MÃSURARE PRESIUNE LINIE)
406. SUPAPÃ MANUALÃ
407. O-RING (CONECTOR ELECTRIC)
408. CONECTOR ELECTRIC
409. ªTIFT LATERAL TERMOELEMENT
410. ªTIFT CENTRAL TERMOELEMENT
411. PLÃCUÞÃ ELEMENT TERMOSTATIC
412. TERMOELEMENT
413. BUCªE TERMOELEMENT
414. ªAIBÃ PRESIUNE PINION CONDUCÃTOR

415. GARNITURÃ CENTRALÃ CARTER, CAPAC CARTER
416. GARNITURÃ CARTER, CAPAC CARTER
417. ARC ANSAMBLU ROLE POZIÞIONARE SUPAPÃ MANUALÃ
418. ªURUB M6X1X10
419. ARC PISTON ACUMULATOR 1-2
420. INEL ETANªARE ULEI (PISTON ACUMULATOR 1-2)
421. PISTON ACUMULATOR 1-2
422. GHID ACUMULATOR 1-2
431. MANªON, CAPAC CARTER CUTIE
432. INEL  ORIFICIU SUPAPÃ MANUALÃ
440. DOP TERMO-ORIFICIU SUPAPÃ MANUALÃ
441. INEL REÞINERE TERMO-ORIFICIU

432

407

401 402

403

405

406

408

409

410411
412413414415

416

417

418

419
420 421

422

431
440

441

UNELE MODELE

404

4) Pistonul (421).

5) Garnitura (415).
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15. CARTER CUTIE VITEZE
101. LANÞ DE ANTRENARE
102. INEL DE SIGURANÞÃ
103. PINION CONDUCÃTOR
104. ªAIBÃ PRESIUNE
106. ARBORE TURBINÃ
108. RULMENT SUPORT PINION CONDUCÃTOR

109. SUPORT, PINION CONDUCÃTOR
121. RULMENT AXIAL PINION CONDUS
122. PINION CONDUS
123. ªAIBÃ PRESIUNE

Fig. 20  Ansamblu lanþ de antrenare

101

102

103 104
106

108

109

121

122 123

15

4-1-8. ANSAMBLU LANÞ DE ANTRENARE
Figurile 19 ºi 20

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) ªaiba de presiune (414) a pinionului conducãtor (103)
care poate sã rãmânã pe pinion.

2) Rulmentul (121) al pinionului condus (122) care poate
sã rãmânã pe pinion.

3) O-ring-ul 107 arborelui turbinei (Fig. 19).

4) Ansamblul lanþ (101), pinioanele (103) ºi (122).

OBSERVAÞIE: Reþineþi poziþia zalei colorate (negru)
când demontaþi lanþul, deoarece acesta trebuie
montat cu acelaºi sens de rotaþie, altfel apãrând
zgomot în funcþionare.

5) ªaibã de presiune (104) suport pinion conducãtor.

6) ªaibã de presiune (123) suport pinion condus.

106. ARBORE TURBINÃ
107. O-RING (ARBORE TURBINÃ)
109. SUPORT PINION CONDUCÃTOR
115. ANSAMBLU ETANªARE CONVERTOR

Fig. 19 O-Ring etanºare arbore turbinã

115

109

106
107
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4-1-9. ANSAMBLU UNITATE INTRARE

Figurile 21, 22, 23, 24, 25 ºi 26

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) ªtiftul (702), cuiul (713).
2) Levierul (703), tija (701), arborele manual (704) ºi

tija de acþionare (705).
3) Suportul pinionului condus (602) ºi ºaiba de presiune

(605) de pe partea ambreiajului direct.
4) Dopul (607) ºi banda (606).
5) Ansamblurile ambreiajelor direct ºi de mers înainte

(610-634) ridicând arborele de intrare (624).
6) Bucºa distanþierã (636).
7) Carcasa (637) a mecanismului planetar, suportul

(640) al pinioanelor planetare ºi ºaiba de presiune
(641).

8) Pinionul soare (642) al mecanismului planetar ºi
tamburul de intrare (643).

   1. LAVETÃ
   2. DORN, 5MM(3/16")
703. LEVIER
704. ARBORE MANUAL

1 2

703

704

602. SUPORT, PINION CONDUS
605. ªAIBÃ DE PRESIUNE � SUPORT PINION CONDUS LA

CARCASA AMBREIAJULUI DIRECT
701. ANSAMBLU TIJÃ ªI SIGURANÞÃ
702. ªTIFT
703. ANSAMBLU LEVIER ªI BUTUC, SELECTARE MANUALÃ
704. ARBORE MANUAL
713. CUI REÞINERE ARBORE MANUAL/CARTER

602

605

701

702

703

704

713

701
702

703

704

705

706
707

708

709

710

711

712

713

701. ANSAMBLU TIJÃ ªI SIGURANÞÃ
702. ªTIFT
703. ANSAMBLU LEVIER ªI BUTUC, SELECTARE MANUALÃ
704. ARBORE MANUAL
705. PIESÃ POZIÞIONARE TIJÃ ACÞIONARE
706. CLICHET  PARCARE
707. ARC CLICHET PARCARE
708. SIGURANÞÃ, ARBORE CLICHET
709. ªTIFT ARBORE  CLICHET
710. SUPORT, DISPOZITIV BLOCARE PARCARE
711. SUPORT, LIMITARE JOJÃ ªI SUPORT FILTRU
712. ªURUB, SUPORT DISPOZITIV BLOCARE PARCARE � M8X1,25X20
713. CUI REÞINERE ARBORE MANUAL/CARTER

Fig. 21  Legãturi selectare manualã

Fig. 22  Demontarea ºtiftului de reþinere

Fig. 23  Demontarea legãturilor selectare manualã



9�72  CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ CIELO

606

607

A

624

610

Fig. 24  Dop orificiu fixare bandã

Fig. 25  Demontarea ambreiajelor direct ºi de mers înainte

 A. ARBORE INTRARE
610. AMBREIAJ DIRECT
624. AMBREIAJ MERS ÎNAINTE

606. ANSAMBLU BANDÃ DE FRÂNARE
607. DOP, ORIFICIU FIXARE BANDÃ

636

637

638

639

641

642

643

640

Fig. 26  Demontare ansamblu mecanism planetar
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4-1-12. ANSAMBLU REACÞIUNE

Figurile 31 ºi 32

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Pinionul soare (646).

2) Inelul de siguranþã gros (647) � inelul are grosimea
de 2,36 mm.

3) Carcasa (649) a ambreiajului de mers încet ºi înapoi
cu dispozitivul DT24019.

4) Inelul de siguranþã subþire (650) � inelul are
grosimea de 1,07 mm.

5) Ansamblurile coroanã de reacþie ºi cuplaj unisens
ºi plãcuþele ambreiajului de mers încet ºi înapoi
(658 la 668) prin ridicarea arborelui (669) (Fig. 32).

4-1-11. JOC AXIAL ÎNTRE ªAIBA
DISTANÞIER SELECTIVÃ (660) ªI
CUPLAJUL UNISENS CU ROLE

Figurile 29 ºi 30

Se mãsoarã

1) Se folosesc sculele de la �Verificare joc inel distanþier
selectiv� (644).
� Se pune comparatorul pe zero.

2) Se forþeazã pinionul interior (668) cu dispozitivul
DT24010 � Nu sprijiniþi de distanþier (671).

3) Indicaþia la comparator trebuie sã fie între 0,08 mm
ºi 1,17 mm. Citirea se înregistreazã.

Pentru alegerea ºaibei distanþier corespunzãtoare,
vezi fig. 30.

4) Se demonteazã comparatorul ºi dispozitivul
DT24018.

Fig. 29 Mãsurare joc ºaibã distanþier
selectivã cuplaj unisens cu role

DT24018

DT24010

ªAIBÃ DISTANÞIER SELECTIVÃ (660) ÎNTRE
CARCASA AMBREIAJULUI DE MERS ÎNAPOI ªI

CUPLAJUL UNISENS
GROSIME IDENTIFICARE

1,00-1,10 MM 1

1,42-1,52 MM 2

1,84-1,94 MM 3

2,26-2,36 MM 4

2,68-2,78 MM 5

3,10-3,20 MM 6

Fig. 30  Tabel alegere ºaibã distanþier selectivã cuplaj
unisens

649. CARCASÃ AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI

Fig. 31  Demontarea carcasei ambreiajului de mers
încet ºi înapoi

649

DT24019
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660. ªAIBÃ DISTANÞIER SELECTIVÃ
665. COROANÃ DE REACÞIE
668. COROANÃ CU DANTURÃ INTERIOARÃ DE REACÞIE
669. ARBORE PINION SOARE TRANSMISIE FINALÃ

Fig. 32  Demontare componente de reacþie

Se dezasambleazã

Figura 33

� Ansamblul cuplaj unisens (662).

� Coroana cu danturã interioarã de reacþie (668).

� Arborele (669).

660

665

668

669

647

649

650

661

662

663

664

665

666

667

668

669

660

659

688

658

688

*

647. INEL DE SIGURANÞÃ
649. ANSAMBLU CARCASÃ AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI
650. INEL DE SIGURANÞÃ
658. ANSAMBLU PLÃCUÞE AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI
659. PLÃCUTÃ DE BAZÃ AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI (SELECTIVÃ)
660. DISTANÞIER CARCASÃ MERS ÎNAPOI ªI COROANÃ CUPLAJ

UNISENS (SELECTIVÃ)
661. INEL RULARE CUPLAJ CU ROLE
662. COLIVIE CU ROLE
663. ªAIBÃ DE SIGURANÞÃ, COROANÃ DE REACÞIE/COROANÃ CUPLAJ

UNISENS
664. BUCªÃ, COROANÃ DE REACÞIE
665. ANSAMBLU SUPORT AMBREIAJ
666. ªAIBÃ DE PRESIUNE COROANÃ DE REACÞIE/PINION INTERN
667. RULMENT AXIAL PINION SOARE
668. COROANÃ CU DANTURÃ INTERIOARÃ
669. ARBORE, PINION SOARE TRANSMISIE FINALÃ
688. PLACÃ ELASTICÃ AMBREIAJ DE MERS ÎNCET ªI ÎNPOI

  * SE REPARÃ CA ANSAMBLU

Fig. 33  Dezasamblare componente de reacþie
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4-1-13. ANSAMBLU TRANSMISIE FINALÃ

Figurile 34 ºi 35

Se mãsoarã

1) Se demonteazã dispozitivul DT24016. Lãsaþi
adaptorul DT24016 pe poziþie.

2) Se monteazã comparatorul astfel încât sã facã
contact cu adaptorul.

3) Se ridicã carcasa diferenþialului (679) al regulatorului
cu dispozitivul DT24010.

4) Citirea la comparator trebuie sã fie 0,12-0,82 mm �
Se înregistreazã citirea.

Pentru alegerea corectã a ºaibei 680 vezi fig. 35.

5) Se demonteazã comparatorul ºi adaptorul.

Se demonteazã sau se deconecteazã

Figurile 36, 37 ºi 38

1) Inelul de siguranþã (647) � Inelul are o grosime de
2,36 mm.

2) Distanþierul (671).

3) Ansamblul transmisie finalã (673-688) cu dispozitivul
DT24012.

4) ªaiba selectivã (680).

5) Rulmentul axial (681).

Fig. 34 Mãsurare joc transmisie finalã

Fig. 38  ªaibã selectivã (680) ºi rulment axial (681)

DT24016   ADAPTOR

DT24010

678 680 681

ªAIBÃ DE SIGURANÞÃ SELECTIVÃ (680)

GROSIME NUMÃR DE IDENTIFICARE/CULOARE

1,40-1,50MM ..................................................................... 0 - ORANGE
1,50-1,60MM .............................................................................. 1 - ALB
1,60-1,70MM ................................................................. 2 - ALBASTRU
1,70-1,80MM ............................................................................. 3 - ROZ
1,80-1,90MM ......................................................................... 4 - MARO
1,90-2,00MM ........................................................................ 5 - VERDE
2,00-2,10MM ....................................................................... 6 - NEGRU
2,10-2,20MM .................................................................. 7 - PURPURIU
2,20-2,30MM ................................................... 8 - PURPURIU CU ALB
2,30-2,40MM ....................................... 9 - PURPURIU CU ALBASTRU

Fig. 35  Tabel joc transmisie finalã

647. INEL DE SIGURANÞÃ
671. DISTANÞIER, PINION INTERN TRANSMISIE FINALÃ

Fig. 36  Distanþier ºi inel de siguranþã transmisie
finalã

647

671

678. ANSAMBLU  DIFERENÞIAL

Fig. 37  Demontare ansamblu diferenþial

DT24012

678
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Se demonteazã sau se deconecteazã

Figura 41

� Simeringul (115) cu dispozitivul DT24017.
� Simeringul (31) cu dispozitivul DT24022.

4-2. REPARARE COMPONENTE ªI
ASAMBLARE CUTIE DE VITEZE

4-2-1. ANSAMBLU CARTER

Curãþaþi

� Asamblarea unor componente necesitã utilizarea
unor lubrifianþi de asamblare.

OBSERVAÞIE: Nu utilizaþi orice tip de vaselinã la
montarea acestui ansamblu. Lubrifianþii, alþii decât
lubrifiantul de asamblare recomandat, schimbã
caracteristicile uleiului de transmisie ºi provoacã
condiþii de schimbare a vitezelor nedorite, ºi/sau
înfundãri ale filtrului.

� Se curãþã carterul (15) cu atenþie cu solvent, ºi se
usucã cu aer.

Se inspecteazã

Figura 39

� Carterul � vezi capitolul Service pe vehicul, pagina
nr.9 pentru Reparare porozitãþi carter.
� Deteriorãri ale profilului
� Deteriorãri ale canalelor inelelor de siguranþã
� Deteriorãri ale pasajelor de ulei
� Porozitãþi de turnare
� Deteriorãri ale alezajului servomecanism bandã
� Filete deteriorate
� Dopuri slãbite sau lipsã

15

31

108

109
115

DT24017

DT24022

 15. CARTER
 31. SIMERING ETANªARE ARBORE TRANSMISIE
108.  RULMENT, SUPORT PINION CONDUCÃTOR
109. SUPORT PINION CONDUCÃTOR
115. SIMERING ETANªARE, CONVERTOR

Fig. 39  Etanºãri cutie ºi rulment pinion conducãtor

4-2-2. PROCEDURÃ ÎNLOCUIRE ETANªÃRI
Figura 40

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Simeringurile (115) sau (31) � se demonteazã cu
dispozitivul DT24021 ºi extractorul cu inerþie
DC22026.

Fig. 41  Montarea simeringurilor 115 ºi 31

� Simeringurile � pentru crãpãturi (fig. 39)
� Simeringul convertorului (115) � vezi inspectarea ºi

înlocuirea suportului pinionului conducãtor.
� Simeringul cutiei (31) � pentru deteriorãri

15

31

15. ANSAMBLU CARTER
31. SIMERING ETANªARE ARBORE TRANSMISIE

Fig. 40  Demontarea simeringului cu extractorul
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DT24024

109

15

108

109 114
115

Inspectaþi

Figura 39

� Rulmentul suportului (108).

Dacã este necesar un rulment nou inspectaþi pinionul
conducãtor (103) pentru deteriorãri sau uzuri.

4-2-3. PROCEDURÃ ÎNLOCUIRE RULMENT

Figura 42

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Rulmentul (108) cu dispozitivele DC22026 ºi
DT24023.

109. SUPORT PINION CONDUCÃTOR

Fig. 43  Montare rulment

4-2-4. PROCEDURÃ ÎNLOCUIRE SUPORT

Figura 44

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Simeringul convertorului (115).

2) ªuruburile (114) cu DT24007.

3) Suportul (109) din carter.

DT22026

DT24023

108
109

108. RULMENT CU ROLE
109. SUPORT, PINION CONDUCÃTOR

Fig. 42  Demontare rulment

Se demonteazã sau se deconecteazã

Figurile 42 ºi 43

Necesar de scule:

DT24024 Dispozitiv instalare rulmenþi

J 8092 Mâner

� Rulmentul (108) cu faþa de identificare în sus cu
dispozitivele DT24024 ºi J 8092.

Se inspecteazã

� Suportul (109) pinionului conducãtor pentru crãpãturi.

15.  CARTER
108. RULMENT, SUPORT PINION CONDUCÃTOR
109. SUPORT PINION CONDUCÃTOR
114. ªURUB, SUPORT PINION CONDUCÃTOR LA CARTER M8X1,25X23,5
115. SIMERING CONVERTOR

Fig. 44  Înlocuire suport pinion
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Se demonteazã sau se deconecteazã

Figura 44

1) Suportul (109) în carter.

2) ªuruburile (114) � utilizaþi soluþie de blocare.

Strângeþi

� ªuruburile (114) cu 24 N·m cu dispozitivul DT24007.

Se inspecteazã

Figura 45

� Clichetul de parcare (706) pentru deteriorãri.

4-2-5. PROCEDURÃ ÎNLOCUIRE MECANISM
BLOCARE PARCARE

Figura 45

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Siguranþa (708).

2) Axul (709).

3) Arcul de revenire (707).

4) Clichetul (706).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Arcul de revenire (707).

2) Clichetul (706).

3) Axul (709).

4) Siguranþa (708).

706

707

709
708

706
707

708

709

706. CLICHET, BLOCARE PARCARE
707. ARC, REVENIRE CLICHET
708. SIGURANÞÃ, AX CLICHET
709. AX CLICHET

Fig. 45  Clichet parcare

Se inspecteazã

Figura 46

� Conducta (138) de la regulator pentru deteriorãri sau
fisuri.

4-2-6. PROCEDURÃ ÎNLOCUIRE CONDUCTÃ
REGULATOR DE PRESIUNE

Figura 46

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Conducta (138) cu DT24010.

Utilizaþi un protector pentru carter. Conducta este
prinsã în poziþie.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se acoperã ambele capete ale conductei (138) cu
soluþie de blocare.

2) Conducta (138) în carter (112), se loveºte uºor cu
un ciocan de cauciuc.

3) Deversorul (147), clemele 143, 147 cu ºurubul
(142). Se strânge cu 24 N·m. Vezi fig. 47.

Se inspecteazã

� Dopul de ulei (124) pentru fisuri.

1DT24010

138

1. PLÃCUÞÃ DE PROTECÞIE
138. CONDUCTÃ REGULATOR

Fig. 46  Înlocuire conductã regulator
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4-2-7. PROCEDURÃ ÎNLOCUIRE DOP
CONDUCTÃ ULEI TREAPTA A 3-A

Figura 48

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Dopul (124) � folosiþi extractorul de ºuruburi nr.3
modificat.

142

143

146

147

A
124

 A. EXTRACTOR, NR.3 MODIFICAT
124. DOP (ULEI TREAPTA A 3-A)

Fig. 48  Demontare dop conductã ulei

Fig. 47  Montare deversor ulei

Se monteazã sau se conecteazã

� Dopul (124) prin lovire uºoarã pânã la aºezare în
carter � folosiþi un dorn de 6 mm.

Se inspecteazã

Figura 49

� Etanºare arbore manual (113) pentru deteriorãri.

4-2-8. PROCEDURÃ ÎNLOCUIRE ARBORE
MANUAL

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Etanºarea (113) � se verificã dacã existã bavuri în
alezaj. Aveþi grijã sã nu deterioraþi carterul ºi alezajul,
altfel este posibilã apariþia de scurgeri la noua
etanºare.

Se monteazã sau se conecteazã

� Etanºarea (113) folosind o cheie tubularã de 13 mm;
se bate uºor pânã la o aºezare completã. Ungeþi
alezajul cu Transjel pentru o instalare mai uºoarã.

Procedurã înlocuire bucºe centraj carter

Figura 50

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Bucºele (50) � se scot bãtând cu un dorn de 5 mm
prin partea  convertorului.

Se monteazã sau se conecteazã

� Bucºele (50) � se bat cu un dorn de 5 mm prin
exteriorul carterului. Se bate pânã când se aºeazã.
Se acoperã alezajul cu soluþie de blocare.

113

113. ANSAMBLU ETANªARE ARBORE MANUAL

Fig. 49  Înlocuire  etanºare arbore manual

TUBULARÃ13MM
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50

50. BUCªE  CENTRARE

Fig. 50  Montare bucºe centrare carter

4-2-9. DIFERENÞIAL ªI TRANSMISIE FINALÃ

Figura 51

Se dezasambleazã

1) Coroana (673) mecanismului planetar.

2) Rulmentul axial (674).
3) Pinionul soare (675).

4) Rulmentul axial (676).

Se inspecteazã

Figura 52

� Pinioanele (2) transmisiei finale pentru deteriorãri.
� Joc excesiv cu o lerã.

Mãrimea jocului � 0.24-0.63 mm.

� Coroana (673) pentru deteriorãri ale dinþilor sau ale
suprafeþei rulmentului.

� Rulmentul axial (674) pentru deteriorãri.

� Pinionul soare (675) pentru deteriorãri ale dinþilor sau
ale suprafeþei rulmentului.

� Rulmentul axial (676) pentru deteriorãri.

� Pinionul conducãtor (679) al regulatorului pentru
uzurã.

673

674

675 676 677

678

673. COROANÃ MECANISM PLANETAR, TRANSMISIE FINALÃ
674. RULMENT AXIAL, PINION SOARE/COROANÃ
675. PINION SOARE, TRANSMISIE FINALÃ
676. RULMENT AXIAL, PINION SOARE/CARCASÃ DIFERENÞIAL
677. INEL DE REÞINERE
678. ANSAMBLU DIFERENÞIAL

Fig. 51  Diferenþial ºi transmisie finalã

1

2

678

   1. LERÃ
   2. PINION PLANETAR TRANSMISIE FINALÃ
678. CARCASÃ DIFERENÞIAL

Fig. 52  Joc pinion planetar transmisie finalã

679

DC86004

1. ªAIBÃ PLATÃ GROASÃ
679. PINION CONDUCÃTOR REGULATOR

Fig. 53  Înlocuire pinion conducãtor regulator

Se monteazã sau se conecteazã

� Pinionul conducãtor � se bate cu un ciocan de
cauciuc pânã ajunge în poziþie.

4-2-10. ÎNLOCUIRE PINION CONDUCÃTOR
REGULATOR DE PRESIUNE

Figura 53

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Pinionul conducãtor (679) al regulatorului cu
dispozitivul DC86004 � puneþi o ºaibã platã groasã
sau altã protecþie pe butuc pentru a evita
deteriorarea.
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6) ªtiftul de reþinere (683) cu TRANSJEL.

Se asambleazã

Figura 51

1) Rulmentul (676) în carcasã mecanism planetar.

2) Pinionul soare în poziþia în care a fost scos (675) .

3) Rulmentul (674) cu cãmaºa exterioarã cãtre coroanã.

4) Coroana (673) pe carcasa mecanismului planetar.

Se monteazã sau se conecteazã

Figura 56

1) ªaiba (680) pe carcasã, se va fixa cu TRANSJEL.

2) Rulmentul (681) pe carcasã, cu cãmaºa interioarã
cãtre carcasã, se va fixa cu TRANSJEL.

3) Ansamblul carcasã în carter cu dispozitivul  DT24012.

Se inspecteazã

� Distanþierul (671) dacã este deteriorat.

� Inelul de siguranþã (647) dacã este deteriorat.

Se asambleazã

Figura 55

1) Pinioanele planetare (687) ºi ºaibele (686) în carcasã

2) ªaibele pinioanelor satelit (684) la pinioane (685); se
vor fixa cu TRANSJEL.

3) Pinioanele ºi ºaibele  în carcasã.
4) Axul pinioanelor satelit (682), se introduce prin cele

douã pinioane satelit pentru aliniere, apoi se scoate.
5) Rotiþi pinioanele pe poziþie, apoi reintroduceþi axul

(682).

681
682

683

684

685

686
687

678 679
680

685

684

686

687

1. DORN  5 mm(3/16)
678. CARCASÃ DIFERENÞIAL
683. ªTIFT REÞINERE

Fig. 54  ªtift reþinere ax pinioane satelit

678. ANSAMBLU CARCASÃ DIFERENÞIAL
679. PINION CONDUCÃTOR REGULATOR
680. ªAIBÃ  CARCASÃ DIFERENÞIAL/CARTER
681. RULMENT AXIAL CARCASÃ DIFERENÞIAL/CARTER
682. AX PINIOANE SATELIT
683. ªTIFT REÞINERE AX PINIOANE SATELIT
684. ªAIBÃ PINION SATELIT
685. PINION SATELIT
686. ªAIBÃ PINION PLANETAR
687.  PINION PLANETAR

Fig. 55  Ansamblu diferenþial

1

678

683

Se inspecteazã

Figura 52

� Pinioanele satelit (685) ºi pinioanele planetare (687)
pentru danturã deterioratã.

� Pinioanele (2) pentru deteriorãri � dacã pinioanele
sunt deteriorate, trebuie înlocuit întreg ansamblul
transmisie finalã.

4-2-11. PROCEDURÃ ÎNLOCUIRE PINIOANE
DIFERENÞIAL

Figura 54

Se dezasambleazã

� ªtiftul de reþinere (683) folosind un dorn de 5 mm.

� Axul pinioanelor satelit (682).
� Pinionele satelit (685), pinioanele planetare (687) ºi

ºaibele (684 ºi 686).

Se inspecteazã

Figura 55

� ªaibele (684 ºi 686) ºi carcasa dacã au deteriorãri.
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678

DT24012

Fig. 56  Montare ansamblu transmisie finalã

678. CARCASÃ DIFERENÞIAL

4) Se demonteazã comparatorul. Se lasã adaptorul pe
poziþie.

5) Se instaleaza dispozitivul DT24016 � se roteºte
rozeta pânã la imobilizare.

4-2-13. ANSAMBLU DE REACÞIE

Figura 60

Se inspecteazã

� Arborele (669) pinionului soare sã nu fie deteriorat
sau uzat.

� Coroana de reacþie cu danturã interioarã (668) sã nu
fie deterioratã sau uzatã.

� Rulmentul (667) sã nu fie deteriorat sau uzat.

Se asambleazã

1) Coroana de reacþie cu danturã interioarã (668) pe
arborele (669).

2) Rulmentul (667) � cu cãmaºa interioarã pe pinionul
de reacþie (668).

DT24010

DT24016-10

DT24010

4-2-12. JOC AXIAL TRANSMISIE FINALÃ CARTER

Figurile 58 ºi 59

Se mãsoarã

1) Se monteazã comparatorul astfel încât sã facã
contact cu adaptorul.

2) Cu dispozitivul DT24010 montat prin alezajul
regulatorului, se ridicã pinionul conducãtor (679) al
regulatorului.

3) Citirea la comparator trebuie sã fie 0,12-0,82 mm.
Pentru o alegere corectã a ºaibei, vezi fig. 59.

Fig. 57  Zona de localizare a clichetului de parcare

ZONA DE
FUNCÞIONARE A

CLICHETULUI

Se monteazã sau se conecteazã

Figura 57

1) Distanþierul (671) în carter.

Important

Distanþierul (671) trebuie sã se potriveascã în
carter astfel încât clichetul de parcare sã
funcþioneze liber.

2) Inelul de siguranþã (647) în canal.

Fig. 58 Mãsurare joc transmisie finalã

ªAIBÃ DISTANÞIER SELECTIVÃ (680)

GROSIME NUMÃR IDENTIFICARE/CULOARE

1,40-1,50 mm ........................................................................................ 0 - ORANGE

1,50-1,60mm .................................................................................................. 1 - ALB

1,60-1,70mm ..................................................................................... 2 - ALBASTRU

1,70-1,80mm ................................................................................................. 3 - ROZ

1,80-1,90mm .............................................................................................. 4 - MARO
1,90-2,00mm ............................................................................................ 5 - VERDE

2,00-2,10mm ............................................................................................ 6 - NEGRU

2,10-2,20mm ...................................................................................... 7 - PURPURIU

2,20-2,30mm ......................................................................... 8 - PURPURIU ªI ALB

2,30-2,40mm ............................................................ 9 - PURPURIU ªI ALBASTRU

Fig. 59 Tabel joc transmisie finalã
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660 661 662 663 665 666664

667

668
669

Fig. 60  Ansamblu de reacþie Fig. 61 Ansamblu cuplaj unisens cu role

3) Colivia cu role (662) în ansamblul suport ambreiaj
(665).

4) Inelul de rulare (661) � se roteºte în poziþie.

5) ªaiba de presiune (666) � se foloseºte TRANSJEL
pentru a o fixa în poziþie.

6) Ansamblul suport (665) ºi ansamblul ambreiaj în
pinionul cu danturã interioarã (668).

7) ªaiba distanþier selectivã (660).

8) Componentele de reacþiune (660-669) în carter.

667. RULMENT AXIAL, PINION SOARE/COROANÃ DE REACÞIE
668. COROANÃ DE REACÞIE
669. ARBORE, PINION SOARE

4-2-14. ANSAMBLU CUPLAJ CU ROLE,
UNISENS

Figura 61

Se dezasambleazã

1) ªaiba selectivã (660).

2) Coroana cuplaj unisens (661).

3) Ansamblul cuplaj (662).

4) ªaiba de siguranþã (663), coroanã de reacþie/coroanã
cuplaj unisens.

5) ªaiba de siguranþã coroanã de reacþie/pinion intern
(666).

Se inspecteazã

� Distanþierul selectiv (660) pentru deteriorãri.

� Cama (665) cuplajului unisens cu role.

� Bucºa (664) coroanei de reacþie pentru deteriorãri.

� Ansamblu coroanã de reacþie (665) pentru deteriorãri,
rulmenþi uzaþi sau incorect poziþionaþi.

Se mãsoarã

� Jocul axial al pinioanelor (665) � cu o lerã � trebuie
sã fie în intervalul 0,24-0,69 mm.

Se inspecteazã

Figura 62

� Coroanã cuplaj unisens (661) pentru deteriorãri, fisuri
sau uzurã.

� Rolele, arcurile ºi cuplajul (662) pentru deteriorãri sau
uzurã..

ªaibã de presiune (663).

� Ansamblu suport pinioane planetare (665) pentru
zgârieturi sau deteriorãri.

Se asambleazã

Figurile 62 ºi 63

1) ªaiba de presiune (663) în ansamblul suport (665).

2) Rolele, în cuplaj (662).

4-1-15. PLÃCI AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI
ÎNAPOI

Figura 64

Se inspecteazã

� Discul de sprijin (659) al ambreiajului pentru
deteriorãri sau fisuri.

� Plãcile (658) ambreiajului de mers încet ºi înapoi
pentru uzurã ºi ardere; se înlocuiesc dacã este
necesar.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Discul de sprijin (659), la unele modele cu partea
profilatã în jos în carter.

660 661 662 663 664 665 666

Fig. 62  Componente de reacþiune

660. ªAIBÃ DISTANÞIER SELECTIVÃ AINELULUI DE RULARE, AMBREIAJ
DE MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI

661. INEL DE RULARE,  CUPLAJ UNISENS
662. COLIVIE CU ROLE , AMBREIAJ DE MERS ÎNCET
663. ªAIBÃ DE PRESIUNE, REACÞIUNE/PINION INTERIOR
665. ANSAMBLU SUPORT, REACÞIUNE PINIOANE PLANETARE
666. ªAIBÃ DE PRESIUNE, REACÞIUNE SUPORT PINION INTERIOR

660. ªAIBÃ DISTANÞIER SELECTIVÃ A INELULUI DE RULARE, AMBREIAJ
DE MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI

661. INEL DE RULARE,  CUPLAJ UNISENS
662. COLIVIE CU ROLE , AMBREIAJ DE MERS ÎNCET
663. ªAIBÃ DE PRESIUNE, REACÞIUNE/PINION INTERIOR
665. ANSAMBLU SUPORT, REACÞIUNE PINIOANE PLANETARE
666. ªAIBÃ DE PRESIUNE, REACÞIUNE SUPORT PINION INTERIOR



9�84  CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ CIELO

668

669

667

667. RULMENT AXIAL, PINION SOARE/COROANÃ DE REACÞIE
668. COROANÃ DE REACÞIE
669. ARBORE, PINION SOARE

Fig. 63  Componente de ieºire

2) Discul ondulat (688).

3) Ulei DEXRON® II  pe plãcile (658) înainte de
montare; întotdeauna utilizaþi ulei de cutie nou.

4) Se alterneazã plãcile la montare.

5) Discul ondulat (688).

6) Inelul de siguranþã subþire (650) � inelul are grosimea
de 1.07 mm.

4-2-16.  CARCASÃ AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI
ÎNAPOI

Figura 65

Se dezasambleazã

1) Inelul de siguranþã (657) � apãsaþi-l în jos pe
suportul lamelei (656).

2) Suportul ºi lamela de revenire (655).

3) Pistonul ambreiajului (653).

4) Etanºãrile interioarã (652) ºi exterioarã (651) de la
piston (653).

Fig.  64  Ansamblu ambreiaj mers încet ºi înapoi

647. INEL DE SIGURANÞÃ
649. CARCASA AMBREIAJULUI DE MERS ÎNCET ªI

ÎNAPOI
650. INEL DE SIGURANÞÃ
658. ANSAMBLU PLÃCI AMBREIAJ DE MERS ÎNCET

ªI ÎNAPOI
659. DISC DE SPRIJIN AMBREIAJ DE MERS ÎNCET

ªI ÎNAPOI (SELECTIV)
688. DISC ONDULAT AMBREIAJ DE MERS ÎNCET

ªI ÎNAPOI
  * SE REPARÃ CA ANSAMBLUF

E
E

D
 H

O
LE

64
9

64
7

65
0

68
8

65
9

68
8

65
8

Se inspecteazã

Figura 65

� Lamela de revenire (655) pentru deteriorãri.

� Etanºãrile interioarã (652) ºi exterioarã (651). Instalaþi
etanºãri noi. Vezi fig. 67.

� Carcasa  ambreiajului (649) pentru un orificiu de
alimentare deteriorat.

� Bucºa carcasei ambreiajului pentru deteriorãri,
crãpãturi sau zgârieturi.

� Pistonul  ambreiajului (653) pentru fisuri sau
deteriorãri.

Se asambleazã

Figura 67

1) Etanºãrile noi (651 ºi 652) pe piston (653) (vezi fig.
66).

2) Pistonul (653) � întâi etanºarea interioarã (652),
iar apoi cea exterioarã (651).

3) Lamela de revenire (655).

4) Suportul (656) lamelei.

5) Inelul de siguranþã (657) �  apãsaþi-l în jos pe suportul
lamelei (656).
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649. ANSAMBLU CARCASÃ AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI
653. PISTON AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI

648

649

652

655

656

657

651

653

653

649

648. BUCªÃ, CARCASÃ AMBREIAJ
649. ANSAMBLU CARCASÃ, AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI
651. ETANªARE EXTERIOARÃ, PISTON AMBREIAJ
652. ETANªARE INTERIOARÃ, PISTON AMBREIAJ
653. PISTON, AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI
655. LAMELÃ DE REVENIRE, AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI
656. SUPORT LAMELÃ
657. INEL DE SIGURANÞÃ

Fig. 65  Ansamblu carcasã ambreiaj mers încet ºi
înapoi

A
B C

A. PISTON
B. ETANªARE INTERIOARÃ
C. ETANªARE EXTERIOARÃ

Fig. 66  Montare etanºãri piston ambreiaj mers încet
ºi înapoi

Fig. 67  Montare piston ambreiaj mers încet ºi înapoi

PARTEA DE ACÞIONARE

4-2-17. CONTROL PNEUMATIC FUNCÞIONARE
AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI

Se aplicã aer cu presiune (max. 3,45 bari) pe orificiul
de alimentare. Pistonul trebuie sã fie acþionat ºi sã
decupleze când presiunea este îndepãrtatã. Vezi fig. 64.

OBSERVAÞIE: Înlocuiþi dopul circuitului de mers
încet ºi înapoi ori de câte ori este necesarã montarea
sau demontarea carcasei ambreiajului de mers încet
ºi înapoi. Vezi fig. 68.

50

Fig. 68  Bucºã etanºare circuit de mers încet ºi
înapoi

50.BUCªÃ ETANªARE  CIRCUIT DE MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI

Se demonteazã sau se deconecteazã

Figura 69

1) Carcasa  ambreiajului (649) de mers încet ºi înapoi,
cu dispozitivul DT24019, în carter.

� Se aliniazã orificiul de alimentare din carcasa
ambreiajului cu orificiul de alimentare din carter.

� Dacã carcasa (649) nu depãºeºte canalul
inelului de siguranþã, se îndepãrteazã
dispozitivul DT24019 ºi se instaleazã pinionul
soare (646). Se roteºte pinionul soare înainte
ºi înapoi pânã când carcasa se poziþioneazã
corect. Se îndepãrteazã dispozitivul DT24019.

2. Inelul de siguranþã gros (647) � inelul are o grosime
de 2,36 mm.
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  15. CARTER
644. INEL DE SIGURANÞÃ SELECTIV, PINION DE REACÞIE SOARE
646. PINION DE REACÞIE SOARE

646

644

15

DT24019

649

649. CARCASÃ AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI

Fig. 69  Montarea carcasei ambreiajului de mers încet
ºi înapoi

Fig. 70  Montarea pinionului de reacþie soare ºi a inelului de
siguranþã selectiv

4-2-18. PINION DE REACÞIE SOARE

Figura 70

Se inspecteazã

� Pinionul de reacþie soare (646) pentru crãpãturi,
caneluri deteriorate, uzura danturii ºi gãuri de ungere
astupate.

� Inelul de siguranþã selectiv (644) pentru rãsuciri.

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Pinionul soare (646) ºi inelul de siguranþã
selectiv(644).
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4-2-20. JOC AXIAL ªAIBÃ DISTANÞIER
SELECTIVÃ (660) ÎN FAÞA
CUPLAJULUI UNISENS CU ROLE

Figurile 73 ºi 74

Se mãsoarã

1) Lãsaþi dispozitivele de la �Joc axial inel de siguranþã
selectiv" în poziþie.

2) Se aduce indicatorul comparatorului la zero.

3) Se ridicã pinionul cu danturã interioarã (668) cu
dispozitivul DT24010.

4) Citirea la comparator trebuie sã fie 0,08-1,17 mm.
Pentru o alegere corectã a ºaibei distanþier vezi fig.
74.

5) Se demonteazã comparatorul ºi dispozitivul
DT24018.

4-2-21. UNITATE INTRARE

Figura 75

Se inspecteazã

� Tamburul (643) pentru deteriorãri.

� ªaiba de presiune (641) pentru deteriorãri.

� Suportul (640) pinioanelor planetare pentru

� Deteriorarea pinioanelor

� Jocuri la pinioane � se utilizeazã lere � jocul
trebuie sã fie între 0,24-0,69 mm.

� ªaiba de presiune (639) pentru deteriorãri.

� Bucºa distanþier (636) a arborelui de intrare.

� Pinionul exterior (637) pentru danturã deterioratã,
defecte ale butucului ambreiajului sau zgârieturi pe
suprafaþa rulmenþilor.

� Pinionul soare (642) pentru deteriorãri ale danturii
sau suprafeþelor rulmenþilor.

Se asambleazã

1) Tamburul (643) pe pinionul soare de reacþie (646) în
carter.

2) Pinionul soare de intrare (642) cu ºanþul în jos, pe
pinionul soare de reacþie (646).

3) ªaiba de presiune (641) pe suportul (640) al
pinioanelor planetare  � se asambleazã cu
TRANSJEL.

4) Suportul (640) al pinioanelor planetare pe pinionul
soare de intrare (642) � pinionul soare trebuie sã
angreneze cu pinioanele.

5) ªaiba de presiune (639).

6) Pinionul exterior (637).

7) Bucºa distanþier (636) a arborelui de intrare.DT24010

DT24018

Fig. 73 Mãsurare joc axial ºaibã distanþier selectivã
inel de rulare cuplaj unisens cu role

Fig. 74  Tabel alegere ºaibã distanþier selectivã

ªAIBÃ DISTANÞIER SELECTIVÃ (660) ÎNTRE
CARCASA AMBREIAJULUI DE MERS ÎNCET ªI

ÎNAPOI ªI INELUL DE RULARE

GROSIME IDENTIFICARE

1,00-1,10mm 1

1,42-1,52mm 2

1,84-1,94mm 3

2,26-2,36mm 4

2,68-2,78mm 5

3,10-3,20mm 6
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636. BUCªÃ DISTANÞIER, ARBORE INTRARE
637. PINION EXTERIOR, ANSAMBLU PLANETAR DE INTRARE
639. ªAIBÃ DE PRESIUNE, SUPORT PINIOANE PLANETARE/PINION EX-

TERIOR
640. SUPORT PINIOANE PLANETARE DE INTRARE
641. ªAIBÃ DE PRESIUNE, SUPORT PINIOANE PLANETARE/PINION

SOARE
642. PINION SOARE DE INTRARE
643. TAMBUR DE INTRARE
644. INEL DE SIGURANÞÃ SELECTIV PE PINIONUL SOARE DE INTRARE
646. PINION SOARE DE REACÞIE

617. INEL DE SIGURANÞÃ
621. INEL DE SIGURANÞÃ (SELECTIV)
622. INEL DE ETANªARE
624. CARCASÃ AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
625. DISC ONDULAT
626. ETANªARE EXTERIOARÃ, PISTON AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
627. ETANªARE INTERIOARÃ, PISTON AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
628. INSERÞIE DE PLASTIC
629. PISTON, AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
630. GHIDAJ ARCURI
631. ANSAMBLU OPRITOR CU ARCURI
632. INEL DE SIGURANÞÃ, ANSAMBLU OPRITOR
633. ANSAMBLU PLÃCI AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
634. DISC DE SPRIJIN, AMBREIAJ MERS ÎNAINTE (SELECTIV)

644

646

642

643

641

640

636

637

639

617

634

625

633

625

632

631

630

629

628

627

626

624

621

622

Fig. 76  Ansamblu ambreiaj mers înainte

Fig. 75  Componente de intrare

4-2-22. ANSAMBLU AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
Figurile 76 ºi 78

Se dezasambleazã

 1) Inelul de siguranþã (617) de la carcasa ambreiajului
(624).

 2) Discul de sprijin (634).

 3) Discul ondulat (625).

 4) Plãcile (633) ambreiajului.

 5) Discul ondulat (625).

 6) Inelul de siguranþã (632).

 7) Ansamblul opritor cu arcuri (631) ºi ghidajul (630).

 8) Pistonul (629).

 9) Inserþia de plastic (628).

10) Etanºãrile pistonului (626 ºi 627).

Se inspecteazã

Figurile 76 - 80

� Carcasa (624) ambreiajului de mers înainte pentru
crãpãturi ºi suduri rupte.

� Canelurile ºi degajãrile arborelui de intrare (A) pentru
deteriorãri.

� Manºonul de intrare din carcasa (624) pentru
deteriorãri, alinieri ºi strângere � manºonul nu trebuie
sã se roteascã ºi orificiul sãu trebuie sã se alinieze
cu orificiul din arborele de intrare.

� Inelele de etanºare (622) � se înlocuiesc. Vezi fig.
76.
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A
B

C

� Pistonul (629) pentru deteriorãri sau fisuri.

� Inelul de siguranþã selectiv (621) pentru deteriorãri.

� Inserþia (628) pentru deteriorãri.

� Ghidajul (630) pentru deteriorãri.

� Ansamblul opritor (631) pentru arcuri distruse sau
îndoiri.

� Plãcile ambreiajului pentru uzurã sau arsuri, se
înlocuiesc dacã este necesar. La înlocuire se ung
plãcile cu ulei de cutie de viteze.

� Discurile ondulate (625) pentru uzurã sau arsuri, sã
nu fie aplatizate �  se înlocuiesc dacã este necesar.

� Discul de sprijin (634) pentru deteriorãri sau crãpãturi.

Fig. 79  Acþionare normalã piston

Se asambleazã

Figurile 76, 77, 78, ºi 79

 1) Inserþia (628).

 2) Inelele de etanºare interior (627) ºi exterior (626) �
fig. 79. Se monteazã inele noi de etanºare pe piston.

 3) Ansamblul piston (629). Se monteazã întâi inelul
interior (627).

Aveþi grijã sã nu tãiaþi etanºãrile în canalul inelului
de siguranþã.

 4) Ghidajul (630).

 5) Ansamblul opritor (631).

 6) Inelul de siguranþã (632) � Utilizaþi dispozitivele
DT24014 ºi DT24015.

 7) Discul ondulat (625).

 8) Se ung plãcile (633) ambreiajului cu ulei de cutie de
viteze.

 9) Se monteazã alternativ plãcile de ambreiaj (633).

10) Discul ondulat (625).

11) Discul de sprijin selectiv (634).

12) Inelul de siguranþã (617).

13) Inele de etanºare (622) noi dacã este necesar (fig.
76).

Se mãsoarã

� Aplicaþi cu mâna o sarcinã egal distribuitã (4,5 kg)
pe discul de sprijin (634). Aveþi grijã ca în timpul
mãsurãtorii sã nu aplatizaþi discurile ondulate.

� Jocul între inelul de siguranþã (617) ºi discul de sprijin
(634), cu o lerã � jocul trebuie sã fie între 1,0-1,5
mm. Pentru o  alegere corectã a discului de sprijin
vezi figurile 80 ºi 81.

624

622

632. INEL DE SIGURANÞÃ, ANSAMBLU OPRITOR

632

Fig. 78  Dezasamblare ambreiaj de mers înainte

622. INELE DE ETANªARE ARBORE DE INTRARE
624. ANSAMBLU CARCASÃ AMBREIAJ MERS ÎNAINTE

Fig. 77  Inelele de etanºare

PÃRÞILE
ÎNCLINATE
TREBUIE SÃ SE
SUPRAPUNÃ

A. PISTON
B. ETANªARE INTERIOARÃ
C. ETANªARE EXTERIOARÃ

PARTEA DE ACÞIONARE
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GROSIME DISC DE SPRIJIN    COD IDENTIFICARE

mm Oþel Material compozit

5,0-4,9 A 6

4,5-4,3 B 7

3,9-3,8 C 8

3,3-3,2 D 9

4-1-23. ANSAMBLU AMBREIAJ DIRECT

Figura 82

Se dezasambleazã

1) Inelul de siguranþã (617).

2) Discul de sprijin (619).

3) Plãcile ambreiajului (618).

4) Inelul de siguranþã (617).

5) Inelul cu resorturi de revenire a pistonului (616).

6) Pistonul (615).

� Inelul de etanºare interior (614) ºi exterior (612).

� Inelul de etanºare central (613) din carcasã.

Se inspecteazã

� Carcasa (610) pentru

� Suduri defectuoase.

� Zgârieturi.

� Deteriorãri datorate cãldurii.

� Bucºele carcasei pentru fisuri, deteriorãri sau
zgârieturi.

� Pistonul (615) pentru fisuri sau deteriorãri.

� Inelul de etanºare interior (614), exterior (612) ºi cen-
tral (613) pentru bavuri, crestãturi sau fragilitate
excesivã.

   A. ARBORE INTRARE
   1. LERÃ 1,0-1,5 mm
624. ANSAMBLU CARCASÃ AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
634. DISC DE SPRIJIN AMBREIAJ MERS ÎNAINTE (SELECTIV)
635. INEL DE SIGURANÞÃ

Fig. 80  Alegere disc de sprijin

125C TABEL ALEGERE PLÃCI AMBREIAJ ªI INEL DE
ACÞIONARE

AMBREIAJ

DIRECT

DE MERS ÎNAINTE
(TOATE)

MERS ÎNCET ªI
ÎNAPOI (TOATE)

PLÃCI
MAT.

COMPOZIT

DISC
ONDULAT

Nr.

5

3

4

3

4

Nr.

5

3

4

4

5

Nr.

�

�

�

2

2

Plãcile ambreiajelor direct ºi de mers înainte trebuie identificate dupã
grosimea lor. Tot dupã grosime se identificã ºi discul ondulat al
ambreiajului de mers înainte.

Plãcile din material compozit din echiparea originalã nu trebuie
interschimbate. Pentru service, ambreiajul direct ºi de mers înainte
utilizeazã aceleaºi plãci din material compozit.

Discul de sprijin al ambreiajului de mers în faþã este selectiv. Vezi fig.
Alegere disc de sprijin de la capitolul Ansamblu ambreiaj mers înainte.

Se va mãsura dimensional inelul de acþionare pentru o bunã identificare.

*  Vezi ºi Lista componentelor de service.

635

624

634

1

A

Fig. 81  Tabel alegere plãci ambreiaj

� Ansamblul inel cu resorturi (616) pentru deteriorãri
ºi resorturi distruse.

� Plãcile ambreiajului (618) pentru uzurã ºi arsuri.

� Discul de sprijin (619) pentru deteriorãri, fisuri sau
arsuri.

� Inelele de siguranþã (617) pentru deteriorãri.

� Capsula (609) bilei de control pentru funcþionare
liberã.

Grosime

2,3mm

2,3mm

2,3mm

1,9mm

2,2mm

PLÃCI
OÞEL

INEL DE
ACÞIONARE

Grosime

� �

� �

� �

1,25mm

1,94mm

Ident.

7

2

1

�

�

Grosime

19,0mm

27,4mm

2,31mm

� �

� �

4-2-24. PROCEDURÃ DE ÎNLOCUIRE
CAPSULÃ BILÃ CONTROL

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se utilizeazã un dorn de 6,0 mm pentru scoaterea
capsulei bilei de control.

Se monteazã sau se conecteazã

� Se aºeazã capsula nouã cu un dorn de 6,0 mm.
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609. BILÃ SUPAPÃ DE COMANDÃ
610. ANSAMBLU CARCASÃ ªI TAMBUR, AMBREIAJ DIRECT
612. INEL DE ETANªARE PISTON AMBREIAJ DIRECT (EXTERIOR)
613. INEL DE ETANªARE PISTON AMBREIAJ DIRECT (CENTRAL)
614. INEL DE ETANªARE PISTON AMBREIAJ DIRECT (INTERIOR)
615. PISTON, AMBREIAJ DIRECT
616. ANSAMBLU INEL CU RESORTURI DE REVENIRE PISTON
617. INEL DE SIGURANÞÃ
618. DISCURI AMBREIAJ DIRECT
619. DISC DE SPRIJIN AMBREIAJ DIRECT

APPLIED RELEASE

617

619

618

617

616

615

614

613

612

609 610

Fig. 82  Ansamblu ambreiaj direct

Se asambleazã

Figura 82

 1) Inelul de etanºare central (613).

 2) Inelul de etanºare interior (614).

 3) Inelul de etanºare exterior (612).

 4) Pistonul (615).

 5) Ansamblul inelului cu resorturi (616).

 6) Inelul de siguranþã (617).

 7) Se ung plãcile din material compozit (618) cu ulei
de cutie de viteze.

 8) Se monteazã alternativ plãcile (618) ambreiajului.

 9) Discul de sprijin (619) (cu faþa ºamfrenatã sau
rectificatã spre placa de material compozit).

10) Inelul de siguranþã (617).

4-2-25. AMBREIAJE DIRECT ªI DE MERS
ÎNAINTE

Figurile 83 ºi 84

Se asambleazã

� Ansamblul ambreiaj direct pe ansamblul ambreiaj de
mers înainte intercalând între ele bucºa distanþier
636. Atenþie la poziþia de montare. Se roteºte
ambreiajul direct astfel încât toate plãcile ambreiajului
direct sã angreneze cu butucul ambreiajului de mers
înainte.

Se mãsoarã

Figura 83

624

636
610

610. CARCASÃ AMBREIAJ DIRECT
624. CARCASÃ AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
636. BUCªÃ DISTANÞIER  ARBORE DE INTRARE

Fig. 83  Înãlþimea ansamblului celor douã ambreiaje

35,8 mm
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610

� Înãlþimea ansamblului 35,8 mm.

Se monteazã sau se conecteazã

Figura 84

� Ansamblul celor douã ambreiaje în carter.

610. ANSAMBLU CARCASÃ ªI TAMBUR, AMBREIAJ DIRECT

Fig. 85  Instalare corectã ambreiaj

4-2-26. ANSAMBLU BANDÃ DE FRÂNARE

Se inspecteazã

� Banda (606) pentru arsuri sau deteriorãri � se
înlocuieºte banda dacã se depisteazã deteriorãri.

Se monteazã sau se conecteazã

Figura 86

1) Banda (606) � urechea benzii trebuie sã se fixeze
pe carter.

2) Dopul (607).

607

606

606.  BANDA DE FRÂNARE
607.  DOP, ORIFICIU PRINDERE BANDÃ

4-2-27. SUPORT PINION CONDUS

Figura 87

Se inspecteazã

� Suportul (602) pentru fisuri, bavuri sau deteriorãri �
suprafeþele pasajelor de ulei trebuie sã fie plane ºi
bine finisate.

� Bucºa (603) pentru deteriorãri.

� Discul de presiune (605) pentru deteriorãri.

� Inelele de etanºare (604) pentru crestãturi, tãieturi �
pãrþile înclinate trebuie sã se suprapunã.

Fig. 87  Etanºãri suport pinion condus (602)

 A. ARBORE DE INTRARE
610. AMBREIAJ DIRECT
624. AMBREIAJ MERS ÎNAINTE

610

624

A

Fig. 84  Instalarea ansamblului ambreiajelor direct ºi
de mers înainte

� Canelurile ambreiajului de mers înainte trebuie sã
angreneze cu canelurile pinionului exterior.

Se mãsoarã

Figura 85

� Distanþa de la carter la carcasã � 42 mm.

42 mm

Fig. 86  Dop orificiu prindere bandã

604

602

PÃRÞILE
ÎNCLINATE
TREBUIE SÃ
SE
SUPRAPUNÃ
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4-2-28. PROCEDURÃ ÎNLOCUIRE RULMENT
SUPORT PINION CONDUS

Figura 88

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Rulmentul (600) � se folosesc dispozitivele DT24023
ºi DC 22026.

� Se inspecteazã cãmaºa rulmentului pentru
deteriorãri.

Se monteazã sau se conecteazã

701 703

602

713

605

702

704

600. RULMENT
602. ANSAMBLU SUPORT, PINION CONDUS

Fig. 88  Înlocuire rulment

4-2-29. ARBORE MANUAL

Figura 89

Se inspecteazã

� Tija ºi siguranþa de reþinere (701) pentru deteriorãri.

� Levierul de poziþionare (703) pentru deteriorãri.

� Arborele manual (704) pentru filete deteriorate,bavuri
pe corp.

� Tija de acþionare (705) clichet parcare pentru
deteriorãri sau ureche de reþinere ruptã.

602. SUPORT, PINION CONDUS
605. ªAIBÃ DE PRESIUNE � SUPORT PINION CONDUS

LA CARCASÃ AMBREIAJ DIRECT
701. TIJÃ ªI ANSAMBLUL DE REÞINERE
702. ªTIFT/LEVIER DETENTÃ LA ARBORE
703. LEVIER ªI ANSAMBLU BUTUC, DETENTÃ MANUALÃ
704. ARBORE MANUAL
713. ªTIFT, ARBORE MANUAL/CARTER

4-2-30. PROCEDURÃ ÎNLOCUIRE PINION
CONDUCÃTOR ªI ETANªARE
ARBORE TURBINÃ

Figura 90

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Etanºãrile (105) de pe arborele turbinei (se taie cu
un cuþit).

� Inelul de siguranþã (102) de pe arborele turbinei.

� Pinionul conducãtor (103) de pe arborele turbinei.

Se monteazã sau se conecteazã

� Pinionul conducãtor (103) pe arborele turbinei.

� Inelul de siguranþã (102) pe arborele turbinei.

� Se introduce dispozitivul de montare pe arborele
turbinei, fixându-se cu TRANSJEL.

Se asambleazã

1) Tija de acþionare parcare (705) la arborele manual
(704).

2) Piesa de poziþionare (703) în carter.

3) Prin alunecare arborele manual (704) în carter ºi prin
piesa de poziþionare (703).

4) Se bate uºor ºtiftul (702) în piesa (703) cu un dorn
de 5 mm.

5) Se introduce cuiul 713 la loc.

Fig. 89  Suport pinion condus ºi legãturã manualã

� Un rulment nou � cu seria în sus.

Se asambleazã

Figura 89

� ªaiba de presiune (605) � se fixeazã cu  TRANSJEL.

� Ansamblul suport pinion condus (602) în carter. (Nu
permiteþi ca bucºa ambreiajului direct sã
deterioreze etanºarea.)

      600

                  DT22026

                  DT24023
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102. INEL DE SIGURANÞÃ
105. INEL DE ETANªARE DIN TEFLON (VERDE)  ARBORE TURBINÃ
106. ARBORE TURBINÃ

*148. INEL DE ETANªARE DIN TEFLON (GALBEN) ARBORE TURBINÃ)
  * NECESITÃ FOLOSIREA DISPOZITIVULUI J 29829

102

105 105

105

*148

*148

4-2-31. ANSAMBLU LANÞ DE ANTRENARE

Figura 91

Se inspecteazã

� Dantura ºi canelurile pinioanelor condus ºi
conducãtor (103) (122) pentru crestãturi, ciupituri,
bavuri, uzurã. .

� Arborele (106) pentru  deteriorãri, uzurã.

� Etanºãrile (105) pentru deteriorãri.

� ªaiba de presiune (104) pentru deteriorãri sau uzurã.

� Ansamblu lanþ de antrenare (101) pentru deteriorãri
sau verigi slãbite.

� Rulmentul axial (121) pentru deteriorãri sau uzurã.

� ªaiba de presiune a pinionului condus (123) pentru
deteriorãri sau uzurã.

Se monteazã sau se conecteazã

1) ªaiba de presiune (123) pe pinionul condus (122) ºi
se fixeazã cu TRANSJEL J 36850 sau echivalent.

SCULÃ DE MONTAJ

DISPOZITIV

DISPOZITIV

Fig. 91  Ansamblu lanþ de antrenare

 15. CARTER CUTIE
101. ANSAMBLU LANÞ DE ANTRENARE
102. INEL DE SIGURANÞÃ
103. PINION CONDUCÃTOR
104. ªAIBÃ DE PRESIUNE, SUPORT PINION CONDUCÃTOR/

PINION CONDUCÃTOR
106. ARBORE TURBINÃ

108. RULMENT, SUPORT PINION CONDUCÃTOR
109. SUPORT, PINION CONDUCÃTOR
121. RULMENT AXIAL PINION CONDUS
122. PINION CONDUS
123. ªAIBÃ DE PRESIUNE, PINION CONDUS/SUPORT

PINION CONDUS

15

101

102
103 104

106 108

109

121

122 123

� Se ghideazã cele douã etanºãri (105) cu ajutorul
sculei în canale.

� Se dimensioneazã etanºãrile cu dispozitivul de
dimensionat.

� Se introduce dispozitivul de montare pe partea opusã
turbinei.

� Se ghideazã noua etanºare (148) cu ajutorul sculei
în canale.

� Se dimensioneazã etanºarea cu dispozitivul de
dimensionat.

Fig. 90  Înlocuire etanºare arbore turbinã
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106. ARBORE TURBINÃ
107. ETANªARE "O" RING (ARBORE TURBINÃ)
109. SUPORT PINION CONDUCÃTOR
115. ANSAMBLU ETANªARE CONVERTOR

Fig. 93  Capac carter

401. CAPAC CARTER
402. PLÃCUÞÃ IDENTIFICARE
403. NIT PLÃCUÞÃ IDENTIFICARE
404. ªTUÞ AERISIRE
405. BUªON PRIZÃ MÃSURARE PRESIUNE ULEI LINIE
406. SUPAPÃ MANUALÃ
407. ETANªARE "O" RING (CONECTOR ELECTRIC)
408. CONECTOR ELECTRIC
409. ªTIFT LATERAL TERMOELEMENT
410. ªTIFT CENTRAL TERMOELEMENT
411. PLACÃ SUPAPÃ TERMOELEMENT
412. TERMOELEMENT
413. BUTON ªTIFT

414. ªAIBÃ PRESIUNE PINION CONDUCÃTOR/CAPAC CARTER
415. GARNITURÃ ETANªARE CENTRALÃ CARTER/CAPAC

CARTER
416. GARNITURÃ ETANªARE CARTER/CAPAC CARTER
417. ARC ªI ROLÃ POZIÞIONARE, SUPAPÃ MANUALÃ
418. ªURUB FIXARE ARC � M6x1x10
419. ARC PISTON ACUMULATOR 1-2
420. INEL ETANªARE �O� PISTON ACUMULATOR 1-2
421. PISTON ACUMULATOR 1-2
422. ªTIFT GHIDARE ACUMULATOR 1-2
431. BUCªÃ GHIDAJ CAPAC CARTER CUTIE
432. DOP ORIFICIU SUPAPÃ MANUALÃ(FÃRÃ A.C.C.)
440. DOP TERMOELEMENT SUPAPÃ MANUALÃ
441. SIGURANÞÃ TERMOELEMENT

106

115

109

107

2) ªaiba de presiune (104) pe pinion (103) ºi se fixeazã
cu TRANSJEL J 36850 sau echivalent.

3) Pinionul conducãtor (103) ºi pinionul condus (122)
pe ansamblul lanþ de antrenare (101) � cu zaua
coloratã în sus (negru).

Observaþie: Ansamblul lanþ de antrenare (101)
trebuie instalat cu zaua coloratã pe aceeaºi parte ca
înainte de demontare, dacã nu,  este posibilã apariþia
zgomotului în funcþionare.

4) Ansamblul lanþ de antrenare (101) ºi pinioanele (103)
ºi (122) în carter (112).

5) Un O-ring (107) nou pe arborele turbinei pe partea
carterului cu convertorul.

6) Rulmentul axial (121) pe pinionul (122) cu partea
neagrã în sus.

UNELE MODELE

Fig. 92  Etanºare "O" Ring arbore turbinã
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4-2-32. ANSAMBLU CAPAC CARTER

Figura 93

Se curãþã

� Se scot garniturile vechi 415 ºi 416, apoi se curãþã
suprafaþa de etanºare a capacului carterului cu un
rãzuitor de plastic înainte de a monta noua garniturã.

Se inspecteazã

� Capacul carterului (401) � vezi secþiunea �Informaþii
generale� , pag. nr. 5, pentru reparaþii capac carter:

� Porozitãþi de turnare.

� Pasaje ulei deteriorate.

� Orificiu acumulator 1-2 deteriorat.

�  Pistonul acumulator 1-2 (421), etanºarea (420) ºi
arcul (419).

� Pistoanele fisurate sau deteriorate se înlocuiesc
dacã este necesar.

� Etanºãri tãiate sau crestate.

� Arc deteriorat.

� ªtuþul de aerisire (404) pentru deteriorãri.

4-2-33. PROCEDURÃ ÎNLOCUIRE ªTUÞ
AERISIRE

Se demonteazã sau se deconecteazã

� ªtuþul de aerisire cu un cleºte.

Se monteazã sau se conecteazã

Figura 94

� Se aplicã soluþie de blocare pe partea din carter a
ºtuþului de aerisire (404).

� Se bate uºor ºtuþul de aerisire (404) în capacul
carterului cu un ciocan de cauciuc.

ªTUÞ COTIT

Fig. 94  ªtuþ aerisire

Se inspecteazã

Figura 93

� Arcul ºi rola de poziþionare (417) pentru deteriorãri �
se înlocuiesc dacã este necesar.

� Racordurile radiatorului (17) pentru filete deteriorate.

4-2-34. PROCEDURÃ ÎNLOCUIRE RACORD
RADIATOR

Se dezasambleazã

Figura 96

� Racordurile radiatorului (17) de la capac carter.

Se asambleazã

� Se aplicã soluþie pentru etanºat filete 12345382 la
racordurile radiatorului.

� Racordurile radiatorului (17) în capacul carterului �
se strâng cu 38 N·m.

Se inspecteazã

Figura 93

� Conectorul electric  (408) pentru deteriorãri.

� Etanºarea (407).

� Bucºele capac carter � pentru aliniere orificii
alimentare.

� Supapa manualã (406) pentru deteriorãri � trebuie
sã alunece uºor în alezaj.

� Termoelementul (440) pentru deteriorãri � siguranþa
de reþinere (441) pentru orificiul de temperaturã
trebuie sã aibã 11.2 mm±0.2 mm(0.44"±0.008") la
capãtul dinspre supapa manualã pentru o funcþionare
corectã.

� ªaiba de presiune (414) pentru deteriorãri.

� Elementul termostatic (409-413) pentru deteriorãri.

4-2-35. PROCEDURÃ ÎNLOCUIRE ELEMENT
TERMOSTATIC (412)

Se dezasambleazã

� Butonul ºtift (413).

� Lama termoelementului (412).

� Placa supapã termoelement (411).

Se asambleazã

Figurile 94a ºi 95

� Se regleazã înãlþimea ºtiftului central al
termoelementului cu dispozitivul  DT24025.

� Se monteazã placa (411).

� Se monteazã lama (412).

� Se regleazã înãlþimea butonului (413) � folosind
dispozitivul  DT24025.

Se inspecteazã

Figura 96

� Simeringul de pe partea stângã (31) pentru
deteriorãri; se înlocuieºte dacã este deteriorat.

� Racordurile radiatorului (17) pentru deteriorãri ale
filetelor.
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17. RACORD RADIATOR
31. SIMERING ARBORE TRANSMISIE

Procedurã înlocuire etanºare arbori transmisie

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Etanºarea (31); se unge cavitatea cu TRANSJEL,
sau echivalent pentru o instalare mai uºoarã.

Se monteazã sau se conecteazã

� Etanºarea (31) folosind dispozitivul DT24022.

Se asambleazã

Figura 93

1) Capacul carterului.

2) ªaiba de presiune (414) � folosind TRANSJEL pentru
fixare pe poziþie.

3) Ghidul (422), cu partea teºitã întâi.

4) Pistonul (421) ºi etanºarea (420).

5) Arcul (419).

6) Garnitura (415) � folosind TRANSJEL pentru fixare
pe poziþie..

Se monteazã sau se conecteazã

Figurile 93 ºi 97

� Garnitura (416) la capacul carterului.

� Capacul carterului (401) la carter (15).

� Celelalte ºuruburi de prindere.

� Tija cu clema (701) la supapa manualã (406).

Se strâng

� Toate ºuruburile cu 24 N·m.

DT24025

409
409

410
6.0mm
(0.24")

409. ªTIFT LATERAL TERMOELEMENT
410. ªTIFT CENTRAL TERMOELEMENT

17

31

Fig. 96  Simering arbore transmisie stânga ºi
racorduri radiator

411. PLACÃ SUPAPÃ TERMOELEMENT
412. TERMOELEMENT
413. BUTON ªTIFT
414. ªAIBÃ PRESIUNE CAPAC CARTER/PINION CONDUCÃTOR

Fig. 95  Reglare înãlþime lamã termoelement

Fig. 94a Reglare înãlþime ºtift central

401

406

701

401. CAPAC CARTER
406. SUPAPÃ MANUALÃ
701. TIJÃ ªI CLEMA DE PRINDERE

Fig. 97  Supapã manualã
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INEL DE SIGURANÞÃ SELECTIV ARBORE INTRARE
(621)

GROSIME

1,83-1,93 mm ALB

2,03-2,31 mm ALBASTRU

2,23-2,33mm ROªU

2,43-2,53 mm GALBEN

2,63-2,73mm VERDE

Joc arbore intrare
Figurile 98 ºi 99

Se mãsoarã

1) Se monteazã comparatorul ca în figurã.

2) Se împinge în jos dispozitivul solidar cu arborele de
intrare ºi în aceastã poziþie se aduce comparatorul
la zero.

3) Se trage în sus de dispozitivul solidar cu arborele.

4) Citirea la comparator trebuie sã fie cuprinsã în
intervalul  0.10-0.84 mm.

� Vezi fig. 99 pentru alegera corectã a inelului de
siguranþã selectiv- dacã este necesar.

5) Se demonteazã dispozitivele.

strãine pot pãtrunde între alezaj ºi supapã provocând
blocarea acesteia.
Dacã este totuºi necesar sã curãþaþi o supapã atunci
trebuie sã se foloseascã o soluþie abrazivã de rodat
cu granulaþia 900 sau mai finã.

O rodare prelungitã a supapei poate provoca însã
un joc excesiv care poate determina o funcþionare
incorectã a supapei. .

� Ansamblul supapã control.

Important

� Supapele ºi arcurile nu sunt interschimbabile. Se
pãstreazã în ordinea arãtatã.

� Se poziþioneazã cum se aratã.
� Se începe demontarea din stânga sus ºi se

demonteazã fiecare supapã. Se demonteazã
supapele cum este arãtat în desen.

� ªtifturile sunt elastice. Acoperiþi orificiile când se
demonteazã ºtifturile.

� ªtifturile se scot cu un burghiu (1.85 mm).
� Pompa de ulei ºi blocul supapelor auxiliare.

 1) ªurubul (41).
 2) Capacul (330) ºi garnitura (331).
 3) ªurubul (334), ansamblul solenoid (333) ºi

etanºarea �O� ring (337).
 4) Manocontactele (335 ºi 338).
 5) Blocul supapelor auxiliare (343).
 6) Supapa control orificiu (380), arcul (381), ºtiftul

(304). (unele modele)
 7) Supapa reglare ambreiaj din convertor (unele

modele) (332) ºi dopul (310).
 8) ªtiftul (345) ºi statorul (348).
 9) Paletele rotorului (352) ºi rotorul (353).
10) Inelele paletelor rotorului (351).

Se curãþã

Fig. 101  Bloc supape auxiliare ºi pompã ulei

Fig. 98  Joc arbore de intrare-carter

DT24009

4-2-36. BLOC SUPAPE DE CONTROL ªI
POMPÃ DE ULEI

Figurile 100 ºi 101

Se dezasambleazã

Oservaþie: Nu este recomandatã folosirea pietrelor
de honuit, a hârtiei abrazive sau a altor corpuri dure
pentru curãþarea supapelor blocate. Din construcþie
supapele au o muchie ascuþitã care realizeazã
curãþirea. Dacã aceastã muchie este rotunjitã, corpuri

Fig. 99  Tabel alegere inel de siguranþã selectiv

CULOARE
IDENTIFICARE
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Fig. 100  Bloc supape ºi pompã de ulei

    8. ªURUB, CAPAC BLOC SUPAPE AUXILIARE/BLOC SUPAPE
AUXILIARE � M6x1x25

  41. SURUB, BLOC SUPAPE AUXILIARE LA CAPAC CARTER �
M6x1x90

  46. ªURUB, CAPAC BLOC SUPAPE AUXILIARE/BLOC SUPAPE�
M6x1x45

  21. BLOC SUPAPE CONTROL ªI POMPÃ DE ULEI
302. DOP ALEZAJ SUPAPÃ
303. SUPAPÃ DESCÃRCARE AUXILIARÃ
304. ªTIFT
305. ªTIFT
306. ªTIFT
307. ªTIFT EXTENSIBIL REÞINERE ªI SUPAPÃ CU BILÃ
308. SUPAPÃ SCHIMBARE POZIÞIE CLAPETÃ ACCELERAÞIE.
309. RESORT SUPAPÃ 308
310. DOP ALEZAJ SUPAPÃ
311. BILÃ DESCÃRCARE SUPRAPRESIUNE LINIE
313. RESORT SUPAPÃ 315
314. BUCªÃ SUPAPÃ
315. SUPAPÃ  ACUMULATOR 1-2
316. SUPAPÃ SCHIMBARE 2-3
317. SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE 2-3
318. RESORT SUPAPÃ 317
319. BUCªÃ SUPAPÃ 317
320. SUPAPÃ SCHIMBARE 1-2
321. SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE 1-2
322. RESORT SUPAPÃ 321
323. BUCªÃ SUPAPÃ 321
324. BILÃ SUPAPÃ EVACUARE MERS ÎNCET
325. RESORT SUPAPÃ 324
326. DOP SUPAPÃ 324
328. CLEMÃ REÞINERE CONDUCTÃ 370
330. CAPAC BLOC SUPAPE AUXILIARE
331. GARNITURÃ CAPAC  BLOC SUPAPE AUXILIARE
332. SUPAPÃ COMANDÃ AMBREIAJ CONVERTOR (NUMAI LA

MODELELE CU A.C.C)
333. ANSAMBLU SOLENOID (NUMAI LA MODELELE CU A.C.C)
334. ªURUB SOLENOID (NUMAI LA MODELELE CU A.C.C)
335. MANOCONTACT PRESIUNE TREAPTA A 3-A (NUMAI LA

MODELELE CU A.C.C)
337. INEL DE ETANªARE �O� (SOLENOID) (NUMAI LA MODELELE CU

A.C.C)
338. MANOCONTACT PRESIUNE REGULATOR (NUMAI LA MODELELE

CU A.C.C)
339. CABLAJ SOLENOID
343. BLOC SUPAPE AUXILIARE
344. GARNITURÃ ARBORE POMPÃ
345. ªTIFT FIXARE STATOR POMPÃ
346. INEL ETANªARE ULEI SPRE CAPAC (PORTOCALIU)
347. INEL ETANªARE ULEI SPRE POMPÃ
348. STATOR GLISANT POMPÃ ULEI
349. SUPORT GARNITURÃ GLISARE STATOR
350. GARNITURÃ GLISARE STATOR
351. INEL PALETE STATOR
352. PALETE STATOR
353. BUTUC ROTOR POMPÃ
354. RULMENT CU ACE ARBORE POMPÃ
355. RESORT SUPAPÃ 356
356. SUPAPÃ CONTROL SCHIMBARE 3-2
358. DOP REÞINERE RESORT POMPÃ ULEI
359. RESORT POMPÃ ULEI
360. RESORT SUPAPE 361 ªI 363
361. SUPAPÃ ACÞIONARE CLAPETÃ ACCELERAÞIE AUXILIARÃ
362. BUCªÃ SUPAPE 363 ªI 361
363. SUPAPÃ MERS ÎNAPOI
364. RESORT SUPAPÃ 365
365. SUPAPÃ REGLARE PRESIUNE
366. BUCªÃ SUPAPÃ 367
367. PLUNGER SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE
368. RESORT SUPAPÃ 367
369. SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE
370. CONDUCTÃ BLOC SUPAPE
371. ªTIFT BUCªÃ 362
372. DOP ALEZAJ SUPAPÃ 365
373. AGRAFÃ REÞINERE DOP 372
375. DOP SUPAPÃ 361
376. INEL SIGURANÞÃ DOP 375
377. SIGURANÞÃ SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE 317
380. SUPAPÃ REGLARE AMBREIAJ DIN CONVERTOR (NUMAI LA

MODELELE CU A.C.C)
381. RESORT SUPAPÃ 380 (NUMAI LA MODELELE CU A.C.C)
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TABEL ALEGERE ROTOR/STATOR  POMPÃ ULEI

GROSIME ROTOR (mm)

17.9120-17.9219

17.9220-17.9319

17.9320-17.9419

17.9420-17.9519

17.9520-17.9619

Se monteazã sau se conecteazã

Figurile 103 ºi 104

� Un rulment nou folosind dispozitivele DT24026 ºi
DT24027  cãmaºa rulmentului trebuie montatã cu 0,3
mm sub nivelul corpului pompei.

353

DT24027

DT24026

PARTE POMPÃ

PARTE CAPAC CARTER

354

354

� Blocul supapelor (21) ºi blocul supapelor auxiliare
(343) cu solvent ºi se suflã cu aer comprimat.
Ansamblul supapã evacuare mers încet � 326, 325,
324 trebuie înlocuit.

� Toate supapele bucºele ºi arcurile cu solvent, apoi
trebuie suflate cu aer comprimat.

Se inspecteazã

� Blocul supapelor (21) ºi blocul supapelor auxiliare
(343) pentru:

� Pasaje ulei deteriorate

� Porozitãþi de turnare

� Defecte de prelucrare

� Zgârieturi ale alezajelor supapelor

� Corpul pompei pentru deteriorãri

� Bucºã corp supapã auxiliarã deterioratã

� Supape bucºe ºi arcuri

� Supape zgâriate sau fisurate

� Bucºe zgâriate sau fisurate

� Arcuri deteriorate

� Rotorul ºi paletele pompei

� Rotor deteriorat (353)

� Palete deteriorate(352)

� Inele palete rotor deteriorate (351)

� Garnitura glisare stator (350)

� Inelele de etanºare (346 ºi 347)

� Rulmentul cu ace al arborelui pompei (354) pentru
deteriorãri.

