
1�2  INFORMAÞII GENERALE CIELO

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

Fig. 22  Capac cutie încãlzitor lateral
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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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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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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
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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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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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 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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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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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



CIELO MOTOR (CONTROLUL FUNCÞIONABILITÃÞII ªI EMISIILOR POLUANTE 1,5L MPFI)  7�119

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



7�164  MOTOR (SISTEMUL MECANIC) CIELO

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   CUTIE DE VITEZE MANUALÃ ªI AMBREIAJ  8�29

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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Fig. 11  Poziþia �D" � Treapta a 2-a
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