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1. Wstęp
Instalacja elektryczna w pojazdach mechanicznych takich jak: samochody osobowe,
motocykle, czy też w ciągnikach rolniczych odgrywa bardzo dużą rolę. Odpowiada między
innymi za komfort jazdy w słabo oświetlonych warunkach, za bezpieczeństwo podczas
sygnalizowania zamiaru skrętu bądź hamowania, a także w celach ostrzegawczych używając
sygnału dźwiękowego lub świateł. Instalacja elektryczna w pojazdach mechanicznych jest
językiem kierowców, wszystkie intencje wykonywane w ruchu drogowym za jej pomocą
informują nas o działaniach lub zamiarach kierowcy. Nie w sposób zapomnieć, iż w prawie
każdym pojeździe z silnikiem spalinowym jest zastosowany rozrusznik będący silnikiem
elektrycznym za pomocą którego odbywa się rozruch silnika. W silnikach diesla w celu
ułatwienia rozruchu w niższych temperaturach stosuje się świece żarowe. Natomiast w
silnikach benzynowych stosuje się świece zapłonowe będące cały czas w użyciu przy pracy
silnika. Wymienione powyżej zastosowania instalacji elektrycznej są najbardziej podstawowe
a zarazem niezbędne w przemyśle motoryzacyjnym. Oczywiście obecnie, instalacja elektryczna
staje się coraz bardziej rozbudowana, choćby ze względu na polepszenie naszego komfortu
podczas jazdy.
Na szczęście przy pracy w instalacji elektrycznej, gdzie źródłem zasilania jest akumulator 12V
lub 6V nie musimy obawiać się porażenia prądem elektrycznym, tak

jak w sieciach

elektrycznych, gdzie występuje napięcie 230V. Jednak pracując przy połączniach
elektrycznych, trzeba zawsze upewnić się, że podczas naszej pracy napięcie jest odłączone.
W instalacjach elektrycznych najważniejsze jest, aby nie było żadnych zwarć. Jeśli
zabezpieczenie nadprądowe w postaci bezpiecznika nie zadziała, może to doprowadzić do
pożaru. Większość pożarów samochodowych jest spowodowana niesprawną instalacją
elektryczną. Dlatego przy robieniu instalacji najlepiej upewnić się kilka razy, czy wszystko jest
w porządku.
Instalacja którą zrobiłem jest od Ursusa C-330. Nie mniej jednak jest ona najlepszym
przykładem

do zrozumienia istoty działania instalacji

mechanicznych.

elektrycznej

w pojazdach

Rys.1 Schemat instalacji elektrycznej Ursusa C-330

1 - reflektor lewy, 2 - reflektor prawy, 3 - złącze przednie, 4 – czujnik ciśnienia oleju, 5 – świece
żarowe, 6 – rozrusznik, 7 – akumulator, 8 – sygnał dźwiękowy, 9 – skrzynka bezpieczników,
10 – regulator prądnicy, 11 – prądnica, 12 – przełącznik świec żarowych, 13 – wskaźnik
podwójny, A – lampka kontrolna świateł długich, B – lampka kontrolna ładowania
akumulatorów, C – lampka kontrolna kierunkowskazów, D – lampka kontrolna ciśnienia oleju,
14 – gniazdo lampy przenośnej lub wycieraczki, 15 – przerywacz kierunkowskazów, 16 –
licznik motogodzin, 17 – lampka kontrolna świec żarowych, 18 – przycisk sygnału
dźwiękowego, 19 – stacyjka, 20 – przełącznik kierunkowskazów, 21 – włącznik światła
hamowania, 22 – kierunkowskaz lewy, 23 – złącze tylne, 24 – kierunkowskaz prawy, 25 –
gniazdo przyczepy, 26 - lampa tylna lewa, 27 – reflektor roboczy, 28 – lampa tylna prawa
Oznaczenie barwy przewodów:
c – czarny, k – brązowy, n – niebieski, t – zielony, z – żółty
W instalacji której robiłem, nie wszędzie zastosowałem odpowiednie kolory przewodów,
jednak przekroje przewodów są wszędzie prawidłowe.

2. Elementy użyte do wykonania instalacji


Reflektory,



Kierunkowskazy,



Zegary.