353. ROTOR POMPÃ ULEI

Fig. 102 Alegere rotor/stator pompã ulei

354. RULMENT ARBORE POMPÃ

Fig. 103 Montare rulment pompã ulei ºi garniturã

4-2-37. ÎNLOCUIRE ROTOR ªI STATOR
POMPÃ ULEI

Figura 102

Se mãsoarã

Masurãtori le pe rotor trebuie efectuate pe
suprafeþele nederiorate. Se folosesc dimensiunile
unui rotor original pentru a determina care dintre
elementele ansamblului rotor; rotorul propriu-zis
statorul sau paletele, trebuie înlocuit.

4-2-38. ÎNLOCUIRE RULMENT ARBORE POMPÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Rulmentul cu ajutorul dispozitivelor DT24026 ºi
DT24027.
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354

DT24027

DT24026

PARTE POMPÃ

PARTE CAPAC CARTER

A

Se asambleazã

Figura 105

� Ansamblul pompã de ulei
1) Statorul glisant (348) în corpul pompei.
2) Suportul garniturii glisare stator (349) ºi garnitura

(350) în statorul glisant (348).
3) Se poziþioneazã ºi apoi se întroduce ºtiftul (345).
4) Inelul inferior al paletelor (351) în corpul pompei .
5) Paletele rotorului (352) ºi rotorul (353) în corp.
6) Inelul superior al paletelor (351) .
7) Inelul de etanºare (347) poziþionat deasupra

rotorului.
8) Inelul de etanºare spre capac (346).

� Blocul supapelor auxiliare.
� Manocontactele (335 ºi 338).
� Solenoidul (333) ºi etanºarea (337) cu ºurubul

(334).
� Supapa reglare ambreiaj (380).
� Resortul supapei (380).
� ªtiftul de reþinere (304).

� Blocul supapelor auxiliare la blocul supapelor de
control.
� Se poziþioneazã cum este indicat.
� Garnitura (331) ºi capacul (330).

Se strâng

ªuruburile (8 ºi 46) cu 11 N·m.

Se asambleazã

Figurile 105 ºi 106

� Blocul supapelor de control.
� Toate supapele, arcurile, bucºele, dopurile ºi ºtifturile

cum este indicat.

A. SE PRESEAZÃ RULMENTUL ªI ETANªAREA 0,3 MM SUB NIVEL

354. RULMENT CU ACE ªI ETANªARE ARBORE POMPÃ

Fig. 104  Poziþionare rulment

4-2-39. BLOC SUPAPE DE CONTROL ªI POMPÃ
DE ULEI

Figurile 105, 106, 107 ºi 108

Se monteazã sau se conecteazã

1) Bilele de control (16), numerele 2, 3, 4, 5, ºi 6 se
fixeazã cu lubrifiant de transmisie.

2) Placa (20) se înlocuieºte dacã este deterioratã.
3) Garniturile (19) de parte ºi de alta a plãcii (20).
4) Bila de control (16) nr. 1� pe placa distanþier (fig. 97).
5) Arborele (18).
6) ªtiftul de ghidare de 6 mm .
7) Blocul supapelor de control (21) pe capac carter.
8) Clema de reþinere (328).
9) ªurubul (41). Vezi fig. 108 pentru o corectã

identificare a ºuruburulor.

Fig. 105  Bloc supape auxiliare ºi pompã ulei

2

3

4
5

6

Fig. 106  Localizare bile de control
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10) Se unge ºurubul 44 fig. 108 cu soluþie de etanºat
filete.

11) Cablajul electric fig. 105. Se va consulta capitolul
de diagnozã al manualului de reparaþii dacã este
necesarã o intervenþie la cablajul electric.

12) Tija (22) � se va verifica sã nu fie deformatã.
13) Ansamblul suport (23) � se cupleazã tija (22).
14) Se scoate ºtiftul de ghidare de 6 mm.
15) Se strâng ºuruburile rãmase ale blocului supapelor.

Se strâng

 � ªuruburile blocului supapelor:
M6 � cu 11 N·m
M8 � cu 24 N·m

8

244041424344

45

46

8

24

40

41

43

44

42

45

46

24

24

24 24

41

8

41

40

8. ªURUB, CAPAC REGULATOR/CARTER � M6X1X25
24. ªURUB, BLOC SUPAPE/CARTER � M6x1x45
40. ªURUB BLOC SUPAPE AUXILIARE/CARTER � M6X1X65
41. ªURUB BLOC SUPAPE AUXILIARE/CAPAC CARTER �

M6x1x90
42. ªURUB, BLOC SUPAPE/SUPORT PINION CONDUS �

M8x1,25x65
43. ªURUB CAP INBUS� BLOC SUPAPE/CARTER �

M8x1,25x85
44. ªURUB, BLOC SUPAPE AUXILIARE/CARTER �

M8x1,25x130(ETANªANT)
45. ªURUB, SOLENOID � M6x1x16
46. ªURUB, CAPAC BLOC SUPAPE AUXILIARE/BLOC

SUPAPE � M6x1x45

Fig. 107  Placa distanþier ºi garniturile

. 108  Identificare ºuruburi bloc supape

 A. ªTIFT GHIDARE 6 mm
16. BILA (6.25 MM DIAMETRU.)
18. ARBORE CONDUCÃTOR POMPÃ ULEI

19 ºI 20. PLACÃ DISTANÞIER SI GARNITURI

 A
18

19 - 20. 16
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15. ANSAMBLU CARTER
16. BILÃ (6.25 DIA.)
18. ARBORE CONDUCÃTOR POMPÃ ULEI
19. GARNITURI PLACÃ DISTANÞIER
20. PLACÃ DISTANÞIER
21. BLOC SUPAPE CONTROL ªI POMPÃ ULEI
22. TIJÃ CLAPETÃ ACC. LA CABLU

23. LEVIER ªI ANSAMBLU SUPORT CABLU
CLAPETÃ ACC.

24. ªURUB, BLOC SUPAPE/CARTER � M6x1x45
25. GARNITURÃ CAPAC BLOC SUPAPE
26. CAPAC BLOC SUPAPE
36. ªURUB) � M8x1,25x19

Fig. 109  Bloc supape control ºi pompã de ulei

710. SUPORT ACÞIONARE PARCARE
711. SUPORT LIMITATOR
712. ªURUB FIXARE SUPORT ACÞIONARE PARCARE � M8X1.25X20

710

711

712

4-2-40. CONDUCTÃ MERS ÎNAPOI ªI
SUPORT ACÞIONARE PARCARE

Figura 111

1) Deversor ulei (147) în carter.

2) Cleme de siguranþã (143) ºi (146).

3) ªurub fixare clemã de siguranþã (142).

4) Suport acþionare parcare (710).

5) Suport limitator (711).

6) ªurub fixare suport acþionare parcare (712).

Se inspecteazã

� Ansamblul acþionare parcare (705) pentru funcþionare
corectã.

Se monteazã sau se conecteazã

Figura 109

1) Garnitura (25) se fixeazã cu lubrifiant de cutie.

2) Capacul blocului de supape (26).

3) ªuruburile (36).

Se strâng

� ªuruburile (36) cu 11 N·m.

Se monteazã sau se conecteazã

Figura 110

1) Arborele (29) în carter.

2) Inelul de siguranþã în formã �C� (30) cu dispozitivul
DT24013.

3) Cu dispozitivul DT24013 se împinge siguranþa (30)
pânã în poziþia de lucru.

29. ARBORE DE IEªIRE
30. INEL DE SIGURANÞÃ ARBORE

30 29

Fig. 110  Arbore de ieºire ºi siguranþa
Fig. 111  Suport limitator jojã ulei ºi blocare parcare
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Se monteazã sau se conecteazã

Figura 112

� Bucºa de etanºare (120) � se foloseºte un dorn de
6,0 mm.

1

120

125. RESORT SUPAPÃ EVACUARE ACUMULATOR
126. SUPAPÃ EVACUARE ACUMULATOR
128. INEL DE ETANªARE TIJÃ COMANDÃ
129. TIJÃ COMANDÃ BANDÃ DE FRÂNARE
130. ªAIBÃ DE SIGURANÞÃ ARC SERVOMECANISM INTERMEDIAR
131. RESORT READUCERE PISTON
132. INEL DE ETANªARE EXTERIOR PISTON
133. PISTON SERVOMECANISM INTERMEDIAR
134. INEL DE ETANªARE INTERIOR PISTON
135. INEL DE SIGURANÞÃ
136. GARNITURÃ ETANªARE CAPAC SERVOMECANISM

INTERMEDIAR
137. CAPAC SERVOMECANISM INTERMEDIAR
139. CONDUCTÃ ULEI MERS  ÎNCET ªI ÎNAPOI
140. CLEMÃ SUPORT CONDUCTÃ ULEI
141. ªURUB FIXARE CAPAC SEVOMECANISM INTERMEDIAR
142. ªURUB CLEMÃ DE SIGURANÞÃ/CARTER
143. CLEMÃ DE SIGURANÞÃ CONDUCTÃ ULEI
144. GARNITURÃ DE ETANªARE INFERIOARÃ
145. INEL DE ETANªARE "O" CONDUCTÃ DE MERS ÎNAPOI/CARTER
146. CLEMÃ DEVERSOR ULEI
147. DEVERSOR ULEI

Fig. 113  Conducte ulei ºi servomecanism

MONTARE
ETAªÃRI

1. TIJÃ 9.5 mm
120. BUCªÃ DE ETANªARE MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI

Fig. 112  Bucºã de etanºare mers încet ºi înapoi

Se asambleazã

Figura 113

1) Garnitura de etanºare (144) pe conducta (139).
2) O-ringul (145) � se fixeazã cu lubrifiant de cutie.
3) Conducta (139).
4) Clema de siguranþã (143).
5) ªurubul (142).

Se strâng

� ªuruburile (712, 142) cu 24 N·m.

4-2-41. SUPAPÃ SERVO INTERMEDIARÃ
Figura 113

Se dezasambleazã

1) Garnitura �O� (135) de pe tija (129) de comandã a
benzii.

2) Pistonul (133) de pe tija (129) de comandã a benzii.
3) Resortul (131).
4) ªaiba de siguranþã (130).

Se inspecteazã

� Tija (129) pentru deteriorãri ºi etanºarea (128)
pentru tãieturi sau crestãturi.

� Etanºãrile (134 ºi 132) pentru tãieturi sau crestãturi.
Nu se demonteazã etanºãrile (132 ºi 134) numai
dacã este necesarã înlocuirea lor. Dacã înlocuirea
este necesarã , acestea se vor monta faþã în faþã.
Vezi fig. 113

� Resortul (131) pentru deteriorãri.
� ªaiba de siguranþã (130) pentru deteriorãri.
� Capacul (137) pentru deteriorãri, fisuri, porozitãþi.
� Pistonul (133) pentru fisuri, etanºare deterioratã.

141
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125

126

129130132133135 134 131

DT24008

Se mãsoarã

Figurile 114 ºi 115

1) Se monteazã dispozitivul DT24008 pe carter cu tija
(129) în aparat.

2) Cu o cheie dinamometricã se aplicã un cuplu de  11.2
N·m.

3) Când acul indicator se gãseºte în zona prescrisã
lungimea tijei este corectã.
� Dacã acul este deasupra zonei prescrise lungimea

tijei este prea micã.
� Dacã acul este sub zona prescrisã lungimea tijei

este prea mare.
� Dacã indicatorul nu apare, se alege o altã lungime

pentru tijã (fig. 5 ºi 6). Se repetã procedura.
4) Se scoate aparatul de mãsurã.

Fig. 114  Verficarea funcþionãrii corecte a tijei 129

Se asambleazã

Figura 116

1) ªaiba de siguranþã (130) pe tija (129).

2) Resortul (131).

3) Pistonul (133) pe tijã.

4) Garnitura �O� (135) pe tijã.

129. TIJÃ COMANDÃ BANDÃ DE FRÂNARE
130. ªAIBÃ DE SIGURANÞÃ ARC SERVOMECANISM INTERMEDIAR
131. RESORT READUCERE PISTON
132. INEL DE ETANªARE EXTERIOR PISTON
133. PISTON SERVOMECANISM INTERMEDIAR
134. INEL DE ETANªARE INTERIOR PISTON
135. INEL DE SIGURANÞÃ

Fig. 116  Montare ºaibã de siguranþã ºi garniturã �O�

125. ARC SUPAPÃ EVACUARE ACUMULATOR TR.A 3-A
126. SUPAPÃ EVACUARE ACUMULATOR TR.A 3-A

Fig. 117  Arc ºi supapã evacuare acumulator tr.a 3-a

4-2-42. BAIA DE ULEI ªI SORBUL

Figura 118

Se monteazã sau se conecteazã

1) Inelul de etanºare (32) în carter.

2) Ansamblul filtru de ulei (33) în etanºare ºi carter.

3) Garnitura de etanºare a bãii de ulei (39) se fixeazã
cu lubrifiant de cutie.

4) Baia de ulei pe carter (35).

5) ªuruburile (36).

Se strâng

� ªuruburile bãii (36) cu11 N·m.

TIJÃ ACÞIONARE BANDÃ
DE FRÂNARE

LUNGIME IDENTIFICARE

Scurt ..................................................................... 2 gradaþii

Mediu ................................................................... 1 gradaþie

Lung .....................................................................fãrã gradaþii

Fig. 115  Tabel verificare tijã
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32

33

34

35

36

38

32. INEL DE ETANªARE
33. ANSAMBLU FILTRU ULEI
34. GARNITURÃ ETANªARE BAIE ULEI
35. BAIE DE ULEI
36. ªURUB � M8x1,25x19
38. MAGNET COLECTOR

4-2-42. REGULATOR DE PRESIUNE ªI
ANSAMBLU PINION VITEZOMETRU

Se curãþã

� Ansamblul regulator (4)

Se inspecteazã

Figura 119

� Regulatorul

� Pasaje de ulei blocate

� Arcuri deteriorate

� Bile de control lipsã

� Etanºare (3) deterioratã

� Contragreutãþi blocate

4-2-43.  PROCEDURÃ ÎNLOCUIRE ETANªARE

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Etanºarea (3) � se taie.

Se monteazã sau se conecteazã

� Etanºarea (3) � se foloseºte ulei de cutie la montare.

Ansamblu regulator (ITSS) (la unele modele)
Figurile 119 ºi 120

Se inspecteazã

� Regulatorul (4) pentru

� Pasaje de ulei blocate.

� Arcuri deteriorate sau contragreutãþi blocate.

� Etanºare deterioratã � se înlocuieºte dacã este
necesar.

� Rotorul (801) pentru

Fig. 118  Baie ulei inferioarã ºi filtru ulei

   3. INEL ETANªARE ARBORE REGULATOR
   4. ANSAMBLU REGULATOR
   6. RULMENT PRESIUNE AXIAL
   7. INEL DE ETANªARE "O" CAPAC REGULATOR
   8. ªURUB DE FIXARE CAPAC � M6X1X25
801. PINION CONDUCÃTOR SENZOR VITEZÃ
802. CARCASÃ , SENZOR VITEZÃ
803. ANSAMBLU BOBINÃ
804. ªAIBÃ
805. MAGNET
806. ETANªARE "O" RING
807. ªAIBÃ ELASTICÃ
808. GARNITURÃ CAPAC
809. CAPAC  CARCASÃ SENZOR VITEZÃ
810. ªURUB CAPAC SENZOR VITEZÃ � M4X0.7X13
811. INEL SIGURANÞÃ REGULATOR

Fig. 119 Ansamblu regulator ºi senzor
vitezã

� Fisuri.

� Dinþi lipsã sau deterioraþi

� Rulment deteriorat (6).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ansamblul regulator (4) în carter.

2) Pinionul (801) în ansamblul regulator.

3) Rulmentul (6) pe pinion cu partea neagrã în sus.

4) Un inel de etanºare nou (7) în carcasã (802).

5) Carcasa (802) în carter � arborele regulator trebuie
ghidat în carcasã.

6) ªurubul (8).

Senzor vitezã intern (ITSS)
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ARC PRIMAR

CONTRAGR.
SECUNDARÃ

SECUNDAR

BILÃ CONTROL PRIMARÃ

SE TOARNÃ  SOLVENT INSPECTAÞI
INELUL DE
ETANªARE

AICI

SECUNDARÃ
BILÃ CONTROL

SCURGERI
SE VERIFICÃ DE

CONTRAGREUTATE
PRIMARÃ

Figura 119

Se dezasambleazã

1) ªuruburile (8).

2) Capacul (802) ºi garnitura (808).

3) ªaiba elasticã (807), ºaiba (804) ºi magnetul (805).

4) Ansamblul bobinã (803) ºi etanºarea (806).

Se inspecteazã

� Carcasa (802) ºi capacul (809) pentru porozitãþi
sau fisuri.

� Garnitura (808) ºi O-ringul (806) pentru deteriorãri.

� Se înlocuiesc dacã este necesar.

� Ansamblul bobinã (803) pentru deteriorãri.

� ªaiba (804).

� Magnetul (805).

� ªaiba elasticã (807).

Se monteazã sau se conecteazã

Figura 119

1) Ansamblul bobinã (803) ºi O-ringul (806) în carcasa
(804) plasându-se mai întâi �O�-ringul pe ansamblu
bobinã.

2) ªaiba (804), magnetul (805) ºi ºaiba elasticã (807)
în carcasã (802).

3) Garnitura (808) ºi capacul (809) în carcasa(802).

4) ªuruburile (810).

Se inspecteazã

� Pinionul (5) pentru uzurã.

� Rulmentul (6) pentru deteriorãri.

� Capacul (9) pentru porozitãþi sau fisuri.

� Pinionul (10)pentru uzurã.

� O-ringul (11) pentru crestãturi sau tãieturi.

� Bucºa (12) pentru zgârieturi.

Se monteazã sau se conecteazã

Figura 120

1) Ansamblul regulator (4) în carter.

2) Pinionul (5) pe regulator.

3) Rulmentul (6) pe pinion cu partea neagrã în sus.

4) Un O-ring (7) nou  în capacul(9).

5) Capacul (9).
Asiguraþi-vã cã arborele regulatorului este ghidat în
capac.

6) ªurubul (8).

Se strâng

� ªurubul (8) cu 11 N·m.

Se asambleazã

Figura 120

� O-ringul (11) pe bucºa (12).

� Pinionul (10) în bucºa (12).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Bucºa (12) în capac (9)

2) ªaiba de siguranþã (13).

3) Clema (14).

Fig. 120  Ansamblu regulator

Se monteazã sau se conecteazã

� Cutia pe dispozitivul de montare

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Dispozitivul DT24011

ARC
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4-2-45. ANSAMBLU CONVERTOR DE CUPLU

Se inspecteazã

Ansamblul convertor de cuplu trebuie înlocuit pentru
oricare dintre urmãtoarele defecþiuni:

� Deteriorãri ale ansamblului pompã.

� Dacã se gãsesc particule metalice dupã golirea
radiatorului ºi a linie de ulei.

� Scurgeri externe pe la îmbinãrile sudate.

� Ghidajul convertorului este rupt, deteriorat sau slab
fixat în arborele cotit.

� Butucul convertorului este deteriorat.

� Deteriorãri interne la stator.

� Contaminare cu lichid de rãcire de la motor.

� Joc excesiv.

Dacã:

� Fluidul are miros, este decolorat ºi nu are particule
de metal sau de ambreiaj.

� Se goleºte toatã cantitatea posibilã de ulei.

� Se înlocuiesc filtrul de ulei ºi garnitura bãii de ulei.

� Se umple pânã la nivel (Vezi capitolul de informaþii
generale, pg. 5).

� Filetele orificiilor convertorului sunt deteriorate.

� Se foloseºte inserþie pentru filete (Vezi capitolul
reparaþii generale motor)

Se monteazã sau se conecteazã

1) Convertorul (1).
2) Se fixeazã convertorul.
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Fig.  123  Pãrþi componente externe

4-3. VEDERE ÎN EXPLOZIE
4-3-1. PÃRÞI COMPONENTE EXTERNE
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Fig. 122  Pãrþi componente externe

  32.   GARNITURÃ ETANªARE FILTRU
  33.   ANSAMBLU FILTRU DE ULEI
  35.   BAIE DE ULEI
36. ªURUB) � M8x1,25x19
37. BUCªÃ ARBORE REGULATOR
38. MAGNET COLECTOR BAIE ULEI
39. GARNITURÃ ETANªARE BAIE ULEI
40. ªURUB BLOC SUPAPE AUXILIARE/CARTER� M6x1x65
41. ªURUB BLOC SUPAPE AUXILIARE/CAPAC CARTER�

M6x1x90
42. ªURUB BLOC SUPAPE/SUPORT PINION CONDUS�

M8x1,25x65
43. ªURUB CAP INBUS � BLOC SUPAPE/CARTER � M8x1,25x85
44. ªURUB BLOC SUPAPE AUXILIARE/CARTER �

M8x1,25x130(ETANªANT)
45. ªURUB SOLENOID � M6x1x16
46. ªURUB CAPAC BLOC SUPAPE AUXILIARE/BLOC SUPAPE�

M6x1x45
50. DOP CARTER
60. ªURUB CAPAC CARTER/CARTER � M8x1,25x25
61. ªURUB CAPAC CARTER/CARTER � M8x1,25x40
62. ªURUB CAPAC CARTER/CARTER � M8x1.25x45
63. ªURUB CAPAC CARTER/CARTER � M8x1,25x55
64. ªURUB CAP INBUS � CAPAC CARTER/CARTER �

M8x1,25x25
65. ªURUB CAP INBUS � CAPAC CARTER/CARTER �

M8x1,25x30(ETANªANT)
66. PREZON CAPAC CARTER/CARTER � M8x1,25x42

(UNELE MODELE)
67. PREZON CAPAC CARTER/CARTER � M8x1,25x64

1. ANSAMBLU CONVERTOR
2. BUCSÃ POMPÃ CONVERTOR
3. INEL DE ETANªARE
4. ANSAMBLU REGULATOR
5. PINION CONDUCÃTOR VITEZOMETRU
6. RULMENT PRESIUNE AXIAL
7. INEL DE ETANªARE "O" CAPAC REGULATOR
8. ªURUB CAPAC REGULATOR/CARTER � M6x1x25
9. CAPAC REGULATOR
10. PINION CONDUS VITEZOMETRU
11. INEL DE ETANªARE "O"
12. BUCªÃ VITEZOMETRU
13. ANSAMBLU RULMENT CU ACE CAPAC REGULATOR
14. CLEMÃ
15. ANSAMBLU CARTER
16. BILE
17. RACORD CONECTARE RADIATOR
18. ARBORE CONDUCÃTOR POMPÃ ULEI
19. GARNITURÃ PLACÃ DISTANÞIER
20. PLACÃ DISTANÞIER BLOC SUPAPE
21. BLOC SUPAPE DE COMANDÃ ªI POMPÃ ULEI
22. TIJÃ CLAPETÃ ACC. LA CABLU.
23. LEVIER ªI ANSAMBLU SUPORT CABLU CLAPETÃ ACC.
24. ªURUB, BLOC SUPAPE/CARTER � M6x1x45
25. GARNITURÃ CAPAC BLOC SUPAPE
26. CAPAC BLOC SUPAPE
28. INEL DE SIGURANÞÃ
29. ARBORE DE IEªIRE
30. INEL DE SIGURANÞÃ ARBORE DE IEªIRE
31. SIMERING ARBORE DE TRANSMISIE
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4-3-2. ANSAMBLU LANÞ ANTRENARE, SERVO, CONDUCTE ULEI

Fig. 124  Ansamblu lanþ antrenare, servo, conducte ulei

15. CARTER CUTIE
31. SIMERING ARBORE DE TRANSMISIE

101. LANÞ DE ANTRENARE
102. INEL DE SIGURANÞÃ
103. PINION CONDUCÃTOR
104. ªAIBÃ PRESIUNE PINION CONDUCÃTOR/SUPORT PINION

CONDUCÃTOR
105. INEL ETANªARE ARBORE TURBINÃ
106. ARBORE TURBINÃ
107. ETANªARE "O" ARBORE TURBINÃ)
108. RULMENT SUPORT PINION CONDUCÃTOR
109. SUPORT PINION CONDUCÃTOR
110. BUCªÃ SUPORT PINION CONDUCÃTOR
111. BUCªE CENTRAJ CAPAC CARTER/CARTER
113. ETANªARE ARBORE MANUAL
114. ªURUB SPECIAL CAP INBUS  SUPORT PINION CONDUCÃTOR

/CARTER� M8x1,25x23,5
115. SIMERING CONVERTOR
116. BUCªÃ CARTER
118. DOP MONTAJ AX CLICHET PARCARE
119. BUªON MÃSURARE PRESIUNE ULEI REGULATOR
120. BUCªÃ ETANªARE
121. RULMENT AXIAL PINION CONDUS
122. PINION CONDUS
123. ªAIBÃ DE PRESIUNE PINION CONDUS/SUPORT PINION

CONDUS

124. DOP
125. RESORT SUPAPÃ EVACUARE ACUMULATOR TR.3
126. SUPAPÃ EVACUARE ACUMULATOR TR.3
128. INEL DE ETANªARE TIJÃ COMANDÃ
129. TIJÃ COMANDÃ BANDÃ DE FRÂNARE
130. ªAIBÃ DE SIGURANÞÃ ARC SERVOMECANISM INTERMEDIAR
131. ARC READUCERE PISTON
132. INEL DE ETANªARE EXTERIOR PISTON
133. PISTON SERVOMECANISM INTERMEDIAR
134. INEL DE ETANªARE INTERIOR PISTON
135. INEL DE SIGURANÞÃ
136. GARNITURÃ ETANªARE CAPAC SERVOMECANISM

INTERMEDIAR
137. CAPAC SERVOMECANISM INTERMEDIAR
138. CONDUCTÃ ULEI REGULATOR
139. CONDUCTÃ ULEI MERS  ÎNCET ªI ÎNAPOI
140. CLEMÃ SUPORT CONDUCTÃ ULEI
141. ªURUB FIXARE CAPAC SERVOMECANISM INTERMEDIAR
142. ªURUB CLEMÃ DE SIGURANÞÃ/CARTER
143. CLEMÃ DE SIGURANÞÃ CONDUCTÃ ULEI
144. GARNITURÃ DE ETANªARE INFERIOARÃ
145. INEL DE ETANªARE "O" CONDUCTÃ DE MERS ÎNAPOI/CARTER
146. CLEMÃ DEVERSOR ULEI
147. DEVERSOR ULEI
148. INEL DE ETANªARE ARBORA TURBINÃ
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4-3-3. PÃRÞI COMPONENTE INTERNE

Fig. 125  Pãrþi componente interne



CIELO  CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ  9�113

Fig. 126  Pãrþi componente interne

116. BUCªÃ SUPORT ARBORE TRANSMISIE
600. RULMENT SUPORT PINION CONDUS
601. BUCªÃ SUPORT PINION CONDUS
602. SUPORT  PINION CONDUS
603. BUCªÃ SUPORT PINION CONDUS
604. INEL DE ETANªARE ULEI SUPORT PINION CONDUS
605. ªAIBÃ DE PRESIUNE PINION  CONDUS
606. ANSAMBLU BANDÃ DE FRÂNARE
607. PIESÃ DIN PLASTIC FIXARE BANDÃ
608. BUCªÃ CARCASÃ AMBREIAJ DIRECT
609. BILÃ SUPAPÃ COMANDÃ AMBREIAJ DIRECT
610. ANSAMBLU CARCASÃ ªI TAMBUR AMBREIAJ DIRECT
611. BUCªÃ TAMBUR AMBREIAJ DIRECT
612. INEL DE ETANªARE EXTERIOR PISTON AMBREIAJ DIRECT
613. INEL DE ETANªARE CENTRAL PISTON AMBREIAJ DIRECT
614. INEL DE ETANªARE INTERIOR PISTON AMBREIAJ DIRECT
615. PISTON AMBREIAJ DIRECT
616. INEL CU ARCURI REVENIRE PISTON
617. INEL DE SIGURANÞÃ AMBREIAJE DIRECT ªI DE MERS

ÎNAINTE
618. DISCURI AMBREIAJ DIRECT
619. DISC DE SPRIJIN AMBREIAJ DIRECT
621. INEL DE SIGURANÞÃ SELECTIV ARBORE INTRARE
622. INEL DE ETANªARE ARBORE INTRARE
623. BUCªÃ ARBORE INTRARE
624. CARCASÃ AMBREIAJ DIRECT
625. PLACÃ ELASTICÃ AMBREIAJ DE MERS ÎNAINTE
626. INEL DE ETANªARE EXTERIOR PISTON AMBREIAJ MERS

ÎNAINTE
627. INEL DE ETANªARE INTERIOR PISTON AMBREIAJ MERS

ÎNAINTE
628. INSERÞIE PLASTIC AMBREIAJ DE MERS ÎNAINTE
629. PISTON AMBREIAJ DE MERS ÎNAINTE
630. GHIDAJ ARCURI AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
631. ANSAMBLU OPRITOR CU ARCURI REVENIRE PISTON

AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
632. INEL DE SIGURANÞÃ ANSAMBLU OPRITOR
633. DISCURI DE AMBREIAJ, AMBREIAJ MERS ÎNAINTE
634. DISC DE SPRIJIN AMBREAIJ DE MERS ÎNAINTE
636. BUCªÃ DISTANÞIER ARBORE INTRARE
637. PINION EXTERIOR ANSAMBLU PLANETAR DE INTRARE
638. BUCªÃ PINION EXTERIOR ANSAMBLU PLANETAR DE

INTRARE
639. ªAIBÃ DE PRESIUNE PINION EXTERIOR/ANSAMBLU

PLANETAR DE INTRARE
640. SUPORT PINIOANE PLANETARE DE INTRARE
641. ªAIBÃ PRESIUNE SUPORT PINIOANE PLANETARE/PINIONUL

SOARE
642. PINION SOARE INTRARE
643. TAMBUR INTRARE

644. INEL DE SIGURANÞÃ SELECTIV PE PINION SOARE DE
REACÞIE

645. BUCªÃ PINION SOARE DE REACÞIUNE
646. PINION SOARE DE REACÞIUNE
647. INEL DE SIGURANÞÃ
648. BUCªÃ CARCASÃ AMBREIAJ DE MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI
649. ANSAMBLU CARCASÃ AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI
650. INEL DE SIGURANÞÃ
651. INEL ETANªARE EXTERIOR PISTON AMBREIAJ MERS ÎNCET

ªI ÎNAPOI
652. INEL ETANªARE INTERIOR PISTON AMBREIAJ MERS ÎNCET

ªI ÎNAPOI
653. PISTON AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI
655. LAMÃ DE REVENIRE AMBREIAJ  MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI
656. SUPORT OPRITOR ARC AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI
657. INEL DE SIGURANÞÃ LAMÃ REVENIRE PISTON
658. ANSAMBLU PLÃCUÞE AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI
659. PLÃCUTÃ DE BAZÃ AMBREIAJ MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI

(SELECTIVÃ)
660. DISTANÞIER CARCASÃ MERS ÎNAPOI ªI COROANÃ CUPLAJ

UNISENS (SELECTIVÃ)
661. INEL RULARE CUPLAJ UNISENS
662. COLIVIE CU ROLE CUPLAJ UNISENS, AMBREIAJ MERS ÎNCET
663. ªAIBÃ DE SIGURANÞÃ, COROANÃ DE REACÞIE/COROANÃ

CUPLAJ UNISENS
665. ANSAMBLU COROANÃ DE REACÞIE
666.   ªAIBÃ DE SIGURANÞÃ COROANÃ DE REACÞIE/PINION INTERN
667.   RULMENT AXIAL PINION SOARE/PINION INTERN
668. PINION CU DANTURÃ INTERIOARÃ DE REACÞIE
669. ARBORE PINION SOARE TRANSMISIE FINALÃ
671. COLIER DISTANÞIER PINION EXTERIOR
673. PINION EXTERIOR (COROANÃ) ANSAMBLU PLANETAR FINAL
674. RULMENT AXIAL CU ACE
675. PINION SOARE CONDUCÃTOR FINAL
676. RULMENT AXIAL CU ACE
677. INEL SIGURANÞÃ ELICOIDAL
678. CARCASÃ DIFERENÞIAL
679. PINION CONDUCÃTOR REGULATOR PRESIUNE
680. ªAIBÃ DE PRESIUNE SELECTIVÃ SUPORT/CARCASÃ

DIFERENÞIAL
681. RULMENT AXIAL CU ACE CARCASÃ DIFERENÞIAL/CARTER
682. AX SATELIÞI DIFERENÞIAL
683. ªTIFT DE BLOCARE AX SATELIÞI
684. ªAIBÃ DE PRESIUNE PINIOANE SATELIT DIFERENÞIAL
685. PINION SATELIT DIFERENÞIAL
686. ªAIBÃ DE PRESIUNE PINIOANE PLANETARE DIFERENÞIAL
687. PINIOANE PLANETARE DIFERENÞIAL
688. DISC ONDULAT AMBREIAJ DE MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI



9�114  CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ CIELO

4-3-4. BLOC SUPAPE � POMPÃ ULEI

323. BUCªÃ SUPAPÃ 321
324. BILÃ SUPAPÃ EVACUARE MERS ÎNCET
325. RESORT SUPAPÃ 324
326. DOP SUPAPÃ 324
355. RESORT SUPAPÃ 356
356. SUPAPÃ CONTROL SCHIMBARE 3-2
360. RESORT SUPAPE 361 ªI 363
361. SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE AUXILIARÃ
363. SUPAPÃ AUXILIARÃ MERS ÎNAPOI
364. RESORT SUPAPÃ 365
365. SUPAPÃ REGLARE PRESIUNE
366. BUCªÃ SUPAPÃ 367
367. PLUNGER SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE
368. RESORT SUPAPÃ 367
369. SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE
371. ªTIFT BUCªÃ 360
372. DOP ALEZAJ SUPAPÃ 365
373. AGRAFÃ REÞINERE DOP 372
374. RESORT SUPAPÃ 363
375. DOP SUPAPÃ 363
376. INEL SIGURANÞÃ DOP 375
377. SIGURANÞÃ SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE

Fig. 127   Bloc supape � pompã ulei

   16. BILÃ DE CONTROL NR.1
   21. BLOC SUPAPE ªI POMPÃ ULEI
  302. DOP ALEZAJ SUPAPÃ
303. SUPAPÃ AUXILIARÃ
304. ªTIFT REÞINERE
305. ªTIFT REÞINERE SUPAPÃ
306. ªTIFT SUPAPÃ
307. BUCªÃ EXTENSIBILÃ REÞINERE BILÃ ªI SUPAPÃ
308. SUPAPÃ SCHIMBARE POZIÞIE CLAPETÃ ACCELERAÞIE.
309. RESORT SUPAPÃ 308
310. DOP ALEZAJ SUPAPÃ
311. BILÃ DESCÃRCARE PRESIUNE ( MM DIAMETRU)
312. RESORT SUPAPÃ 311
313. ARC ACUMULATOR 1-2
314. BUCªÃ ACUMULATOR 1-2
315. SUPAPÃ  ACUMULATOR 1-2
316. SUPAPÃ SCHIMBARE 2-3
317. SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE 2-3
318. RESORT SUPAPÃ 317
319. BUCªÃ SUPAPÃ 317
320. SUPAPÃ SCHIMBARE 1-2
321. SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE 1-2
322. RESORT SUPAPÃ 321
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 8. ªURUB, CAPAC BLOC SUPAPE AUXILIARE/BLOC SUPAPE
AUXILIARE � M6x1x25

  41. SURUB, BLOC SUPAPE AUXILIARE LA CAPAC CARTER �
M6x1x90

  46. ªURUB, CAPAC BLOC SUPAPE AUXILIARE/BLOC SUPAPE�
M6x1x45

  21. BLOC SUPAPE CONTROL ªI POMPÃ DE ULEI
302. DOP ALEZAJ SUPAPÃ
303. SUPAPÃ DESCÃRCARE AUXILIARÃ
304. ªTIFT
305. ªTIFT
306. ªTIFT
307. ªTIFT EXTENSIBIL REÞINERE ªI SUPAPÃ CU BILÃ
308. SUPAPÃ SCHIMBARE POZIÞIE CLAPETÃ ACCELERAÞIE.
309. RESORT SUPAPÃ 308
310. DOP ALEZAJ SUPAPÃ
311. BILÃ DESCÃRCARE SUPRAPRESIUNE LINIE
313. RESORT SUPAPÃ 315
314. BUCªÃ SUPAPÃ
315. SUPAPÃ  ACUMULATOR 1-2
316. SUPAPÃ SCHIMBARE 2-3
317. SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE 2-3
318. RESORT SUPAPÃ 317
319. BUCªÃ SUPAPÃ 317
320. SUPAPÃ SCHIMBARE 1-2
321. SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE 1-2
322. RESORT SUPAPÃ 321
323. BUCªÃ SUPAPÃ 321
324. BILÃ SUPAPÃ EVACUARE MERS ÎNCET
325. RESORT SUPAPÃ 324
326. DOP SUPAPÃ 324
328. CLEMÃ REÞINERE CONDUCTÃ 370
330. CAPAC BLOC SUPAPE AUXILIARE
331. GARNITURÃ CAPAC  BLOC SUPAPE AUXILIARE
332. SUPAPÃ COMANDÃ AMBREIAJ CONVERTOR (NUMAI LA

MODELELE CU A.C.C)
333. ANSAMBLU SOLENOID (NUMAI LA MODELELE CU A.C.C)
334. ªURUB SOLENOID (NUMAI LA MODELELE CU A.C.C)
335. MANOCONTACT PRESIUNE TREAPTA A 3-A (NUMAI LA

MODELELE CU A.C.C)

4-3-5. ANSAMBLU BLOC SUPAPE ªI POMPÃ DE ULEI

337. INEL DE ETANªARE �O� (SOLENOID) (NUMAI LA MODELELE CU
A.C.C)

338. MANOCONTACT PRESIUNE REGULATOR (NUMAI LA MODELELE
CU A.C.C)

339. CABLAJ SOLENOID
343. BLOC SUPAPE AUXILIARE
344. GARNITURÃ ARBORE POMPÃ
345. ªTIFT FIXARE STATOR POMPÃ
346. INEL ETANªARE ULEI SPRE CAPAC (PORTOCALIU)
347. INEL ETANªARE ULEI SPRE POMPÃ
348. STATOR GLISANT POMPÃ ULEI
349. SUPORT GARNITURÃ GLISARE STATOR
350. GARNITURÃ GLISARE STATOR
351. INEL PALETE STATOR
352. PALETE STATOR
353. BUTUC ROTOR POMPÃ
354. RULMENT CU ACE ARBORE POMPÃ
355. RESORT SUPAPÃ 356
356. SUPAPÃ CONTROL SCHIMBARE 3-2
358. DOP REÞINERE RESORT POMPÃ ULEI
359. RESORT POMPÃ ULEI
360. RESORT SUPAPE 361 ªI 363
361. SUPAPÃ ACÞIONARE CLAPETÃ ACCELERAÞIE AUXILIARÃ
362. BUCªÃ SUPAPE 363 ªI 361
363. SUPAPÃ MERS ÎNAPOI
364. RESORT SUPAPÃ 365
365. SUPAPÃ REGLARE PRESIUNE
366. BUCªÃ SUPAPÃ 367
367. PLUNGER SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE
368. RESORT SUPAPÃ 367
369. SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE
370. CONDUCTÃ BLOC SUPAPE
371. ªTIFT BUCªÃ 362
372. DOP ALEZAJ SUPAPÃ 365
373. AGRAFÃ REÞINERE DOP 372
375. DOP SUPAPÃ 361
376. INEL SIGURANÞÃ DOP 375
377. SIGURANÞÃ SUPAPÃ CLAPETÃ ACCELERAÞIE 317
380. SUPAPÃ REGLARE AMBREIAJ DIN CONVERTOR (NUMAI LA

MODELELE CU A.C.C)
381. RESORT SUPAPÃ 380 (NUMAI LA MODELELE CU A.C.C)

Fig. 128  Blocuri supape ºi pompã de ulei
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4-3-6. POZIÞIONARE BUCªE ªI ªAIBE DISTANÞIER

2. BUCªÃ POMPÃ CONVERTOR
6. RULMENT AXIAL CU ACE

104. ªAIBÃ PRESIUNE ÎNTRE CAPAC CARCASÃ ªI PINION
CONDUCÃTOR

108. ANSAMBLU RULMENT PINION CONDUCÃTOR
110. BUCªÃ SUPORT PINION CONDUCÃTOR
116. BUCªÃ CARTER
121. RULMENT AXIAL PINION CONDUS/CAPAC CARTER
123. ªAIBÃ DE PRESIUNE PINION CONDUS PE SUPORT CARTER
354. RULMENT POMPÃ ULEI ªI ETANªARE
414. ªAIBÃ DE PRESIUNE PINION CONDUCÃTOR
600. RULMENT CU ROLE PINION CONDUS
603. BUCªÃ SUPORT PINION CONDUS
605. ªAIBÃ DE PRESIUNE SUPORT PINION CONDUS
608. BUCªÃ FAÞÃ AMBREIAJ DIRECT
611. BUCªÃ SPATE TAMBUR AMBREIAJ DIRECT

*621. INEL DE SIGURANÞÃ SELECTIV)
623. BUCªÃ ARBORE INTRARE
636. BUCªÃ DISTANÞIER ARBORE INTRARE
638. BUCªÃ PINION EXTERIOR ANSAMBLU PLANETAR DE INTRARE

Fig. 129 Poziþionare bucºe ºi ºaibe distanþier

600

639. ªAIBÃ DE PRESIUNE PINION EXTERIOR/ANSAMBLU
PLANETAR DE INTRARE

641. ªAIBÃ DE PRESIUNE SUPORT PINIOANE PLANETARE/PINION
SOARE

*644. INEL DE SIGURANÞÃ (SELECTIV) PE PINION SOARE DE
REACÞIE

645. BUCªÃ PINION SOARE DE REACÞIUNE
648. BUCªÃ CARCASÃ AMBREIAJ DE MERS ÎNCET ªI ÎNAPOI
660. DISTANÞIER CARCASÃ MERS ÎNAPOI ªI COROANÃ CUPLAJ

UNISENS (SELECTIVÃ)
663. ªAIBÃ DE SIGURANÞÃ, COROANÃ DE REACÞIE/COROANÃ

CUPLAJ UNISENS
666. ªAIBÃ DE PRESIUNE COROANÃ DE REACÞIE/PINION INTERN
667.  RULMENT AXIAL PINION SOARE/PINION INTERN
674. RULMENT AXIAL CU ACE
676. RULMENT AXIAL CU ACE

*680. ªAIBÃ DE PRESIUNE SELECTIVÃ SUPORT/CARCASÃ
DIFERENÞIAL

681. RULMENT AXIAL CU ACE CARCASÃ DIFERENÞIAL/CARTER

      *  SELECTIVE
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4-3-7. POZIÞIONARE ETANªÃRI

Fig. 130  Poziþionare etanºãri
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5. SPECIFICAÞII DE CUPLU

Fig. 131  Specificaþii de cuplu

POZIÞIONARE ªURUB CANTITATE TIP CUPLU STRÂNGERE

BLOC SUPAPE /CAPAC CARTER 2 M6x1.0x65.0 11 N·m

CAPAC POMPÃ/CAPAC CARTER 1 M8x1.25x130.0 24 N·m

CAPAC POMPÃ/BLOC SUPAPE 4 M6x1.0x20.0 11 N·m

CAPAC POMPÃ/BLOC SUPAPE 3 M6x1.0x90.0 11 N·m

SOLENOID/BLOC SUPAPE 1 M6x1.0x16.0 11 N·m

BLOC SUPAPE /CAPAC CARTER 9 M6x1.0x45.0 11 N·m

BLOC  SUPAPE/CARTER 1 M8x1.25x85.0 24 N·m

BLOC SUPAPE/SUPORT PINION CONDUS 1 M8x1.25x65.0 24 N·m

CAPAC CARTER/CARTER 4 M8x1.25x45.0 24 N·m

CAPAC CARTER/CARTER 4 M8x1.25x55.0 24 N·m

CAPAC CARTER/CARTER 1 M8x1.25x40.0 24 N·m

CAPAC CARTER/CARTER 7 M8x1.25x25.0 24 N·m

CAPAC CARTER/CARTER 2 M8x1.25x25.0 24 N·m

CARTER/SUPORT PINION CONDUCÃTOR 4 M8x1.25x23.5 24 N·m

BAIE DE ULEI ªI CAPAC BLOC SUPAPE 27 M8x1.25x16.0 11 N·m

ANSAMBLU ARC DETENTÃ MANUALÃ/CARTER 1 M6x1.0x10.0 11 N·m

CONECTOR RADIATOR 2 1/4 - 18 NPSF 38 N·m

EVACUARE PRESIUNE LINIE 1 1/8 - 27 NPTF 11 N·m

CAPAC SERVO INTERMEDIAR 4 M6x1.0x20.0 11 N·m

SUPORT BLOCARE PARCARE/CARTER 2 M8x1.25x20.0 24 N·m

CLEMÃ SUSÞINERE CONDUCTÃ /CARTER 2 M8x1.25x14.0 24 N·m

CAPAC REGULATOR /CARTER 2 M6x1.0x25.0 11 N·m

PINION CONDUS VITEZOMETRU/CAPAC REGULATOR 1 M6x1.0x16.0   9 N·m

CABLU CLAPETÃ ACCELERAÞIE /CARTER 1 M6x1.0x16.0   9 N·m

MANOCONTACT 2 1/8 - 27 NPTF 11 N·m
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6. S.D.V.-URI

DT24007: Inbus stea
Pentru demontare/montare bloc supape pe capac carter

DT24008: Dispozitiv
Pentru verificare înãlþime tijã piston bandã de frânare

DT24009:Dispozitiv de ridicat
Pentru  mãsurare joc axial arbore de intrare

DT24010: Dispozitiv demontare/montare
Pentru demontare/montare siguranþe inelare

DT24011: Dispozitiv susþinere cutie viteze automatã

DT24012: Dispozitiv demontare/montare
Pentru demontare/montare ansamblu angrenaj planetar final

DT24013: Dispozitiv demontare/montare
Pentru  demontare/montare inel de siguranþã "C" de pe/pe arborele de ieºire

Figura Numãr ºi funcþionalitate sculã
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DT24014: Dispozitiv presare arc ambreiaj mers înainte
Pentru demontare/montare arc ambreiaj mers înainte, se va folosi
împreunã cu dispozitivul  DT24015

DT24015: Adaptor
Pentru DT24014

DT24016: Adaptor pentru mãsurare joc axial arbore ieºire
Pentru aliniere/încãrcare arbore ieºire. Se foloseºte impreunã cu
dispozitivul KM-J-26958.

DT24017: Dispozitiv montare simering convertor

DT24018: Dispozitiv mãsurare joc axial.

DT24019: Dispozitiv montare/demontare carcasã ambreiaj mers încet ºi
înapoi.

DT24020: Suport
Pentru a susþine ºi a roti cutia de viteze în timpul reparaþiei.

Figura Numãr ºi funcþionalitate sculã
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Figura Numãr ºi funcþionalitate sculã

DT24021: Ghearã extracþie simering arbore transmisie.

DT24022: Dispozitiv montare simering arbore transmisie.

DT24023: Dispozitiv extracþie rulment cu role.

DT24024: Dispozitiv montare rulment cu role.

DT24025: Dispozitiv mãsurare bolþ termoelement.

DT24026: Bucºã montare rulment arbore pompã ulei.

DT24027: Dorn pentru DT24026.
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MECANISM PINION CREMALIERÃ ACÞIONAT MANUAL

1. DESCRIERE GENERALÃ

1-1. MECANISM PINION CREMALIERÃ
ACÞIONAT MANUAL

Acest mecanism are douã componente de bazã, pinionul
ºi cremaliera. Prin angrenarea danturii cremalierei cu cea
a pinionului, miºcarea este transmisã de la pinion la
cremalierã. Forþa este transmisã de la cremalierã la
bieletele de direcþie care determimã schimbarea direcþiei
roþilor.

2. SERVICE PE VEHICUL
2-1. ANSAMBLU PINION CREMALIERÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 1)

1) Cablul de la borna negativã a bateriei.
2) Se ridicã vehiculul ºi se sprijinã pe un suport adecvat.

Vezi capitolul 1.
3) Cele 2 ºuruburi (1) de la ansamblul cuplaj (2) ºi se

împinge acesta în sus pe axul coloanei de direcþie
(Poziþia angrenajului este pentru direcþia drept
înainte. Vezi procedeul din acest capitol).

4) Filtrul de aer.
5) Cele 2 ºuruburi (25) ale bieletelor de direcþie din

centrul casetei de direcþie (7). (Se ridicã plãcuþa de
blocare (24) înaintea demontãrii ºuruburilor; a nu se
încerca refolosirea plãcuþei).

6) Amortizorul direcþiei (dacã este astfel echipatã).
7) Cele douã cleme de prindere (46) (Fig 3).
8) Burduful de cauciuc (3) de pe pinion.
9) Ansamblul pinion ºi cremalierã (34) spre roata din

dreapta.

Important

� Dacã odatã cu clemele de prindere au ieºit ºi
prezoanele, acestea se monteazã la loc în tablier
ºi se strîng cu 20 Nm.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ansamblul pinion ºi cremalierã (34) dinspre roata din
dreapta.

2) Burduful de cauciuc (3) peste pinion.
3) Cele douã cleme de prindere cu prezoanele de

prindere (se vor folosi piuliþe cu autoblocare noi).

Se strîng

� Piuliþele clemelor de prindere cu 38 Nm.
4) Amortizorul direcþiei (33) (dacã este astfel echipatã).
5) Se introduc ºaibele (30) între bieletele de direcþie (29)

ºi (23) ºi ghidul (10) al cremalierei.
6) Bieletele de direcþie (23) ºi (29) la ghidajul (10) al

cremalierei din caseta de direcþie.

Se strîng

� ªuruburile bieletei de direcþie cu 90 Nm.
 7) Se monteazã o plãcuþã de blocare nouã (24) pe

placa suport (26) a ºuruburilor. (Crestãturile de pe
plãcuþã trebuie sã corespundã. Vezi fig 7.)

 8) Se împinge cuplajul (2) în jos pe pinionul (5).

Se strîng

� ªuruburile (1) cu 25 Nm.
 9) Filtrul de aer.
10) Se coboarã vehiculul.
11) Cablul la borna negativã a bateriei.

3. REPARAÞIE PE COMPONENTE
3-1. ROTULÃ DE DIRECÞIE

Extractor rotule KM-507B

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 5)

1) Se slãbesc ºuruburile (22).
2) Piuliþa hexagonalã (21) de la rotula de direcþie.
3) Rotula de direcþie (19) din braþul pivotului, folosind

scula KM-507B.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Rotula de direcþie (19) în braþul pivotului.
2) Piuliþa hexagonalã (21) la rotula de direcþie.

Se strînge

� Piuliþa hexagonalã la rotula de direcþie: 60 Nm.
3) Se face reglajul paralelismului rotind prezonul de

reglare (18). Consultaþi capitolul 11, alinierea roþilor,
pentru specificaþii.

4) ªuruburie (22).

Se strîng

� ªuruburile (22) cu 22 Nm.

3-2. BIELETÃ DE DIRECÞIE

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 1 ºi
7)

1) Plãcuþa de blocare (24).
2) ªurubul (22) de fixare bieletã de direcþie.
3) ªurubul hexagonal (25) de la bieleta de direcþie.

NOTÃ: Dacã se demonteazã ambele bielete de
direcþie, dupã demontarea uneia, se remonteazã
ºurubul pentru a menþine alinierea burdufurilor ºi a
celorlalte pãrþi componente.
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Fig. 1 Vedere de ansamblu a sistemului de direcþie cu acþionare manualã
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 8. CAPAC  STÂNGA  CASETÃ
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13. ªURUB (NUMAI LA CUTIA DE VITEZE

AUTOMATÃ)
14. CLEMÃ (NUMAI LA CUTIA DE VITEZE
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CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ)

33. ANSAMBLU AMORTIZOR (NUMAI LA  CUTIA DE
VITEZE AUTOMATÃ)

34. CREMALIERÃ
35. CAPAC DREAPTA CASETÃ
36. SUPORT ELASTIC
37. BUCªÃ FIXARE BURDUF
38. SIGURANÞÃ INELARÃ INTERIOARÃ
39. BUCªÃ GHIDAJ CREMALIERÃ
40. PIESÃ DE PRESIUNE
41. GARNITURÃ TORICÃ
42. ARC DE REGLAJ
43. BUCªÃ DE REGLAJ
44. PIULIÞÃ DE FIXARE

16. BUCªÃ FIXARE BURDUF
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19. ROTULÃ DIRECÞIE STÂNGA
20. BURDUF ROTULA
21. PIULIÞÃ HEXAGONALÃ
22. ªURUB
23. BIELETÃ DE DIRECÞIE STÂNGA
24. PLÃCUÞÃ DE BLOCARE
25. ªURUB HEXAGONAL
26. PLACÃ SUPORT ªURUBURI (NUMAI LA

CUTIA DE VITEZE MANUALÃ)
27. BUCªÃ ELASTICÃ
28. ROTULÃ DIRECÞIE DREAPTA
29. BIELETÃ DE DIRECÞIE DREAPTA
30. ªAIBÃ
31. COLIER
32. BURDUF CREMALIERÃ
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4) Acum poate fi demontatã bieleta de direcþie prin
extragere dintre placa suport ºi burduful cremalierei.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Asiguraþi-vã cã ºaibele (30) de la mijlocul casetei sunt
introduse în burduful cremalierei (32).

2) Bieleta de direcþie.
3) ªurubul hexagonal (25) la bieleta de direcþie.

Se strânge

� ªurubul hexagonal la bieleta de direcþie cu 90Nm.
4) ªurubul (22) de fixare bieletã de direcþie.

Se strânge

� ªurubul de fixare al bieletei de direcþie cu 22 Nm.
5) Plãcuþa de blocare nouã.

3-3. BURDUF DE PROTECÞIE MECANISM
PINION - CREMALIERÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 1 ºi
8)

1) Se separã garnitura elasticã (36) de pe dreapta ºi
se demonteazã. Garnitura elasticã (9) de pe stânga
nu se va demonta decât dacã trebuie înlocuitã.

2) Se taie ambele coliere (17) ºi (31) ºi se aruncã.
3) Folosind o apãsare constantã, se extrage burduful

peste bucºa de fixare (37) ºi peste caseta (7).
4) Bucºa de fixare burduf (37) de pe capãtul tubului

casetei  nu este nevoie a se demonta dacã nu e
deterioratã.

5) Capacul (8) al casetei se demonteazã numai dacã
este deteriorat.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se demonteazã bucºa de fixare (16) de la capãtul
burdufului dinspre pinion.

2) Se introduce un colier nou (17) pe burduf. Se
monteazã bucºa (16) în burduf.

3) Bucºa de fixare nouã (37) la casetã, dacã este
necesar.

4) Ghidajul (10) al cremalierei pe cremalierã.
5) Se unge marginea interioarã a bucºei de fixare (37)

cu vaselinã pentru a uºura asamblarea.
6) Burduful (32) pe casetã (7).
7) Pentru o asamblare uºoarã, se monteazã ºuruburile

(25) ale bieletelor de direcþie prin ºaibe ºi burduf. Se
înºurubeazã uºor în cremalierã. Astfel se menþin într-
o bunã aliniere cremaliera (34), ghidajul cremalierei (10)
ºi burduful (32).

8) Se introduc burduful (32) ºi bucºa de fixare (16) pânã
la aºezare în ºanþul de pe casetã, de la capãtul
dinspre pinion. Se strânge colierul nou folosind scula
KM-J-26610.

9) Se introduce celãlalt capãt al burdufului cu bucºa de
fixare(37) pe casetã, la capãtul tubului. Se strânge
colierul nou folosind scula KM-J-26610.

3-4. ANSAMBLU CUPLAJ ELASTIC

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 6)

1) ªurubul (1).
2) Ansamblul cuplaj (2).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ansamblul cuplaj (2) pe axul pinionului.
2) ªurubul (1).

Se strânge

� ªurubul cu 25 Nm.

3-5. BURDUF DE CAUCIUC

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 6)

1) Burduful (3).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se poziþioneazã partea platã a burdufului pe partea
platã a casetei ºi se monteazã.

3-6. PIESÃ DE PRESIUNE

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 9 ºi
10)

1) Piuliþa de fixare (44).
2) Bucºa de reglaj (43).
3) Arcul de reglaj (42).
4) Garnitura toricã (41).
5) Piesa de presiune (40).

 1. ªURUB
 2. ANSAMBLU CUPLAJ

1

2

Fig. 2 Ansamblu cuplaj elastic
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45. ªURUB
46. CLEMÃ SUPORT

23. BIELETÃ DE DIRECÞIE STÂNGA
24. PLÃCUÞÃ DE BLOCARE
25. ªURUB HEXAGONAL
26. PLACÃ SUPORT ªURUBURI
29. BIELETÃ DE DIRECÞIE DREAPTA
32. BURDUF CREMALIERÃ

 1. ªURUB FIXARE � STRÂNGERE LA 25 NM
 2. ANSAMBLU CUPLAJ
 3. BURDUF

Fig. 6 Ansamblu cuplaj ºi burduf

Se strânge

� Piuliþa de fixare a bucºei de reglaj cu 70 Nm.

3-7. ANSAMBLU PINION CU RULMENT

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 11 la
13)

1) Se roteºte ansamblul pinion (5) pânã când ghidajul
cremalierei (10) este la distanþe egale de ambele
margini ale deschiderii casetei de direcþie.

2) Se marcheazã partea platã a axului pe casetã.
3) Siguranþa inelarã (11).
4) Pinionul (5).

45

46

23

24

25

26

29

32

A

B

21

22

23

18

2

3

1  CU UN CUPLU DE 25 NM

6) Piuliþa de fixare (44) ºi se strânge þinând imobilizatã
bucºa de reglaj (43).

Fig. 3 Prindere casetã de direcþie pe tablier

Se monteazã sau se conecteazã

1) Piesa de presiune (40).
2) Garnitura toricã (41).
3) Arcul de reglaj (42).
4) Bucºa de reglaj (43).
5) Piuliþa de fixare (44).

Se strânge

� Cu cremaliera centratã, se strânge bucºa de reglaj
(43) cu 11 Nm. Apoi se desface  cu 50�70°. Se
asigurã un cuplu la pinion de 1,2 Nm.

Fig. 4 Prinderea la centru a bieletelor de direcþie

 A. DISTANÞE EGALE
 B. BRAÞ PIVOT
18. PREZON  REGLAJ BIELETÃ DE DIRECÞIE
21. PIULIÞÃ HEXAGONALÃ
22. ªURUB
23. BIELETÃ DE DIRECÞIE STÂNGA

Fig. 5 Demontare rotulã direcþie
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 A. SE MONTEAZÃ CU CRESTÃTURILE

ÎN ACEASTÃ POZIÞIE
 B. CHEIE
 C. PENTRU A UªURA MONTAREA,

BUCªELE SE UNG CU VASELINÃ

23. BIELETÃ DE DIRECÞIE STÂNGA
24. PLÃCUÞÃ DE BLOCARE
25. ªURUB-STRÂNGERE CU 90 NM
26. PLACÃ SUPORT ªURUBURI (NUMAI LA CUTIA DE VITEZE

MANUALÃ)
27. BUCªÃ DISTANÞIERÃ
30. ªAIBÃ
32. BURDUF CREMALIERÃ

33. ANSAMBLU AMORTIZOR (NUMAI LA CUTIA DE VITEZE
AUTOMATÃ)

(NUMAI LA CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ)

(NUMAI LA CUTIA DE VITEZE MANUALÃ)

DEMONTARE MONTARE  A ªANÞ PENTRU BUCªÃ (CAPÃTUL DIN DREAPTA)
 B ªANÞ PENTRU BUCªÃ (CAPÃTUL DINSPRE PINION)
 8 CAPAC CASETÃ
10 GHIDAJ CREMALIERÃ
16 BUCªÃ FIXARE BURDUF

17 COLIER
30 ªAIBÃ
31 COLIER
32 BURDUF CREMALIERÃ
33 ANSAMBLU AMORTIZOR (NUMAI LA CUTIA DE VITEZE AUTOMATÃ)

36 SUPORT ELASTIC
37 BUCªÃ FIXARE BURDUF

23

24

25

A

33

23

24

25

A

32

30

27B

23

B
B

27

C

23

B

SUPORT ELASTIC
A

B

8

10

16
30

17

31

32

33

36

37

26

Fig. 7 Demontare bieletã de direcþie

Fig. 8 Demontare burduf ºi ghidaj cremalierã
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A. UNDE SE AFLÃ ÎN CONTACT, SE VOR UNGE
AXUL  ªI  GARNITURA CU VASELINÃ ANHIDRÃ
PE BAZÃ DE CALCIU

B. AªEZARE GARNITURÃ ÎN CASETÃ
4. GARNITURÃ PINION
5. ANSAMBLU PINION

 A. ÎNAINTE DE ASAMBLARE SE VA UNGE
CU VASELINÃ PE BAZÃ DE LITIU

40. PIESÃ DE PRESIUNE
41. GARNITURÃ TORICÃ
42. ARC DE REGLAJ
43. BUCªÃ DE REGLAJ
44. PIULIÞÃ DE FIXARE

Se mãsoarã

� Ghidajul cremalierei (10) sã fie la distanþe egale
faþã de ambele margini ale deschiderii casetei.

Se monteazã sau se conecteazã (Fig 12 la 15)

1) Ansamblul pinion (5) astfel încât la introducere
completã, partea platã a axului pinionului ºi semnul
de pe casetã sunt aliniate, iar ghidajul cremalierei
este centrat în deschiderea casetei.

2) Siguranþa inelarã (11).

DEMONTARE

3-8. CREMALIERÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 16)

1) Se înfileteazã ºurubul barei de direcþie în cremalierã.
Se împinge cremaliera (34) înapoi ºi se forþeazã pânã
când capacul dreapta (35) al casetei se separã de
caseta (7).

2) Se deºurubeazã ºurubul. Se scoate cremaliera (34)
din caseta (7).

A

40 41

42
43

44

4 A

5

4 5

B

MONTARE

Fig. 9 Ansamblu de preluare a jocului dintre pinion ºi
cremalierã

A

5

44

Fig. 10 Verificare cuplu la pinion

 A. ADAPTOR  DE 15 MM PENTRU CHEIE DINAMOMETRICÃ
 5. ANSAMBLU PINION
44. PIULIÞÃ DE FIXARE

Fig. 11 Montare ºi demontare garniturã pinion

 5. ANSAMBLU PINION
11. SIGURANÞÃ INELARÃ

5

11

Fig. 12 Demontare pinion cu rulment
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A. SE TRAGE ÎNAPOI CREMALIERA ªI SE FORÞEAZÃ
PENTRU A DEMONTA CAPACUL

 B. SE UNGE DANTURA CU VASELINÃ
PE BAZÃ DE LITIU

 7. CASETÃ DE DIRECÞIE
 8. CAPAC  STÎNGA CASETÃ
25. ªURUB HEXAGONAL
34. CREMALIERÃ
35. CAPAC DREAPTA CASETÃ

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se unge dantura cremalierei cu vaselinã pe bazã de
litiu.

2) Se gliseazã cremaliera (34) în caseta (7).
3) Capacul (35) la caseta (7).

A. ÎNCEPUT (7.30)
B. SFÂRªIT (9.00)
C. CENTRUL ZONEI PLATE DE ÎNCEPUT
D. CENTRUL ZONEI PLATE DE SFÂRªIT
7. CASETÃ DE DIRECÞIE

A. SE BATE ÎN CASETÃ PENTRU A SCOATE
ANSAMBLUL  PINION DIN CASETÃ

B. MENGHINÃ
C. CIOCAN
5. ANSAMBLU PINION
9. SUPORT ELASTIC

Fig. 13  Ansamblul pinion din casetã

A

B

C

5

9

A

B

C

D

7

35

7

35
34

Fig. 14 Începutul ºi sfîrºitul zonei plate a axului

 A. DISTANÞE EGALE
 B. DESCHIDEREA CASETEI
10. GHIDAJ CREMALIERÃ

10 B

A A

Fig. 15 Poziþionare ghidaj cremalierã în deschidere
casetã

25

A

B

3-9. RULMENT CU ROLE

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 17)

1) Rulmentul cu role (6) folosind o presã ºi un dorn.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Rulmentul cu role (6) folosind o presã ºi un dispozitiv
de montat rulmenþi.

8

6

9

8
7

A

C
6

B

A

98

DEMONTARE MONTARE

A. PRESÃ
B. DORN
C. SE ASIGURÃ CÃ RULMENTUL ESTE  COMPLET INTRODUS
6. RULMENT CU ROLE
7. CASETÃ DE DIRECÞIE
8. CAPAC STÂNGA CASETÃ
9. SUPORT  ELASTIC

Fig. 17 Montare ºi demontare rulment cu role

Fig. 16 Demontare casetã
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 A. PRESÃ
 B. SOCLU  CORESPUNZÃTOR
 7. CASETÃ DE DIRECÞIE
35. CAPAC  CASETÃ
38. SIGURANÞÃ INELARÃ INTERIOARÃ

8

38

35

7

38

35

A

B

35

NOTÃ: Asiguraþi-vã cã rulmentul este complet
introdus în casetã.

3-10. BUCªÃ CREMALIERÃ
Extractor rotule KM-507B

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 1 ºi
18)

1) Siguranþa inelarã interioarã (38) folosind un dispozitiv
de demontare siguranþe inelare interioare.

2) Bucºa (39) a cremalierei folosind un extractor cu
inerþie.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Bucºa (39) a cremalierei folosind un extractor cu
inerþie.

2) Siguranþa inelarã interioarã (38).

3-11. VERIFICARE POZIÞIONARE PE
DIRECÞIA DE MERS DREPT ÎNAINTE

Scule necesare:
Extractor KM-210A
Dispozitiv de mãsurare KM-476

Dupã executarea tuturor operaþiilor necesare la caseta
de direcþie (demontare ºi remontare, dezasamblare ºi
reasamblare), de fiecare datã se va verif ica
poziþionarea direcþiei pentru mersul drept înainte.

Se regleazã (Fig 19 la 21)

1) Se plaseazã dispozitivul de mãsurare KM-476 între
capãtul bieletelor de direcþie ºi dunga interioarã a
suportului stâng al casetei de direcþie (privind în
direcþia de mers).

2) Se menþine volanul exact pe poziþia de mers înainte.
Poziþia de mers drept înaite este obþinutã când se
realizeazã distanþa A = 325 mm.

3) De asemenea, trebuie îndeplinite urmãtoarele
condiþii:

a. Axul ºurubului de fixare a flanºei trebuie sã se
afle în poziþie orizontalã, în partea de sus.

b. Volanul trebuie sã se afle centrat pe axul direcþiei.
(Spiþa centralã a volanului trebuie sã fie îndreptatã
în jos, iar celelalte douã la orizontalã).

Fig. 18 Bucºã cremalierã ºi siguranþã inelarã

EXTRACTOR CU INERÞIE
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 A. ªURUBUL (1) TREBUIE SÃ FIE ÎN POZIÞIE ORIZONTALÃ
 1. ªURUB FIXARE CUPLAJ ELASTIC
23. BIELETÃ DE DIRECÞIE STÂNGA
29. BIELETÃ DE DIRECÞIE DREAPTA

32

25

25

23

29

32

KM-476

A

1

23

29

A

 A. 325 MM
23. BIELETÃ DE DIRECÞIE STÂNGA
25. ªURUB HEXAGONAL
29. BIELETÃ DE DIRECÞIE DREAPTA
32. BURDUF CREMALIERÃ

Dacã ºurubul de fixare a cuplajului este înclinat, pinionul
este deplasat cu un dinte pe cremalierã (eroare de
asamblare). Poziþia pinionului trebuie corectatã.
Dacã volanul este descentrat cu mai mult de ±5°
(ºurubul de fixare a cuplajului trebuie sã fie orizontal),
se extrage volanul de pe ax folosind extractorul KM-210A
ºi se centreazã pe canelurile axului.

Fig. 20 Verificare orizontalitate ºurub fixare cuplaj
elastic

 A. EROARE DE ASAMBLARE(ªURUBUL (1) NU SE AFLÃ ÎN POZIÞIE
ORIZONTALÃ)

 1. ªURUB FIXARE CUPLAJ
 3. BURDUF
23. BARÃ DE DIRECÞIE STÂNGA
29. BARÃ DE DIRECÞIE DREAPTA
32. BURDUF CREMALIERÃ

A
1

3

23
29

32

KM-476

Fig. 21 Verificare a erorii de asamblare

Fig. 19 Poziþionarea direcþiei pentru mers drept
înainte
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4. SPECIFICAÞII GENERALE
Lubrifiant ....................................................... Vaselinã pe bazã de litiu nr. 1051344 sau
echivalentã

5. CUPLURI DE STRÂNGERE
Piuliþã de fixare bucºã de reglaj ....................................................................................... 70 Nm
Cuplaj la axul cremalierei ................................................................................................. 25 Nm
Cuplaj la coloana de direcþie ............................................................................................ 25 Nm
ªuruburi prindere bielete de direcþie la casetã ................................................................ 90 Nm
Cuplu rotire pinion ........................................................................................................... 1,6 Nm
Piuliþe clemã suport casetã de direcþie ............................................................................ 38 Nm
Piuliþã fixare rotulã pe braþ pivot ...................................................................................... 60 Nm
ªuruburi prindere bielete de direcþie la rotule .................................................................. 22 Nm
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MECANISM PINION CREMALIERÃ ACÞIONAT HIDRAULIC
(SERVODIRECÞIE)

1. DESCRIERE GENERALÃ
1-1. SERVODIRECÞIE

Sistemul de servodirecþie conþine un distribuitor de
comandã rotativ, prin care lichidul ce vine de la pompa
de servodirecþie este dirijat cãtre o faþã sau cãtre cealaltã
a pistonului cremalierei. Întregul ansamblu piston se aflã
pe cremalierã. Pistonul converteºte presiunea hidraulicã
în forþã liniarã care miºcã cremaliera la stânga ºi la
dreapta. Forþa este transmisã prin bieletele de direcþie
ºi prin rotule la pivoþi, schimbând direcþia de mers.
Dacã circuitul hidraulic nu este funcþional, este menþinutã
comanda manualã, dar, în aceste condiþii, este necesar
un efort mai mare la manevrarea volanului. Miºcarea
de la volan este transmisã la pinion. De la pinion, prin
dantura acestuia, care este angrenatã cu cea a
cremalierei, aceasta este pusã în miºcare.
Presiunea hidraulicã în sistem este asiguratã de o
pompã cu palete.
Pe acest vehicul nu sunt reparabile burduful ºi ghidajul
cremalierei, piesa de presiune ºi ansamblul distribuitor
ºi pinion. Aceste componente se schimbã cu totul.

1-2. RECOMANDÃRI PRIVIND
ÎNLOCUIREA GARNITURILOR

Simeringurile, care etanºeazã arborii în miºcare,
necesitã un tratament special. Acest tip de etanºare este
folosit la axul pinionului. Când apare o pierdere în
aceastã zonã, simeringul se va înlocui dupã ce, în
prealabil, suprafaþa de etanºare a fost verificatã ºi
curãþitã. Axul se va înlocui numai dacã prezintã o uzurã
severã. Dacã coroziunea în zona de aºezare a
simeringului este micã, se va îndepãrta cu o lavetã cu
pastã abrazivã. Axul se va înlocui numai dacã pierderile
nu au fost rezolvate prin lustruire cu laveta cu pastã
abrazivã.

1-3. VERIFICARE ªI COMPLETARE LICHID

Nivelul lichidului de servodirecþie este marcat prin semne
de nivel pe rezervorul de lichid.

NOTÃ: La completare sau la înlocuirea completã a
lichidului, se va folosi numai lichidul de servodirecþie
recomandat. Folosirea unui lichid necorespunzãtor
va provoca deteriorarea furtunurilor ºi a garniturilor,
având ca rezultat pierderi de lichid.

Dacã fluidul este cald, aproximativ 66°C - fierbinte la
atingere, nivelul sãu trebuie sã fie între reperele �HOT"
ºi �COLD".
Dacã fluidul este rece, aproximativ 21°C, nivelul sãu
trebuie sã fie între reperele �ADD" ºi �COLD".

2. SERVICE PE VEHICUL
2-1. AERISIRE SISTEM

Dupã o intervenþie la sistemul de servodirecþie nu se
poate face o citire corectã a nivelului lichidului, fãrã
efectuarea, în prealabil, a aerisirii sistemului. Pentru
aerisirea sistemului se parcurg urmãtorii paºi:
1) Cu roþile bracate maxim stînga, se completeazã cu

lichid de servodirecþie pînã la reperul �COLD" de pe
indicatorul de nivel.

2) Se porneºte motorul. Cu motorul mergînd la relanti
accelerat, se reverificã nivelul lichidului. Dacã este
necesar, se completeazã pînã se aduce nivelul la
reperul �COLD".

3. Se aeriseºte sistemul prin bracarea la maxim a roþilor
dintr-o parte în alta fãrã întreruperi. Nivelul lichidului
se va menþine peste plinul pompei, sau la reperul
�COLD". Lichidul cu aer are un aspect uºor cafeniu
sau roºu. Aerul trebuie eliminat din lichid pentru a
obþine o funcþionare normalã a servodirecþiei.

4) Se readuc roþile pe direcþia drept înainte. Se lasã
motorul sã funcþioneze încã douã sau trei minute.

5. Testaþi vehiculul la drum pentru a vã asigura cã
servodirecþia funcþioneazã normal ºi nu are zgomote.

6) Se reverificã nivelul lichidului dupã cum s-a descris
la paºii 1 ºi 2. Asiguraþi-vã cã nivelul lichidului este
în dreptul reperului �HOT" dupã ce sistemul s-a
stabilizat la temperatura normalã de funcþionare.

2-2. ANSAMBLU PINION - CREMALIERÃ

Fig 1 la 4

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul de la borna negativã a bateriei.
2) Filtrul de aer.
3) Bieletele de direcþie (35) ºi (40). Nu se va încerca

refolosirea plãcuþei (37).
4) Cele douã cleme de fixare a suporþilor elastici de

pe tablier.
5) Suporþii elastici.
6) Se împinge cuplajul flexibil în sus pe axul direcþiei.
7) Cele douã ºuruburi de prindere de cuplajul flexibil a

axului ºi pinionului.
8) Se deconecteazã conductele tur - retur.
9) Caseta de direcþie de pe tablier.
10) Garnitura dintre tablier ºi casetã.
11) Ansamblul casetã de direcþie prin deschiderea de

la roata din dreapta.

