
Naprawa klapek kolektora ssącego i czyszczenie silniczka 
krokowego w Fordzie Mondeo Mk3 

 
Wielu uŜyszkodników Forda Mondeo w benzynowych wersjach, skarŜy się na klekotanie 
dochodzące z okolic kolektora ssącego, zazwyczaj spowodowane jest ono zuŜyciem 
mosięŜnych tulei będących ułoŜyskowaniem dla klapek znajdujących się w kolektorze ssącym 
( regulują ilość dostarczanego powietrza do silnika w zaleŜności od obrotów silnika ). JeŜeli 
draŜni Cię to bardzo mocno, moŜesz temu zaradzić odłączając klapki, przez co pozostaną na 
stałe otwarte. Jako Ŝe jeŜdŜę juŜ tak kilka miesięcy, wiem Ŝe nie powoduje to wzrostu 
spalania, ani spadku dynamiki silnika. 
 
Do odłączenia klapek nie będzie potrzebne nic poza niewielkim blachowkrętem lub jemu 
podobną śrubką, odrobiną chęci, śrubokrętem i 10cioma minutami wolnego czasu. JeŜeli 
masz czasu odrobinę więcej, wówczas moŜna teŜ przeczyścić silniczek krokowy znajdujący 
się nieopodal. By podołać drugiemu zadaniu potrzebujemy jeszcze WD40 i smar litowy w 
spray'u oraz klucz nasadowy o rozmiarze 8mm. 
 
By dobrać się do wyŜej wymienionych, naleŜy zdjąć plastikową osłonę z silnika - robimy to 
poprzez energiczne pociągnięcie jej w kaŜdym z czterech rogów. Do osłony są 
przymocowane dwa uchwyty na węŜyki ( prawy górny róg osłony ) - wypinamy je w sposób 
dowolny :). By sprawdzić czy dźwiękiem nas denerwującym jest na 100% dźwięk klapek 
kolektora ssącego musimy odpalić silnik i zdjąć węŜyk zaznaczony na rysunku numerem 1.  
 

 
 



JeŜeli po zatkaniu króćca, na który był nasunięty węŜyk dźwięk ustaje, wówczas mamy 
winnego. W otwór króćca wkręcamy naszą śrubkę/blachowkręt, waŜnym jest by jego średnica 
była taka jak otworu w króćcu. Na to nakładamy rurkę i cieszymy się ciszą :).  
JeŜeli nie chcemy bawić się w silniczek krokowy, wówczas zakładamy osłonę silnika na 
swoje miejsce i moŜemy uznać pracę za zakończoną. 
Jeśli jednak postanowimy zająć się teŜ krokowcem ( numer 2 na rysunku ), wówczas 
wykręcamy dwie śruby go mocujące ( 8mm ), odłączamy wtyczkę i trzymamy delikwenta w 
ręce. Dobrym pomysłem jest dokładne zalanie go wewnątrz WD40, a następnie 
wyczyszczenie dobrą szmatką/patyczkiem do uszu. Na sam koniec psikamy duŜo smaru 
litowego i czekamy aŜ wszystko spenetruje. Po całej akcji, usuwamy jego nadmiar. Całość 
wkładamy na miejsce upewniając się Ŝe uszczelka która została w kolektorze ssącym jest 
wciąŜ na swoim miejscu, a powierzchnie styku silniczka z kolektorem są wolne od 
zanieczyszczeń. 
U mnie objawem zacinania się silniczka jest to iŜ samochód gaśnie zaraz po zapaleniu, potrafi 
tak zrobić nawet ze trzy razy zanim zacznie działać normalnie. Po wyczyszczeniu mam 
spokój. 
 
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam na Autokącik, tam udzielę wszelkich dodatkowych 
informacji. 
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