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Önsöz

MAHLE, otomotiv endüstrisinde motor bileşenleri
ve sistemlerinin en önemli geliştirme partnerlerinden ve üreticilerinden biridir.

İçindekiler

Aynı yüksek kalite standartları, Aftermarket için yedek parça
üretiminde de uygulanmaktadır.
Üretim sürecinde ve sonrasında gerçekleştirilen çok sayıda

MAHLE mühendisleri, motor ve araç üreticileri
ile ortaklaşa çalışarak, dünya çapında en yüksek
kalitede ürünler üretmektedir.

denetim işlemi, MAHLE ürünlerinin değişmeyen yüksek kalite
seviyesini güvence altına almaktadır. Uygulamada beklenmedik
arızalar meydana gelirse, bunların nedeni çoğunlukla motorun
çevresinden kaynaklanmaktadır. Kullanım ve montaj hataları
veya uygun olmayan ekipmanlar da arıza nedenleri arasında
sayılmaktadır.
Bu broşürde tipik hasar belirtileri derlenmiştir. Broşür, hasarların
nedenini göstermekte ve bu tür hasarların gelecekte önlenmesine
yönelik ipuçları vermektedir. Bu sayede olası hasar nedenlerini
aramanın kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Bu bilgiler ürünlerimizin uzun süreli ve güvenilir bir şekilde çalışmasına ve dolayısıyla
buna uygun motor hizmet ömrüne katkıda bulunmaktadır.
Buna ek olarak uzmanlarımız, açıklaması bu broşürün kapsamını
aşacak karmaşık hasar süreçleriyle de karşı karşıya kalmaktadır.
Ürünlerimizde sebebi anlaşılmayan bir hasar vakasıyla karşılaşıl-
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Marş motorunun yapısı
ve çalışma prensibi
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Marş motorunun görevi, içten yanmalı motoru çalıştırmaktır.

marş işlemi sonlandırılır. Bunun için manyetik şaltere ateşleme

Bunun için manyetik şaltere ateşleme şalteri tarafından enerji

şalteri tarafından artık enerji verilmez. Demir çekirdek şimdi bir

verilir. Manyetik şalter, bir mekanizma (ayırma çatalı) aracılığıyla

yay aracılığıyla başlangıç konumuna geri getirilir. Bu sırada kon-

marş motorunun pinyon dişlisini volan diskinin dişli çerçevesi

tak köprüsü açılır, bu da marş motorunun artık enerji almamasını

ile kavrama pozisyonuna getiren demir çekirdeği (selenoid pis-

sağlar. Marş motoru pinyon dişlisi aynı şekilde başlangıç konu-

tonu) çeker. Demir çekirdek aynı zamanda kaldırma hareketinin

muna geri döner. Marş işleminin sonlandırılması sırasında motor

sonunda marş motorunu çalıştıran kontak köprüsünü kapatır.

devir sayısı rölanti seviyesine yükseldiğinden, ancak pinyon diş-

Bunun ardından marş motoru, çoğu marş motoru tipinde olduğu

lisi hâlâ volan diskiyle temas ettiğinden, pinyon dişlisi ile marş

gibi, bir redüktör aracılığıyla motoru döndürür. İçten yanmalı

motorunun mili arasındaki tek yönlü kavrama, marş motorunun

motor çalıştırma devir sayısına ulaşıp, ateşleme yapıldığında,

aşırı dönmesini önler.

1

2

20

3

19

18

17

16

15

14

Teknik veriler
1
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Redüktör

Kendi başına çalışır hale gelmesi için, içten yanmalı motorun gerekli devir sayısı

yakl. 70 – 120 dak.

İçten yanmalı motorun çalıştırma devir sayısında, marş motoru endüvisinin devir sayısı

yakl. 3.000 – 6.000 dak.