Important

� Dacã o datã cu clemele de fixare au fost
demontate ºi prezoanele, acestea se remonteazã
în tablier ºi se strîng conform specificaþiilor.
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1. ªURUB FIXARE
2. ANSAMBLU CUPLAJ CU FLANªÃ

ELASTICÃ
3. BURDUF ETANªARE
4. SIGURANÞÃ INELARÃ
5. ªAIBÃ ANTIPRAF
6. SIMERING AX DISTRIBUITOR
7. ANSAMBLU RULMENT CU ACE
8. INELE ETANªARE DISTRIBUITOR
9. INEL REÞINERE GARNITURI
10. ANSAMBLU DISTRIBUITOR ªI

PINION
11. SIMERING AX PINION
12. BUCªÃ SUPERIOARÃ PINION
13. GARNITURÃ TORICÃ

1
23

5
4

6
7

8 9

10

13

12

11

18

14
15

16

17

1920

21

23

22

24

25

26
27

28

29

30

29

31

32

33

34

35

36

37

36

38

39

40

42
43

44

41
46

45

47
48

49

50

51

52

53

54

57

56

55

32

33

34

SECÞIUNE A-A

Fig. 1 Ansamblu servodirecþie

43. BUCªÃ FIXARE BURDUF
44. BURDUF CREMALIERÃ
45. ªAIBÃ
46. GARNITURÃ TIJÃ PISTON
47. PISTON SERVO
48. GARNITURÃ TORICÃ
49. PIULIÞÃ HEXAGONALÃ
50. SUPORT ELASTIC (DR)
51. CILINDRU SERVO
52. GARNITURÃ PISTON
53. GARNITURÃ TORICÃ
54. GHIDAJ TIJÃ PISTON
55. CASETÃ DE DIRECÞIE
56. CONDUCTÃ (ST)
57. CONDUCTÃ (DR)

29. ªAIBÃ DISTANÞIERÃ
30. PREZON REGLAJ PARALELISM
31. ROTULÃ DIRECÞIE (ST)
32. BURDUF ROTULÃ
33. PIULIÞÃ HEXAGONALÃ
34. ªURUB FIXARE
35. BIELETÃ DE DIRECÞIE (ST)
36. BUCªÃ ELASTICÃ BARÃ DE

DIRECÞIE
37. PLÃCUÞÃ DE BLOCARE
38. ªURUB
39. PLACÃ SUPORT ªURUBURI
40. BIELETÃ DE DIRECÞIE (DR)
41. ROTULÃ DIRECÞIE (DR)
42. COLIER BURDUF

14. PIESÃ DE PRESIUNE
15. GARNITURÃ TORICÃ
16. PIULIÞÃ FIXARE
17. BUCªÃ DE REGLARE
18. ARC DE REGLARE
19. CAPAC CASETÃ
20. SUPORT ELASTIC (ST)
21. PIULIÞÃ DE BLOCARE (HEX)
22. ANSAMBLU RULMENT
23. SIGURANÞÃ INELARÃ
24. CAPAC ANTIPRAF
25. ANSAMBLU CREMALIERÃ
26. COLIER BURDUF
27. BUCªÃ FIXARE BURDUF
28. GHIDAJ CREMALIERÃ
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Se monteazã sau se conecteazã

 1) Ansamblul casetã de direcþie prin deschiderea de la
roata din dreapta.

 2) Garnitura dintre tablier ºi casetã.
 3) Cu caseta poziþionatã pentru mers drept înainte, se

ataºeazã ambele cleme de fixare la tablier, folosind
piuliþe cu autoblocare.

Important

� Spiþele volanului trebuie sã fie centrate ºi cea din
mijloc sã fie orientatã în jos.

Se strâng

� Piuliþele clemelor de fixare cu 22 Nm.
 4) Bieletele de direcþie la caseta de direcþie.

Important

� Se folosesc ºaibe între bielete ºi casetã.
� Întotdeauna se va folosi o plãcuþã de blocare (37)

nouã.

Se strâng

� ªuruburile bieletelor de direcþie cu 90 Nm.

 5) Suporþii elastici prin strângerea ambelor cleme de
fixare.

Se strâng

� ªuruburile de la suporþii elastici cu 22 Nm.

 6) Se împinge cuplajul flexibil în jos spre pinion ºi se
ataºeazã pinionul la clema cuplajului.

Se strânge

� ªurubul (1) cu 22 Nm.

 7) Se împinge axul volanului în sus pânã la oprirea în
rulmentul axului ºi se ataºeazã axul volanului la
fixarea cuplajului.

Se strânge

� ªurubul clemei cu 22 Nm.

 8) Se verificã rãmânerea casetei în poziþia pentru mers
drept înainte.

 9) Cablul la borna negativã baterie.
10) Se conecteazã conductele tur - retur.

Se strâng

� Conductele tur - retur se strâng la caseta de
direcþie cu 27 Nm.

11) Filtrul de aer.

Se inspecteazã

� Dacã existã pierderi. Dacã existã se remediazã
cauza ºi se face aerisirea sistemului.

2-3. FURTUNURI ªI CONDUCTE

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Conductele de la casetã ºi de la pompã.
2) Conductele din elementele de fixare.
3) Furtunurile sau þevile.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Furtunurile sau þevile.
2) Conductele în elementele de fixare.
3) Conductele la casetã ºi la pompã ºi se strâng la

cuplurile specificate.
4) Se umple cu lichid sistemul.
5) Se aeriseºte sistemul.

Se inspecteazã

� Dacã existã pierderi. Dacã existã se remediazã
cauza ºi se face aerisirea sistemului.

2-4. REZERVOR DE LICHID

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se scoate lichidul din rezervor.
2) Clemele furtunurilor.
3) Cele douã furtunuri.
4) ªuruburile de fixare a rezervorului.
5) Rezervorul de lichid.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Rezervorul de lichid la tablier prin ºuruburile de fixare.
2) Cele douã furtunuri.
3) Clemele furtunurilor.
4) Se umple cu lichid.

Se inspecteazã

� Dacã existã pierderi. Dacã existã se remediazã
cauza ºi se face aerisirea sistemului.

1. ªURUB FIXARE
2. ANSAMBLU CUPLAJ

1

1

2

Fig. 2 Cuplaj elastic direcþie
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44. BURDUF CREMALIERÃ
58. CLEMÃ FIXARE SUPORT ELASTIC

35. BIELETÃ DE DIRECÞIE (ST)
37. PLÃCUÞÃ DE BLOCARE
38. ªURUB FIXARE BIELETÃ DE DIRECÞIE PE CASETÃ
40. BIELETÃ DE DIRECÞIE (DR)
44. BURDUF CREMALIERÃ

3. REPARAÞIE PE COMPONENTE
3-1. ROTULÃ DE DIRECÞIE

Fig 5

Sculã necesarã:
Extractor KM-507B

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Piuliþa de la rotulã.
2) Se slãbesc ºuruburile (34) ale rotulei.

3) Se extrage rotula (31) sau (41) din pivot folosind
extractorul KM-507B.

4) Rotulele (31) ºi (41) din prezonul de reglaj (30).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Rotulele (31) ºi (41) la prezonul de reglaj (30).
2) Rotula la pivot.
3) Piuliþa (33) la rotulã ºi siguranþa.

Se strânge

� Piuliþa (33) de la 60 Nm pânã la maxim 75 Nm.

Se regleazã

1) Paralelismul acþionând asupra prezonului de reglaj
(30). Consultaþi capitolul 11 pentru specificaþii asupra
alinierii roþilor.

Se strâng

� ªuruburile (34) cu 22 Nm.

4458

35

37 38

40 44

Fig. 3 Fixare casetã

Fig. 4 Fixare la centrul casetei a barelor de direcþie

3-2. BIELETÃ DE DIRECÞIE
Fig 1 ºi 6

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Plãcuþa de blocare (37) din ºuruburile (38) ale
bieletelor de direcþie ºi se aruncã (plãcuþa).

2) ªurubul (38) al bieletei de direcþie. Dacã se
demonteazã numai o bieletã de direcþie, se scoate
ansamblul bieletã de direcþie dintre placa suport (39)
ºi ºaiba (29) de la centrul casetei de direcþe. Dacã
se demonteazã, în vederea schimbãrii, ambele
bielete de direcþie, dupã demontarea uneia se
remonteazã ºurubul sãu (38) pentru a pãstra
poziþionarea corectã a burdufului (44) ºi a celorlalte
piese din interiorul sãu.

3) Se slãbesc ºuruburile (34) ale bieletei de direcþie.
4) Bieleta de direcþie.

 A. DISTANÞE EGALE
 B. BRAÞ PIVOT
30. PREZON DE REGLAJ
31. ROTULÃ DIRECÞIE (ST)
33. PIULIÞÃ HEXAGONALÃ
34. ªURUB FIXARE
35. BIELETÃ DE DIRECÞIE (ST)

A

B

30 31

33

34

35

Fig. 5 Rotula de direcþie
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Se monteazã sau se conecteazã

1) Bieleta de direcþie la prezonul de reglaj.

Se strânge

� ªurubul de fixare al bieletei de direcþie cu 20 Nm.

2) ªaiba (29) la centrul casetei de direcþie, în interiorul
burdufului (44) al cremalierei.

3) ªuruburile (38) ale bieletelor de direcþie prin orificiile
din placa suport (39), bucºele (36) (care fac parte
din ansamblul bieletã de direcþie (35) sau (40)),
ºaibele (29) de la centrul casetei de direcþie (reþinutã
în cavitatea burdufului (44) al cremalierei), ansamblul
ghidaj cremalierã (28) (care este ascuns în interiorul
burdufului (44)), prin înfiletare.

Se strâng

� ªuruburile (38) ale bieletei de direcþie cu 90 Nm.

4) Plãcuþa de blocare (37) nouã, cu crestãturile în poziþie
corectã, peste pãrþile plate ale ºuruburilor (38).

Se asambleazã

� Se unge bucºa (36) cu vaselinã.
� Bucºa (36) în bieleta de direcþie (35) sau (40).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Bieleta de direcþie; vezi �Bieletã de direcþie�.

 A. MONTARE CU POZIÞIONAREA CRESTÃTURILOR
29. ªAIBÃ
35. BIELETÃ DE DIRECÞIE (ST) (INCLUDE ªI BUCªA (36))
37. PLÃCUÞÃ DE BLOCARE
39. PLACÃ SUPORT
40. BIELETÃ DE DIRECÞIE (DR) INCLUDE ªI BUCªA (36))
44. BURDUF CREMALIERÃ

3-3. BUCªE BIELETE DE DIRECÞIE
Fig 1, 7 ºi 8

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Bieleta de direcþie; vezi �Bieletã de direcþie�.

Se dezasambleazã

� Bucºa (36) de la bieleta de direcþie (35) sau (40).

44
A

29

3537

39

40

38

A. CHEIE
35 SAU 40. BIELETÃ DE DIRECÞIE

36. BUCªÃ

A. CHEIE
35 SAU 40. BIELETÃ DE DIRECÞIE

36. BUCªÃ BIELETÃ DE DIRECÞIE

Fig. 8 Montare bucºã bieletã de direcþie

A

35 SAU 40

A

36

A

35 SAU 40

36

A

Fig. 6 Bieletã de direcþie

Fig. 7 Demontare bucºã bieletã de direcþie

3-4. ANSAMBLU CUPLAJ DIRECÞIE CU
FLANªÃ ELASTICÃ

Fig 1 ºi 9

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Ansamblul casetã de direcþie de pe vehicul. Vezi
�Ansamblu casetã de direcþie�.
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3-6. CONDUCTE CIRCUIT HIDRAULIC

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Ansamblul casetã de direcþie de pe vehicul. Vezi
�Ansamblul casetã direcþie ".

2) Conductele (57) ºi (56) de la caseta (55).
3) Garniturile torice (13) de la conductele (56) ºi (57).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se ung garniturile torice (13) cu lichid de
servodirecþie.

2) Garniturile torice (13) la conductele (56) ºi (57).
3) Conductele (57) ºi (56) la caseta (55).

Se strâng

� Racordurile la distribuitor cu 18 Nm ºi racordurile
la capetele conductelor la cilindru cu 28 Nm.

A. AX DISTRIBUITOR
1. ªURUB FIXARE
2. ANSAMBLU CUPLAJ
3. BURDUF ETANªARE

A

2

1

3

Fig. 9 Ansamblu cuplaj elastic direcþie

2) ªurubul (1) fixare inferioarã ansamblu cuplaj direcþie
(2).

3) Ansamblul cuplaj direcþie (2) de pe axul distribuitorului
(10).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ansamblul cuplaj direcþie (2) pe axul distribuitorului
(10).

2) ªurubul de fixare (1) în flanºã ansamblu cuplaj
direcþie (2).

Se strâng

� ªurubul (1) fixare inferioarã ansamblu cuplaj
direcþie (2) cu 40 Nm.

3) Ansamblul casetã de direcþie pe vehicul. Vezi
�Ansamblu casetã de direcþie�.

3-5. BURDUF ETANªARE PE TABLIER
Fig 1 ºi 10

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Ansamblul casetã de direcþie de pe vehicul. Vezi
�Ansamblu casetã de direcþie".

2) Ansamblul cuplaj direcþie; vezi �Ansamblu cuplaj
direcþie cu flanºã elasticã".

3) Burduful (3) de pe caseta de direcþie (55).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se aliniazã crestãtura în sus în burduful (3) ºi caseta
de direcþie (55).

2) Burduful (3) la caseta (55).
3) Ansamblul cuplaj direcþie (2) la axul distribuitorului

(10).

Se strânge

� ªurubul (1) fixare inferioarã ansamblul cuplaj
direcþie (2) cu 40 Nm.

4) Ansamblul casetã de direcþie pe vehicul. Vezi
�Ansamblul casetã direcþie".

 A. CRESTÃTURÃ
 3. BURDUF
44. BURDUF CREMALIERÃ

A

3

44

Fig. 10 Burduf pe tablier

3-7. BURDUF ªI GHIDAJ CREMALIERÃ
Fig 11 ºi 12

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Ansamblul casetã de direcþie de pe vehicul.
2) Plãcuþa de blocare (37) din ºuruburile (38) ale

bieletelor de direcþie ºi se aruncã (plãcuþa).
3) ªurubul (38) al bieletei de direcþie, placa suport (39),

bieletele (35) ºi (40).
4) Conductele (56) ºi (57) cu garniturile torice (13) de

la caseta de direcþie.
5) Suportul elastic (50).
6) Colierele (26) ºi (42) ale burdufurilor prin tãiere.
7) Se gliseazã bucºa (43) de fixare a burdufului afarã

din burduful (44).
8) Ansamblul burduf constînd din burduful (44), bucºa

de fixare (27) ºi ºaibele (29) de la centrul casetei de
direcþie (reþinute în cavitãþile burdufului (44)), de la
caseta (55).

9) Ansamblul ghidaj (28) de la cremaliera (25), dacã
este necesar.
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ªANÞUL
BUCªEI

28

ANSAMBLU GHIDAJ CREMALIERÃ
(DACÃ ARE COLÞURILE APLATIZATE NU

ÎNSEAMNÃ CÃ PIESA TREBUIE SCHIMBATÃ)

50
43

42

29
44

26
27

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ansamblul ghidaj (28) la cremaliera (25), dacã a fost
demontat.

2) Se scoate bucºa (27) din burduful (44).
3) Se pune un colier (26) nou pe burduful (44).
4) Se introduce bucºa (27) în burduful (44).
5) Se acoperã buza interioarã a bucºei (27) cu puþinã

vaselinã pentru uºurinþa montãrii. Se gliseazã
ansamblul pe caseta (55).

Important

�  Asiguraþi-vã cã bucºele (29) sunt la locul lor pe
burduful (44).

6) Pentru a uºura asamblarea, se introduc ºuruburile
(38) prin ºaibele (29) ºi în ghidajul (28). Se
înºurubeazã uºor ºuruburile în cremaliera (25).
Aceasta þine componentele aliniate corect.

7) Bucºa (43) de fixare a burdufului pe cilindrul
cremalierei. Se gliseazã bucºa în capãtul burdufului
(44).

8) Se trece colierul (42) peste capãtul cu cilindrul al
casetei ºi se poziþioneazã pe burduful (44).

9) Se gliseazã burduful (44) ºi bucºa (27) de fixare pînã
cînd se aºeazã în ºanþul pentru bucºã de pe caseta
(55).

10) Se poziþioneazã colierul (26) pe burduful (44) ºi se
strînge colierul.

11) Se aºeazã partea de strîngere a colierului (42) peste
despãrþitura bucºei (43) ºi se strînge colierul.

Important

� Partea de strîngere a colierului trebuie strînsã
peste despãrþitura bucºei pentru a asigura o
etanºare corespunzãtoare.

27 SAU 43

44

A
B

26 SAU 42

A. DESPÃRÞITURA DIN BUCªA DE FIXARE A BURDUFULUI
B. SE AªEAZÃ PARTEA DE PRINDERE A COLIERULUI PESTE

DESPÃRÞITURA DIN BUCªA DE FIXARE
26. SAU 42. COLIERUL BURDUFULUI
27. SAU 43. BUCªÃ FIXARE BURDUF
44. BURDUF

Fig.12 Poziþia colierului burdufului

Se strîng

� Cu garniturile torice (13) montate pe conductele
(56) ºi (57) la partea dinspre casetã, se strîng
racordurile la capãtul dinspre casetã cu 18 Nm ºi
racordurile la capãtul dinspre cilindru cu 28 Nm.

12) ªuruburile (38) ale bieletelor de direcþie prin orificiile
din placa suport (39), bucºele (36) (care fac parte
din ansamblul bieletã de direcþie (35) sau (40)),
ºaibele (29) de la centrul casetei de direcþie,
ansamblul ghidaj cremalierã (28), prin înfiletare.

Se strîng

� ªuruburile (38) ale bieletei de direcþie cu 90 Nm.

13) Plãcuþa de blocare (37) nouã, cu crestãturile în
poziþie corectã, peste pãrþile plate ale ºuruburilor
(38).

14) Ansamblul casetã de direcþie pe vehicul.

3-8. PIESÃ DE PRESIUNE CREMALIERÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Ansamblul casetã de direcþie de pe vehicul.
2) Piuliþa de fixare (16) din bucºa de reglare (17).
3) Bucºa de reglare (17) din caseta (55).
4) Arcul de reglare (18), piesa de presiune (14) cu

garnitura toricã (15) ataºatã.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se ung piesa de presiune (14), garnitura toricã (15)
(ataºatã piesei (14)), arcul de reglare (18) ºi bucºa
de reglare (17), cu vaselinã pe bazã de litiu.

2) Piesa de presiune (14) cu garnitura (15), arcul de
reglare (18), bucºa de reglare (17) în caseta (55).

Se regleazã

� Cu cremaliera centratã în casetã, se roteºte bucºa
(17) în sensul acelor de ceasornic pînã cînd se
opreºte în casetã, apoi se dã înapoi cu 30° pînã
la 40° ºi se verificã cuplul la pinion. Cuplul maxim
de preîncãrcare a pinionului este de 1,8 Nm.

Fig. 11  Burduf ºi ghidaj cremalierã

26. COLIER BURDUF
27. BUCªÃ FIXARE BURDUF
28. GHIDAJ CREMALIERÃ
29. ªAIBÃ
42. COLIER BURDUF
43. BUCªÃ FIXARE BURDUF
44. BURDUF CREMALIERÃ
50. SUPORT ELASTIC (DR)
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4) Arcul de reglaj (18), piesa de presiune (14) cu
garniturã toricã cu tot.

5) Siguranþa inelarã (4) de la capul distribuitorului.
6) Capacul antipraf (24) de pe partea inferioarã a casetei

(55).
7) Piuliþa de blocare (21) de la pinion, imobilizând axul

distribuitorului.

Important

� Dacã nu se imobilizeazã axul, se va deteriora
dantura pinionului. Folosind o presã, se apasã
capãtul filetat al pinionului pânã intrã în rulmentul
(22).

8) Nu este necesarã demontarea completã a pinionului
ºi a ansamblului distribuitor (10).

9) ªaiba antipraf (5) a axului distribuitorului, simeringul
(6) ºi ansamblul rulment cu ace (7)  al casetei de
direcþie (55).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Se introduce ansamblul distribuitor (10) în casetã
(55).

2) Se imobilizeazã axul scurt pentru a înfileta pe capãtul
pinionului piuliþa de blocare (21).

Important

� În timpul imobilizãrii axului distribuitorului, se
strânge piuliþa de blocare (23) cu 30 Nm. Dacã
axul nu este imobilizat, se poate deteriora dantura
pinionului.

3) Capacul antipraf (24) la casetã (55).
4) Ansamblul rulment cu ace (7) pe ax. Se gliseazã în

 A. ÎNAINTE DE ASAMBLARE SE UNGE CU
VASELINÃ PE BAZÃ DE LITIU

14. PIESÃ DE PRESIUNE
15. GARNITURÃ TORICÃ
16. PIULIÞÃ FIXARE BUCªÃ DE  REGLAJ
17. BUCªÃ DE REGLAJ
18. ARC REGLAJ
55. CASETÃ DE DIRECÞIE

 A. CHEIE SPECIALÃ S=15 MM
16. PIULIÞÃ DE FIXARE
17. BUCªÃ DE REGLAJ
55. CASETÃ DE DIRECÞIE

14
15

17
16

18

A

16

17

55

Fig. 13 Piesã de presiune

3) Piuliþa de fixare (16) la bucºa de reglare (17).
Se strînge cu 70 Nm în timp ce bucºa (17) se menþine
imobilizatã.

4) Ansamblul casetã de direcþie pe vehicul.

A

55

3-9. PRESTRÂNGEREA CREMALIEREI PE
VEHICUL

Fig 14

Se regleazã

1) Se slãbeºte piuliþa de blocare (16) ºi se roteºte bucºa
de reglare (17) în sens orar pânã când intrã complet
în casetã, apoi se deºurubeazã cu 30° pânã la 40°.

2) Reglajul se face cu roþile din faþã suspendate ºi cu
volanul centrat. Dupã reglaj, asiguraþi-vã cã volanul
revine la poziþia centralã.

3) Piuliþa de blocare (16) la bucºa de reglaj (17). Se
strânge la 70 Nm în timp ce bucºa de reglaj (17)
este imobilizatã.

3-10. GARNITURI AX DISTRIBUITOR ªI
RULMENT SUPERIOR

Fig 1, 14 ºi 15
Sculã necesarã:

Dispozitiv protecþie simering J-34614

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Ansamblul casetã de direcþie de pe vehicul. Vezi
�Ansamblu casetã de direcþie".

2) Piuliþa de blocare (16) de pe bucºa de reglaj (17).
3) Bucºa de reglaj (17) din caseta (55).

Fig. 14 Prestrîngere cremalierã
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A

4
5

6

7

21

24

caseta (55).
5) Dispozitivul pentru protecþie simering J-34614 pe axul

distribuitorului.
6) Simeringul (6), ºaiba antipraf (5) în caseta (55) peste

dispozitivul de protecþie.
7) Siguranþa inelarã (4) în ºanþul din caseta (55).
8) Se ung cu vaselinã pe bazã de litiu piesa de presiune

(14), garnitura toricã (15) ataºatã de piesa de
presiune, arcul de reglaj (18), bucºa de reglaj (17).

9) Piesa de presiune (14) cu garnitura toricã (15), arcul
de reglaj (16), bucºa de reglaj (17), în caseta (55).

Se regleazã

� Cu cremaliera reglatã în casetã, se roteºte bucºa
de reglaj (17) în sens orar pânã intrã complet în
caseta (55), apoi se deºurubeazã 30° pânã la
40°. Se verificã cuplul la pinion. Cuplul maxim de
rotire a pinionului este de 1,8 Nm.

10) Piuliþa de blocare (16) la bucºa de reglaj (17). Se
strânge cu 70 Nm în timp ce bucºa de reglaj (17)
se imobilizeazã.

11) Ansamblul casetã de direcþie pe vehicul. Vezi
�Ansamblu casetã de direcþie".

3-11. ANSAMBLU DISTRIBUITOR ªI PINION

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Ansamblul casetã de direcþie de pe vehicul.
2) ªurubul de fixare (1) de la ansamblul cuplaj cu flanºã

elasticã (2).
3) Ansamblul cuplaj (2) de la axul ansamblului

distribuitor ºi pinion (10).
4) Burduful (3) de la caseta (55).
5) Piuliþa (16) de la bucºa de reglare  (17).
6) Bucºa (17) de la caseta (55).
7) Arcul de reglare (18) ºi piesa de presiune (14) cu

garniturile torice (15) ataºate.
8) Inelul de reþinere (9) din casetã (55).
9) Capacul antipraf (24) de la casetã (55).
10) Se menþine axul distribuitorului fix ºi se demonteazã

piuliþa de blocare (21) de la pinion.

Important

� Dacã nu se menþine axul fix, poate fi deterioratã
dantura pinionului.

11) Cu angrenajul centrat, se marcheazã poziþia
crestãturii de pe ax pe casetã; aceasta va ajuta la o
corectã asamblare ulterioarã.

Important

� Utilizînd o presã, se apasã pe capãtul filetat al
pinionului pînã cînd este posibilã scoaterea
ansamblului distribuitor ºi pinion (10) din caseta (55).

12) ªaiba antipraf (5), simeringul (6), ansamblul rulment
cu ace (7), ansamblul distribuitor ºi pinion (10) (cu
inelul de reþinere garnituri (9) ºi inelele de etanºare
(8) ataºate).

13) Inelele de etanºare (8) de la ansamblul distribuitor
ºi pinion (10) dacã este necesarã înlocuirea.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Inelele de etanºare (8) noi la ansamblul distribuitor
ºi pinion (10). Dacã sunt necesare inele de etanºare
noi, trebuie avut grijã ca la instalare inelele sã nu fie
tãiate.

2) Cremaliera (25) centratã în carcasa (55).
3) Ansamblul distribuitor ºi pinion (10) cu inelul de

reþinere garnituri (9) ºi inelele de etanºare (8), în
carcasã. Aceasta ajutã la prevenirea deteriorãrii
inelelor de etanºare în timpul instalãrii ansamblului
distribuitor ºi pinion (10).

Important

� Cînd ansamblul distribuitor ºi pinion (10) este
aºezat complet, crestãtura de pe ax ºi semnul de
pe casetã (55) trebuie sã fie aliniate ºi cremaliera
sã fie centratã în casetã.

4) Menþinînd axul fix, se strînge piuliþa de blocare (21).

Se strînge

� Piuliþa de blocare (21) cu 30 Nm.

Fig. 15 Simering ax distribuitor ºi rulment superior

 A. RULMENTUL ªI INELUL EXTERIOR SUNT PRESATE ÎMPREUNÃ.
SE VOR DEZASAMBLA NUMAI DACÃ ESTE NECESARÃ
ÎNLOCUIREA RULMENTULUI

 4. SIGURANÞÃ INELARÃ
 5. ªAIBÃ ANTIPRAF
 6. SIMERING
 7. ANSAMBLU RULMENT CU ACE
21. PIULIÞÃ DE BLOCARE
24. CAPAC ANTIPRAF

DISPOZITIV PROTECÞIE
SIMERING J-34614
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3-12. ANSAMBLU CASETÃ DE DIRECÞIE

Fig 1 ºi 17 la 21

Scule necesare:
Cleºte de strîns coliere burduf KM-J-26610
Dispozitiv protecþie simeringuri J-34614
Dispozitiv montare/demontare rulment ax volan
KM-108
Þeavã de montare KM-473
Cheie KM-472

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Ansamblul casetã de direcþie de pe vehicul.
2) ªurubul de fixare (1) de la ansamblu cuplaj direcþie

(2).
3) Fixarea inferioarã a cuplajului (2) de pe axul

distribuitorului (10).
4) Burduful (3) de la caseta (55).
5) Plãcuþa de blocare (37) din capul ºuruburilor (38) ºi

se aruncã.
6) ªuruburile (38), placa suport (39), ansamblurile

bielete de direcþie (35) ºi (40).
7) Conductele (56) ºi (57) cu garniturile torice (13).
8) Suportul elastic (50), colierele (26) ºi (42) ale

burdufului (44), prin tãiere.
9) Se extrage bucºa de reþinere (43) din burduful (44)

al cremalierei.
10) Se extrage, de la casetã, ansamblul burduf, care

constã în burduf cremalierã (44), bucºã de reþinere
(27) ºi ºaibele (29) de la centrul casetei (prinse în
budrduful (44)).

11) Ghidajul (28) al cremalierei.
12) Piuliþa de fixare (16) de la bucºa de reglaj (17).
13) Bucºa de reglaj (17) din caseta (55).
14) Piesa de presiune (14) cu garnitura toricã (15)

ataºatã.
15) Siguranþã inelara (4) din caseta (55).
16) Capacul antipraf (24) din caseta (55).
17) Piuliþa de blocare (21) de pe pinion, în timp ce axul

acestuia se imobilizeazã.

Important

� Dacã axul nu este imobilizat, se poate deteriora
dantura pinionului.

18) Cu angrenajul centrat, se marcheazã poziþia
crestãturii de pe ax pe casetã pentru o corectã
asamblare ulterioarã a ansamblului distribuitor ºi
pinion.

Important

� Utilizînd o presã, se apasã pe capãtul filetat al
pinionului pînã cînd este posibilã scoaterea
ansamblului distribuitor ºi pinion (10) din caseta
(55).

19) ªaiba (5), simeringul (6), ansamblul rulment cu ace
(7), ansamblul distribuitor ºi pinion (10).

20) Ansamblu cilindru servo (51) din caseta (55) folosind
KM-472. Înaintea demontãrii se repereazã poziþiile
racordurilor pe casetã.

Important

� Dacã axul nu este menþinut fix, poate fi deterioratã
dantura pinionului.

 5) Capacul antipraf (24) la caseta (55).
 6) Rulmentul (7) pe ax. Se gliseazã în casetã.
 7) Dispozitivul de protecþie montare simering pe ax.
 8) Simeringul (6), ºaiba antipraf (5) peste dispozitivul

de protecþie ºi în carcasa (55).
 9) Inelul de reþinere garnituri (9) în ºanþul din carcasa

(55).
10) Se ung piesa de presiune (14) cu garnitura toricã

(15) ataºatã, arcul de reglare (18) ºi bucºa de reglare
(17) cu vaselinã pe bazã de litiu.

11) Piesa de presiune (14) cu garnitura toricã (15)
ataºatã, arcul de reglare (18) ºi bucºa de reglare
(17) în caseta (55).

Se regleazã

� Cu cremaliera centratã în casetã, se roteºte bucºa
(17) în sensul acelor de ceasornic pînã cînd se
opreºte în casetã, apoi se dã înapoi cu 30° pînã la
40° ºi se verificã cuplul la pinion. Cuplul maxim de
preîncãrcare a pinionului este de 1,8 Nm.

12) Piuliþa de fixare (16) la bucºa de reglare (17). Se
þine bucºa (17) fixã ºi se strînge piuliþa cu 70 Nm.

4. SIGURANÞÃ INELARÃ
8. INELE ETANªARE DISTRIBUITOR
10. ANSAMBLU DISTRIBUITOR
55. CASETÃ

55

10

4

8

Fig. 16  Ansamblu distribuitor ºi pinion

13) Burduful (3) pe caseta (55).
14) Ansamblul cuplaj cu flanºã elasticã (2) la axul

ansamblului distribuitor ºi pinion (10).
15) ªurubul de fixare (1) prin ansamblul cuplaj cu flanºã

elasticã (2).

Se strînge

� ªurubul de fixare (1) cu 25 Nm.
16) Ansamblul casetã de direcþie pe vehicul.
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A. CIOCAN
B. DORN LUNG
11. SIMERING
12. BUCªÃ SUPERIOARÃ PINION
55. CASETÃ

A. CIOCAN
B. DORN LUNG
22. ANSAMBLU RULMENT
23. SIGURANÞÃ INELARÃ
55. CASETÃ

21) Ansamblul tijã cremalierã ºi ghidaj cremalierã din
caseta (55).

Se dezasambleazã

A. Piuliþa (49) de la ansamblul tijã cremalierã (25).
B. Pistonul servo (47) (conþinînd garnitura toricã (48)

ºi garnitura pistonului (52)), ansamblul ghidaj tijã
piston (constînd din ghidaj tijã piston (54),
garniturã toricã (53) ºi garniturã tijã piston (46))
ºi ºaiba de siguranþã (45) a ansamblului tijã
cremalierã (25).

C. Garnitura toricã (53), garnitura (46) a tijei
pistonului de la ghidajul (54) al tijei pistonului.

22) Siguranþa inelarã (23) din caseta (55).

22
23

55

B

A

3) Se aºeazã simeringul (11) al axului pinionului în
orificiul distribuitorului, folosind KM-108.

4) Ansamblul rulment pinion (22) în caseta (55) folosind
o presã ºi dispozitivul KM-108.

5) Siguranþa inelarã (23) în ºanþul din caseta (55).

Important

� Se noteazã poziþia corectã a siguranþei inelare
(23) înaintea montãrii.

B

55

A

12

11

Fig. 18 Demontare simering ax pinion

Fig. 17 Demontare rulment pinion

23) Ansamblul rulment pinion (22) din caseta (55).
24) Simeringul (11) al axului pinionului, bucºa superioarã

(12) din caseta (55).

Se curãþã

� Piesele în lichid de servodirecþie. Asiguraþi-vã cã
partea filetatã a casetei (55) nu are corpuri strãine.

� Se usucã piesele.

Se monteazã sau se conecteazã

 1) Se ung toate piesele cu lichid de servodirecþie.
 2) Bucºa superioarã (12) în orificiul distribuitorului din

caseta (55).

23 A

A. SE NOTEAZÃ POZIÞIA URECHIUªEI LUNGI PENTRU A SE ASIGURA
CÃ PARTEA TEªITÃ A INELULUI ESTE AªEZATÃ CORECT

23. SIGURANÞÃ INELARÃ

Fig. 19 Poziþionare siguranþã inelarã

Se asambleazã

A. Garnitura (46) a tijei pistonului, garnitura toricã
(48) pe ghidajul (54).

B. Garnitura toricã (53), garnitura piston (52) pe
pistonul cremalierei (47).

C. Se gliseazã pe ansamblul tijã ºi cremalierã (25)
ºaiba de reþinere (45) a garniturii, ansamblul ghidaj
tijã piston ºi pistonul cremalierei.

D. Piuliþa (49) pe ansamblul tijã ºi cremalierã (25).

Se strînge

� Se strînge piuliþa cu 30 Nm.

55

12
11

11. SIMERING
12. BUCªÃ SUPERIOARÃ PINION
55. CASETÃ

Fig. 20 Montare simering ax pinion ºi bucºã
superioarã pinion

6) Se introduce în casetã ansamblul tijã piston ºi ghidaj
cremalierã.

7) Se pune cîte o picãturã de Loctite 242, sau
echivalent, în trei locuri egal distanþate în jurul
porþiunii filetate a casetei.
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Important

� A nu se folosi o cantitate excesivã de Loctite
242, sau echivalent, pentru a se asigura o
demontare uºoarã a ansamblului þeavã
cilindricã (51) la o intervenþie viitoare.

8) Ansamblul þeavã cilindricã (51) peste garnitura
pistonului cremalierei (52) în caseta (55) folosind
cheia KM-472.

Important

� Asiguraþi-vã cã aþi poziþionat racordurile de pe
þeava cilindricã (51) la semnele de pe carcasa (55)
înaintea strîngerii, pentru a asigura o montare
corectã a conductelor.

Se strînge

� Cilindrul cu 112 Nm.
9) Ansamblul ghidaj cremalierã (28) la ansamblul tijã

ºi cremalierã (25) în caseta (55).
10) Se centreazã ansamblul ghidaj cremalierã în

deschiderea casetei de direcþie.
11) Ansamblul distribuitor ºi pinion (10) cu inele (8) noi

ºi siguranþa inelarã (4) în caseta (55).

Important

� Cînd ansamblul distribuitor ºi pinion (10) este
complet introdus în casetã, asiguraþi-vã de
alinierea crestãturii axului cu reperul de pe casetã.
Asiguraþi centrarea în deschiderea casetei a
ansamblului ghidaj cremalierã (28).

28 A

BB

 A. DESCHIDEREA CASETEI

 B. DISTANÞE EGALE

28. GHIDAJ CREMALIERÃ

Fig. 21 Centru casetã ºi ansamblu ghidaj cremalierã

12) Imobilizînd axul distribuitorului, se strînge piuliþa de
blocare (21).

Se strînge

� Piuliþa de blocare (21) pe partea filetatã a
pinionului cu 30 Nm.

Important

� Dacã axul nu este imobilizat, se poate deteriora
dantura pinionului.

13) Capacul antipraf (24) la caseta (55).
14) Ansamblu rulment cu ace (7) pe ax. Se gliseazã în

caseta (55).

15) Dispozitivul de protecþie J-34614 pe axul scurt.
16) Simeringul (6), ºaiba (5), peste dispozitiv în caseta

(55).
17) Siguranþa inelarã (4) în ºanþul din caseta (55).
18) Se ung cu vaselinã pe bazã de litiu piesa de presiune

(14) (cu garnitura toricã (15) montatã), arcul de reglaj
(18), bucºa de reglaj (17) ºi se monteazã în caseta
(55).

Se regleazã

� Cu cremaliera centratã în deschiderea casetei
(55), se roteºte bucºa de reglaj (17) în sens orar
pînã intrã complet în casetã, apoi înapoi 30° pînã
la 40°. Se verificã cuplul la pinion. Cuplul maxim
de preîncãrcare a pinionului este de 1,8 Nm.

19) Piuliþa de blocare (16) la bucºa de reglaj (17).

Se strîng

� Piuliþã de blocare cu 70 Nm cu bucºa de reglaj
imobilizatã.

20) Se scoate bucºa de fixare (27) din burduful
cremalierei (44).

21) Se introduce un colier nou (26) pe burduful
cremalierei (44).

22) Se introduce bucºa de fixare (27) în burduful
cremalierei (44).

23) Se unge cu vaselinã buza interioarã a bucºei de
fixare (27) pentru o asamblare uºoarã. Se introduce
ansamblul în ansamblul casetã de direcþie.

24) Asiguraþi-vã cã ºaibele de centrare (29) sunt plasate
în burduful cremalierei (44).

25) Pentru o asamblare uºoarã, se monteazã ºurubul
(38) prin ºaiba (29), ghidajul cremalierei (28) ºi se
înfileteazã puþin în ansamblul tijã ºi cremalierã (25).
Aceasta va menþine piesele într-o aliniere corectã.

26) Bucºa (43) de fixare burduf pe ansamblul cilindru
(51). Se introduce pînã la capãtul burdufului (44).

27) Se gliseazã burduful (44) ºi bucºa de fixare a
burdufului (27) pînã se aºeazã în ºanþul din caseta
(55).

28) Se poziþioneazã colierele (26) pe burduful cremalierei
(44) ºi se strîng folosind cleºtele KM-J-26610.

29) Se poziþioneazã urechile colierului (42) deasupra
crestãturii bucºei de fixare (43) ºi se strînge colierul
folosind cleºtele KM-J-26610.

Important

� Este important ca urechile colierului sã fie plasate
deasupra crestãturii bucºei de fixare pentru a
asigura o strîngere corectã.

30) Conductele (56) ºi (57) cu garniturile torice (53) pe
ele la ansamblul casetã de direcþie, se strîng
racordurile pe distribuitor cu 18 Nm ºi racordurile
la capetele conductelor dinspre casetã cu 28 Nm.

31) ªuruburile (38) ale bieletelor de direcþie, prin orificiile
din placa suport (39), bucºele (36) (care fac parte
din ansamblurile bielete de direcþie (35) ºi (40)),
ºaibele (29), ansamblul ghidaj cremalierã (28) ºi prin
orificiile filetate din ansamblul tijã ºi cremalierã
(25).
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Se strîng

� ªuruburile (38) ale bieletelor de direcþie cu 90 Nm.
32) Plãcuþa de blocare nouã (37), cu crestãturile în

poziþie corectã, peste zonele plate ale ºuruburilor
(38).

33) Burduful (3) pe caseta (55).
34) Fixarea inferioarã a cuplajului elastic (2) pe axul

distribuitorului (10).
35) ªurubul (1) la fixarea inferioarã a cuplajului elastic

(2).

Se strînge

� ªurubul de fixare cu 25 Nm.
36) Ansamblul casetã de direcþie pe vehicul. Vezi

�Ansamblu casetã de direcþie".

3-13. VERIFICARE POZIÞIONARE PE
DIRECÞIA DE MERS ÎNAINTE

Fig 22 la 25

Scule necesare:
Dispozitiv de poziþionare în linie dreaptã a direcþiei
KM-476

Dupã efectuarea tuturor operaþiilor necesare la
ansamblul casetã de direcþie ºi la ansamblul coloanã
de direcþie (demontare ºi remontare, dezasamblare ºi
reasamblare), în fiecare caz, trebuie efectuatã
verificarea poziþionãrii direcþiei pentru mers drept înainte.

Se regleazã

1) Pentru a efectua verificarea, se plaseazã dispozitivul
de poziþionare KM-476 între capetele bieletelor de
direcþie ºi umãrul dreapta al suportului stâng al
casetei de direcþie (privind în direcþia de mers).

A 38 40

 A. POZIÞIA PENTRU MERS DREPT ÎNAINTE SE OBÞINE PENTRU
COTA A= 325 MM

38. ªURUB
40. BIELETÃ DE DIRECÞIE (DR)
55. CASETÃ DE DIRECÞIE

55

Fig. 22 Poziþionarea casetei pentru direcþia de mers
drept înainte

2) Se menþine volanul în poziþia de mers drept înainte.
Poziþia de mers drept înainte este obþinutã pentru
cota A = 325 mm.

3) De asemenea, trebuie îndeplinite urmãtoarele
condiþii:
A. ªurubul fixãrii canelate trebuie sã fie în poziþie

orizontalã ºi sus.
B. Volanul trebuie sã fie centrat pe canelurile

coloanei. (Spiþele opuse sã fie centrate iar cealaltã
sã fie orientatã spre în jos).

Dacã ºurubul de fixare este înclinat, pinionul este
deplasat cu un dinte pe cremalierã (eroare de
asamblare). Poziþia pinionului trebuie corectatã.

Dacã volanul este descentrat cu mai mult de ±5°
(ºurubul de fixare trebuie sã fie orizontal), se
demonteazã volanul ºi se repoziþioneazã. Consultaþi
�Volan ºi coloanã de direcþie�.

A. ANSAMBLU SERVOFRÎNÃ
B. CILINDRU PRINCIPAL
C. SUPAPÃ DE VERIFICARE
20. SUPORT ELASTIC CU CLEMÃ (ST)
38. ªURUB
44. BURDUF CREMALIERÃ

A

44

55 40383520

2

1

ABC

44

20

38

KM-476

Fig. 23 Verificare poziþie de mers drept înainte

 A. ªURUBUL DE FIXARE TREBUIE SÃ FIE ÎN POZIÞIE ORIZONTALÃ
ªI SUS

 1. ªURUB DE FIXARE
 2. ANSAMBLU CUPLAJ ELASTIC
20. SUPORT ELASTIC CU CLEMÃ
35. BIELETÃ DE DIRECÞIE (ST)
38. ªURUB
40. BIELETÃ DE DIRECÞIE (DR)
44. BURDUF CREMALIERÃ
55 CASETÃ DE DIRECÞIE

Fig. 24 Verificare orizontalitate ºurub fixare superioarã
cuplaj elastic
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REVENIRE PROASTÃ A VOLANULUI

Se inspecteazã

� Dacã rotulele bieletelor ºi ale pivoþilor sunt bine unse.
� Dacã axul rotulei este îndoit.
� Dacã coloana de direcþie este deformatã.
� Alinierea roþilor din faþã.
� Reglarea preîncãrcãrii angrenajului.
� Dacã distribuitorul este blocat.
� Dacã partea inferioarã a cuplajului este blocatã pe

casetã.

PIERDEREA DIRECÞIEI SAU STABILITATE
PROASTÃ LA VIRARE

Se inspecteazã

� Dacã pneurile sunt prost împerecheate sau de tipuri
diferite.

� Ungerea rotulelor ºi pivoþilor.
� Dacã amortizoarele sunt uzate.
� Dacã bara stabilizatoare este bine prinsã.
� Dacã arcurile sunt rupte sau deformate.
� Reglarea preîncãrcãrii angrenajului.

PIERDEREA DIRECÞIEI LA FRÎNARE

Se inspecteazã

� Dacã rulmentii roþilor sunt uzaþi sau au joc prea mare.
� Dacã arcurile sunt rupte sau deformate.
� Dacã sunt pierderi la cilindrul roþii sau la etrier.
� Dacã discurile sunt deformate.
� Unghiul de fugã incorect sau inegal reglat.

JOCURI ALE VOLANULUI

Se inspecteazã

� Dacã existã aer în sistem.
� Dacã elementele de prindere ale casetei sunt slãbite.
� Dacã cuplajul dintre coloanã ºi casetã este slãbit sau

uzat.
� Dacã rotulele sunt slãbite.
� Dacã rulmenþii roþilor sunt uzaþi sau au joc prea mare.

SMUCITURI ALE VOLANULUI

Se inspecteazã

� Sistemul hidraulic. Se verificã presiunea cu
manometrul.

� Dacã distribuitorul funcþioneazã normal.
� Dacã cureaua de antrenare a pompei este slãbitã.

A

40

1

2

44

35KM-476

20

A. EROARE DE ASAMBLARE (ªURUBUL DE FIXARE
ÎN POZIÞIE GREªITÃ)

 1. ªURUB FIXARE
 2. ANSAMBLU CUPLAJ ELASTIC
20. SUPORT ELASTIC CU CLEMÃ
35. BIELETÃ DE DIRECÞIE (ST)
40. BIELETÃ DE DIRECÞIE (DR)
44. BURDUF CREMALIERÃ

Fig. 18 Verificare eroare de asamblare

4. DIAGNOZÃ
4-1. DESCRIERE GENERALÃ

Cum problemele la direcþie implicã mai multe sisteme,
ele trebuie luate în considerare cînd se face diagnoza
în urma unei plîngeri. Pentru a evita sã fiþi induºi în
eroare de un simptom greºit, întotdeauna se face testul
sub sarcinã al vehiculului, împreunã cu clientul dacã este
posibil.

4-2. DIAGNOZÃ GENERALÃ

Se inspecteazã

� Sistemul de servodirecþie pentru a observa dacã
existã pierderi de lichid. De asemenea se verificã
nivelul lichidului de servodirecþie ºi tensionarea
curelei de antrenare a pompei.

MANEVRABILITATE REDUSÃ

Se inspecteazã

� Sistemul hidraulic. Se verificã presiunea din sistem
cu ajutorul unui manometru.

� Reglarea preîncãrcãrii angrenajului.
� Dacã angrenajul este blocat.
� Dacã suporþii de prindere ai casetei sunt slãbiþi.

JOC PREA MARE LA DIRECÞIE

Se inspecteazã

� Dacã rulmentii roþilor sunt uzaþi sau au joc prea mare.
� Dacã suporþii de prindere ai casetei sunt slãbiþi.
� Dacã cuplajul dintre coloanã ºi casetã este slãbit sau

uzat.
� Reglarea preîncãrcãrii angrenajului.
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CREªTERE MOMENTANÃ A EFORTULUI CÎND SE
ROTEªTE VOLANUL REPEDE

Se inspecteazã

� Dacã existã pierderi majore de lichid.

SMUCITURI ALE VOLANULUI CÎND SE ROTEªTE
CU MOTORUL PORNIT (ÎN SPECIAL ÎN TIMPUL
PARCÃRII)

Se inspecteazã

� Dacã presiunea la pompã este corespunzãtoare.
� Dacã distribuitorul funcþioneazã corespunzãtor.
� Dacã existã aer în sistem.

JOC EXCESIV LA VOLAN SAU DIRECÞIE
NECORESPUNZÃTOARE

Se inspecteazã

� Dacã existã aer în sistem.
� Dacã suporþii de prindere ai casetei sunt slãbiþi.
� Cuplajul între coloanã ºi casetã dacã este slãbit.
� Dacã rotulele bieletelor de direcþie sunt slãbite.
� Dacã rulmenþii roþilor sunt uzaþi sau slãbiþi.
� Dacã reglajul prestrîngerii rulmenþilor axiali este slab.

MANEVRABILITATE REDUSÃ (ÎN SPECIAL ÎN
TIMPUL PARCÃRII)

Se inspecteazã

� Cuplajul între coloanã ºi casetã dacã este slãbit sau
uzat.

� Dacã distribuitorul funcþioneazã corespunzãtor.
� Dacã în interiorul pompei curgerea este obturatã.
� Dacã în interiorul pompei debitul este prea mare.
� Dacã existã pierderi la casetã.
� Întinderea curelei de antrenare a pompei.

4-3. DIAGNOSTICARE CREMALIERÃ ªI PIN-
ION LA SERVODIRECÞIE

ªUIERAT
La toate sistemele de servodirecþie existã zgomote
specifice. Unul dintre cele mai comune este un ºuierat
�prietenos pentru pasageri� care se aude cînd volanul
este rotit ºi vehiculul nu se miºcã. Acest ºuierat este ºi
mai evident cînd se roteºte volanul ºi frîna este
acþionatã. Acest sunet este de la fluid hidraulic sub
presiune. Nu existã o relaþie între acest zgomot ºi
performanþele direcþiei.

Important

� Nu se înlocuieºte distribuitorul decît dacã �ºuieratul�
este foarte supãrãtor. Distribuitorul cel nou va avea
ºi el un zgomot specific, ºi nu constituie un remediu.

ZÃNGÃNIT

Se inspecteazã

� Dacã furtunul de presiune atinge caroseria.
� Dacã rotulele bieletelor de direcþie sunt slãbite.
� Dacã suporþii de prindere ai casetei sunt slãbiþi.
� Reglajul preîncãrcãrii angrenajului.

REVENIRE PROASTÃ A VOLANULUI LA CENTRU

Se inspecteazã

� Alinierea roþilor din faþã.
� Dacã rulmenþii roþilor sunt uzaþi.
� Cuplajul între coloana ºi caseta de direcþie dacã este

blocat sau slãbit.
� Dacã rotulele bieletelor de direcþie sunt deteriorate.
� Dacã rotulele braþelor inferioare sunt deteriorate.
� Dacã volanul freacã pe carcasa casetei.
� Dacã rulmenþii arborelui de direcþie sunt prea strînºi

sau înþepeniþi.
� Reglajul casetei de direcþie.
� Dacã distribuitorul este astupat sau funcþioneazã

necorespunzãtor.
� Etanºarea arborelui coloanei de direcþie freacã pe

arbore.
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4. SPECIFICAÞII GENERALE
Lubrifiant ................................................................................ Lichid de servodirecþie B 0401004 DEXRON®II
Capacitate .............................................................................................................................................. 1,0 litri

5. CUPLURI DE STRÎNGERE
Piuliþã de blocare bucºã de reglaj ............................................................................................... 70 Nm
Fixare inferioarã cuplaj elastic ..................................................................................................... 25 Nm
Fixare superioarã la coloanã direcþie .......................................................................................... 25 Nm
ªuruburi bielete de direcþie .......................................................................................................... 90 Nm
Piuliþã blocare pinion ................................................................................................................... 30 Nm
Cuplu rotire pinion ...................................................................................................................... 1,8 Nm
Racorduri conducte lichid servodirecþie pe cilindrul casetei ....................................................... 27 Nm
Racorduri conducte lichid servodirecþie pe distribuitorul casetei ................................................ 18 Nm
Piuliþe cleme suport casetã ......................................................................................................... 38 Nm
ªurub clemã suport casetã .......................................................................................................... 38

Nm
Piuliþã rotulã direcþie .................................................................................................................... 60 Nm
ªuruburi fixare bielete de direcþie ............................................................................................... 20 Nm
Piuliþã tijã piston ........................................................................................................................... 30

Nm
ªurub fixare superioarã cuplaj elastic .......................................................................................... 25

Nm
Piuliþe urechi fixare casetã ........................................................................................................... 22

Nm
ªuruburi amortizoare direcþie ....................................................................................................... 22

Nm
ªurub clemã cuplaj la pinion ....................................................................................................... 22 Nm
ªurub clemã cuplaj la coloana de direcþie .................................................................................. 22 Nm
Conducte servodirecþie tur ºi retur .............................................................................................. 27 Nm
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POMPÃ SERVODIRECÞIE

3) Se strînge ºurubul de fixare.

2-3. AERISIRE SISTEM SERVODIRECÞIE

Dacã s-a intervenit în sistemul hidraulic de servodirecþie,
nu se poate face o citire realã a nivelului lichidului pînã
cînd nu se scoate aerul din sistem. Pentru aceasta se
parcurg urmãtorii paºi:
1) Cu roþile bracate maxim stînga, se completeazã cu

lichid de servodirecþie pînã la reperul �COLD" de pe
indicatorul de nivel.

2) Se porneºte motorul. Cu motorul mergînd la ralenti
accelerat, se reverificã nivelul lichidului. Dacã este
necesar, se completeazã pînã se aduce nivelul la
reperul �COLD".

3. Se aeriseºte sistemul prin bracarea la maxim a roþilor
dintr-o partea în alta fãrã întreruperi. Nivelul lichidului
se va menþine peste plinul pompei, sau la reperul
�COLD". Lichidul cu aer are un aspect uºor cafeniu
sau roºu. Aerul trebuie eliminat din lichid pentru a
obþine o funcþionare normalã a servodirecþiei.

4) Se readuc roþile pe direcþia drept înainte. Se lasã
motorul sã funcþioneze încã douã sau trei minute.

5) Testaþi vehiculul la drum pentru a vã asigura cã
servodirecþia funcþioneazã normal ºi nu are zgomote.

6) Se reverificã nivelul lichidului dupã cum s-a descris
la paºii 1 ºi 2. Asiguraþi-vã cã nivelul lichidului este
în dreptul reperului �HOT" dupã ce sistemul s-a
stabilizat la temperatura normalã de funcþionare.
NOTÃ: La completare sau la schimbare completã a
lichidului, întotdeauna se va folosi lichid de
servodirecþie B0401004, DEXRON II (sau
echivalent). Utilizarea unui alt tip de lichid va
provoca deteriorarea furtunurilor ºi a garniturilor ºi
vor rezulta pierderi de lichid.

2-4. FULIE ANTRENARE POMPÃ
Scule necesare:

Aparat mãsurare întindere curea
Dispozitiv montare fulie
Extractor fulie

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cureaua de pe fulie.
2) Fulia (3 ºuruburi).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Pompa pe motor, dacã, în prealabil, a fost demontatã.
2) Fulia (3 ºuruburi).
3) Cureaua pe fulie.

Se regleazã

� Întinderea curelei.
4) Dacã pompa a fost demontatã de la motor, se va

aerisi sistemul de servodirecþie.

Se inspecteazã

� Dacã existã pierderi.

1. INFORMAÞII GENERALE
1-1. POMPÃ SERVODIRECÞIE

Pompa are rezervorul plasat la distanþã.
În interiorul supapei de control a debitului existã o
supapã de suprapresiune care limiteazã presiunea
pompei.

1-2. ÎNLOCUIRE GARNITURI

Simeringurile, care etanºeazã arbori în miºcare, ºînt
folosite ºi la arborele pompei. Acest tip de garnituri
necesitã un tratament special. La apariþia unor pierderi
în aceastã zonã, întotdeauna se va înlocui simeringul,
dupã inspectarea ºi curãþirea prealabilã a zonei. Dacã
coroziunea în zona de etanºare a simeringului este
uºoarã, suprafaþa axului se va lustrui cu pastã abrazivã.
Axul se va înlocui numai dacã pierderile nu pot fi oprite
prin aceastã lustruire.

2. SERVICE PE VEHICUL
2-1. VERIFICARE NIVEL LICHID ªI

COMPLETARE

Nivelul lichidului de servodirecþie este indicat fie de
reperele de pe rezevor fie de cele de pe indicatorul de
nivel de pe capacul rezervorului.

NOTÃ: La completare sau la schimbarea completã
a lichidului de servodirecþie se va folosi numai tipul
de lichid recomandat. Utilizarea unui alt tip de lichid
va provoca deteriorarea furtunurilor ºi a garniturilor
ºi vor rezulta pierderi de lichid.

Dacã lichidul este încãlzit, aprox. 66°C � cald la palpare,
nivelul sãu trebuie sã fie între reperele �HOT" ºi �COLD".
Dacã lichidul este rece, aprox. 21°C, nivelul sãu trebuie
sã fie între reperele �ADD" ºi �COLD".

2-2. CUREA ANTRENARE POMPÃ

Verificare întindere curea
Sculã necesarã:

Aparat mãsurare întindere curea.

Se mãsoarã

1) Se plaseazã aparatul pe curea.
2) Dacã aparatul nu indicã întinderea corectã, se

regleazã întinderea curelei.

Reglare întindere curea
Sculã necesarã:

Aparat mãsurare întindere curea

Se regleazã

1) Se plaseazã aparatul pe curea.
2) Se slãbeºte ºurubul de fixare ºi se mutã alternatorul

pînã cînd aparatul indicã tensionarea corectã.
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2-5. ANSAMBLU POMPÃ

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cureaua.
2) Fulia pompei de servodirecþie, prin demontare a trei

ºuruburi.
3) Conductele tur ºi retur de la pompã.
4) Capacul superior de la distribuþie, desfãcând nouã

cleme.
5) Pompa.

Se dezasambleazã

� Butucul din pompã.

Se asambleazã

� Butucul în pompã.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Pompa.

Se strâng

� ªuruburile de fixare pompã cu 25 Nm.
2) Capacul superior de la distribuþie, ataºând nouã

cleme.
3) Conductele tur ºi retur la pompã.
4) Fulia pompei de servodirecþie, prin trei ºuruburi.

Se strâng

� ªuruburile cu 27 Nm.
5) Cureaua (vezi procedeul de la �Curea antrenare

pompã� din acest capitol).
6) Se umple pompa cu lichid nou.
7) Se scoate aerul din sistem.

Se inspecteazã

� Dacã existã pierderi. Dacã existã, se remediazã
cauza ºi se scoate aerul din sistem.

3. REPARAÞIE PE COMPONENTE
Pompa de servodirecþie de pe acest vehicul nu este
reparabilã. O pompã defectã se înlocuieºte, nu se
reparã.

Fig. 1 Fixare pompã de servodirecþie
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Fig. 2 Ansamblu pompã servodirecþie

11. ANSAMBLU CARCASÃ POMPÃ
12. ÞEAVÃ RETUR
13. SIMERING
14. ARBORE
15. ANSAMBLU RULMENT CU BILE
16. SIGURANÞÃ INELARÃ
17. RACORD CU GARNITURÃ TORICÃ
18. ANSAMBLU SUPAPÃ DE CONTROL
19. ARC DE FIXARE
20. ªTIFT CENTRARE

 1. SIGURANÞÃ INELARÃ CAPAC
 2. CAPAC
 3. GARNITURÃ TORICÃ
 4. STATOR
 5. ROTOR POMPÃ
 6. PALETE (10)
 7. ªTIFTURI CENTRARE STATOR (2)
 8. PLACÃ DE PRESIUNE
 9. ARC PLACÃ DE PRESIUNE
10. ANSAMBLU MANªON
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4. DIAGNOZÃ
4-1. DESCRIERE GENERALÃ

Cum problemele la direcþie implicã mai multe sisteme,
ele trebuie luate în considerare cînd se face diagnoza
în urma unei plîngeri. Pentru a evita sã fiþi induºi în
eroare de un simptom greºit, întotdeauna se face testul
sub sarcinã al vehiculului, împreunã cu clientul dacã este
posibil.

4-2. DIAGNOZÃ GENERALÃ

Se inspecteazã

� Sistemul de servodirecþie pentru a observa dacã
existã pierderi de lichid. De asemenea se verificã
nivelul lichidului de servodirecþie ºi tensionarea
curelei de antrenare a pompei.

4-3. DIAGNOSTICARE POMPÃ SERVODIRECÞIE

SPUMARE, LICHID DE SERVODIRECÞIE CU
ASPECT LÃPTOS, NIVEL AL LICHIDULUI
NECORESPUNZÃTOR ªI POSIBIL PRESIUNE
SCÃZUTÃ
Acestea pot fi cauzate de prezenþa aerului în sistem ºi
de pierderea lichidului datoratã scãpãrilor interne ale
pompei. Se verificã dacã existã pierderi ºi defectul se
îndepãrteazã. Se aeriseºte sistemul.

Important

� Temperaturile foarte scãzute determinã apariþia
bulelor de aer în sistem dacã nivelul lichidului este
scãzut.

Se inspecteazã

� Se demonteazã pompa de pe vehicul ºi se
inspecteazã carcasa dacã existã pierderi.

� Se verificã dacã existã pierderi interne în pompã.
� Se aeriseºte sistemul.

PRESIUNE SCÃZUTÃ DATORATÃ POMPEI

Se inspecteazã

� Dacã supapa de control este blocatã sau inoperantã.
� Dacã placa de presiune este bine aºezatã pe

garnitura toricã.
� Dacã garnitura toricã este foarte uzatã.
� Dacã placa de presiune, capacul sau rotorul sunt

zgîriate.
� Dacã paletele sunt blocate în lãcaºele rotorului.
� Dacã placa de presiune sau capacul sunt crãpate

sau sparte.
� Dacã existã pierderi interne mari.

PRESIUNE SCÃZUTÃ DATORATÃ CASETEI

Se inspecteazã

� Dacã alezajul carcasei este zgîriat.
� Dacã existã pierderi pe la etanºãrile distribuitorului.

HURUIT LA POMPÃ

Se inspecteazã

� Dacã presiunea în furtunuri sau în casetã este prea
mare datoritã unei strangulãri a circuitului de lichid.

� Dacã placa de presiune, capacul sau rotorul sunt
zgîriate.

� Dacã garnitura toricã este uzatã.

ZGOMOT LA POMPÃ

Se inspecteazã

� Dacã existã aer în sistem.
� Dacã nivelul lichidului este scãzut.
� Dacã pompa este montatã corespunzãtor.

ZÃNGÃNIT LA POMPÃ

Se inspecteazã

� Dacã paletele sunt blocate în lãcaºele rotorului.
� Dacã existã palete incorect instalate.
� Dacã rulmentul cu bile este deteriorat.

FÎªÎIT LA POMPÃ

Se inspecteazã

� Dacã supapa de control este deterioratã.

SCRÎªNITURI LA POMPÃ

Se inspecteazã

� Dacã rulmentul pompei este zgîriat.
� Dacã placa de presiune sau paletele sunt zgîriate.

4-4. PIERDERI LA CASETA DE DIRECÞIE
ªI LA POMPÃ

Procedurã generalã

Se inspecteazã

� Dacã rezervorul este supraplin.
� Dacã existã aer în lichid.
� Conexiunile furtunurilor.

Important

Se verificã punctele exacte de scurgeri.
� Bara de torsiune, axul distribuitor ºi garniturile

regulatorului sunt apropiate. Se poate ca punctul
exact de scurgeri sã nu fie determinat clar.

� Punctul pe unde picurã lichid nu este în mod
necesar ºi punctul de scurgeri al sistemului.
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� Cînd este necesarã o intervenþie:

Se curãþã

� Zona de pierderi, înainte de dezasamblare.

Se monteazã sau se conecteazã

� Garnituri noi.

Se inspecteazã

� Dacã suprafeþele de etanºare ale componentelor
sunt deteriorate.

Se strîng

� ªuruburile la cuplurile specificate, unde este
necesar.

� Pot apare plîngeri asupra sistemului de servofrînã
de forma:
� Scurgeri de lichid pe podeaua garajului.
� Scurgeri de lichid vizibile la casetã sau la pompã.
� Huruit, în special la parcare sau cînd motorul este

rece.
� Direcþia nu mai este asistatã la parcare.
� Efort mare pentru conducere.

Cînd se încearcã depanarea unor astfel de probleme,
se verificã dacã existã pierderi externe ale sistemului
de servodirecþie.
� Pentru o diagnosticare mai amãnunþitã a pierderilor,

a se vedea �Verificare pierderi interne".

Verificare pierderi interne
Scopul procedurii este de a localiza precis locul scurgerii.
Pierderi de tip infiltraþie sunt mai greu de localizat. Pentru
a localiza aceste pierderi, se utilizeazã urmãtoarea
metodã:

Se curãþã

� Cu motorul oprit, se ºterge întregul sistem de
servodirecþie.

Se inspecteazã

1) Nivelul de lichid în rezervorul pompei. Se adaugã
lichid dacã este necesar.

2) Se porneºte motorul. Un asistent va roti volanul de
cîteva ori de la un capãt la celãlalt.

Important

� Volanul nu trebuie þinut la capãt pentru mult timp.
Aceasta poate duce la defectarea pompei.

3) Se gãseºte zona precisã a scurgerii ºi se reparã.

2-7. RECOMANDÃRI PRIVIND ÎNLOCUIREA
GARNITURILOR

Garniturile folosite la etanºarea arborilor în miºcare de
rotaþie necesitã un tratament special. O astfel de
garniturã este utilizatã la caseta de direcþie la arborele
de antrenare a pompei.

Cînd se înlocuieºte o garniturã:
� Se inspecteazã cu atenþie ºi se curãþã suprafeþele

de etanºare.

� Se înlocuieºte arborele numai dacã este extrem de
uzat.

� Dacã existã uzurã uºoarã în zona de contact a
garniturii, se lustruieºte suprafaþa cu pastã abrazivã.

� Arborele se înlocuieºte numai atunci cînd scurgerea
nu poate fi îndepãrtatã prin lustruire cu pastã
abrazivã.

2-8. PROCEDURÃ DE TEST A
SISTEMULUI DE SERVODIRECÞIE

Necesar de scule:
Manometru pentru servodirecþie

Sistemul de servodirecþie poate fi testat cum este descris
mai jos. El poate fi testat ºi cu ajutorul unui dispozitiv
numit �analizor servodirecþie", care mãsoarã atît debitul
cît ºi presiunea.

Se asambleazã

1) Se demonteazã furtunul de presiune de la pompã.
Se utilizeazã un vas mic pentru a recupera
eventualele pierderi.

2) Se conecteazã un furtun de rezervã la pompã.
3) Se conecteazã manometrul între conducta de la

casetã ºi conducta de la pompã.
4) Se deschide supapa de la manometru.
5) Se porneºte motorul. Se lasã sistemul sã ajungã la

temperatura de regim, apoi se verificã nivelul
lichidului ºi se adugã lichid dacã este necesar.

Se mãsoarã

� Presiunea prescrisã a pompei: 552-862 kPa (80-
125 psi).

� Dacã presiunea este mai mare de 1380 kPa (200
psi):
� Se verificã dacã furtunurile nu sunt

restricþionate.
� Se verificã dacã supapa de control de pe

pompã este corect asamblatã.
6) Se închide complet supapa de 3 ori ºi se

înregistreazã presiunea de fiecare datã cînd supapa
este închisã.

OBSERVAÞIE: Nu se lasã supapa închisã mai mult
de 5 secunde. Pompa s-ar putea deteriora.
Presiunea pompei (supapã închisã):

Cel puþin 6895 kPa (1000 psi).
Presiunea pompei (supapã închisã - serie TC):

Cel puþin 8619 kPa (1250 psi).
� Dacã valorile citite sunt suficient de mari, ºi nu

diferã cu mai mult de 345 kPa (50 psi) între ele,
pompa funcþioneazã corect.

� Dacã valorile citite sunt suficient de mari, dar
diferã cu mai mult de 345 kPa (50 psi) între ele,
atunci:

Se curãþã

� Supapa de control, ºi se îndepãrteazã bavurile.
� Se goleºte lichidul din sistem.
� Se dezasambleazã ºi se curãþã pompa ºi

caseta de direcþie, dacã este necesar.
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� Dacã valorile citite sunt mai mici de 6895 kPa
(1000 psi), sau mai mici de 8619 kPa (1250 psi)
la pompele din seria TC, se înlocuieºte supapa
de control ºi apoi se verificã din nou.

� Dacã presiunile sunt încã scãzute, se înlocuiesc
rotorul ºi paletele.

7) Dacã valorile presiunii sunt corespunzãtoare, se lasã
supapa deschisã ºi se roteºte volanul de la un capãt
la altul. Se înregistreazã valorile cele mai mari ale
presiunii.
� Dacã presiunea la ambele capete nu este aceeaºi

cu presiunea maximã a pompei (supapa închisã)
înregistratã la pasul anterior, manometrul are
pierderi interne.

 8)  Se opreºte motorul.
 9)  Se demonteazã manometrul de test.
10) Se reconecteazã furtunul de presiune.
11) Se verificã nivelul de lichid.

A CIRCUIT SPRE CASETÃ
B CIRCUIT SPRE POMPÃ SERVODIRECÞIE

Fig. 3  Manometru pentru servodirecþie

A

B
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A. SE ÎNLOCUIEªTE GARNITURA TORICÃ.
B. SE STRÎNGE RACORDUL CU 27 NM. DACÃ SCURGEREA

NU ESTE OPRITÃ, SE ÎNLOCUIEªTE GARNITURA TORICÃ.
C. SE STRÎNGE RACORDUL CU 75 NM. DACÃ SCURGEREA

NU ESTE OPRITÃ, SE ÎNLOCUIEªTE GARNITURA TORICÃ.
D. DACÃ SE OBSERVÃ PIERDERI LA (1), SE APLICÃ

SOLVENT DE SIGURANÞÃ LOCTITE ªI LOCTITE 290 SAU
ECHIVALENT PE ZONA DE CONEXIUNE ÎNTRE FURTUN
ªI CONDUCTÃ. DACÃ PIERDERILE SUNT LA (2), SE
ÎNLOCUIEªTE CONDUCTA. DACÃ PIERDERILE SUNT LA
(3), SE ÎNLOCUIEªTE FURTUNUL SAU COLIERUL.

E. SE ÎNLOCUIEªTE SIMERINGUL ARBORELUI.  TREBUIE
SÃ VÃ ASIGURAÞI CÃ ARBORELE ESTE CURAT ªI ZONA
DE ETANªARE NU ESTE CIUPITÃ.

F

F
E

E D

D

C

C

B

B
A

A

E

C
B

A

D

Fig. 4  Diagnosticare casetã ºi pompã seria �N� servodirecþie

SE STRÎGE RACORDUL FURTUNULUI CU 27 NM.
DACÃ SCURGEREA NU ESTE OPRITÃ, SE
ÎNLOCUIEªTE GARNITURA TORICÃ. DACÃ
PIERDERILE SUNT DATORATE FILETELOR
DETERIORATE, SE REPARÃ FILETUL
RACORDULUI SAU SE ÎNLOCUIEªTE
FURTUNUL, DUPÃ CUM ESTE CAZUL. DACÃ
FILETELE DE LA CASETÃ SUNT GRAV
DETERIORATE, SE ÎNLOCUIEªTE CASETA.

DACÃ SE OBSERVÃ PIERDERI ÎNTRE
LAMELA DE TORSIUNE ªI AXUL
DISTRIBUITORULUI, SE ÎNLOCUIEªTE
ANSAMBLUL DISTRIBUITOR. SE
ÎNLOCUIESC ªAIBA ªI SIMERINGUL
AXULUI DISTRIBUITORULUI.

SE STRÎGE RACORDUL CONDUCTEI
CU 18 NM. DACÃ SCURGEREA NU
ESTE OPRITÃ, SE ÎNLOCUIESC
AMBELE GARNITURI TORICE. DACÃ
PIERDERILE SUNT DATORATE
FILETELOR DETERIORATE, SE
REPARÃ FILETUL RACORDULUI SAU
SE ÎNLOCUIEªTE CONDUCTA, DUPÃ
CUM ESTE CAZUL. DACÃ FILETELE
DE LA CASETÃ SUNT GRAV DETE-
RIORATE, SE ÎNLOCUIEªTE
CASETA.

DIAGNOSTICARE PIERDERI LA CASETÃ ªI LA POMPÃ SERVODIRECÞIE

DACÃ SE OBSERVÃ PIERDERI LA
DESCHIDEREA DINSPRE ªOFER A
CASETEI, SE ÎNLOCUIEªTE SIMERINGUL
AXULUI PINIONULUI.

DACÃ SE OBSERVÃ PIERDERI LA
CAPÃTUL CILINDRULUI ªI ÞÎªNEªTE
LICHID CÎND VOLANUL ESTE ÎNTORS LA
MAXIM LA STÎNGA, SE ÎNLOCUIEªTE
GARNITURA TIJEI PISTONULUI ªI
GARNITURA TORICÃ.

DACÃ SE OBSERVÃ PIERDERI LA
CAPÃTUL DINSPRE PASAGER, TREBUIE
DEMONTAT CILINDRUL ªI ÎNLOCUITÃ
GARNITURA TORICÃ. SE STRÎGE
RACORDUL CONDUCTEI CU 18 NM. DACÃ
SCURGEREA NU ESTE OPRITÃ, SE
ÎNLOCUIEªTE GARNITURA TORICÃ.

DACÃ PIERDERILE SUNT DATORATE
FILETELOR DETERIORATE, SE
REPARÃ FILETUL RACORDULUI SAU
SE ÎNLOCUIEªTE CONDUCTA. DACÃ
FILETELE DE LA CILINDRU SUNT GRAV
DETERIORATE, SE ÎNLOCUIEªTE
CILINDRUL.

(1) (3)
(2)

POMPÃ SERIA N
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PREGÃTIRE ªI TESTARE

1. SE TAIE COLIERUL CU CARE SE PRINDE FURTUNUL DE RETUR
DE LA CASETÃ LA CONDUCTA DE RETUR DE LA POMPÃ.
COLIERUL SE ARUNCÃ.

2. SE SCOATE FURTUNUL DE RETUR DE PE CONDUCTA DE
RETUR.

3. SE TRCE CAPÃTUL ANSAMBLULUI FURTUN RETUR DE
INTERVENÞIE ªI CONDUCTÃ RETUR PESTE CAPÃTUL
CONDUCTEI DE RETUR DE LA POMPÃ ªI SE PRINDE CU UN
COLIER.

4. SE CONECTEAZÃ RACORDUL ANSAMBLULUI FURTUN RETUR
DE INTERVENÞIE ªI CONDUCTÃ RETUR LA ORIFICIUL DE RETUR
AL CASETEI. SE STRÎNGE CU 27NM.

5. SE DECONECTEAZÃ CONDUCTA DE PRESIUNE DE LA CASETÃ.
6. SE CONECTEAZÃ LA CAPÃTUL EI UN FURTUN DE PRESIUNE

DE LUNGIME CONVENABILÃ. SE STRÎNGE CU 27NM.
7. SE CONECTEAZÃ CELÃLALT CAPÃT AL FURTUNULUI DE

PRESIUNE LA CASETÃ. SE STRÎNGE CU 27NM.
8. SE PORNEªTE MOTORUL ªI SE LASÃ LA RALENTI PENTRU

APROXIMATIV 10 SECUNDE. APOI SE OPREªTE MOTORUL.
9. SE VERIFICÃ NIVELUL LICHIDULUI DE SERVODIRECÞIE ªI SE

COMPLETEAZÃ DACÃ ESTE NECESAR.
10. SE PORNEªTE MOTORUL ªI SE ROTEªTE AXUL PINIONULUI

LA MAXIM ÎN AMBELE PÃRÞI. SE ÞINE LA FIECARE CAPÃT CÎTE
5 SECUNDE.

11. SE OBSERVÃ DACÃ EXISTÃ PUNCTE CU PIERDERI ªI SE
REPARÃ DACÃ ESTE NECESAR.

12. UTILIZÎND ACEST MONTAJ SE POT FACE ªI VERIFICÃRI DE
PRESIUNE ªI DEBIT.

TEST PIERDERI CASETÃ SERVODIRECÞIE CU CASETA DEMONTATÃ DE PE VEHICUL � TIPIC

CONDUCTÃ RETUR

PIESE NECESARE

COLIER PENTRU FURTUN

CONDUCTÃ DE PRESIUNE

CONDUCTÃ DE RETUR MODIFICATÃ SAU O
ÞEAVÃ DE OÞEL DE 3/8" LUNGÃ DE 67 MM

REINSTALARE

1. SE DECONECTEAZÃ FURTUNUL DE PRESIUNE ªI FURTUNUL
DE RETUR DE INTERVENÞIE DE LA CONDUCTELE DE PE
VEHICUL.

2. SE CONECTEAZÃ FURTUNURILE DE PRESIUNE ªI RETUR
ORIGINALE PE VEHICUL.

3. SE DECONECTEAZÃ FURTUNUL DE PRESIUNE ªI FURTUNUL
DE RETUR DE INTERVENÞIE DE LA CASETÃ.

4. SE INSTALEAZÃ ANSAMBLUL CASETÃ PE VEHICUL ªI SE
CONECTEAZÃ CONDUCTELE DE PRESIUNE ªI DE RETUR.

5. SE PORNEªTE MOTORUL ªI SE LASÃ LA RALENTI PENTRU 10
SECUNDE.

6. SE OPREªTE MOTORUL ªI SE VERIFICÃ NIVELUL LICHIDULUI
DE SERVODIRECÞIE. SE ADAUGÃ LICHID DACÃ ESTE NECESAR.

FURTUN RETUR DE INTERVENÞIE100 CM

COLIER

SE DEMONTEAZÃ ROTULELE ªI
BURDUFURILE

BANC

FURTUN DE
RETUR

ANSAMBLU CASETÃ DE
DIRECÞIE

FURTUN DE RETUR

FURTUN DE PRESIUNE

RACORD
CONDUCTE DE PRESIUNE

CONDUCTÃ DE RETUR

Fig. 5  Test pierderi casetã servodirecþie cu caseta demontatã de pe vehicul � tipic
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4. SPECIFICAÞII

Lubrifiant ........................................................... Lichid de servodirecþie B 0401004, DEXRON II
Capacitate .......................................................................................................................... 1,0 litri

5. CUPLURI DE STRÎNGERE

ªuruburi fixare pompã servodirecþie ................................................................................. 25 Nm
ªuruburi fulie pompã servodirecþie .................................................................................... 27 Nm
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VOLAN ªI COLOANÃ DE DIRECÞIE

1. DESCRIERE GENERALÃ
Coloana de direcþie aduce trei îmbunãtãþiri majore la
sistemul de direcþie:
� Coloana este absorbant de energie. Coloana este

proiectatã sã se comprime în cazul unei coliziuni
frontale pentru a micºora ºansa accidentãrii ºoferului.

