
Spouštěče
Účel 
- spuštění spalovacího motoru, musí být roztočen na takovou rychlost otáčení, při které probíhá
   spalovací proces tak, aby stačil mechanickým výkonem nejen překonávat odpory motoru, ale   
   současně ho i urychlovat
- musí překonat všechny síly, působící proti roztáčení

- třecí síly + ventilační síly + pohon pomocných zařízení + urychlení setrvačných hmot,
- síly související s pracovním cyklem – komprese + expanze.

Základní parametry
- jmenovité napětí: 12V – os.+ střední auta, traktory; 24V – těžká nákl. auta;
           48V – stacionární motory a kolejová vozidla,
- výkon: 150-800 W - jednostopá, bez vysouvání pastorku; 0,5 - 1,5 kW - os. aut.; 
      2-5 kW stř. aut., traktory; 4,4-8 kW - těžké nákl. aut., >8 kW - stacionární, drážní, lodní,
- spouštěcí otáčky- NE otáčky spouštěče, ale otáčky setrvačníku spal. motoru:

- 40-150 ot/min - zážehové a vznětové s přímým vstřikem,
- 80-200 ot/min - vznětové s nepřímým vstřikem,

- převod mezi spouštěčem a spal. motorem - převod dopomala
  - běžné spouštěče  1/8-16 - spouštěč 1200 - 2000 ot/min
  - spouštěče s vloženým převodem - 1/3,33 - spouštěč 4000 - 8000 ot/min
Typy - elektromotory, sunutí, stlačený vzduch, pomocný zážehový motor, inerční spouštěče,
- stejnosměrné elektromotory - nejčastější spouštěče,
   stator (budící vinutí Lb) + rotor (pracovní vinutí Lr přes komutátor),
- derivační - Lb a Lr  - paralelně - nepoužívá se - špatná pracovní charakteristika,
- sériové - Lb a Lr  - sériově - max. točivý moment při rozběhu - vhodný pro spouštěče,
- s permanentními magnety - jednoduchý, málo používaný, vysokootáčkový s redukčním převodem,
- kompaudní - dvě statorová vinutí Lb1 a Lb2 -  Lb1 v sérii s Lr a  Lb2 paralelně Lr - pro výkonné
  spouštěče vznětových motorů.
Princip sejnosměrného elektromotoru  
- je-li vodič, kterým prochází proud, umístěn v jiném mag. poli, budou se tato 2 pole vzájemně
   ovlivňovat - vodič je v mag. poli vychylován,
- komutátor - zajišťuje, aby smyčkou rotoru tekl proud stále stejným směrem = napájení smyčky
  pomocí 2 (reálně více) oddělených, vzájemně odizolovaných segmentů (komutátor), při pootočení
  o 180° dojde k přepólování smyčky => otáčení  smyčky - rotoru 



Konstrukce spouštěče
- požadavky
  - pokud není v činnosti pastorek mimo záběr s ozubeným věncem na setrvačníku,
  - zajištění dokonalého zasunutí pastorku do setrvačníku,
  - v plném záběru přenesení celého točivého momentu, ochrana před zpětným zážehem,
  - pastorek zcela zasunut během celé doby spouštění, 
  - po rozběhu motoru automatické uvolnění spojení,
  - po vypnutí spouštěče se pastorek vrací do klidové polohy a spouštěč se zastaví,
  - nejmenší přípustný výkon spouštěče je dán nejnižší rychlostí otáčení a momentem, který je nutný 
    k protáčení motoru při nejnižší předpokládané teplotě, min. teplota - os. aut. -28°C,
  - minimální životnost - os. aut. - 45000 spuštění, min. nároky na údržbu a opravy,
- základní části 
1. stator - bezešvá ocelová trubka,
2. pólové nádstavce - mag. měkký materiál, pravidelné 

střídání polarity,
3. statorové vinutí - na každém pólovém nádstavci pár 

závitů plochého obandážovaného Cu vodiče velkého 
průřezu (proudová hustota >20 A/mm2), konce vinutí 
připojeny ke kartáčům,
- počet pólů: 2 - nepoužívá se; 4 - nejrozšířenější; >=6 - 
velké výkony, dynamospouštěče; 

