WYMIANA TERMOSTATU NA PODSTAWIE SILNIKA 1.9JTD 115KM
Nie jestem mechanikiem, wykonuję regularne naprawy sam na bieżąco, myślę że poradnik przyda się
właścicielom 1.9JTD. Mój termostat był jakimś zamiennikiem który nie dał rady i cieknął, próbowałem go
ratować stąd taki brzydki oklejony.

Kilka uwag:
- Wymieniacie na własną odpowiedzialność
- Fabrycznie montowane opaski są jednorazowe. Aby je zdjąć należy je przeciąć kleszczami. Dokładniej złapać za
odstającą część i ukręcić powinna się rozlecieć na pół
- Przed wymianą należy się zaopatrzyć w odpowiedniej wielkości opaski zaciskowe
- Nie dokonujemy wymiany na rozgrzanym silniku!
- Warto od razu kupić nowy płyn chłodniczy jeśli stary nie był długo wymieniany. U mnie weszło gdzieś 3L po
wymianie termostatu. Możliwe że nie spuściłem całego płynu (?)
Przydatne narzędzia:
- Ja użyłem narzędzi widocznym poniżej:
Torx, imbusy, klucz oczkowy, kleszcze przecinające, grzechotki z przedłużkami, nasadki 10 i 13, śrubokręty.

No to zaczynamy:

- Demontujemy osłonę silnika i akumulatora

- Wyciągamy akumulator
- Odkręcamy korek zbiorniczka wyrównawczego

- Spuszczamy wodę z układu chłodzenia (ja spuszczałem płyn odpinając ten waż, może są lepsze miejsca. Wcześniej
pod samochód podkładamy kuwetę do której spłynie płyn. Nie robić tego na rozgrzanym silniku grozi poparzeniem!

- Czekamy aż woda skapie do kuwety. W międzyczasie możemy zająć się zrobieniem dostępu do termostatu.
- Giętką rurę która trzyma się na dwóch zaczepach (4,5) oraz przymocowana jest opaską zaciskową (3) do pompy
próżniowej (1). Wystarczy ją odgiąć gdzieś do tyłu nie trzeba jej demontować całej.
- Okręcamy pompę próżniową (1), trzyma się na 3 torxach. Wyciągamy ją i odkładamy na bok razem ze śrubkami aby
ich nie zgubić.
- Odkręcam rurę od turbo, trzyma się na trzech imbusach (3). Można ją trochę odgiąć w stronę ściany grodziowej tak
aby nie przeszkadzała.

- Wyciągnięta pompa próżniowa

- Odkręcona rura od turbo

- Odpinamy wężyki od metalowego uchwytu, jest on przykręcony jedną ze śrubek imbusowych trzymających rurę
turbo.
W zaznaczonym miejscu tam gdzie widać zaślepki jest harmonijka od zaworu EGR. U mnie jej nie ma bo jest
zaślepiona. Jeśli u was jest trzeba ją chyba ściągnąć bo będzie przeszkadzać. Ale nie na 100%

- Do urządzenia sterującego klapą gaszącą od strony rury turbo wpięty jest wężyk. Należy go odpiąć – wystarczy
pociągnąć.

- Kuwetę przekładamy teraz pod miejsce gdzie mamy termostat ponieważ gdy będziemy ściągać węże poleje się
woda.
- Obcinamy / odkręcamy opaski zaciskowe i zsuwamy węże wchodzące do termostatu. W sumie jest ich sześć.
Dodatkowo należy ściągnąć wąż (1).

- Odpinamy również wtyczkę wchodzącą do czujnika termostatu. Należy ją podważyć płaskim śrubokrętem w
zaznaczonym miejscu.

- Odkręcamy jedną z dwóch śrubek trzymających termostat. Potrzebna grzechotka z przedłużką i nasadka 13tka.

- Teraz potrzebujemy odkręcić śruby trzymające wymiennik ciepła. Ponieważ przeszkadza on w odkręceniu drugiej
śruby trzymającej termostat.
Obie śruby są od ściany grodziowej. Ja jako że wykręcałem termostat wcześniej montując go wkręciłem tylko jedną
śrubę do której jest lepszy dostęp. Jej zdjęcie widać poniżej. Druga śruba jest trochę niżej i w prawo patrząc od
przodu samochodu.