� Contactul de aprindere ºi dispozitivul de blocare sunt
montate pe coloanã.

� Cu dispozitivul de blocare montat pe coloanã,
funcþionarea direcþiei ºi a aprinderii poate fi blocatã
pentru a împiedica furtul vehiculului.

Manetele de pe coloanã asigurã comenzile pentru
semnalizare schimbare direcþie de mers, faruri,
ºtergãtoare ºi spãlãtor parbriz.
Coloana poate fi dezasamblatã ºi reasamblatã cu
uºurinþã.

Important

Pentru a asigura absorbirea energiei, este important a
se folosi numai ºuruburile, prezoanele ºi piuliþele indicate
de proiectant ºi trebuie sã fie strânse la cuplurile
specificate. La reasamblare, toate locurile de frecare se
ung cu vaselinã pe bazã de litiu.
La demontarea de pe vehicul a ansamblului coloanã,
acesta se va manipula cu grijã. Piesele de plastic care
menþin rigiditatea coloanei pot fi tãiate sau slãbite prin:
folosirea unui extractor de volan, altul decât cel
recomandat în acest manual, lovirea puternicã la capãtul
axului, sprijinirea pe ansamblu, sau dacã ansamblul este
lãsat sã cadã.

1-1. SISTEM DE BLOCARE A CONTACTULUI
APRINDERII

Fig 4

Toate modelele de cutii de viteze automate cu
schimbãtorul la podea, folosesc un sistem de blocare
pe poziþia �Parcare�. Acest sistem foloseºte un cablu
de acþionare care este prins la un capãt de levierul de
selectare poziþii, iar la celãlalt de prinderea pe coloanã
a contactului aprinderii, unde acþioneazã un ºtift de
blocare. ªtiftul de blocare agaþã un element mobil al
contactului aprinderii când schimbãtorul de viteze este
în poziþia �R", �N" sau �D" ºi nu-i permite trecerea în
poziþia �Blocat�. Când schimbãtorul de viteze este în
poziþia �P", ºtiftul elibereazã elementul mobil ºi îl mutã
în poziþia �Blocat�. Cu schimbãtorul de viteze în �P" ºi
elementul mobil al contactului aprinderii pe �Blocat",
ºtiftul de blocare va bloca o camã de pe cablul flexibil ºi
va împiedica mutarea schimbãtorului într-o altã poziþie.
La cutia de viteze manualã, este folositã o coloanã care
elibereazã cheia. Este folosit un întrerupãtor pe
pornire la ambreiaj, astfel încât pedala de ambreiaj
trebuie apãsatã înaintea pornirii motorului.

2. SERVICE PE VEHICUL
2-1. MANETÃ COMUTATOR

SEMNALIZARE SCHIMBARE DIRECÞIE
ªI/SAU ªTERGÃTOARE PARBRIZ

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul de la borna negativã a bateriei.
2) Cochila inferioarã.
3) ªuruburile din ambele pãrþi laterale ale cochilei

superioare. Se roteºte volanul cu 90° spre stânga
sau spre dreapta pentru a avea acces.

4) Trei ºuruburi de la cochila inferioarã. Se trage capãtul
manetei de deblocare ºi se deºurubeazã maneta de
înclinare volan, dacã este astfel echipat.

5) Se desprinde comutatorul din carcasã prin împingere
în cele douã table de pe pãrþile laterale ale
comutatorului ºi se scot conectorii electrici.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Conectorii electrici la comutator ºi se introduce
comutatorul la loc în carcasã.

2) Cochila superioarã.
3) Maneta de deblocare ºi maneta de înclinare volan,

dacã este astfel echipat.
4) Cochila inferioarã.
5) Cablul la borna negativã baterie.

A. VOLAN
B. COCHILE INFERIOARÃ ªI SUPERIOARÃ ALE COLOANEI DE

DIRECÞIE

A

B

2-2. VOLAN

Sculã necesarã:
Extractor volan KM-210A

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 3)

1) Cablul de la borna negativã a bateriei.
2) Capacul avertizorului sonor de pe volan ºi contactele.

Fig. 1 Cochile comutator ºi manetã
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KM-210A

Fig. 3 Demontare volan

A. PIEDICÃ ARC (NU ESTE ARÃTATÃ)
B. ORICE SCULÃ ADECVATÃ
C. ªURUB FIXARE CONTACT APRINDERE

A

B

C

Fig. 4 Demontare yalã blocare contact aprindere

A

B

C

3) Piuliþa ºi siguranþa. Se marcheazã reperele de pe
volan ºi de pe coloana de direcþie.

4) Volanul folosind scula KM-210A.
5) Se desface inelul de contact de pe coloana direcþiei

dacã e necesar.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Inelul de contact dacã e necesar.
2) Se aliniazã reperele de pe volan ºi de pe coloana de

direcþie. Dispozitivul de readucere a manetei de
semnalizare se aflã în partea stîngã a volanului.

3) Siguranþa ºi piuliþa.

Se strînge

� Piuliþa de fixare volan cu 17 Nm.
4) Se îndoaie tablele de fixare.
5) Contactele avertizorului sonor ºi capacul.

2-3. CONTACT APRINDERE ªI YALÃ DE
BLOCARE A ACESTUIA

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 4 ºi
5)

1) Cablul de la borna negativã a bateriei.
2) Cochila inferioarã.
3) Capacele coloanei de direcþie pentru comutatoarele

de semnalizare schimbare direcþie ºi ºtergãtoare
parbriz (5 ºuruburi).

4) Yala de blocare, dupã cum urmeazã:
a. Cu cheia în yalã, se roteºte în poziþia II.
b. Se apasã în jos piedica arcului.
c. Se scoate yala.

5) Contactul de aprindere. Se deconecteazã cablurile
ºi se scoate ºurubul marcat.

A. VOLAN
B. CLEMÃ(SE APASÃ PE  EA PT  A SCOATE  COMUTATORUL/MANETA)
C. COMUTATOR/MANETÃ SEMNALIZARE DIRECÞIE

Fig. 2 Cleme eliberare comutator semnalizare direcþie

Se monteazã sau se conecteazã

1) Cablul la borna negativã a bateriei.
2) Contactul de aprindere, cablurile ºi ºurubul marcat.
3) Yala de blocare.
4) Capacele coloanei de direcþie, inferior ºi superior.
5) Cochila inferioarã.

2-4. CUPLAJ FLEXIBIL

Acest subcapitol este descris la �Ansamblu cuplaj
elastic".
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2-5. COLOANÃ DE DIRECÞIE

Fig 6 ºi 7

Important

Se demonteazã coloana de direcþie numai dacã:
� Trebuie înlocuitã coloana de direcþie.
� Trebuie înlocuite carcasa coloanei ºi yala de blocare

a aprinderii.
� Este cazul unor operaþii care necesitã demontarea

coloanei de direcþie.

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul de la borna negativã a bateriei.
2) Manetele comutatoarelor. Consultaþi �Manetã

comutator semnalizare schimbare direcþie ºi/sau
ºtergãtoare parbriz" din acest capitol.

3) Conectorii cablurilor.
4) Cablul acþionare blocare în poziþia �P� (cutia de viteze

automatã).

Se regleazã

� Direcþia pentru mers drept înainte.
5) ªurubul de fixare cuplaj elastic pe arborele de

direcþie.
6) ªurubul de la prinderea inferioarã ansamblu manta

de panoul de bord.
7) Placa spintecatã de sub panoul de bord.

� Se puncteazã centrul ºurubului cu cap fals de
forfecare stâng.

� Se gãureºte cu un burghiu de 3,2 mm.
� Se introduce extractorul de ºuruburi nr. 1411 în

gaurã ºi se deºurubeazã ºurubul cu cap fals de
forfecare.

8) Se scoate ansamblul coloanã de direcþie din fixarea
cuplajului elastic ºi se aºeazã, cu grijã, jos.

A. ªAIBÃ ªURUB CU CAP FALS DE FORFECARE
B. ªURUB CU CAP FALS DE FORFECARE
C. ANSAMBLU MANTA COLOANÃ DE DIRECÞIE

A. ANSAMBLU MANTA COLOANÃ DIRECÞIE
B. ANSAMBLU ARBORE COLOANÃ DIRECÞIE
C. BUCªÃ DE CENTRARE
D. ªURUB FIXARE

Fig. 6 Prindere arbore direcþie în cuplajul elastic

A

A

B

C

D

A

B

C

A. ªURUB MARCAT

Fig. 5 Demontare contact aprindere

Fig. 7 ªurub cu cap fals de forfecare coloanã de
direcþie

Se monteazã sau se conecteazã

� Se centreazã spiþele opuse ale volanului iar cea din
mijloc îndreptatã în jos (poziþia de mers drept înainte).

� Se plaseazã bucºa de centrare pe coloana de
direcþie.

� Se regleazã caseta de direcþie pentru mers drept
înainte. Consultaþi capitolul �Servodirecþie", fig 22÷25,
sau capitolul �Mecanism pinion cremalierã acþionat
manual", fig 18÷20.

� Se poziþioneazã cuplajul elastic cu ºurubul de fixare
a arborelui de direcþie în partea de sus ºi orizontal.
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1) Se introduce, cu grijã, arborele de direcþie în fixarea
cuplajului.

Important

� Se va sprijini ansamblul coloanã de direcþie pînã
la strîngerea ºuruburilor cu cap fals de forfecare.
Nu se va lãsa ansamblul coloanã de direcþie sã
stea nesprijinit.

2) Fãrã strîngere urmãtoarele elemente:
� Placa spintecatã la panoul de bord.
� ªurubul de prindere inferioarã ansamblu manta

coloanã de direcþie la panoul de bord.
� ªurubul de strîngere arbore direcþie în cuplajul

elastic. Se introduce mai întîi în gaura nefiletatã
a cuplajului.

Se strînge

� ªurubul de prindere inferioarã ansamblu manta
coloanã de direcþie, dupã specificaþie.

� ªurubul cu cap fals de forfecare din partea stîngã,
dupã specificaþie.

� Piuliþa cu autoblocare nouã (ºi ºaiba) pe dreapta,
dupã specificaþie.

3) Se împinge în sus arborele de direcþie pînã cînd
opritorul atinge rulmentul cu bile.

Se strînge

� ªurubul de fixare cu 25 Nm.
4) Se scoate bucºa de centrare de pe coloana de

direcþie. Se permite ca bucºa sã rãmînã pe arborele
de direcþie.

5) Se conecteazã conectorii electrici.
6) Se monteazã cablul de acþionãre a blocãrii pentru

poziþia �P� (cutie de viteze automatã).
7) Se monteazã comutatoarele. Consultaþi �Manetã

comutator semnalizare schimbare direcþie ºi/sau
ºtergãtoare parbriz" din acest capitol.

Se inspecteazã

� Direcþia pentru poziþia de mers drept înainte.
Consultaþi  capitolele �Servodirecþie" sau
�Mecanism pinion cremalierã acþionat manual".

8) Se conecteazã cablul la borna negativã a bateriei.
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REPARAÞIE PE COMPONENTE

7) Ansamblul carcasã comutator semnalizare direcþie
(5).

8) Se pune yala de blocare pe poziþia �GARAJ".
9) Ansamblul arbore de direcþie (15) pe la capãtul

inferior al ansamblului manta (10).
10) ªurubul cu cap fals de forfecare (7), ºaiba ºurubului

cu cap fals de forfecare (8) ºi carcasa contact
aprindere (12) dupã cum urmeazã:

� Se gãuresc capetele ºuruburilor cu cap fals de
forfecare (7) mai adînc faþã de ºaibele (8) cu un
burghiu de 6,5 mm (Vezi Fig 9).

� Se separã ºaibele (8) ºi carcasa (12) de carcasa
coloanei (9).

� Se scot capetele filetate ale ºuruburilor cu cap fals
de forfecare (7) din carcasa (12) cu un cleºte cu
blocare.

Important

Dupã gãurire, toate aºchiile rezultate se vor
îndepãrta.

11) Yala de blocare din carcasa (12).
12) ªurubul de fixare contact aprindere (13).

 8. ªAIBÃ, ªURUB CU CAP FALS DE FORFECARE
 9. CARCASÃ COLOANÃ DE DIRECÞIE
10. ANSAMBLU MANTA COLOANÃ DE DIRECÞIE
11. BUCªÃ DE CENTRARE
12. ANSAMBLU CARCASÃ CONTACT APRINDERE
13. ªURUB FIXARE CONTACT APRINDERE
14. ANSAMBLU CONTACT APRINDERE
15. ANSAMBLU  ARBORE DE DIRECÞIE

 1. PIULIÞÃ HEXAGONALÃ
 2. ARC, PE CAPÃTUL SUPERIOR AL ARBORELUI DE DIRECÞIE
 3. ªAIBÃ
 4. ªURUB CU CAP IMBUS
 5. ANSAMBLU CARCASÃ COMUTATOR SEMNALIZARE SCHIMBARE

DIRECÞIE
 6. ªURUB CU CAP FALS DE FORFECARE
 7. ªURUB CU CAP FALS DE FORFECARE

2-6. ANSAMBLU CARCASÃ COMUTATOR
SEMNALIZARE SCHIMBARE DIRECÞIE,
ANSAMBLU ARBORE DIRECÞIE,
ANSAMBLU CARCASÃ CONTACT
APRINDERE ªI CARCASÃ COLOANÃ
DE DIRECÞIE (ARBORE DIRECÞIE
SIMPLU)

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 8, 9
ºi 10)

1) Volanul de pe coloana de direcþie � Vezi �Volan".
2) Coloana de direcþie de pe vehicul � Vezi �Coloanã

de direcþie".
3) Bucºa de centrare (11) de la capãtul inferior al

arborelui de direcþie (15), dacã nu a fost demontat
anterior.

4) Arcul (2) din capãtul superior al arborelui de direcþie.
5) ªaiba (3).
6) ªurubul cu cap imbus (4).

Fig. 8 Coloanã de direcþie standard � Schimbãtor de viteze la podea, CVA, CVM

11
10

9
8

7 6

5 1
2

3
4

12
13

14

15
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13) Ansamblul contact aprindere (14).
14) ªuruburile cu cap fals de forfecare (6) ºi carcasa

coloanã (9) dupã cum urmeazã:
� Se gãuresc capetele ºuruburilor cu cap fals de

forfecare (6) cu un burghiu de 8,0 mm.
� Se separã carcasa (9) a coloanei de ansamblul

manta (10).
� Se scot capetele filetate ale ºuruburilor cu cap fals

de forfecare (6) din ansamblu manta (10) cu un
cleºte cu blocare.

Important

Dupã gãurire, toate aºchiile rezultate trebuie
îndepãrtate.

Se monteazã sau se conecteazã

Important

� Toate elementele de strîngere de la paºii
urmãtori, trebuie sã fie bine aºezate, înaintea
strîngerii la cuplu.

1) Carcasa coloanã (9) la ansamblu manta (10) cu
ºuruburile cu cap fals de forfecare (6) ºi se strîng
pînã la forfecarea capului fals (aproximativ 15 Nm).

Important

� Pentru a asigura alinierea dintre tãbliþa yalei de
blocare ºi niºa contactului aprinderii, yala de
blocare ºi contactul aprinderii (14) trebuie sã se
afle în poziþia �GARAJ" înainte de montare.

2) Contactul de aprindere (14) în carcasa (12).
Asiguraþi-vã cã ºtiftul de fixare intrã în urechea
contactului aprinderii (14).

3) ªurubul (13) de fixare contact aprindere ºi se strînge
la mînã (aproximativ 0,3 Nm).

4) Yala de blocare în carcasa (12) a contactului
aprinderii.

5) Carcasa contactului de aprindere (12) la carcasa (9)
a coloanei de direcþie, cu ºaibele (8) ºi ºuruburile
cu cap fals de forfecare (7). Se strîng ºuruburile cu
cap fals de forfecare (7) pînã la separarea capului
fals de corp (aproximativ 11 Nm).

6) Se poziþioneazã yala de blocare în poziþia �GARAJ".
7) Ansamblul arbore direcþie (15) pe la capãtul inferior

al ansamblului manta (10) pînã intrã complet.
8) Se poziþioneazã yala de blocare în poziþia �B" ºi se

scoate cheia.
9) Se roteºte arborele de direcþie (15) pînã cînd ºtiftul

de blocare intrã ºi blocheazã arborele în poziþie.
10) Carcasa (5) a comutatorului semnalizare schimbare

direcþie pe carcasa (9) a coloanei de direcþie prin
ºuruburile cu cap imbus (4) ºi se strîng la un cuplu
de 3,4 Nm.

11) Bucºa de centrare (11) peste capãtul inferior al
arborelui de direcþie (15) ºi în capãtul inferior al
ansamblului manta.

12) Coloana de direcþie pe vehicul � Vezi �Coloanã de
direcþie".

Important

� Dupã ce coloana de direcþie este montatã la
caseta de direcþie, se trage afarã bucºa de
centrare (11) din ansamblul manta (10) ºi se lasã
pe arborele de direcþie (15) pentru o folosire
ulterioarã.

13) ªaiba (3) ºi arcul (2) la capãtul superior al arborelui
de direcþie (15).

14) Volanul pe arborele de direcþie (15) cu piuliþa
hexagonalã (1) ºi se strînge la un cuplu de 17 Nm-
Vezi �Volan".

 7. ªURUB CU CAP FALS DE FORFECARE
 9. CARCASÃ COLOANÃ DE DIRECÞIE
12. ANSAMBLU CARCASÃ CONTACT APRINDERE

7

9

12

BURGHIU DE 6,5 MM

SE GÃUREªTE ªURUBUL CU
CAP FALS DE FORFECARE ªI SE
ÎNDEPÃRTEAZÃ TOATE
AªCHIILE DE METAL

12. ANSAMBLU CARCASÃ CONTACT APRINDERE
13. ªURUB FIXARE CONTACT APRINDERE
14. ANSAMBLU CONTACT APRINDERE

12

13

14
URECHI

ªTIFT

Fig. 9 Demontare ºurub cu cap fals de forfecare

Fig. 10 Montare contact aprindere
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Fig. 11 Coloanã de direcþie reglabilã � schimbãtor de viteze la podea, CVA, CVM

 1. PIULIÞÃ HEXAGONALÃ
 2. ARC  PENTRU  CAMA DE REVENIRE
 3. SIGURANÞÃ INELARÃ
 4. BUCªÃ FIXARE ARC
 5. ARC RULMENT SUPERIOR
 6. ªURUB CU CAP IMBUS
 7. ANSAMBLU CARCASÃ COMUTATOR SEMNALIZARE
 8. SCAUN CÃMAªÃ INTERIOARÃ RULMENT
 9. CÃMAªÃ INTERIOARÃ RULMENT
10. ªURUB CU CAP FALS DE FORFECARE
11. ªAIBÃ
12. ANSAMBLU CARCASÃ COLOANÃ DE DIRECÞIE
13. BOLÞ PIVOTANT
14. ANSAMBLU CARCASÃ CONTACT APRINDERE

15. ANSAMBLU CONTACT APRINDERE
16. ªURUB FIXARE CONTACT APRINDERE
17. ARC VOLAN REGLABIL
18. BUCªÃ FIXARE ARC
19. ANSAMBLU ARBORE DE DIRECÞIE CU ARTICULAÞIE
20. SUBANSAMBLU SUPERIOR ARBORE DIRECÞIE ªI LAGÃR
21. SEMISFERÃ DE CENTRARE
22. ARC DE PRESTRÎNGERE A ARTICULAÞIEI
23. SUBANSAMBLU INFERIOR ARBORE DIRECÞIE
24. TAMPON AMORTIZOR REGLABIL
25. ªURUB SUPORT
26. SUPORT CARCASÃ COLOANÃ DE DIRECÞIE
27. ANSAMBLU MANTA COLOANÃ DE DIRECÞIE
28. BUCªÃ DE CENTRARE (NU ESTE ARÃTATÃ)

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

13

18

19

20

22
21

23

24

25
26

27

17

21
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2-7. ANSAMBLU CARCASÃ COMUTATOR
SEMNALIZARE SCHIMBARE DIRECÞIE,
ANSAMBLU ARBORE DIRECÞIE,
ANSAMBLU CARCASÃ CONTACT
APRINDERE ªI CARCASÃ COLOANÃ
DE DIRECÞIE (ARBORE DIRECÞIE CU
ARTICULAÞIE)

Se demonteazã sau se deconecteazã (Fig 11 la
14)

Scule necesare:
Adaptor placã de blocare
Dispozitiv comprimare placã de blocare
Extractor bolþ pivotant

1) Volanul de pe coloana de direcþie � Vezi �Volan".
2) Coloana de direcþie de pe vehicul � Vezi �Coloanã

de direcþie".
3) Bucºa de centrare (28) de la capãtul inferior al

arborelui de direcþie (19) dacã nu a fost demontat
anterior.

4) Arcul (2) pentru cama de revenire de la capãtul
superior al ansamblului arbore de direcþie (19) dacã
nu a fost demontat anterior.

5) ªuruburile cu cap imbus (6).
6) Ansamblul carcasã comutator semnalizare direcþie

(7).
7) Se apasã bucºa de fixare arc (4) ºi se comprimã

arcul (5) al rulmentului superior.
8) Siguranþa inelarã (3), bucºa de fixare arc (4), arcul

(5) al rulmentului superior, scaunul (8) al cãmaºii
interioare ºi cãmaºa interioarã (9).

9) Se trage de levierul coloanei reglabile ºi se scoate
aceasta în întregime.

10) Se introduce o ºurubelniþã cu cap cruce în orificiul
de formã pãtratã din bucºa (18) de fixare arc, se
apasã ºi se roteºte spre stînga pentru a elibera
bucºa (18) ºi arcul (17) al volanului.

11) Bucºa (18) de fixare arc ºi arcul reglabil (17).
12) Cele douã bolþuri pivotante (13).
13) Se poziþioneazã cilindrul de blocare pe poziþia �II".
14) Se trage de maneta de reglare pentru a elibera

carcasa (12) a coloanei ºi se scoate aceasta din
suportul (26) al carcasei.

15) ªuruburile cu cap fals de forfecare (10), ºaibele lor
(11) ºi carcasa (14) a contactului de aprindere din
carcasa (12) a coloanei, dupã cum urmeazã:

� Se gãuresc capetele ºuruburilor cu cap fals de
forfecare (10) mai adînc faþã de ºaibele (11) cu
un burghiu de 6,5 mm (Vezi Fig 14).

� Se separã ºaibele (11) ºi carcasa (14) de carcasa
(12) coloanei.

� Se scot capetele filetate ale ºuruburilor cu cap fals
de forfecare (10) din carcasa (14) cu un cleºte
cu blocare.

Important

� Dupã gãurire, toate aºchiile rezultate se vor îndepãrta.
16) Yala de blocare din carcasa (14).
17) ªurubul (16) de fixare contact aprindere.
18) Ansamblul contact aprindere (15).
19) Ansamblul arbore direcþie (19) din suportul (26) al

carcasei.

20

3

Fig. 12 Montare ºi demontare siguranþã inelarã

 3. SIGURANÞÃ INELARÃ
20. SUBANSAMBLU SUPERIOR ARBORE DIRECÞIE

12

13

Fig. 13 Demontare bolþ pivotant

12. ANSAMBLU CARCASÃ COLOANÃ DE DIRECÞIE
13. BOLÞ PIVOTANT

10. ªURUB CU CAP FALS DE FORFECARE
12. CARCASÃ COLOANÃ DE DIRECÞIE
14. ANSAMBLU CARCASÃ CONTACT APRINDERE

10

12

14

BURGHIU DE 6,5 MM

SE GÃUREªTE ªURUBUL CU
CAP FALS DE FORFECARE ªI
SE ÎNDEPÃRTEAZÃ TOATE
AªCHIILE DE METAL

Fig. 14 Demontare ºurub cu cap fals de forfecare
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20. SUBANSABLU ARBORE SUPERIOR ªI LAGÃR
21. SEMISFERE DE CENTRARE
22. ARC PRESTRÎNGERE ARTICULAÞIE
23. SUBANSAMBLU INFERIOR ARBORE DIRECÞIE

20

21
22

23

21

CRESTÃTURI

SE ÎNCLINÃ 90° ªI SE SEPARÃ

      SE ROTESC
SEMISFERE-
LE 90° ªI SE
RIDICÃ

Se dezasambleazã (Fig 15)

� Dupã necesitate, ansamblul arbore direcþie (19)
poate fi reparat, dupã cum urmeazã:

Important

Înaintea separãrii arborelui superior (20) ºi a celui
inferior (23), se va observa interpoziþionarea dintre
arborele superior ºi locaºul bolþului de blocare,
poziþia orei 12 ºi poziþia ºanþului de blocare a
arborelui inferior, poziþia orei 7. Se va reþine
aceastã interpoziþionare pentru o bunã
reasamblare.

- Se poziþioneazã arborele superior (20) la 90° faþã
de arborele inferior (23) ºi se separã (Vezi Fig
15).

- Se rotesc semisferele de centrare (21) cu 90° ºi
se demonteazã de la arborele superior (20).

- Se separã semisferele (21) ºi arcul de
prestrîngere (22) al articulaþiei.

Se asambleazã (Fig 15 ºi 16)

1) Se ung cele douã semisfere (21) ºi arcul de
prestrîngere (22) cu vaselinã pe bazã de litiu.

2) Arcul (22) între semisferele (21) cu capetele (arcului)
între crestãturi (Vezi Fig 15).

3) Se unge capãtul sferic al arborelui superior (20) cu
vaselinã pe bazã de litiu.
� Semisferele (21) în arborele superior (20) ºi se

rotesc semisferele cu 90°.
4) Se unge capãtul sferic al arborelui superior (23) cu

20

20

23

23

20. SUBANSAMBLU SUPERIOR ARBORE DIRECÞIE ªI LAGÃR
23. SUBANSAMBLU INFERIOR ARBORE DIRECÞIE

ªANÞ ªURUB FIXARE

POZIÞIA OREI  7

POZIÞIA OREI 12
LOCAª BOLÞ BLOCARE

LOCAª BOLÞ BLOCARE

Fig. 16 Interpoziþionare corectã între arborii superior ºi inferior

Fig. 15 Poziþionare arbore de direcþie ºi semisfere de
centrare

ªANÞ ªURUB FIXARE
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1415

16

ªTIFT

URECHI

vaselinã pe bazã de litiu.

Important

Pentru a asigura o funcþionare corectã, se aliniazã
arborele superior (20) ºi cel inferior (23) dupã cum
urmeazã:

- Se plaseazã ºanþul pentru bolþul de blocare de
pe arborele superior (20) la poziþia orei 12.

- ªanþul ºurubului de fixare de pe arborele inferior
(23) trebuie sã fie în poziþia orei 7 (Fig 16).

5) Se poziþioneazã arborele superior (20) la 90° faþã de
arborele inferior (23) (Fig 15).
� Arborele superior (20) la arbore inferior (23) ºi se

strînge.

Se monteazã sau se conecteazã (Fig 11, 12 ºi
17)

Important

Toate elementele de strîngere de la paºii
urmãtori, trebuie sã fie bine aºezate, înainte
strîngerii la cuplu.

1) Suportul (26) al carcasei la ansamblu manta (27) cu
ºuruburile (25) ce se strîng cu un cuplu de 16 Nm.

2) Tamponul amortizor reglabil (24) la suportul (26) al
carcasei ºi se introduce în poziþie.

3) Ansamblul arbore direcþie (19) în suportul (26) al
carcasei.

4) Se ung ambii rulmenþi din carcasa (12) a coloanei
cu vaselinã pe bazã de litiu.
� Carcasa (12) a coloanei pe ansamblu arbore (19)

ºi pe suportul (26) al carcasei.
5) Se ung bolþurile pivotante (13) cu vaselinã pe bazã

de litiu.
� Cele douã bolþuri (13) se introduc complet în

carcasa (12).

Important

� Bolþurile pivotante (13) trebuie sã fie fixate în carcasa
(12) dupã montare. Se fixeazã fiecare bolþ pivotant
la trei distanþe egal depãrtate, cu un dorn chernãr.

6) Se trage levierul de reglare pe carcasa (12) ºi coloana
reglabilã pe toatã lungimea în sus.

7) Se unge arcul reglabil (17) cu vaselinã pe bazã de
litiu.

8) Arcul reglabil (17) cu bucºa (18) de fixare arc dupã
cum urmeazã:
- Asiguraþi-vã cã arcul (17) cuprinde locaºul plãcuþei

de asigurare de pe suportul (26) al carcasei.
- Se introduce o ºurubelniþã cu cap cruce în orificiul

pãtrat din bucºa de fixare (18), se apasã în jos ºi
se roteºte spre dreapta pentru a fi blocat în poziþie.

Important

Pentru a asigura alinierea dintre tãbliþa yalei de
blocare ºi niºa contactului aprinderii, yala de
blocare ºi contactul aprinderii (15) trebuie sã se
afle în poziþia �II" înainte de montare.

 9) Contactul de aprindere (15) în carcasa sa (14).
Asiguraþi-vã cã ºtiftul de fixare intrã în urechea
contactului (15).

10) ªurubul (16) de fixare contact aprindere ºi se strînge
la mînã (aproximativ 0,3 Nm).

11) Yala de blocare în carcasa (14) a contactului
aprinderii.

12) Carcasa (14) a contactului aprinderii la carcasa (12)
a coloanei cu ºaibele (11) ºi ºuruburile cu cap fals
de forfecare (10). Se strîng ºuruburile (10) pînã la
forfecarea capului fals (aproximativ 11 Nm).

13) Se poziþioneazã yala de blocare pe poziþia �B" ºi se
scoate cheia.

14) Se roteºte ansamblul arbore direcþie (19) pînã la
cuplarea bolþului de blocare cînd arborele de direcþie
este blocat în poziþie.

15) Cãmaºa interioarã (9), scaunul (8) al cãmaºii
interioare, arcul (5) al rulmentului superior ºi bucºa
(4) fixare arc.

16) Se apasã pe bucºa (4) ºi se comprimã arcul (5)
(Vezi Fig 12).

17) Siguranþa inelarã (3) în ºanþul de pe arborele
superior (20).

18) Carcasa (7) a comutatorului semnalizare schimbare
direcþie la carcasa (12) a coloanei prin ºuruburile cu
cap imbus (6) care se strîng la un cuplu de 3,4 Nm.

19) Bucºa de centrare (28) pe capãtul inferior al arborelui
de direcþie (23) ºi în ansamblul manta (27) pe la
capãtul inferior.

20) Coloana de direcþie pe vehicul - Vezi �Coloanã de
direcþie".

Important

� Dupã ce coloana de direcþie este montatã la axul
pinionului cremalierã, se trage afarã bucºa de
centrare (28) din ansamblul manta (27) ºi se lasã
pe arborele de direcþie (19) pentru o folosire
ulterioarã.

21) Arcul (2) pentru cama de revenire ºi volanul pe
arborele de direcþie (20) cu piuliþa hexagonalã (1) ºi
se strînge la un cuplu de 17 Nm - Vezi �Volan".

14. ANSAMBLU CARCASÃ CONTACT APRINDERE
15. ANSAMBLU CONTACT APRINDERE
16. ªURUB FIXARE CONTACT APRINDERE

Fig. 17 Montare contact aprindere
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3. CUPLURI DE STRÎNGERE

ªurub fixare coloanã direcþie de panoul de bord ....................................................................... 22 Nm
Piuliþã de fixare volan pe arborele coloanei de direcþie ............................................................. 17 Nm
ªurub fixare cuplaj elastic .......................................................................................................... 25 Nm
ªuruburi fixare carcasã comutator semnalizare schimbare direcþie de coloana de direcþie .... 3,4 Nm
ªuruburi fixare suport carcasã pe ansamblul manta ................................................................. 16 Nm

4. SCULE SPECIALE

KM-210A: Extractor volan

KM-472: Cheie piuliþã de tablã casetã direcþie.

KM-476: Dispozitiv poziþionare �linie dreaptã� a direcþiei

KM-J-26610: Cleºte montare coliere burdufuri

J-34614: Protector montare simering

Figura Numãrul sculei ºi destinaþia
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Figura Numãrul sculei ºi destinaþia

KM-108: Dispozitiv de demontare/montare rulment ºi
simering casetã direcþie

KM-473: Þeavã montare siguranþã din tablã la caseta de
direcþie

KM-354A: Manometru cu racord pentru mãsurarea
presiunii lichidului din sistemul de servodirecþie
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JENÞI ªI PNEURI

1. DESCRIERE GENERALÃ
Jenþile ºi pneurile instalate în fabricã sunt proiectate sã
funcþioneze satisfãcãtor pânã la sarcina maximã dacã
sunt umflate la presiunile recomandate.
Presiunile corecte în pneuri, poziþionarea roþilor ºi modul
de conducere au o influenþã importantã asupra duratei
de viaþã a pneului. Virajele bruºte, accelerãrile bruºte,
ºi frânãrile brutale mãresc uzura pneurilor.

1-1. PNEURI RECOMANDATE

Figura 1

Un numãr care specificã criteriul de performanþã al
pneului (Tire Performance Criteria - TPC) este înscris
pe peretele lateral, lângã dimensiunea pneului, la toate
pneurile din echiparea iniþialã. Acest numãr asigurã cã
pneul satisface standardele de performanþã pentru
tracþiune, duratã de viaþã, dimensiuni, zgomot,
manevrabilitate, rezistenþã la rulare, ºi altele. Uzual,
fiecare dimensiune de pneu are un numãr TPC specific.
Este recomandatã înlocuirea pneurilor numai cu pneuri
de aceleaºi dimensiuni, sarcinã admisibilã ºi construcþie
ca cele din echiparea iniþialã a maºinii. Aceastã cerinþã
este uºor satisfãcutã utilizând pneuri cu acelaºi numãr
TPC. Utilizarea unor pneuri de alte dimensiuni sau alt
tip constructiv pot afecta în mod serios calitatea
mersului, manevrabilitatea, calibrarea vitezometrului/
contorului kilometrilor parcurºi, garda la sol a vehiculului
ºi distanþa între pneu ºi caroserie. (Aceasta nu se referã
la roata de rezervã furnizatã cu vehiculul.)

ATENÞIE: Nu se pun la un vehicul tipuri diferite de
pneuri cum ar fi radiale, diagonale ºi diagonale cu
inserþie metalicã, decât în caz de urgenþã, deoarece
manevrabilitatea vehiculului poate fi serios afectatã
ºi poate duce la pierderea controlului. (Aceastã
observaþie nu se referã la roata de rezervã furnizatã
cu vehiculul.)

1) Se recomandã ca pneurile noi sã fie schimbate
împerecheat la aceeaºi punte.

2) Dacã este necesarã înlocuirea unui singur pneu, el
trebuie împerecheat cu pneul cel mai puþin uzat
pentru a egaliza efectul frânãrii.

3) Deºi apar diferite ca profil, pneurile construite de
producãtori diferiþi cu acelaºi numãr TPC pot fi
montate pe acelaºi vehicul.

1-2. PNEURI PENTRU TOATE ANOTIMPURILE

Figura 1

Pneurile pentru toate anotimpurile, radiale, cu inserþie
de oþel fac parte din echipamentul standard al multor
vehicule. Aceste pneuri sunt corespunzãtoare ca
pneuri  pentru zãpadã, cu performanþe privind
tracþiunea pe zãpadã cu 37% mai ridicate decât
pneurile radiale utilizate anterior. Alte performanþe cum
sunt tracþiunea pe teren ud, rezistenþa la rulare, durata
de viaþã a profilului, ºi capacitatea de reþinere a aerului,
de asemenea s-au îmbunãtãþit. Aceasta s-a realizat prin
îmbunãtãþiri aduse atât formei profilului cât ºi structurii
interne a acestuia. Aceste pneuri sunt identificate prin
grupul "M + S" înscris în peretele lateral al pneului
dupã numãrul ce indicã dimensiunea pneului. Sufixul
"MS" este de asemenea înscris dupã numãrul TPC.
Pneurile utilizate la unele vehicule nu sunt pneuri pentru
toate anotimpurile. Acestea nu au marca "MS" dupã
dimensiunea roþii sau dupã numãrul TPC.

1-3. PNEURI PENTRU TRANSPORT PERSOANE

Figurile 1 la 4

Multe vehicule utilizeazã pneuri pentru transport
persoane (P). Pneurile pentru transport persoane sunt
disponibile pentru douã feluri de sarcini: sarcinã
standard (2,4 bari max) ºi sarcinã mãritã (2,8 bari max).
Majoritatea pneurilor pentru vehicule de pasageri sunt
pentru sarcinã standard.
Majoritatea pneurilor pentru transport persoane nu au
o corespondenþã exactã privind numãrul de simbolizare
a dimensiunii. De exemplu, un pneu P175/70R13 nu  are
exact aceleaºi dimensiuni ºi capacitate de încãrcare  cu
un pneu FR70-13. Din acest motiv, la înlocuirea
pneurilor trebuie folosite pneuri cu acelaºi numãr TPC
(aceeaºi dimensiune, sarcinã ºi construcþie) ca pneurile
din echiparea iniþialã. Dacã pneurile pentru transport
persoane trebuie înlocuite cu pneuri de alte dimensiuni,
un dealer de pneuri ar trebui consultat. Firmele
producãtoare de pneuri sunt cele mai în mãsurã sã
recomande echivalenþa de dimensiuni în cadrul liniilor
proprii de pneuri.
Mãrimea de mãsurã pentru presiunea de umflare a
pneurilor în sistem metric este kilopascalul (kPa).
Presiunea poate fi înscrisã ºi în kPa ºi în psi (pounds/
square inch - livre/þol pãtrat). Un psi este 6,9 kPa.
Vezi eticheta privind caracteristicile pneului, sau

IDENTIFICAREA PNEULUI

Fig. 1  Identificarea pneului
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kPa  psi

140 20
145 21
155 22
160 23
165 24
170 25
180 26
185 27
190 28
200 29
205 30

kPa  psi

215 31
220 32
230 33
235 34
240 35
250 36
275 40
310 45
345 50
380 55
415  60

TABELUL DE CONVERSIE PENTRU PRESIUNEA DE
UMFLARE A PNEURILOR

(KILOPASCALI ÎN PSI)

Conversia: 6,9 kPa = 1 psi

Fig. 3  Conversia presiunii de umflare

Fig. 2 Format pneu

"SPECIFICAÞIILE" din acest capitol, pentru presiunile
de umflare a pneurilor.

1-4. ETICHETÃ PRIVIND CARACTERISTICILE
PNEULUI

Figura 4

Aceastã etichetã este permanent localizatã pe partea
din spate a feþei interioare a uºii ºoferului, ºi trebuie
consultatã pentru informaþii privitoare la pneuri. Pe ea
sunt scrise sarcina maximã a vehiculului, dimensiunea
pneului (inclusiv la roata de rezervã), ºi presiunea de
umflare la rece (inclusiv la roata de rezervã).

1-5. ROATA DE REZERVÃ
Acest vehicul este echipat cu o roatã de rezervã
normalã, identicã cu celelalte patru.

1-6. JENÞI
Jenþile trebuie înlocuite dacã sunt îndoite, au zimþuri,
au fulaj excesiv, au scãpãri de aer pe la punctele de
asamblare, au gãurile pentru ºuruburi deformate,
dacã piuliþele roþilor nu stau strânse, sau dacã sunt
puternic ruginite. Jenþile cu fulaj excesiv pot cauza
vibraþii supãrãtoare.
Jenþile de înlocuire, cu dimensiune la obadã 5,5 J X 13
(oþel) , ºi cu dimensiune la obadã 5,5 J X 14 (aluminiu),
TREBUIE sã fie echivalente cu roþile din echiparea
iniþialã privind capacitatea de încãrcare, diametrul,
lãþimea la obadã, configuraþia de montare. O roatã
de tip sau dimensiuni necorespunzãtoare poate afecta
durata de viaþã a rulmentului ºi roþii, rãcirea frânei,
calibrarea vitezometrului/contorului kilometrilor parcurºi,

garda la sol a vehiculului ºi distanþa între pneu ºi
caroserie.
Roþile de oþel se identificã printr-un cod de douã litere
ºtanþat în jantã lângã ventil.
Roþile de aluminiu trebuie sã aibã codul, numãrul de
componentã ºi codul de identificare al producãtorului
turnate în partea din spate.

2. SERVICE PE VEHICUL
2-1. REPARAÞIE ROATÃ

Nu se admit reparaþii care implicã suduri, încãlziri sau
ciocãnituri. Nu este admisã montarea unei camere ca
reparaþie pentru scãpãri la pneuri ºi jenþi. Porozitatea
jenþilor de aluminiu poate fi corectatã, vezi Îndepãrtare
porozitate jenþi de aluminiu în acest capitol.

2-2. ªURUBURI ROATÃ

Toate modelele utilizeazã la roþi ºuruburi metrice (17
mm). Numãrul ºurubului de roatã este "M 10x1,5":
M = Metric
10 = Diametrul în milimetri
1,5 = Pasul filetului

PRESIUNEA PNEULUI CITITÃ LA MANOMETRU
VALABIL NUMAI PENTRU PNEURI RECI

DIMENSIUNEA PNEULUI 185/65R14

PRESIUNE

FAÞÃ 29(2,0)

SPATE 26(1,8)

FAÞÃ 32(2,2)

SPATE 35(2,4)

SARCINÃ

PÂNÃ LA 3 PASAGERI

SARCINÃ MAXIMÃ

Fig. 4  Eticheta privind caracteristicile pneului

LÃÞIME
SECÞIUNE

ÎNÃLÞIME
SECÞIUNE

  TIP PNEU
P - PASAGERI
T - TEMPORAR
C - COMERCIAL

RAPORT DE
ASPECT

ÎNÃLÞIME
SECÞIUNE

LÃÞIME SECÞIUNE
70
75
80

DIMENSIUNI PNEU
P      185      /       80     R     14

LÃÞIMEA
SECÞIUNII

(MILIMETERI)
185
195
205
ETC

)(
TIP CONSTRUCTIV

R - RADIAL
B - DIAGONAL (BIAS)
CU INSERÞIE
METALICÃ
D - DIAGONAL

DIAMETRUL
JENÞII
(ÞOLI)

13
14
15
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2-3. UMFLARE PNEURI
Presiunea recomandatã la orice tip de vehicul este
calculatã cu grijã pentru a asigura performanþe
satisfãcãtoare de mers, manevrabilitate, duratã de viaþã
a profilului ºi capacitate de încãrcare.
Presiunea pneurilor, cu roþile reci (dupã ce vehiculul a
staþionat trei ore sau mai multe, sau a mers mai puþin
de 1 km), trebuie verificatã lunar sau înainte de
cãlãtoriile mai lungi, ºi reglatã la specificaþiile de pe
eticheta cu caracteristicile pneurilor de pe faþa interioarã
a uºii ºoferului. Presiunea de umflare a pneurilor este
datã ºi în acest capitol la �SPECIFICAÞII".
Capacele ventilelor trebuie sã fie puse pentru a
împiedica intrarea apei ºi prafului.

1) La mers îndelungat cu viteze pânã la 140 km/h, în
þãri unde aceste viteze sunt permise de lege,
presiunea din pneuri trebuie sã fie cea recomandatã
pe pneu. Mersul îndelungat cu viteze mai mari de
140 km/h, unde este permis de lege, nu este
recomandat decât dacã vehiculul are pneuri speciale
pentru vitezã mare disponibile la mulþi distribuitori de
pneuri.

2) Presiunea pneurilor poate creºte pânã la 41 kPa (6
psi) când se încãlzesc.

3) O presiune mai mare decât cea recomandatã poate
cauza:
� Mers greu;
� Zgârierea pneului sau avarierea carcasei;
� Uzurã rapidã a profilului pe centrul pneului.

4) O presiune mai micã decât cea recomandatã poate
cauza:
� Scrâºnetul pneurilor la viraje;
� Direcþionare grea;
� Uzurã rapidã ºi inegalã pe marginile profilului;
� Zgârierea ºi ruperea talonului pneului;
� Ruperea inserþiei pneului;
� Temperaturi înalte ale pneului;
� Manevrabilitate redusã;
� Consum mare de combustibil.

5) Presiuni inegale în pneurile de la aceeaºi punte pot
cauza:
� Frânare inegalã;
� Instabilitate a direcþiei;
� Manevrabilitate redusã;
� Abateri de la direcþie la accelerãri;
� Abateri de la direcþie.

2-4. UTILIZARE LANÞURI PENTRU ROATÃ

Datoritã distanþei limitate între pneu ºi caroserie la
anumite vehicule, recomandãri privind lanþurile au fost
publicate în Manualul de utilizare. Când trebuie utilizate
lanþuri, multe vehicule folosesc lanþuri de pneu SAE
clasã �S". Acestea mai pot fi desemnate ca lanþuri pentru
pneu tip PL, serie 1100. Aceste lanþuri sunt proiectate
special pentru a limita tendinþa de desprindere a
lanþurilor care apare când se învârt roþile.

Trebuie utilizate lanþuri cu zale fine care nu adaugã mai
mult de 15 mm, incluzând elementele de închidere, la
dimensiunile pneurilor.
Producãtorii de lanþuri pentru pneuri au dimensiuni
pentru lanþuri specifice pentru fiecare dimensiune de
pneu, pentru a asigura o potrivire corectã la instalare.
Trebuie puse numai lanþurile potrivite pneurilor pe care
se monteazã. Nu trebuie utilizate bucãþi de cauciuc
pentru a înlãtura jocul la lanþuri care sunt largi datoritã
dimensiunii incorecte.
Utilizarea lanþurilor poate afecta în mod defavorabil
manevrabilitatea vehiculului. Când sunt instalate lanþuri
pe pneuri:
� Se adapteazã viteza la condiþiile de drum.
� Se evitã virajele bruºte.
� Se evitã frânãrile cu roþile blocate.

Pentru a preveni daunele ce le pot aduce lanþurile
vehiculului:

� Se instaleazã lanþurile pe roþile din faþã cât mai strâns
posibil, apoi se strâng din nou dupã ce s-au parcurs
0,4 pânã la 0,8 kilometri. Utilizarea lanþurilor pe
pneurile din spate nu este recomandatã deoarece
pot intra în contact cu caroseria, cauzând daune.
Dacã trebuie utilizate lanþuri la pneurile din spate,
trebuie sã existe o distanþã suficientã între lanþuri ºi
caroserie.

� Nu trebuie depãºitã viteza de 70 km/h, sau limita de
vitezã impusã de producãtorul lanþurilor, dacã
aceasta este mai scãzutã.

� Conduceþi în mod liniºtit ºi evitaþi denivelãrile, gropile,
virajele bruºte ºi alte manevre care pot determina
salturi ale pneurilor.

� Trebuie urmate orice alte instrucþiuni ale
producãtorului de lanþuri care nu contravin celor de
mai sus.

2-5. ROATÃ
Necesar de scule:

Cheie dinamometricã
Cap tubular 17 mm

Uneori roþile pot fi dificil de demontat de pe vehicul
datoritã mizeriei sau unei înþepeniri între orificiul central
al roþii ºi butuc sau discul de frânã. Dacã demontarea
unei roþi este dificilã, se parcurg urmãtoarele operaþii:

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se strâng toate ºuruburile roþii înþepenite, iar apoi
se slãbeºte fiecare ºurub câte douã ture.

2) Se coboarã vehiculul pe podea.
3) Se balanseazã vehiculul lateral cât de tare posibil

folosind greutatea uneia sau mai multor persoane.
Se miºcã vehiculul în faþã ºi în spate permiþându-i
sã se deplaseze cam un metru în ambele direcþii.
Se apasã de câteva ori, rapid ºi tare pedala de frânã,
pentru a slãbi roata.

4) Se ridicã vehiculul. Se demonteazã ºuruburile roþii
ºi roata.
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ATENÞIE: Pentru prevenirea rãnirilor, nu staþi
deasupra pneului la umflare, fiindcã talonul poate sã
se rupã când sare peste pragul de fixare. Nu trebuie
depãºitã presiunea de 275 kPa (40 psi) când se
umflã un pneu dacã taloanele nu sunt aºezate. Dacã
presiunea de 275 kpa (40 psi) nu este suficientã
pentru aºezarea taloanelor, se desumflã pneul, se
ung din nou taloanele ºi apoi se umflã pneul.
Depãºirea presiunii poate produce ruperea talonului
ºi determina rãniri grave.

2) Se instaleazã ventilul ºi se umflã pneul la presiunea
specificatã. Se verificã ca inelul de aºezare al pneului
sã se vadã în jurul bordurii jenþii pe ambele pãrþi.

Fig. 5  Inelul de aºezare al pneului

2-7. REPARAÞIE PNEURI

Existã multe materiale ºi tehnici diferite pentru repararea
pneurilor pe piaþã. Producãtorii de pneuri au publicat
instrucþiuni  amãnunþite despre cum ºi când se reparã
pneurile produse de ei. Aceste instrucþiuni pot fi obþinute
de la producãtorul de pneuri.

2-8. FULAJ ROATÃ

Se mãsoarã (Fig. 6)

Necesar de scule:
Comparator

Fulajul roþii trebuie mãsurat cu un comparator adecvat.
Mãsurãtorile pot fi fãcute cu roata instalatã pe vehicul
sau utilizând un aparat de echilibrat roþile. Mãsurãtorile
pot fi de asemenea fãcute cu sau fãrã pneu montat pe
roatã.
Fulajul radial ºi lateral trebuie mãsurat atât pe marginea
interioarã cât ºi pe cea exterioarã ale jenþii. Cu
comparatorul fixat ferm, se învârte încet roata ºi se
înregistreazã indicaþia totalã a comparatorului. Dacã o
mãsurãtoare depãºeºte mãrimea specificatã, ºi dacã
existã o vibraþie care nu poate fi corectatã prin
echilibrare, trebuie înlocuitã roata. Nu se iau în
consideraþie citirile comparatorului datorate sudurilor,
petelor de vopsea, zgârieturilor, etc.
� JENÞI DE OÞEL

Fulaj radial: 0,8 mm.
Fulaj lateral: 1,0 mm.

Important

� Introducerea de soluþie de deblocare nu s-a dovedit
eficientã pentru demontarea roþilor înþepenite; totuºi,
dacã este utilizatã, soluþia trebuie pus în mod eco-
nomic numai în zona orificiului central al roþii. Nu
permiteþi soluþiei sã ajungã la suprafeþele verticale
dintre roatã ºi tambur (sau disc), fiindcã soluþia de
deblocare în aceastã zonã poate cauza slãbirea roþii
în timpul funcþionãrii.

� Nu se utilizeazã NICIODATÃ cãldura pentru a slãbi
o roatã, aplicarea cãldurii putând duce la scurtarea
duratei de viaþã a roþii, ºuruburilor roþii ºi/sau
rulmenþilor roþii.

� Forþarea excesivã cum este lovirea jenþii sau pneului
cu ciocanul poate duce la avarii ºi nu este
recomandatã. Lovirea uºoarã a peretelui lateral al
pneului cu mâna sau cu un ciocan de cauciuc este
acceptatã.

Se curãþã

� Se îndepãrteazã orice depunere datoratã
coroziunii de pe suprafaþa de montare a roþii ºi
de pe suprafeþele de montare ale tamburilor sau
discurilor, frecând cu o perie de sârmã.

ATENÞIE: Instalarea roþilor fãrã un contact bun
metal pe metal la suprafeþele de montare, poate
cauza slãbirea ºuruburilor roþii, ceea ce poate
determina mai târziu ieºirea roþii, cauzând pierderea
controlului.

Se strâng

� ªuruburile roþii în ordine ºi la cuplul specificat, 90
N·m, pentru a evita îndoirea jenþii, tamburului de
frânã sau discului.

2-6. MONTARE ªI DEMONTARE PNEURI

OBSERVAÞIE: Se utilizeazã o maºinã pentru
schimbat pneuri pentru montarea ºi demontarea
pneurilor. Se respectã instrucþiunile producãtorului
echipamentului. Nu utilizaþi scule de mânã sau leviere
pentru schimbarea pneurilor. Aceste scule pot avaria
taloanele sau jenþile.

Se curãþã

� Locurile de aºezare a taloanelor pe jantã trebuie
curãþate cu o perie de sârmã pentru îndepãrtarea
lubrificanþilor, cauciucului vechi ºi rugina uºoarã.
Înaintea montãrii sau demontãrii unui pneu, zona
taloanelor trebuie sã fie bine unsã cu un lubrificant
pentru pneuri adecvat.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Dupã montare, se umflã pneul pânã când taloanele
se aºeazã, dar nu se depãºeºte niciodatã presiunea
de 275 kPa pentru aºezarea taloanelor.

INEL DE AªEZARE
AL PNEULUI



CIELO JENÞI ªI PNEURI  11�7

<          VERIFICÃRI LATERALE          >

PNEUL DEMONTAT DE PE JAMBÃ

când ansamblul se învârte sã nu existe tendinþã de
oscilaþie lateralã. Ansamblurile care nu sunt echilibrate
dinamic pot cauza oscilaþii ale roþilor.

Precauþii generale la echilibrare

Se curãþã

� Depunerile de mizerie de pe interiorul jenþii.

ATENÞIE: Trebuie îndepãrtate pietrele din profil
pentru a evita rãnirea lucrãtorului în timpul rotirii.

Pneul trebuie verificat sã nu aibã defecte, iar apoi se
echilibreazã conform recomandãrilor producãtorului
echipamentului.
Când se utilizeazã un dispozitiv antifurt pentru roatã,
piuliþa de blocare este mai grea decât ºurubul de fixare.
Aceasta trebuie instalatã cât mai aproape de ventil, ºi
o greutate de echilibrare de 14,2 grame trebuie pusã la
180° faþã de piuliþa de blocare, pe faþa interioarã a jenþii.
Când se înlocuiesc pneurile, întotdeauna se reinstaleazã
piuliþa de blocare cel mai aproape de ventil astfel încât
sã rãmânã opusã greutãþii de echilibrare. Aceastã
operaþie duce la ameliorarea performanþelor procedeului
de echilibrare pe vehicul.

Fig. 6  Mãsurarea fulajului roþii

MÃSURAREA FULAJULUI ROÞII

TREBUIE UTILIZAT

UN COMPARATOR

FAÞA EXTERIOARÃ*
PNEUL MONTAT PE

JANTÃ

2-9. ÎMPERECHERE JANTÃ - PNEU

Figura 7

Pneurile ºi jenþile sunt �montate împerecheat" la
asamblare în fabricã. Aceasta înseamnã cã partea cea
mai grea a pneului, sau �punctul greu", este potrivitã cu
partea cea mai uºoarã a jenþii, sau �punctul uºor".
�Punctul greu" al pneului este marcat din fabricaþie cu
un semn cu vopsea galbenã sau cu o etichetã adezivã
pe peretele exterior.
�Punctul uºor" al jenþii este în dreptul ventilului.
Înainte de scoaterea unui pneu de pe jantã, trebuie trasã
o linie pe pneu în dreptul ventilului pentru a asigura
remontarea în aceeaºi poziþie.
Pneurile ºi jenþile de înlocuire care sunt de calitatea
echipamentului original vor avea �punctele greu ºi uºor"
marcate în acelaºi fel.

2-10. ECHILIBRARE JANTÃ ªI PNEU

Figurile 8 ºi 9

Existã douã tipuri de echilibrare între jenþi ºi pneuri:
staticã ºi dinamicã. Echilibrarea staticã se referã la
distribuþia egalã a greutãþii pe circumferinþa roþii.
Asamblurile care sunt dezechilibrate static determinã
salturi. Aceasta poate cauza uzura inegalã a pneurilor.
Echilibrarea dinamicã se referã la distribuþia egalã a
greutãþii pe ambele feþe laterale ale roþii, astfel încât

� JENÞI DE ALUMINU
Fulaj radial: 0,8 mm.
Fulaj lateral: 0,8 mm.

FAÞA INTERIOARÃ FAÞA EXTERIOARÃ

FAÞA INTERIOARÃ

* DACÃ FORMA JENÞII NU PERMITE MÃSURÃTOAREA
PE ACEASTÃ PARTE, SE POATE UTILIZA NUMAI
PARTEA INTERIOARÃ

VERIFICÃRI

RADIALE
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Echilibrare cu roata demontatã de pe vehicul
Echilibrarea roþii trebuie fãcutã utilizând un dispozitiv de
echilibrare electronic. Acestea sunt uºor de utilizat ºi
realizeazã atât echilibrarea staticã cât ºi cea dinamicã.
Deºi nu se corecteazã dezechilibrul tamburilor sau
discurilor ca în cazul procedeului de echilibrare pe
vehicul, aceasta este compensatã de precizie (uzual
pânã la 3,5 grame). Când se face echilibrarea cu roata
demontatã, roata se fixeazã pe dispozitivul de echilibrare
cu un con introdus prin partea din spate a orificiului
central (nu cu ºuruburile de fixare).

A. SE MARCHEAZÃ PNEUL ÎN DREPTUL VENTILULUI
ÎNAINTEA DEMONTÃRII

1. VENTIL

Fig. 7  Montarea împerecheatã a jenþii ºi pneului

Echilibrare pe vehicul
Când este necesar, echilibrarea pe vehicul duce la
corectarea vibraþiilor datorate tamburului de frânã,
discului, ºi dezechilibrului datorat capacului roþii.

OBSERVAÞIE: Suspensia faþã nu trebuie lãsatã
sã atârne. Când arborele de transmisie este înclinat
la un unghi extrem, pot apare vibraþii, cât ºi defecþiuni
ale burdufurilor ºi articulaþiilor.

Când se face echilibrarea pe vehicul, nu se scot
greutãþile de echilibrare care au fost puse la
echilibrarea dinamicã cu roata scoasã de pe vehicul.

Dacã o greutate adiþionalã mai mare de 28 de grame
este necesarã, aceasta trebuie împãrþitã între flancurile
interior ºi exterior.

Important

� Roþile motoare trebuie învârtite folosind motorul.

ATENÞIE: Nu se învârtesc roþile motoare cu o vitezã
indicatã de vitezometru mai mare de 55 km/h.
Aceastã limitã este necesarã deoarece vitezometrul
indicã doar o jumãtate din viteza realã când o roatã
motoare se învârte iar cealãlaltã este opritã. Vitezele
mari pot duce la defecþiuni ºi rãniri.

1. AICI SE PUN GREUTÃÞI DE ECHILIBRARE
2. AXA ROÞII
3. PUNCT DE GREUTATE MÃRITÃ

Fig. 9  Corectarea dezechilibrului dinamic

1. AICI SE PUNE GREUTATEA DE ECHILIBRARE
2. AXA ROÞII
3. PUNCT MAI GREU

Fig. 8  Corectarea dezechilibrului static

A

1

1

23

1

2

3
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Greutãþile de echilibrare pentru jenþi
Când se face echilibrarea staticã, dacã e necesarã o
greutate mai mare de 85 de grame, greutatea trebuie
împãrþitã în mod egal între marginile interioarã ºi
exterioarã ale jenþii.
Echilibrarea roþilor dotate cu jenþi de aluminiu din fabricã
necesitã folosirea greutãþilor speciale tip clemã,
acoperite cu nylon. Aceste greutãþi sunt proiectate
pentru a fi montate peste marginea mai groasã a jenþii
de aluminu ºi trebuie instalate cu un ciocan cu capul de
plastic.
Existã ºi greutãþi adezive. Pentru instalarea greutãþilor
adezive se urmeazã procedura de mai jos.

Instalarea greutãþilor adezive (Fig. 10)
1) Se curãþã janta prin sablare, pânã se vede aluminiul

curat, în locul unde va fi pusã greutatea.
2) Se ºterge zona de prindere a greutãþii cu un amestec

jumãtate apã jumãtate alcool izopropilic. Pentru
aceastã operaþie trebuie utilizatã o cârpã curatã
sau un ºerveþel de hârtie.

3) Se usucã zona de prindere cu aer cald. Suprafaþa
jenþii trebuie sã fie caldã la atingere.

4) Suprafaþa cu adeziv a greutãþilor trebuie sã fie
încãlzitã la temperatura camerei.

5) Se scoate banda de pe spatele greutãþilor. Nu se
atinge suprafaþa adezivã.

6) Se pune greutatea pe jantã ºi se apasã cu mâna.
7) Se asigurã greutatea aplicând o forþã de 70-110 N

cu o rolã.

1. AXA
2. FLANCUL INTERIOR
3. GREUTATE TIP CLEMÃ
4. GREUTATE ADEZIVÃ - ECHILIBRARE DINAMICÃ
5. GREUTATE ADEZIVÃ - NUMAI ECHILIBRARE STATICÃ
6. FAÞA DE MONTARE

Fig. 10 Plasarea greutãþilor pe jenþile de aluminiu

2-11. CORECTAREA NEUNIFORMITÃÞILOR
PNEURILOR

Existã douã metode pentru corectarea pneurilor bine
echilibrate care totuºi determinã vibraþii. Una din metode
utilizeazã o maºinã automatã care încarcã pneul ºi
îndepãrteazã mici cantitãþi de cauciuc din punctele de
greutate mai mare, de pe rândurile exterioare ale
profilului. Corecþia prin aceastã metodã este de obicei

permanentã ºi, dacã este fãcutã corect, nu afecteazã
în mod semnificativ forma sau durata de viaþã a
profilului. Nu este recomandatã îndepãrtarea de cauciuc
cu o maºinã cu lamã, fiindcã aceasta reduce substanþial
durata de viaþã a profilului ºi de obicei corecþia nu
este permanentã.
O altã metodã constã în demontarea pneului ºi rotirea
acestuia cu 180 de grade pe jantã. Este important ca
aceastã metodã sã se aplice la ansambluri jantã - pneu
care se ºtie cã determinã vibraþii, fiindcã aceastã metodã
determinã ea însãºi vibraþii ale ansamblurilor bine
echilibrate.
Vezi capitolul 13, �Diagnosticare vibraþii", pentru mai
multe detalii.

2-12. ÎNDEPÃRTARE POROZITATE JENÞI
DE ALUMINU

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Ansamblul pneu - jantã.

Se inspecteazã

� Se localizeazã zonele de pierderi umflând pneul
la 345 kPa  ºi scufundând ansamblul jantã -
pneu în apã.

� Se marcheazã zonele de pierderi ºi se scoate
pneul de pe jantã.

Se curãþã

� Se freacã suprafaþa interioarã în zona de
pierderi cu hârtie abrazivã cu granulaþie de 80
ºi se curãþã apoi zona.

Se monteazã sau se conecteazã

� Se aplicã un strat de 3,3 mm de adeziv/etanºare pe
zona de pierderi ºi se lasã 12 ore la uscat.

1) Pneul pe jantã, se umflã la 345 kPa, ºi se verificã la
pierderi.

ATENÞIE: Pentru prevenirea rãnirilor, nu staþi
deasupra pneului la umflare, fiindcã talonul poate sã
se rupã când sare peste pragul de fixare. Nu trebuie
depãºitã presiunea de 275 kPa (40 psi) când se
umflã un pneu dacã taloanele nu sunt aºezate. Dacã
presiunea de 275 kpa (40 psi) nu este suficientã
pentru aºezarea taloanelor, se desumflã pneul, se
ung din nou taloanele ºi apoi se umflã pneul.
Depãºirea presiunii poate produce ruperea talonului
ºi determina rãniri grave.

Se regleazã

� Presiunea pneului pentru a îndeplini specificaþiile.
� Se echilibreazã ansamblul pneu - jantã.

2) Ansamblul pneu - jantã.

Se strâng

� ªuruburile roþii cu 90 N·m.

1 2

4

3

5

6

3
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2-13. REFACERE STRAT PROTECTOR DE
PE JENÞILE DE ALUMINU

Pe suprafaþa jenþilor turnate din aluminiu, din echiparea
iniþialã, este aplicat un strat protector transparent sau
colorat. O degradare a suprafeþei poate sã aparã dacã
acest strat este avariat sau îndepãrtat. Aceasta se poate
întâmpla la unele instalaþii automate de spãlat maºini,
care utilizeazã pentru curãþarea roþilor perii cu fire cu
silicon carbid, substanþã agresivã. Dupã ce a fost avariat
stratul protector, expunerea la substanþe caustice de
curãþat ºi/sau sare determinã degradarea progresivã a
suprafeþei jenþii. Urmãtoarea procedurã aratã cum se
îndepãrteazã stratul protector, se curãþã ºi se reacoperã
jenþile de aluminu.

Materiale necesare:
Amchem Alumi Prep No. 33 � Nr. DX533, sau
echivalent (substanþã chimicã pentru curãþarea ºi
recondiþionarea aluminiului).
Amchem Alodine No. 1001 � Nr. DX50T, sau
echivalent (substanþã chimicã pentru protecþia
aluminiului).
Ditzler Delclear Acrylic Urethane Clear � Nr. DAU-
75 (sau echivalent).
Ditzler Delthane Ultra-Urethane Additive � DXR-
80 (sau echivalent).

Procedurã de service
1) Se marcheazã poziþia roþii ºi a orificiului ºurubului

roþii.
2) Se scoate roata de pe vehicul.
3) Se marcheazã poziþia greutãþilor de pe marginea

exterioarã a jenþii ºi se scoate.
4) Se spalã interiorul ºi exteriorul jenþii cu detergent

universal. Se îndepãrteazã grãsimea ºi uleiul cu
solvent.

5) Se protejeazã pneul înaintea începerii operaþiei de
vopsire.

6) Se selecteazã ºi se urmeazã procedura corectã:
�Deteriorarea aluminiului de pe suprafaþa jenþii" sau
�Deteriorarea stratului incolor la jenþile nevopsite".

7) Se înlocuiesc greutãþile de pe jantã cu greutãþi
acoperite cu nylon.

8) Se instaleazã roata pe vehicul ºi se strâng ºuruburile
roþii la cuplul specificat: 90 N·m.

Pregãtirea suprafeþei vopsite
1) Se freacã cu hârtie abrazivã cu granulaþie 400 zonele

care nu necesitã revopsirea, pentru a uºura
adeziunea stratului incolor.

Deteriorarea aluminiului de pe suprafaþa jenþii
1) Se monteazã roata pe un dispozitiv rotativ ºi se

învârte încet.
2) Se freacã zona avariatã a jenþii cu hârtie abrazivã,

utilizând o placuþã ºi miºcând încet înainte ºi înapoi,
dinspre centru spre marginea exterioarã. Se
utilizeazã urmãtoarele granulaþii pentru hârtia

abrazivã, în ordine:
� Granulaþie 80
� Granulaþie 150
� Granulaþie 240

3) Se continuã cu �Procedura de reacoperire".

Deteriorarea stratului incolor la jenþile nevopsite
1) Se aplicã o substanþã decapantã. Se utilizeazã o

pensulã micã înmuiatã în substanþa decapantã
pentru a aplica decapantul de-a lungul perimetrului.

2) Se îndepãrteazã decapantul conform recomandãrilor
producãtorului.

3) Se freacã janta cu hârtie abrazivã cu granulaþie de
240, în timp ce se învârte încet roata pe un dispozitiv
rotativ, sau se învârte cu mâna cu roata montatã
pe vehicul. Aceasta redã jenþii aspectul de la
prelucrare ºi înlesneºte adeziunea stratului
protector.

ATENÞIE: Pentru a evita rãnirile, nu se utilizeazã
motorul pentru învârtirea roþii în timp ce se freacã
cu hârtie abrazivã.

4) Se continuã cu �Procedura de reacoperire".

Procedura de reacoperire
1) Se curãþã suprafaþa jenþii de mizerie.

� Se umezeºte janta cu Amchem No. 33 (sau
echivalent) ºi se lasã 1 la 3 minute, apoi se spalã
cu apã ºi se usucã.

� Se umezeºte janta cu Amchem No. 1001 (sau
echivalent) ºi se lasã 1 la 3 minute, apoi se spalã
cu apã ºi se usucã.

2) Se aplicã apoi Ditzler Delclear Acrylic Urethane ºi
Ditzler Ultra-Urethane Additive (sau echivalent) în trei
straturi.
Primul strat � strat foarte subþire, se lasã sã se usuce
Al doilea strat � strat subþire, se lasã sã se usuce.
Al treilea strat � strat dublu gros.

ATENÞIE: Pentru a preveni rãnirile, când se lucreazã
cu vopseluri compuse din douã componente, se
urmeazã prevederile specificate de producãtor.
Nerespectarea acestor prevederi poate duce la
iritarea plãmânilor ºi reacþii alergice respiratorii.

3) Se lasã sã se usuce 24 de ore - sau se lasã sã se
usuce 30 de minute, apoi se usucã forþat la 60°C
pentru 30 de minute, ºi se lasã sã se rãceascã 4
minute înainte de montare.
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Pânã la 3 pasageri Sarcinã maximã

Faþã Spate Faþã Spate

3. SPECIFICAÞII

3-1. DIMENSIUNE ªI PRESIUNE PNEU

Pneu

kg/cm2 (PSI)

155 SR 13 1,8 (25,5) 1,6 (23) 1,9 (27) 2,4 (34)

175/70 R 13 1,8 (25,5) 1,6 (23) 1,9 (27) 2,1 (30)

185/60 R 14H 2,1 (30) 1,9 (27) 2,2 (31,5) 2,4 (34)

3-2. CUPLU LA ªURUBUL ROÞII

Jenþi de oþel ...............................................................................................................................90 N·m
Jenþi de aluminiu ........................................................................................................................90 N·m
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GEOMETRIE ROÞI

1. DESCRIERE GENERALÃ
1-1. GEOMETRIE ROÞI

PRIMA responsabilitate a activitãþii de proiectare este
ca proiectarea sistemelor de direcþie ºi suspensie sã
asigure SECURITATEA. Fiecare componentã trebuie
sã fie destul de solidã pentru a suporta ºi absorbi
solicitarea extremã. Atât sistemul de direcþie cât ºi
suspensia faþã ºi spate trebuie sã funcþioneze în
concordanþã cu caracteristicile caroseriei.
Sistemele de direcþie ºi suspensie necesitã ca efortul
de revenire a roþilor din faþã, efortul de rulare ºi frecarea
la drum a pneurilor sã fie menþinute la o valoare
neglijabilã ºi sã permitã clientului sã conducã vehiculul
cu minim de efort ºi maxim de comfort.
O verificare completã a geometriei roþilor trebuie sã
includã unghiul de cãdere ºi de convergenþã.
Alinierea roþilor este cea care asigurã ca toate cele patru
roþi sã ruleze exact în aceeaºi direcþie.
Când vehiculul este aliniat geometric, economia de
carburant, viaþa pneurilor ºi direcþionarea sunt cele mai
bune, iar randamentul este maxim.

1-2. UNGHI DE CONVERGENÞÃ SAU
PARALELISM ROÞI
Unghiul de convergenþã este unghiul fãcut de planul
roþilor cu axa longitudinalã a vehiculului, vãzut în plan
orizontal. Unghiul de convergenþã este pozitiv dacã roþile
directoare sunt deschise cãtre faþã, ºi este negativ dacã
sunt deschise cãtre spate. Scopul unghiului de
convergenþã este sã asigure rularea paralelã a roþilor.
Unghiul de convergenþã serveºte la compensarea
abaterilor mici ale sistemului de sprijin al roþilor, care
apar când vehiculul ruleazã înainte. Unghiul de
convergenþã specificat reprezintã precorecþia care se
aplicã pentru obþinerea unui unghi de convergenþã de
0° când se miºcã vehiculul.
Unghiuri de convergenþã pozitive sau negative incorecte
vor duce la uzura pneurilor ºi consum de carburant peste
nivelul optim. Deoarece fiecare din componentele
direcþiei ºi suspensiei se uzeazã la un numãr mare de
kilometri parcurºi, va apare un unghi de convergenþã
adiþional ce trebuie compensat.
Valoarea unghiului de convergenþã trebuie sã fie
corectatã întotdeauna ultima.

1-2. UNGHI DE FUGÃ
Unghiul de fugã reprezintã înclinarea axei care trece
prin punctul superior al pivotului ºi centrul roþii vãzut în
plan longitudinal (din lateral), faþã de verticala realã. O
înclinare înapoi este pozitivã (+) ºi o înclinare înainte
este negativã (-). Unghiul de fugã influenþeazã controlul
direcþional al pivotãrii dar nu afecteazã uzura pneului.
Unghiul de fugã va fi afectat de arcuri slabe sau
supraîncãrcarea vehiculului.

Dacã o roatã are un unghi de fugã pozitiv mai mic decât
cealaltã, maºina va avea tendinþã de deviere spre partea
acelei roþi.
Unghiul de fugã se mãsoarã în grade ºi nu este reglabil.

VERTICALA
REALÃ

180

360

270
90

90
270

NEGATIVPOZITIV 0

Fig. 1  Unghiul de fugã

1-3. UNGHI DE CÃDERE

Fig. 2  Unghi de cãdere

Unghiul de cãdere reprezintã înclinarea vârfului pneului
faþã de verticalã, când se priveºte vehiculul din faþã.
Când vârful pneului se înclinã spre afarã, unghiul de
cãdere  este pozitiv (+). Când pneul se înclinã spre
interior, unghiul de cãdere  este negativ (-). Unghiul de
cãdere este mãsurat în grade faþã de verticalã. Unghiul
de cãdere influenþeazã atât controlul direcþiei cât ºi uzura
pneului.
Dacã vehiculul are un unghi de cãdere pozitiv prea mare,
se va uza flancul exterior al pneului. La fel, dacã
vehiculul are un unghi de cãdere negativ prea mic, se
va uza flancul interior al pneului.
Unghiul de cãdere, ca ºi unghiul de fugã, nu se regleazã.

NEGATIV POZITIV

UNGHI DE CÃDERE

0

VERTICALA REALÃ
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Fig. 4  Deport

AXA PIVOTULUI

LINIA CE TRECE PRIN
CENTRUL ROÞII

LINIILE SE INTERSECTEAZÃ
DEASUPRA PODELEI

DEPORT
(E BINE SÃ FIE CÂT MAI MIC )

1-4. UNGHI DE ÎNCLINARE A AXEI
PIVOTULUI ÎN PLAN TRANSVERSAL (UNGHI
DE STABILITATE)

Înclinarea axei pivotului (IAP) este înclinarea (de la vârf)
a jambei elastice faþã de verticalã. Unghiul IAP este
mãsurat între verticala realã ºi o linie ce trece prin
centrul amortizorului ºi rotulei când se priveºte vehiculul
din faþã.
Înclinarea axei pivotului ajutã vehiculul sã menþinã
drumul drept ºi asigurã revenirea roþii la poziþia de mers
înainte. IAP la vehiculele cu tracþiune faþã trebuie sã fie
negativ.

