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Regeneracja mechanizmu wycieraczek przednich Astra G/II 
 
 
Na podstawie: 
http://astra-g.pl/viewtopic.php?p=114825#p114825 
http://astra-g.pl/viewtopic.php?p=114630#p114630 

 
 
Pacjent: kombolot ulmiego 
 
Przyczyna: 
Wycieraczki nie są dociskane do szyby z odpowiednią siłą przez co woda lub płyn do 
spryskiwaczy nie jest całkowicie zgarniany przez gumę wycieraczek. 
 
Diagnoza: 
Wyrobiony mechanizm wycieraczek, a dokładnie otwory/tuleje w których znajdują sie sworznie 
do których przykręcone są ramiona wycieraczek. 
Ramie wycieraczki porusza się na boki w miejscu osadzenia sworzni, lub wyczuwalny jest 
znaczny luz w każdą stronę. 
 
Winowajca: 
W zasadzie winowajcą jest stop metalu (aluminium czy coś podobnego) z którego jest 
wykonany element w którym to znajdują się otwory/tuleje mocujące sworznie. Jest on na tyle 
miękki, że z biegiem czasu po prostu się wyciera. 
 
Potrzebne narzędzia: 
- nasadowa 13 do odkręcenia ramion wycieraczki 
- nasadowa 8 (najlepiej z przedłużeniem) do odkręcenia mechanizmu wycieraczek 
- cienki płaski śrubokręt do wypięcia (wysunięcia) zawleczek 
- wiertło 14 do metalu 
- imadło 
- młotek 
- WD-40, lub jakiś inny środek penetrujący (gdyby nie chciały odkręcić się śruby przy 
ramionach) 
- ewentualnie suwmiarka do zmierzenia głębokości wywierconego otworu 
 
Potrzebne części: 
- 2 tuleje rozrusznika do fiata 126p 
- ewentualnie 2 zawleczki gdyby stare się zgubiły, albo ich nie było (ale to dla rozrzutnych) 
 
Czas: około 1,5h – chyba że wyjdzie coś niespodziewanego :p 
 
 
Serdeczne podziękowania dla kolegi ulmi za udostępnienie garażu i pacjenta do reanimacji, 
oraz dla kolegi hadzii123 za podsunięcie pomysłu. 
 
Opracowanie i foto: adaśko, pomoc: ulmi    - astra-g.pl 
 
 



Copyright (C) adaśko & ulmi – astra-g.pl v1.0     Strona 2 z 7 

 

W pierwszej kolejności przystępujemy do demontażu ramion wycieraczek. W tym celu ściągamy 
najpierw plastikową osłonę, która zasłania dojście do śrub mocujących ramiona wycieraczek. 
Następnie kluczem nasadowym 13 odkręcamy śrubę mocującą ramie wycieraczki (1). Teraz 
zostaje nam tylko wyciągnąć ramię. Trzeba użyć siły, troszkę poruszać bo ramie mocno siedzi. 
 

 
 

Podnosimy maskę silnika i demontujemy gumę uszczelniającą komorę silnika (1 - u nas już 
zdemontowana), oraz gumę (2) która znajduje się miedzy szybą a plastikową osłoną. 

 

 
 
Następnie wyciągamy osłonę podnosząc ja do góry. W tym miejscu należy uważać ponieważ 
pod spodem jest podpięty waż do spryskiwaczy. Węża nie trzeba odpinać, osłonę kładziemy na 
silniku. Waż jest na tyle długi że odkryjemy cały mechanizm wycieraczek. 
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Naszym oczom ukazuje się cały mechanizm wycieraczek. Odpinamy złącze od silnika 
wycieraczek (1) i odkręcamy nasadową ósemką 4 śruby mocujące mechanizm (2). 
 