İçten yanmalı motorun rölanti devir sayısı

yakl. 700 – 1.200 dak.-1

Manyetik şalterin akım çekişi

yakl. 50 – 250 A

4

Tespit flanşı

Manyetik şalter durdurma bobininin akım çekişi

yakl. 20 – 80 A

5

Manyetik bobin

Marş motorunun akım çekişi

yakl. 200 – 2.500 A

6

Selenoid pistonu

Marş motorunun gücü

0,8 – 9,0 KW

7

Manyetik şalter

-1

-1

rulmanlı yatak elemanı

07

Hatalı işlev I

Manyetik şalterdeki bobinde aşırı

n

ısınma yok
n

Manyetik şalter kısa süreli çekiyor,

Manyetik şalter kısmen çekiyor ve

n

n

Enerji verildiğinde manyetik şalter
tepki vermiyor

topraklama kablosu veya korozyon

İçten yanmalı motor veya yardımcı

Marş aküsü çok zayıf: Marş motoru
çalıştırıldığında voltaj düşüyor

n

hemen ardından tekrar serbest
bırakıyor. Bir tıklama sesi duyuluyor.

Vidalı bağlantılardan birinde arızalı

ünite sıkışmış

ancak marş motoru dönmüyor
n

n

Marş motoru pinyon dişlisi

n

Neden(ler):

Manyetik şalter içindeki kontak köprüsü yanmış

n

Kontak köprüsü korozyona uğramış

n

Marş motoru ve akü üzerindeki

Marş motoru gövde muhafazası

Bulgu:

bağlantı kablolarının kötü teması

Çözümü/Önlenmesi:
n

Aküyü şarj edin veya gerekiyorsa

n

değiştirin
n

İçten yanmalı motorun ve yardımcı
ünitelerin mekanik olarak döndürü-

n

lüp döndürülemediğini kontrol edin
n

Tüm kablolarda hasar ve korozyon
olup olmadığının kontrol edilmesi

Manyetik şalter yanmışsa:

n

Ateşleme şalterini ve marş moto-

sini asla doğrudan marş motoruna

runa giden kabloyu kontrol edin

ve kablolara yönlendirmeyin

Korozyon varsa, marş motoruna

n

nereden su girdiğini kontrol edin
n

Yüksek basınçlı temizleyici huzme-

Manyetik şalter arızalıysa:
Marş motorunu yenileyin

Aracı hareket ettirmek için marş
motorunu sadece acil durumlarda
kullanın

Tek yönlü kavrama

1.1 Manyetik şalter

Manyetik şalter

06

Marş motoru

Kontaklar yanmış

Kontaklarda korozyon

Korozyona uğramış örgülü şasi kablosu

Manyetik şalter (açık) aşırı ısınmamış

Diğer

Kontak cıvatası aşırı ısınmış ve kapağın içine erimiş

Neden(ler):

n

Daha büyük marş motorlarında,
marş motoru seri bağlı manyetik
şalter üzerinden azaltılmış akımla

Gösterge şeridinin rengi değişmiş

n

Manyetik şalterdeki bobin aşırı ısınmış

n

Enerji verildiğinde manyetik şalter

n

n

Manyetik şalterin içindeki gösterge

n

Manyetik şalter bölgesinde erime

veya sarımlarda kısa devre var

pozisyonda, manyetik şalter anahtarlama yapmaz, bu da kısa bir

Marş motorunun çok uzun süre

süre sonra aşırı ısınmaya yol açar.

Marş motoru bloke olmuş (motor
veya yardımcı üniteler bloke ediyor)

şeridi siyah renk değiştirmiş
n

döndürülür. Dişler üst üste binmiş

çalıştırılması

tepki vermiyor
n

Manyetik şalterdeki bobin yanmış

n

Marş motoru aşırı yüklenmiş

Marş motoru gövde muhafazası

Hatalı işlev II

n

(marş motoru aracılığıyla aracın

kokusu

hareket ettirilmesi)

Çözümü/Önlenmesi:
n

Marş motorunu maksimum 30 saniye

n

Örneğin, yakıt filtresini değiştirdikten

n

Aracı yalnızca acil durumlarda

çalıştırın; ardından tekrar denemeden

sonra, uzun bir süre marşa basarak

marş motoruyla hareket ettirin

önce, en az iki dakika soğumasını

sistemin havasını tahliye etmeyin.