1-5. UNGHI INCLUS

Unghiul inclus este unghiul format din însumarea
unghiului de înclinare a pivotului (IAP) ºi unghiul de
cãdere mãsurat în plan transversal.
Unghiul inclus se calculeazã în grade, dar majoritatea
dispozitivelor de mãsurã a alinierii nu îl mãsoarã direct.
Pentru a determina unghiul inclus, se scade citirea
negativã sau se adunã citirea pozitivã a unghiului de
cãdere la IAP.

1-6. DEPORT

Deportul este distanþa dintre punctul de intersecþie al
axei pivotului cu solul ºi punctul de 0° sau verticala realã.
Deportul este prevãzut la proiectarea vehiculului. Astfel,
el nu se mãsoarã ºi nu se regleazã.

1-7. ABATERE AXE ROÞI FAÞÃ

Abaterea roþilor faþã este distanþa cu care axul unei roþi
din faþã poate sã fie mai în spate faþã de axul celeilalte
roþi. Aceastã abatere este cauzatã în primul rând de
denivelãri ale drumului sau coliziuni ale vehiculului.

Fig. 3  IAP/Unghi inclus

UNGHI
INCLUS

VERTICALA
REALÃ

ROTULÃ BRAÞ INFE-
RIOR

ÎNCLINARE AXÃ
PIVOT (IAP)

UNGHI DE CÃDERE

1-8. UNGHI DE VIRAJ

Unghiul de viraj este unghiul fiecãrei roþi din faþã când
vehiculul vireazã.

2. SERVICE PE VEHICUL
2-1. INSPECÞIE PRELIMINARÃ

Verificarea alinierii roþilor
Problemele de direcþie ºi vibraþiile nu sunt totdeauna
rezultatul unei alinieri necorespunzãtoare. Ele pot fi
cauzate ºi de dezechilibrul roþii. Trebuie verificat ºi dacã
maºina nu �trage" într-o parte, datoritã pneurilor defecte
sau uzate. A �trage" într-o parte înseamnã deviaþia
vehiculului de la mersul drept pe un drum drept, fãrã
manevrarea volanului. În capitolul 13 al acestui manual,
�Diagnosticare", este descrisã o procedurã pentru
determinarea prezenþei unei probleme din punct de
vedere al �trasului" datoritã pneurilor.

Pentru a asigura alinierea corectã, este necesarã
urmãtoarea inspecþie înainte de verificarea alinierii
roþilor.

Se inspecteazã

1) Presiunea din pneuri sã fie la valoarea specificatã ºi
uzura profilului sã fie normalã.

2) Rulmenþii roþii sã nu fie slãbiþi.
3) Slãbirea rotulelor. Bieletele de direcþie. Dacã se

observã o slãbire excesivã, se corecteazã înainte
de reglare.

4) Fulajaul roþilor.
5) Înalþimile normale de funcþionare ale vehiculului, vezi

capitolul 13. Dacã acestea nu respectã limitele ºi
trebuie fãcutã o corecþie, aceastã corecþie trebuie
fãcutã înainte de reglarea unghiului de convergenþã.

6) Joc între cremaliera ºi pinionului direcþiei.
7) Funcþionare necorespunzãtoare a amortizoarelor.
8) Braþele inferioare sã nu fie slãbite.
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9) Pentru încãrcare excesivã. Dacã vehiculul transportã
în mod normal aceastã sarcinã, ea trebuie sã rãmânã
în vehicul în timpul verificãrii alinierii.

10) Starea echipamentului utilizat pentru verificarea
geometriei roþilor, ºi se urmeazã instrucþiunile
producãtorului.

11) Indiferent de echipamentul utilizat pentru verificarea
geometriei, vehiculul trebuie sã fie aºezat pe o
suprafaþã planã atât longitudinal cât ºi transversal.

Important

Este posibil sã fie necesarã o serie largã de reglaje
ale suspensiilor ºi alinierii pentru obþinerea unei
funcþionãri satisfãcãtoare a vehiculului.

Dacã nu pot fi întrunite toate cerinþele specificate,
se verificã sã nu existe componente ale suspensiei
defecte. Se reparã sau se înlocuiesc dacã este
necesar.

Dacã unghiul de convergenþã faþã variazã peste
limitele specificate,  este recomandatã reglarea.
Specificaþiile din diagrama �Specificaþii privind
geometria roþilor" trebuie folosite de cãtre specialiºtii
care fac alinierea roþilor, ca referinþã în diagnoza
vehiculului, fie pentru reparaþii sub garanþie fie pentru
service de întreþinere la cererea clientului. Aceste
specificaþii asigurã un domeniu aceptabil de
funcþionare ºi ajutã la prevenirea uzurii anormale a
pneului.

Programele guvernamentale de inspecþie periodicã
a autovehiculelor pot include verificarea geometriei
roþilor între verificãrile ce trebuie fãcute. Specificaþiile
menþionate în diagramã se plaseazã în limita de
funcþionare sigurã a vehiculului.

Verificarea calãrii cremalierei de direcþie
O geometrie corectã a roþilor nu poate fi fãcutã cu o
cremalierã prost calatã sau decalibratã. Se verificã
calarea cremalierei pentru orizontalitate ºi calibrarea
cremalierei cel puþin o datã pe lunã.

Important

Pentru a obþine un unghi de fugã corespunzãtor ºi
pentru stabilirea unei înãlþimi normale de funcþionare
corespunzãtoare, plãcile de rotaþie din capul arcurilor
trebuie sã se miºte liber. Acestea se scot cel puþin
odatã pe an pentru a fi curãþate ºi lubrificate. Plãcile
care sunt foarte uzate se înlocuiesc.

Important

� Pentru o aliniere corectã a roþilor atât în FAÞÃ
cât ºi în SPATE trebuie îndeplinite urmãtoarele
condiþii:

1) Profilul de pe toate pneurile trebuie sã fie uniform,
ºi pneurile trebuie sã fie în stare bunã.

2) Presiunile din pneuri trebuie sã fie egale.
3) Fiecare jantã trebuie sã fie verificatã ºi sã fie în stare

bunã de funcþionare.

4) Se încarcã fiecare din scaunele din faþã ale
vehiculului cu 70 Kg.

5) Rezervorul de carburant trebuie sã fie umplut
jumãtate.

6) Se balanseazã vehiculul de câteva ori pentru a
stabiliza arcurile (de asemenea se stabilizeazã
arcurile dacã vehiculul a fost ridicat).
� Când se utilizeazã un dispozitiv pentru verificarea

geometriei roþii cu platouri rotative care eliminã
eforturile laterale, vehiculul trebuie întâi dat în
spate 1 metru ºi apoi readus în poziþie.

7) Metoda de verificare a geometriei variazã în funcþie
de tipul echipamentului utilizat. Trebuie urmate
instrucþiunile producãtorului echipamentului.

2-2. REGLARE UNGHI DE CONVERGENÞÃ
FAÞÃ

Se regleazã

Unghiul de convergenþã se regleazã schimbând
lungimea la bieletele de direcþie. Se slãbesc ºuruburile
(B) de prindere a capãtului bieletei de direcþie din
stânga ºi din dreapta, iar apoi se roteºte ºurubul de
reglaj (A) pentru a aduce unghiul de convergenþã. La
aceastã reglare, lungimile la bieletele din stânga ºi din
dreapta trebuie sã fie egale.

Se strâng

� ªuruburile de prindere cu 20 N·m.

2-3. VERIFICARE UNGHI DE CONVERGENÞÃ
SPATE
Unghiul de convergenþã spate nu este reglabil. Dacã
unghiul de convergenþã spate se abate de la valoarea
specificatã în diagrama �Specificaþii privind geometria
roþilor", ansamblul punþii spate ºi axul roþii trebuie
verificate pentru defecþiuni. Se reparã sau se înlocuieºte
componenta defectã.

A

B

1

2

A DE AICI SE REGLEAZÃ UNGHIUL DE CONVERGENÞÃ
B SE SLÃBESC ªURUBURILE DE PRINDERE ALE

CAPULUI BIELETEI. SE REGLEAZÃ CONVERGENÞA.
SE STRÂNG DIN NOU ªURUBURILE CU 20 N·M

1 BIELETÃ
2 AMORTIZOR

Fig. 5  Reglarea unghiului de convergenþã
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DIFERENÞE ÎNTRE STÂNGA ªI DREAPTA

FAÞÃ SPATE

UNGHI DE CÃDERE 1,0° max 30' max

UNGHI DE FUGÃ 1,0° max

UNGHI DE CONVERGENÞÃ � 15' max

SPECIFICAÞII PRIVIND GEOMETRIA ROÞILOR

FAÞÃ SPATE

UNGHI DE CÃDERE -25'±45' -1°~0°

(-2°10'~-1°10' LA UNELE MODELE)

UNGHI DE FUGÃ 1°45'±1° �

0°±10' -10'~40'

(0,0±1,0 mm) (-1,0~4,0 mm)

2-4. VERIFICARE UNGHI DE CÃDERE ªI
UNGHI DE FUGÃ FAÞÃ

Aceste unghiuri nu sunt reglabile. Dacã valorile lor se
abat de la cele specificate în diagrama �Specificaþii
privind geometria roþilor", se localizeazã ºi se înlocuiesc
sau se reparã componentele suspensiei uzate, defecte,
slãbite sau îndoite. Dacã problema este legatã de
caroserie, aceasta trebuie reparatã conform cu
specificaþiile.
Pentru a preveni o înregistrare incorectã a unghiurilor
de cãdere ºi de fugã, se balanseazã vehiculul de trei
ori înainte de verificare.

2-5. VERIFICARE UNGHI DE CÃDERE
SPATE

Acest unghi nu poate fi reglat. Dacã el are o valoare
care se abate de la cea specificatã, se localizeazã cauza
ºi corecteazã. Dacã se gãsesc componente ale
suspensiei defecte, slãbite, îndoite sau uzate, acestea
se reparã sau se înlocuiesc. Dacã problema este legatã
de caroserie, aceasta trebuie reparatã conform cu
specificaþiile.

2-6. SPECIFICAÞII PRIVIND GEOMETRIA
ROÞILOR

Fig. 6 Specificaþii privind geometria roþilor

UNGHI DE CONVERGENÞÃ SAU
PARALELISM
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DESCRIERE GENERALÃ
PROCEDEE GENERALE DE SERVICE ALE
CAROSERIEI

Acest capitol conþine informaþii generale de service al
caroseriei dar ºi procedee de service pe vehicul.

GEAMURI FIXE

Acest capitol conþine informaþii despre geamurile fixe dar
ºi procedee de service pe vehicul.

BARE DE PROTECÞIE

Acest capitol conþine informaþii despre barele de
protecþie dar ºi procedee de service pe vehicul.

PARTE FAÞÃ CAROSERIE

Acest capitol conþine informaþii despre partea din faþã a
caroserieidar ºi procedee de service pe vehicul.

UªI

Acest capitol conþine informaþii despre uºi dar ºi
procedee de service pe vehicul.

PARTEA LATERALÃ SPATE A CORESERIEI

Acest capitol conþine informaþii despre garnisajele aripilor
din spate  dar ºi procedee de service pe vehicul.

PARTE SPATE CAROSERIE

Acest capitol conþine informaþii despre partea din spate
a caroseriei dar ºi procedee de service pe vehicul.

PLAFON

Acest capitol conþine informaþii despre plafon dar ºi
procedee de service pe vehicul.

SCAUNE

Acest capitol conþine informaþii despre scaune dar ºi
procedee de service pe vehicul.

CENTURI DE SIGURANÞÃ

Acest capitol conþine informaþii despre centurile de
siguranþã dar ºi procedee de service pe vehicul.

CABLAJ CAROSERIE

Acest capitol conþine scheme ale cablajelor electrice ale
caroseriei.
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1. SERVICE PE VEHICUL
1-1. CODIFICREA CHEILOR

Identificarea ºi folosirea cheilor
Figurile 1 ºi 2

Aceeaºi cheie se foloseºte pentru contact, uºi ºi
portbagaj. Cheia este crestatã simetric pe margini pentru
a fi reversibilã. Codul cheii poate fi determinat dintr-o
listã de coduri care se gãseºte la proprietarii de
echipamente de executare a cheilor din chei brute.
Identificarea cheii se mai poate face folosind setul de
chei original. Codul cheii se aflã înscris pe partea
neprelucratã a cheii. Când se executã, chei se determinã
codul din diagrama de coduri din figura 1.

Executarea cheilor
� Se determinã codul special din lista de coduri sau

din diagrama de coduri pentru chei.

Înlocuire butuc yalã
Montarea cãþeilor

Figurile 1 ºi 3

Sculã folositã
� ªubler cu vernier

PROCEDURI GENERALE DE SERVICE CAROSERIE

Toþi cãþeii de la yalã au aceeaºi formã cu excepþia
porþiunii proeminente. Fiecare cãþel este codificat cu un
numãr de la 1 la 4. Aceste numere sunt imprimate pe
fiecar cãþel în parte.
Fiecare cheie are 10 porþiuni, iar fiecare porþiune are una
din cele 4 adâncimi corespunzãtoare celor 4 tipuri de cãþei
(figura 1).
1) Se determinã mãrimea cãþeilor ºi dispunerea lor

prin mãsurarea deschiderii canalului din butuc
pentru fiecare poziþie (de la 1 la 10) cu ajutorul unui
ºubler cu vernier. Se mãsoarã ºi se înregistreazã
numerele corespunzãtoare cãþeilor.

2) Începând de la poziþia 1, se introduce mai întâi arcul
cãþelului, apoi cãþelul în fiecare fantã în ordinea
corespunzãtoare codului. Pentru butucul cheii de
contact se folosesc 10 cãþei.

Important

� Se va aplica un strat subþire de lubrifiant pe toate
suprafeþele atunci când se asambleazã arcurile ºi
cãþeii.

Înlocuire butuc cheie de contact
Figura 4
1) Se unge glisiera ºi arcul ei, apoi se introduc în

canalul practicat în butuc. Se ridicã toþi cãþeii prin
introducerea cheii de contact în butuc.

 CÃÞEL NR. LÃÞIME "A"(mm)

 1 8.1 + 0.1

 2 6.9 + 0.1

 3 5.7 + 0.1

 4 4.5 + 0.1

Fig. 1  Mãrimea cheii ºi a cãþeilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
N

57

DISTANÞA DINTRE FIECARE
POZIÞIE: 21 mm

5

A
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2) Se unge suprafaþa internã a lagãrului butucului, apoi
se introduce butucul în locaºul sãu.

3) Se introduce arcul bolþului de ghidare ºi bolþul de
ghidare în gaura din butuc folosind lubrifiant.

1-2. ORNAMENTE LIPITE PE PÃRÞILE
LATERALE ALE CAROSERIEI

Acestea se aplicã pe feþele uºilor folosind bandã
adezivã.  Pentru a asigura o bunã înlocuire (noi sau
vechi), suprafaþa pe care se aplicã trebuie sã aibã
temperatura între 21°C ºi 32°C, curatã ºi fãrã urmã de
unsoare.

Desprinderea capetelor ornamentelor
Figura 5

1) Se spalã zona respectivã cu apã ºi sãpun apoi se
usucã. Se ºterge tabla precum ºi partea lipitã a
ornamentului folosind o bucatã de pânzã curatã ºi
alcool sau benzinã uºoarã. Dacã ornamentul are
partea desprinsã fãrã  bandã adezivã (rãmasã pe
caroserie), nu desprindeþi banda de pe caroserie. Se
curãþã partea din spate a ornamentului ºi banda de

CHEIE CU
CODIÞÃ COD
CHEIE-S2001

Fig. 2  Cheia cu codiþã pentru înscrierea codului

pe caroserie cu benzinã uºoarã sau alcool.
2) Se aplicã o porþiune de bandã pentru ghidarea

ornamentului (dacã este necesar).
3) Se aplicã adeziv pe spatele ornamentului ºi se

preseazã în locul corespunzãtor. Dacã se foloseºte
adeziv Loctite® 414 sau unul echivalent, se aplicã o
presiune constantã timp de 30 de secunde sau pânã
s-a realizat lipirea.

1. TUMBLER SPRING LOCATION
2. TUMBLER

Fig. 3  Ignition Lock Cylinder

1. GLISIERÃ
2. BUTUC
3. LOCAªUL BUTUCULUI

Fig. 4 Asamblarea butucului cheii de contact

Înlocuirea totalã a ornamentelor
Figura 5

1) Se spalã zona afectatã cu apã ºi sãpun ºi apoi se
usucã. Se îndepãrteazã toate urmele de adeziv de
pe spatele ornamentului sau de pe caroserie folosind
benzinã uºoarã sau alcool.

2) Se marcheazã poziþia ornamentului folosind o bucatã
de bandã. Se folosesc ornamentele corespondente
pentru orientare, dacã este posibil.

3) Dacã temperatura caroseriei este sub 21°C din cauza
temperaturii încãperii sau a celei exterioare, se
încãlzeºte tabla pe care se va monta ornamentul
folosind o lampã cu infraroºu înainte de a trece la
pasul 4.

1
2

3

2

3
1

5
7
9

2

6
4

8
10

1
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Testarea localã
Se poate fac cu apã sau cu aer. Se începe de la baza
zonei suspectate, urcând încet ºi continuu pânã când
infiltraþia este localizatã

Important

� Se localizeazã cu precizie locul infiltraþiei înainte
de reparaþie.Reparaþiile întâmplãtoare opresc
numai temporar intrarea apei ºi fac mai dificile
diagnosticãrile ºi reparaþiile viitoare.

� Se continuã testarea localã în aceeaºi zonã
extinsã pentru siguranþa cã s-au depistat toate
locurile de infiltrare.

Testarea cu furtunul cu apã
Figurile 9 ºi 10

1) Un alt tehnician trebuie sã fie în interiorul
vehiculului pentru a depista punctul de infiltrare.

2) Se va folosi un furtun fãrã ajutaj.
3) Se începe de la începutul zonei suspecte ºi apoi se

urcã încet.

Testarea cu furtunul cu aer
Figurile 11 ºi 12

1) Se aplicã o soluþie spumantã (sãpun lichid) pe zona
suspectatã.

2) Se aplicã aer sub presiune în interiorul vehiulului. Nu
se va depãºi 2,05 bari.

Repararea neetanºeitãþilor
Figura 13

Pentru localizarea ºi repararea neetanºeitãþilor, poate fi
necesarã scoaterea unor panouri sau alte componente
din interior.

Fig. 5  Repararea ornamentelor de pe
       pãrþile laterale ale caroseriei

4) Se aplicã o bandã din spumã acrilicã dublã faþã,
de tipul �3M Super Automotive Attachment
Tape�sau echivalent, pe ornament.

5) Se aliniazã ornamentul dupã banda de ghidare ºi se
preseazã puternic fãrã a o miºca.

1-3. DEPISTARE ªI REMEDIERE NEE-
TANªEITÃÞI (LA APÃ)

Remedierea acestor neetanºeitãþi la apã a caroseriei
este o problemã de testare, diagnosticare ºi reparare
corectã prin reglarea componentelor nealiniate ºi/sau prin
aplicarea de materiale cu calitãþi de etanºare. Primul
pas în diagnosticara neetanºeitãþilor este gãsirea
condiþiilor în care apar infiltraþiile. De exemplu, o astfel
de infiltraþie se poate observa numai când vehiculul
este oprit în pantã, sau apa pãtrunde numai în compar-
timentul roþii de rezervã.
Dacã se descoperã zona generalã prin care are loc
infiltraþia, punctul exact se poate localiza rapid folosind
un test de localizare cum ar fi folosirea furtunului cu apã
sau aer comprimat. Dacã nu este cunoscutã cauza
infiltraþiei, se poate folosi metoda de încercare generalã
folosind standuri de încercare la etanºeitate. Este posibil
sã fie scoase unele panouri sau alte componente din
caroserie pentru a putea  localiza ºi efectua reparaþia.

Testarea generalã
Figurile 6, 7 ºi 8

Se referã la informaþiile din figurile 6, 7 ºi 8 pentru
pregãtire ºi efectuarea testului pe stand. Dacã, datoritã
condiþiilor în car se face proba, nu se poate obþine o
presiune a apei de 1,55 bari, ambele standuri se pot
apropia de caroserie pânã când se obþine presiunea
necesarã.

Fig. 6 Poziþia standurilor de testare a etan-
ºeiþãþii pentru testarea din faþã ºi din
spate

ORNAMENTE METALIZATE
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Dupã repararea completã, zona se va retesta folosind
standurile de testare cu apã. Nu se va folosi metoda de
testare localã pentru zonele nou reparate deoarece
materialul cu care s-a fãcut reparaþia poate fi desprins
datoritã presiunii mari foloste.
Materialele recomandate pentru etanºare sunt date în
figura 13.

1-4.  DEPISTARE ZGOMOTE PRDOUSE DE
AER ªI REPARARE

Figura 14

ATENÞIE:  DIN MOTIVE DE SECURITATE: un
asistent va conduce vehiculul în timp ce tehni-
cianul cautã sã localizeze condiþiile semnalate.

Pentru analiza acestor condiþii, testarea vehiculului se
face în miºcare datoritã existenþei multor factori care pot
fi atribuiþi, singuri sau împreunã, generãrii zgomotului.

Important

� De multe ori existã o sursã principalã ºi una sau
mai multe surse secundare prin care aerul
pãtrunde ºi produce zgomot.

� Repararea unei singure surse nu duce la elimi-
narea totalã a zgomotului ci doar la reducerea lui.

Tehnicianul va lua urmãtoarele scule în timpul testãrii
pentru a fi mai uºoarã depistrea zonelor care provoacã
zgomotul ºi marcarea lor.
� Stetoscop tehnic sau o conductã de vid.
� Bandã pentru acoperire ( lãþime 5 cm).
� Material de etanºare.
� Marker (pentru marcarea defectelor).
� ªurubelniþã.

Trebuie aleasã o rutã pe care se va testa vehiculul.
Drumul pe care se face încercarea trebuie sã fie format
din strãzi drepte ºi netede în toate cele 4 direcþii (nord,
sud, est ºi vest). Trebuie sã fie o zonã cu trafic scãzut
ºi zgomot slab pentru  nu inluenþa testul.
Vehiculul va fi condus cu viteza la care zgomotul a
fost sesizat de cãtre client sau cu viteza la care
începe sã se audã. Nu se vor depãºi vitezele legale
maxim admise.
La început se va stabili dacã zgomotul nu se
încadreazã în limita sunetelor normale sau a celor
standard. Dacã zgomotul se aude atunci când vehiculul
este condus cu geamul de la uºã coborât, atunci este
vorba de un zgomot extern.

SPECIFICAÞII PENTRU STANDUL DE TESTARE LA ETANªEITATE

TIPUL DE AJUTAJ � CON COMPLET CU UNGHI DE 60° INCLUS � AJUTAJ CU JET COMPLET NR. 1/2 GG-25 SAU
ECHIVALENT

ÎNÃLÞIMEA AJUTAJULUI  �  CIRCA 1600mm DE LA PODEA

DEBITUL � 14 LITRI  PE MINUT

PRESIUNEA � 1,55 BARI MÃSURTÃ LA AJUTAJ

PARBRIZUL ªI STÂLPUL DIN FAÞÃ -   CIRCA 30° ÎN JOS ªI  45° LATERAL SPRE ÎNAPOI ªI DIRIJAT SPRE COLÞUL
      PARBRIZULUI

LATERALELE � CIRCA 30° ÎN JOS, 45° ÎNSPRE SPATE ªI DIRECÞIONAT SPRE CENTRUL UªII DIN SPATE
   ªI AL ARIPII

LUNETA ªI CAPACUL PORTBAGAJULUI - CIRCA 30° ÎN JOS, 30° SPRE FAÞÃ ªI DIRECÞIONAT LA 600 MM DE LA
             COLÞUL LUNETEI

CENTRUL CORPULUI

FAÞÃ

Fig. 7  Specificaþii pentru standul de testare la etanºeitate

45° 30°

1600 mm

PERBRIZ ªI STÂLPUL
DIN FAÞÃ

LUNTA ªI CAPACUL
PORTBAGAJULUI

LATERL
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Pentru izolarea zgomotului exterior, se astupã cu
bandã diverse deschizãtori pânã când zgomotul este
eliminat, pentru ca apoi sã fie stabilitã cauza exactã
a zgomotului.
Dacã zgomotul nu se aude cu geamurile coborâte
înseamnã cã existã o sudurã incompletã a caroseriei
sau o suprafaþã de etanºare defectã, cum ar fi ale
ferestrelor sau uºilor. Zgomotul intern îl face aerul care
iese din caroserie.
Primul pas în depistarea surselor de zgomot este
închiderea tuturor supapelor de aerisire. Aceasta va
conduce la creºterea  presiunii în interior ºi la inten-
sificarea zgomotului. Se va folosi stetoscopul sau
conducta de vid pentru a urmãri ºi localiza zona defectã.
Se reparã temporar defecþiunea cu bandã care se
aplicã aºa cum o cer condiþiile (fig. 14). Se continuã
încercãrile pentru a vedea dacã zgomotul a fost
eliminat sau mai existã ºi alte zone.
Când au fost depistate toate condiþiile în care se pro-
duce zgomotul se revine în atelier ºi se fac reparaþiile
definitive folosind tehnicile de poziþionare corectã ºi
materiale de etanºare recomandate.

Fig. 9  Testrea stâlpului parbizului cu furtunul cu apã

Fig. 10  Testarea de presiune asupra locaºului roþii

 1. CONUCTE 1/2" X 36"
 2. AJUTAJ #1/2 CU JET COMPLET FF-25 SAU ECHIVALENT, LA ÎNÃLÞIMEA

DE 64" DE LA PODEA
 3. CUPLAJ 1/2"
 4. REDUCÞIE ÎN T 1/2" X 1/2" X 1/4" (NUMAI PE DREAPTA)
 5. CUPLAJ 1/2"  (NUMAI PE STÂNGA)
 6. CRUCE 1/2"  (NUMAI PE DREAPTA)
 7. TEU 1/2"  (NUMAI PE STÂNGA)
 8. RACORD ÎNTRE ÞEAVÃ ªI FURTUN 1/2" (NUMAI PE DREAPTA)
 9. CUPLAJ ÎNTRE ÞEAVÃ ªI FURTUN 5/8" F
10.FURTUNUL DE ALIMENTARE  5/8" DIAMETRU (NUMAI PE DREAPTA)
11. RACORD STRÂNS 1/2"
12. CRUCE DE 1/2" CU CAPAC DE 1/2"
13. RACORD 1/2" X 12"
14. CAPAC 1/2"
15. CUPLAJ CU CANELURÃ INTERIOARÃ 5/8"
16. FURTUN 5/8" DIAMETRU
17. CUPLAJ RAPID AL FURTUNULUI
18. RACORD ÎNTRE ÞEAVÃ ªI FURTUN 1/2"
19. ÞEAVÃ DREAPTÃ 1/2" * 30"
20. MANOMETRU (PARTEA DREAPTÃ)

Fig. 8  Standul de testare cu apã
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1-5. DIAGNOSTICARE ZGOMOTE ªI
TREPIDAÞII ªI REPARAÞII

În general, zgomotele ºi trepidaþiile sunt cauzate de
miºcarea relativã improprie între diferite componente.
Existã 3 moduri de prevenire a zgomotelor ºi trepidaþiilor:
� Componentele sã fie asamblate corect pentru a nu

exista miºcare relativã între ele în timpul funcþionãrii.
� Sã nu existe contact între componente în timpul

funcþionãrii (acolo unde este cazul).
� Se lubrefiazã componentele astfel încât sã nu aparã

zgomote ºi trepidaþii atunci când apare miºcare
relativã între ele. Astfel poate fi eliminatã alunecarea
la suprafeþe mici de frecare.

1-6. TRATAMENT ANTICOROZIV

Figurile de la 15 la 23

ATENÞIE: Când se aplicã materiale izolatoare fonic
sau anticorozive, se va evita introducerea acestora
în mecanismele din uºi sau aripi, cum ar fi
încuietorile, canalele ferestrelor, mecanismele de

ridicare a ferestrelor ºi încuietoarea de siguranþã, dar
ºi în orice alte elemente de susþinere în miºcare
aflate sub caroserie. Dupã aplicarea materialelor,
asiguraþi-vã cã toate gurile de aerisire ale caroseriei
sunt deschise. Aplicarea incorectã poate limita
funcþionarea pieselor în miºcare, poate creºte riscul
coroziunii ºi poate provoca rãni.

Fig. 11 Testul cu aer ºi soluþie spumantã
asupra parbrizului

Fig. 12 Testul cu soluþie spumantã ºi pistolul
de aer asupra îmbinãrilor tablelor

ZONA INFILTRÃRII

PARBRIZ, LUNETÃ,
GEAMUL TRIUN-
GHIULAR

ÎMBINÃRI METALICE

CANALE DE
AERISIRE ªI
SPOILERE

CRÃPÃTURI, GÃURI
BULOANE

GÃURI MARI

SPOILERE

BOLÞURI, ªURU-
BURI, ªTIFTURI

MATERIALUL DE ETANªARE

CHIT ADEZIV URETANIC SAU
ECHIVALENT

MATERIAL DE ETANªARE
CARE POATE FI VOPSIT

COMPUS 3M AUTO, DE BAZÃ ªI
SUPRAFAÞÃ SAU ECHIVALENT

MATERIALUL DE ETANªARE 3M
DRIP-CHECK SAU ECHIVALENT

 MATERIALUL DE ETANªARE
3M PENTRU ÎMBINÃRI
OBIªNUITE ªI SUDURI

ADEZIVUL 3M 08011 PENTRU
SPOILERE SAU ECHIVALENT

MATERIAL DE ETANªARE

Fig. 13 Materiale recomandate pentru repararea
neetanºeitãþilor

Fig. 14  Repararea temporarã cu bandã adezivã
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Pentru a creºte rezistenþa la ruginire se folosesc
materiale anticorozive speciale pentru suprafeþele
interioare ºi exterioare ale panourilor metalice. Aceste
materiale includ metale speciale cum ar fi tablã
galvanizatã pe una sau ambele feþe ºi aliaje fier-zinc.
Aceste metale speciale tratate se folosesc la unele
componente ca: uºi, aripi, capotã, capac portbagaj,
podea, locaºul roþilor ºi alte componente expuse
coroziunii.
Se folosesc tratament ºi grunduri speciale pentru
suprafeþele exterioare vopsele protectoare pentru
suprafeþele interioare, în zonele în care se poate acumula
umezeala. În punctele de legãturã expuse se aplicã
materiale pentru etanºare, iar înãuntrul roþilor ºi în
cavitãþile roþilor se aplicã materiale impermeabile ºi
izolatoare fonic. Acestea din urmã se mai aplicã ºi unor
componente de sub caroserie. În figurile  15�23 se aratã
modul ºi domeniul de utilizare al acestor materiale.
Orice operaþie care ar distruge aceste tratamente
speciale, cum ar fi înlocuirea tablelor sau reparaþii dupã
accidente, pot lãsa metalul neprotejat ºi astfel apare
coroziunea. De aceea este esenþialã reacoperirea acestor
suprafeþe cu materiale anticorozive corespunzãtoare.
Dupã reparaþii sau înlocuiri de componente, toate
suprafeþele metalice accesibile trebuie tratate folosind
un materiale de tip crom-acril.
Aceastã operaþie trebuie fãcutã înaintea aplicãrii de
materiale de etanºare, amortizare, ungere sau anti-
corozive.

Materialul de etanºare se aplicã în timpul montãrii în
punctele de îmbinare. Acestea au rolul de a preveni
infiltrarea apei ºi pãtrunderea prafului în vehicul ºi
reprezintã ºi o barierã anticorozivã. Astfel de materiale
se aplicã în zone diverse cum ar fi: uºi, portbagaj,
locaºurile roþilor, podea, plafon ºi în multe alte puncte
de îmbinare între table. Punctele unde s-au aplicat
aceste materiale sunt cunoscute ºi orice defecþiune
apãrutã se corecteazã prin reaplicarea de materiale de
etanºare. Se reaplicã aceste materiale ºi în punctele în
care se asambleazã plãci metalice noi sau le înlocuiesc
pe cele vechi. Înlocuirea uºilor sau capotei necesitã
etanºare la margini.
Încheieturile marginilor ºi cele suprapuse, precum ºi
sudurile, vor fi etanºate fiind folosite materiale de
etanºare de consistenþã medie. Aceste materiale trebuie
sã-ºi pãstreze caracteristicilede flexibilitte mult timp ºi
sã permitã vopsirea. Pentru încheieturile deschise care
necesitã punþi de material de etanºare pentru închiderea
unei gãuri, trebuie sã se foloseascã materiale mai dure.
Pentru recondiþionarea zonelor reparate cum ar fi capota,
uºile, aripile, plafonul, compartimentul motor, compo-
nentele de sub caroserie  este necesarã vopsirea pentru
a da aspectul original. Când vopsirea este necesarã,
trebuie urmate o serie de tehnologii de pregãtire a
refinisãrii, refacerea suprfeþei ºi vopsire.

Fig. 16  Tratamentul specific anticoroziv al marginilor
îmbinate

1. ETANªAREA PE ÎNTREG PERIMETRUL ÎMBINÃRII
2. MATERIALUL ANTICOROZIV APLICAT ÎN INTERIORUL PANOURILOR

Fig. 15  Etanºarea pãrþii din faþã

1. STÂLPUL PARBRIZULUI (�A�)
2. SPAÞIU GOL
3. PUNCTE DE ETANªARE
4. PANOU LATERAL

1

2 3

4

A

A
1

1
2

SECÞIUNE A-A
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Materialele insonorizante (tipul celor pulverizate) se
folosesc la diferite plãci metalice pentru a asigura
rezistenþa la coroziune, etanºarea îmbinãrilor ºi nivelul
zgomotului în compartimentul pasagerilor. Când aceste
materiale sunt deteriorate din cauza diferitelor accidente,
demontãri din timpul reparaþiilor sau instalãrii de panouri
noi, materialul pentru amortizare trebuie înlocuit cu unul
echivalent. Gama ºi locul de aplicare a materialelor
insonorizante se determinã prin observarea instalaþiilor
de producþie originale.
Substanþele anticorozive sunt materiale de consistenþã
slabã realizate pentru a pãtrunde între suprafeþele
metalice cum ar fi îmbinãrile realizate prin sudurã prin
puncte, cele cu margini suprapuse ºi punctele de
prindere a panourilor, acolo unde suprafaþa metalicã este
greu de acoperit cu materiale convenþionale ºi este inac-
cesibilã vopsirii. Un astfel de material recomandat pentru
astfel de aplicaþii este 3M Rust Fighter-1 sau  echi-
valent.
Acoperirile convenþionale se recomandã pentru suprafeþe
mari cum ar fi uºile ºi feþele lor, porþiuni din podea, aripile,
capota, etc.
Ordinea de aplicare a materialelor anticorozive este
urmãtoare:
1) Se curãþã ºi se pregãteºte metalul.
2) Se aplicã un cromat acrilic.
3) Se aplicã materialul de etanºare (la toate îmbinãrile

etanºate anterior).
4) Se vopsesc zonele unde acest lucru este necesar,

precum îmbinãrile vizibile, cele realizate prin îndoirea
marginilor tablei ºi elementele din partea de jos a
caroseriei.

5) Se aplicã materialele izolatoare fonic (la indicaþiile
din prospect).

6) Se aplicã substanþele anticorozive.
7) Se aplicã materialele care protejeazã la ruginã partea

de dedesubt a caroseriei.

1. ZONA DE APLICARE A MATERIALULUI DE ETANªARE
2. ZONA DE ETANªARE
3. ZONA DE APLICARE A TRATAMENTULUI ANTICOROZIV

Fig. 18 Tratament anticoroziv ºi de
etanºare � normal

2

2

2

2

1

1

A

B
D

D

C

SECÞIUNE D-D

SECÞIUNE C-C

VDEREA  B

IZOLATORI APLICAÞI ÎN INTERIORUL
FEÞEI UªII

Fig. 17  Aplicarea materialului protector � normal

Fig. 19 Tratamentul anticoroziv aplicat interiorului
portbagajului � normal

SUBSTANÞA ANTICORZIVÃ PE
TOT PERIMETRUL CAPACU-
LUI, DE LA INTERIOR SPRE
EXTERIOR (ZONA ÎMBINATÃ
PRIN SUPRAPUNEREA MARGI-
NILOR)VIEW A   A
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SE APLICÃ SUBSTANÞA ANTICOROZIVÃ
PE TOT PERIMETRUL CAPOTEI DE LA EX-
TERIOR SPRE INTERIORUL ÎMBINÃRILOR
AVÂND GRIJÃ SÃ SE ASIGURE O BUNÃ
PÃTRUNDERE ÎNTRE TABLE

Fig. 22  Etanºarea tablelor capotei

1. ARIPA SPATE
2. ZONA DE SCURGERE
3. PANOUL DIN SPATE
4. PLANªEUL
5. CONCAVITATEA PODELEI

Fig. 20  Etanºarea zonelor îmbinate ale
pãrþii din spate � normalã

A. APLICARE INSONORIZANT PE PARTEA DE DEDESUBT A LOCAªULUI ROÞII ªI
PE PRELUNGIREA PODELEI.

B. ETANªAREA (TOATE ÎMBINÃRILOR)
1. ZONA LOCAªULUI ROÞII
2. ARIPA SPATE

Fig. 21 Etanºarea ºi amortizarea
locaºului roþii � normal

Fig. 23 Aplicarea substanþelor anticoro-
zive asupra aripilor � normal
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 VEDERE A
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A

WAX COATING

MATERIALUL DE ETANªARE
DE CONSISTENÞÃ MEDIE
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GEAMURI FIXE

1. DESCRIERE GENRALÃ
1-1. GEAMURI FIXE

Geamurile fixe sunt toate geamurile vehiculului care sunt
imobile în rama lor, cum ar fi parbrizul, luneta, geamurile
triunghiulare ºi geamul de pe uºa din spate (model cu
3, 5 uºi), oglinda retrovizoare din interior. Geamurile mo-
bile în locaºul lor precum geamurile uºilor, ºi oglinzile
retrovizoare exterioare sunt tratate în capitolul �Uºi�.

2. SERVICE PE VEHICUL
2-1. ORNAMENT PARBRIZ ªI LUNETÃ

Ornamentele umplu cavitatea dintre caroserie ºi
marginea geamului. Ele sunt fãcute în general din vinil
sau cauciuc ºi se gãsesc pe marginile parbrizului,
lunetei, geamului triunghiular ºi geamului din spate de
la modelul cu 4 uºi.

ORNAMENT PARBRIZ
Figura 1

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Cu ajutorul unui cuþit se secþioneazã ornamentul la
mijloc.

� Cu o sculã cu lamã platã se desprinde uºor
ornamentul de geam ºi de caroserie.
OBSERVAÞIE: Pentru a preveni deteriorãri ale
caroseriei, scula cu lama platã se acoperã cu
bandã adezivã.

Se instaleazã sau se conecteazã

� Se aplicã un strat de soluþie primarã pe spatele
noului ornament. Se lasã sã se usuce dupã cum
dicteazã prospectul producãtorului.

1) Se fixeazã ornamentul pe vehicul apãsând puternic
ºi uniform. Se poate folosi ºi bandã adezivã pentru
a menþine fix ornamentul pânã la fixarea adezivului
de soluþia primarã.

Ornamentul lunetei la modelele cu 4 uºi ºi 3, 5 uºi
Figurile 2 ºi 3

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Se îndepãrteazã ornamentul de pe marginea gea-
mului din spate, uºor, cu mâna. Se apucã cu mâna
ºi se trage uºor de ornament îndepãrtându-l de
caroserie. Deacã este necesar, se poate folosi o
sculã cu lamã platã pentru a ajuta la desprinderea
ornamentului din cavitatea sa.

OBSERVAÞIE: Pentru a preveni deterioararea
caroseriei, se acoperã scula cu lamã platã cu
bandã adezivã.

Se monteazã sau se deconecteazã

1) Se fixeazã ornamentul în cavitatea dintre geam ºi
caroserie cu mâna, începând de la mijlocul ferestrei.
Se apasã ferm chederul pe locul sãu.

1. CHEDER
2. OPRITOR AL GEAMULUI
3. GEAMUL DIN SPATE

Fig. 2  Desprinderea ornamentului lunetei � model cu
4 uºi

1. CUÞIT
2. ORNAMENT

Fig. 1  Desprinderea ornamentului

2

2

1

3

21
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1. GEAM SPATE
2. ORNAMENT

Fig. 3  Vedere în secþiune a ornamentului

2-2. GEAMURI FIXE

Pentru demontarea parbrizului sau a lunetei, fixate cu
adeziv uretanic, este necesarã desprinderea parþialã sau
totalã a adezivului. Desprinderea parþialã este cunoscutã
sub numele de �Metoda rapidã�, iar cea totalã sub numele
de �Metoda extinsã�.
Metoda rapidã se poate aplica atunci când adezivul origi-
nal din locaºul geamului poate servi ca suport pentru noul
geam. Metoda se aplicã în cazul geamurilor crãpate sau
a celor întregi. Cantitatea de adeziv rãmasã în locaºul
geamului se poate verifica în timpul demontãrii geamului.
Metoda extinsã se aplicã atunci când adezivul original
din locaºul geamului nu se poate folosi pentru noul geam
ca suport. Metoda se aplicã în cazurile când se lucreazã
la pãrþile metalice sau se vopseºte locaºul geamului. În
aceste cazuri adezivul original se înlãturã ºi se
înlocuieºte cu altul nou în timpul operaþiei de înlocuire
a geamului.

Chitul adeziv pentru reparaþii
Chitul adeziv (adeziv uretanic) sau altul echivalent
conþine elemente necesare la înlocuirea geamurilor fixe,
atât la folosirea metodei rapide cât ºi a celei extinse.

Materiale adiþionale necesare:
� Solvent pentru curãþarea marginii geamului.

� Pistol obiºnuit cu cartuº pentru aplicarea adezivul.

� Ventuze.

2-3. PARBRIZUL

Figurile 4 pânã la 9

Metoda rapidã

Se demonteazã sau se deconecteazã

Scule necesare:
Cuþit rece pentru îndepãrtarea adezivului.

1) Braþele ºtergãtoarelor ºi grilajul de aerisire.
A. Se ridicã masca de plastic a ºtergãtorului de parbriz.
B. Se desface piuliþa de 13mm de la baza fiecãrui

braþ al ºtergãtorului de parbriz.
C. Se desfac cele 3 ºuruburi ºi se dã la o parte

capacul îndoit.
2) Camele de ghidare ºi opritoarele din partea de jos

(câte unul de fiecare parte a vehiculului).
3)  Oglinda retrovizoare interioarã. Despre ea, mai târziu

în acest capitol
4) Garnitura etanºare uºã de pe stâlpul A.
5) Ornamentele interioare de stâlp din dreapta ºi din

stânga parbrizului.
� Se taie pe marginile de sus ale parbrizului cu ajutorul

unui cuþit pentru a îndepãrta materialul de etanºare,
cât mai aproape de marginea acestuia.

� Se introduce o coardã de pian între geam ºi caroserie
din exterior cu ajutorul încã unui tehnician ºi se taie
de-a lungul pãrþii de jos a parbrizului.

6) Parbrizul de pe vehicul.
7) Ornamentul din partea inferioarã a parbrizului.

1. AX MOTOR ªTERGÃTOR PARBRIZ
2. GEAM
3. CAMA
4. SUPORT PARBRIZ

Fig. 4  Demontarea camei de ghidare a parbrizului
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3

4

1
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Se curãþã

� Se curãþã locaºul geamului de orice materiale
rãmase.

� Se curãþã marginile din exterior ale geamului unde
va fi aplicatã o soluþie primarã. Se ºterge geamul
cu o pânzã înmuiatã în alcool.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Suporþii inferiori ai parbrizului cu partea platã sau cu
cama în sus. Se monteazã ºi axul camei.

� Se aplicã soluþie primarã corespunzãtoare pe chitul
adeziv folosind o pensulã nouã. Soluþia primarã
transparentã se pune pe geam înainte celei negre.
Se aplicã pe tot perimetrul suprafeþei interioare a
geamului, la 6mm de la marginea geamului.

OBSERVAÞIE:
� Asiguraþi-vã ca se respectã instrucþiunile de

aplicare ºi timpul de uscare pentru adeziv ºi
substanþa preliminarã.

� Nu atingeþi suprafaþa acoperitã cu o soluþie
primarã.

2) Ornamentul parbrizului pe lateral, sus ºi jos.

3) Se aplicã adeziv uretanic pe caroserie în picãturi de
5mm (fig. 8).

4) Geamul parbrizului pe vehicul, cu ajutorul încã unui
tehnician. Asiguraþi-vã cã geamul este bine centrat
în locaºul sãu. Se folosesc ventuze pentru a uºura
montarea (fig. 9).

� Se rãsucesc suporþii parbrizului în sens orar pânã
când partea platã este în poziþia orei 6.

 Se verificã

� Se verificã etanºarea turnând de apã pe parbriz.
Dacã apa  infiltreazã, se usucã parbrizul ºi se
umple gaura cu adeziv. Dacã infiltrarea apei
continuã, se demonteazã geamul ºi se repetã
întreaga procedurã.

1. CAMA OPRITOR
2. AXUL

Fig. 5 Cama opritor a parbrizului ºi axul ei.

1. COARDA DE PIAN

Fig. 6  Coarda de pian

1

1. PENSULÃ NOUÃ
2. SOLUÞIE PRIMARÃ

Fig. 7  Aplicarea soluþiei primare pe geam

Fig. 8  Aplicarea adezivului

1

2
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5) Braþele ºtergãtoarelor de parbriz ºi grila de aerisire.
A. Se monteazã grila de aerisire; se asigurã cu 3

ºuruburi.
B. Se monteazã braþele ºtergãtorului de parbriz pe ax.
C. Se monteazã câte o piuliþã de 13mm la baza

fiecãrui braþ.
6) Oglinda retrovizoare interioarã. Despre oglinda

retrovizoare, mai târziu în acest capitol.
7) Garnitura etanºare uºã pe stâlpul A.
8) Ornamentele decorative din stânga ºi dreapta par-

brizului.

Metoda extinsã
Metoda extinsã se foloseºte când vechiul adeziv nu
poate fi folosit pentru instalarea noului geam. Când se
fac reparaþii datorate avariilor sau revopsiri, vechiul
adeziv trebuie complet înlãturat din locaºul parbrizului.
Cu excepþia unei cantitãþi de adeziv aplicatã în timpul
montãrii, metoda extinsã este identicã cu cea rapidã.

MÃRIMEA PICÃTURILOR DE ADEZIV:
Metoda rapidã � 5mm
Metoda extinsã � 8 pânã la 10mm

2-4. GEAM SPATE - MODEL CU 4 UªI

Figurile 2, 3, 6, 7, 8 ºi 10

Metoda rapidã

Se demonteazã sau se deconecteazã

Scule necesare:
Cuþit rece pntru îndepãrtara materialului de
etanºare.

1) Chederele ornamentale ale geamului din spate. Se
trag cu mâna de pe vehicul.

� Se acoperã cu bandã adezivã suprafaþa vopsitã de
lângã geam pentru a o proteja.

2) Cablurile instalaþiei de dezaburire a geamului din spate.
� Se taie lateral ºi tranversal deasupra geamului, cât

mai aproape de marginea lui, folosind un cuþit
pentru îndepãrtarea materialului de etanºare.

3) Suporþii geamului din spate la baza acestuia (fig. 10).
� Se introduce din exterior coardã de pian printre geam

ºi caroserie ºi, cu ajutorul încã unui tehnician, se taie
adezivul de-a lungul pãrþii de jos a geamului.

4) Geamul din spate de pe vehicul.

Se curãþã

� Se curãþã locaºul geamului de resturile de material.
� Se curãþã marginea din exterior a geamului acolo

unde se va aplica soluþie primarã. Se ºterge
geamul cu o pânzã curatã înmuiatã în alcool.

Se monteazã sau se conecteazã

� Folosind o pensulã nouã, se aplicã soluþia primarã
corespunzãtoare chitului uretanic adeziv. Soluþia
primarã transparentã se aplicã pe geam înaintea celei
negre. Se aplicã pe tot perimetrul suprafeþei interioare
a geamului pe o lãþime de 6mm de la marginea
geamului.

OBSERVAÞIE:
� Asiguraþi-vã de respectarea instrucþiunilor

producãtorului de aplicare ºi a timpului de uscare
pentru adeziv ºi soluþia primarã.

� Nu atingeþi suprafaþa acoperitã cu soluþie primarã.

� Se aplicã un strat continuu ºi uniform de picãturi
de adeziv pe tot perimetrul geamului, peste zona
pe care s-a aplicat soluþia primarã.

� Dacã se aplicã metoda rapidã, adezivul trebuie sã
aibã 5mm

� Dacã se aplicã metoda extinsã, se aplicã picãturi
de 8-10mm.

Fig. 9  Montarea parbrizului

1. GEAM
2. SUPORT

Fig. 10  Suportul geamului din spate
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1) Suporþii geamului din spate.
2) Geamul din spate, cu ajutorul unui alt tehnician.

Asiguraþi-vã cã geamul este centrat în locaºul sãu.
Folosiþi ventuze pentru a uºura montarea (fig. 9).

� Se apasã suporþii geamului din spate cãtre axul
vehiculului pânã când geamul este în poziþie
corectã.

3) Ornamentul geamului din spate, apãsând cu mâna.

 Se verificã

� Se verificã etanºarea turnând apã pe geam. Dacã
se descoperã infiltraþii, se usucã geamul ºi se
aplicã adeziv. Dacã infi ltrarea persistã, se
demonteazã geamul ºi se repetã întreaga pro-
cedurã.
OBSERVAÞIE: Nu îndreptaþi jetul puternic de apã
înspre adezivul proaspãt aplicat. Apa aplicatã direct
pe adezivul uretanic, în timpul încercãrii sau în timpul
altei operaþii, va accelerera degradarea adezivului.

2-5. GEAM HAION � MODEL CU 3, 5 UªI

Se demonteazã sau se deconecteazã

Scule necesare:
Cuþit rece pentru îndepãrtarea chederului.

1) Banda interioarã a geamului.
2) Cablurile de la sistemul de dezaburire (dacã e cazul).
3) Ornamentul geamului. Se desprinde sau se taie dacã

urmeazã sã se instaleze un nou ornament.
� Folosind un cuþit pentru îndepãrtarea materialului de

etanºare, se taie de-a lungul întregului perimetru al
geamului, cât mai aproape posibil de marginea
acestuia.

4) Geamul de pe vehicul.

Se curãþã

� Se curãþã locaºul geamului de resturi de
materiale.

� Se curãþã marginea din exterior a geamului, unde
se va aplica soluþia primarã.

� Se ºterge geamul cu o pânzã curatã înmuiatã în
alcool.

Se moteazã sau se conecteazã

� Folosind o pensulã nouã, se aplicã soluþia primarã
peste chitul adeziv. Soluþia primarã transparentã se
aplicã înaintea celei negre. Se aplicã pe tot perimetrul
suprafeþei interioare a geamului, pe 6mm de la
marginea geamului.
OBSERVAÞIE:
� Asiguraþi-vã de respectarea instrucþiunilor de

aplicare ºi timpul de uscare a adezivului ºi
soluþiei primare.

� Nu atingeþi suprafaþa acoperitã de subtanþã
preliminarã.

1) Ornamentul la geam. Se foloseºte bandã adezivã
pe suprafaþa exterioarã a geamului. pentru a fixa

ornamentul.
� Se aplicã cordonul de adeziv uretanic în picãturi de

3mm în locaºul geamului.
2) Geamul haionului pe vehicul, cu ajutorul unui alt

tehncian; asiguraþi-vã cã geamul este corect
poziþionat în locaº. Se folosesc ventuze pentru a
uºura montarea (fig. 9).

 Se verificã

� Se verificã etanºarea turnând apã pe geam. Dacã
se depisteazã infiltraþii ale apei, se usucã geamul
ºi se aplicã adeziv. Dacã infiltrarea apei persistã,
se demonteazã geamul ºi se repetã întreaga
procedurã.

3) Cablurile sistemului de dezaburire (dacã e cazul).
4) Banda interioarã a geamului.

2-6. FEREASTRA TRIUNGHIULARÃ

Figurile 11 ºi12

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se desface garnitura, de etanºare uºiã spate.
1) ªurubul centurii de siguranþã din panoul triunghiular.
� Se desprinde ornamentul superior din spate.
2) Panou lateral superior. Vezi �Partea lateralã spate

caroserie�.
3) Cele 4 piuliþe de fixare ºi fereastra triunghiularã.
� Dacã trebuie înlocuit geamul, se folosesc chederele

vechi pentru geamul nou.

1. PIULIÞE FIXARE GEAM
2. PANOU
3. CHEDERE GEAM

Fig. 11  Panou lateral superior � model cu 3, 5 uºi
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Se monteazã sau se conecteazã

1) Geamul triunghiular pe vehicul, asigurându-l cu 4 piuliþe.
2) Panou lateral superior. Vezi �Parte lateralã spate

caroseriee�.
3) ªurubul centurii de siguranþã.

  Se strânge

� ªurubul centurii de siguranþã la N·m.
4) Garniturã uºã spate.

Model cu 3, 5 uºi

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se desface ornamentul lateral superior. Vezi �Parte
lateralã spate caroserie�.

1) Cele 3 ºuruburi cu cap în cruce care asiguã
prinderea geamului de caroserie.

2) Obturatoarele de plastic ale ºuruburilor de fixare din
faþa geamului. Se ridicã cu o ºurubelniþã.

3) Cele douã ºuruburi cu cap în cruce ºi apoi geamul
de pe vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Geamul lateral spate pe vehicul; Se asigurã în faþã cu
2 ºuruburi.

2) Obturatoarele de plastic ale ºuruburilor de fixare.
3) Cele 3 ºuruburi cu cap în cruce care asigurã

prinderea ferestrei pe caroserie.
4) Ornamentul geamurilor triunghiulare. Vezi �Parte

lateralã spate caroserie�.

2-7. CORECTAREA ETANªÃRII
Figura 13
Acolo unde este posibil, etanºarea se poate corecta fãrã
a demonta ºi monta geamul. Metoda aceasta se aplicã
numai pentru geamurile la care s-a folosit pentru
instalare adeziv uretanic combinat cu chit.
1) Se desface ornamentul în zona neetanºã. În unele

cazuri poate fi neceasrã îndepãrtarea garnisajului ºi
ornamentului pentru a depista locul înfiltrãrii.

2) Se marcheazã locurile infiltraþiilor. Se împinge uºor
geamul în afarã în zona neetanºã pentru a determina
mãrimea acesteia. Aceastã operaþie trebuie fãcutã
turnând apã în zona neetanºã. Se marcheazã
întreaga zonã neetanºã.

Se curãþã

� Se curãþã îndepãrtând înspre exteriorul caroseriei
orice murdãrie sau material strãin din zona
neetanºã, folosind pentru aceasta apã. Apoi se
usucã zona cu aer comprimat.

3) Folosind un cuþit ascuþit, se taie marginile neregulate
ale materialului adeziv din punctul de unde se pro-
duce infiltrarea ºi 75mm pânã la 100mm sau mai mult
în ambele pãrþi.

4) Se aplicã pe suprafaþa respectivã soluþie primarã. Se
agitã aceastã substanþã înainte de folosire, iar dupã
aplicare se lasã 5 minute sã se usuce.

5) Se aplicã adeziv în zona infiltraþiei ºi 75 � 100mm
sau mai mult în ambele pãrþi ale acestei zone.

6) Imediat dupã efectuarea pasului 5, se foloseºte un
tijã netedã sau o altã sculã asemãnãtoare pentru
a face adezivul sã pãtrundã bine în zona infiltraþiei
ºi între materialul original ºi caroserie pentru a
asigura o bunã etanºare de-a lungul întregii lungimi
pe care s-a aplicat materialul.

7) Turnãnd apã caldã sau fierbinte în zonã pentru a se
verifica dacã a fost corectatã etanºarea  Nu se va
îndrepta jetul de apã spre adezivul proaspãt aplicat.

8) Se monteazã la loc toate piesele demontate anterior.

A. MATERIAL ADEZIV EXISTENT
B. SE ÎNDEPÃRTEAZÃ MATERIALUL ADEZIV EXISTENT
C. SE APLICÃ SOLUÞIE PRIMARÃ PE ZONA AFECTATÃ
D. SE APLICÃ UN NOU MATERIAL ADEZIV
E. TIJA NETEDÃ
F. PÃTRUNDEREA MATERIALULUI ADEZIV ÎN ÎNCHEIETURI

Fig. 13  corectarea etanºãrii

A

B C

D E

F

1. ANSAMBLU GEAMU TRIUNGHIULAR
2. ORNAMENT GEAM TRIUNGHIULAR

Fig. 12  Ornamentul geamului triunghiular � model cu
4 uºi
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îmbibatã în alcool sau cu soluþie de spãlat geamuri.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Oglinda retrovizoare în suportul ei fixat pe geam. Se
asigurã oglinda prin strângerea celor 2 ºuruburi cu
cap Allen de 2mm (fig. 16).

2-8. OGLINDA RETROVIZOARE
INTERIOARÃ

Figurile 14,15 ºi 16

Oglinda retrovizoare interioarã este prinsã de un suport
care se fixeazã pe parbriz folosind un adeziv plastic-po-
livinil-butilic.
Parbrizul care trebuie înlocuit are suportul oglinzii fixat
de acesta. Pentru montarea unui suport de oglindã
separat sau a unei piese noi a acestuia sunt necesare
urmãtoarele:

� Adeziv cu uscare rapidã.
� Suportul original al oglinzii sau unul nou.
� Creion obiºnuit sau pastã.
� Spirt (alcool).
� ªerveþele de hârtie.
� Hârtie abrazivã finã (granulaþie 320 � 360).
� Scobitori (beþiºoare) curate.
� Chei �Allen� de 2 ºi 3mm.

Montarea suportului oglinzii retrovizoare
Figurile 14,15 ºi 16

Se mãsoarã

1) Distanþa de la partea de sus pânã în partea de jos a
locului unde va fi montatã oglinda (fig. 14).

� Se marcheazã aceastã poziþie pe exteriorul geamului
cu creionul sau carioca. Se traseazã un cerc de
diametru mare în jurul cercului unde se va fixa suportul
oglinzii, pe partea interioarã a geamului (fig. 15).

Se curãþã

1) Se curãþã suprafaþa interioarã a geamului cu deter-
gent obiºnuit ºi cu ºerveþele de hârtie, soluþie de
spãlat geamuri sau de lustruire. Se freacã pânã când
zona este complet uscatã. Când s-a uscat, se curãþã
zona cu ºerveþel de hârtie îmbibate în alcool pentru
a îndepãrta orice urmã de substanþe degresante sau
de soluþie de spãlat geamuri.

2) Se curãþã suprafaþa de fixare a suportului oglinzii
dacã este nou, cu hârtie abrazivã #320 sau # 360.
Dacã se foloseºte oglinda originalã trebuie înde-
pãrtate toate urmele de adeziv de la montarea
anterioarã, înainte de reinstalare.

� Se ºterge suportul oglinzii, dupã ce a fost frecat cu
hârtie abrazivã, folosind ºerveþele de hârtie îmbibate
cu alcool ºi se lasã sã se usuce.

� Se utilizeazã instrucþiunile de utilizare ale adezivului
ºi se pregãteºte suportul oglinzii înainte de a-l instala
pe geam.

� Se poziþioneazã pe geam în locul marcat dinainte.
Se preseazã suportul pe geam pentru 30�60 secunde,
exercitând o apãsare constantã ºi puternicã.

� Dupã 5 minute se îndepãrteazã adezivul rãmas cu hârtie

A. 110 mm DE LA PARTEA SUPERIOARÃ LA CEA DE JOS A LOCULUI
UNDE SE VA MONTA SUPORTUL OGLINZII

Fig. 14  Determinarea locului suportului oglinzii

1. CREION SAU CARIOCÃ
2.  CERCUL DE LOCALIZARE ªI LIMITA INFERIOARÃ A

SUPORTULUI, PE SUPRAFAÞA EXTERIOARÃ A GEAMULUI
3.  CERCUL DE PE SUPRAFAÞA EXTERIOARÃ A GEAMULUI CARE

DELIMITEAZÃ ARIA CE TREBUIE CURÃÞATÃ
4. AXA CENTRELOR

Fig. 15  Determinarea locului suportului oglinzii

A

1 2

3

4
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Reglarea oglinzii retrovizoare
Figura 16
Oglinda retrovizoare din exteriorul vehiculului se poate
roti în douã direcþii: articulaþie tip �pivot� ºi articulaþia
pentru miºcarea înainte-înapoi de la baza oglinzii. Numai
aceasta din urmã are reglare a strângerii.
Pentru a slãbi strângerea acestei articulaþii se intro-
duce o cheie Allen de 3mm la ºurubul de reglare aflat
în partea dreaptã a oglinzii.
Se poziþioneazã oglinda în direcþia doritã apoi se strânge
ºurubul.

2-9. INSTALAÞIA DE DEZABURIRE A
GEAMULUI DIN SPATE

Figurile 17 ºi 18
Aceastã instalaþie este montatã opþional ºi constã
dintr-un geam care are un numãr de linii orizontale for-
mate din rezistenþe pe bazã de ceramicã ºi argint, ºi 2
dungi verticale, pe partea sa interioarã. Cablul de
alimentare este lipit de dungile verticale laterale. Cablul
de masã este lipit de dunga verticalã din cealaltã parte.
Sistemul este alimentat la 12 volþi. În anumite condiþii
cãldura degajatã în geam nu se poate detecta la
atingerea cu degetul. Timpul necesar pentru dezaburirea
geamului din spate este variabilã, în funcþie de mai multe
condiþii cum ar fi: viteza maºinii, temperatura din exte-
rior, presiune atmosfericã ºi numãrul de pasageri.

Testarea liniilor reþelei
Figura 17
Pentu a gãsi liniile care nu funcþioneazã, se opreºte
motorul ºi sistemul de dezaburire al geamului din spate.
Se pune voltmetrul la masã ºi cu cealãlaltã bornã se
atinge uºor fiecare linie de reþea.

Dacã voltmetrul indicã tensiune apropiatã de a bateriei
la ambele capete ale liniei se cautã legarea cablului de
masã de caroserie.
Tensiunea va scade pe mãsurã ce borna este mutatã
mai departe de dunga verticalã de alimentare.
Toate liniile reþelei trebuie testate în cel puþin douã
puncte pentru a elimina posibilitatea unei punþi peste
punctul de întrerupere. Pentru rezultate mai bune se
atinge fiecare linie a reþelei la câþiva milimetri de linia
de mijloc a geamului din spate. Dacã se indicã o
tensiune anormalã pe o anumitã linie se mutã borna
voltmetrului pe acea linie pânã când tensiunea indicatã
este zero. Aceasta va indica o întrerupere a liniei reþelei.

Repararea liniei de reþea
Figura 18

 Se verificã

� Se decupleazã alimentarea de la baterie a sistemului
de dezaburire a geamului din spate.

1) Liniile reþelei sistemului de dezaburire a geamului din spate.
� Se marcheazã întreruperea liniei pe exteriorul

geamului cu un creion sau o cariocã.

1. BANDÃ ADEZIVÃ
2. FIRUL ÎNTRERUPT
3. SPATULÃ DE LEMN
4. AGENT REPARATOR

Fig. 18  Repararea reþelei

1. VOLTMETRU

Fig. 17  Verificarea reþelei

1

LA MIJLOC

  4-6V

10V

0V

BUN

FIR ÎNTRERUPT

FIR ÎNTRERUPT

1 2

3

4

1. ªURUBUL DE REGLARE A OGLINZII (3 mm)
2. ªURUBUL DE FIXARE A OGLINZII (2 mm)

Fig. 16  Oglinda retrovizoare
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Important

� Repararea liniilor reþelei. Se freacã ºi se curãþã
folosind pentru frecat un burete de sârmã ºi pentru
curãþat o pânzã înmuiatã în alcool. Se freacã ºi
apoi se curãþã circa 6mm în ambele pãrþi ale
punctului de întrerupere a liniei reþelei.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Douã bucãþi de bandã adezivã în dreptul zonei
reparate, deasupra ºi dedesubtul zonei reparate.
� Banda adezivã trebuie folositã pentru a putea

supraveghea lãþimea ariei reparate.
� Dacã se foloseºte material de reparaþie se asigurã

cã bucata folositã este de aceeaºi lãþime cu linia
reþelei.

� Se scoate capacul de la recipientul de material pentru
repararea reþelei.

� Se agitã puternic întãritorul cu plastic argintat.
� Dacã materialul este cristalizat se introduce

recipientul în apã fierbinte pânã când acesta devine
din nou lichid.

� La temperatura camerei se aplicã materialul de
reparare în zona afectatã folosind un beþiºor de lemn
sau o spatulã de lemn.

� Se înlãturã banda adezivã sau materialul de reparare
cu grijã.

OBSERVAÞIE: Materialul pentru repararea liniilor
reþelei trebuie sã fie tratat termic. Pentru a evita
deteriorãrile datorate cãldurii se protejeazã interiorul
în zona în care s-a efectuat repraþia ºi unde se va
aplica cãldura.

� Se încãlzeºte zona repararatã pentru 1�2 minute.
� Diuza arzãtorului se þine la 25mm de suprafaþã.
� Este necesarã o temperaturã minimã 149°C.

 Se verificã

� Se verificã zona reparatã din reþea. Dacã
aceastã este decoloratã se aplicã un strat de
tincturã de iod � se foloseºte pentru aceasta o
pensulã îngustã sau o pipetã. Se lasã sã se
usuce 30 secunde ºi apoi se înlãturã excesul
cu o pânzã uscatã.

� Se verificã sistemul de dezaburire pentru a vedea
dacã s-a reparat linia defectã a reþelei.

OBSERVAÞIE:  Sunt necesare cel puþin 24 ore
pentru o completã întãrire a materialului de
reparare. Zona reparatã nu va fi afectatã mecanic
mai devreme de acest timp.

Repararea firului principal vertical
Firele principale al sistemului de dezaburire sau capetele
lor se pot recupla prin lipire folosind un compus cu 3%
argint ºi pastã de colofoniu topit.
1) Înainte de lipirea firului, zona respectivã trebuie

frecatã cu un burete de sârmã.
2) Se aplicã pastã de colofeniu în cantitate micã pe

firul principal ºi în zona de reparat folosind o
pensulã.

3) Ciocanul de lipit trebuie sã fie dinainte acoperit cu
compusul de lipit. Se va folosi cãldurã doar cât
trebuie pentru a topi compusul ºi doar atât
compusul cât este necesar pentru a efectua
reparaþia.

4) Nu se va supraîncãlzi cablul când se lipseºte firul
vertical.

3. SPECIFICAÞII
CUPLURILE DE STRÂNGERE

ªurubul superior al centurii de siguranþã din spate............................................................35N·m
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1. DESCRIERE GENERALÃ
Sistemul berelor de protecþie la modelul CIELO este
proiectat pentru a rezista la o ciocnire cu un obstacol
fix la viteza de 8km/h fãrã avarii. Dupã absorbirea
energiei la impact, sistemul barelor de protecþie revine
la poziþia iniþialã. Ambele bare de protecþie  din faþã ºi
din spate, au un absorbant intern de energie în formã
de fagure ºi o bandã de polimeri deasupra. Pentru bara
din faþã, aceastã barã trebuie întâi demontatã pentru a
ajunge la absorbantul de energie ºi la bara de protecþie.
Ansamblul barei din spate se poate demonta cu totul ca
un întreg sau banda de polimer poate fi demontatã
separat.

2. SERVICE PE VEHICUL
2-1. BARA DE PROTECÞIE DIN FAÞÃ

Figura 1

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul de masã (-) de la baterie.
2) Spoilerul din plastic de pe bara din faþã. Referitor la

aceasta, mai târziu în acest capitol.
3) Cele 4 ºuruburi ºi absorbantul de energie.
4) Cele 6 ºuruburi ºi suportul de fixare a barei laterale

a vehiculului.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Suporþii de fixare pe vehicul din stânga ºi din dreapta.
Se asigurã fiecare cu 3 bolþuri.

  Se strânge

� Pentru suporþii de fixare a barei din faþã,
ºuruburile se strâng la 27 N·m.

2) Absorbantul de energie se asigurã cu 4 ºuruburi.

  Se strânge

� ªuruburile care asigurã absorbantul barei din faþã
se strânge la 29 N·m.

3) Spoilerul de pe bara din faþã � mai târziu în acest
capitol.

BARE DE PROTECÞIE

4) Cablul de masã (-) al bateriei.
2-2. BARA DE PROTECÞIE DIN SPATE

Figura 2

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul de masã (-) de la baterie.
2) Câte un ºurub pentru fixarea spoilerului de la capãtul

din spate al fiecãrui pasaj roatã spate.
3) Douã ºuruburi ale spoilerului din pasajului roþii din

spate.
4) Agrafele de susþinere a mochetei posrtbagajului de

spatele vehiculululi.
� Se împãtureºte mocheta, îndepãrtând-o de portbagaj.
5) Patru piuliþe ºi ºaibe din partea de sus a barei (câte

douã în fiecare parte, se ajunge prin portbagaj).
6) Patru piuliþe ºi ºaibe din partea de jos (câte 2 în fiecare

parte, se ajunge prin portbagaj).
7) Legãturile electrice ale numãrului de înmatriculare

ºi ale lãmpilor din spate.
8) Ansamblul barei.

Important

� Pentru a desprinde spoilerul barei din spate de pe
absorbantul de energie, se demonteazã cele 6
cleme de susþinere ale mãºtii în partea de jos.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Conectorii electrici de la numãrul de înmatriculare ºi
lãmpile din spate, poziþionându-le pentru montare.

2) Patru piuliþe ºi ºaibe din partea de jos a barei (câte
2 pe fiecare parte, se ajunge pe sub barã).

3) Patru piuliþe ºi ºaibe în partea de sus a barei (câte
2 pe fiecare parte, se ajunge prin portbagaj).

  Se strânge

� Piuliþele de fixare ale spoilerului barei din faþã se
strânge la 27 N·m.

4) Douã ºuruburi de fixare a spoilerului în interiorul
pasajului roþii.

 Se strânge

� Piuliþele de prindere ale spoilerului barei din spate
se strâng la 20 Nm.

5) Un ºurub de fixare a spoilerului la capãtul din spate
al fiecãrui pasaj roatã.

� Se reaºeazã mocheta peste compartimentul de
bagaje.

6) Clemele mochetei de portbagaj.
7) Cablul de masã (-) al bateriei.
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Fig. 1  Absorbantul de energie al barei din faþã

1. ABSORBANTUL DE ENERGIE ÎN FORMÃ DE FAGURE
2. SUPORTUL BAREI DIN FAÞÃ
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2

2
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Fig. 2  Spoilerul barei din spate

1. ORNAMENTUL METALIZAT AL BAREI DIN SPATE
2. SPOILERULUIBAREI DIN SPATE
3. ABSORBANTUL DE ENERGIE
4. BARA DE PROTECÞIE
5. SUPORTUL BAREI DIN SPATE

5

4

3

1

2
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2-3. SPOILER BARÃ FAÞÃ

Figura 3

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul de masã (-) al bateriei.
2) Trei ºuruburi care fixeazã grilei faþã.
3) Câte un ºurub de fixare a spoilerului pe pasajul roatã.
4) Clemele de plastic de la baza mãºtii.
� Se îndepãrteazã spoilerului de barã.
5) Becurile de la lãmpile de semnalizare ºi de poziþie.
6) Conectorii lãmpii de ceaþã (dacã existã).
7) Spoilerul de pe vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Spoilerul pe vehicul, conectând ºi lãmpile de ceaþã.
2)  Becurile lãmpilor de semnalizare ºi poziþie pe spoiler.
� Se fixeazã spoilrul pe barã ºi se prinde cu clemele

de plastic.
3) Câte un ºurub de fixare a spoilerului pe pasajul roþii.
4) Trei ºuruburi care fixeazã grila din faþã.
5) Cablul de masã (-) al bateriei.

1.  SPOILERUL BARÃ FAÞÃ
2.  ABSORBANT DE ENERGIE
3.  BARA DE PROTECÞIE FAÞÃ
4.  SUPORT BARÃ FAÞÃ
5.  ORNAMENT METALIZAT FAÞÃ

Fig. 3  Spoilerul barei din faþã

1

2

3

4

5
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3. SPECIFICAÞII
CUPULRILE DE STRÂNGERE

ªuruburile de montare suporþi de susþinere barã faþã ......................................................27 N·m
ªuruburile de montare absorbant barã faþã ......................................................................29 N·m
Piululiþele de fixare sus ºi jos a barei faþã ........................................................................17 N·m
ªuruburile de fixare spoiler barã spate .............................................................................20 N·m
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1. DESCRIERE GENERALÃ
1-1. UNGERE

Balamalele capotei ºi mecanismele de închidere au
nevoie de ungere periodicã pentru a funcþiona corect.
Privitor la tipul lubrifiantului ºi intevalul de aplicare, se
gãsesc referiri în �Întreþinerea ºi lubrifierea�, cap. 1.

1-2. ÎNTÃRITURI

La modelele actuale sunt folosite multe componente
din aluminiu. Aluminiul în contact cu oþelul se poate
coroda rapid dacã nu este protejat cu tratamente fi-
nale speciale sau izolatori.

Întãriturile folosite sunt tratate special pentru a asigura
o protecþie adecvatã la coroziune. Aceste întãrituri
speciale sunt diferite ca ºi culoare pentru o mai uºoarã
identificare a lor faþã de cele standard, care în general
sunt vopsite în albastru.

Când se înlocuiesc întãriturile, se evitã înlocuirea cu alte
tipuri similare.

OBSERVAÞIE: Neutilizarea întãriturii corecte poate
duce la o coroziune prematurã a metalului în zona
respectivã.

1-3. MATERIALE ANTICOROZIVE

Materialele anticorozive se aplicã pe feþele interioare ale
celor mai multe din ornamentele metalice pentru a le da
rezistenþã la ruginã. Când se reparã aceste ornamente,
zonele unde materialul anticoroziv a fost distrus trebuie
reacoperite cu materiale cu aceleaºi proprietãþi.

2. SERVICE PE VEHICUL
2-1. ETANªÃREA PÃRÞII FAÞÃ A CARO-

SERIEI

Toate posibilele puncte de infiltrare a apei sunt etanºate
în timpul procesului de producþie folosind materiale de
etanºare durabile ºi de calitate superioarã. Dacã este
nevoie ca aceste zone sã fie etanºate din nou, se vor
folosi materiale de etanºare de bunã calitate ºi
consistenþã medie, care sã-ºi menþinã în timp flexi-
bilitatea ºi sã poatã fi vopsite.

PARTEA FAÞÃ CAROSERIE

2-2. GRILA DE AERISIRE

Figura 1

Se demonteazã sau deconecteazã

� Se ridicã capota ºi se sprijinã pe tija de susþinere.

� Se desprinde uºor masca de plastic a ambelor
braþe ale ºtergãtoarelor de parbriz.

1) Câte o piuliþã de fixare a fiecãrui braþ al ºtergãtoarelor
de parbriz ºi se desprin braþele ºtergãtoarelor de pe
parbriz.

2) Trei ºuruburi care asigurã grila de aerisire.

3) Racordurile furtunelor ºi diuzele de spãlare a parbrizului
ºi se îndepãrteazã grãtarul de pe vehicul (2 bucãþi).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Grila de aerisire pe vehicul, conectând ºi furtunele
pentru spãlat parbrizul.

2) Trei ºuruburi care asigurã grãtarul de aerisire.

3) Braþele ºtergãtoarelor de parbriz. Se asigurã fiecare
cu o piuliþã.

 Se strânge

� Piuliþele de fixare a braþelor ºtergãtoarelor de
parbriz la 20 N·m.

4) Mãºtile de plastic ale braþelor ºtergãtoarelor. Se
rabateazã pe loc.

