
Wymiana rozrządu w silniku 2.0 16v N7A – 
Ford Escort RS2000
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Jak wymienić rozrząd w silniku 2.0 16v 110kW/150KM N7A – Ford Escort RS2000

1. Spuszczamy płyn wspomagania – najprościej przez zdjęcie przewodu łączącego zbiorniczek 
z pompą – przy pompie. Następnie wysuwamy zbiorniczek do góry i odpinamy przewód 
wspomagania idący do tyłu silnika. Zbiorniczek można umiejscowić z boku – np. w 
okolicach kolektora wydechowego.

2. Demontujemy zbiornik płynu chłodzącego – nie jest konieczne spuszczenie płynu. Dwie 
śruby mocujące odkręcamy kluczem 10.

3. Zrzucamy pasek osprzętu poprzez ruch przypominający dokręcanie śruby napinacza paska 
osprzętu (15).

4. Demontujemy pokrywę cewek (10), cewki (10) oraz przewody.
5. Odkręcamy górny dekiel (10).
6. Odkręcamy boczny dekiel (10).
7. Odkręcamy rozrusznik (13).
8. Koło zamachowe blokujemy za pomocą brechy, łoma lub śrubokręta i w tym momencie 

odkręcamy koło pasowe z wału korbowego (19).
9. Odkręcamy łapę mocującą silnik od bloku należy poluzować górną śrubę (13) oraz wykręcić 

dwie pozostałe. Na czas odkręcania silnik powinien zostać podparty podnośnikiem. 

10. Opuszczamy silnik na tyle na ile pozwoli nam łapa z pozostawioną jedynie górną śrubą, a na 
koło pasowe zakładamy ściągacz! UWAGA! Koło pasowe jest kruche i podatne na 
uszkodzenia, nie należy go zbijać ani podważać gdyż skończy się to jego uszkodzeniem!



11. Odkręcamy dolny dekiel rozrządu (10).

12. Odkręcamy napinacz łańcucha pompy oleju i wysuwamy go do siebie.
13. Odkręcamy koło z pompy oleju i ściągamy je razem z łańcuchem.
14. W tym momencie proponowałbym porobić znaki – dla pewności że potem wszystko dobrze 

zostanie złożone. Znaki na kołach wałków są fabryczne – należy je ustawić w sposób 
pokazany na zdjęciu (od siebie) i zrobić znaki na obudowie rozrządu. Podobnie na bloku w 
okolicach wału należy wykonać znak (na klin). Dla pewności wykonałem znaki także po 
drugiej stronie wałków i kole zamachowym.



15. Demontujemy górny ślizg rozrządu (między wałkami).
16. Podnosimy silnik na tyle aby klucz z torxem zmieścił się przy wałku rozrządu.
17. Łańcuch można zablokować poprzez włożenie między koło a niego np. klucza imbusowego 

– grozi to uszkodzeniem łańcucha który i tak przecież chcemy wymienić. Można także 
włożyć klucz w dziurkę w kole i zablokować koło o głowicę. Tym sposobem odkręcamy 
koło z wałka ssącego, ale pozostawiamy je założone aby móc odkręcić koło z wałka 
wydechowego.



18. Następnie odkręcamy koło z wałka wydechowego – w ten sam sposób i demontujemy 
obydwa koła. 

19. Demontujemy ramię napinacza rozrządu – żeby je wyciągnąć należy usunąć ośkę na któej 
się obraca. Wsuwamy ją w głowicę a następnie podważamy zawleczkę i ją wyciągamy. W 
ośkę wkręcamy śrubę M6 aby wysunąć ośkę i wyciągnąć ramię. 



20. Za pomocą kombinerek wyciągamy hydrauliczny napinacz i odkładamy w bezpieczne 
miejsce. 

21. Odkręcamy boczny ślizg rozrządu.
22. Aby zdemontować łańcuch należy ściągnąć dolną zębatkę. W tym celu trzeba wybić klin z 

wału – jest on w kształcie półokręgu i wybijamy go śrubokrętem i młoteczkiem – możliwie 
delikatnie.

23. Ściągamy zębatkę z wału i stary łańcuch rozrządu – wychodzi do góry razem ze ślizgiem.
24. UWAGA! W miare możliwości nie obracamy wałem ani wałkami rozrządu a jeśli to już 

nastąpi natychmiast wracamy je w poprzednie położenie  i zawsze ruchem „wstecz”!! 
Chodzi o to aby nie przekręcić wału o 1 obrót w stosunku do wałków rozrządu – znaki 
pozornie będą się zgadzać ale w rzeczywistości będzie inaczej.

25. (Zdjęcie501) Czas na złożenie napinacza rozrządu (jeśli zakładamy stary). Należy złapać go 
w imadło delikatnie za tłoczek i wyciągnąc rękoma. (Zdjęcie1) Następnie widoczną w 



środku małą okrągłą sprężynkę zakładamy na górne wcięcie (jak na zdjęciu) (Zdjecie2) i 
składamy napinacz za pomocą imadła (Zdjecie3). Tu należy wykazać się cierpliwością – 
składałem napinacz kilkukrotnie i zajmowało mi to od 5minut do godziny czasu. Po 
skręceniu w imadle do momentu aż cały tłoczek się schowa w cylinderku delikatnie 
odkręcamy – tłoczek powinien wysunąć się nieznacznie i pozostać w takim położeniu. Jeśli 
tak się nie stanie należy powtórzyć operację składania napinacza. Złożony napinacz 
traktujemy delikatnie – przy stuknięciu może się „napiąć” czyli wystrzelić w powietrze :) 
(Zdjecie 4)





26. Zakładamy zębatkę na wał – wchodzi ona tylko w jedno miejsce więc nie ma ryzyka złego 
jej założenia.

27. Wsuwamy nowy łańcuch ze ślizgiem.
28. Zakładamy nowy łańcuch na zębatkę – pojedynczym znakiem na łańcuchu do znaku na 

zębatce. 