(örn. araç bir hemzemin geçit

bekleyin

Bir pompa kullanarak hava kabarcığı

üzerinde kalmışsa)

kalmayacak şekilde sistemin havasını
tahliye etmek daha mantıklıdır.

Marş motoru pinyon dişlisi

Bulgu:

n

Daha güçlü marş motorlarında
motor çalışmaya başlamazsa
(dişler üst üste binmiş pozisyon),

Marş motorları

marş işlemini hemen durdurun

Tek yönlü kavrama

1.2 Manyetik şalter
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Manyetik şalter aşırı ısınmış, gösterge şeridi hafif
renk değiştirmiş

Manyetik şalter aşırı ısınmış ve yanmış

Aşırı ısınmış manyetik bobinin yanık izlerini
taşıyan manyetik şalterin tespit cıvatası

Diğer

Manyetik şalter aşırı ısınmış, gösterge şeridi kuvvetli renk değiştirmiş

Bulgu:

Neden(ler):

n

Manyetik şalter içindeki aşırı
kirlenme, selenoid pistonunun
hareketini engelliyor. Bu şekilde

Hatalı işlev III

n

Marş motoru çalışmıyor

n

Manyetik şalter pinyon dişlisini

n

ayırıyor, ancak marş motoruna

ne pinyon dişlisi kavramaya

kirlenme, selenoid pistonu tarafın-

geçiriliyor ne de marş motoru

dan manyetik şalterin arka alanına

çalıştırılıyor.

sıkıştırılmıştır. Kalın kir birikintisi,

geçiş yapmıyor
n

Manyetik şalterin içindeki aşırı

selenoid pistonun sonuna kadar

Manyetik şalter pinyon dişlisini

çekilmesini engelliyor. Yol artık

ayırmıyor

yeterli değildir, kontak köprüsü

Marş motoru pinyon dişlisi

1.3 Manyetik şalter
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10

Marş motoru gövde muhafazası

kapatılmaz.

Çözümü/Önlenmesi:
n

Yeni marş motoru takın

n

Dişli mahfazasını özenli bir

Kirlenmenin nedenini bulun
(dişli mahfazasındaki aşırı
kirlenmeler, aşınmış bir araç
debriyajının işareti olabilir)

Marş motorları

Tek yönlü kavrama

şekilde temizleyin

n

Diğer

Manyetik şalterin içindeki kirlenme

Neden(ler):

n

Marş motoruna topraklama
bağlantısı olduğundan, akım
tüketimi çok yüksek

n

Elektrik bağlantıları erimiş

Manyetik şalterin kapağı erimiş

n

Kapaktaki bağlantı cıvatası erimiş

n

Bağlantı kablosu ve cıvatada
yanık izleri

n

Bağlantı kablosu gevşek. Artan
kontak direnci ve bağlantı kablosun-

n

bir şekilde tespit edilmemiş.

daki ark, lokal aşırı ısınma oluşturuyor.
n

Bağlantı kabloları araca yeterli
Elektrik kabloları titreşmeye

Bağlantı cıvatası izin verilmeyen

başlarsa, buna bağlı olarak bağ-

bir şekilde diğer tüketiciler için

lantıdaki somun gevşeyebilir.