1. PUNCT DE FIXARE BRAÞE ªTERGÃTOARE DE PARBRIZ
2. GRILA DE AERISIRE
3. ªURUBURI

Fig 1.  Grila de aerisire.
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2-3. ÎNTRERUPÃTORUL DE PE RAMA UªII
DIN FAÞÃ

Figura 2

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul de masã (�) al bateriei.
� Se deschide uºa din faþã.
2) ªurubul ºi se scoate întrerupãtorul din locaº.
3) Conectorul ºi întrerupãtorul de pe vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Conectorul la întrerupãtor ºi întrerupãtorul în locaº.
2) ªurubul care fixeazã întrerupãtorul.
3) Cablul de masã (�) al bateriei.

2-4. CAPOTA

Figura 3

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se ridicã capota. Se protejeazã aripile ºi parbrizul
pentru a preveni zgârierea vopselei, geamului sau
ornamentului când se monteazã/demonteazã capota.

� Se marcheazã pe capotã poziþia balamalei pentru

ajuta la mai buna aliniere în timpul instalãrii.
1) Cele douã ºuruburi care fixeazã capota de balamale.
2) Capota din balamale, cu ajutorul încã unui tehnician.

Se monteazã sau se conecteazã

� Cu ajutorul unui alt tehnician, se poziþioneazã capota
în locul marcat în timpul demontãrii.

1) Cele 2 ºuruburi care fixeazã capota în fiecare balama.

Se verificã

� Poziþonarea corectã a capotei. Balamalele ºi
mecanismul de blocare trebuie uns periodic. A se
vedea �Întreþinere ºi lubrefianþi�.

2-5. BALAMALE CAPOTÃ

Figura 4

Se demonteazã ºi se deconecteazã

� Se ridicã capota. Se protejeazã aripile ºi parbrizul
pentru a preveni zgârierea vopselei, geamului sau mãºtii
când se monteazã/demonteazã capota.

� Se marcheazã pe capotã poziþia balamalei pentru a
ajuta poziþionarea în timpul instalãrii.

1. ÎNTRERUPÃTOR
2. CONTACTUL UªII
3. ªURUB

Fig. 2  Întrerupãtorul de pe rama uºii din faþã.

1. CAPOTA
2. TIJA DE SPRIJIN
3. ªURUB
4. BALAMAUA CAPOTEI
5. ÎMBINARE ETANªÃ

Fig. 3  Capota

1
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4

5



CIELO   CAROSERIA   12�31

1) Cele douã ºuruburi care fixeazã capota de balamale.
2) Capota din balamale, cu ajutorul încã unui tehnician.
3) ªurubul ºi piuliþa de fixare a balamalei.
4) Balamaua de pe vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Balamalele pe vehicul, fixându-le pe fiecare pe cu un
ºurub ºi o piuliþã.

 Se strânge

� ªuruburile ºi piuliþele care fixeazã balamalele se
strâng la 8 N·m.

� Cu ajutorul unui tehncian, se poziþioneazã capota în
locul marcat la demontare.

2) ªuruburile care fixeazã capota în balamale.

Se verificã

� Poziþionarea corectã a balamalei. Balamalele ºi
mecanismul de blocare se vor unge periodic. A
se vedea �Întreþinere ºi lubrefianþi�.

2-6. TIJA DE SPRIJIN A CAPOTEI

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se ridicã ºi se sprijinã capota.
1) Tija de sprijin a capotei, prin scoaterea uºoarã a

bazei acesteia din suportul radiatorului.

Se monteazã sau se conecteazã

� Tija de sprijin în suportul radiatorului. se roteºte pe
loc.

2-7. DISPOZITIVUL DE BLOCARE AL
CAPOTEI

Figura 2

Se demonteazã sau se conecteazã

� Se ridicã ºi se sprijinã capota.
1) Piuliþa de oprire a bolþului dispozitivului de blocare.
2) Bolþul dispozitivului de blocare; se deºurubeazã din

capotã.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Bolþul în capotã.

Reglare

� Se mãsoarã distanþa dintre panoul interior al
capotei pânã la marginea ºaibei superioare.
Aceastã distanþã trebuie sã fie între 40 ºi 45mm.
Se regleazã prin rãsucirea piuliþei de oprire pentru
a obþine distanþa cerutã.

� Se închide capota. Se verificã antrenarea corectã a
bolþului mecanic de blocare. Se repetã procedura de
verifcare dacã este necesar.

1. CAPOTA
2. BALAMA
3. PILULIÞÃ (CÂTE 1 PENTRU FIECARE BALAMA)
4. ªAIBÃ
5. ªURUB (CÂTE 1 PENTRU FIECARE BALAMA)

Fig. 4  Balamalele capotei

SECTION A-A

 VIEW B

FRT

 A

 B
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2-8. ANSAMBLU SIGURANÞÃ DSCHIDERE
CAPOTÃ

Figura 6

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se ridicã ºi se sprijinã capota.
1) Nitul de la siguranþã prin tãierea capului acestuia cu

cleºtele de tãiat sârmã.
� Se scoate nitul din suportul de fixare.
2) Ansamblul siguranþã deschidere capotã din suportul

de fixare.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ansamblul siguranþã în suportul de fixare.
2) Un nit nou prin gãurile din ansamblul siguranþã ºi

suport. Se încreþeºte capul nitului.

2-9. CABLUL DE DEBLOCARE ZÃVOR
CAPOTÃ

Figurile 7 ºi 8

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se ridicã ºi se sprijinã capota.
1) Cele 3 ºuruburi de susþinere a grilei.
� Se ridicã partea de jos a grilei, pentru a avea acces

la cele 4 ºuruburi care îl fixeazã de suportul barã din
faþã, ºi se desfac aceste ºuruburi.

2) Grila din faþã de pe vehicul.
3) Arcul închizãtor capotã de pe ansamblul de susþinere

al radiatorului.
4) ªuruburile care asigurã agrafele cablului de deblocare

al zãvorului  .
5) Cablul de deblocare al arcului încuietorii.
6) Placa din stânga (2 clame).
7) Mânerul cablului de deblocare.
� Se trage prin tub cablul de deblocare, în interior.
8) Cablul de pe mâner.

Se monteazã ºi se conecteazã

1) Cablul, prin tubul de cauciuc, prin panoul interior
al compartimenului motorului, în interior.

� Se aplicã un material de etanºare de tip Strip Caulk
sau altul echivalent în zona cablu-tub ºi tub de
prindere a tubului.

2) Cablul de deblocare la mâner.
3) Mânerul pe vehicul.
4) Panoul din stânga; se asigurã cu 2 clame.
5) Cablul de deblocare la arcul cârligului de deblocare.
6) Arcul cârligului de suportul radiatorului.
� Se asigurã cablul de deblocare a capotei cu ºuruburi.
7) Grila la vehicul ºi cele 4 ºuruburi ce-l fixeazã de

spoilerul barei de protecþie..
8) Trei ºuruburi care fixeazã grila de suportul radiatorului.
� Se verificã funcþionarea cablului ºi se corecteazã

dacã este necesar.

2-10. GRILA

Figura 9

Se demonteazã ºi se deconecteazã

1) Cele trei ºuruburi care fixeazã capãtul grilei.
� Se ridicã capãtul grilei pentru a avea acces la cele 4

ºuruburi care îl fixeazã.

1. ARCUL
2. NITUL
3. FURCA DE SUSÞINRE

Fig. 6  A doua piesã a a dispozitivului de
blocare a capotei

1

2

3

1. ANSAMBLU
2. CAPOTÃ
3. ªAIBÃ
4. PIULIÞA DE FIXARE
5. ARC
6. BOLÞ

Fig. 5  Dispozitivul de blocre a capotei � partea
superioarã
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1. ZÃVORUL
2. ARC DE DEBLOCARE
3. SUPORT RADIATOR

Fig. 7  Zãvor capotã

1. CABLU DE DEBLOCARE CAPOTÃ
2. MATERIAL DE ETANªARE
3. TUB DE GHIDARE

Fig. 8  Cablu de deblocare ºi tub de ghidare

2) Cele 4 ºuruburi care fixeazã capãtul grilei ºi apoi grila
de vehicul.

Se monteazã ºi se conecteazã

1) Grila pe vehicul ºi cele 4 ºuruburi car fixeazã grila
de spoilerul barei de protecþie.

2) Cele 3 ºuruburi care fixeazã grila de suportul
radiatorului.

2-11. ARIPI FAÞÃ

Figura 10

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se ridicã ºi se sprijinã capota
1) Spoilerul barei de protecþie din faþã. Vezi �Bare de

protecþie�.
� Se desprind uºor prin cãscare ambele protectoare de

plastic ale braþelor ºtergãtoarelor de parbriz.

1. GRILÃ RADIATOR
2. ªURUB SUPERIOR (3)
3. ªAIBÃ DE FIXARE
4. CLEMÃ INFERIOARÃ (2)

Fig. 9  Grilã faþã

2) Piuliþa care fixeazã fiecare ºtergãtor iar ºtergãtoarele
se îndepãrteazã de vehicul.

3) Racordurile furtunurilor ºi diuzele de spãlare a
parbrizului ºi se demonteazã de pe vehicul grila de
aerisire (2 bucãþi).

4) Racordurile furtunelor ºi diuzel de spãlare a
parbrizului ºi se demonteazã de pe vehicul grila de
aerisire de pe capotã (2 bucãþi).

� Se aplicã bandã adezivã la capãtul din spate a aripei
ºi la capãtul din faþã al uºii pentru a proteja
vopseaua.

5)  Lãmpile de poziþie ºi cele de semnalizare din faþã.
6) ªuruburile care fixeazã aripa, apoi se demonteazã

aripa de pe vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Aripa pe vehicul. Se asigurã cu ºuruburile de prindere.

 Se strânge

� ªuruburile de strângere a aripii din faþã se strâng
la 25N·m.

2) Lãmpile de semnalizare sau de poziþie din faþã.
� Se scoate banda adezivã de protecþie.
3) Grila de aerisire de pe capotã. Se conecteazã ºi

furtunurile pentru spãlat parbrizul.
4) Cele 3 ºuruburi care fixeazã grila de aerisire.
5) Braþele ºtergãtoarelor de parbriz, asigurându-le cu

câte o piuliþã.

 Se strânge

� Piuliþele care fixeazã braþele ºtergãtoarelor de
parbriz se strâng la 20 N·m.

6) Protectoarele de plastic ale braþelor ºtergãtoarelor de
parbriz, apoi se rabateazã.

7) Spoilerul bãrii de protecþie din faþã. Vezi �Bare de protecþie�.

1 2 3
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1. ARIPA DIN FAÞÃ
2. ªURUB
3. ªAIBE DEFIXARE

Fig. 10  Aripa din faþã

2-12. MÃªTILE EXTERIOARE

Aceste mãºti sunt fixate cu adeziv. A se cedea capitolul
�Proceduri generale de reparaþii ale caroseriei� pentru
informaþii referitoare la montare ºi reparare.

3. SPECIFICAÞII
CUPLURILE DE STRÂNGERE

Piuliþele de fixare a braþelor ºtergãtoarelor de parbriz ....................................................20 N·m
Piuliþele ºi ºuruburile de fixare a balamalei capotei .........................................................8 N·m
ªurubul de fixare a aripii din faþã .....................................................................................25 N·m
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1. SERVICE PE VEHICUL
1-1. GARNISAJ UªÃ

Garnisaj uºã faþã � model cu 4 uºi
Figura 1

Se demonteazã sau se deconecteazã

Scule necesare:
Dispozitiv pentru demontare clipsuri mâner
Dispozitiv pentru demontare cãptuºeli ºi garnisaje
DC 93001

1) Butonul de siguranþa uºii.
2) Rama mânerului interior al uºii.
3) Garnisaj reazãm braþ.
4) ªuruburile care fixeazã reazãmul de braþ de panoul

interior al uºii.
5) Mânerul macaralei geam cu dispozitivul pentru

declipsare.
6) Panoul interior de pe uºi prin desfacerea agrafelor de

pe tot perimetrul uºii folosind dispozitivul DC 93001.
7) Suportul braþului de pe panoul interior prin

desfacerea agrafelor de fixare.
8) Buzunarul de pe panoul interior al uºii prin

desfacerea ºuruburilor de fixare.

UªILE

Se monteazã sau se conecteazã

1) Buzunarul ºi reazãmul braþului pe panoul interior. Se
fixeazã cu agrafe ºi ºuruburi.

2) Panoul uºii pe uºã. Se fixeazã cu agrafe pe tot
perimetrul.

4) Mânerul macarelai uºii.
5) ªuruburile de fixare a reazãmului de braþ pe panoul

interior.
6) Garnisajul reazãmului de braþ.
7) Rama mânerului interior al uºii.
8) Butonul de la siguranþã uºã.

Panoul interior al uºii din faþã � model cu 3, 5
uºi
Figura 2

Scule necesare:
Dispozitiv pentru demontarea clipsuri mâner
Dispozitiv pentru demontarea cãptuºelii ºi
garnisajelor DC 93001

Se demonteazã sau s deconecteazã

1) Butonul de la siguranþã uºi.
2) Rama mânerului interior al uºii.
3) Garnisaj reazãm braþ.
4) ªuruburile care fixeazã reazãmul de braþ pe panoul

interior.
5) Panoul interior de pe uºã prin desfacerea clipsurilor

de pe tot perimetrul uºii folosind dispozitivul DC
93001.

1. SUPORTUL BRAÞULUI
2. BUZUNARUL

Fig. 1  Panoul uºã faþã � model cu 4 uºi

1

2

1. SUPORTUL BRAÞULUI
2. MÂNERUL INTERIOR AL UªII
3. BUTONUL DE ACÞIONARE ELCTRICÃ A GEAMULUI
4. BUZUNARUL

Fig. 2  Panoul uºã spate � model cu 4 uºi
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Se monteazã sau se conecteazã

1) Panoul interior pe uºã. Se fixeazã cu agrafe ºi
ºuruburi pe tot perimetrul uºii.

2) Mânerul macaralei geamului.
3) ªuruburile care fixeazã reazãmul de braþ pe panoul

interior.
4) Garnisaj reazãm braþ.
5) Rama mânerului interior al uºii.
6) Butonul de siguranþã.

Panoul interior al uºii din spate � model cu 4 uºi
Figura 3

Se demonteazã sau se deconecteazã

Scule necesare:
Dispozitiv pentru demontarea clipsuri mâner
Dispozitiv pentru demontarea cãptuºelii ºi
garnisajelor DC 93001

1) Butonul de siguranþã.
2) Rama mânerului interior al uºii.
3) Scrumiera; se trag afarã cu mâna.
4) ªuruburile care fixeazã panoul interior al uºii.
5) Panoul interior de pe uºã prin desfacerea agrafelor de

pe tot perimetrul uºii folosind dispozitivul DC 93001.
6) Suportul braþului de pe panoul interior.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Reazãmul braþ pe panoul interior.
2) Panoul interior pe uºã; se fixeazã cu agrafe pe

întreg perimetrul uºii.
3) ªuruburile care fixeazã panoul interior pe uºã.
4) Scrumiera pe panoul interior.
5) Rama mânerului interior al uºii.
6) Butonul de siguranþã.

1-2. ACCESORII UªI - FAÞÃ SAU SPATE

Garnitura etanºare uºi

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se trage garnitura cu mâna de pe uºã.

Se monteazã sau se conecteazã

� Garnitura pe uºã, cu mâna. Se apasã garnitura pe
rama uºii.

Garnitura exterioarã de etanºare uºi

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se trage garnitura cu mâna de pe uºã.

Se monteazã sau se conecteazã

� Garnitura pe uºã, cu mâna. Se apasã garnitura pe
rama uºii.

Garniturã cadru uºi pe caroserie

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Finiþie prag uºã.
2) Garnitura prin extragerea ei din locaºul din caroseriei.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Garnitura în locaºul din caroserie. Asiguraþi-vã cã
garnitura este bine aºezatã în locaº.

2) Finiþie prag uºã în cadru.

Deflector apã - faþã sau spate
La panourile interioare � uºã faþã sau spate � se folosesc
folii impermeabile de plastic transparent pentru etanºare
ºi prevenirea pãtrunderii apei în interiorul caroseriei. Folia
este fixatã pe panoul interior cu un adeziv special, aplicat
pe suprafaþa interioarã a caroseriei. Acest lucru permite
foliei sã fie desprinsã de pe panou oricând este nevoie
de reparaþii la uºã

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Panoul interior al uºii. Despre el, vezi mai sus.
2) Suportul de reazãm braþ.
3) Suportul de fixare a panoului interior al uºii.
4) Folia prin tragere uºoarã a acesteia de pe panoul in-

terior al uºii.

1. BUTON DE SIGURANÞÃ
2. MÂNER INTERIOR UªÃ
3. REAZÃM BRAÞ
4. BUTON ACÞIONARE ELECTRICÃ GEAM

Fig. 3  Panoul interior al uºii din spate � model cu 4 uºi
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Se monteazã sau se conecteazã

1) Folia pe panoul interior al uºii.
2) Suportul de fixare a panoului decorativ al uºii.
3) Suportul de sprijin a reazãmului de braþ.
4) Banda adezivã impermeabilã în orice zonã a panoului

care se poate strica.
5) Panoul garnisaj al uºii. Despre el, vezi mai sus.

Întrerupãtor deschidere uºã
Figura 18

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) ªurubul de fixare a întrerupãtorului.
2) Întrerupãtorul din rama uºii, desfãcând legãturile

electrice.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Legãturile electrice ale înterupãtorului.
2) Întrerupãtorul ºi ºurubul de fixare în rama uºii.

1-3. SISTEMUL DE ÎNCHIDERE AL UªII

Figurile 4 ºi 5

Bolþ percutor
Percutorul constã dintr-un ºurub metalic cu o ºaibã, care
este înºurubat într-o piuliþã platã culisantã în stâlpul
caroseriei. Aceastã piuliþã culisantã permite percutorului
sã fie reglat pe verticalã sau pe orizontalã, uºor. Uºa
este asiguratã în poziþia închis când zãvorul prinde
percutorul.

Reglarea axialã a percutorului

Figura 4

Pentru a determina dacã reglarea axialã a percutorului
este corectã, se procedeazã în felul urmãtor:
1) Se asigurã cã uºa este poziþionatã corect.
2) Se închide atât cât este necesar zãvorul sã atingã

percutorul.
3) Stând în apropierea deschizãtorii uºii ºi, privind în

jos la sistemul de închidere, se miºcã uºor uºa
înãuntru ºi în afarã, atingând doar percutorul
zãvorului.

4) Poziþionarea corectã a percutorului ºi zãvorului se
poate vedea uºor. Zãvorul trebuie sã fie perpendicu-
lar pe percutor ºi sã cadã lângã mijlocul acestuia.
Zãvorul nu trebuie sã cadã mai aproape de 4mm de
oricare din capetele percutorului.

5) Dacã sunt necesare se demonteazã percutorul cu o

1. BOLÞ PERCUTOR
2. ªAIBÃ DISTANÞOARE
3. PIULIÞÃ CULISANTÃ

Fig. 4  Bolþ percutor

cheie Allen de 8mm. Se scot ºaibele distanþoare
pentru a muta percutorul spre spatele vehiculului sau
se introduc ºaibe destanþoare de 2mm pentru a muta
percutorul spre faþa maºinii.

 Se strânge

� Percutorul se strânge la 53 Nm.

OBSERVAÞIE : Percutorul este o componentã
importantã care poate afecta performanþele unor alte
componente ºi sisteme importante, ducând la
cheltuieli mari de reparare. Percutorul trebuie înlocuit
cu unul de acelaºi fel sau echivalent dacã este
necesarã înlocuirea lui. Nu se vor folosi componente
de calitate inferioarã sau cuformã diferitã. Cuplul de
strângere trebuie sã fie la valoarea specificatã pentru
a asigura fixarea corectã a acestei piese.

Reglarea pe verticalã sau pe orizontalã
Figura 5

Aceste reglãri pe verticalã sau pe orizontalã pot fi
necesare datoritã unui numãr mare de cauze: modificarea
formei vehiculului ca rezultat al uni ciocniri, montarea
de garnituri noi la uºi care pot modifica închiderea uºii,
nemulþumirile utilizatorului privind zgomotele provocate
de curenþii de aer sau dificultãþile de închidere sau
deschidere a uºii. Pentru a regla percutorul pe verticalã
sau pe orizontalã se procedeazã dupã cum urmeazã:
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1. PILÃ ROTUNDÃ 3/8" (CAP PLAT)
2. MAªINÃ DE GÃURIT ELECTRICÃ

Fig. 5  Lãrgirea gãurii percutorului

1) Se asigurã cã uºa este poziþionatã corect.
2) Se demonteazã percutorul cu o cheie Allen de 8mm.
3) Folosind capãtul percutorului, se poate miºca încet

piuliþa. Se mutã piuliþa percutorului în poziþia doritã
ºi se înºurubeazã percutorului.

4) Se poate ca, pentru reglarea corectã, sã fie necesarã
mutarea piuliþei mai mult decât este posibil. Pentru
aceasta se va folosi o bormaºinã electricã de mânã
ºi o pilã rotundã de 3/8 inci pentru a lãrgi gaura din
caroserie în direcþia doritã.

OBSERVAÞIE: Este important ca pila rotundã cu
capãtul plat sã se foloseascã în aºa fel încât sã nu
fie afectatã piuliþa culisantã. Aceasta, împreunã cu
percutorul, sunt piese importante care pot afecta
performanþele altor piese ºi sisteme importante.

5) Se monteazã percutorul în poziþia corectã.

 Se strânge

� Percutorul se strânge la 53 Nm.

OBSERVAÞIE: Percutorul uºii este o componentã
importantã care poate afecta performanþele altor piese
ºi sisteme importante, ducând la cheltuieli mari de
reparare. Dacã este necesarã înlocuirea percutorului,
acesta se va înlocui cu unul la fel sau echivalent.
Nu se vor folosi componente de calitate inferioarã sau
cu formã diferitã. Cuplul de strângere trebuie sã aibã
valoarea indicatã pentru  asigura fixarea corectã a
acestei piese.

Ansamblul zãvor uºã � faþã sau spate
Figura 6

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi mai
înainte în acest capitol.

2) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai înainte
în acest capitol.

3) Tija de legãturã din ansamblul zãvor. Se desfac
agrafele de plastic ºi se trage tija afarã din gaurã.

4) Trei ºuruburi cu cap în cruce ºi ansamblul zãvor din
vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ansamblul zãvor pe vehicul. Se fixeazã cu 3 ºuruburi
cu cap în cruce.

2) Tija de legãturã în încuietoare. Se cupleazã agrafele
de platic.

3) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai
înainte în acest capitol.

4) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi
mai înainte în acest capitol.

Mânerul interior uºã � faþã ºi spate

Se demonteazã sau se conecteazã

1) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi mai
înainte în acest capitol.

2) Clema tijei de legãturã.
3) Mânerul interior al uºii prin culisarea înainte pentru

desprindere.

Se monteazã sau se conectazã

1) Mânerul interior al uºii prin culisara înapoi pentru a-l
cupla.

2) Clema tijei de legãturã.
3) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi mai

înainte în acest capitol.

1. ªURUBUR FIXARE ZÃVOR
2. ÎNCUIETOARE UªI

Fig. 6  Ansamblu zãvor uºã
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Tija interioarã a încuietorii � faþã sau spate

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi mai
înainte în acest capitol.

2) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai
înainte în acest capitol.

3) Agrafa tijei de legãturã din mecanismul zãvorului.
4) Butonul de siguranþã, tija ºi maneta.
5) Tija interioarã a mecanismului zãvorului din vehicol.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Tija interioarã a mecanismului zãvorului în vehicol.
2) Butonul de siguranþã, tija ºi maneta.
3) Agrafa tijei de legãturã din mecanismul zãvorului.
4) Folia deflector. Despre foliadeflector, vezi mai înainte

în acest capitol.
5) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi mai

înainte în acest capitol.

Mâner exterior uºã � faþã sau spate
Figura 7

Se demontazã sau se deconecteazã

1) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi mai
înainte în acest capitol.

2) Folia deflector. Despre folia deflector, mai înainte în
acest capitol.

3) Butonul mecanismului (numai pentru uºa din faþã).
Despre butucul yalã, vezi mai târziu în acest capi-

tol.
4) Legãtura între mecanismul zãvorului ºi mânerul ex-

terior al uºii.
5) ªuruburile care fixeazã mânerul exterior pe uºã.
6) Mânerul exterior al uºii de pe uºii.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Mânerul exterior pe uºã.
2) ªuruburile care fixeazã mânerul exterior pe uºã.
3) Legãtura între mecanism ºi mânerul exterior al uºii.
4) Butonul mecanismului zãvorului (numai pentru uºa

din faþã). Despre butucul yalã, vezi mai târziu în
acest capitol.

5) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai
înainte în acest capitol.

6) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, mai
înainte în acest capitol.

Butucul yalã uºã - faþã sau spate

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi mai
înainte în acest capitol.

2) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai
înainte în acest capitol.

3) Legãtura de comandã a mecanismului zãvor.
4) Agrafa butucului yalã. Se trage spre capãtul din faþã

al vehiculului.
5) Butucul yalã prin gaura din uºã.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Butucul yalã prin gaura din uºã.
� Se fixazã butucul cu agrafa. Se trage spre partea din

spate a vehiculului.
2) Legãtura de comandã a mecanismului zãvor.
3) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai

înainte în acest capitol.
4) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi mai

înainte în acest capitol.

Procedura e înlocuire a ansamblului încuietorii
Figurile 8, 9 ºi 10

Înlocuirea setului butucilor yalã se face pentru toate
uºile vehiculului. Cãþeii de la toate încuietorile au ex-
act aceeaºi formã, cu excepþia pãrþii proeminente.
Fiecare cãþel este codificat cu un numãr de la 1 la 4.
Aceste numere sunt imprimate pe fiecare cãþel. Fiecare
cheie are 10 poziþii ºi fiecare din aceste 10 poziþii are
una din cele 4 adâncimi corespunzãtoare acelor
mãrimi ale cãþeilor (fig. 8).

1. MÂNER EXTERIOR UªÃ
2. BUTONUL ÎNCUIETORII

Fig. 7  Mânerul exterior al uºii
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3

Montarea cãþeilor
Figura 8

Sculã necesarã:
ªubler cu vernier

1) Începînd din poziþia 2, se introduce mai întâi arcul
cãþelului, apoi cãþelul, în fiecare locaº în ordinea
indicatã în codul yalei.
� Nu introduceþi arcul ºi cãþelul în poziþia 1.
� Se aplicã unsoare pe toate suprafeþele unde se

vor monta arcurile ºi cãþeii.
2) Se introduce cheia în butuc pentru a verifica

montarea corectã. Dacã toþi cãþeii sunt în acelaºi
plan cu butucul dupã introducerea cheii, atunci
aceºtia au fost montaþi corect.

Montarea butucului
Figurile 9 ºi 10
1) Se aplicã unsoare pe suprfaþa internã a locaºului ºi

se monteazã butucul având cheia introdusã în el.

Important

� Când se monteazã butucul în locaº, se va
asigura poziþionarea corectã a canalelor de
scurgere a apei ale ambelor piese (fig. 9 ºi 10).

1. LOCAª ARC CÃÞEL
2. POZIÞIA 1 (GOALÃ)
3. CÃÞEL

Fig. 8  Cãþeii încuietorii uºii

2) Se monteazã arcul de revenire în capãtul locaºului.
La butucul uºii din stânga, ambele capete ale arcului
trebuie montate pe proeminenþa aflatã în stânga
canalului de scurgere a apei. La uºa din dreapta, se
va face asamblarea astfel încât arcul sã fie agãþat
în dreapta canalului de scurgere a apei (fig. 9).

3) Se monteazã braþul butucului în capãtul acestuia, cu
capãtul spre stânga la uºa din stânga ºi spre dreapta
la uºa din dreapta.

Important

� Aceste braþe se pot deosebi dupã montarea lor:
alb pentru partea stângã ºi negru pentru partea
dreaptã.

1-4. GEAMURI UªÃ

Geam uºi faþã - model 4 uºi
Figura 11

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi mai
înainte în acest capitol.

2) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai
înainte în acest capitol.

3) Garnitura interioarã a geamului uºii.
4) ªuruburile ce fixeazã braþul cadrului mobil al

geamului de macara.
5) Geamul de macara. Se ridicã geamul ºi se trage

în afarã prin partea de sus a uºii

Se monteazã sau se conecteazã

� Se monteazã geamul în uºã.
1) ªuruburile ce fixeazã braþul cadrului mobil al

geamului de macara.
2) Garnitura interioarã a geamului uºii.
3) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai

înainte în acest capitol.
4) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi mai

înainte în acest capitol.

A.  CAPÃTUL ARCULUI DE REVENIRE
1. CANALUL DE SCURGERE A APEI

BUTUC YALÃ UªÃ
DE PE PARTEA DREAPTÃ

BUTUC YALÃ UªÃ
DE PE PARTEA STÂNGÃ

Fig. 9  Poziþia arcului de revenire
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1. RAMÃ GEAM UªÃ
2. GEAM UªÃ
3. UªA DIN FAÞÃ � MODEL CU 4 UªI

Fig. 11  Demontarea geamului uºii din faþã (normal)

1. ANTRENOR
2. BRAÞ
3. ARC DE REVENIRE
4. BUTUC
5. LOCAª BUTUC
6. CANAL DE SCURGRE A APEI

Fig. 10  Butuc yalã uºã

Geam uºã faþã � model cu 3, 5 uºi
Figura 11

Se demonteazã ºi se deconecteazã

1) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi mai
înainte în acest capitol.

2) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai
înainte în acest capitol.

3) Garnitura interioarã a geamului uºii.
4) Geamul uºii asamblat de pe macara ºi se scoate

geamul prin partea de sus a uºii

Se monteazã sau se instaleazã

1) Geamul asamblat pe partea de sus a uºii; se
conecteazã ghidajul geamului la patina macaralei.

2) Garnitura interioarã a geamului uºii.
3) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai

înainte în acest capitol.
4) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi mai

înainte în acest capitol.

Geam  uºã spate � model cu 3, 5 uºi
Figura 12

Se demonteazã ºi se deconectzã

� Se coboarã geamul din spate.
1) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi mai

înainte în acest capitol.
2) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai

înainte în acest capitol.

3) Garnitura interioarã antipraf a geamului uºii.
4) Garnitura exterioarã antipraf a geamului uºii.
5) ªina de ghidare centralã din rama uºii. Se desfac

ºuruburile de fixare, de reglare ºi se ridicã ºina.
6) Geamul de pe macara, se ridicã ºi se scoate din

vehicul.
7) Garnitura de etanºare a geamului din spate din uºã

(dacã este necesar).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Garnitura de etanºare a geamului în uºã (dacã s-a
demontat).

2) Geamul pe macara.
3) ªina de centrare centralã pe rama uºii, montând

ºuruburile de fixare ºi de reglare.
4) Garnitura exterioarã a gamului uºii.
5) Garnitura interioarã a geamului uºii.
6) Deflectorul. Despre deflector, vezi mai înainte în

acest capitol.
7) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi mai

înainte în acest capitol.

Geam aerisire al uºii din spate � model cu 4 uºi
Figura 12

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se coboarã geamul uºii din spate.
1) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi mai

înainte în acest capitol.
2) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai

înainte în acest capitol.
3) Garnitura interioarã a gamului uºii.

1

3

2

4

5

6

1 2

3



12�42   CAROSERIA CIELO

4) Garnitura exterioarã a geamului uºii.
5) ªina de ghidare a geamului uºii.
6) Geamurile de aerisire ºi garniturile din uºã.

Se monteazã ºi se conecteazã

1) Geamurile de aerisire ºi garniturile în uºã.
2) ªina de ghidare a geamului. Se coboarã geamul uºii

din spate.
3) Garnitura exterioarã a geamului uºii.
4) Garnitura interioarã a geamului uºii.
5) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai

înainte în acest capitol.
6) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, mai

înainte în acest capitol.

Macaraua geamului din faþã � model cu 4 uºi
Figurile 13 ºi 14

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se protejeazã geamul în poziþia complet ridicat pentru
a preveni deteriorarea acestuia.

1) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, mai
înainte în acest capitol.

2) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai înainte
în acest capitol.

3) Garnitura interioarã a geamului uºii.
4) Ghidajul central al geamului.
5) Cablul de tracþiune al macaralei.
6) Macaraua prin scoaterea niturilor cu o maºinã de

gãurit electricã.

Se monteazã sau se conecteazã

� Cablul de tracþiune prin rãsucirea mecanismului de
reglare din spate..

� Dacã se monteazã un cablu nou, acesta trebuie
ajustat ºi uns.

1) Cablul de tracþiune al macaralei.
� Se aplicã un strat subþire de unsoare albã (pe bazã

de litiu) pe cablu dacã acesta este reinstalat.
2) Macaraua cu nituri oarbe de oþel de 4,8mm X 11mm.
3) Braþele cadrului mobil al geamului.
4) Garnitura interioarã a geamului uºii.
5) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai înainte

în acest capitol.
6) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi

mai înainte în acest capitol.
7) Protecþia geamului

 1. MÂNER MACARA GEAM
 2. SCRUMIERA
 3. REAZÃM BRAÞ
 4. CHEDER GEAM AERISIRE
 5. GEAMUL DE AERISIRE
 6. ªINÃ CENTRALÃ DE GHIDARE
 7. MÂNER EXTERIOR AL UªII
 8. ORNAMENT EXTERIOR ANTIPRAF
 9. GARNITURÃ
10. MACARA GEAM UªÃ
11. GEAM
12. GARNITURÃ ETANªARE UªÃ
13. MÂNER INTERIOR AL UªII

Fig. 12  Ansamblul uºii din spate
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1. NITURI
2. BORMAªINÃ ELECTRICÃ
3. UªA DIN FAÞÃ
4. ªURUBURI

Fig. 13  Demontarea macaralei geamului faþã �model
cu 4 uºi

Macaraua geamului din faþã � model cu 3, 5 uºi
Figurile 15 ºi 16

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se protejeazã geamul în poziþia complet ridicat pentru
a preveni deteriorarea lui.

1) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi
mai înainte în acest capitol.

2) Deflectorul. Despre deflector, vezi mai înainte în
acest capitol.

3) ªuruburile de fixare a ºinei.
4) ªina de reglare.
5) Macaraua prin scoaterea niturilor cu o maºinã de

gãurit  electricã.

Se monteazã sau se conecteazã

1)  Macaraua cu nituri curbe de oþel de 4.8mm X 11mm.
2) ªina de reglare.
3) ªuruburile de fixare a ºinei.

A. DISPOZITIV DE REGLARE DIN PLASTIC

Fig. 14  Macaraua geamului din faþã

1. GEAM
2. NITURI
3. MACARA

Fig. 15  Macaraua geamului din faþã � model cu 3, 5
uºi
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1. ªINA DE GHIDARE
2. ROTIÞE
3. GEAM
4. MACARAUA

Fig. 16  Macaraua geamului din faþã � model cu 3, 5
uºi

4) Deflectorul. Despre deflector, vezi mai înainte în
acest capitol.

5) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi
mai înainte în acest capitol.

6) Protecþia geamului.

Macaraua geamului din spate � model cu 3, 5 uºi
Figura 12

Se demonteazã ºi se deconecteazã

� Se protejeazã geamul în poziþia complet ridicat pentru
a preveni deteriorarea lui.

1) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, vezi
mai înainte în acest capitol.

2) Folia deflector. Despre folia deflector, vezi mai înainte
în acest capitol.

3) Macaraua prin scoaterea niturilor cu o maºinã de
gãurit electricã.
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Se monteazã sau se conecteazã

1) Braþul macaralei pe ºina geamului.
2) Macaraua cu nituri oarbe de oþel de 4.8 mm X 11mm.
3) Deflectorul. Despre deflector, mai înainte în acest

capitol.
4) Panoul interior al uºii. Despre panoul interior, mai

înainte în acest capitol.
5) Protecþia geamului.

1-5. OGLINZILE EXTERIOARE

Figura 17

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Masca interioarã a oglinzii.
2) Trei ºuruburi cu cap în cruce ºi oglinda de pe vehicul.

Se instaleazã ºi se conecteazã

1) Oglinda pe vehicul. Se fixeazã cu 3 ºuruburi.
2) Masca interioarã a oglinzii.

1-6. DEMONTAREA ªI MONTAREA
UªILOR � FAÞÃ SAU SPATE

Figura 18

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se deschide ºi se sprijinã convenabil uºa în timpul
operaþiei de demontare.

1) Articulaþia de fixare a uºii
2) Capacele mari de plastic ale bolþurilor balamalelor uºii.
� Cu un ciocan ºi un dorn adecvat se scot bolþurile

1. MÂNERUL DE REGLARE
2. CAPAC DECORATIV

Fig. 17  Oglinda exterioarã

balamalelor în direcþia capacelor de plastic. Se
manevreazã balamaua de sus în jos ºi cea de jos în
sus.

3) Uºa de pe vehicul.

Se instaleazã ºi se conecteazã

1) Uºa pe vehicul poziþionând balamalele.
2) Bolþurile balamalelor. Se împing folosind un ciocan

ºi un dorn, în direcþia celei în care au fost scoase.
3) Capacelor mari de plastic ale bolþurilor balamalelor.
4) Articulaþia de limitare deschidere a uºii.

1. CAPACELE MICI DE PLASTIC
2. BALAMA
3. ÎNTRERUPÃTORUL DIN CADRUL UºII
4. CAPACELE MARI DE PLASTIC
5.   ARTICULAÞIA DE LIMITARE DESCHIDERE A UªII

Fig. 18  Bolþurile balamalelor uºii din faþã

O BUCATÃ

21
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2. SPECIFICAÞII
CUPLURILE DE STRÂNGERE

Percutorul zãvorului uºii .....................................................................................................53 N·m
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1. DESCRIERE GENERALÃ
1-1. PARTE LATERALÃ SPATE

Acest capitol conþine informaþii despre acesoriile din
zona aripilor spate pentru modelele cu 3,5 uºi (N-08) ºi
cu 4 uºi (N-19). Pentru înlocuirea geamului triunghiular
la modelul cu 4 uºi, vezi GEAMURI FIXE.

2. SERVICE PE VEHICUL
2-1. ORNAMENT INTERIOR - MODEL CU 3,
5 UªI

Panou interior superior - parte lateralã
Figura 1

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se trage chederul uºii de pe stâlpul B.
1) ªurubul de fixare a centurii de siguranþã retractabilã

de pe stâlpul B.
2) Panoul. Se scoate din agrafele de fixare.

PARTE LATERALÃ SPATE CAROSERIE

1. ªINA DE GHIDARE A CENTURII DE SIGURANÞÃ
2. ªURUB
3. PANOU GARNISAJ

Fig. 1  Garnisaj superior - modelul cu 3, 5 uºi

Se monteazã sau se conecteazã

1) Panoul interior superior în agrafele de fixare.
2) ªurubul de fixare a centurii de siguranþã retractabilã

pe stâlpul B.
3) Chederul uºii pe stâlpul B.

Panou interior inferior - parte inferioarã aripã

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se trage chederul uºii de pe stâlpul B.
� Se slãbesc fixãrile panoului superior ºi finiþia prag

uºã.
1) Panoul inferior. Se scoate din agrafele de fixare.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Panoul inferior în agrafele de fixare.
2) Finiþie uºã ºi panou superior.
3) Chederul uºii.
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Panou superior aripã spate - model cu 3, 5 uºi
Figura 2

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul negativ (-) de la baterie.
2) Se deschide hayonul.
� Se trage în faþã perna banchetei din spate.
� Se slãbeºte finiþia pragului ºi se trage spre înapoi

mocheta pentru a descoperi ºurubul centurii de
siguranþã din spate.

3) ªurubul de ancorare al centurii de siguranþã din spate.
� Se apleacã spãtarul banchetei din spate.
� Se scoate capacul ºurubului spãtarului din agrafele

de fixare.
4) ªurubul spãtarului ºi ºurubul de fixare a panoului

superior al aripii din spate.
� Se scoate chederul haionului.
5) Celelalte 3 ºuruburi de fixare a panoului superior.
� Se scoate panoul superior din agrafele de fixare.
6) Legãturile electrice ºi se demonteazã panoul de pe

vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Panoul superior al aripii din spate în vehicul, facând
legãturile electrice.

2) Panoul superior în agrafele de fixare. Se fixeazã cu
3 ºuruburi.

3) Chederul hayonului.
4) Zãvorul spãtarului banchetei.

Se regleazã

� Se strânge uºor ºurubul ºi piuliþa.
� Se blocheazã închizãtoarea cu zãvorul.

Se strânge

� Piuliþa de fixare a zãvorului spãtarului banchetei
la 20 Nm.

5) ªurubul de fixare care a rãmas la panoul superior.

6) Capacul zãvorului spãtarului banchetei. Se apasã în
agrafele de fixare.

� Se ridicã la loc spãtarul banchetei.
7) ªurubul centurii de siguranþã din spate.

Se strânge

� ªurubul centurii de siguranþã la 35 Nm.
� Se aranjeazã mocheta pe podea.

8) Capacul compartimentului de bagaje.
9) Cablul negativ (-) la baterie.

Garnisaj inferior pasaj roatã spate

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se scoate capacul ºurubului spãtarului din agrafele
de fixare.

1) Cele 3 ºuruburi care strâng panoul aripii superioare.
2) Agrafele de plastic ºi panoul garnisajul pasajului roþii

spate de pe vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Garnisajul portbagajului al aripii spate pe vehicul; se
blocheazã cu agrafele de plastic.

2) Cele 3 ºuruburi care strâng panoul aripii superioare.
3) Capacul ºurubului spãtarului în agrafele de fixare.

2-2. GARNISAJ INTERIOR - MODEL 4 UªI

Panou superior aripã spate
Figura 3

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se slãbeºte chederul de pe stâlpul C al uºii din spate.
� Se trage în faþã perna banchetei din spate..
� Se slãbeºte finiþia pragului ºi se trage spre înapoi

mocheta pentru a descoperi ºurubul centurii de
siguranþã din spate.

1) ªurubul de ancorare al centurii de siguranþã din spate.
2) Garnitura geamului din spate; se scot agrafele de

fixare.
3) Panoul superior al aripii spate; se scot agrafele de

fixare.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Panoul superior al aripii spate în agrafele de fixare.
2) Ornamentul geamului din spate în agrafele de fixare.
3) ªurubul ancorei centurii de siguranþã din spate.

 Se strânge

� ªurubul ancorei centurii de siguranþã la 35 Nm.
� Se regleazã mocheta podelei ºi se aranjeazã

finiþia pragului uºii.
4) Chederul uºii din spate.

1. PANOU SUPERIOR ARIPÃ SPATE

Fig. 2 Panou superior aripã spate � model
cu 3,5 uºi

1
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Garnisaj faþã pasaj roatã

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Bancheta din spate. Vezi SCAUNE.
� Se desface chederul uºii din spate de pe stâlpul C.
2) Garnisajul pasaj roatã; se trage din agrafele de fixare.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Garnisajul pasaj roatã în agrafele de fixare.
2) Chederul uºii din spate.
3) Bancheta din spate. Vezi SCAUNE.

2-3. ORNAMENTE EXTERIOARE

Baghetele exterioare de pe panourile caroseriei sunt
fixate cu adeziv.

Important

� Trebuie acoperite cu bandã pãrþile din jurul baghetelor
pentru a preveni distrugerea finisajului.

� Trebuie acþionat cu grijã ºi cu scule corespunzãtoare
pentru a preveni avarierea baghetelor.

Baghete

Vezi PROCEDEE GENERALE DE SERVICE ALE
CAROSERIEI pentru un set complet de operaþii
referitoare la prinderea sau desprinderea baghetelor
adezive.

2-4. PRIZÃ DE AERISIRE - MODEL CU
3,5 UªI

Figura 4

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Cu o sculã platã, se desprinde uºor priza de aerisire
din clemele de fixare.
OBSERVAÞIE: Pentru a preveni zgârierea caroseriei,
acoperiþi scula platã cu bandã.

Se monteazã sau se conecteazã

� Priza de aer pe vehicul, apãsând-o pentru a cupla
clemele de fixare.

2-5. CAPAC REZERVOR

Figura 5

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cele douã ºuruburi care fixeazã capacul rezervorului
ºi balamaua.

2) Capacul rezervorului ºi balamaua de pe vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

� Capacul rezervorului ºi balamaua pe vehicul; se
asigurã cu 2 ºuruburi.

1. ORNAMENT GEAM SPATE
2. PIULIÞE DE FIXARE GEAM TRIUNGHIULAR
3. PANOU SUPERIOR ARIIPÃ SPATE

Fig. 3  Panou superior aripã spate � model cu 4 uºi

1

2

3

1. PRIZA DE AERISIRE
2. CAPACE DE PLASTIC
3. GEAM TRIUNGHIULAR

Fig. 4  Prizã de aerisire � model cu 3,5 uºi

1

2

3

2
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2-6. GEAMUL TRIUNGHIULAR MOBIL
(NUMAI MODELUL CU 3,5 UºI)

Geamul triunghiular care se poate deschide spre exte-
rior constã dintr-o placã de sticlã rezistentã ºi securizatã.
Placa de sticlã are gãuri în partea din faþã pentru bolþurile
balamalelor ºi în partea din spate pentru montarea
sistemului de închidere-blocare. Accesoriile ataºate
plãcii pot face obiectul activitãþii de service.

Ansamblu geam
Figura 6

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se acoperã pe exterior cu bandã adezivã geamul ºi
caroseria pentru ca geamul sã nu cadã în timp ce
se demonteazã ºuruburile de fixare.

� Se desface panoul superior.
1) Douã ºuruburi care fixeazã dispozitivul de închidere

pe caroserie.
2) Un ºurub care fixeazã fiecare balama pe caroserie.
3) Ansamblul geamului de pe vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ansamblul geamului de pe vehicul. Se aplicã bandã
adezivã pe exteriorul geamului ºi pe caroserie pentru
a susþine geamul în timpul montãrii.

2) Câte un ºurub pentru fixarea fiecãrei balamalei pe
caroserie.

3) Douã ºuruburi pentru fixare dispozitivului de închidere
pe caroserie.

4) Panoul superior.

Dispozitivul de închidere
Figura 6

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se lipeºte geamul pe exteriorul caroseriei cu bandã
adezivã pentru a-l susþine în timp ce se demonteazã
ºuruburile de fixare.

� Se desface panoul superior.

1) Douã ºuruburi de fixare pe caroserie a dispozitivului
de închidere.

2) Un ºurub care fixeazã pe caroserie fiecare balama.
3) Dispozitivul de închidere de pe geam prin scoaterea

cuiului de legãturã cu un spiral de 5 mm. Se scoate
bolþul care fixeazã dispozitivul de închidere de
butonul de sprijin, din ansamblul geamului.

4) Un ºurub ºi butonul de sprijin de pe geam.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Butonul de sprijin pe geam; se fixeazã cu un ºurub.
2) Încuietoarea pe butonul de sprijin; se asigurã cu un

bolþ ºi un nou ºtift de legãturã.
3) Ansamblul geamului pe vehicul. Se lipeºte geamul

de caroserie pe exterior cu bandã pentru a-l susþine
în timpul montãrii.

4) Câte un ºurub pentru fixarea fiecãrei balamale pe
caroserie.

5) Douã ºuruburi pentru fixarea dispozitivului de
închidere pe caroserie.

6) Panoul decorativ superior.

Ansamblu balamale
Figura 6

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se aplicã bandã adezivã pe exteriorul geamului ºi
pe caroserie pentru a susþine geamul în timpul
demontãrii balamalelor.

� Se desface panoul superior.
1) Un ºurub de fixare a fiecãrei balamale pe caroserie.
2) Capacele de plastic ale balamalelor de pe geam.
3) Un ºurub de fixare a fiecãrei balamale pe ansamblul

geamului.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Balamalele pe geam; se asigurã fiecare cu câte un
ºurub.

2) Capacele de plastic ale balamalelor pe ansamblul
geamului.

3) Câte un ºurub pentru fixarea fiecãrei balamale pe
caroserie.

4) Panoul superior.

Chederul
Figura 7

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se trage chederul uºii de pe stâlpul B.
1) ªurubul care fixeazã panoul superior de ºina de

ghidare a centurii de siguranþã retractabilã.
2) Panoul superior; se elibereazã din agrafele de fixare.
� Se lipeºte geamul de caroserie prin exterior.
3) Douã ºuruburi care fixeazã închizãtoarea de caroserie.
4) Câte un ºurub al fiecãrei balamale care le fixeazã

de caroserie ºi se scoate geamul.
� Se taie chederul ºi se scoate de pe caroserie

folosind un cleºte.

1. ªURUBURI
2. CAPAC REZERVOR ªI BALAMA

Fig. 5  Capac rezervor

1 2
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Se monteazã sau se demonteazã

� Se aplicã adeziv uretanic în canalul chederului.
Picãturile de adeziv trebuie sã aibã diametrul de
aproximativ 6 mm.

1. ANSAMBLU DISPOZITIV DE ÎNCHIDERE
2. ANSAMBLU GEAM
3. ªURUBURI BALAMALE
4. BURGHIU SPIRAL 5 mm
5. BUTON DE SPRIJIN
6. ªURUBURI DISPOZITIV ÎNCHIDERE

Fig. 6  Dispozitivul de închidere a geamului triunghiular,
demontarea balamalei ºi a ºtiftului de legãturã

Se curãþã

� Suprafaþa chederului nou cu alcool.
1) Chederul nou în canalul din caroserie.
2) Geamul triunghiular. Se lipeºte cu bandã adezivã de

caroserie pe exterior pentru a-l susþine în timpul
montãrii.

3) Câte un ºurub de fixare a fiecãrei balamale pe
caroserie.

4) Douã ºuruburi de fixare a dispozitivului de închidere
pe caroserie.

5) Panoul  superior în agrafele de fixare.
6) Un ºurub de fixare a panoului superior de ºina de

ghidare a centurii de siguranþã automaticã.
7) Chederul uºii.

3. SPECIFICAÞII
CUPLURI DE STRÂNGERE

ªurubul de fixare a centurii de siguranþã din spate ............................................................ 35 Nm
Piuliþele de fixare a zãvorului spãtarului banchetei ............................................................. 20 Nm

1

2

3

45

A. SE TRAGE CHEDERUL ÎN DIRECÞIA INDICATÃ DE SÃGEATÃ
1. CHEDER
2. CLEªTE

Fig. 7  Demontarea chederului geamului triunghiular

1

2
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1. DESCRIERE GENERALÃ
1-1. PARTEA DIN SPATE A CAROSERIEI

Acest capitol conþine elementele necesare pentru
demontarea, montarea, reglarea sau etanºarea capacului
portbagajului, componentelor individuale ºi mãºtilor
aplicate pe capacul portbagajului la modelul cu 4 uºi (N-
19) sau pe haion la modelul cu 3,5 uºi (N-08).

2. SERVICE PE VEHICUL
2-1. GARNISAJUL DIN SPATELE BANCHETEI

SPATE, CU COMPONEN-TELE SALE -
MODEL CU 4 UªI

Panoul din spatele banchetei
Figura 1

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul negativ (-) de la baterie.
2) Cele 2 ºuruburi care fixeazã lampa stop centralã.
3) Conectorii electrici ale stopului ºi lampa stop de pe

vehicul.
4) ªuruburile de sus ale centurilor de siguranþã din

PARTEA DIN SPATE A CAROSERIEI

spate.
� Se desprinde de pe panou garnitura de pe margine.
5) Panoul interior de lângã geamul triunghiular. Vezi

PARTE LATERALÃ SPATE CAROSERIE.
6) Cele 8 ºuruburi de la difuzoarele din spate ºi se scot

boxele din panou.
7) Conectorii electrici ai difuzoarelor.
� Se coboarã spãtarul banchetei.
8) Piuliþele de fixare ºi ºuruburile de fixare a spãtarului.
9) Panoul din spatele banchetei; se desprind agrafele

din caroserie.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Panoul din spatele banchetei apãsând pentru cuplarea
agrafelor.

2) ªuruburile ºi piuliþele spãtarului banchetei.

Se regleazã

� Piuliþele ºi ºuruburile se strâng uºor.
� Se poziþioneazã ºuruburile în locul de agãþare.

Se strâng

� Piuliþele ºi ºuruburile de fixare ale spãtarului la 20
Nm.

1. PANOUL INTERIOR DE LÂNGÃ GEAMUL TRIUNGHIULAR
2. DIFUZOARELE DIN SPATE
3. CLAMÃ
4. PANOU INTERIOR DIN SPATELE BANCHETEI
5. GARNITURÃ DE PE MARGINE

Fig. 1  Panou interior din spatele banchetei � model cu 4 uºi

1 2
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SECÞIUNE A-A
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 3) Difuzoarele în panou, conectând cablurile electrice.
 4) Cele 8 ºuruburi care fixeazã difuzoarele.
 5) Panoul superior interior de lângã geamul triunghiular.

Vezi PARTE LATERALÃ SPATE CAROSERIE.
 6) Garnitura de pe margine ºi chederul pe panou.
 7) ªuruburile de sus ale centurilor de siguranþã din

spate.

Se strâng

 � ªuruburile centurii de siguranþã la 35 Nm.
 8) Lampa stop centralã pe panou fãcând legãturile

electrice.
 9) Cele 2 ºuruburi care fixeazã stopul.
10) Cablul negativ (�) al bateriei.

Boxele din spate
Figura 2

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul negativ (�) al bateriei.
2) Cele 4 ºuruburi ºi se scoate boxa din panou.
3) Legãturile electrice ale difuzorului ºi se scoate

difuzorul din vehicul.
� Se scoate capacul difuzorului.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Capacul difuzorului.
2) Difuzorul în panou fãcând legãturile electrice.
3) Cele 4 ºuruburi care fixeazã difuzorul.
4) Cablul negativ (�) al bateriei.

Lampa stop centralã
Figura 3

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul negativ (�) al bateriei.
2) Cele 2 ºuruburi ºi apoi lampa stop din panou.
3) Legãturile electrice.
4) Cele 2 ºuruburile ºi suportul lãmpii stop din panou

(dacã necesar).

Se monteazã sau se conecteazã

1) Suportul lãmpii stop în panou (dacã a fost demontat
anterior); se fixeazã cu 2 ºuruburi.

2) Stopul în suport, fãcând legãturile electrice.
3) Cele 2 ºuruburi care fixeazã lampa.
4) Cablul negativ (�) al bateriei.

2-2. TABLETA SPATE � MODEL CU 3,5
UªI

Figura 4

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Chingile de prindere de pe uºã.
� Se apasã butonul de deblocare.
2) Capacul de pe vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Capacul de protecþie în vehicul; se prinde în
suporturi.

2) Chingile de prindere pe uºã.

Chingile de prindere  ale tabletei
Figura 5

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Chingile de prindere de pe uºã.
� Se desprind chingile de pe tabletã.

1. ªURUBURI
2. SUPORTURI
3. CAPAC DIFUZOR
4. DIFUZOR

Fig. 2  Boxe spate � model cu 4 uºi

1 2
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4
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Se monteazã sau se conecteazã

1) Chingile de prindere pe capac.
2) Chingile de prindere pe hayon.

Dispozitivul de prindere a tabletei spate
Figura 6

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Chinga de prindere de pe uºã.
� Se apasã butonul de deblocare.
2) Tableta de pe vehicul.
3) Dispozitivul de prindere din clemele de fixare ale

acestuia.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Dispozitivul de prindere în clemele sale.
2) Tableta în vehicul; se fixeazã în suport.
3) Clemele de fixare pe haion.

1. LAMPÃ STOP CENTRALÃ
2. CABLU ELECTRIC
3. PANOUL DIN SPATELE BANCHETEI
4. SUPORT DE FIXARE

Fig. 3  Lampã stop centralã - model cu 4 uºi

2-3. FINIÞIE PRAG PORTBAGAJ � MODEL
CU 4 UªI

Figura 7

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cele 4 ºuruburi care fixeazã finiþia.
2) Finiþia de pe vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

� Finiþia pe vehicul ºi se prinde cu 4 ºuruburi.

2-4. CAPAC PORTBAGAJ - MODEL CU 4 UªI

Figura 8

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se sprijinã capacul în poziþie deschis ºi se protejeazã
suprafeþele vopsite din aproprierea zonei acoperite.

1) Cele 4 ºuruburi care fixeazã capacul portbagajului
în articulaþii.

2) Capacul portbagajului de pe vehicul.

1. TABLETA SPATE
2. CLEMA FIXARE
3. BUTON DE DEBLOCARE

Fig. 4  Tableta spate - model cu 3,5 uºi
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1. TABLETA COMPARTIMENTULUI DIN SPATE
2. CHINGILE DE PRINDERE

Fig. 5  Chingile de prindere a tabletei � model cu 3,5
uºi

1. AGRAFE DE FIXARE
2. BUTON DE DEBLOCARE
3. DISPOZITIV DE PRINDERE

Fig. 6  Dispozitiv de prindere tabletei � model cu 3,5
uºi

1. ªURUBURI (4 BUC.)
2. FINITIE PRAG PORTBAGAJ
3. MECANISM DE ÎNCHIDERE PORTBAGAJ

Fig. 7  Finiþie prag portbagaj � model cu 4 uºi

Se monteazã sau se conecteazã

1. Capacul portbagajului în balamale.
2. Cele 4 ºuruburi în capacul portbagajului. Nu se strâng

complet.

Se regleazã

� Se poziþioneazã corect capacul portbagajului.

Se strâng

� ªuruburile de fixare a capacului la 15 Nm.

Bare de torsiune
Figura 9

Barele de torsiune nu pot fi reglate pentru a creºte sau
a micºora forþa de manevrare a capacului portbagajului.

Se demonteazã sau se deconecteazã

Scule necesare:
Dispozitiv de demontare a barei de torsiune

� Se sprijinã capacul portbagajului în poziþia deschis
pentru a evita cãderea lui când se demonteazã barele.

� Se fixeazã dispozitivul de demontare pe bara din
dreapta în zona consolei de fixare din stânga.

� Se roteºte în faþã mânerul ºi se ridicã pentru a slãbi
tensiunea barei asupra plãcii lagãrului.

1) Bara de torsiune din dreapta din partea curbatã a
balamalei ºi arcul balamalei.

� Se fixeazã dispozitivul pe bara din stânga în zona
consolei de fixare din dreapta.

� Se roteºte în faþã mânerul ºi se ridicã pentru a slãbi
tensiunea barei asupra plãcii lagãrului.

2) Bara de torsiune din stânga din partea curbatã a
balamalei ºi arcul balamalei..

Se monteazã sau se conecteazã

Scule necesare:
Dispozitiv de demontare a barelor de torsiune

1) Bara de torsiune în partea curbatã a balamalei ºi
arcul balamalei..

2) Bara din stânga în consola de fixare din dreapta. Cu
ajutorul dispozitivului se introduce bara de torsiune
între placa lagãrului ºi consola de fixare.

� Se îndepãrteazã tija de susþinere a capacului
portbagajului.

1

2

1

2

3

1

2

3

A

VEDERE  A
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Zãvor portbagaj
Figura 10

Zãvorul portbagajului la modelul cu 4 uºi nu este reglabil.

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cele 2 ºuruburi care fixeazã ansamblul zãvorului.
2) Manºonul de pe tija zãvorului. Se trage afarã.
3) Zãvorul de pe tijã ºi de pe vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Zãvorul pe vehicul conectând ºi tija zãvorului.
2) Manºonul pe tija zãvorului.
3) Cele 2 ºuruburi care fixeazã zãvorul pe capacul

portbagajului.

Cârlig zãvor
Figura 11

La modelul cu 4 uºi acest cârlig este reglabil sus/jos
pentru închiderea corectã.

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cele 4 ºuruburi ºi finiþia pragului portbagajului.
� Se trage în spate carpeta de jos din portbagaj.
2) Un ºurub ºi apoi cârligul zãvorului de pe vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Cârligul zãvorului pe vehicul; se prinde cu un ºurub.
� Se trage la loc carpeta.
2) Finiþia pragului portbagajului. Se prinde cu 4 ºuruburi.

Se inspecteazã

� Se verificã funcþionarea corectã a capacului
portbagajului ºi se regleazã dacã este nevoie.

1. ªURUBURI (CÂTE 2 ÎN FIECARE PARTE)
2. BALAMA
3. CAPAC PORTBAGAJ

Fig. 8  Capac portbagaj în balamale � model cu 4 uºi

1

2

3

Fig. 9  Bare de torsiune - model cu 4 uºi

1. TIJÃ DE SPRIJIN
2. CONSOLÃ DE FIXARE
3. BARÃ DE TORSIUNE
4. PLACÃ LAGÃR
5. PARTE CURBATÃ BALAMA
6. ARC BALAMA

1
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5

6
4

VIEW A VIEW B
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Ansamblu butuc yalã
Figura 12

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cele 2 piuliþe de fixare a ansamblului butucului.
2) Tija zãvorului din ansamblul butucului ºi se scoate

butucul din capacul portbagajului.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ansamblul butuc în capacul portbagajului, conectând
tija zãvorului.

2) Cele douã piuliþe care asigurã ansamblul în capacul
portbagajului.

Înlocuire ansamblu butuc yalã
Montare cãþei

Figurile 13 ºi 14

Cãþeii de la toate yalele au aceeaºi formã, cu excepþia
pãrþii proeminente. Se folosesc patru mãrimi de cãþei
pentru a obþine combinaþii diferite ale yalelor. Fiecare
cãþel este codificat cu un numãr de la 1 la 4. Aceste
numere sunt imprimate pe fiecare cãþel.
Fiecare cheie are 10 poziþii, ºi fiecare din aceste 10
poziþii are una din cele 4 adâncimi diferite, corespunzãtoare
celor patru mãrimi.

Butuc închizãtor capac portbagaj
Figura 14

1) Începând de la poziþia 2 se introduce întâi arcul
cãþelului în fiecare fantã, în ordinea dictatã de codul
închizãtorului.

Important

� A nu se introduce arcul ºi cãþelul în poziþia numãrul 1.
� Se aplicã un strat subþire de lubrifiant în toate

zonele unde se vor monta cãþeii ºi arcurile lor.
2) Se introduce cheia în butuc pentru a verifica dacã

montarea este corectã. Dacã toþi cãþeii sunt la
acelaºi nivel cu butucul dupã introducerea cheii,
atunci cãþeii au fost montaþi corect.

Montare butuc închizãtor
Figura 12

1) Se unge suprafaþa interioarã a locaºului ºi se intro-
duce butucul având cheia introdusã în el.

2) Se monteazã arcul de revenire în capãtul locaºului.

Important

� Ambele capete ale arcului trebuie agãþate de
proeminenþele din centrul locaºului.

3) Se monteazã consola în capul locaºului.
4) Se poziþioneazã antrenorul în capãtul butucului prin

presare. Se va asigura poziþionarea proeminenþei
antrenorului între capetele arcului de revenire.

1. TIJÃ INCHIZÃTOR
2. MANªON TIJÃ
3. ANSAMBLU ÎNCHIZÃTOR
4. ªURUBURI (2)

Fig. 10  Zãvor capac portbagaj - model cu 4 uºi

1. ªURUB
2. ZÃVOR
3. PANOU INFERIOR-SPATE

Fig. 11  Cârlig zãvor - model cu 4 uºi
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Fig. 12  Ansamblu butuc yalã

Fig. 13  Dimensiuni cheie ºi cãþei

CÃÞELUL NR. LÃÞIMEA �A"(MM)

 1 8.1 + 0.1

 2 6.9 + 0.1

 3 5.7 + 0.1

 4 4.5 + 0.1

1. PIULIÞE (2 BUC.)
2. ANSAMBLU BUTUC YALÃ
3. TIJÃ INCHIZÃTOR
4. ANTRENOR
5. BRAÞ (CONSOLÃ)
6. ARC REVENIRE
7. BUTUC
8. LOCAª BUTUC

1

2

3

5

4

6

7

8

DISTANÞÃ ÎNTRE FIECARE POZIÞIE: 21 MM

1 2 3 4 5 7 8 9106

5

P
N
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Garniturã etanºare
Figura 15

La toate modelele se foloseºte tipul dintr-o bucatã care
se aplicã pe caroserie. Garnitura din spumã foarte
elasticã are o armãturã metalicã pentru clipsare ºi o parte
de etanºare a apei.

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cele patru ºuruburi ºi finiþia pragului portbagajului.
2) Garnitura din locaºul sãu. Se opreºte ºoricelul

garniturii vechi.

Se curãþã

� Adezivul rãmas în canal.

Se monteazã sau se conecteazã

1) ªoricelul în garnitura nouã.
2) Garnitura în locaºul sãu.

Se inspecteazã

� Garnitura, pentru a fi siguri cã este asiguratã
etanºarea pe toatã lungimea sa.

� Folosind un furtun cu apã fãrã ajutaj se încearcã
etanºeitatea capacului portbagajului.

� Dacã nu apar infiltraþii, garnitura nu mai trebuie
lipitã cu adeziv. Nu mai sunt necesare reparaþii.

� Dacã apar infiltraþii, se demonteazã garnitura ºi
se continuã aplicarea de adeziv.

� Se aplicã adeziv cu pensula pe tot perimetrul.
3) Garnitura în locaºul sãu.
4) Finiþia pragului portbagajului. Se fixeazã cu 4

ºuruburi.

2-5. LÃMPI COMBINATE SPATE

Figura 16

Lãmpile combinate spate sunt montate pe caroserie cu
ºuruburi. Becurile se pot înlocui prin demontarea
capacelor de acces din stânga sau dreapta (model cu
3, 5 uºi) sau a panoului de bazã al aripii spate (model
cu 4 uºi), apoi înlocuindu-se becul.

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul negativ (�) al bateriei.
2) Capacul de acces (model cu 3, 5 uºi).
3) Panoul de bazã aripã spate (model cu 4 uºi).
4) Cele 3 ºuruburi care fixeazã lampa.
� Se scoate lampa din locaº ºi se demonteazã braþele

de sprijin.
5) Legãturile electrice.
6) Lampa de pe vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Lampa pe vehicul fãcând ºi legãturile electrice.
2) Braþele de sprijin ale lãmpii.
3) ªuruburile de fixare ale lãmpii.
4) Panoul de bazã al aripii spate (modelul cu 4 uºi).
5) Capacul de acces (modelul cu 3, 5 uºi).
6) Cablul negativ (�) al bateriei.

2-6. UªÃ SPATE - MODEL CU 3, 5 UªI

Se demonteazã sau se conecteazã

1) Cablul negativ (�) al bateriei.
� Se sprijinã în poziþia deschis ºi se acoperã suprafeþele

vopsite din jurul deschiderii din caroserie pentru a le
proteja.

1. LOCAªUL ARCULUI CÃÞELULUI
2. POZIÞIA NR. 1 (LIBERÃ)
3. CÃÞEL

Fig. 14  Butuc yalã

1

2

3

1. GERNITURÃ
2. CEP

Fig. 15  Garniturã portbagaj - model cu 4 uºi

1

2

A

VEDERE A
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2) Legãturile electrice.
3) Cele 2 agrafe de fixare ale echilibroarelor ºi apoi

echilibrorul de pe uºa spate.
4) Siguranþele de fixare a axelor balamalei ºi axele

balamalelor.
5) Hayonul de pe vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Hayonul.
2) Axele balamalelor ºi siguranþele de fixare pe capac.
3) Echilibroarele pe uºa spate. Se prind cu cele 2 agrafe

de fixare.
4) Legãturile electrice.
5) Cablul negativ (�) al bateriei.

Echilibroare uºã spate
Figura 17

Echilibroarele se folsesc pentru a ajuta la deschiderea
uºii spate ºi sunt fixate pe caroserie ºi uºa spate prin
articulaþii sferice. Aceste articulaþii sunt prinse de
caroserie ºi uºã cu clipsuri.

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se sprijinã  uºa spate în poziþie deschisã.
1) Cele 2 clipsuri de fixare ale echilibrorului ºi se

demonteazã echilibrorul de pe uºa spate.

2) Cele 2 clipsuri de fixare ale echilibrorului ºi se
demonteazã echilibrorul de pe caroserie.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Echilibroarele pe caroserie. Se prind cele 2 clipsuri
de fixare.

2) Echilibroarele pe uºa spate. Se prind cele douã
clipsuri de fixare.

Se inspecteazã

� Ca uºa spate sã stea deschisã la maxim.

Important

� La temperaturi foarte scãzute (sub -29°C), este
normal sã scadã presiunea gazului. Aceastã
scãdere a presiunii se reflectã în scãderea
forþei de menþinere a uºii spate în poziþia
deschis. Depunerile de zãpadã pe uºa spate
pot afecta, de asemenea, echilibrorul în a
menþine deschisã uºa spate.

� Dacã echilibrorul nu funcþioneazã corect se
înlocuiesc ambele echilibroare sau elementele
care nu funcþioneazã corect.

1. ªURUBURI
2. BRAÞE (CONSOLE) DE FIXARE
3. ANSAMBLU LAMPÃ

Fig. 16  Lãmpi combinate spate
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Zãvor
Figura 18

Zãvorul uºii spate nu este reglabil.

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Agrafele de fixare ºi panoul interior de pe uºa spate.
2) Cele 2 ºuruburi de fixare a zãvorului.
3) Cele 2 piuliþe de fixare a ansamblului butuc.
4) Manºonul de pe tija zãvorului.
5) Tija din zãvor ºi ansamblul butuc.
6) Ansamblul zãvor de pe uºa spate.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ansamblul zãvor pe uºa spate.
2) Tija zãvorului ºi ansamblul butuc.
3) Manºonul pe tija zãvorului.
� Se poziþioneazã ansamblul ºi se montaezã cele 2

piuliþe de fixare.

Se strâng

� Piulþele de fixare a butucului la 15 Nm.

4) Cele 2 ºuruburi de fixare a ansamblului zãvor.
5) Panoul interior al uºii spate. Se prinde cu clamele din

plastic, de fixare.

Percutor zãvor
Figura 19

Percutorul este reglabil sus / jos pentru a asigura
funcþionarea corectã a uºii spate.

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cele 2 ºuruburi de fixare a percutorului.
2) Percutorul de pe vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Percutorul pe vehicul. Se prinde cu 2 ºuruburi.

Se inspecteazã

� Se verificã percutorul faþã de zãvor ºi poziþionarea
uºii spate. Se regleazã dacã este nevoie.

Fig. 18  Zãvor uºã spate

1. ECHILIBROR
2. TIJÃ SUSÞINERE
3. CLEMÃ FIXARE
4. ARTICULAÞIE SFERICÃ
5. ªURUB CAP SFERIC

Fig. 17  Ansamblul echilibrare ale uºii spate

1. ANSAMBLU ZÃVOR
2. ªURUBURI (2 BUC.)
3. TIJÃ ZÃVOR
4. ANSAMBLU BUTUC ZÃVOR
5. MANªON TIJÃ ZÃVOR

1

3

3

4

5
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Ansamblu butuc yalã
Figura 12

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Agrafele de plastic ale panoului interior al uºii spate.
2) Cele 2 piuliþe de fixare a ansamblului butucului.
3) Tija zãvorului din ansamblul butucului ºi se scoate

butucul din uºa spate.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ansamblul butucului pe uºa spate, conectând tija
zãvorului.

2) Cele 2 piuliþe care prind butucul de uºa spate.
3) Panoul interior al uºii spate.

Înlocuire ansamblu butuc yalã
Montarea cãþeilor

Figurile 12, 13 ºi 14

Cãþeii de la toate yalã au aceeaºi formã cu excepþia
porþiunii proeminente. Se folosesc patru mãrimi ale
cãþeilor pentru a realiza combinaþii de închidere diferite.
Fiecare cãþel este codificat cu un numãr de la 1 la 4.
Aceste numere sunt imprimate pe fiecare cãþel.
Fiecare cheie are 10 poziþii ºi fiecare din aceste poziþii
are una din cele 4 adâncimi diferite corespunzãtoare
celor 4 mãrimi ale cãþeilor.

Butuc yalã uºã spate

Figura 14

1) Începând din poziþia 2 se introduce mai întâi arcul
cãþelului ºi apoi cãþelul în fiecare fantã în ordinea
indicatã de codul închizãtorului.

Important

� Nu introduceþi arcul ºi cãþelul în poziþia numãrul 1.
� Se ung cu un strat subþire toate suprafeþele unde

se vor monta arcurile ºi cãþeii.
2) Se introduce cheia în butuc pentru a verifica

montarea corectã. Dacã toþi cãþeii sunt la acelaºi
nivel cu butucul dupã dupã introducerea cheii atunci
înseamnã cã au fost montate corect.

Montare butuc în yalã

Figura 12

1) Se unge suprafaþa interioarã a locaºului ºi se intro-
duce butucul având cheia în el.

2) Se monteazã arcul de revenire în capãtul locaºului.

Important

� Ambele capete ale arcului trebuie agãþate de
proeminenþa din centrul locaºului.

3) Se monteazã braþul (consola) în capãtul locaºului.
4) Se poziþioneazã antrenorul în capãtul butucului prin

apãsare. Se asigurã cã tija antrenorului este între
capetele arcului de revenire.

Balamale
Figura 20

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se sprijinã uºa spate în poziþia deschis.
1) Uºa spate de pe vehicul. Vezi �Uºa spate" mai înainte

în acest capitol.
� Se îndepãrteazã garnitura de pe marginea portbagajului

pentru a ajunge la ºuruburile de fixare a balamalelor.
� Se însemneazã locul balamalelor pe caroserie.
2) Cele 2 ºuruburi care fixeazã balamaua pe caroserie.
3) Balamaua de pe caroserie.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Balamaua (-le) pe caroserie. Se pun în locurile
însemnate anterior.

2) Cele 2 ºuruburi pentru fixarea balamalei pe caroserie.

Se strâng

� ªuruburile de fixare a balamalei la 20 Nm.

� Se aºeazã la loc garnitura de pe margine.
3) Uºa spate pe vehicul. Vezi mai înainte, în acest capi-

tol �Uºa spate".

Geam
Vezi procedeele de demontare ºi instalare de la capitolul
GEAMURI FIXE.

1. ZÃVOR
2. ªURUBURI (2 BUC.)

Fig. 19  Zãvorul (model cu 3, 5 uºi)
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Garniturã
Figura 21
La toate modelele se foloseºte tipul dintr-o bucatã,
aplicat pe caroserie. Garnitura este dintr-un burete foarte
elastic ºi are o armãturã de metal pentru clipsare ºi o
parte de etanºare.

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Garnitura din locaº. Se pãstreazã ºoricelul de la
vechea garniturã.

Se curãþã

� Urmele de adeziv rãmase pe bordura de fixare a
garniturii.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Capul de la noua garniturã.
2) Garnitura pe bordura portbagajului.

Se inspecteazã

� Garnitura, pentru a vedea dacã este asiguratã
etanºarea pe toatã deschiderea (perimetrul
deschiderii).

� Folosind un furtun cu apã fãrã ajutaj se verificã
uºa spate pentru a depista eventualele infiltraþii.

� Dacã nu sunt infiltraþii, garnitura nu trebuie fixatã
cu adeziv. Nu mai sunt necesare alte reparaþii.

� Dacã apar infiltraþii se demonteazã garnitura ºi se
aplicã adeziv.

� Se aplicã cu pensula adeziv pentru garnituri pe
toatã lungimea canalului.

3) Garnitura pe bordura portbagajului.

Lampã stop centralã
Figura 22

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul negativ (�) al bateriei.
2) Clemele de plastic ce fixeazã panoul interior al uºii

spate.
3) Cele douã piuliþe ºi inelul de siguranþã al stopului.
� Se scoate lampa stop din locaº, desfãcând legãturile

electrice.
4) Cele douã ºuruburi ºi lentila lãmpii stopului.
5) Becul din dulie.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Becul în dulie.
2) Lentila lãmpii stopului. Se asigurã cu 2 ºuruburi.
3) Legãturile electrice.
4) Ansamblul lãmpii stopului la uºa spate.
5) Inelul de siguranþã al stopului. Se prinde cu 2

ºuruburi.
6) Panoul interior al uºii spate. Se prinde cu cleme de

plastic.
7) Cablul negativ (�) al bateriei.