4. rotor (kotva) - ze vzájemně odizolovaných 
dynamoplechů (křemíková ocel),

5. rotorové vinutí - v drážkách rotoru, konce vinutí 
připájeny k lamelám komutátoru,
skládá se z 1 otevřené smyčky vodiče velkého průřezu, 

6. komutátor - na hřídeli rotoru, složen z lamel z tvrdé 
Cu, mění směr proudu v rotorových cívkách, ↑volnoběžka↑

7. hřídel rotoru - v kluzných samomazných ložiscích, 
uložených ve víkách,

8. držák kartáčů - volný pohyb kartáčů, bez zbytečné vůle,
9. kartáče - grafitové s Cu práškem (lepší elektrická i tepelná 

vodivost), přivádějí proud přes komutátor do vinutí rotoru, 
většinou 4 póly pootočené o 90°,

10. přítlačná pružina - přítlak kartáčů - 10-16 N, větší síla = 
větší mechanické opotřebení, menší síla = jiskření - opalování,

11. komutátorové víko - nese držák kartáčů,
12. břemenové víko - uloženo ložisko pro prodloužený konec 

hřídele rotoru s volnoběžkou a pastorkem 
18.  volnoběžka - zabraňuje přenosu točivého momentu z 

motoru na spouštěč, vnitřní plocha věnce je opatřena  svěrnými 
dutinami s válečky, na něž působí pružina.
Když se motor rozběhne = pastorek s jádrem rychleji 
než věnec => válečky vytlačeny ze záběru proti pružině  => 
přerušen přenos točivého momentu.
Používají se pro spouštěče malých a středních výkonů.

Momentová spojka  (pro spouštěče velkých výkonů)
- unašeč spojen s hřídelí kotvy a pastorku (zde pohybový závit s 
přítlačnou maticí na čepu). V drážkách unašeče a matice kovové 
axiálně posuvné lamely přitlačované předpruženou pružinou.  

↑momentová spojka↑



Druhy spouštěčů (konstrukční hledisko)
- s výsuvným pastorkem - nejrozšířenější - 0,5 - 15 kW
  - jednostupňové 

Zasouvání pastorku - zasouvací pouzdro (s 
volnoběžkou) je po strmých drážkách zasunuto 
zasouvací pákou, která je přitahovaná posuvným 
jádrem elektromagnetu s vtahovacím/přidržovacím 
vinutím, čelní plochy zubů pastorku a věnce jsou 
sraženy, plné výkon(otáčky) až po zasunutí do 
předepsané hloubky a sepnutí kontaktního můstku K.
Nenarazí-li zuby pastorku na zuby ozubeného věnce, 
zasune se pastorek na předepsanou vzdálenost a 
spouštěč otáčí klikovým hřídelem.
Narazí-li zuby pastorku na věnec, posun pastorku se zastaví, ale zasouvací páka dále tlačí na 
přítlačnou pružinu => roztočení rotoru a zaskočení zubů.
Vytažení pastorku - rozpojení spínačů => zánik elmag. pole => vratná pružina odtlačí zasouvací 
páku, volnoběžka přeruší přenos točivého momentu, brzdová příruba zbrzdí kotvu, kontaktní 
můstek se vrátí do základní polohy a kontakty přívodu proudu do spouštěče se rozpojí.
Dvojitá vysouvací objímka - usnadňuje vytažení pastorku a minimalizuje možnost zaseknutí.