Żarówki,



Stacyjka,



Gniazdo zapalniczki samochodowej,



Przerywacz kierunkowskazów,



Przełącznik kierunkowskazów,



Skrzynka bezpieczników,



Wkładki bezpieczników,



Przełącznik świec żarowych,



Włącznik rozrusznika,



Świece żarowe,



Rozrusznik,



Klakson,



Czujnik świateł hamowania,



Czujnik ciśnienia oleju,



Przycisk sygnału dźwiękowego,



Alternator,



Akumulator,



Złącze przednie,



Złącze tylne,



Przewody,



Końcówki do przewodów,



Koszulki termokurczliwe.

3. Wykonanie instalacji
W pierwszej kolejności zająłem się montażem śrub zawiasów maski, ówcześnie
smarując je smarem do połączeń elektrycznych, w celu lepszego styku „masy” maski.

Rys. 2. Smar jaki używałem do połączeń w instalacji

Rys. 3. Śruba zawiasu maski posmarowana smarem.

Rys. 4. Dokręcanie śruby zawiasu maski.
Następnie założyłem maskę oraz przykręciłem do niej lampy. Ważne jest to, aby reflektory
przednie świeciły asymetrycznie tzn. w przybliżeniu reflektor lewy powinien być ustawiony na
wprost oświetlanej jezdni a reflektor prawy powinien być skierowany tak, żeby oświetlał
również pobocze.

Rys. 5. Poglądowe zdjęcie ustawienia lamp przednich.
Po założeniu maski, doprowadziłem przewody do lamp przednich oraz podłączyłem je do
gniazd żarówek.

Rys. 6. Przedstawia ułożenie przewodów pod maską.

Rys. 7. Zamocowane i podłączone złącze przednich lamp.

Rys. 8. Gniazdo wraz z zamocowanymi żarówkami.

W przednich reflektorach zastosowałem żarówki do świateł pozycyjnych o mocy 4W i gwincie
BA 9s (2szt.). Natomiast żarówki do świateł drogowych i mijania zainstalowałem o mocy
45/40W i gwincie BA 20d (2szt.). Fabrycznie żarówki do świateł drogowych i mijania powinny
być o mocy 25/25W, jednak ze względu na słabą widoczność w nocy zmieniłem je na
mocniejsze. Pozostałe moce żarówek w ciągniku nie ulegają zmianie. Wszystkie odbiorniki
prądu w ciągniku są na napięcie 12V.

Rys. 9. Podłączone gniazdo żarówek do oprawy reflektora..
W moim przypadku przewód koloru brązowego jest od świateł pozycyjnych, przewód
oznaczony kolorem zielonym jest od świateł mijania, a przewód o kolorze czarnym jest od
świateł drogowych. Natomiast przewód koloru żółtego w tej lampie oznacza przewód masowy.
Po montażu przednich lamp w ciągniku, zająłem się montażem rozrusznika.

Rys. 10. Mocowanie rozrusznika w obudowie sprzęgła.
Miejsce mocowania rozrusznika dobrze jest oczyścić benzyną ekstrakcyjną jeżeli jest pokryte
olejem. Benzyna ekstrakcyjna usuwa tłuste zabrudzenia, a także osusza powierzchnię.

Rys. 11. Mocowanie posmarowane smarem do połączeń elektrycznych.

Mocując rozrusznik oczyściłem również przewód rozruchowy idący od kemy plusowej
akumulatora do rozrusznika.

Rys. 12. Fragment oczyszczonego przewodu rozruchowego.

Rys. 13. Podłączony rozrusznik do instalacji.

W ciągniku zastosowano rozrusznik R11a o mocy 2,9 kW (4KM). Do zużycia akumulatora
najwięcej przyczynia się rozrusznik, dlatego trzeba posługiwać się nim umiejętnie. Przed
włączeniem rozrusznika należy upewnić się, że inne urządzenia elektryczne są wyłączone, aby
odciążyć akumulator podczas odpalania. Jednorazowe włączenie rozrusznika nie może trwać
dłużej niż 5 sekund. Ponowne włączenie rozrusznika może nastąpić po upływie 30 sekund.
Rozrusznik elektryczny pobiera najwięcej prądu ze wszystkich zainstalowanych odbiorników
(200/400 A). W Ursusie C-330 rozrusznik pobiera około 250 A, wynika to ze wzoru na moc
P=U*I podstawiając pod ten wzór liczby 12 V*242 A=2904 W, czyli napięcie znamionowe
akumulatora mnożąc przez pobór prądu rozrusznika otrzymujemy przybliżoną moc
rozrusznika.
Następnym moim krokiem było podłączenie przewodów zasilających rozrusznik oraz świec
żarowych ze stacyjką.