Spoiler spate

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cele 13 cleme de fixare ºi panoul interior al uºii spate.
2) Cele 4 ºuruburi ºi 2 piuliþe care fixeazã spoilerul.
3) Spoilerul de pe uºa spate.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Spoilerul pe uºa spate. Se prinde cu 2 piuliþe ºi 4
ºuruburi.

Se strâng

� ªuruburile ºi piuliþele de fixare a spolierului la 1,6
Nm.

1. BOLÞ BALAMA
2. INEL SIGURANÞÃ
3. BALAMA
4. PLACÃ
5. ªURUBURI (2 BUC.)

Fig. 20  Fixarea balamalei uºii spate

1. GARNITURÃ
2. CEP

Fig. 21  Garniturã uºã spate
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3. SPECIFICAÞII
CUPULRI DE STRÂNGERE

ªurub ºi piuliþã bolþ de fixare spãtar banchetã ......................................................................... 20 Nm
ªurub de sus centurã siguranþã ................................................................................................ 35 Nm
ªuruburi de fixare capac portbagaj ........................................................................................... 15 Nm
Piuliþe de fixare butuc yalã ....................................................................................................... 15 Nm
ªuruburi de fixare balamalei pe caroserie ................................................................................. 20 Nm
ªuruburi ºi piuliþe de fixare spoiler spate ................................................................................ 1,6 Nm

1. PIULIÞE (2 BUC.)
2. ªURUBURI (2 BUC.)
3. INEL FIXARE
4. LENTILÃ
5. ANSAMBLU STOP

Fig. 22  Lampa stop centralã (model 3, 5 uºi)
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1. DESCRIERE GENERALÃ
Plafonul este fãcut dintr-o placã metalicã vopsitã, care
încorporeazã un singur tavan rigid. Sunt douã orna-
mente, câte unul aplicat pe fiecare parte a plafonului,
care acoperã ºi mascheazã sudurile ºinelor plafonului.
Aceste ornamente se reparã ca pãrþi individuale.
Garnisajul pavilion, comun atât modelului cu 4 uºi cât
ºi celui cu 3, 5 uºi este dintr-o bucatã, ºi constã dintr-un
material turnat acoperit cu un material textil ce are
aplicatã pe spate o spumã (burete). Fiind dintr-o bucatã,
garnitura pavilion va fi tratatã ca un întreg. Montarea
garniturii este însoþitã de instalarea componentelor
asociate, odatã cu panourile interioare ºi garniturile
etanºare uºi.

2. SERVICE PE VEHICUL
2-1 GARNISAJ PAVILION

Se demonteazã sau se deconecteazã

 1) Cablul negativ (�) al bateriei.
 2) Lentila ºi becul lãmpii interioare.
 3) cele 4 ºuruburi ºi parasolarele din tavan.
 4) Cele 2 ºuruburi ºi suporþii centrali ai parasolarelor din

tavan.
 5) Capacele de plastic ale celor 4 ºuruburi care fixeazã

mânerele din plafon, din spate.
 6) Cele 4 ºuruburi, care fixeazã mânerele pe plafon (în

spate).
 7) Mânerele de pe plafon, desfãcând clamele de fixare.
 8) Garniturile etanºare uºi dupã cum este nevoie.
 9) Cele douã ºuruburi ºi masca ºinei de ghidare a

ºurubului centurii de siguranþã automate de pe stâlpul
B (model cu 4 uºi).

10) Panourile interioare superioare (model cu 3, 5 uºi).
Vezi PARTE LATERALÃ SPATE CAROSERIE.

11) Un ºurub ºi masca ºinei de ghidare a ºurubului
centurii de siguranþã de pe stâlpul A.

12) Suportul ramã trapã (dacã existã). Vezi �Trapa plafon"
mai târziu în acest capitol.

13) Garnitura superioarã a uºii spate (model 3, 5 uºi).
14) Tavanul din vehicul.

 � La modelul cu 3, 5 uºi � se scoate garnitura pa-
vilion din vehicul prin spate, dupã deschiderea uºii
spate.

 � La modelul cu 4 uºi � se scoate garnitura pavil-
ion de sub ornamente ºi se scoate din vehicul prin
uºa din dreapta faþã.

OBSERVAÞIE: Nerespectarea acestei proceduri
poate strica tavanul ºi necesitã înlocuirea acestuia.

Se monteazã sau se conecteazã

 1) Garnitura pavilion în vehicul.

PLAFON

 � La modelul cu 3, 5 uºi � prin spate, dupã ce s-a
deschis uºa spate.

 � La modelul cu 4 uºi � pe uºa din dreapta-faþã, pe
sub ornamente.

OBSERVAÞIE: La introducerea garniturii pavilion
trebuie evitatã forþarea acestuia, pentru cã pot
rezulta avarii datorate supra-îndoirii.

 2) Garnitura superioarã a uºii spate (model cu 3, 5 uºi).
 3) Suportul ramei trapei plafon (dacã existã). Vezi �Trapa

plafon" mai târziu în acest capitol.
 4) Masca ºinei de ghidare a ºurubului de centurii de

siguranþã automate de pe stâlpul A. Se fixeazã cu
un ºurub.

 5) Panoul interior superior (model cu 3, 5 uºi). Vezi
PARTE SPATE LATERALÃ A CAROSERIEI.

 6) Masca ºinei de ghidare a ºurubului centurii de
siguranþã automate de pe stâlpul B. Se fixeazã cu
2 ºuruburi (model cu 4 uºi).

� Garniturile uºii.
 7) Mânerele de pe plafon.
 8) Cele 4 ºuruburi care fixeazã mânerele pe partea

lateralã a pavilionului.
 9) Cele 4 capace de plastic pe ºuruburile mânerelor.
10) Suporþii centrali ai parasolarelor pe pavilion. Se

prinde fiecare suport cu un ºurub.
11) Parasolarele pe pavilion. Se prinde fiecare parasolar

cu 2 ºuruburi.
12) Becul ºi lentilele lãmpii interioare.
13) Cablul negativ (�) al bateriei.

2-2. PARASOLARE

Figura 1

Se deomnteazã sau se deconecteazã

1) Cele 2 ºuruburi ºi parasolarele din plafon.
2) Un ºurub ºi suportul parasolarelor din plafon.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Suporþii parasolarelor pe pavilion. Se prind cu fiecare
cu câte un ºurub.

2) Parasolarele pe pavilion. Se prind cu 2 ºuruburi.

2-3. ILUMINARE INTERIOR

Figura 2

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cablul negativ (�) al bateriei.
� Se scoate lentila lãmpii interioare plafon.

2) Becul din clemele de la capãt.
3) Legãturile electrice ºi lampa interioarã plafon de pe

vehicul.
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Se monteazã sau se conecteazã

1) Legãturile electrice la lampa interioarã plafon.
2) Becul în clemele de la capãt.
3) Lentilele lãmpii pe tavan.
4) Cablul negativ (�) al bateriei.

2-4. ORNAMENTE INTERIOARE

Mâner de sprijin
Figura 3

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Capacele de plastic ale ºuruburilor mânerului.
2) Cele 2 care fixeazã mânerul.
� Se scoate mânerul din plafon desfãcând clemele de

plastic.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Mânerul în agrafele de pe plafon.
2) Cele 2 ºuruburi care fixeazã mânerul pe plafon.
3) Cele 2 capace de plastic ale ºuruburilor, pe mâner.

1. SUPORT PARASOLAR
2. PARASOLAR
3. ªURUBURI

Fig. 1  Parasolar

1. INELUL DE FIXARE
2. BEC
3. LENTILE
4. LEGÃTURI ELECTRICE

Fig. 2  Lampã interioarã

Panou stâlp B central � model cu 4 uºi

Se demonteazã sau se deconecteazã

Scule necesare:
Dispozitiv pentru scoaterea cãptuºelii panoului
uºii ºi a agrafelor ornamentale

� Se desfac garniturile de etanºare a uºilor din faþã ºi
spate.

1) Garniturile uºilor din faþã ºi spate (dacã e necesar).
2) ªurubul inferior de fixare a panoului stâlp B.
3) Masca ºurubului centurii de siguranþã automate de

pe stâlpul B.
4) Panoul stâlp B central folosind dispozitivul menþionat

anterior pentru a desface agrafele de plastic.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Panoul stâlp central la vehicul. Se apasã pentru a
cupla agrafele de plastic.

2) Masca ºurub centurã de siguranþã automatã de pe
stâlpul B.

3) ªurubul inferior de fixare a panoului stâlp B.
4) Garniturile uºilor din spate ºi din faþã.

Masca centurii de siguranþã automate de pe
stâlpul C � model cu 4 uºi

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cele 2 ºuruburi care fixeazã masca.
2) Masca de pe vehicul.

Se monteazã sau se deconecteazã

� Masca pe vehicul ºi se prinde cu cele 2 ºuruburi.

Masca centurii de siguranþã automate de pe
stâlpul A - model cu 3, 5 uºi

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Cele 2 ºuruburi ºi masca centurii automate spate
(stâlp C).

2) Panoul interior superior (model cu 3, 5 uºi). Vezi
PARTE SPATE LATERALÃ CAROSERIE.

3) ªurubul care fixeazã masca ºi apoi masca de pe
panoul lateral faþã.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Masca pe panoul lateral faþã. Se prinde cu un ºurub.
2) Panoul superior inferior (model cu 3, 5 uºi). Vezi

PARTE SPATE LATERALÃ CAROSERIE.
3) Masca centurã automatã spate. Se prinde cu 2

ºuruburi.

1

23

1

23

4
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SECÞIUNE A-A

Ornamente deasupra lunetei � model cu 4 uºi

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se trage ornamentul spre interior pentru a dezactiva
agrafele de plastic din locaºurile din caroserie.

Se monteazã sau se conecteazã

� Ornamentul pe caroserie. Se introduc agrafele în
locaºuri ºi se preseazã pentru a se fixa.

Ornament deasupra uºii spate � model cu 3, 5 uºi

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se trage spre interior ornamentul pentru a scoate
agrafele din locaºuri.

Se monteazã sau se deconecteazã

� Ornamentul pe caroserie. Se preseazã agrafele de
plastic în locaºuri pentru a le fixa.

2-5. ANSAMBLU GHIDAJ PLAFON

Figura 4

Se demonteazã sau se deconecteazã

Scule necesare:
Dispozitiv pentru demontarea panoului ºi a
clamelor ornamentale

� Se introduce dispozitivul de mai sus între ghidaj ºi
plafon pentru a desface agrafele de fixare.

1) Ansamblul ghidaj de pe plafon.

Important

� Se înlocuiesc toate agrafele de fixare stricate.

Se monteazã sau se conecteazã

� Ansamblul ghidaj pe plafon. Se activeazã agrafele
de fixare.

1. MÂNER
2. CLEMÃ
3. CAPAC ªURUB
4. ªURUB

Fig. 3  Mâner plafon

1. ªINE
2. TAVAN
3. CLEMÃ

Fig. 4  Ansamblu ºinã plafon
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2-6. TRAPA

Figurile 5 ºi 6

Folosire ºi service
Trapa din plafon este o placã de sticlã cu articulaþie.
Trapa se poate deschide prin deplasarea înainte a
mânerului de deblocare ºi ridicarea acestuia pânã la
blocarea geamului în aceastã poziþie. Geamul va sta
deschis doar în poziþia în care partea sa din spate este
ridicatã 40 mm.
Placa de sticlã se poate ºi demonta complet. Prima datã
se deschide trapa aºa cum s-a arãtat anterior. Apoi se
apasã cele 2 butoane de deblocare (din închizãtor) ºi
se ridicã placa spre exterior pentru a decupla balamalele
din faþã. Se introduce placa sticlã în husa de protecþie
ºi apoi în portbagaj (model cu 4 uºi) sau zona bagajelor
(model cu 3, 5 uºi).
Pentru a instala trapa se poziþioneazã marginea din faþã
a plãcii de sticlã vertical pe mijlocul garniturii. Se aºeazã
lamelele balamalelor în dreptul canalului din deschiderea
plafonului. Se apasã puternic partea din spate a plãcii
de sticlã coborând-o în aceleºi timp spre poziþia �închis�.
Dacã lamelele balamalelor se proptesc în canal se
repoziþioneazã placa. Nu se va forþa placa de sticlã. Se
introduce zãvorul în închizãtor fixând astfel placa. Se
roteºte mânerul în jos spre poziþia �complet închis�.

ATENÞIE: Pentru a evita accidentarea sau stricarea
componentelor:
� Nu se va încerca demontarea plãcii de sticlã în

timpul mersului pentru cã în acest caz placa poate
deveni periculoasã, putând cãdea înãuntru sau
zburând de pe vehicul. De asemenea, nu se va
conduce vehiculul având placa în orice altã poziþie
decât cea descrisã anterior.

� Dupã demontarea plãcii de sticlã, aceasta se va
introduce într-o husã de protecþie ºi se va pune
în  portbagaj (model cu 4 uºi) sau în zona
bagajelor (model cu 3, 5 uºi). Acest lucru îl va
împiedica sã fie azvârlit în afarã ºi astfel sã
provoace rãniri, în timpul unei ciocniri sau a unei
manevre bruºte.

� Dupã montarea plãcii de sticlã se va verifica
întotdeauna dacã a fost bine fixatã prin apãsarea
de jos în sus a plãcii.

Pentru a preveni zgârierea geamului nu se vor folosi
sbstanþe de curãþare abrazive. De asemenea, dacã se
folosesc substanþe de curãþire a pãrþii interioare a sticlei
se poate afecta culoarea cu care este acoperitã.
Folosirea unsorilor siliconice ºi a garniturilor durabile ajutã
la etanºare ºi eliminarea zgârieturilor. Cel puþin o datã
la fiecare ºase luni se vor unge garniturile cu lubrifianþi
siliconici. Se va aplica un strat subþire de lubrifiant
folosind o pânzã curatã.
Dacã se instaleazã o nouã placã de sticlã se transferã
toate accesoriile închizãtorului, piuliþele speciale ºi
bucºele (superioare ºi inferioare) de la vechiul geam la
cel nou, adãugând garnituri noi. Reglarea pe verticalã a

geamului pentru o potrivire perfectã cu conturul se face
prin adãugarea sau scoaterea de lamele distanþoare în
zona închizãtorului.

Se strâng

� ªuruburile de fixare a balamalei la 5,5 Nm.
� ªuruburile de fixare a închizãtorului la 3,5 Nm.

Balamaua
Figura 5

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Placa de sticlã din ramã. Vezi �Placa de sticlã" mai
târziu în acest capitol.

2) Cele 2 ºuruburi care fixeazã balamaua ºi capacul de
pe plafon.

3) Capacul balamalei ºi balamalei de pe plafon.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Capacul balamalei ºi balamaua pe plafon. Se fixeazã
cu 2 ºuruburi.

2) Placa de sticlã în ramã. Vezi �Placa de sticlã" mai
târziu în acest capitol.

Placa de sticlã

Se demonteazã  sau se deconecteazã

� Se deschide trapa prin poziþionarea închizãtorului în
faþã-sus.

1) Închizãtorul din rama trapei prin apãsarea celor 2
butoane de la baza acesteia.

2) Închizãtorul din ramã.
3) Placa de sticlã din ramã prin pivotarea / rãsucirea

acesteia în sus.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Placa de sticlã în ramã prin poziþionarea braþelor
pivoþilor în ramã.

2) Închizãtorul în ramã prin apãsare / agãþare.
� Se deschide ºi se închide trapa pentru a se asigura

cã funcþioneazã corect.

Se regleazã

� Placa de sticlã prin slãbirea ºuruburilor balamalei
ºi se poziþioneazã geamul dupã cum este nevoie.
Se strâng apoi ºuruburile la  5,5 Nm.

Bandã finiþie
Figurile 5 ºi 6

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Panoul din sticlã din ramã. Vezi �Placa de sticlã" mai
înainte în acest capitol.

2) Cele 2 ºuruburi ºi opritorul închizãtorului din tavan.
3) Banda din armãtura deschizãturii prin tragere spre

interior, începând de la partea de mijloc din spate a
deschizãturii.
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Fig. 5 Trapa

 1. ªAIBÃ
 2. ªURUB
 3. CAPAC
 4. DISTANÞOR
 5. BAIONETÃ
 6. PLACÃ DE FIXARE
 7. ªURUBURI
 8. BALAMA
 9. CAPAC
10. OPRITOR RAMÃ
11. OPRITOR RAMÃ
12. NIT
13. BALAMA
14. DISTANÞOR
15. DISTANÞOR
16. AGÃÞÃTOARE BALAMA
17. BALAMA
18. NIT
19. MÂNER
20. ARC

21. BUCªÃ
22. BOLÞ
23. BOLÞ
24. CLAMÃ
25. BOLÞ
26.BORDURÃ DE FIXARE SUP.
27. OPRITOR BUTON
28. ARC
29. OPRITOR
30. BANDÃ FINIÞIE
31. OPRITOR RAMÃ
32. IZOLATOR (PT. ETANªARE)
33. RAMÃ
34. OPRITOR RAMÃ
35. IZOLATOR
36. STICLÃ
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Se monteazã sau se conecteazã

� Se poziþioneazã garnitura plafon în dreptul opritorului
ºi se introduce marginea plafonului între opritor ºi
armãturã pe întregul perimetru al deschiderii.

1) Banda în deschizãturã.
� Începând din mijlocul pãrþi din spate a deschizãturii

se introduce banda în armãturã folosind un ciocan de
cauciuc, pe tot perimetrul deschiderii.

2) Opritorul închizãtorului pe plafon. Se prinde cu 2
ºuruburi.

3) Placa de sticlã în ramã. Vezi �Placa de sticlã" mai
înainte în acest capitol.

Dispozitiv de închidere
Figura 5

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Placa de sticlã din ramã. Vezi �Placa de sticlã" mai
înainte în acest capitol.

2) ªuruburile ºi dispozitivul de închidere de pe placa de
sticlã.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Închizãtorul pe placa de sticlã. Se fixeazã cu 2
ºuruburi.

Se strâng

� ªuruburile care fixeazã închizãtorul pe geam la 3,5
Nm.

2) Placa de sticlã în ramã. Vezi �Placa de sticlã" mai
înainte în acest capitol.

Garnitura de etanºare
Garnitura trapei are forma unei bucle ºi este fixatã în
canalul din deschizãtura plafonului cu adeziv pentru
garnituri negre.

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Placa de sticlã din ramã. Vezi �Placa de sticlã" mai
înainte în acest capitol.

� Se rupe pelicula de adeziv dintre garniturã ºi canal
pe întreg perimetrul deschiderii ºi se scoate garnitura.

Important

� Încãlzirea garniturii sau solventul pentru adezivul
rãmas pe garniturã conduc la demontarea mai
rapidã a acesteia.

2) Adezivul rãmas în canal cu un solvent pentru
îndepãrtarea adezivilor.

Se monteazã sau se conecteazã

� Se aplicã bandã adezivã pe tot perimetrul deschiderii.
� Se aplicã substanþa preliminarã 3M Windo-Weld

(neagrã) pe suprafaþa orizontalã ºi verticalã a
canalului. Se lasã sã se usuce 10-15 minute.

Important

� Dacã apar nepotriviri între geam ºi/sau conturul
plafonului, reparaþia se poate face folosind un
material cum ar fi Scotch-Mount Super Automative
Attachement Tape (bandã adezivã) sau unul
echivalent având compoziþie apropiatã, sau bandã
adezivã decorativã pe ambele feþe. Se aplicã
banda pe porþiunea necesarã. Se aplicã substanþa
preliminarã pe bandã ºi se lasã sã se usuce.

Se curãþã

� Suprafaþa garniturii cu un solvent adecvat.
� Se aplicã pe suprafaþa garniturii pe care se va lipi,

o substanþã de tipul 3M Window-Weld Primer
(preliminarã) ºi se va lãsa la uscat între 10 ºi 15
minute.

� Folosind îmbinarea vulcanizatã a garniturii ca
punct central din spate, se înseamnã cu bandã
adezivã celãlãlalt capãt pentru a gãsi punctul
central din faþã.

� Se aplicã un strat de adeziv  3M Weatherstrip Ad-
hesive (pentru garnituri) în canalul garniturii, pe
razã, în faþã ºi în spate.

� Folosind adeziv aplicabil cu pensula, acesta se
aplicã pe suprafaþa garniturii care va fi lipitã.

� Când liantul devine vâscos se poziþioneazã în
linie banda adezivã ºi îmbinarea vulcanizatã a
garniturii ºi se introduce în canal. Îmbinarea
garniturii trebuie sã se gãseascã în partea din
spate a deschiderii din plafon deasupra mânerului
închizãtorului.

1. DESCHIDERE PLAFON
2. BANDÃ TERMINALÃ
3. GARNITURÃ PAVILION

Fig. 6 Montare bandã finiþie

SECÞIUNEA A-A
ÎNAINTE DE MONTARE BANDÃ FINIÞIE

SECÞIUNEA A-A
DUPÃ MONTARE OPRITOR

1

2

3 3

A

A

2
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� Folosind un dispozitiv de aplicare cu duzã se
aplicã un strat de adeziv pentru garnituri negre
între marginea exterioarã a garniturii ºi deschiderea
din caroserie.

� Se lasã sã se usuce peste noapte înaintea
montãrii geamului ºi a încercãrii etanºeitãþii. Se
unge cu lubrifiant garnitura înaintea montãrii
geamului.

1) Placa de sticlã în ramã. Vezi �Placa de sticlã" mai

înainte în acest capitol.

Procedee de testare a etanºeitãþii ºi reparare
Pentru procedeele de testare a etanºeitãþii, vezi
PROCEDEE GENERALE DE SERVICE AL CAROSERIEI.
Pentru gãsirea punctului exact al infiltraþiei sau pentru a
face reparaþia, poate fi necesar sã se demonteze unele
componente sau panouri interioare. Dupã însemnarea
precisã a locului infiltraþiei se va vedea procedura de la
�Garniuturã� mai înainte în acest capitol.

3. SPECIFICAÞII
CUPLURI DE STRÂNGERE

ªuruburi de fixare a balamalei pe geam ................................................................................ 5,5 Nm
ªuruburi de fixare a închizãtorului pe geam .......................................................................... 3,5 Nm
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SCAUNE

1. DESCRIERE GENERALÃ
1-1. SCAUNE

Vehiculul este echipat în faþã cu scaune joase cu spãtar
rabatabil având tetiere separate, ºi în spate cu o
banchetã pentru trei pasageri. Bancheta poate fi dintr-o
bucatã sau din porþiuni 60/40. Pernele scaunelor ºi
spãtarelor formeazã o saltea spongioasã care dã conturul
întregului ansamblu al spãtarului ºi scaunului, pânã la
panoul uºii. Pentru acces la locurile din spate, la modelul
cu 3, 5 uºi, spãtarele scaunelor din faþã se apleacã
înainte folosind maneta de deblocare aflatã în partea
exterioarã a spãtarului. Nici un alt accesoriu de pe rama
scaunului nu asigurã aceastã miºcare înainte/înapoi.

OBSERVAÞIE: Nu încercaþi sã modificaþi poziþia
prevãzutã prin proiectare a scaunului prin folosirea
mecanismelor de reglare a scaunului faþã de podea
sau faþã de rama acestuia. Aceastã schimbare poate
afecta funcþionarea întregului sistem al scaunului.

2. SERVICE PE VEHICUL ªI
REPARAÞIE COMPONENTE
2-1 SCAUNE FAÞÃ

Figurile 1 la 3

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Capacul (16) glisierei exterioare a scaunului, dupã
deplasarea scaunului înapoi prin ridicarea mânerului
de reglare faþã/spate.

2) Douã ºuruburi de fixare a ansamblului scaunului (10
x 1,25 mm).

3) Dispozitivul de reglare a scaunului, capacele
glisierelor scaunului (interioarã, exterioarã), dupã
deplasarea scaunului înainte prin ridicarea mânerelor
de reglare din faþã ºi din spate.

4) Douã ºuruburi de fixare a ansamblului scaunului (10
x 1,25 mm).

5) Conectorul electric.

Se monteazã sau se conecteazã

� Se inverseazã ordinea de la demontare.

Se strânge

� ªuruburile de fixare a ansamblului scaunului cu
35 N·m.

Garnisaje ºi capace
Figurile 1,3

Se demonteazã sau se deconecteazã

 1) Capacul (16) glisierei exterioare a scaunului, dupã
deplasarea scaunului înapoi prin ridicarea mânerului
de reglare faþã/spate.

 2) Douã ºuruburi de fixare a ansamblului scaunului.
 3) Dispozitivul de reglare a scaunului, capacele

glisierelor scaunului (interioarã, exterioarã), dupã
deplasrea scaunului înainte prin ridicarea mânerelor
de reglare din faþã ºi din spate.

 4) Patru ºuruburi ºi dispozitivul de reglare de la ºezutul
scaunului.

 � Se ridicã tetierele pânã la înãlþimea maximã.
 � Se apasã butonul de blocare ºi se scot tetierele din

bucºele de ghidare.
 5) Bucºele de ghidare a tetierelor prin introducerea unui

cleºte subþire la 90 de grade de la butonul de oprire
ºi se strânge bucºa de ghidare pentru a elibera
canalul din rama scaunului.

 6) Mânerul de înclinare a spãtarului.
 7) ªaiba de fixare ºi roata dispozitivului de reglare a

spãtarului.
 8) Spãtarul de ºezut.
 9) Tapiþeria ºi buretele scaunului.
10) Arcul, bucºele ºi sârma modelatã din spatele

scaunului.
11) Tapiþeria ºi buretele pernei ºezutului.

Se monteazã sau se conecteazã

 1) Sârma modelatã, bucºele ºi arcurile la spãtar.
 2) Tapiþeria ºi buretele spãtarului.
 3) Tapiþeria ºi buretele pernei ºezutului.
 4) Spãtarul la ºezutul scaunului.
 5) Roata dispozitivului de reglare a spãtarului la spãtar.

Se asigurã cu ºaiba de fixare.

Se regleazã

 � Se regleazã poziþia roþii de reglare a spãtarului
pentru a elimina jocul spãtarului (figura 5)

 6) Capacele decorative interioare ºi exterioare,
asigurându-se cu bolþurile de fixare.

 7) Butonul dispozitivului de înclinare a spãtarului.
 8) Dispozitivul de înclinare al scaunului (la modelul cu

3, 5 uºi).
 9) Bucºele de ghidare a tetierelor pe spãtar având

butonul de blocare spre faþa vehiculului. Se apasã
pentru a se cupla.

10) Tetierele în bucºele de ghidare.
11) Dispozitivul de reglare a scaunului pe perna

scaunului. Se asigurã cu patru ºuruburi.
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 1. TETIERÃ
 2. BUCªÃ TETIERÃ
 3. CAPAC INTERIOR
 4. BRAÞ DE ÎNCLINARE
 5. CAPAC BRAÞ DE ÎNCLINARE
 6. BUTON MANETÃ
 7. ªURUB
 8. ªURUB
 9. CAPAC ARTICULAÞIE PERNÃ SCAUN
10. CAPAC ARTICULAÞIE SPÃTAR SCAUN
11. BUCªÃ
12. ªURUB
13. ANSAMBLU DE GLISARE
14. BUCªÃ
15. ªURUB
16. CAPAC GLISIERÃ SCAUN
18. ªURUB

Fig. 1  Ansamblu scaun faþã
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Fig. 2  Prindere scaun faþã la podea 1. ROLA SPÃTARULUI
2. REGLAREA PUNCTELOR INDICATOARE SPRE SPATE
3. ªAIBÃ

Fig. 3  Reglarea rolei spãtarului scaunului din faþã

1

2

3

Se monteazã sau se conecteazã

1) Mânerul ºi cablurile de deblocare pe spãtarul
scaunului.

2) Cablurile de deblocare la zãvor.
3) Tapiseria pe spãtar. Vezi �Garnisaje ºi capace" în

acest capitol.

Mecanisme de reglare a scaunelor

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Capacul din capãtul glisierei dinspre interior a
scaunului.

2) Capacul din capãtul glisierei dinspre exterior a
scaunului.

3) Patru ºuruburi ºi ansamblul scaunului de pe vehicul.
4) Patru ºuruburi ºi ansamblul mecanismului de reglare

(glisare) de la perna scaunului.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Ansamblul mecanismului de reglare (glisare) a
scaunului pe pernã. Se asigurã cu patru ºuruburi.

Se strâng

� ªuruburile de fixare a mecanismului de reglare cu
35 N·m.

2) Ansamblul scaunului în vehicul. Se fixeazã cu patru
ºuruburi.

Se strâng

� ªuruburile de fixare a ansamblului scaunului din
faþã cu 35 N·m.

3) Capacul glisierei dinspre exterior a scaunului.
4) Capacul din capãtul glisierei dinspre volan al

scaunului.

Se strânge

 � ªuruburile de fixare a ansamblului glisare de
reglare a scaunului la 35 N·m

12) Ansamblul scaunului pe vehicul; se fixeazã cu patru
ºuruburi.

Se strânge

 � ªuruburile de fixare a ansamblului scaunului din
faþã cu 35 N·m

13) Capacul din capãt ºi capacele glisiera scaunului pe
ºine.

Tetiera

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se ridicã tetiera pânã se opreºte.
� Se apasã butonul de blocare ºi se scoate tetiera din

bucºele de ghidare.
1) Bucºele de ghidare prin introducerea unui cleºte la

90 de grade de la butonul de blocare ºi  strângând
bucºa pentru a elibera rama scaunului din canal.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Bucºele de ghidare pe spãtar, având butonul de
blocare spre faþa maºinii. Se apasã pentru a cupla
canalul bucºei.

2) Tetiera în bucºele de intrare. Se apasã pentru a cupla
butonul de cuplare.

Mânerul ºi cablul de deblocare a spãtarului
scaunului
Figura 5

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Tapiþeria de pe spãtar. Vezi �Garnisaje ºi capace" în
acest capitol.

2) Cablurile de deblocare de pe zãvor.
3) Cablurile de deblocare ºi mânerul de pe spãtar.
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1. BUCªÃ DE GHIDARE TETIERÃ
2. CLEªTE SUBÞIRE
3. BUTON DE BLOCARE
4. RAMÃ SPÃTAR SCAUN
5. CANAL BUCªÃ DE GHIDARE
6. TAPIÞERIE SPÃTAR

Fig. 4  Demontare bucºe de ghidare a tetierelor

2-2. BANCHETÃ SPATE

Figurile 6 ºi 7

Pernã banchetã

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se trage perna banchetei de cureaua din spatele
acesteia.

1) Capacele balamalelor din stânga ºi din dreapta.
2) Inelele elastice de pe capacele balamalelor.
3) Bolþurile balamalelor din balamale.
4) Perna banchetei din vehicul.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Perna banchetei în vehicul, aliniind jumãtãþile
balamalelor.

2) Bolþurile balamalelor în balamale.
3) Inelele elastice la bolþurile balamalelor.
4) Capacele balamalelor din stânga ºi din dreapta.
� Se împinge la loc perna banchetei.

Fig. 5  Mâner ºi cablu de deblocare spãtar scaun � 3, 5 uºi

1. CABLURI DE DEBLOCARE SPÃTAR
2. BUTON MÂNER DE DEBLOCARE SPÃTAR
3. CAPAC MECANISM DE DEBLOCARE
4. TAPIÞERIE SPÃTAR
5. CANAL BUCªÃ DE GHIDARE
6. LEVIER ELIBERARE SPÃTAR

1

2

3

4

5

6

1

4

5
SECÞIUNE A-A

A

A

VEDERE A

VEDERE B
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Spãtar banchetã
Figurile 6,7 ºi 8

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se împinge înainte spãtarul banchtei.
1) ªtiftul din fiecare parte a bazei spãtarului. Se apasã

pe unul din capetele banchetei pentru a decupla
pivotul spãtarului din braþul de sprijin.

2) Se decupleazã spãtarul din balamaua centralã (la
spãtarele din bucãþi 60/40).

3) Spãtarul din maºinã.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Spãtarul în vehicul.
2) ªtifturile în pivoþii din stânga ºi din dreapta.
3) Spãtarul în ansamblul balamalei centrale (la spãtarele

din bucãþi 60/40).

Garnisaje ºi capace
Figurile 6 ºi 7

ªezut banchetã

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) ªezutul banchetei. Vezi �Perne banchete spate� din
acest capitol.

2) Banda ºi sârma de fixare a garniturii.
3) Inelele arcuite; se taie cu un tãietor oblic (câte patru

pe fiecare jumãtate de scaun).
4) Agrafele (câte patru pe fiecare jumãtate de scaun).
5) Banda de întãrire ºi garnitura ºezutului banchetei.

Se monteazã sau se conecteazã

1) ªezutul banchetei. Se fixeazã cu banda de întãrire.
2) Agrafele ºi inelele curbate cu cleºtele pentru inele

curbate.
3) Sârma de susþinere a garniturii pernei.
4) Banda de întãrire.
5) Bancheta în vehicul. Vezi �Perne banchete spate� din

acest capitol.

Spãtar banchetã � întreg sau din bucãþi 60/40

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Perna spãtarului banchtei. Vezi �Perne banchete
spate� din acest capitol.

2) Banda ºi sârma de fixare de pe spãtar.
3) Inelele curbate. Se taie cu un tãietor oblic.
4) Banda de întãrire.
5) Agrafele de fixare ºi garnitura de pe spãtarul

banchetei.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Agrafele pe spãtar. Se asigurã cu agrafa de fixare.
2) Banda de întãrire.
3) Inelele curbate cu cleºtele pentru inele curbate.
4) Banda ºi sârma de fixare a ornamentului.
5) Perna spãtarului banchetei.

Balama spãtar banchetã din bucãþi 60/40
Figura 8

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se desfac clemele tapiþeriei lângã spãtar.
� Se apleacã spãtarul în faþã.
1) Învelitoarea ºi ºurubul lagãrului exterior.
2) Capacul lagãrului din mijloc.
3) Placa de fixare ºi ºurubul din articulaþie.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Placa de fixare ºi ºurubul la articulaþie.
2) Capacul lagãrului.
3) Învelitoarea ºi ºurubul lagãrului.
4) Tapiþeria de lângã spãtar.

Balama spãtar banchetã dintr-o bucatã
Figura 8

Se demonteazã sau se deconecteazã

� Se desface din cleme tapiþeria din zonã.
1) ªtiftul din balama.
2) Înveliºul lagãrului exterior; se culiseazã spre interior.
3) Axul scaunului din lagãr.

Se monteazã sau se conecteazã

1) Axul banchetei în lagãr.
2) Înveliºul lagãrului exterior; se culiseazã spre exterior.
3) ªtiftul în balama.
4) Tapiþeria din zona spãtarului banchetei.

Reglare zãvor spãtar banchetã
Figura 9

Se regleazã

� Se strânge uºor ºurubul (zãvorul) ºi piuliþa.
� Se cupleazã zãvorul ºi ansamblul încuietorii.

Se strânge

� ªurubul (zãvorul) ºi piuliþa acestuia cu 35 N·m.
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Fig. 6  Ansamblu banchetã spate dintr-o bucatã

 1. TAPIÞERIE

 2. PERNÃ

 3. CUREA PERNÃ BANCHETÃ

 4. ªURUB

 5. PIULIÞÃ

 6. ªAIBÃ

 7. PLACÃ ªURUB DE FIXARE

 8. ªAIBÃ

 9. AMORTIZOR

10. ZÃVOR SPÃTAR BANCHETÃ

11. BURETE PERNÃ BANCHETÃ

12. TAPIÞERIE PERNÃ BANCHETÃ

13. MÂNER DE DEBLOCARE A SPÃTARULUI

14. ÎNCUIETOARE SPÃTAR

15. PLACÃ PERNÃ BANCHETÃ

16. INEL ELASTIC

17. FIXARE BALAMA LA PODEA

18. BOLÞ BALAMA

19. DISPOZITIV DE GHIDARE TIJÃ DE DEBLOCARE

20. TIJÃ DE DEBLOCARE A SPÃTARULUI

21. BLOCARE SPÃTAR

22. PLACÃ SPÃTAR BANCHETÃ
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Fig. 7  Ansamblu banchetã spate din bucãþi 60/40

10. ZÃVOR SPÃTAR BANCHETÃ

11. TAMPON

12. ªAIBÃ

13. PLACÃ ªURUB DE OPRIRE

14. ªAIBÃ

15. PIULIÞÃ

16. BLOCARE SPÃTAR

17. CLEMÃ

18. TIJÃ DE DEBLOCARE SPÃTAR

1. PERNÃ

2. TAPIÞERIE

3. CUREA PERNÃ BANCHETÃ

4. ªURUB

5. BURETE PERNÃ BANCHETÃ

6. TAPIÞERIE PERNÃ BANCHETÃ

7. CAPAC BALAMA CENTRALÃ

8. ANSAMBLU BALAMA CENTRALÃ

9. ORNAMENT

19. MÂNER DE DEBLOCARE SPÃTAR

20. PLACÃ SPÃTAR

21. APÃRÃTOARE SPÃTAR

22. PLACÃ PERNÃ BANCHETÃ

23. INEL ELASTIC

24. FIXARE BALAMA LA PODEA

25. BOLÞ BALAMA

26. ªURUB

27. BALAMA SPÃTAR BANCHETÃ
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Ansamblu blocare spãtar banchetã
Figura 9

Se demonteazã sau se deconecteazã

1) Spãtarul banchetei.
2) Tapiþeria, perna ºi mocheta.
3) Niturile din ansamblul de blocare.
4) Ansamblul de blocare de pe spãtar.

Fig. 8 Balama care permite înclinarea spãtarului banchetei

Se monteazã sau se deconecteazã

1) Ansamblul de blocare pe rama spãtarului. Se fixeazã
cu nituri noi.

2) Tapiþeria, perna ºi mocheta.
3) Spãtarul banchetei.

Se regleazã

� Zãvorul ansamblului de blocare. Vezi �Reglare
zãvor spãtar banchetã" în acest capitol.

 1. AXUL BANCHETEI
 2. AGRAFÃ
 3. LAGÃR
 4. ÎNVELITOARE LAGÃR
 5. PLACA LAGÃRULUI BALAMALEI
 6. ªURUB
 7. LAGÃR
 8. ªURUB
 9. CAPAC BALAMA CENTRALÃ
10. LAGÃR SUPERIOR SUPORT CENTRAL
11. LAGÃR INFERIOR SUPORT CENTRAL

BANCHETÃ
SPATE

PARTE CENTRALÃ
BANCHETÃ DIN BUCÃÞI 60/40

PARTE LATERALÃ
BANCHETÃ DIN BUCÃÞI 60/40
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3. SPECIFICAÞII
CUPLURI DE STRÂNGERE

ªuruburi de fixare ansamblu scaun faþã ............................................................................. 20 Nm
ªuruburi de fixare dispozitiv de reglare scaun (ansamblu glisare) ..................................... 30 Nm
ªurubul (zãvorul) ºi piuliþa spãtarului banchetei ................................................................. 20 Nm

 1. NIT
 2. MÂNER DE DEBLOCARE
 3. NIT
 4. SUPORT
 5. PLACÃ
 6. PIULIÞÃ
 7. ªAIBÃ
 8. ZÃVORUL ANSAMBLULUI DE BLOCARE
 9. ANSAMBLU BLOCARE
10. PLACÃ SPÃTAR

Fig. 9  Ansamblu blocare spãtar banchetã
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S.D.V.

Figura Nr. sculei ºi funcþia

KM-475B: Sculã pentru demontarea ornamentelor
Pentru demontarea panourilor ornamentale ale uºilor.

KM-125: sculã pentru demontarea arcurilor
Pentru montarea ºi demontarea arcului balamalei din
dreapta (capacul portbagajului).

KM-589: Sârmã pentru tãiat adeziv geamuri lipite
Pentru a demonta plãcile lipite.

J-24811-A: Pistol pentru etanºare
Pentru aplicarea de material adeziv când se monteazã
geamuri sau acoperiri ale pãrþii de dedesubt a caroseriei.
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Pneuri cu profilul uzat transversal

Se inspecteazã

� Dacã paralelismul este corect reglat.
� Dacã s-a virat cu vitezã excesivã.
� Braþele suspensiei dacã sunt îndoite sau rãsucite.

Bãtãi radiale ale roþilor

Se inspecteazã

� Dacã roþile sunt dezechilibrate.
� Dacã amortizoarele funcþioneazã corect.

Oscilaþii, trepidaþii sau vibraþii

Se inspecteazã

� Dacã roþile sunt dezechilibrate.
� Dacã butucii roþilor au fulaj excesiv.
� Dacã tamburii sau discurile frânelor au fulaj excesiv.
� Dacã rotulele bieletelor de direcþie sunt uzate.
� Dacã ornamentele roþilor nu sunt dezechilibrate.
� Dacã rotulele braþelor inferioare sunt uzate.
� Dacã jenþile au fulaj excesiv.
� Dacã nu s-au pus greutãþi excesive pentru

echilibrarea roþilor.

Manevrabilitate redusã (fãrã servodirecþie)

Se inspecteazã

� Dacã sunt bine unse rotulele, barele de direcþie ºi
mecanismul pinion cremalierã.

� Geometria roþilor din faþã.
� Reglarea casetei de direcþie.

Manevrabilitate redusã (servodirecþie)

Se inspecteazã

� Sistemul hidraulic � Se mãsoarã presiunea cu un
manonetru.

� Reglajul prestrângerii cremalierei.
� Dacã existã deformãri ale casetei.
� Dacã suporþii de prindere ai casetei sunt slãbiþi.

Joc excesiv la direcþie

Se inspecteazã

� Dacã rulmenþii roþilor sunt uzaþi sau slãbiþi.
� Dacã suporþii de prindere ai casetei sunt slãbiþi.
� Cuplajul între coloanã ºi casetã uzat sau slãbit.
� Reglajul prestrângerii cremalierei.

Revenire proastã a volanului (fãrã servodirecþie)

Se inspecteazã

� Dacã sunt bine unse rotulele ºi barele de direcþie.
� Dacã axul rotulei este îndoit.
� Dacã coloana de direcþie este deformatã.
� Dacã este bine unsã caseta de direcþie.
� Geometria roþilor din faþã.
� Reglajul prestrângerii cremalierei.

1. DESCRIERE GENERALÃ
Deoarece problemele la direcþie, suspensii, roþi ºi pneuri
implicã ºi alte sisteme, ele trebuie luate în considerare
când se face o diagnosticare în urma unei reclamaþii.
Pentru a nu fi induºi în eroare de un simptom greºit,
întotdeauna se face testul de drum � împreunã cu
clientul, dacã este posibil.

2. DIAGNOSTICARE
Se fac urmãtoarele verificãri preliminare ºi se corecteazã
orice situaþie necorespunzãtoare întâlnitã:

2-1. DIAGNOSTICARE GENERALÃ

Se inspecteazã

� Dacã pneurile sunt umflate la presiune corespunzãtoare
ºi sunt uzate uniform.

� Dacã cuplajul dintre coloana de direcþie ºi caseta de
direcþie este slãbit sau uzat.

� Dacã existã componente deteriorate sau slãbite ale
suspensilor faþã ºi spate, ale casetei de direcþie sau
articulaþiilor.

� Roþile sã nu fie dezechilibrate sau sã aibã fulaj, jenþile
sã nu fie îndoite ºi rulmenþii roþii sã nu fie slãbiþi ºi/
sau sã facã zgomot.

� Servodirecþia sã nu aibã pierderi. De asemenea se
verificã nivelul de lichid la servodirecþie ºi întinderea
curelei de antrenare a pompei.

Deviaþii de la direcþia de deplasare drept înainte

Se inspecteazã

� Pneurile sã nu fie prost împerecheate sau de tipuri
diferite.

� Arcurile sã nu fie rupte sau deformate.
� Solicitarea lateralã a pneurilor de tip radial.
� Alinierea roþilor.
� Dacã distribuitorul de la caseta de direcþie

funcþioneazã corect.
� Frânele din faþã sã nu fie blocate.

Uzurã anormalã sau excesivã a pneurilor

Se inspecteazã

� Geometria roþilor din faþã ºi din spate.
� Paralelismul sã nu fie prost reglat.
� Arcurile sã nu fie rupte sau deformate.
� Roþile sã nu fie dezechilibrate.
� Amortizoarele sã nu fie uzate.
� Dacã manevrabilitatea este redusã.
� Dacã vehiculul este utilizat în condiþii de

supraîncãrcare.
� Dacã pneurile au fost rotite.
� Dacã presiunea de umflare a pneurilor este scãzutã.
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Revenire proastã a volanului (servodirecþie)

Se inspecteazã

� Dacã sunt bine unse rotulele ºi barele de direcþie.
� Dacã axul rotulei este îndoit.
� Dacã coloana de direcþie este deformatã.
� Alinierea roþilor din faþã.
� Reglajul prestrângerii cremalierei.
� Dacã distribuitorul este blocat.
� Dacã partea inferioarã a cuplajului este blocatã pe

casetã.

Zgomot anormal, suspensie faþã

Se inspecteazã

� Ungerea rotulelor ºi a pivoþilor.
� Dacã existã componente deteriorate ale suspensiei.
� Dacã bucºele sau rotulele braþelor inferioare sunt

uzate.
� Dacã prinderea barei stabilizatoare este slãbitã.
� Dacã ºuruburile roþii sunt slãbite.
� Dacã existã ºuruburi sau piuliþe ale suspensiei

slãbite.
� Capacele roþii.
� Dacã amortizoarele sau monturile sunt uzate.
� Dacã arcurile sunt bine poziþionate.

Tendinþã de deviaþie de la direcþia de mers sau
stabilitate redusã

Se inspecteazã

� Pneurile sã nu fie prost împerecheate sau de tipuri
diferite.

� Ungerea rotulelor ºi a pivoþilor.
� Amortizorul sã nu fie uzat.
� Dacã prinderea barei stabilizatoare este slãbitã.
� Arcurile sã nu fie rupte sau deformate.
� Reglajul prestrângerii cremalierei.
� Geometria roþilor faþã ºi spate.

Tendinþã de deviaþie de la direcþia de mers la
frânare

Se inspecteazã

� Dacã rulmenþii roþii sunt uzaþi sau slãbiþi.
� Arcurile sã nu fie rupte sau deformate.
� Dacã existã pierderi de lichid la cilindrul roþii sau la

etrier.
� Discurile sã nu fie deformate.
� Unghiul de fugã dacã este inegal sau prost reglat.

Garda la sol prea micã sau inegalã

Se inspecteazã

� Arcurile sã nu fie rupte sau deformate.
� Dacã vehiculul este utilizat în condiþii de

supraîncãrcare.

� Arcurile sã nu fie slabe sau prost poziþionate.

Mers prea lin

Se inspecteazã

� Amortizorul sã nu fie uzat.
� Arcurile sã nu fie deformate sau prost poziþionate.

Mers prea aspru

Se inspecteazã

� Amortizoarele sã nu fie deteriorate.
� Arcurile sã nu fie prost poziþionate.
� Dacã suspensia este întãritã.

Caroseria este înclinatã sau se balanseazã la
colþuri

Se inspecteazã

� Dacã prinderea barei stabilizatoare este slãbitã.
� Dacã amortizoarele sau monturile sunt uzate.
� Arcurile sã nu fie rupte sau deformate.
� Dacã vehiculul este utilizat în condiþii de

supraîncãrcare.

Înãlþime micã a suspensiei

Se inspecteazã

� Dacã vehiculul este utilizat în condiþii de
supraîncãrcare.

� Amortizoarele dacã sunt uzate.
� Arcurile sã nu fie rupte, deformate sau prost

poziþionate.

Abatere de la axa vehiculului, în mers

Se inspecteazã

� Dacã braþele suspensiei spate sunt deteriorate sau
dacã bucºele sunt uzate.

� Dacã puntea spate este îndoitã.
� Dacã ºasiul este deformat.

Jocuri ale volanului  (servodirecþie)

Se inspecteazã

� Dacã existã aer în sistem.
� Dacã suporþii de prindere ai casetei sunt slãbiþi.
� Cuplajul între coloanã ºi casetã uzat sau slãbit.
� Dacã sunt slãbite rotulele bãrilor de direcþie.
� Dacã rulmenþii roþilor sunt uzaþi sau slãbiþi.
� Vezi �Joc excesiv la direcþie" pentru alte cauze

posibile.

Smucituri ale volanului (servodirecþie)

Se inspecteazã

� Sistemul hidraulic � Se mãsoarã presiunea cu un
manometru.

� Dacã distribuitorul de la caseta de direcþie
funcþioneazã normal.

� Cureaua de antrenare a pompei dacã este slãbitã.
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Pneuri uzate pe centrul benzii de rulare

Se inspecteazã

� Geometria roþilor din faþã ºi din spate.
� Dacã amortizoarele sunt slabe.
� Dacã rulmenþii roþilor sunt uzaþi sau slãbiþi.
� Dacã roþile au un fulaj excesiv.
� Dacã sunt uzaþi pivoþii.
� Reglaj slãbit al jocului între pinion ºi cremalierã.

2-2. DIAGNOSTICARE PINION ªI
CREMALIERÃ LA CASETA DE
DIRECÞIE FÃRÃ SERVODIRECÞIE

Joc excesiv sau slãbiri în sistemul de direcþie

Se inspecteazã

� Reglajul prestrângerii cremalierei.
� Dacã rulmenþii roþii sunt uzaþi sau slãbiþi.
� Dacã sunt slãbite rotulele bãrilor de direcþie.
� Dacã suporþii de prindere ai casetei sunt slãbiþi.

Zãngãnit la caseta de direcþie

Se inspecteazã

� Dacã lubrifiantul din casetã este cel recomandat ºi
suficient.

� Dacã suporþii de prindere ai casetei sunt slãbiþi.
� Reglajul prestrângerii cremalierei.

2-3. DIAGNOSTICARE PINION ªI
CREMALIERÃ LA CASETA DE
DIRECÞIE CU SERVODIRECÞIE

ªuierat
La toate sistemele de servodirecþie existã zgomote
specifice. Unul dintre cele mai comune este un ºuierat
�prietenos pentru pasageri" care se aude când volanul
este rotit ºi vehiculul nu se miºcã. Acest ºuierat este ºi
mai evident când se roteºte volanul ºi frâna este
acþionatã. Acest sunet este de la fluid hidraulic sub
presiune. Nu existã o relaþie între acest zgomot ºi
performanþele direcþiei.

Important

� Nu se înlocuieºte distribuitorul decât dacã
�ºuieratul" este foarte supãrãtor. Distribuitorul cel
nou va avea ºi el un zgomot specific, ºi nu
constituie un remediu.

Zãngãnit

Se inspecteazã

� Dacã furtunul de presiune atinge caroseria.
� Dacã rotulele barelor de direcþie sunt slãbite.
� Dacã suporþii de prindere ai casetei sunt slãbiþi.
� Reglajul prestrângerii cremalierei.

Revenire proastã a volanului la centru

Se inspecteazã

� Alinierea roþilor din faþã.
� Dacã rulmenþii roþilor sunt uzaþi.
� Cuplajul între coloana ºi caseta de direcþie dacã este

blocat sau slãbit.
� Dacã rotulele barelor de direcþie sunt deteriorate.
� Dacã rotulele braþelor inferioare sunt deteriorate.
� Dacã volanul freacã pe carcasa casetei.
� Dacã rulmenþii arborelui de direcþie sunt prea strânºi

sau înþepeniþi.
� Reglajele casetei de direcþie.
� Dacã distribuitorul este astupat sau funcþioneazã

necorespunzãtor.
� Etanºarea arborelui coloanei de direcþie freacã pe

arbore.

Creºtere momentanã a efortului când se roteºte
volanul repede

Se inspecteazã

� Dacã existã pierderi majore de lichid.

Smucituri ale volanului când se roteºte cu motorul
pornit (în special la parcare)

Se inspecteazã

� Dacã presiunea la pompã este corespunzãtoare.
� Dacã distribuitorul funcþioneazã corespunzãtor.
� Dacã existã aer în sistem.

Joc excesiv la volan sau direcþie necorespunzãtoare

Se inspecteazã

� Dacã existã aer în sistem.
� Dacã suporþii de prindere ai casetei sunt slãbiþi.
� Cuplajul între coloanã ºi casetã dacã este slãbit.
� Dacã rotulele barelor de direcþie sunt slãbite.
� Rulmenþii roþii dacã sunt uzaþi sau slãbiþi.
� Dacã reglajul prestrângerii rulmenþilor axiali este slab.

Manevrabilitate redusã (în special în timpul
parcãrii)

Se inspecteazã

� Cuplajul între coloanã ºi casetã dacã este slãbit sau
uzat.

� Dacã distribuitorul funcþioneazã corespunzãtor.
� Dacã în interiorul pompei curgerea este obturatã.
� Dacã în interiorul pompei debitul este prea mare.
� Dacã existã pierderi la casetã.
� Întinderea curelei de antrenare a pompei.
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2-4. DIAGNOSTICARE POMPÃ SERVODIRECÞIE

Spumare, lichid de servodirecþie cu aspect lãptos,
nivel al lichidului necorespunzãtor ºi posibil
presiune scãzutã
Acestea pot fi cauzate de prezenþa aerului în sistem ºi
de pierderea lichidului datoratã scãpãrilor interne ale
pompei. Se verificã dacã existã pierderi ºi defectul se
îndepãrteazã. Se aeriseºte sistemul.

Important

� Temperaturile foarte scãzute determinã apariþia
bulelor de aer în sistem dacã nivelul lichidului este
scãzut.

Se inspecteazã

� Se demonteazã pompa de pe vehicul ºi se
inspecteazã carcasa dacã existã pierderi.

� Se verificã dacã existã pierderi interne în pompã.
� Se aeriseºte sistemul.

Presiune scãzutã datoratã pompei

Se inspecteazã

� Dacã supapa de control este blocatã sau inoperantã.
� Dacã placa de presiune este bine aºezatã pe

garnitura toricã.
� Dacã garnitura toricã este foarte uzatã.
� Dacã placa de presiune, capacul sau rotorul sunt

zgâriate.
� Dacã paletele sunt blocate în lãcaºele rotorului.
� Dacã placa de presiune sau capacul sunt crãpate

sau sparte.
� Dacã existã pierderi interne mari.

Presiune scãzutã datoratã casetei

Se inspecteazã

� Dacã alezajul carcasei este zgâriat.
� Dacã existã pierderi pe la etanºãrile distribuitorului.

Huruit la pompã

Se inspecteazã

� Dacã presiunea în furtunuri sau în casetã este prea
mare datoritã unei strangulãri a circuitului de lichid.

� Dacã placa de presiune, capacul sau rotorul sunt
zgâriate.

� Dacã garnitura toricã este uzatã.

Zgomot la pompã

Se inspecteazã

� Dacã existã aer în sistem.
� Dacã nivelul lichidului este scãzut.
� Dacã pompa este montatã corespunzãtor.

Zãngãnit la pompã

Se inspecteazã

� Dacã paletele sunt blocate în lãcaºele rotorului.
� Dacã existã palete incorect instalate.
� Dacã rulmentul cu bile este deteriorat.

Fîºâit la pompã

Se inspecteazã

� Dacã supapa de control este deterioratã.

Scrâºnituri la pompã

Se inspecteazã

� Dacã rulmentul pompei este zgâriat.
� Dacã placa de presiune sau paletele sunt zgâriate.

2-5. DIAGNOSTICARE COLOANÃ DE
DIRECÞIE

Sistem de blocare
Nu se deblocheazã

Se inspecteazã

� Dacã ºurubul de blocare este deteriorat.
� Dacã yala de blocare este deterioratã.
� Dacã este deterioratã carcasa.

Nu blocheazã

Se inspecteazã

� Dacã yala de blocare este deterioratã.
� Bavuri la ºurubul de blocare.
� Dacã este deterioratã carcasa.
� Dacã este blocat contactul de aprindere.

Efort mare la blocare

Se inspecteazã

� Dacã yala de blocare este deterioratã.
� Dacã este deteriorat contactul de aprindere.
� Dacã sunt bine aliniate carcasa cu capacul.
� Dacã locaºul de cuplare al cremalierei este deformat.
� Dacã suportul contactului de aprindere este îndoit.

Se blocheazã în poziþia �Start"

Se inspecteazã

� Aceleaºi situaþii ca la �Efort mare la blocare".

Cheia nu poate fi scoasã în poziþia �Deblocat"

Se inspecteazã

� Dacã este montat corect contactul de aprindere.
� Dacã yala de blocare este deterioratã.
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Coloana
Zgomot la coloanã

Se inspecteazã

� Slãbirea cuplajului dintre coloanã ºi casetã.
� Dacã coloana este corect poziþionatã.
� Dacã rulmenþii au vaselinã.
� Dacã arborii inferior ºi superior sunt uzaþi sau rupþi.
� Dacã siguranþa de fixare a arborelui e corect aºezatã.
� Dacã articulaþia sfericã este unsã.

Efort mare la arborele de direcþie

Se inspecteazã

� Alinierea ansamblului coloanã de direcþie.
� Dacã garnitura antipraf e deformatã sau aºezatã

incorect.
� Dacã rulmenþii sunt deterioraþi.
� Carcasa coloanei de direcþie dacã este îndoitã.
� Strângerea articulaþiei universale a arborelui de

direcþie.

Joc în coloana de direcþie

Se inspecteazã

� Dacã sunt slãbite ºuruburile de prindere a suportului
coloanei de panoul de bord.

� Dacã piuliþele sudate pe manta sunt rupte.
� Dacã e forfecatã capsula suportului superior al

panoului de bord.
� Dacã sunt slãbite ºuruburile suportului.
� Dacã sunt slãbite ºuruburile de prindere de manta a

suporþilor superior ºi inferior.
� Dacã sunt slãbite ºuruburile de prindere a suportului

inferior de adaptor ºi de ansamblul rulment.
� Dacã sunt slãbite ºuruburile de prindere a mantalei de

panoul de bord.

Hârºâit al carcasei pe articulaþia sfericã

Se inspecteazã

� Dacã semisfera e deformatã sau nu e concentricã
cu butucul.

� Dacã e montat corect capãtul carcasei.

Joc la volan

Se inspecteazã

� Dacã existã distanþã excesivã între gãurile din suport
sau carcasã ºi bolþurile pivotante.

� Dacã rulmentul superior e corect aºezat în carcasã.
� Dacã sunt slãbite ºuruburile suportului.

Zgomot la înclinarea coloanei de direcþie

Se inspecteazã

� Dacã arcul superior e uzat.
� Dacã arcul freacã în carcasã.

Comutator semnalizare direcþie
Aceastã diagnosticare acoperã numai problemele
mecanice. A se vedea cap. 14 pentru diagnosticarea
electricã a comutatorului.

Comutatorul de semnalizare nu rãmâne în poziþia de
semnalizare a direcþiei

Se inspecteazã

� Dacã miºcarea furcii e obstrucþionatã de materiale
strãine sau de piese slãbite.

� Dacã e rupt sau lipseºte arcul de readucere.
� Nici una din cele de mai sus; se demonteazã ºi se

verificã comutatorul.

Comutatorul de semnalizare nu revine

Se inspecteazã

� Dacã ºuruburile de fixare nu sunt slãbite.
� Dacã comutatorul sau butucul de prindere sunt rupte.
� Dacã arcul de readucere e rupt, lipsã sau scãpat din

poziþie.
� Cama de readucere dacã e uzatã.

Comutatorul de semnalizare lucreazã greu

Se inspecteazã

� Dacã braþul comutatorului e slãbit.
� Dacã furca e ruptã sau deformatã.
� Dacã arcurile sunt slãbite sau plasate incorect.
� Dacã existã piese ºi/sau materiale strãine.
� Dacã ºuruburile de fixare a comutatorului sunt slãbite.

Comutatorul de semnalizare nu indicã schimbarea de
direcþie

Se inspecteazã

� Dacã e ruptã plãcuþa elasticã sau împingãtorul.
� Dacã arcul de readucere e rupt, lipsã sau poziþionat

incorect.
� Nici una din cele de mai sus; se demonteazã ºi se

verificã comutatorul.

Martorul de semnalizare nu indicã

Se inspecteazã

� Dacã funcþioneazã lãmpile de semnalizare.
� Dacã comutatorul e defect.
� Dacã e slãbit conectorul dintre ºasiu ºi coloanã.
� Dacã cablajul e întrerupt. Se va consulta cap. 14.

Martorul de semnalizare indicã, dar lampa nu
semnalizeazã

Se inspecteazã

� Dacã funcþioneazã lãmpile de semnalizare.
� Dacã e slãbit conectorul dintre ºasiu ºi coloanã.
� Dacã comutatorul e defect.
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2-6. PIERDERI LA CASETA DE DIRECÞIE ªI
LA POMPÃ

Procedurã generalã

Se inspecteazã

� Dacã rezervorul este supraplin.
� Dacã existã aer în lichid.
� Conexiunile furtunurilor.

Important

Se verificã punctele exacte de scurgeri.
� Bara de torsiune, axul distribuitor ºi garniturile

regulatorului sunt apropiate. Se poate ca punctul
exact de scurgeri sã nu fie determinat clar.

� Punctul pe unde picurã lichid nu este în mod
necesar ºi punctul de scurgeri al sistemului.

� Când este necesarã o intervenþie:

Se curãþã

� Zona de pierderi, înainte de dezasamblare.

Se monteazã sau se conecteazã

� Garnituri noi.

Se inspecteazã

� Dacã suprafeþele de etanºare ale componentelor
sunt deteriorate.

Se strâng

� ªuruburile la cuplurile specificate, unde este
necesar.

� Pot apare plângeri asupra sistemului de servofrânã
de forma:
� Scurgeri de lichid pe podeaua garajului.
� Scurgeri de lichid vizibile la casetã sau la pompã.
� Huruit, în special la parcare sau când motorul este

rece.
� Direcþia nu mai este asistatã la parcare.
� Efort mare pentru conducere.

Când se încearcã depanarea unor astfel de probleme,
se verificã dacã existã pierderi externe ale sistemului
de servodirecþie.
� Pentru o diagnosticare mai amãnunþitã a pierderilor,

a se vedea �Verificare pierderi interne".

Verificare pierderi interne
Scopul procedurii este de a localiza precis locul scurgerii.
Pierderi de tip infiltraþie sunt mai greu de localizat. Pentru
a localiza aceste pierderi, se utilizeazã urmãtoarea
metodã:

Se curãþã

� Cu motorul oprit, se ºterge întregul sistem de
servodirecþie.

Se inspecteazã

1) Nivelul de lichid în rezervorul pompei. Se adaugã
lichid dacã este necesar.

Pentru a afla dacã lucreazã comutatorul, se înlocuieºte
cu unul nou. Dacã acesta lucreazã normal, cel defect
se înlocuieºte.

Lãmpile de semnalizare faþã sau spate nu lucreazã

Se inspecteazã

� Dacã becurile sunt sparte sau arse.
� Dacã e mare rezistenþa pe conexiunea firului de masã

de la soclul becului.
� Dacã e slãbit conectorul dintre ºasiu ºi coloanã.
� Dacã lucreazã comutatorul de semnalizare.

Martorul de semnalizare stã aprins

Se inspecteazã

� Dacã becurile ºi duliile sunt în regulã, a se vedea
capitolul 14 pentru diagnosticarea electricã.

Lãmpile de semnalizare clipesc foarte rar

Se inspecteazã

� Dacã conexiunea între ºasiu ºi coloanã este slãbitã.
� Dacã existã un defect la cablurile de pe caroserie.

Contact aprindere
Contactul aprinderii nu funcþioneazã

Se inspecteazã

� Dacã este deteriorat contactul de aprindere.
� Dacã este slãbit conectorul de la contactul de

aprindere.

Contactul nu se roteºte

Se inspecteazã

� Dacã este deteriorat contactul de aprindere.

Comutator lumini
Nu funcþioneazã faza scurtã sau faza lungã

Se inspecteazã

� Dacã este slãbit conectorul de la comutator.
� Dacã reglajul este corect.
� Dacã comutatorul este deteriorat sau uzat.
� Dacã existã un defect la cablurile de pe caroserie. A

se vedea capitolul 14 pentru diagnosticare electricã.

Manetã comutator ºtergãtoare
Comutatorul nu funcþioneazã

Se inspecteazã

� Dacã este slãbit conectorul între caroserie ºi
comutator.

� Dacã este deteriorat comutatorul.
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2) Se porneºte motorul. Un asistent va roti volanul de
câteva ori de la un capãt la celãlalt.

Important

� Volanul nu trebuie þinut la capãt pentru mult timp.
Aceasta poate duce la defectarea pompei.

3) Se gãseºte zona precisã a scurgerii ºi se reparã.

2-7. RECOMANDÃRI PRIVIND ÎNLOCUIREA
GARNITURILOR

Garniturile folosite la etanºarea arborilor în miºcare de
rotaþie necesitã un tratament special. O astfel de
garniturã este utilizatã la caseta de direcþie la arborele
de antrenare a pompei.

Când se înlocuieºte o garniturã:
� Se inspecteazã cu atenþie ºi se curãþã suprafeþele

de etanºare.
� Se înlocuieºte arborele numai dacã este extrem de

uzat.
� Dacã existã uzurã uºoarã în zona de contact a

garniturii, se lustruieºte suprafaþa cu pastã abrazivã.
� Arborele se înlocuieºte numai atunci când scurgerea

nu poate fi îndepãrtatã prin lustruire cu pastã
abrazivã.

2-8. PROCEDURÃ DE TEST A
SISTEMULUI DE SERVODIRECÞIE

Necesar de scule:
Manometru pentru servodirecþie

Sistemul de servodirecþie poate fi testat cum este descris
mai jos. El poate fi testat ºi cu ajutorul unui dispozitiv
numit �analizor servodirecþie", care mãsoarã atât debitul
cât ºi presiunea.

Se asambleazã

1) Se demonteazã furtunul de presiune de la pompã.
Se utilizeazã un vas mic pentru a recupera
eventualele pierderi.

2) Se conecteazã un furtun de rezervã la pompã.
3) Se conecteazã manometrul între conducta de la

casetã ºi conducta de la pompã.
4) Se deschide supapa de la manometru.
5) Se porneºte motorul. Se lasã sistemul sã ajungã la

temperatura de regim, apoi se verificã nivelul
lichidului ºi se adugã lichid dacã este necesar.

Se mãsoarã

� Presiunea prescrisã a pompei: 552-862 kPa (80-
125 psi).

� Dacã presiunea este mai mare de 1380 kPa (200
psi):
� Se verificã dacã furtunurile nu sunt

restricþionate.
� Se verificã dacã supapa de control de pe

pompã este corect asamblatã.
6) Se închide complet supapa de 3 ori ºi se

înregistreazã presiunea de fiecare datã când supapa
este închisã.

OBSERVAÞIE: Nu se lasã supapa închisã mai mult

de 5 secunde. Pompa s-ar putea deteriora.
Presiunea pompei (supapã închisã):

Cel puþin 6895 kPa (1000 psi).
Presiunea pompei (supapã închisã - serie TC):

Cel puþin 8619 kPa (1250 psi).
� Dacã valorile citite sunt suficient de mari, ºi nu

diferã cu mai mult de 345 kPa (50 psi) între ele,
pompa funcþioneazã corect.

� Dacã valorile citite sunt suficient de mari, dar
diferã cu mai mult de 345 kPa (50 psi) între ele,
atunci:

Se curãþã

� Supapa de control, ºi se îndepãrteazã bavurile.
� Se goleºte lichidul din sistem.
� Se dezasambleazã ºi se curãþã pompa ºi

caseta de direcþie, dacã este necesar.
� Dacã valorile citite sunt mai mici de 6895 kPa

(1000 psi), sau mai mici de 8619 kPa (1250 psi)
la pompele din seria TC, se înlocuieºte supapa
de control ºi apoi se verificã din nou.

� Dacã presiunile sunt încã scãzute, se înlocuiesc
rotorul ºi paletele.

A CIRCUIT SPRE CASETÃ
B CIRCUIT SPRE POMPÃ SERVODIRECÞIE

Fig. 1  Manometru pentru servodirecþie

7) Dacã valorile presiunii sunt corespunzãtoare, se lasã
supapa deschisã ºi se roteºte volanul de la un capãt
la altul. Se înregistreazã valorile cele mai mari ale
presiunii.
� Dacã presiunea la ambele capete nu este aceeaºi

cu presiunea maximã a pompei (supapa închisã)
înregistratã la pasul anterior, manometrul are
pierderi interne.

 8)  Se opreºte motorul.
 9)  Se demonteazã manometrul de test.
10) Se reconecteazã furtunul de presiune.
11) Se verificã nivelul de lichid.

2-9. AMORTIZOR

Verificãri pe vehicul
Amortizoare slãbite

Se inspecteazã

1) Se ia cunoºtinþã de condiþiile de încãrcare în care
este utilizat în mod normal vehiculul.

A

B
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2) Dacã este posibil, mergeþi în vehicul împreunã cu
proprietarul pentru a înþelege exact problema, înainte
de a trece la pasul urmãtor.

Se inspecteazã

1) Fiecare amortizor, împingând în jos ºi apoi ridicând
de colþul barei de protecþie cel mai apropiat de
amortizorul ce se verificã.
� Se împinge la fiecare încercare cu aceeaºi forþã

ºi se observã rezistenþa la compresiune ºi forþa
de revenire.

� Se comparã cu un vehicul similar care are o
calitate a mersului acceptabilã. Ambele
amortizoare trebuie sã opunã aceeaºi
rezistenþã.

Zgomot la amortizoare

Se inspecteazã

1) Se verificã cuplurile de montare. O montare slãbitã
poate cauza zgomot.

2) Dacã montãrile sunt intacte, se balanseazã vehiculul
pentru a determina care este amortizorul cu
probleme.

Dacã este posibil, mergeþi în vehicul împreunã cu
proprietarul pentru a înþelege exact problema.

Pierderi

Se inspecteazã

1) Se întinde complet amortizorul (roþile trebuie sã fie
suspendate) pentru a expune zona de etanºare în
vederea inspectãrii.

2) Se verificã dacã existã urme de pierderi pe zona de
etanºare.

3) O urmã uºoarã de lichid NU nu reprezintã un motiv
de înlocuire a amortizorului deoarece etanºarea
permite o infiltraþie pentru ungerea tijei pistonul.
Existã o rezervã de lichid prevãzutã prin construcþie
pentru a asigura respectiva infiltraþie.

4) Un amortizor cu pierderi poate fi uºor detectat
deoarece se observã lichid în jurul etanºãrii ºi o
cantitate excesiv de mare de lichid pe amortizor. Un
amortizor cu pierderi trebuie înlocuit.

Verificãri pe banc
Amortizoarele uzuale au o celulã cu gaz în rezervorul
de lichid. Aceasta eliminã posibilitatea de pãtrundere a
aerului sau de spumare a lichidului deoarece gazul ºi
lichidul nu se pot amesteca.

Se inspecteazã

Verificarea pe banc este aceeaºi ca cea datã pentru
amortizoarele cu control electronic al înãlþimii, cu
urmãtoarele excepþii:
1) Se prinde amortizorul în menghinã cu susul în jos.
2) Se loveºte amortizorul.
3) Dacã se observã o întârziere a rãspunsului înseamnã

cã celula cu gaz s-a rupt ºi este necesarã înlocuirea
amortizorului.

2-10. DIAGNOSTICARE PNEURI

Uzurã prematurã ºi neregulatã

Se inspecteazã (Figurile 2 ºi 3)

Uzura prematurã ºi neregulatã a pneurilor poate avea multe
cauze. Unele dintre ele sunt: presiune de umflare
necorespunzãtoare, nu se face rotirea regulatã a pneurilor,
obiceiuri de conducere, sau aliniere necorespunzãtoare a
roþilor.
Dacã se reface alinierea roþilor datoritã uzurii pneurilor,
totdeauna se regleazã unghiul de convergenþã cât mai
aproape de 0 grade cât permite specificaþia.
Dacã se observã urmãtoarele simptome, se rotesc
pneurile:
� Uzura pneurilor din faþã este diferitã de cea a

pneurilor din spate.
� Existã uzurã inegalã de-a curmeziºul profilului oricãrui

pneu.
� Uzura pneurilor din faþã este inegalã.
� Uzura pneurilor din spate este inegalã.
Se verificã geometria roþilor dacã se observã cã:
� Uzura pneurilor din faþã este inegalã.
� Uzura este inegalã de-a curmeziºul profilului oricãrui

pneu din faþã.
� Profilurile pneurilor din faþã apar zgâriate cu muchii

�panã" pe o parte a profilului.

Indicatori de uzurã ai profilului

Se inspecteazã (Figura 2)

� Indicatorii de uzurã ai profilului.
a. Indicatorii sunt benzi de 12,7 mm lãþime când

adâncimea profilului este redusã la 1,6 mm.
b. Când indicatorii apar în 2 sau mai multe ºanþuri

în  3 locuri, se înlocuieºte pneul.

A

A

A INDICATORI UZURÃ

Fig. 2  Indicatori de uzurã ai profilului

Legãnare la pneurile radiale
Legãnarea este miºcarea dintr-o parte în alta a pãrþii
din faþã ºi/sau a pãrþii din spate a vehiculului. Poate fi
cauzatã de inserþia de oþel care nu este dreaptã în
interiorul pneului, sau de fulajul excesiv al roþii. Se
observã cel mai bine la viteze joase, în jur de 8 pânã la
48 km/h. Poate apare ºi ca o rulare neregulatã la viteze
de 80 pânã la 113 km/h.
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Devierea este în mod uzual produsã de:
1) Construcþia pneului.
2) Reglarea inegalã a frânelor.
3) Geometria roþilor.
Felul în care este construit un pneu poate produce
devieri ale vehiculului. De exemplu, o cauzã o poate
constitui poziþionarea inserþiei. Inserþiile care nu sunt
centrate la pneurile radiale, pot determina pneul sã
dezvolte o forþã lateralã în timpul rulãrii în linie dreaptã,
ºi pneul va tinde sã se rostogoleascã ca un con.

Diagrama �Corecþia deviaþiei la pneurile radiale" trebuie
utilizatã pentru a se asigura cã proasta geometrie a
roþilor din faþã nu este luatã drept deviere datoratã
pneurilor.

Important

� Pneurile din spate nu determinã deviaþii.

2-11. DIAGNOSTICARE VIBRAÞII

� Vezi figurile de la 6 la 8 pentru diagnosticarea
vibraþiilor.

Se inspecteazã (Figura 4)

I se face testul de drum vehiculului pentru a vedea în
care parte a vehiculului este pneul defect. Dacã pneul
ce produce legãnarea este în spate, partea din spate a
vehiculului se va �legãna". Din scaunul ºoferului se
simte ca ºi cum vehiculul ar fi împins dintr-o parte.
Dacã pneul defect este în faþã, legãnarea se observã
mai uºor. Capota pare cã se miºcã dinspre spate spre
faþã. Se simte ca ºi cum scaunul ºoferului este un punct
de pivotare al vehiculului.
Dacã se simte o legãnare uºoarã, dar nu se poate
determina care pneu este defect, se fac urmãtoarele
operaþii:
1) Se conduce vehiculul pentru a determina dacã

legãnarea vine din faþã sau din spate.
2) Se monteazã roþi despre care se ºtie cã sunt bune

(de la un vehicul similar), în locul celor de pe partea
vehiculului care se leagãnã. (Dacã nu se poate
determina exact care parte se leagãnã, se începe
cu roþile din spate).

3) Se face din nou testul de drum. Dacã se observã o
îmbunãtãþire, se instaleazã roþile din dotarea originalã
una câte una, pânã când se determinã care este
pneul defect. Dacã nu se observã nici o îmbunãtãþire,
se monteazã roþi despre care se ºtie cã sunt bune
în locul tuturor celor patru roþi din dotarea iniþialã.
Apoi se instaleazã roþile din dotarea originalã una câte
una, pânã când se determinã care este pneul de-
fect.

Deviere la pneurile radiale

Se inspecteazã (Figura 5)

�Devierea" este abaterea vehiculului de la drumul drept,
pe un drum în palier, fãrã a acþiona asupra volanului.