 
 
Wszystko ładnie nam wyszło, więc przystępujemy do demontażu zawleczki (1). Bez problemu 
wyciągniemy ją cienkim płaskim śrubokrętem. Dobrze jest przytrzymać zawleczkę żeby nam nie 
wystrzeliła. (My demontowaliśmy ją wcześniej, ale lepiej zrobić to jak się wyciągnie mechanizm) 
Wyciągamy podkładkę i sworzeń mocujący wycieraczkę ładnie wypada (w końcu ma spory luz). 
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Poniżej widać jak bardzo otwory są wyrobione. Sworznie praktycznie „latają” w otworach. 
 

 
 
Po wyciągnięciu sworzniów widzimy jak bardzo otwory są wytarte, w szczególności ten po 
prawej. (Jest to wycieraczka od strony kierowcy.) 
 

 
 
Teraz przystępujemy do reanimacji otworów. Mamy dwie możliwości. Albo tuleje wsadzimy 
od góry albo od spodu. W naszym przypadku zarówno dół i góra były tak wyrobione, że 
postanowiliśmy montować od góry. (Mimo wszystko polecam montaż od góry.) 
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Mocujemy teraz mechanizm w imadle i delikatnie spiłowujemy (wyrównujemy) górną cześć 
otworu. Poniżej foto bez spiłowania (na dalszych fotkach widać już po spiłowaniu). Dzięki 
spiłowaniu powierzchnia jest płaska i lepiej „złapać” pion przy rozwiercaniu. 
 

 
 
Otwór delikatnie rozwiercamy wiertłem 14, należy zwrócić uwagę żeby otwór rozwiercić idealnie 
(w miarę) prosto bo jak otwór rozwiercimy pod kątem to później będzie problem z 
zamocowaniem sworznia w otworze. 
 

 
 
 
 
UWAGA: 
Otwór należy rozwiercić tylko na głębokość tulejki nie na wylot. Do 
tego celu posłuży nam suwmiarka, która zmierzymy głębokość frezu. 
 
Rozwiercenia należy dokonać starannie i wolno. Rozwiercamy na 
małych obrotach. Przed rozwierceniem sprawdźmy czy wiertło obraca 
się prosto. 
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Po rozwierceniu czyścimy otwór z opiłków. Nam przy wierceniu ukazał się kawałek tulejki (1) 
która pewnie była gdzieś na górze, ale z racji zużycia otworu nie byłem w stanie określić jej 
pierwotnego położenia :) – pewnie była na górze :p 
 

 
 
W uprzednio przygotowany otwór wsadzamy tulejkę. Tuleja jest samosmarująca więc nie trzeba 
dawać samaru do środka, można ewentualnie dosłownie odrobinkę smaru miedziowego 
zaaplikować żeby sworzeń ładnie wszedł. 
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Jeśli otwór rozwierciliśmy zgodnie z wcześniejszymi uwagami to tulejka powinna wejść z 
delikatnym oporem. Poniżej wdziać wsadzoną tulejkę i spiłowaną/ wyrównaną górną cześć 
otworu. 
 

 
 
 
Na końcu czyścimy dokładnie papierem ściernym 
sworzeń, do takiego stopnia żeby świecił się jak 
pieskowi jąderka :p Czyli starannie cały syf trzeba 
spolerować żeby tulejka wchodziła bez problemu na 
sworzeń. 
 
Jeśli wszystko zostało dobrze zrobione to sworzeń 
wejdzie bez problemu. Zakładamy podkładkę, zawleczkę 
i zabieramy się za drugą stronę. 
Jeśli ktoś zgubił zawleczkę lub cokolwiek z nią zrobił to 
bez problemu można dopasować i zamontować taką jak 
na poniższej fotce. (Zakładamy ją wtedy od góry.) 
 
 
 
Po zabiegu montujemy 
wszystko w kolejności 
odwrotnej. Regulujemy 
wycieraczki i cieszymy się 
sprawnymi ładnie 
zbierającymi 
wycieraczkami. 
 
 
 
Serdeczne podziękowania dla kolegi Ulmi za udostępnienie garażu i pacjenta do operacji, oraz 
dla kolegi hadzii123 za podsunięcie pomysłu 
 
Opracowanie i foto: adaśko, pomoc: ulmi    - astra-g.pl 