Rys. 14. Podłączenie przewodów do przycisku rozrusznika.

Przewód czarny przy przycisku jest poprowadzony od zacisku 54 w stacyjce, a przewód
brązowy jest poprowadzony bezpośrednio do włącznika rozrusznika.

Rys. 15. Stacyjka po podłączeniu rozrusznika oraz świec żarowych.
Zacisk 30 w stacyjce jest doprowadzony bezpośrednio z plusa akumulatora, czyli od przewodu
rozruchowego, który jest bezpośrednio podłączony do rozrusznika. W fabrycznej instalacji
uruchomienie ciągnika jak i zagrzanie świec żarowych odbywa się za pomocą jednego
dwutaktowego przełącznika. Pierwszy takt w przełączniku załącza grzanie świec żarowych,
natomiast drugi takt załącza (nie wyłączając świec żarowych) rozrusznik. Moim zdaniem jest
to złe rozwiązanie, ponieważ ciągnik w okresie letnim nie wymaga grzania świec żarowych,
bez nich odpala idealnie, także jest to zbędne obciążenie dla akumulatora jak i niepotrzebne
zużywanie świec żarowych. Osobiście zastosowałem fabryczny przełącznik jedynie do grzania
świec żarowych, ze względu na to, że wytrzymuje obciążenie do 30 A tak samo jak stacyjka.
Do przełącznika świec żarowych poprowadziłem przewód z zacisku 54 o przekroju 4mm2.

Rys. 16. Podłączenie przewodów do przełącznika świec żarowych.
Podłączając pod ten przełącznik jedynie świece żarowe wykorzystałem dwa zaciski 17 oraz 19.
Zacisk 15/54 został niepotrzebny, dlatego go zaizolowałem, żeby w żadnym wypadku nie zrobił
zwarcia poprzez dotknięcie do zbiornika paliwa, który jest oddalony zaledwie o 1mm. Ze
względu na duży przepływ prądu w tych zaciskach, posmarowałem je smarem wspomnianym
na samym początku.

Rys. 17. Świeca żarowa.

W ciągniku zastosowano świece żarowe SM-8/300 W. Ze wzoru na moc P=U*I czyli 12 V*25
A= 300 W wynika, że świece żarowe pobierają prąd o natężeniu 25 A. Zatem jedna świeca
żarowa jest o mocy 150 W pobiera prąd o natężeniu 12,5 A. Świece żarowe, które wyjąłem z
ciągnika oczyściłem benzyną ekstrakcyjną z jakichkolwiek tłustych zabrudzeń. Po
wyczyszczeniu gniazdo świec żarowych posmarowałem smarem a następnie je zamontowałem.

Rys. 18. Kolektor dolotowy przed montażem świec żarowych.

Rys. 19. Zainstalowane świece żarowe.

Po podłączeniu świec żarowych zamontowałem zegary oraz podłączyłem przednie lampy do
instalacji.

Rys. 20. Zainstalowane zegary w kokpicie.

Rys. 21. Żarówka do podświetlenia zegarów.

Do wskaźnika i licznika motogodzin zastosowałem żarówki o mocy 2W z gwintem BA 9s
(6szt.). W mojej instalacji brakuje jednej żarówki, która sygnalizuje pracę świec żarowych, ze
względu na to, iż musiałbym wywiercić dodatkowy otwór w tablicy rozdzielczej na miejsce
takiej żarówki, która nie jest jakoś bardzo potrzebna.

Rys. 22. Skrzynka bezpieczników wraz z podłączonymi przewodami reflektorów przednich.
Jak widać na zdjęciu w skrzynce bezpiecznikowej nad przewodem czarnym jest podłączony
drugi przewód czarny, który jest poprowadzony do żarówki sygnalizującej załączenie świateł
drogowych umieszczonej w wskaźniku podwójnym. Do końcówek pojedynczych oznaczonych
cyframi 1, 2, 3, 4, 5, 6 są doprowadzone przewody ze stacyjki, a od podwójnych końcówek
oznaczonymi literami A, B, C, D, E, F są odprowadzone przewody do odbiorników prądu. W
skrzynce bezpiecznikowej znajduje się 6 sztuk bezpieczników topikowych, których
wytrzymałość znamionowa wkładki topikowej wynosi 8 A. Instalacja elektryczna w ciągnikach
rolniczych, samochodach osobowych czy również w motocyklach wykonywana jest jako
instalacja jednoprzewodowa. Rolę drugiego przewodu spełnia metalowa konstrukcja silnika lub
ramy zwana „masą”.