  - dvoustupňové - do 3 kW - sériové, nebo kompaudní motory s momentovou spojkou,
liší se způsobem 
zasouvání pastorku - 
hřídel pastorku je uvnitř 
hřídele kotvy a jeho 
povysunutím pomocí 
zasouvací tyče, dojde 
přes momentovou 
spojku k přenosu 
točivého momentu, při 
zasouvání snížené 
otáčky motoru, plné 
otáčky teprve při 
uvolnění západky a 
sepnutí kontaktního 
můstku

  - dvoustupňový 
kompaudní - liší se v 
konstrukci spínacího 
můstku - postupné 
spínání motoru

- s výsuvnou kotvou - vysouvání pastorku docíleno vysunutím celé kotvy spouštěče, veškerá vinutí 
(3) na statoru = odpadá zasouvací elektromagnet, nutný široký komutátor, základní polohu 
udržuje vratná pružina,

- Bendix - využívali vlastní moment setrvačnosti pastorku a pohyb do šroubovici, poruchové,
- s vnitřním převodem - menší, lehcí, otáčky spouštěče až 8000 ot/min => vyšší účinnost, vyšší 

zahřívání = pájet tvrdou pájkou, nebo svařovat,
  - planetovým převodem - mezi rotorem a vysouvacím ústrojím, pastorek a rotor v jedné ose,
  - čelním převodem - ozubení rotoru dosedá na ozubení volnoběžky a přenáší na zasouvací 

pouzdro, hřídel pastorku je v zasouvacím pouzdru uložena na šroubových drážkách,
- s buzením permanentním magnetem - pólové nádstavce jsou nahrazeny feritovými magnety  => 

jednodušší konstrukce - Bosch,
- integrované systémy = spouštěč + zdroj
  - dynamospouštěč - velká hmotnost, malá účinnost, přímé propojení s klikovým hřídelem, 

nepoužívají se, 
  - spouštěč-alternátor - kombinace střídavého motoru a alternátoru, vinutí na statoru, rotor 

setrvačník s permanentním magnety, umístěno na klikové hřídeli, mezi motorem a převodovkou, 
tichý start, žádné mechanické opotřebení - nutné řízení elektronikou, možný systém Start-Stop.



Přídavné relé pro spouštěcí systémy
- přepínač akumulátorových baterií - pro výkonnější spouštěče se volí dočasné zdvojnásobení 

napětí, aby došlo ke snížení proudu protékajícího vodiči spouštěče, vozidlo vybaveno 2x 
akumulátory,
- při normálním provozu akumulátory zapojeny paralelně => 12V, (+ na +; - na -)
- při spouštění se akumulátory propojí sériově => 24V, (+ na -)
  k přepnutí slouží elektromagnetické relé

- zablokování spouštění - není-li možná kontrola, je nutno zařadit relé pro odpojení spouštěče v 
případě, že motor běží, dobíhá, došlo k chybnému startu,

- opakované spuštění - odpojují spouštěč nedojde-li k správnému zasunutí pastorku, u těžkých 
automobilů s výsuvnou kotvou, nebo 2stupňové s výsuvným pastorkem, 

- kombinované = zablokování spouštění(má vyšší prioritu) + opakované spouštění

Údržba
- kontrola svorek (přechodové odpory), kontrola uhlíků + přítlačná pružina (lehce posuvné + 

dostatečná délka = výměna, když jsou horní konce v úrovni vodítek),
- komutátor - lesklý povrch bez znatelných rýh, nebo vypálených míst,

velké rýhy = demontáž + přetočení na soustruhu,
malé rýhy = jemné smirkové plátno,
vystouplá izolace mezi komutátorovými lamelami = prohloubení na 0,4-0,8 mm pilkou na kov,

- volnoběžka - nesmí při záběru proklouznout, poškozený pastorek se mění i s volnoběžkou,
- kluzné ložisko - vůle 0,2 mm, axiální 0,7 - 1,3 mm,
Kontrola
- závady spouštěčů - zkrat mezi závity, zkrat vinutí na kostru, přerušené vinutí - viz. alternátor,

kontrola izolace kladných uhlíků,
- kontrola po opravě - na zkušební lavici, za studena při 20°C

- dosažení výkonu (měří se U a I) při předepsaných otáčkách,
- chod na prázdno - kontrola dosažení předepsaných otáček a proudů, spínač musí sepnout i při 
poklesu napětí o 25% a zůstat sepnutý i při poklesu o 45% jmenovitého napětí,
- dosažení předepsaného záběrového momentu - max. 3 s (silně se zahřívá) měří se U a I a brzdí 
se zkušební setrvačník.
Nedosáhne-li se předepsaných hodnot je spouštěč vadný.