Tak wygląda to mocowanie wymiennika ciepła. (Zdjęcie zapożyczone z sieci http://1.allegroimg.pl/s400/01/51/03/53/19/5103531921)

Śruba której zdjęcie jest wyżej to ta znajdująca się wyżej na mocowaniu. Jeśli odkręcicie obie śruby to na razie się nie
przejmować, że się to nie rusza.

- Aby móc poruszać wymiennikiem należy zdjąć również dwie metalowe opaski. Jedną widać na zdjęciu, druga jest po
drugiej stronie dokładnie pod termostatem. Należy użyć klucza imbusowego. Śrubki nie powinny spaść ponieważ
blokuje je taka gumka nakręcona na gwint. Odkręcam aż śrubka zejdzie z gwintu i zsuwamy na rurkę wyżej. To samo
robimy z drugą opaską.

- Teraz wymiennik będzie się ruszać. Uwaga! Pomiędzy rurką a wymiennikiem jest taka cieniutka metalowa uszczelka
uważać aby jej nie zgubić!
- Tutaj widać zdjęcie śruby która trzyma termostat od dołu. Drugi element (1) to blacha od wymiennika która
nachodzi na śrubę i trzyma się na niej. Wg mnie powinna tam być chyba przed blachą nakrętka. U mnie nie było
blacha po prostu wisiała na śrubie.

- Aby odkręcić tą śrubę ściągamy blachę do wymiennika ze śruby i przesuwamy bo na dół. Dlatego demontowaliśmy
opaski oraz ten jeden wąż nie od termostatu ponieważ blokował by on wymiennik. Musimy go na tyle odsunąć aby
móc włożyć grzechotkę nałożyć na tą śrubę i odkręcić. Potrzebna jest grzechotka która nałoży się 1cm – 2cm gdzieś
na śrubę i dopiero na nakrętkę. Widać o co chodzi na zdjęciu niżej. Ta dłuższa część wkręcona jest w blok silnika na ta
krótsza będzie odstawać i blokować grzechotkę.

- Gdy mamy odkręconą śrubę możemy w końcu wyciągnąć termostat. Wymiennika nie trzeba wyciągać.

- Mój wyglądał tak jak poniżej. Plastikowe wyjścia z termostatu były luźne więc nie kupujcie zamienników na to
miejsce! Prędzej czy później się to zemści.

- Szykujemy i mierzymy nowe opaski. Zdjęcie przykładowe opaski trzeba dobrać do węży. Warto też przejrzeć gdy
mamy wyciągnięty termostat węże czy nie są dziurawe itp.

- Gdy wszystko przygotowane bierzemy się za montaż nowego termostatu

- W trakcie montażu

- Z zamontowanymi wężami i nowymi opaskami

- Myślę że procedury składania nie muszę opisywać robimy wszystko w odwrotnej kolejności.
Co do opasek na wymienniku to trzeba je najpierw ścisnąć gdy nasuniemy na miejsce jedną ręką a drugą dokręcać
śrubkę. Trochę się z tym namęczyłem.
Przy wkręcaniu śruby trzymającej wymiennik w bloku silnika, ten od strony ściany grodziowej warto poprosić drugą
osobę aby pomogła nam ją wkręcać przesuwając to mocowanie idealnie nad gwint w bloku. Bo po skręceniu czasami
zasłania gwint na 1-2mm.
- Gdy już wszystko złożone sprawdzamy czy wszystko jest na swoim miejscu:
Wszystkie 6 węży z termostatu
Wąż wychodzący z wymiennika ciepła
Wąż którym spuszczaliśmy wodę z układu ten duży
Wężyk od podciśnienia przy kalpie gaszącej
Pompa podciśnienia
Rura od turbo

- Jeśli wszystko ok możemy się zabrać za napełnianie układu płynem chłodniczym.

- Teraz zostało nam już odpalić samochód, nie zakręcamy jeszcze korka od zbiorniczka! Włączymy grzanie i czekamy
aż samochód osiągnie temperaturę roboczą. Kontrolujemy poziom płynu jak trzeba dolewamy.
Gdy się nagrzeje i wszystko jest w porządku gasimy samochód.

I to by było na tyle. Mam nadzieję, że tym poradnikiem pomogę komuś przy wymianie. Jeśli coś pominąłem to
wybaczcie.

Zgadzam się na rozpowszechnianie i udostępnianie bez mojej zgody lecz z podaniem źródła!
Poradnik stworzony dla klubowiczów forum http://klubfiatstilo.pl/
Pozdrawiam Piotrek ! www.newcar.netserwer.pl