Rys. 23. Wkładki bezpieczników topikowych.

Rys. 24. Stacyjka z podłączonymi przewodami reflektorów przednich.

Do zacisku 57 są podłączone światła pozycyjne, później zmieniłem przewód koloru czarnego
na przewód o kolorze brązowym. Światła drogowe są podłączone do zacisku 56a, natomiast
światła mijania są podłączone do zacisku 56b.
Po skończonej pracy przy przednich światłach w ciągniku, kolejnym etapem było
przeprowadzenie wiązek przewodów w tylnych błotnikach, ówcześnie zdejmując tylne koła.

Rys. 25. Rozmieszczenie przewodów pod lewym błotnikiem.

Rys. 26. Rozmieszczenie przewodów pod lewym błotnikiem.

Rys. 27. Rozmieszczenie przewodów pod lewym błotnikiem.

Rys. 28. Rozmieszczenie przewodów pod prawym błotnikiem.

Rys. 29. Rozmieszczenie przewodów pod prawym błotnikiem.
Gdy przeprowadzenie przewodów miałem już za sobą, postanowiłem podłączyć tylne lampy
wraz z gniazdem przyczepy.

Rys. 30. Podłączenie reflektora tylnego.

Żarówki o mocy 21/5 W i gwincie BAY 15d (2szt.) są do świateł pozycyjnych tylnych (5 W)
oraz do świateł hamowania „stop” (21 W). Natomiast żarówki w kierunkowskazach są o mocy
21 W i gwincie BA 15s (4szt.). W mojej instalacji przewód koloru czarnego jest poprowadzony
od czujnika hamowania. Przewód koloru żółtego odpowiada za światła pozycyjne tylne, które
jednocześnie oświetlają tablicę rejestracyjną przez przezroczyste okienko u dolnej części lewej
lampy. Przewód o kolorze zielonym jest poprowadzony od przerywacza kierunkowskazów.
Zielony przewód odpowiada za kierunkowskazy z lewej strony, a przewód o kolorze niebieskim
za kierunkowskazy po prawej stronie.

Rys. 31. Podłączenie reflektora roboczego.
W tym reflektorze zastosowałem żarówkę 35 W z gwintem BA 20s. Przewód żółty jest
przewodem masowy, natomiast przewód zielony jest przewodem plusowym, który zasila
żarówkę z gniazda przyczepy.

Rys. 32. Podłączone tylne złącze.

Rys. 33. Zamontowane złącze tylne na lewym błotniku.

Rys. 34. Podłączone gniazdo przyczepy.
Posiadam rosyjskie gniazdo przyczepy, w którym oznaczenia są inne. Mimo to podłączyłem
gniazdo tak jak należy. Do zacisku 44L podłączamy lewy kierunkowskaz, analogicznie do
zacisku 44P prawy kierunkowskaz, światło hamowania pod zacisk 54, natomiast do zacisku
58L i 58P światła pozycyjne tylne.
Później zająłem się podłączeniem tylnych lamp do instalacji i czujnika ciśnienia oleju.

Rys. 35. Podłączone tylne światła pozycyjne.

Rys. 36. Podłączone oświetlenie zegarów.
Na zdjęciach powyżej są podłączone tylne światła pozycyjne wraz z podłączeniem żarówek do
podświetlania zegarów. Światła są podłączone do zacisku 58 w stacyjce.

Rys. 37. Podłączony czujnik ciśnienia oleju.
Biały przewód wychodzący ze skrzynki bezpiecznikowej jest skierowany do żarówki
sygnalizującej ciśnienie oleju, natomiast druga część tego przewodu idzie od żarówki do
czujnika ciśnienia oleju.

Rys. 38. Podłączona żarówka sygnalizująca ciśnienie oleju.

Rys. 39. Podłączony czujnik ciśnienia oleju.
Po zainstalowanym czujniku ciśnienia oleju, podłączyłem zapalniczkę samochodową, klakson
oraz alternator.

