Servisne informacije
Dvomasni vztrajnik (ZMS)
Hrup pri zagonu motorja, med vožnjo ali
pri ugašanju motorja
Nenavaden hrup pri zagonu motorja, med vožnjo ali pri ugašanju motorja se pogosto povezuje z
morebitno okvaro dvomasnega vztrajnika (ZMS).
Vendar pa hrup povzročajo viri napak na periferiji dvomasnega vztrajnika.
Hrup pri zagonu motorja

Sl. 1: Povezava mase pred čiščenjem: slab kontakt

Sl. 2: Povezava mase po čiščenju: dober kontakt

Morebitne težave:
 Hrup (npr. rožljanje, ropotanje itd.) na območju dvomasnega vztrajnika/sklopke/gonila pri zagonu
motorja.
 Postopek zagona traja dlje kot običajno.
 Neposredno po zagonu motor ne teče enakomerno.
Visok upad napetosti pri zagonu motorja povzroči izpad elektronskih komponent in
povzroči vnose v pomnilniku napak.
Možni vzroki napake:
 Akumulator ni dovolj napolnjen, je poškodovan ali okvarjen.
 Visoki prehodni upori na električnih priključkih v tokokrogu zaganjalnika in generatorja.
 Zaganjalnik poškodovan ali okvarjen. Kolektor umazan zaradi premajhnega vhodnega toka.
Zaganjalnik ne dosega več števila vrtljajev, ki ga proizvajalec vozila predpisuje za zagon
motorja (> 300 min-1). Motor se zažene s premajhnim številom vrtljajev zaganjalnika in
tako povzroči premočne tresljaje na območju dvomasnega vztrajnika. V daljšem
časovnem obdobju ti tresljaji privedejo do izpada komponente.
Možna odprava:
 Preverite stanje akumulatorja. Akumulator po potrebi napolnite ali zamenjajte.
 Preverite električne spoje med akumulatorjem, zaganjalnikom, generatorjem in karoserijo. Električne
spoje po potrebi očistite (npr. s pomočjo kovčka za čiščenje Technolit) ali jih nadomestite.
 Električne priključke privijte z zateznim momentom, ki ga predpisuje proizvajalec vozila, in jih
zaščitite pred korozijo.
 Preverite stanje zaganjalnika. Zaganjalnik po potrebi servisirajte ali zamenjajte.
Čiščenje električnih spojev v tokokrogu zaganjalnika in generatorja zmanjša izgube
napetosti in izboljša vhodni tok zaganjalnika. Umazani kolektor zaganjalnika se po nekaj
poskusih zagona osvobodi umazanije. Število vrtljajev zaganjalnika znova doseže
vrednost, ki jo predpisuje proizvajalec vozila (> 300 min-1).
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Dvomasni vztrajnik (ZMS)
Hrup pri zagonu motorja, med vožnjo ali
pri ugašanju motorja
Hrup med vožnjo

Sl. 3: Element sistema tlačilka-šoba zoglenel

Morebitne težave:
 Rožljanje ali trzanje pri pospeševanju ob visoki obremenitvi motorja.
 Motor ne teče enakomerno.
 Nezadostno blaženje tresljajev motorja povzroča hrup iz območja menjalnika.
Pri ottovih motorjih lahko pride tudi do prekinitev zgorevanja.
Pri dizelskih motorjih lahko pride do nepravilnosti na področju regulacije prostega teka.
Možni vzroki napake:
 Ottovi motorji: napake pri mešanici, v vžigalnem sistemu itd.
 Dizelski motorji: zogleneli elementi črpalke za vbrizgavanje, napake v sistemu za vbrizgavanje itd.
 Vožnja z izjemno nizkim številom vrtljajev.
Možna odprava:
 Popravite sistem za vbrizgavanje.
 Popravite vžigalni sistem.
 Preverite stanje programske opreme in jo po potrebi posodobite.
 Vozilo vozite v skladu z navodili za uporabo proizvajalca vozil.
Skupaj s stranko izvedite diagnostično poskusno vožnjo (stranka naj vozi).
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Hrup pri ugašanju motorja

Sl. 4: Loputa povratnega ventila izpušnih plinov (AGR-ventil) zoglenela

Morebitne težave:
 Hrup (npr. rožljanje) ali naknadni tresljaji pri ugašanju motorja.
 Kratek, močan udarec na območju dvomasnega vztrajnika/sklopke/menjalnika pri ugašanju motorja.
 Žvenketanje ali rožljanje na področju menjalnika.
Možni vzroki napake:
 Oskrba ustavljalne lopute s podtlakom ni zadostna.
 Ustavljalna loputa je mehansko blokirana.
 Povratni ventil izpušnih plinov (AGR-ventil) je zataknjen ali zoglenel.
Nezadostno preprečevanje dovoda zraka pri ugašanju motorja iz konstrukcijskih razlogov
privede do nadaljnjega stiskanja vzmeti v dvomasnem vztrajniku. Tako pride do tresljajev pri
ugašanju motorja in zaradi teh tudi do hrupa v prenosniku moči.
Možna odprava:
 Preverite sistem podtlaka in ga po potrebi popravite.
 Mehanske sklope preverite glede prostega gibanja in delovanja ter jih po potrebi zamenjajte.
Preverite električne ustavljalne lopute in AGR-ventile s primerno diagnostično napravo.
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