Service information
Tomassesvinghjul (ZMS)
Støj når motoren startes, når der køres,
eller når motoren slukkes
Mærkelige lyde når motoren startes, når der køres, eller når motoren slukkes, bliver ofte sat i forbindelse
med en mulig defekt af tomassesvinghjulet (ZMS).
Dog forårsages støjen af fejlkilder i tomassesvinghjulets periferi.
Støj når motoren startes

Fig. 1: Stelforbindelse før rengøring: Dårlig kontakt

Fig. 2: Stelforbindelse efter rengøring: God kontakt

Mulige reklamationer:
 Støj (det klaprer og ryster f.eks.) fra ZMS/kobling/gear, når motoren startes.
 Starten tager længere tid end normalt.
 Lige efter start kører motoren uroligt.
Stort spændingsfald når motoren startes, forårsager svigt af de elektroniske komponenter,
og medfører registreringer i fejlhukommelsen.
Mulige fejlårsager:
 Batteriet er enten ikke tilstrækkeligt opladet, beskadiget eller defekt.
 Høje overgangsmodstande på de elektriske tilslutninger i strømkredsen fra starter og generator.
 Starteren er beskadiget eller defekt. Kollektoren er tilsmurt pga. for lavt strømforbrug.
Starteren opnår ikke mere de af producenten foreskrevne omdrejningstal, som kræves for
at starte motoren (> 300 min-1). Motoren starter med et for ringe startomdrejningstal og
forårsager derfor for store svingninger i området omkring ZMS. Svingningerne medfører,
at komponenten svigter efter et godt stykke tid.
Mulig afhjælpning:
 Kontroller batteriets tilstand. Oplad evt. batteriet eller udskift det.
 Kontroller de elektriske forbindelser mellem batteri, starter, generator og karrosseri. Rens evt. de
elektriske forbindelser (f.eks Technolit rengøringskuffert) eller udskift dem.
 Spænd de elektriske tilslutninger med det tilspændingsmoment, som køretøjsproducenten har
foreskrevet og beskyt mod korrosion.
 Kontroller starterens tilstand. Vedligehold starteren eller udskift den.
Rengøringen af de elektriske forbindelser i strømkredsen på starter og generator
minimerer spændingstabet og forbedrer starterens strømforbrug. Starterens tilsmurte
kollektor brænder sig fri, når den er blevet startet et par gange. Starterens omdrejningstal
opnår igen den af bilproducentens foreskrevne værdi (> 300 min-1).
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Service information
Tomassesvinghjul (ZMS)
Støj når motoren startes, når der køres,
eller når motoren slukkes
Støj ved kørsel

Fig. 3: Pumpe-dyse element afgasset

Mulige reklamationer:
 Det klaprer og rykker ved acceleration under høj motorbelastning.
 Motoren kører uroligt.
 Utilstrækkelig dæmpning af motorsvingningerne forårsager støj fra gearkassen.
Ved benzinmotorer kan der forekomme fejltændinger.
Ved dieselmotorer kan der forekomme symptomer i tomgangsreguleringen.
Mulige fejlårsager:
 Benzinmotorer: Fejl i karboratoren, i tændingssystemet osv.
 Dieselmotorer: Afgassede indsprøjtningselementer, fejl i indsprøjtningssystemet osv.
 Kørsel med ekstremt lavt omdrejningstal.
Mulig afhjælpning:
 Istandsættelse af indsprøjtningssystem.
 Istandsættelse af tændingssystemet.
 Kontroller softwareversionen og aktualiser om nødvendigt.
 Kør bilen iht. producentens driftsvejledning.
Gennemfør en prøvekørsel sammen med kunden for at foretage en diagnose (kunden skal
køre).
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Service information
Tomassesvinghjul (ZMS)
Støj når motoren startes, når der køres,
eller når motoren slukkes
Støj når motoren standses

Fig. 4: EGR-ventilens spjæld er afgasset

Mulige reklamationer:
 Støj (f.eks. klapren) eller eftersvingning, når motoren standses.
 Kort, hårdt slag fra ZMS/kobling/gear, når motoren standses.
 Det rykker og rasler fra gearkassen.
Mulige fejlårsager:
 Stopspjældets undertryksforsyning er ikke tilstrækkelig.
 Stopspjældet er mekanisk blokeret.
 EGR-ventilen hænger eller er afgasset.
Utilstrækkelig hindring af lufttilførsel ved standsning af motoren fører konstruktivt til en
yderligere komprimering af fjedrene i ZMS. Det forårsager svingninger, når motoren standses,
og dermed støj i drivstrengen.
Mulig afhjælpning:
 Kontroller undertryksystemet og istandsæt det om nødvendigt.
 Kontroller, om de mekaniske komponenter roterer frit og deres funktion, udskift dem om nødvendigt.
Kontroller de elektriske stopspjæld og EGR-ventiler med et egnet diagnoseapparat.
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