Rys. 40. Podłączona skrzynka bezpiecznikowa.
Przewód czarny wychodzący ze skrzynki bezpiecznikowej jest skierowany do włącznika
światła hamowania. Jeden przewód niebieski wychodzący ze skrzynki bezpiecznikowej
skierowany jest do przycisku sygnału dźwiękowego oraz do zapalniczki samochodowej.
Natomiast drugi niebieski przewód skierowany jest do przerywacza kierunkowskazów.
Wychodzący przewód niebieski z zacisku 54 stacyjki do skrzynki bezpiecznikowej jest
podłączony do końcówek pojedynczych oznaczonymi cyframi 5, 6.

Rys. 41. Przewód niebieski wychodzący ze stacyjki.

Rys. 42. Podłączony przycisk sygnału dźwiękowego.

Czerwony przewód idący od przycisku sygnału dźwiękowego jest poprowadzony bezpośrednio
do zapalniczki samochodowej, natomiast przewód niebieski na którym nie ma koszulki
termokurczliwej idzie prosto do klaksonu.

Rys. 43. Podłączony klakson.
Przewód żółto-zielony, który poprowadzony jest do klaksonu jest przewodem masowym, który
jest przykręcony do mocowania klaksonu. Przewód w czarnej izolacji to w rzeczywistości
przewód koloru niebieskiego. Fabrycznie klakson znajdował się nieopodal odolejacza
powietrza, lecz jest on stosunkowo głośny, więc zdecydowałem się go przenieść na przód
ciągnika zaraz za przednią siatką maski. Sygnał dźwiękowy pobiera dużo prądu z akumulatora
(5 A), dlatego nie należy nadużywać sygnału dźwiękowego.

Rys. 44. Podłączenie żarówki od ładowania akumulatora.
Przewód czarny wychodzący ze stacyjki z zacisku 15 poprowadzony jest do lampki kontrolnej
ładowania akumulatora, natomiast z lampki skierowany jest do alternatora. Tym samym
przewodem dostarczane jest wzbudzenie do alternatora.

Rys. 45. Podłączenie alternatora.
Przewodem czerwonym o wyraźnym przekroju jest ładowany akumulator, dlatego również jest
podłączony pod przewód plusowy przy rozruszniku. Przewodem w czarnej izolacji, jest
doprowadzane wzbudzenie do alternatora, sygnalizując jednocześnie lampką kontrolną
ładowanie akumulatora. Dawniej w ciągnikach i samochodach zamiast alternatorów stosowano

prądnice prądu stałego. Fabrycznie w ciągniku była prądnica P20c o mocy 150 W oraz regulator
napięcia RG15c o maksymalnym prądzie 12 A. Wychodząc ze wzoru na moc P=U*I oraz
podstawiając liczby 12 V*12.5 A=150 W wynika, że prądnica mogła maksymalnie ładować
akumulator o prądzie około 12,5 A. Biorąc pod uwagę pojemność akumulatorów
przystosowanych do tego ciągnika (6 V, 160Ah 2szt. połączonych szeregowo) to ta prądnica
praktycznie ich nie ładowała. Maksymalna moc prądnicy wynosiła 150 W, zatem im niższe
obroty wału korbowego, tym słabiej ładowała akumulator, a przy obrotach jałowych 550/800
ciągnik nie miał ładowania. Instalacja w której była prądnica miała plus na masie, a minus w
przewodach, dlatego zakładając alternator trzeba „obrócić” akumulatory zamieniając
polaryzację z ujemnej na dodatnią w przewodach. Zastosowanie akumulatorów o tak dużej
pojemności (160Ah) miało na celu dłuższe użytkowanie ciągnika bez konieczności ich
ładowania prostownikiem. Słabe ładowanie akumulatora było zrekompensowane dużą
pojemnością akumulatora. Osobiście stosując alternator 14 V, 50 A o mocy 700 W, mogłem
pozwolić sobie na zastosowanie jednego dużo mniejszego akumulatora samochodowego
HOPPECKE o napięciu 12 V, prądzie rozruchowym 680A oraz pojemności 72Ah. Z tym
akumulatorem dzięki zastosowaniu alternatora nie ma najmniejszych problemów z odpaleniem.
Alternator w porównaniu z prądnicą nie wykazuje większych różnic podczas zmiany prędkości
obrotowej silnika, Obroty sięgające 600 czy może 2000 nie mają żadnego znaczenia,
akumulator w każdym momencie pracy silnika jest ładowany. Alternator posiada również
wbudowany regulator napięcia. Wartość napięcia ładowania akumulatora przez alternator
powinna wahać się pomiędzy 13,8 V a 14,5 V.
Kolejnym etapem mojej pracy, było podłączenie przerywacza kierunkowskazów, włącznika
światła hamowania oraz przygotowanie przewodów rozruchowych wraz z akumulatorem.

