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Coraz częściej w pośpiechu i coraz mniej czasu. Rozumiem, że
wielu montowało rozrusznik już wiele razy. Jednak odświeżenie
nawet takiego procesu jeszcze nigdy nikomu nie przysporzyło
kłopotów.
Krok 1 - Sprawdzanie elektrycznego układu rozruchowego
w pojeździe
Przed podjęciem decyzji o wymianie rozrusznika należy sprawdzić
następujące punkty:
- Czy akumulator jest w pełni naładowany i w dobrym stanie?
- Czy przewody akumulatora są prawidłowo podłączone i wolne od
uszkodzeń?
- Czy wszystkie połączenia elektryczne są dobrze dopasowane i wolne od
korozji?

Krok 2 - Odłączanie akumulatora pojazdu
Odłączenie akumulatora pojazdu może spowodować utratę kodów
w niektórych układach pojazdu. W takim przypadku systemy muszą zostać
przeprogramowane lub kody ponownie wprowadzone. Podłączenie
akumulatora bardzo często jest ujęte w książce obsługi pojazdu. Wbrew
naszemu myśleniu nie jest to proces bardzo łatwy, gdyż w najnowszych
generacjach pojazdów podłączenie np. nowego akumulatora związane
jest z jego programową adaptacją! W przeciwnym wypadku nawet
najlepszy akumulator będzie widziany przez taki pojazd w stanie w jakim
był jego poprzednik.

Rysunek 2

tyczy się to także korozji, gdyż wiele produktów jest nieodpowiednio
przechowywana i nawet nowe produkty mogą być skorodowane,
- oczyścić obudowę koła zamachowego, jeśli jest to wymagane
(rysunek 3) - powierzchnia kołnierza rozrusznika i obudowa koła
zamachowego muszą być czyste i wolne od brudu,

Krok 3 - Wymiana rozrusznika
a) Odłączyć przewody akumulatora, najpierw przewód ujemny (rysunek 1),
a następnie przewód dodatni. Ta kolejność nie jest przypadkowa
i powinna stać się dobrą praktyką każdego mechanika lub użytkownika
pojazdu nawet przy odłączaniu akumulatora, które nie poprzedza
wymiany rozrusznika,

Rysunek 3

g) Zamontować rozrusznik przy silniku i odpowiednio dokręcić śruby
mocujące. Tutaj znowu powołujemy się na postępowanie zgodnie
z instrukcjami producenta pojazdu – spokojnie można ich szukać także
online, gdyż jest to także w kwestii producenta pojazdu by wymiana
przebiegła poprawnie!
h) Podłączenie rozrusznika. Tutaj należy upewnić się, że wszystkie
przewody są podłączone do odpowiednich terminali. Uważaj, aby
prawidłowo poprowadzić kable, upewniając się, że kable nie stykają
się z gorącymi powierzchniami, które dla pracującego silnika są rzeczą
naturalną w późniejszym środowisku nowego lub naprawionego
rozrusznika. Unikajmy także dla przewodów powierzchni ciernych, które
przewody mogą zwyczajnie uszkodzić, zwłaszcza na ich zgięciach.
i) Podłącz przewody akumulatora do akumulatora. Najpierw podłącz
przewód dodatni, a następnie przewód ujemny.
j) Przed uruchomieniem pojazdu upewnij się, że akumulator jest w pełni
naładowany, a nadwozie i silnik są prawidłowo uziemione.
Rysunek 1

k) Uruchomić silnik (rysunek 4), aby sprawdzić, czy silnik rozruchowy
działa prawidłowo

b) Oznaczyć przewody do rozrusznika zgodnie z odpowiednimi
przyłączami,
c) Odłączyć przewody, które prowadzą z pojazdu do rozrusznika po ich
wcześniejszym oznakowaniu,
d) Zdemontować rozrusznik z silnika z należytą ostrożnością
(rysunek 2), gdyż to dość ciężki produkt. Ponadto może on posłużyć
nam jako informacja o przyczynie jego ewentualnego uszkodzenia
(jeżeli dlatego odłączamy rozrusznik),
e) Upewnij się, że nowy rozrusznik pasuje do właśnie wyjętego z silnika.
Porównaj liczbę zębów, znaki na obudowie tj. numery katalogowe,
parametry np. napięcie znamionowe, rozkład przyłączy elektrycznych
a kierunek obrotów itp. Bardzo często produkty są do siebie dość
podobne i lepiej ewentualną najmniejszą różnicę wychwycić przed
podłączeniem produktu.
f ) Przed montażem rozrusznika sprawdź następujące punkty:
- obszar koła zębatego nie może być uszkodzony ani zabrudzony,

22

TIM 3/2020

Rysunek 4

Niby to tylko tyle, ale osobiście twierdzę, że aż tyle. Pomylenie
przewodów, kiepski akumulator i inne to najkrótsza droga, by
rozrusznik demontować po raz kolejny i kolejny i kolejny.
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