Fig. 4  Legãnare la pneuri radiale

Fig. 3 Diagnosticare uzurã pneuri

� VIRAJE BRUªTE
� PRESIUNE DE UMFLARE MAI

MICÃ
� PNEURILE NU AU FOST

ROTITE

� UNGHI DE CONVERGENÞÃ PREA MARE LA PUNTEA
NEMOTOARE

� PNEURILE NU AU FOST ROTITE

� ACCELERÃRI BRUªTE
� UNGHI DE CONVERGENÞÃ

PREA MARE LA PUNTEA
MOTOARE

� PNEURILE NU AU FOST
ROTITE
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2-12. DERIVÃ A DIRECÞIEI

O anume derivã a direcþiei spre dreapta poate fi simþitã
în mod normal în timpul accelerãrilor bruºte la unele
vehicule cu puntea motoare în faþã care nu au arborii
de transmisie de lungimi egale. Aceasta se datoreazã
faptului cã arborele de transmisie dreapta este mai lung
ºi unghiurilor de înclinare diferite. Vehiculele cu arbore
intermediar au arborii de transmisie de aproximativ
aceeaºi lungime.

O diferenþã de lungime la arborii de transmisie
determinã o tendinþã a roþii din stânga faþã de a devia
de la paralelism spre interior. Aceasta se poate observa
când se accelereazã de pe loc sau la viteze mai mici.

Se inspecteazã

1) Se aºeazã o bucatã micã de bandã adezivã centratã
în partea de sus a volanului.

2) Se constatã lungimea deplasãrii volanului necesarã
pentru a menþine vehiculul pe direcþia dreapta la
acceleraþii bruºte.

3) Se comparã cele constatate cu observaþii fãcute pe
vehicule similare.

Urmãtorii factori fac mai evidentã deriva la unele
vehicule:
� Variaþiile la pneuri ºi la jenþi au un efect semnificativ

asupra derivei. Un pneu cu un diametru puþin mai
mic la roata din dreapta faþã va creºte deriva spre
dreapta. Se inspecteazã roþile pentru diferenþe de
dimensiune, construcþie sau marcã. Dacã pneurile
sunt similare, se schimbã pneurile din faþã între ele
ºi se retesteazã vehiculul.

� O diferenþã mare între presiunile de umflare ale
pneurilor din faþã.

� Orice slãbiri la bucºele braþelor inferioare, barele de
direcþie sau montarea casetei de direcþie, care permit
unei roþi din faþã sã tragã spre faþã ºi în interior mai
mult decât cealãlaltã. O componentã a suspensiei
slãbitã poate duce de asemenea la o derivã la
decelerãri.

� O supraînãlþare a pãrþii din faþã, care va duce la
creºterea unghiului de înclinare al arborelui de
transmisie.

� Dacã o articulaþie de la arborele de transmisie este
prea strânsã. O articulaþie prea strânsã sau o
supraînãlþare a pãrþii din faþã poate duce la mers
nesigur la o vitezã între 24 ºi 48 km/h.

� Dacã suporturile motorului sunt uzate sau slãbite
determinã unghiuri incorecte ale arborilor de
transmisie.

Situaþii care pot produce efecte similare cu deriva
direcþiei sunt:
� Geometria incorectã a roþilor din faþã sau din spate.
� Defecte de fabricaþie ale caroseriei.
� Deteriorãri ale suspensiei faþã.

2-13. DIAGNOSTICARE RULMENÞI
ROATÃ

Vezi figura 9 pentru diagnosticarea rulmenþilor de la roþi.

2-14. DIAGNOSTICARE RULMENÞI
CONICI

Vezi figurile 10 ºi 11 pentru diagnosticarea rulmenþilor
conici.
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DEVIAÞIE DREAPTADEVIAÞIE STÂNGA

GEOMETRIA ROÞILOR NU
CORESPUNDE SPECIFICAÞIILOR.

ÎNCÃ MAI EXISTÃ TENDINÞÃ
DE DEVIERE.

Fig. 5  Diagnosticare deviaþii la pneurile radiale

SE ÎNLOCUIESC ÎNTRE ELE ROÞILE
DIN FAÞÃ.

CAUZA PROBABILÃ ESTE GEOMETRIA
ROÞILOR DIN FAÞÃ, SE VERIFICÃ
UNGHIUL DE FUGÃ, DE CÃDERE ªI
PARALELISMUL.

SE SCHIMBÃ ROATA (JANTÃ +PNEU)
DIN STÂNGA FAÞÃ CU ROATA (JANTÃ
+PNEU) DIN STÂNGA SPATE.

SE SCHIMBÃ ROATA (JANTÃ +PNEU)
DIN DREAPTA FAÞÃ CU ROATA (JANTÃ
+PNEU) DIN DREAPTA SPATE.

SE ÎNLOCUIEªTE PNEUL DIN
STÂNGA SPATE.

BUN

BUN

BUN

SE REGLEAZÃ PARALELISMUL ROÞILOR
CONFORM SPECIFICAÞIILOR.

PUNTE MOTOARE FAÞÃ
CORECÞIA DEVIAÞIEI LA PNEURILE RADIALE

SE REGLEAZÃ PRESIUNEA PNEURILOR
CONFORM SPECIFICAÞIILOR.

SE VERIFICÃ ÎNÃLÞIMEA VEHICULULUI.

SE VERIFICÃ DACÃ FRÂNELE
BLOCHEAZÃ.

SE FACE
TESTUL DE

DRUM

TENDINÞÃ DE DEVIERE

SE FACE
TESTUL DE

DRUM

TENDINÞÃ DE DEVIERE ÎN ACEEAªI DIRECÞIE.

GEOMETRIA CORESPUNDE SPECIFICAÞIILOR

SE ÎNLOCUIEªTE COMPONENTA CU
PROBLEME A SUSPENSIEI STÂNGA

TEST DE DRUM

TEST DE DRUM

TENDINÞÃ DE DEVIERE ÎN DIRECÞIA OPUSÃ.

CAUZA PROBABILÃ SUNT PNEURILE.

TEST DE DRUM

ÎNCÃ MAI EXISTÃ TENDINÞÃ
DE DEVIERE.

SE ÎNLOCUIEªTE PNEUL DIN
STÂNGA SPATE.

BUN

SE ÎNLOCUIEªTE COMPONENTA CU
PROBLEME A SUSPENSIEI DREAPTA

BUN
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DRUM LIN

CAUZATÃ DE

Fig. 6  Cauze ale vibraþiilor

MIªCAREA SUSPENSIEI
(FULAJ SUB SARCINÃ)

PNEU DEFORMAT JANTÃ DEFORMATÃ
RIGIDITATEA PNEULUI

NEUNIFORMÃ
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SE
ÎNLOCUIEªTE

PNEUL

ECHILIBRARE DINAMICÃ
CU ROATA DEMONTATÃ

DE PE VEHICUL

SE FACE TESTUL DE DRUM
PENTRU VERIFICAREA

PLÂNGERII

INSPECÞIE VIZUALÃ

VITEZÃ SUB
60 KM/H

VITEZÃ PESTE
60 KM/H

ECHILIBRARE PE
VEHICUL

SE �ÎMPERECHEAZÃ"
PNEUL CU JANTA

SE ÎNLOCUIEªTE
JANTA

ECHILIBRARE PE
VEHICUL

SE VERIFICÃ PRINDEREA
MOTORULUI ªI CUTIEI

BINE

SE MÃSOARÃ FULAJUL
FLANªEI BUTUCULUI SAU

ARBORELUI

APAR PLÂNGERI DESPRE VIBRAÞII
LEGATE DE PNEURI-JENÞI-BUTUCI-

ARBORI

BINEVERIFICARE FULAJ CU
ROATA MONTATÃ PE

VEHICUL

VERIFICARE FULAJ CU
ROATA DEMONTATÃ DE

PE VEHICUL

ECHILIBRARE DINAMICÃ
CU ROATA DEMONTATÃ

DE PE VEHICUL

SE ÎNLOCUIEªTE
BUTUCUL SAU

ARBORELE

STOP

STOP
BINE

NU ESTE BINE

NU ESTE BINE
NU ESTE BINE BINE

NU ESTE BINE

BINE

NU ESTE BINE BINE

NU ESTE BINEBINE BINE

BINE

STOP
BINE

STOP
BINE

NU ESTE BINE

NU ESTE BINE

Fig. 7  Diagramã simptome vibraþii (1 din 2)

NU ESTE BINE

SE ÎNSEMNEAZÃ
ANSAMBLUL PE

ªURUBURILE ROÞII
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VIBRAÞII LEGATE DE PNEURI-JENÞI-BUTUCI-
ARBORI

Vibraþiile determinate de de pneuri sau jenþi pot avea douã cauze:
dezechilibru sau fulaj.
Vibraþiile la viteze mici, sub 60 km/h, sunt de obicei datorate
fulajului. Vibraþiile la viteze mari, peste 60 km/h, pot fi datorate atât
fulajului cât ºi dezechilibrului.
Înainte de a începe o lucrare, întotdeauna se face testul de drum
ºi o inspecþie vizualã atentã pentru a observa:

� Dacã existã un fulaj evident al roþii.
� Dacã existã un fulaj evident al arborelui de transmisie sau

al arborelui cardanic.
� Dacã presiunea de umflare a pneurilor este

corespunzãtoare.
� Dacã garda la sol este corespunzãtoare.
� Dacã jenþile sunt deformate.
� Dacã existã depuneri de material strãin pe pneuri sau jenþi.
� Dacã greutãþile sau piuliþele roþilor sunt slãbite sau lipsã.
� Dacã pneurile sunt uzate excesiv sau neuniform.
� Dacã pneurile sunt corect aºezate pe jenþi.
� Dacã pneurile au defecte, cum sunt distorsiuni ale profilului

sau umflãturi datorate impactelor. Zgârieturile de pe pereþii
laterali ai pneurilor sunt normale ºi nu afecteazã calitatea
mersului.

Echilibrarea este o procedurã foarte uºor de aplicat ºi ar trebui, în
concluzie, fãcutã imediat ce apar vibraþii la viteze mari. Întâi trebuie
fãcutã o echilibrare dinamicã cu roata demontatã de pe vehicul.
Aceasta asigurã echilibrarea ansamblului jantã-pneu.
Poate fi necesarã ºi o echilibrare pe vehicul. Acesta corecteazã
dezechilibrul datorat tamburului sau discului de frânã, sau capacului
roþii. Se urmeazã procedura de echilibrare descrisã în capitolul 11.
Dacã echilibrarea nu duce la înlãturarea vibraþiilor, sau dacã
vibraþiile apar la viteze mici, cauza probabilã este fulajul. Fulajul
poate fi cauzat de pneu, jantã, sau de modul în care roata este
montatã pe vehicul. Se utilizeazã procedura descrisã mai jos:

A. Dacã se suspecteazã existenþa fulajului, trebuie mãsurat fulajul
ansamblului jantã-pneu pe vehicul. Este de preferat utilizarea
unui comparator cu rolã, dar poate fi utilizat ºi un comparator
cu palpator. Fulajul lateral trebuie mãsurat pe peretele lateral
al pneului cât mai aproape de banda de rulare. Fulajul radial
trebuie mãsurat pe centrul benzii de rulare. La unele profiluri
poate fi necesarã aplicarea unei benzi pe centrul benzii de rulare
a pneului pentru a asigura un contact mai bun al palpatorului
comparatorului. Pentru mãsurarea fulajului se urmeazã
procedura descrisã în capitolul 11. Când se mãsoarã fulajul
lateral sau radial, nu se iau în considerare salturile bruºte ale
acului datorate depresiunilor pereþilor laterali, neregularitãþilor
profilului, etc. Se înregistreazã indicaþia totalã a comparatorului,
ºi locul în care fulajul este maxim. Fulajul total al ansamblului
jantã-pneu mãsurat pe vehicul trebuie sã fie mai mic de 1,5
mm. Dacã fulajul lateral sau radial depãºeºte aceastã valoare
se trece la pasul B.

B. Dacã fulajul lateral sau radial mãsurat la pasul A este mai mare
de 1,5 mm, se monteazã ansamblul jantã-pneu pe o maºinã de
echilibrat dinamic ºi se mãsoarã din nou fulajul. Roata se fixeazã
pe dispozitivul de echilibrare cu un con introdus prin partea din
spate a orificiului central (nu cu ºuruburile de fixare). Utilizând
aceeaºi procedurã ca la pasul A, se înregistreazã fulajul total
al ansamblului jantã-pneu, ºi locul în care fulajul este maxim.
Apoi se mãsoarã fulajul jenþii, vezi capitolul 3E. Dacã fulajul

Fig. 8  Diagramã simptome vibraþii (2 din 2)

jenþii este mai mare decât specificaþia, se înlocuieºte janta. Dacã
fulajul radial sau lateral al ansamblului jantã-pneu depãºeºte
1,2 mm se trece la pasul C.

C. Dacã fulajul radial sau lateral mãsurat cu roata demontatã de
pe vehicul la pasul B depãºeºte 1,2 mm, se împerecheazã
punctul cu fulaj maxim al pneului cu punctul cu fulaj minim al
jenþii. Se umflã din nou pneul, se monteazã pe maºina de
echilibrat dinamic, ºi se mãsoarã ºi se înregistreazã iar fulajul
lateral ºi radial ca la pasul B. În multe cazuri, montarea
împerecheatã a pneului ºi jenþii reduce fulajul în limita
acceptabilã de 1,2 mm.

D. Dacã fulajul ansamblului jantã-pneu se încadreazã în limite când
se mãsoarã cu roata demontatã de pe vehicul, dar nu se mai
încadreazã când se mãsoarã pe vehicul, cauza probabilã este
prinderea roþii pe butuc. Se monteazã roata deplasat cu douã
ºuruburi ºi se mãsoarã din nou fulajul. Este posibil sã se încerce
mai multe poziþii pânã când se gãseºte localizarea optimã.

E. Dacã fulajul ansamblului nu poate fi redus la o valoare
acceptabilã, se demonteazã roata ºi se mãsoarã fulajul
ºuruburilor roþii cu un comparator. Se aduce comparatorul la
zero cu palpatorul aºezat pe capul unui ºurub. Se roteºte flanºa
pentru a poziþiona celãlalt ºurub sub palpatorul comparatorului,
având grijã ca ºurubul pe care s-a fãcut punerea la zero sã se
desprindã uºor de palpator. Se înregistreazã fulajul la toate
ºuruburile. Comparatorul trebuie sã indice zero când se
repoziþioneazã pe primul ºurub care a fost verificat. Dacã fulajul
depãºeºte 0,7 mm, butucul sau arborele trebuie înlocuite.

De câte ori se pune un alt pneu pe jantã, sau este înlocuitã o jantã,
ansamblul trebuie reechilibrat.
În afarã de dezechilibru ºi fulaj, variaþia rigiditãþii pneului (fulajul
radial sub sarcinã) poate de asemenea determina vibraþii. Totuºi,
aceasta este imposibil de mãsurat fãrã TPD (Tire Problem
Detector- detector de probleme la pneuri) sau fãrã un dispozitiv
de corectat variaþia rigiditãþii pneurilor.
TPD este un tambur care roteºte încet pneul când este sub sarcinã
ºi montat pe vehicul. Variaþia rigiditãþii pneului determinã o miºcare
relativã a roþii care poate fi mãsuratã.
Dispozitivul de corectare a rigiditãþii pneurilor este o maºinã
automatã care învârte uºor roata demontatã de pe vehicul, sub
sarcinã, cu un tambur, ºi se mãsoarã variaþia rigiditãþii pneului.
Apoi se face o corecþie rãzuind cantitãþi foarte mici de cauciuc de
pe profil în zonele în care densitateta de material este mai mare.
Aceastã procedurã este de obicei eficientã, mai ales ca metodã
de mãsurã ºi numai pentru o rãzuire foarte finã.
Cele douã metode descrise mai sus mãsoarã sau corecteazã
variaþia rigiditãþii pneului, fulajul pneului ºi al jenþii în acelaºi timp.
Totuºi, deoarece echipamentul necesar nu este întotdeauna
disponibil, ºi fiindcã ambele metode au dezavantajele lor, procedeul
de mãsurare cu comparatorul, descris anterior, este de obicei mai
practic. Punctul pneului cu cel mai mare fulaj corespunde de obicei
punctului cu densitatea cea mai mare de material.
Se poate aplica ºi metoda de diagnosticare a vibraþiilor prin
substituþie. Se instaleazã un set de roþi bune. Dacã aceasta înlãturã
vibraþiile, se instaleazã roþile vechi una câte una, pânã când apar
din nou vibraþiile. Aceasta o sã indice care roatã are probleme.
Variaþia rigiditãþii va fi mai mare sau mai micã în funcþie de sensul
de rotaþie al pneului.
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Fig. 9  Diagnosticare rulmenþi roatã
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DIAGNOSTICARE RULMENÞI CONICI

CÂND SE FACE DIAGNOSTICAREA UNUI RULMENT SE IAU ÎN CONSIDERARE URMÃTORII FACTORI:

1) SE OBSERVÃ STAREA GENERALÃ A COMPONENTELOR ÎN TIMPUL DEZASAMBLÃRII.

2) SE CLASIFICÃ DEFECÞIUNEA CU AJUTORUL ILUSTRAÞIILOR.

3) SE DETERMINÃ CAUZA.

4) SE FACE REPARAREA CONFORM PROCEDURILOR RECOMANDATE.

CIUPITURI LA CAPETELE ROLELOR
DATORATE SUPRAÎNCÃLZIRII, UNGERII
PROASTE, SAU SUPRASARCINII.

SE ÎNLOCUIEªTE RULMENTUL � SE
VERIFICÃ GARNITURILE ªI DACÃ UNGEREA
ESTE CORESPUNZÃTOARE.

SUPRAFEÞELE RULMENTULUI APAR DE
CULOARE GRI CU URME, DE OBICEI LA
SPAÞIUL DINTRE ROLE.

SE ÎNLOCUIESC RULMENÞII � SE VERIFICÃ
GARNITURILE ªI DACÃ UNGEREA ESTE
CORESPUNZÃTOARE.

Fig. 10  Diagnosticare rulmenþi conici (1 din 2)

ALINIERE NECORESPUNZÃTOARE AMPRENTE CIUPITURI DATORATE OBOSELII

DESPRINDERE DE PARTICULE DIN
MATERIALUL SUPRAFEÞEI DATORATÃ
OBOSELII.

SE ÎNLOCUIEªTE RULMENTUL � SE
CURÃÞÃ TOATE COMPONENTELE ÎN
RELAÞIE CU RULMENTUL.

COLIVIE DETERIORATÃ DATORITÃ
PROASTEI MÂNUIRI SAU UTILIZÃRII UNEI
SCULE NECORESPUNZÃTOARE.

SE ÎNLOCUIEªTE RULMENTUL.

COLIVIE ÎNDOITÃRULMENT CORESPUNZÃTOR

COLIVIE DETERIORATÃ DATORITÃ
PROASTEI MÂNUIRI SAU UTILIZÃRII UNEI
SCULE NECORESPUNZÃTOARE.

SE ÎNLOCUIEªTE RULMENTUL.

COLIVIE ÎNDOITÃ

AMPRENTE

ADÂNCITURI PE SUPRAFAÞA CÃMÃªII ªI
ROLELOR CAUZATE DE PARTICULE TARI DE
MATERIAL STRÃIN.

SE CURÃÞÃ TOATE COMPONENTELE, SE
VERIFICÃ GARNITURILE ªI SE ÎNLOCUIESC
RULMENÞII DACÃ FUNCÞIONEAZÃ GREU
SAU CU ZGOMOT.

CÃMAªA EXTERIOARÃ ESTE ALINIATÃ
NECORESPUNZÃTOR DATORITÃ UNUI CORP
STRÃIN.

SE CURÃÞÃ COMPONENTELE ÎN RELAÞIE CU
RULMENTUL ªI SE ÎNLOCUIEªTE
RULMENTUL. ASIGURAÞI-VÃ CÃ CÃMÃªILE
SUNT BINE AªEZATE.

AMPRENTARE ABRAZIVÃCIUPITURI

URME PE CAPUL ROLELOR DATORATE
PARTICULELOR MICI ABRAZIVE.

SE CURÃÞÃ TOATE COMPONENTELE ÎN
RELAÞIE CU RULMENTUL, SE VERIFICÃ
GARNITURILE ªI RULMENÞII ªI SE
ÎNLOCUIESC DACÃ AU SCURGERI, SAU
FUNCÞIONEAZÃ GREU SAU CU ZGOMOT.
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AMPRENTARE PRIN EFECT BRINEL

AMPRENTE ALE SUPRAFEÞEI PE CALEA DE
RULARE CAUZATE DE ROLE DATORITÃ
SOLICITÃRII BRUªTE SAU VIBRAÞIILOR ÎN
TIMP CE RULMENTUL NU SE ROTEªTE.

SE ÎNLOCUIEªTE RULMENTUL DACÃ
FUNCÞIONEAZÃ CU ZGOMOT.

UZURÃ A COLIVIEI

UZURÃ PE DIAMETRUL EXTERIOR AL
COLIVIEI CAUZATÃ DE MATERIAL ABRAZIV
ªI UNGERE INEFICIENTÃ.

SE VERIFICÃ GARNITURILE ªI SE
ÎNLOCUIESC RULMENÞII.

UZURÃ ABRAZIVÃ A ROLELOR

CÃMAªÃ INTERIOARÃ CRÃPATÃ

CÃMAªÃ CRÃPATÃ DATORATÃ POTRIVIRII
NECORESPUNZÃTOARE SAU MONTÃRII
PROASTE A RULMENTULUI.

URME DE METAL FRETAJ

COROZIUNE DATORATÃ MIªCÃRILOR MICI
RELATIVE ÎNTRE COMPONENTE NEUNSE.

SE ÎNLOCUIESC RULMENÞII. SE CURÃÞÃ
PÃRÞILE ÎN RELAÞIE CU RULMENÞII. SE
VERIFICÃ GARNITURILE ªI UNGEREA
CORECTÃ .

DECOLORARE TERMICÃ

URME PE CÃMAªÃ ªI ROLE CAUZATE DE
PARTICULE MICI ABRAZIVE.

SE CURÃÞÃ TOATE COMPONENTELE ÎN
RELAÞIE CU RULMENTUL, SE VERIFICÃ
GARNITURILE ªI RULMENÞII ªI SE
ÎNLOCUIESC DACÃ AU SCURGERI, SAU
FUNCÞIONEAZÃ GREU SAU CU ZGOMOT.

URME DE  METAL DATORATE ALUNECÃRII.
ALUNECAREA POATE FI CAUZATÃ DE
POTRIVIRE PROASTÃ, UNGERE PROASTÃ,
SUPRAÎNCÃLZIRE, SUPRASARCINI SAU
DEFECTE DATORATE MANEVRÃRII
INCORECTE.

SE ÎNLOCUIESC RULMENÞII, SE CURÃÞÃ
PÃRÞILE ÎN RELAÞIE CU RULMENÞII ªI SE
VERIVICÃ POTRIVIREA ªI UNGEREA
CORECTÃ .
SE ÎNLOCUIEªTE ARBORELE DACÃ ESTE
DETERIORAT.

PETE DE OXID

PETELE POT AVEA UN ASPECT DE LA
MARO LA NEGRU CAUZATE DE UNGEREA
INCORECTÃ SAU DE UMEZEALÃ.

SE REFOLOSESC RULMENÞII DACÃ
PETELE POT FI ÎNLÃTURATE PRIN
LUSTRUIRE UªOARÃ SAU DACÃ NU SE
OBSERVÃ URME DE SUPRAÎNCÃLZIRE.

SE VERIFICÃ GARNITURILE ªI
COMPONENTELE ÎN RELAÞIE CU
RULMENTUL PENTRU DETERIORÃRI.

DECOLORAREA TERMICÃ POATE AVEA UN
ASPECT DE LA GALBEN DESCHIS PÂNÃ LA
ALBASTRU ÎNCHIS FIIND REZULTATUL
SUPRASARCINILOR SAU UNGERII
INCORECTE.

ÎNCÃLZIREA EXCESIVÃ POTE DETERMINA
DECÃLIREA CÃMÃªILOR SAU ROLELOR.

PENTRU A VERIFICA DECÃLIREA
CÃMÃªILOR SAU ROLELOR SE POATE FACE
UN TEST SIMPLU CU AJUTORUL UNEI PILE.
DACÃ SE DÃ CU PILA PE O PIESÃ NECÃLITÃ,
PILA SE VA ÎNCÃRCA, ÎN TIMP CE DACÃ SE
DÃ CU PILA PE O PIESÃ CÃLITÃ PILA VA
ALUNECA FÃRÃ SÃ SE ÎNCARCE.

SE ÎNLOCUIEªTE RULMENTUL DACÃ SE
OBSERVÃ DETERIORÃRI DATORATE
SUPRAÎNCÃLZIRII. SE VERIFICÃ
GARNITURILE ªI CELALTE COMPONENTE ÎN
RELAÞIE CU RULMENTUL.

Fig. 11  Diagnosticare rulmenþi conici (2 din 2)
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DESCRIERE GENERALÃ

1. CUM SE CITEªTE O SCHEMÃ ELECTRICÃ

Linia "30" : Linia pozitivã (+) a bateriei
Linia "15" : Contactul pus
Linia "15A" : Contactul pus

(Dar, când  este acþionat electromotorul (contactul în poziþía 3),
alimentarea nu este fãcutã.)

Linia "58" : Comutatorul de lumini închis

123: Un numãr (123) indicã localizarea cablurilor de legãturã în
schemã

F5: Componenta conectatã prin acest cablu

A.

Componentele ºi numerele bornelor
K7: Releu far
86, 30, 85, 87: Numere borne

B.

Numãrul conectorului ºi al bornei celor douã fascicole conectate
� Borna #3 a conectorului X 50

C.

Poziþia maseiE.

Culoarea cablului ºi secþiunea cablului
Prima literã: Culoarea de bazã
A doua literã: Culoarea de identificare
Numãrul: secþiunea cablului

D.

"B ": Liniile A ºi B sunt conectate.

"B ": Liniile A ºi B nu sunt conectate.

A

A

Ex) E1: Far (stânga)
E2: Far (dreapta)
K7: Releu de far



14�4 INSTALAÞIA ELECTRICÃ CIELO

2. CODURILE CIRCUITELOR

IDENTIFICATOR COMPONENTÃ PIESÃ (EXEMPLE)

E Martor Faruri, lampã ceaþã

F Protecþíe Siguranþã

G Alimentare Alternator, baterie

H Transfer Claxon, difuzor, lampã semnalizare

K Releu Releu

L Bobinã Bobina de aprindere

M Motor Motor ºtergãtori, motor geam uºe

D Aparat de mãsurã Tachometru, voltmetru

R Rezistenþã Rezistenþã încãlzire

S Contactor, comutator Comutator ºtergãtor, contactor dezaburire

X Conector Conectori între fascicule

Y Electric Electrovalve

3. CULORILE CABLURILOR

Deoarece fasciculele de legãturã cuprind un numãr mare de cabluri, izolatorul fiecãrui cablu este codificat prin colorare
pentru a evita legãturi greºite. Simbolurile alfabetice din urmãtorul tabel reprezintã culorile cablurilor ºi aceleaºi simboluri
sunt folosite pentru legãturi. Simbolul de identificare a cablului este format din litere ºi un numãr.

Simbol Culoare Simbol Culoare

L albastru Br maro

Y gelben Gr gri

G verde R roºu

W alb B negru

VIO violet

Numãrul indicã grosimea firului ºi prima ºi a doua literã culoarea de bazã ºi, respectiv, cea de identificare culoare.
Grosimea firului este exprimatã în unitãþi de mãsurã pentru suprafaþã.

Y        W      1.5

Culoarea de bazã
(galben)

Secþiunea
(1,5mm2)

Culoarea de identificare
(alb)
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4. CLASIFICAREA ECM (SOHC, MPFI)

1) Codul ECM

Fãrã 16207729 EU

Cu 16214679 SR

Fãrã 16214689 RL

Cu 16212869 SS

Fãrã 16207739 EV

Cu 16214659 NA

E C M

TM IEFI-6 16207709 ES 96186156

TA IEFI-S 16205729 EL 96175872

TM IEFI-6 16209699 SX 96186156

TA IEFI-S 16211909 PQ 96175872

TM IEFI-6 16209689 SW 96186156

TA IEFI-S 16211899 PR 96175872

TM IEFI-6 16209699 SW 96193393

TA IEFI-S 16211919 PS 96175872

TM IEFI-S 16211879 PT

TA IEFI-S 16211989 PV

TM IEFI-S 16204489 FC 96175872

TA IEFI-S 16205729 EL 96175872

Tip
TRANSM.Zona Codul cablajului

Codul Marcaj I.D
Emisie

Cu plumb

Fãrã plumb

Cu plumb

Cu plumb

Fãrã plumb

Fãrã plumb

Europa de est &
zonã generalã

Zone de
altitudine înaltã

Zone de cãldurã
intensã

Zone de frig
intens

Chile

Zonã generalã

96165872

Tip
T/MZona Codul cablajului

Codul Identificare

E C M

2) Cod ECM � Europa de vest

Sistem alarmã

Europa de vest
(Emisie fãrã

plumb)

TM

TA

Wide ratio

Close ratio IEFI-6

96187291

96175874

4) Nu puteþi înlocui IEFI-S ECM ºi IEFI-6 ECM între ele pentru cã sunt diferite.

3) Metoda de identificare a ECM Codul I.D. (caracter negru pe fundal galben)
* Codul I.D este folosit decât pentru linia de

fabricaþie.

* O linie punctatã apare decât  la
ECM pentru A/S

Cod ecranare radio

Reper piesã ECM

Ultimele 4 cifre fact parte
din codul ECM.

Cod piesãunitate
service (PCB)

TM = transmisie manualã; TA = transmisie automatã
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CONECTORI ªI SIGURANÞE. RELEE.

5.CONECTORII ªI LOCALIZAREA PUNERILOR LA MASÃ

CABLAJ FAÞÃ

CABLAJ I.P. CONECTOR ECM
ALDL
RELEU GENERAL
ÎNCHIDERE UªI

CABLAJ PODEA

DEZABURIRE

CABLAJ SPATE

CABLAJ DE CAPÃT SPATE

ANT

SP SP

CABLAJ
MOTOR

CABLAJ  F.I

CABLAJ REZERVOR BENZINÃ

DESCHIDERE AUTOMATÃ

PORTBAGAJ

LUMINÃ LEVIER CUTIE
AUTOMATÃ

6

5
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5-1. DESCRIERE CONECTORI

X2 Conector pentru IP ºi cablajul de faþã (14 pini)

X2A Conector pentru IP ºi cablajul de faþã (7 pini)

X3 Conector pentru IP ºi cablajul de motor (14 pini)

X4 Conector pentru IP ºi cablajul FI (14 pini)

X4A Conector pentru IP ºì cablajul FI (6 pini)

X4B Conector pentru  IP ºi cablajul FI (2 pini)

X5 Conector pentru IP ºi cablajul de podea (20 pini)

X5A Conector pentru IP ºi cablajul de podea (10 pini)

X61 Conector pentru cablajul de podea pentru uºã faþã-stânga (14 pini)

X62 Conector pentru cablajul de podea pentru uºã faþã-dreapta (14 pini)

X63 Connector pentru cablajul de podea pentru uºã spate-stânga (7 pini)

X64 Connctor pentru cablajul de podea pentru uºã spate-dreapta (7 pini)

X7 Conector pentru cablajul IP ºi ABS (6 pini)

X8 Conector pentru cablajul de faþã ºi de spate (14 pini)

X81 Conector pentru cablajul de spate ºi de capãt spate (2 pini)

X9 Conector pentru cablajul FI ºì injectorul DOHC (2 pini) - vehicule DOHC

X11A Conector pentru cablajul IP ºì tabloul de bord (16 pini)

X11B Conector pentru cablajul IP ºi tabloul de bord (12 pini)

X12 Conector pentru IP ºi cablajul consolei centrale (5 pini)

X14 Conector pentru IP ºi sistemul audio (13 pini)

* Abreviere

IP: Tablou de bord

FI: Injecþie de combustibil

5-2. LOCALIZARE PUNERI LA MASÃ

 1: În centrul coloanei de direcþie

 2: La borna bateriei

 4: Pe chiulasã

 5: În portbagaj

 6: Sub scaunul ºoferului

 B: Masa  caroseriei (pãrþile caroseriei sunt legate direct la masa vehiculului)
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1 10 ECM
2 10 Martor parcare
3 10 Fazã lungã (stânga)
4 10 Fazã lungã (drepta)

5 10 Fazã scurtã (stânga)
6 10 Fazã scurtã (dreapta)
7 30 Pompã benzinã, injectorul ECM, sensor vitezã
8 20 Martorul de semnalizare, ABS (contact pus)

9 30 ªtergãtor parbriz
10 10 ABS (contact luat), contact capac închidere

combustibil
11 10 A/C, ventilator electric (vitezã mare)

12 30 Ventilator electric (vitezã micã)
13 20 tablou de bord, brichetã
15 20 Martor de interior, antenã

2) Folosirea siguranþelor

Siguranþa   Mãrime
nr.  (A)

Folosire

Baterie Linia 30 F1, F2, F3, F4, F5, F6, F10, F14, F15, F17, F18, F33, releu iluminare, comutator lumini, comutator de

faze

Cheia de contact Linia 15 F7, F8, F9, F13, F16,bobina de aprindere

Linia 15 F11, F12

Linia 58 Lampã de gabarit, lampã numãr înmatriculare, lampã compartiment motor, ceas, sistem audio, iluminare

(întrerupãtor lampã avarie, brichetã, scrumierã, comutator dezaburire geam spate, comutator aer condiþíonat)

Siguranþa Mãrime
nr.  (A)

Folosire

16 30 Deschiderea geamurilor
17 30 lampã ceaþã faþã
18 30 Claxon, contact pornire ventilator,  închidere

automatã a portbagajului, sistemul auto,

sistem închidere uºi, releu de timp dezaburire
geam spate

33 30 Motor ventilaþie - treapta a 4-a

6. POZIÞIA SIGURANÞELOR ªI A RELEELOR

RELEU LÃMPI DE
SEMNALIZARE

CLOPOÞEL DE
AVERTIZARE

VENTILATOR  ELECTRIC
RADIATOR(VITEZÃ MICÃ)

COMPRESORUL DE
 AER CONDIÞIONAT

RELEU DEZABURIRE
GEAMURI SPATE

RELEU TEMPORIZARE
ªTERGÃTOARE

RELEUL MOTOR
VENTILAÞIE CLIMATIZARE

(VITEZÃ MARE)

VENTILATOR ELECTRIC
RADIATOR (VITEZÃ MARE)

RELEU
FARURI

RELEU ILUMINARE

RELEU LÃMPI  CEAÞÃ

RELEU POMPÃ BENZINÃ

SIGURANÞÃ MOTOR VENTILAÞIE
CLIMATIZARE, TREPTE A 4-A

RELEU ªTER-
GÃTOR SPATE
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7. SHEMELE ELECTRICE

 7-1. Aspect conectori

 7-2. Contact cheie, electromotor pornire, alternator, circuit aprindere (tipul IEFI-6)

 7-3. Injectorii, VSS, CTS, MAP, TPS, MAT, comutator cifrã octanicã, sensor oxigen,

valva IAC, masa ECM, alimentarea ECM (tipul IEFI-6)

 7-4. Martorul "Reparare urgent motor", electrovalvã TCC, pompã de benzinã, ALDL,

comutator PN (tipul IEFI-6)

 7-5. Contact cheie, electromotor pornire, alternator, circuit aprindere (tipul IEFI-S)

 7-6. Injectorii, VSS, CTS, MAP, TPS, MAT, comutator cifrã octanicã, sensor oxigen,

valvã IAC, masã ECM, alimentare ECM (tipul IEFI-S)

 7-7. Martorul "Reparare urgent motor", electrovalvã TCC, pompa de benzinã, ALDL,

comutator PN (tipul IEFI-S)

 7-8. Lampã ceaþã faþã, lumini, lampã iluminare

 7-9. Lumini de poziþie, claxon, brichetã, martor iluminare numãr înmatriculare,

lampã gabarit, ceas

7-10 Lampã ceaþã pe spate, contatctor frânã, comutator PN

7-11. Lampã semnalizare, lumini de avarie, dispozitiv poziþionare far (HLLD), martor de interior,

lampã portbagaj

7-12. Clopoþel avertizare, contact închidere automatã portbagaj, contact deschidere rezervor

benzinã, circuit dezaburire geam spate

7-13. ªtergãtoare, deschidere automat geamuri

7-14. Sistem închidere uºi, sistem audio

7-15. Cablaj tablou bord

7-16. Aercondiþionat, ventilator electric, schemã motor ventilaþie

7-17. ABS, imobilizator, pernã de protecþie (optional)



14�10 INSTALAÞIA ELECTRICÃ CIELO

7-1. ASPECTUL CONECTORILOR

CONECTOR COMUTATOR P/N

CONECTOR X2, X3
(REFERINÞÃ CABLAJ I.P.)

CONECTOR  X2A
(REFERINÞÃ CABLAJ I.P)

CONECTOR X3A
CONECTOR  X4

CHEIE  CONTACT CONECTOR X12CONECTORUL X4A

INJECTOR CONECTOR
SENZOR TEMP.
LICHID RÃCIRE

CONECTOR
SENZOR  MAP

CONECTOR
CONTROL AER
RELANTI

CONECTOR
SENZOR DE
OXIGEN

CONECTOR X9 CONECTOR ALDL CONECTOR
CONTACT FRÂNÃ

ELECTROVALVÃ
T.C.C.

POMPA DE
BENZINÃ

RELEU
POMPÃ DE
BENZINÃ

CONECTOR X5A

CONECTOR CABLAJ PERNÃ
PROTECÞIE CU AER

CONECTOR ECM BOBINA DE
APRINDERE

BOBINA DE
APRINDERE

DISTRIBUITORUL

SISTEM ALARMÃ

CONECTOR SENZOR
POZIÞIE PEDALÃ
ACCELERAÞIE

CONECTOR ECM
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COMUTATOR LUMINI MARTORCONTACT COMUTATOR
FAZE

RELEU FAR FAR (R)

CONTACT  CUTIE MÂNUªIRELEU SEMNALIZARECOMUTATOR LUMINI DE AVARIE

LUMINÃ CUTIE
MÂNUªI

CONTACT MOTOR
ªTERGÃTOARE

CEAS DIGITAL CONECTOR RELEU
CLOPOÞEL
AVERTIZARE

� CONTACT DEZABURIRE GEAM
SPATE

�  CABLAJ  ABS

X11A X11B

CONECTOR X61, X62, X8

POMPÃ LICHID
SPÃLARE

RADIOCASETOFONCONTACT PRINCIPAL DESCHIDERE GEAMURI

CONECTOR X63, X64

CONTACT PENTRU
CONTROLUL AERULUI

CONDIÞIONAT

REZISTENÞÃ VENTILAÞIE
CLIMATIZARE

CONECTOR PENTRU APARATE DE MÃSURÃ
ANALOGICE

UNITATEA CENTRALÃ
DE ÎNCHIDERE A
UªILOR

CONECTOR TRIPLÃ SPATE
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7-2. CONTACT CHEIE, ELECTROMOTOR PORNIRE, ALTERNATOR, CIRCUIT DE APRINDERE
(TIP IEFI-6)

G1 BATERIE
G2 ALTERNATOR
L1 BOBINÃ DE APRINDERE
M1 MOTOR DE PORNIRE

S1 CONTACT CHEIE
S2 COMUTATOR P/N (TRANSMISIE AUTOMATÃ)
Y1 MODUL DE APRINDERE
Y2 DISTRIBUITOR

MOTOR
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7-3. INJECTOR, VSS, CTS, MAP, TPS, MAT, COMUTATOR CIFRÃ OCTANICÃ, SENZOR OXIGEN,
VALVA IAC, MASA ECM, ALIMENTARE ECM (TIP IEFI-6)

K1 ECM
M2 VALVA CONTROL AER RELANTI
P1 SENZOR VITEZÃ
P2 SENZOR TEMPERATURÃ AGENT RÃCIRE
P3 SENZOR PRESIUNE AER GALERIE DE ADMISIE
P4 SENZOR POZIÞIE CLAPETÃ ACCELERAÞÍE

P5 SENZOR OXIGEN (TIP CU PLUMB)
P5-1SENZOR OXIGEN (TIP FÃRÃ PLUMB)
P5-2POTENÞIOMETRU CO
P6 SENZOR TEMPERATURÃ AER GALERIE DE ADMISIE
Y3 INJECTORUL
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7-4. MARTOR "REPARARE URGENTÃ MOTOR", ELECTROVALVÃ TCC, POMPÃ BENZINÃ,
ALDL, COMUTATOR P/N (TIP IEFI-6)

E1   MARTOR "REPARARE URGENTÃ MOTOR"
K1 ECM
K2 RELEU POMPÃ BENZINÃ
M3 MOTOR POMPÃ BENZINÃ
S2 COMUTATOR P/N

S3 CONTACTOR FRÂNÃ
S4 CONTACTOR PRESIUNE ULEI (FUNCÞIE DE

ÎNTRERUPERE)
X1 CONECTOR ALDL
X2 CONECTOR TESTER POMPEI DE BENZINÃ
Y4 ELECTROVALVÃ TCC (TRANSMISIE

AUTOMATÃ)
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7-5. CONTACT CHEIE, ELECTROMOTOR PORNIRE, ALTERNATOR, CIRCUIT APRINDERE
(TIP IEFI-S)

G1 BATERIE
G2 ALTERNATOR
L1 BOBINÃ DE APRINDERE
M1 ELECTROMOTOR PORNIRE

S1 CONTACT CHEIE
S2 COMUTATOR P/N (TRANSMISIE AUTOMATÃ)
Y1 MODULUL DE APRINDERE
Y2 DISTRIBUITOR

MOTOR
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7-6. INJECTORII, VSS, CTS, MAP, TPS, MAT, SENZOR OXIGEN, VALVA IAC, MASA ECM ,
ALIMENTARE ECM (TIP IEFI-S)

K1 ECM
M2 VALVA CONTROL AER RELANTI
P1 SENZOR VITEZÃ
P2 SENZOR TEMPERATURÃ AGENT RÃCIRE
P3 SENZOR PRESIUNE AER GALERIE DE ADMISIE

P4 SENZOR POZIÞIE ACCELERAÞIE
P5 SENZOR OXIGEN (TIP CU PLUMB)
P5-1SENZOR OXIGEN (TIP FÃRÃ PLUMB)
P6 SENZOR TEMPERATURÃ AER GALERIE DE ADMISIE
Y3 INJECTORII
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7-7. MARTOR "REPARARE URGENTÃ MOTOR", ELECTROVALVÃ TCC, INDICATOR POMPÃ
BENZINÃ, ALDL, COMUTATOR P/N (TIP IEFI-S)

E1 MARTOR "REPARARE URGENTÃ MOTOR"
K1 ECM
K2 RELEU POMPÃ DE BENZINÃ
M3 MOTOR POMPÃ DE BENZINÃ
S2 COMUTATOR P/N

S3 CONTACTOR FRÂNÃ
S4 COMUTATOR PRESIUNE ULEI
X1 CONECTOR ALDL
X2 CONECTOR TESTER POMPÃ DE BENZINÃ
Y4 ELECTROVALVÃ TCC (TRANSMISIE AUTOMATÃ)
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7-8. LUMINILE DE CEAÞÃ FAÞÃ, FARURI, INDICATOR LUMINI FARURI

E3 FAR � FAZA LUNGÃ (STÂNGA)
E4 FAR � FAZA SCURTÃ (STÂNGA)
E5 FAR � FAZA LUNGÃ (DREAPTA)
E6 FAR � FAZA SCURTÃ (DREAPTA)
E7 LAMPÃ CEAÞÃ PE FAÞÃ� STÂNGA
E8 LAMPÃ CEAÞÃ PE FAÞÃ� DREAPTA

K3 RELEU  SISTEM DE ILUMINARE
K4 RELEU FARURI
K5 RELEU LUMINI CEAÞÃ FAÞÃ
S5 COMUTATOR LUMINI
S6 COMUTATOR FAZÃ
S7 COMUTATOR LAMPÃ CEAÞÃ FAÞÃ
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7-9. LÃMPILE DE POZIÞIE, CLAXON, BRICHETA, LAMPÃ ILUMINARE NUMÃR ÎNMATRICULARE,
LAMPÃ DE GABARIT, CEAS DIGITAL

E2 LAMPÃ ILUMINARE LEVIER (TM)
E9 LAMPÃ DE GABARIT � FAÞÃ, STÂNGA
E10 LAMPÃ DE POZIÞIE � STÂNGA
E11 LAMPÃ DE GABARIT � FAÞÃ, DREAPTA
E12 LAMPÃ DE POZIÞIE � DREAPTA
E13 LAMPÃ DE GABARIT � SPATE, STÂNGA
E14 LAMPÃ ILUMINARE NUMÃR ÎNMATRICULARE

E15 LAMPÃ ILUMINARE NUMÃR ÎNMATRICULARE
E16 LAMPÃ DE GABARIT � SPATE, DREAPTA
E17 LAMPÃ ILUMINARE � SCRUMIERÃ
E20 LAMPÃ ILUMINARE � BRICHETA
H1 CEAS DIGITAL
R1 BRICHETA
S8 CONTACTOR CLAXON
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7-10. LÃMPI CEAÞÃ SPATE, COMUTATOR FRÂNÃ, COMUTATOR P/N

E18 LAMPÃ CEAÞÃ PE SPATE - STÂNGA
E19 LAMPÃ CEAÞÃ PE SPATE - DREAPTA
E21 LAMPÃ FRÂNÃ � DREAPTA
E22 LAMPÃ FRÂNÃ � STÂNGA
E23 LAMPÃ MERS ÎNAPOI � STÂNGA
E24 LAMPÃ MERS ÎNAPOI � DREAPTA
K1 ECM

S2 COMUTATOR P/N
S3 CONTACTOR FRÂNÃ (TA)
S9 COMUTATOR LUMINA CEAÞÃ PE SPATE
S11 CONTACTOR FRÂNÃ (TM)
S12 CONTACTOR MARTOR MERS ÎNAPOI (TM)
X1 CONECTOR ALDL
Y4 ELECTROVALVÃ TCC (TA)
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7-11. LUMINÃ SEMNALIZARE, LUMINÃ DE AVARIE, DISPOZITIV REGLARE FARURI, LAMPÃ DE
INTERIOR, LAMPA DE PORTBAGAJ

E25 LAMPÃ DE SEMNALIZARE � SPATE, STÂNGA
E26 LAMPÃ DE SEMNALIZARE � FAÞÃ, STÂNGA
E27 LAMPÃ DE SEMNALIZARE � FAÞÃ, STÂNGA
E28 LAMPÃ DE SEMNALIZARE � SPATE, STÂNGA
E29 LAMPA DE PORTBAGAJ
E30 LAMPA DE INTERIOR
E31 LAMPA DE ILUMINARE � ÎNTRERUPTOR AVARIE
K6 RELEU LAMPÃ SEMNALIZARE
S16 CONTACTOR UªÃ � FAÞÃ, DREAPTA

S17 CONTACTOR UªÃ � FAÞÃ, STÂNGA
S'16CONTACTOR UªÃ� SPATE, DREPTA
S'17CONTACTOR UªÃ � SPATE, STÂNGA
S13 CONTACT LUMINÃ DE AVARIE
S14 COMUTATOR LAMPÃ DE SEMNALIZARE
S15 COMUTATOR MARTOR DE PORTBAGAJ
R2 COMUTATOR CONTROL HLLD (DISP. REGLARE FAR)
M4 MOTOR REGLARE FARURI (STINGA)
M5 MOTOR REGLARE FARURI (DREAPTA)
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7-12. CLOPOÞEL DE AVERTIZARE, CONTACTOR ÎNCHIDERE AUTOMATÃ A PORTBAGAJULUI,
CONTACTOR DESCHIDERE REZERVOR BENZINÃ, DEZABURIRE GEAM SPATE

M6 ACTUATOR  DESCHIDERE REZERVOR BENZINÃ
K7 CLOPOÞEL DE AVERTIZARE
S18 CONTACTOR CENTURÃ SIGURANÞÃ
S19 CONTACT ÎNCHIDERE AUTOMATÃ

PORTBAGAJ
S20 CONTACTOR DESCHIDERE REZERVOR BENZINÃ

Y5 BOBINÃ DESCHIDERE AUTOMATÃ PORTBAGAJ
E32 ILUMINARE � CONTACTOR DEZABURIRE GEAM SPATE
E33 DEZABURIRE GEAM SPATE
E34 INDICATOR FUNCÞIONARE � CONTACTOR DEZABURIRE

GEAM SPATE
K8 RELEU TEMPORIZARE DEZABURIRE GEAM SPATE
S21 ÎNTRERUPÃTOR DEZABURIRE GEAM SPATE



CIELO INSTALAÞIA ELECTRICÃ 14�23

7-13. ªTERGÃTOR PARBRIZ, ACÞÍONARE ELECTRICÃ GEAMURI

K9 RELEU ªTERGÃTOR
M7 MOTOR POMPÃ LICHID SPÃLARE GEAM
M8 MOTOR ªTERGÃTOR
M9 MOTOR ACÞIONARE GEAM � FAÞÃ, STÂNGA
M10 MOTOR ACÞIONARE GEAM � FAÞÃ, DREAPTA
M11 MOTOR ACÞIONARE GEAM � SPATE, STÂNGA
M12 MOTOR ACÞIONARE GEAM � SPATE, DREAPTA
R3 COMUTATOR CONTROL TEMPORIZARE

ªTERGÃTOARE

S22 COMUTATOR ªTERGÃTOARE
S23 CONTACTOR POMPÃ SPÃLARE GEAM
S24 COMUTATOR PRINCIPAL ACÞIONARE GEAMURI
S25 COMUTATOR ACÞIONARE GEAM (FAÞÃ, DREAPTA)
S26 COMUTATOR ACÞIONARE GEAM (SPATE,

STÂNGA)
S27 COMUTATOR ACÞIONARE GEAM (SPATE, DREAPTA)
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7-14. SISTEM CENTRAL NCHIDERE UªI, SISTEM AUDIO

H2 BOXÃ - FAÞÃ, STÂNGA
H3 BOXÃ - FAÞÃ, DREAPTA
H4 BOXÃ - SPATE, STÂNGA
H5 BOXÃ - SPATE, DREAPTA
H6 BORNE RADIOCASETOFON
K10 RELEU SISTEM CENTRAL ÎNCHIDERE UªI

M13 ACTUATOR � FAÞÃ, DREAPTA
M14 ACTUATOR � SPATE, STÂNGA
M15 ACTUATOR � SPATE, DREAPTA
M16 ANTENÃ VEHICUL
S28 COMUTATOR SISTEM CENTRAL ÎNCHIDERE UªI



CIELO INSTALAÞIA ELECTRICÃ 14�25

7-15. CABLAJ TABLOU DE BORD

E35 MARTOR  AVERTIZARE ABS
E36 MARTOR  AVERTIZARE COMBUSTIBIL
E37 MARTOR  AVERTIZARE PRESIUNE ULEI
E38 MARTOR INDICATOR �SES�
E39 MARTOR AVERTIZARE  LICHID FRÂNÃ DE MÂNÃ
E40 FAZÃ LUMINI
E41 MARTOR AVERTIZARE ÎNCÃRCARE BATERIE
E42 MARTOR AVERTIZARE LICHID DE SPÃLARE
E43 MARTOR SEMNALIZARE � STÂNGA
E44 MARTOR AVERTIZARE UªE DESCHISÃ
E45 MARTOR AVERTIZARE CENTURI DE SIGURANÞÃ
E46 MARTOR SEMNALIZARE� DREAPTA

E47 LAMPÃ ILUMINARE TABLOU DE BORD
H6 TABLOU DE BORD
H7 VITEZOMETRU
H8 TUROMETRU
H9 INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL
H10 TERMOMETRU MOTOR
R4 SENZOR NIVEL LICHID SPÃLARE
R5 SENZOR TEMPERATURÃ MOTOR
R6 SONDÃ REZERVOR BENZINÃ
S29 SENZOR NIVEL LICHID FRÂNÃ
S30 CONTACTOR FRÂNÃ DE MÂNÃ
R7 CONTACTOR  AVERTIZARE DEPÃªIRE VITEZÃ



14�26 INSTALAÞIA ELECTRICÃ CIELO

7-16. AER CONDIÞIONAT, VENTILATOR ELECTRIC, MOTOR VENTILAÞIE CLIMATIZARE

K11 RELEU VENTILATOR ELECTRIC � VITEZÃ MARE
K12 RELEU VENTILATOR ELECTRIC � VITEZÃ MICÃ
K13 RELEU COMPRESOR AER CONDIÞIONAT
K14 RELEU MOTOR VENTILAÞIE � VITEZÃ MARE
M17 VENTILATOR ELECTRIC - AUXILIAR
M18 VENTILATOR ELECTRIC
M19 MOTOR VENTILAÞIE CLIMATIZARE
R8 REZITENÞÃ VENTILATOR ELECTRIC

R9 REZISTENÞÃ MOTOR VENTILAÞIE
S31 CONTACTOR PORNIRE VENTILATOR
S32 CONTACTOR TEMPERATURÃ RADIATOR
S33 CONTACTOR TÃIERE PRESIUNE JOASÃ
S34 CONTACTOR TÃIERE PRESIUNE ÎNALTÃ
S35 COMUTATOR CONTROL AER CONDIÞIONAT
V1 DIODÃ
Y6 COMPRESOR A/C



CIELO INSTALAÞIA ELECTRICÃ 14�27

7-17. ABS, IMOBILIZATOR, PERNA DE PROTECÞIE CU AER (OPTIONAL)

K15 MODUL INDICATOR AVERTI-
ZARE ABS

K16 RELEU ABS
K17 ABS � ECM (EBCM)
K18 UNITATE CONTROL SISTEM

ALARMÃ
K19 UNITATE CONTROL PERNÃ

PROTECÞIE CU AER
M20 MOTOR ABS (FAÞÃ, STÂNGA)

P10 SENZOR VITEZÃ ROATÃ (SPATE,
DREAPTA)

S36 CONTACT MARTOR AVERTIZARE
FRÂNÃ

S37 CONTACT FRÂNÃ DE MÂNÃ
S38 ELECTROMAGNET & CONTAC-

TOR CLAXON
Y8 ELECTROVALVÃ (FAÞÃ,  STÂNGA)
Y9 ELECTROVALVÃ ( FAÞÃ, DREAPTA)
Y7 BOBINÃ DE CONTROL A AERU-

LUI DIN EXTERIOR

M21 MOTOR ABS (FAÞÃ, DREAPTA)
M22 MOTOR ABS (RR)
R10 BOBINÃ DETECÞIE MIªCARE
P7 SENZOR VITEZÃ ROATÃ (FAÞÃ,

STÂNGA)
P8 SENZOR VITEZÃ ROATÃ (FAÞÃ,

DREAPTA
P9 SENZOR VITEZÃ ROATÃ (SPATE,

STÂNGA)
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15–2 SISTEM DE ALIMENTARE LPG
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SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–3
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15–4 SISTEM DE ALIMENTARE LPG
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SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–5
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15–6 SISTEM DE ALIMENTARE LPG
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SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–7

�� ��

6<5>96<94�<=6B36215�2<8H18</3�<68;7<9�

�������	��	������	�	���������

�!"#$%&'	()*+,"&(-,	%$	.(/	0$1!"2-,/,-3!-�

����������	�	����4	��	��������

	./B34�0>/38;1/�<231<3.8�2.=</0<3�656238./>2�<5�2481>�.H318<3.8�:<8><94�B62@>1/6<�06�3862686�<�7<9151>�A8>/

2</<515�<231<3.8151>��	.8623<86<�8<A.83151>�<68!7<9�A6/381�3.<36�867>=18>56�06�D1/2@>./<86�<56�=.3.8151>�B6�86<5>96<94

A6�H<9<�B6=/<565.8�A8>=>36�06�24386�=.01515������	���06�5<�B./0<�5<=H0<-�B6/9.815����-�B6=/<515�318<@>6>�06�5<

=.01515��	��

06��5<�<231<3.80196��7<9






=.3.8�A<B�21�A<B

628</�:>91<5>9<86

A>B3./
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36=A68<318>>�6?368>.<86�5<�:<5.<86<�06��+L�	�/1�=<>�<:6=�D<94�7<9.<B4�C/�86968:.8-�26<�26�C/B6<=/4�24�B;<�<J1/B�5<

.�B>31<@>6�D.<836�A68>215.<B4-�06.<8626�7<915�D>>/0�06J<�5>2F6D><3-�A86B>1/6<�0>/�86968:.8�A.<36�06A4G>�:<5.<86<�06���

H<8-�D<A3�26�<8�0126�5<�06D.8=<86<�G>�2F><8�0>B3817686<�A8>/�6?A5.9>6�<�86968:.8151>�

�<24�B6�.HB68:4�06D.8=<@>>�A68=</6/36�<56�86968:.8151>�06�7<9-�B218768>�06�7<9-�C/B6<=/4�24�/1�<1�D.B3�86BA623<36

2./0>@>>56�06�A4B38<86�G>�13>5>9<86�<�86968:.8151>�

�6/381�H1/<�A4B38<86�G>�13>5>9<86�<�86968:.8151>-�B6�:.8�6:>3<�G.218>56�=62</>26�<A5>2<36�0>8623�86968:.8151>��5.:>86�21

2.8A18>�B.5>06�-�/1�B6�:<�5128<�21�D.2�06B2F>B�C/�J1815�:6F>21565.8�62F>A<36�21�>/B3<5<@>>�06�7<9�062I3�01A4�26�C/�A86<5<H>5

>/B3<5<@><�<�D.B3�7.5>34�C/�3.3<5>3<36�06�7<9���.<36�86A<8<@>>56�:.8�D>�D42136�/1=<>�21�C/06A5>/>86<�2./0>@>>5.8�36F/>26�BA62>D>26

5128151>�5<�>/B3<5<@><�06�7<9�G>�C/�2./D.8=>3<36�21�86756=6/348>56���	��

6968:.815�6B36�=./3<3�C/�2.=A<83>=6/315�06�H<7<J6���8>/0686<�<26B31><�B6�D<26�2./D.8=�D>718>>�18=43.<86�

H8>04�=63<5>24�A5<B3>D><34

86968:.8

G181H�A8>/0686

2<82<B4�=153>B1A<A4

B1A.83�D>?<86

G181H�A8>/0686

�)L



SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–11

�����������

�153>B1A<A<�6B36�<B3D65�2./26A134�C/2I3�B4�A68=>34�1=A5686<�86968:.8151>�06�5<�B3<@>>56�06�<5>=6/3<86�����A8621=�G>

6?38<7686<�7<9151>�0>/�86968:.8�/626B<8�D1/2@>./48>>�=.3.8151>�

��2<8<2368>B3>24�2./B38123>:4�/626B<84�B6218>948>>�.A68<@>6>�06�1=A5686�<�86968:.8151>�6B36�<266<�06�<�B3.A<�1=A5686<

<26B31><�2I/0�/>:6515�06�7<9�0>/�86968:.8�<J1/76�5<�:<5.<86<�06�+)K�0>/�2<A<2>3<36<�B<�3.3<54�06�B3.2<86��	./0>@><

/626B<84�A6/381�86BA623<86<�<26B36>�2<8<2368>B>3>2>�6B36�A.9>@>./<86<�2.86234�<�86968:.8151>�<B3D65�C/2I3�=153>B1A<A<

B4�D>6�C/25>/<34�5<��)L�D<@4�06�.8>9./3<54�

�153>B1A<A<�6B36�A86:49134�21

;�.�B1A<A4�=</1<54�06�C/2F>0686����M

;�.�B1A<A4�5>=>3<3.<86�06�06H>3M

;�.�B1A<A4�06�H5.2<86�<�1=A568>>��5<�/>:6515�=<?>=�<0=>B��+)K�0>/�2<A<2>3<36<�86968:.8151>�M

;�.�B1A<A4�06�B>718</@4����M

;�1/�>/0>2<3.8�<5�/>:65151>�06�1=A5686�<�86968:.8151>�����

�"#*%(&!-$)	"*3,)$)$*	#,	$+6),-,�<�86968:.8151>�6B36�<52431>3�0>/38;.�B2<54�78<0<34�����G>�1/�<2�>/0>2<3.8�����=./3<36

C/�2.8A15�=153>B1A<A6>�G>�:>9>H>56�A8>/38;1/�628</�38</BA<86/3�06�B3>254���/�=<7/63�A68=</6/3�� ��6B36�=./3<3�C/�2.8A15

=153>B1A<A6>-�B6A<8<3�06�>/0>2<3.815�/>:65151>�06�1=A5686�<�86968:.8151>�A8>/38;.�0><D8<7=4�=63<5>24��#��26�B6�2./B3>31>6

A<836�>/3678</34�<�2.8A151>�=153>B1A<A6>�

�8>/2>A>15�>/0>248>>�/>:65151>�06�1=A5686�<�86968:.8151>�6B36�265�06B28>B�C/�2./3>/1<86���0<34�21�286G3686<�/>:65151>�06�7<9

0>/�86968:.8-�D5.3.815��+��B6�8>0>24�G>�.0<34�21�65�G>�H8<@15��(��2<86�D>>/0�B.5>0<8�21�2.8.</<�0>/@<34���)��0126�5<�8.3>86<

2.8.</6>�0>/@<36�������
26<B3<�D>>/0�B.5>0<84�21�=<7/6315�A68=</6/3�� ��D<26�2<-�0<3.8>34�2I=A151>�=<7/63>2�286<3�06

<26B3<-�<215�>/0>2<3.8�����B4�>/0>26�/>:6515�7<9151>�0>/�86968:.8�

�

�

�

�

�

06�5<�86968:.8

5<�656238.:<5:<����



15–12 SISTEM DE ALIMENTARE LPG
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�62@>1/6<��;��62@>1/6<�	;	



SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–13

�$6(6(	+("$()'	#,	5"%9*#,-,�6B36�A8696/3<34�C/�B62@>1/6<�18=43.<86�

�$6(6(	)*+*&(&!(-,	#,	#,0*&�6B36�2.=</0<34�06�06A4G>86<�A6B36�.�5>=>34�B3<H>5>34�<�06H>3151>�06�1=A5686�<�86968:.8151>�

�<915�C/�B3<86�5>2F>04-�2<86�:<�C/2482<�86968:.815�A8>/�2./0123<�����-�6?682>34�.�D.8@4�06�<A4B<86�<B1A8<�B1A<A6>�����

G>�3>/06�B4�.�C=A>/74�BA86�C/�J.B��
26<B36>�D.8@6�B6�.A1/6�D.8@<�65<B3>24�6?682>3<36�06�<8215�2<5>H8<3�5<�C/3>/0686�������	I/0

A86B>1/6<�06�<5>=6/3<86�06A4G6G36�A86B>1/6<�0<3.8<34�D.8@6>�65<B3>26�<�<82151>�2<5>H8<3-�B1A<A<������B6�<G6<94�A6

B2<1/15�6>�G>�H5.2F6<94�>=60><3�<226B15�7<9151>�BA86�86968:.8��
26<B34�.A@>1/6�2./B38123>:4�<�D.B3�<56<B4�2<�C/�2<915

BA<8768>>�2./01236>�06�21A81�����-�2<86�<8�0126�5<�=48>86<�06H>3151>�06�<5>=6/3<86�21�7<9-�B4�/1�B6�06A4G6<B24�:<5.<86<

06� 5!=>/13�

�$6(6(	#,	0)!%(-,	(	$+6),-**�6B36�2.=</0<34�06�24386�8>0>2<86<�A513>3.8151>�G>�6B36�2.=A1B4�0>/�B1A<A<������

�$6(6(	#,	:*.$-(";'�6B36�/626B<84�A18J48>>�7<9151>�0>/�86968:.8�0<24�:<5.<86<�A86B>1/>>�06:>/6�A68>215.<B4�

�153>B1A<A<�6B36�D>?<34�C/�.8>D>2>15�2>8215<8�A8<23>2<3�C/�86968:.8�21�<J13.815�G181H18>5.8�06�D>?<86���3</G<86<�6B36�<B>718<34

06�7<8/>318<��� ��

�6�3>=A15�=./348>>�=153>B1A<A6>�6B36�>/3689>B�<�B6�<2@>./<�<B1A8<�3>J6>�D5.3.8151>�06.<8626�<26B3�51281�<8�<:6<�6D6236

<B1A8<�D1/2@>./48>>�2.86236�<�B1A<A6>�06�H5.2<86�<�1=A568>>�5<�5>=>3<�06�+)K�0>/�2<A<2>3<36<�86968:.8151>�

�������	�����������

	<82<B<�=153>B1A<A6>�<86�8.515�06�<�63</G<�=153>B1A<A<�A6�5.215�06�=./3<86�C/�86968:.8��	<82<B<�6B36�=./3<34�A6

D5</G<�86968:.8151>�C/�>/368>.815�2486><�6B36�=./3<34�=153>B1A<A<���6/381�63</G<86�6B36�13>5>9<34�.�7<8/>3184�3.8>24�

	<A<215�2<82<B6>�B6�A.<36�06B2F>06�A8>/�8.3>86<�<26B31><�21���L�C/�B6/B�</3>.8<8���6/381�63</G<86<�C=H>/48>>�0>/386

2<A<215�G>�2.8A15�2<82<B6>�B6�13>5>96<94�.�<534�7<8/>3184�3.8>24�

	<82<B<�=153>B1A<A6>�6B36�A86:49134�21�0.14�G31@18>�����A6B36�2<86�B1/3�3862136�2<A63656�<�0.14�D1831/6�06�:6/3>5<86

����<B>718<36�21�2I36�1/�2.5>68�������8>/�>/368>.815�<26B3.8�D1831/6�B1/3�3862136�2./0123656�06�21A81�������/<�0>/�2./01236

86<5>96<94�5674318<�0>/386�=153>B1A4�G>�656238.:<5:<�����0>/�2.=A<83>=6/315�=.3.8-�26<5<534�86<5>96<94�5674318<�0>/386

=153>B1A4�G>�H1G./15�06�<5>=6/3<86�

� �

� �

�62@>1/6<�
;




15–14 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

����������	����

�B36�.�2.=A./6/34�2.=</0<34�656238.=<7/63>2�2<86�86<5>96<94�.A8>86<�<5>=6/348>>�21�7<9�<31/2>�2I/0�=.3.815�6B36

.A8>3�B<1�D1/2@>./6<94�21�H6/9>/4�

�<915�C/�B3<86�5>2F>04�38626�0>/�86968:.8�C/�2<=68<��
��0>/�2.8A15�����2<86�6B36�<B<=H5<3�06�2.8A15�����21�<J13.815�G181H151>

������6�<>2>-�7<915�38<:68B6<94�D>53815����-�38626�C/�2<=68<�����G>�<A.>�01A4�26�38<:68B6<94�2</<515��	��<J1/76�C/�A<836<

B1A68>.<84�<�656238.:<5:6>�������6/381�<� 38626� C/�2</<515� ����6B36�/6:.>6�06�<2@>./<86<�B1A<A6>� ����21�<J13.815

656238.=<7/63151>�� ��

	I/0�2./3<2315�/1�6B36�A1B�B<1�2.=13<3.815�6B36�A6�A.9>@><�&H6/9>/4NN-�H.H>/<�656238.=<7/63151>�� ��/1�6B36�A<8218B4

06�2186/3�656238>2�G>�062>�/1�6B36�<2@>./<34�B1A<A<����-�2<86-�B1H�<2@>1/6<�<82151>��#��C/2F>06�.8>D>2>15�BA86�2</<515�����

�<�A1/686<�2./3<23151>�B<1�2I/0�2.=13<3.815�6B36�A6�A.9>@><�&7<9NN-�H.H>/<�656238.=<7/63151>�� ��6B36�A<8218B4�06

2186/3�656238>2�G>-�B1H�<2@>1/6<�D.8@6>�656238.=<7/63>26-�B1A<A<�����6B36�<38<B4�BA86�A.515�B1A68>.8��+��<5�656238.=<7/63151>

65>H68I/01;B6�<B3D65�2<56<�BA86�2</<515�����

�56238.:<5:<�����6B36�=./3<34�21�<J13.815�1/6>�256=6�06�D>?<86�C/�2.=A<83>=6/315�=.3.8-�C/�A.9>@>6�:683>2<54�21�2<=68<

06�062</3<86�C/�J.B���6�:<�6:>3<�=./3<86<�656238.:<5:6>�C/�<A8.A>686<�2.=A./6/365.8�2<86�B6�C/24596B2�C/�3>=A15

D1/2@>./48>>�=.3.8151>�06.<8626�<26B3�51281�A.<36�0126�5<�B240686<�>/36/B>34@>>�2I=A151>�=<7/63>2�G>�062>�5<�/6<5>=6/3<86<

=.3.8151>�21�7<9�0>/�2<19<�/606A5<B48>>�B1A<A6>�����

�

 

�

#
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06�5<�86968:.8

5<�:<A.8>9<3.8



SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–15

���������������������

601243.815!:<A.8>9<3.8�6B36�1/�0>BA.9>3>:�2<86�86<5>96<94�2./:68B><�7<9151>�0>/�D<94�5>2F>04�C/�D<94�7<9.<B4�21

A.B>H>5>3<36<�867548>>�A86B>1/>>�7<9151>�C/�:60686<�<5>=6/348>>�=.3.8151>�

�<915-�0>/�86968:.815�>/B3<5<@>6>-�5<�A86B>1/6<�06�#));+))O�<��B3<86�5>2F>04�-�>/384�A8>/�.8>D>2>15�06�<5>=>/6/3<86��
��C/

A8>=<�2<=684�06�86012686�<�A86B>1/>>������
>2>�A86B>1/6<�7<9151>�B2<06�5<�<A8.?>=<3>:�)-��H<8��6012686<�A86B>1/>>�6B36

.H@>/134�0<3.8>34�<2@>1/>>�A86B>1/>>�7<9151>�<B1A8<�=6=H8</6>�����A8>/�>/368=60>15�A<B3>56>�����=./3<34�A6�AI87F><����-

A<B3>54�2<86�.H3186<94�.8>D>2>15�06�<5>=6/3<86��	���
26<B34�86012686�<�A86B>1/>>�6B36�0<34�06�0>D686/@<�0>/386�A86B>1/6<

0>/�86968:.815�06�7<9�G>�A86B>1/6<�6?682>3<34�<B1A8<�A<B3>56>�06�A5<B3>2�06�24386�3</06=15�<82�2<5>H8<3����;=6=H8</<

������1A4�21=�B6�G3>6-�B240686<�H81B24�<�A86B>1/>>�1/1>�7<9�6B36�C/B.@>34�06�B240686<�H81B24�<�36=A68<318>>�B<56���6/381

<�2.=A6/B<�B240686<�36=A68<318>>�7<9151>-�<A<�13>5>9<34�C/�B>B36=15�06�842>86�<�=.3.8151>�6B36�2>8215<34�C/�2<=68<����-

2<86�C/2./J.<84�2.=A563�2<=68<�����

	>8215<@><�7<9151>�0>/�2<=68<�����BA86�2</<515��%��6B36�2./38.5<34�06�B1A<A<���)���<2@>./<34�06�656238.=<7/6315������

	I/0�=.3.815�/1�6B36�A.8/>3�B<1�D1/2@>./6<94�A6�H6/9>/4-�H.H>/<�656238.=<7/63151>�/1�6B36�<5>=6/3<34�21�36/B>1/6-

062>�/66?682>3I/01;B6�/>2>�.�D.8@4�<B1A8<�B1A<A6>-�<26<B3<�63</G6<94�2</<515�������<�B2F>=H<86<�<5>=6/348>>�A6�7<9-

H.H>/<�A8>=6G36�36/B>1/6�G>�B1A<A<�����-�B1H�<2@>1/6<�D.8@6>�656238.=<7/63>26-�06B2F>06�2</<515�����G>�A68=>36�3862686<

7<9151>�A8>/�2</<515��%��

�862I/0�A8>/�2</<515��%��7<915�38626�C/�<�0.1<�2<=684�06�86012686�<�A86B>1/>>�����2<86�6B36�2./623<34�5<�=>?6815

>/B3<5<@>6>���<915�0>/�<26<B34�2<=684�86<2@>./6<94�5<�:<221=;15�286<3�06�D1/2@>./<86<�=.3.8151>-�=6=H8</<�����B6

06A5<B6<94�BA86�>/368>.8-�A68=>@I/0�B1A<A6>��#��A8>/�>/368=60>15�AI87F>6>�� ��B4�06B2F>04�.8>D>2>15��%����<24�B6�86<5>96<94

.�286G3686�<�:<5.8>>�<HB.5136�<�:<211=;151>-�<26B3�D<A3�:<�0126�5<�=48>86<�06A5<B48>>�=6=H8</6>�G>�062>�5<�3862686<�1/6>

2</3>34@>�=<>�=<8>�06�7<9�C/�2<=68<������*/�2<9�2./38<8-�0<24�:<5.<86<�<HB.5134�<�:<211=;151>�B2<06-�=6=H8</<�B6

:<�06A5<B<�=<>�A1@>/�G>�:<�38626�.�2</3>3<36�=<>�=>24�06�7<9�

675<J15�06H>3151>�06�7<9�5<�865</3>�B6�86756<94�21�<J13.815�G181H151>�06�8675<J��+��A8>/�>/368=60>15�<82151>�2<5>H8<3��(��2<86

:<�2./38.5<�06H>315�06�7<9�2<86�38626�A8>/�2</<515��%��24386�2<=68<�����

�

�

 

#
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�



15–16 SISTEM DE ALIMENTARE LPG

�� ��

�>?6815�86<5>96<94�A8.A.8@>./<86<�<=6B362151>�2<8H18</3�D.8=<3�0>/�<68�G>�7<9�C/�B2.A15�D1/2@>./48>>�2.86BA1/943.<86

<�=.3.8151>���<915�A8.:6/>3�0>/�8601243.8!:<A.8>9<3.8�6B36�<BA>8<3�C/�=.3.8�A8>/�6D623��6/318>��A8>/�.8>D>2>>56�A8<23>2<36

A6�2>821=D68>/@<�2.8A151>�=>?68151>��0<3.8>34�:<211=;151>�286<3�06�3862686<�<68151>�BA86�=.3.8-�06H>315�06�7<9�D>>/0�0>8623

A8.A.8@>./<5�21�:>369<�06�2187686�<�<68151>�

�>?6815�6B36�=./3<3�A6�7<568><�06�<0=>B>6�C/�>/368>.815�1/6>�A>6B6�06�<51=>/>1�

�������	�	<�����	�������

�1/3�A8.>623<36�B4�869>B36�5<�A86B>1/>�06�AI/4�5<����H<8��6<5>96<94�2./6?>1/>56�0>/386

;�H1G./15�06�<5>=6/3<86�G>�86968:.815�06�7<9M

;�86968:.815�06�7<9�G>�656238.:<5:<�����0>/�2.=A<83>=6/315�=.3.8M

;�656238.:<5:<�����G>�8601243.8!:<A.8>9<3.8�

*/<>/36<�86<5>948>>�2./6?>1/>5.8�B6�:<�86<5>9<�38<B615�2./012365.8�D.5.B>/0�0>BA.9>3>:6�BA62><56�06�C/0.>86�A6/381�<�6:>3<

<A<8>@><�36/B>1/>5.8�5<�5.218>56�06�C=H>/<86�
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SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–17
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15–18 SISTEM DE ALIMENTARE LPG
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SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–19
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15–20 SISTEM DE ALIMENTARE LPG
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26B3�D<A3�86A869>/34�D<A315�24�=.01515�06�2.=</04�/1�<86�0<36�=6=.8<36�G>�6B36�7<3<�A6/381�3862686<�C/�=.015�21
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SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–21
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15–22 SISTEM DE ALIMENTARE LPG
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SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–23
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15–24 SISTEM DE ALIMENTARE LPG
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SISTEM DE ALIMENTARE LPG 15–25
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