Rys. 46. Podłączony przerywacz kierunkowskazów.
Przerywacz kierunkowskazów podłączony jest przewodem niebieskim ze stacyjki, natomiast
przewód niebieski wychodzący już z przerywacza skierowany jest do przełącznika
kierunkowskazów. Przerywacz kierunkowskazów jest o mocy 3x21 W+3 W.

Rys. 47. Podłączony przełącznik kierunkowskazów.

W moim przypadku przewód niebieski idący od przerywacza podłączyłem do przewodu
brązowego w przełączniku kierunkowskazu. Ten przewód jest przewodem wspólnym, tzn. że
kierunkowskazy po stronie lewej bądź prawej, zawsze będą się z nim łączyły. W tym
przełączniku nie jestem w stanie stwierdzić, gdzie powinien być podłączony dokładnie przewód
niebieski lub zielony, ponieważ nie widać wewnętrznego połączenia w przełączniku. Widoczne
na zdjęciu dwa przewody, niebieski oraz zielony, łączymy z żarówką kontrolną
kierunkowskazów znajdującą się w wskaźniku podwójnym.

Rys. 48. Podłączona lampka kontrolna kierunkowskazów.
Gdy wszystkie lampki kontrolne miałem podłączone, zrobiłem przewód masowy o kolorze
żółto-zielonym, który doprowadzał masę do wskaźnika podwójnego, licznika motogodzin,
zapalniczki samochodowej oraz do lampki kontrolnej świateł drogowych (długich).

Rys. 49. Przewód masowy wyposażenia tablicy rozdzielczej.

Rys. 50. Podłączony włącznik światła hamowania.
Włącznik może być maksymalnie obciążony prądem 8 A.
Akumulator powinien być utrzymywany w czystości, ponieważ brudna obudowa akumulatora
może przyczyniać się do samoistnego jego rozładowywania, dotyczy to bardziej akumulatorów

obsługowych w których znajdziemy korki wlewowe. Dzieje się tak dlatego, że obudowa może
być ubrudzona elektrolitem przy korkach wlewowych co skutkuje przewodzeniem prądu po
obudowie, więc można sobie wyobrazić minimalne zwarcie między klemą plusową a minusową
akumulatora. Aby sprawdzić czy obudowa naszego akumulatora wymaga wyczyszczenia,
wystarczy wziąć multimetr, ustawić zakres napięcia do 20 V prądu stałego i jeden przewód
miernika podłączyć bezpośrednio do klemy akumulatora, natomiast drugim „przejechać”
wzdłuż obudowy akumulatora. Jeżeli multimetr będzie pokazywał napięcie 5, 7, 9 V to
obudowa akumulatora wymaga wyczyszczenia. Jeśli napięcie będzie stosunkowo niewielkie
0,5 V i podobne to taki wynik jest akceptowalny. Stan naładowania akumulatora można
stwierdzić mierząc jego napięcie. Napięcie naładowanego akumulatora powinno mieścić się w
zakresie 12.5-13 V, poniżej 12.5 V akumulator jest niedoładowany, a blisko 12 V akumulator
jest rozładowany. Lepszą i bardziej precyzyjną metodą sprawdzenia stanu naładowania
akumulatora, bądź jego zużycia jest sprawdzenie gęstości elektrolitu przy pomocy areometru.
Gęstość naładowanego akumulatora powinna wynosić 1.28 G/cm3, wartość 1.2-1.24 G/cm3
oznacza niedoładowanie akumulatora., natomiast 1.15-1.2 G/cm3 oznacza potrzebę
natychmiastowego naładowania akumulatora. niższa gęstość elektrolitu oznacza kompletnie
rozładowany (uszkodzony) akumulator. Zdarzyć się może, że gęstość elektrolitu jest za wysoka
1.285-1.3 G/cm3 wtedy konieczne jest obniżenie jej w taki sposób, że usuwamy część
elektrolitu zastępując go wodą destylowaną. Ciężar właściwy elektrolitu w temperaturze +30
°C powinien wynosić 1.28 G/cm3. Poziom elektrolitu powinien być powyżej płyt od 8-10 mm..
Metoda z wykorzystaniem areometru jest możliwa jedynie w akumulatorach obsługowych.
Jeżeli napięcie dopiero naładowanego akumulatora wynosi poniżej 12.5V oznacza to, że taki
akumulator w niedługim czasie zakończy swój żywot, jest zużyty. Stan zużycia akumulatora
można stwierdzić również za pomocą multimetru, mierząc napięcie akumulatora podczas
uruchamiania silnika, napięcie przy dobrym i sprawnym akumulatorze nie powinno obniżyć się
do wartości poniżej 10 V. Jednak spadek napięcia poniżej 10 V nie oznacza od razu końca
żywota akumulatora, tylko pokazuje, że akumulator nie jest świetnej kondycji. W przypadku,
kiedy napięcie spada poniżej 9 V lub 8 V oznacza to dość mocne wyeksploatowanie
akumulatora.