29. Przykręcamy boczny ślizg. 

30. Delikatnie wkładamy napinacz w jego miejsce ( u mnie był dziurką w lewo ale zdajesie nie 
ma towiększego znaczenia – przynajmniej nie powinno). 



31. Wkładamy nowe ramię napinacza i wsuwamy ośkę.

32. Blokujemy ośkę zawleczką w tym samym miejscu w jakim była i przesuwamy zawleczkę 
bliżej siebie aby ośka wystawała trochę z obudowy. (Zdjecie527)



33. Wbijamy młoteczkiem klin w wał i tym sposobem blokujemy zębatkę. 

34. Przewijamy łańcuch przez zębatkę ramienia napinacza – ale nie ruszamy wałem, układamy 
łancuszek tylko na napinaczu.

35. Zakładamy łańcuch na koło wałka ssącego – znak na kole ma znaleźć się dokładnie w 
połowie podwójnego znaku na łańcuchu. Następnie przykręcamy koło do wałka (istnieje 
tylko jedno położenie w jakim da się go przykręcić).

36. Zakładamy łańcuch na koło wałka wydechowego – pozostaje nam tylko jeden podwójny 
znak na łańcuchu i w jego środek ma wejść znak na kole wałka wydechowego. Wszystkie te 
znaki muszą nam się zgodzić bez żadnego obracania kołami wałków lub wałem!! Łańcuch 



jest tak oznaczony że wszystko spokojnie się zgadza. Luzem na łańcuchu który powstanie 
nie należy się przejmować. 

37. Zakładamy górny ślizg rozrządu.

38. Możemy delikatnie obracać kołami aby cały luz łańcucha skomasował się w okolicy 
napinacza.



39. Za pomocą długiego śrubokręta lub przebijaka należy stukać (lub nawet mocno uderzać) w 
cylinderek hydraulicznego napinacza tak aby ten się rozłożył i napiął łańcuch do momentu 
aż nie będziemy mogli podnieść ręką wyżej ramienia napinacza ani nie będziemy wyczuwać 
na nim luzu. 

40. Wykonujemy obrót wałem tak aby sprawdzić czy znaki które zrobiliśmy wcześniej zgadzają 
się. Podczas obracania wałem napięcie łańcucha spadnie – po wykonaniu tej czynności 
należy ponownie go postukac aby się otworzył.

41. Sprawdzamy kontrolnie jeszcze jedną rzecz – mianowicie obracamy wałem tak aby 
sprawdzić czy znaki na kołach rozrządu wskażą na siebie. Warto też wykonać przynajmniej 
dwa obroty silnikiem aby sprawdzić czy nic nie blokuje jego działania – np. zawór 
spotykający się z tłokiem. (podpowiedź – wałem obracamy kluczem 19 nałożonym na śrubę 
koła pasowego wkręconą w wał lub „żabką” ciągnąc za zębatkę w miejscu na łancuch 
pompy oleju).

42. Jeśli wszystko wygląda ok ponownie napinamy łańcuch, dokręcamy koła (blokując je przez 
dziurki imbusem lub śrubokrętem), dokręcamy ślizg, montujemy zębatkę pompy oleju, 
łańcuch i napinacz z małym ślizgiem.



43. Czyścimy dokładnie blok i obudowę dolną rozrządu, nakładamy specjalną pastę „uszczelkę 
w płynie” (Użyłem pasty firmy Reinz) i zakładamy dolny dekielek rozrządu – śruby (10) 
dokręcamy z czuciem – nie za mocno (mi udało się jedną zerwać i trzeba było gwintować). 

44. Zakładamy na wał koło pasowe (ponieważ silnik jest opuszczony nie stanowi to trudu) i 
dokręcamy je śrubą (19) – do momentu aż poczujemy opór – nie kręcimy już wałem! 
Jednakże jeśli to nastąpi trzeba napiąć ponownie napinacz poprzez stuknięcie i sprawdzenie 
luzu na łańcuchu.

45. Montujemy górny boczny dekiel (10).
46. Montujemy górny dekiel silnika (10).
47. Montujemy zbiorniczek płynu chłodzącego i płynu wspomagania.
48. Uzupełniamy brakujące płyny (jeśli przed wymianą spuściliśmy olej teraz jest dobry 

moment aby go wlać z powrotem).
49. Uwaga! Należy zwrócić uwagę na położenie przewodów płynu wspomagania i chłodzącego 

gdyż mogą one się skrzyżować i dotknąć łopatek alternatora co zaskutkuje uszkodzeniem 
któregoś z nich.

50. Montujemy cewki i przewody.
51. Zakładamy pasek osprzętu (15).
52. Przykręcamy rozrusznik (13)
53. Jeśli wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone, elektryka podpięta i o niczym nie 

zapomnieliśmy a w silniku nie stwierdziliśmy kolizji można przystąpić do dalszej części.
54. Odpinamy wtryski.
55. Kręcimy silnikiem za pomocą rozrusznika do momentu zgaśnięcia lampki ciśnienia oleju.



56. Jeśli wszystko przebiega bez problemów zakładamy wtryski i odpalamy silnik. Z początku 
jego praca może być głośna i nieładna, ale po kilku/kilkunastu minutach pracy ucichnie.