Rys. 51. Prawidłowa gęstość elektrolitu.

Rys. 52. Oczyszczone miejsce pod przewód minusowy z akumulatora.

Rys. 53. Oczyszczone zaciski klem akumulatora.

Rys. 54. Oczyszczona klema plusowa akumulatora.
Oczywiście klema minusowa, także została oczyszczona.

Rys. 55. Zaprawiony przewód rozruchowy.

Rys. 56. Podłączony akumulator.

Rys. 57. Ułożenie gotowej instalacji.

Rys. 58. Gotowa skrzynka bezpiecznikowa.

Rys. 59. Gotowa instalacja elektryczna.

4. Działanie instalacji elektrycznej.

Rys. 60. Włożony kluczyk do stacyjki.
W tym położeniu nie ma żadnego zasilania odbiornikami w ciągniku.

Rys. 61. Włożony oraz wciśnięty kluczyk do stacyjki w położeniu „0”.
W tym położeniu kluczyka w stacyjce, możliwe jest uruchomienie ciągnika. Zasilanie
doprowadzone jest do przycisku rozrusznika, przełącznika świec żarowych, klaksonu,
kierunkowskazów, światła hamowania, zapalniczki samochodowej oraz do lampek
kontrolnych: ładowania akumulatora i ciśnienia oleju.

Rys. 62. Kluczyk przekręcony na pozycję „1” w stacyjce.
W tej pozycji działa to samo co w pozycji „0” wciśniętego kluczyka oraz oświetlenie
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie wskaźników, reflektorów tylnych, światła pozycyjne
tylne i przednie.

Rys. 63. Działanie świateł pozycyjnych przednich.

Rys. 64. Działanie świateł pozycyjnych tylnych.

Rys. 65. Kluczyk przekręcony na pozycję „2” w stacyjce.
W tej pozycji działa to samo co w pozycji „1” wciśniętego kluczyka. Dodatkowo
działają światła mijania (krótkie).

Rys. 66. Działanie świateł mijania.

Podczas świecenia się świateł mijania, warto zaznaczyć, że oświetlona jest jedynie
górna część reflektora.

Rys. 67. Kluczyk przekręcony na pozycję „3” w stacyjce.
W tym położeniu kluczyka w stacyjce działa to samo co w pozycji „2” wciśniętego
kluczyka. W tej pozycji załączają się światła drogowe (długie) wraz z lampką kontrolną
świateł drogowych.

Rys. 68. Działanie świateł drogowych.
Przy światłach drogowych oświetlany jest cały reflektor, zapala się drugi żarnik w
żarówce.

Rys. 69. Działanie światła hamowania.

Rys. 70. Działanie lampki kontrolnej kierunkowskazów.

Rys. 71. Działanie kierunkowskazów przednich i tylnych.

Rys. 72. Napięcie ładowania alternatora na obrotach jałowych.

Rys. 73. Działanie reflektora roboczego.

5. Podsumowanie końcowe.
Wykonanie samodzielnie takiej instalacji może wiele nas nauczyć, nie tylko z samego
zakresu podłączenia urządzeń, ale także istoty ich działania. Ponadto możemy nauczyć się
czynności typowo technicznych takich jak: zaprawianie końcówek na przewodach, dorabianie
przewodów, lutowanie. W takiej pracy nie wolno zapominać o zasadach BHP, ponieważ
bezpieczeństwo jest najważniejsze, by móc w pełni cieszyć się z wykonywanej pracy.