Marş motoru gövde muhafazası

"akım dağıtıcı" olarak kullanılıyor

Çözümü/Önlenmesi:
n

Elektrik bağlantılarının tespit somunlarını öngörülen tork ile sıkın

n

Kablonun serbest bir şekilde salı-

n

Marş motorunun bağlantılarını
diğer elektrikli bileşenler için

sunu üretici verilerine uygun şekilde

düğüm noktası olarak kullan-

tespit edin. Titreşen bir kablo yalıtıma

mayın. Marş motorunun KL 30

hasar verebilir ve somunun gevşe-

terminalindeki ek kablolar, elektrik-

Kabloların talimatlara uygun şekilde

mesine neden olabilir. Somunun

sel kontak dirençlerine yol açabilir.

döşendiğinden ve yalıtımın aşın-

gevşek olması durumunda, yüksek

mayacağından emin olun

sıcaklıklara ve kıvılcımlara neden

olmasına dikkat edin
n

n

nımını önlemek için, elektrik kablo-

Bağlantıların doğru pozisyonda

Marş motoru pinyon dişlisi

Bulgu:

Marş motorları

olan elektrik kontak direnci artar.

Tek yönlü kavrama

1.4 Manyetik şalter
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Gevşek bağlantı, cıvatayı aşırı ısıtmış (gövde muhafazası erimiş)

Manyetik şalterde kısa devre

Diğer

Gevşek bağlantı cıvatayı aşırı ısıtmış (gövde muhafazası erimiş)

15

n

Gövde muhafazası erimiş
n

n

Manyetik şalterin veya marş moto-

n

aşınmış. Manyetik şalter gövde muha-

yanık izleri ve erimiş yerler

fazasının topraklamasına kısa devre.

Motora ve/veya redüktöre giden
topraklama kablosu (KL 31) eksik

n

Topraklama kablosunda korozyon.
Motor dururken, motor bloğundan
kayar yatak, krank mili, volan diski
ve dişli çerçeve üzerinden marş
motorunun pinyon dişlisine elektriksel

(KL 30) bağlantı cıvatası renk

gevşemiş. Ya somun doğru bir

topraklama bağlantısı vardır. Marş

değiştirmiş

şekilde sıkılmamış ya da somun

işlemi sırasında krank mili yataklarında

kendiliğinden gevşemiş.

bir yağ filmi oluşursa, topraklama

Yanık izleri var ve manyetik şalterin
n

Manyetik şalter işlevsiz, pinyon

bağlantısı kesilir. Marş motoru devir

Besleme hattı +kutup (KL 30) üretici

sayısı belirgin şekilde düşer ve yatak

firma yönergelerine göre tespit edil-

Marş motoruna giden besleme

dişlisi kavrama yapmıyor, ancak

yarımlarına da zarar verebilecek

memiş. Ağır bakır kablonun titreşimleri

güçlü bir kopma kıvılcımı oluşabilir.

nedeniyle, tespit somunu gevşemiş.
n

Bağlantı kablosu KL 50 (ateşleme
şalterinden gelen) yanlışlıkla marş

marş motoru dönüyor
n

n

KL 30 bağlantısının tespit somunu

Manyetik şalter üzerindeki +kutup

n

hattının yalıtımı erimiş
n

Besleme hattı +kutup (KL 30) yalıtımı

runun gövde muhafazası üzerinde

plastik kapağı erimiş
n

Neden(ler):

motoruna giden besleme hattına
(KL 30) bağlanmış

Manyetik şalter işlevsiz, pinyon

Marş motoru pinyon dişlisi

Bulgu:

Marş motoru gövde muhafazası

1.5 Manyetik şalter

Manyetik şalter

14

dişlisi kavrama yapmıyor ve marş

Çözümü/Önlenmesi:
n

n

Tüm elektrik kablolarını, yalıtımları,

n

kablo pabuçlarını ve bağlantıları

tüm topraklama kablolarını doğru

hasar yönünden kontrol edin

bağlantı açısından kontrol edin.
Bağlantılardaki korozyonu özenli

Marş motorunu sökerken, kabloları

bir şekilde çıkartın.

ve bağlantıları işaretleyin
Bağlantılardaki korozyonu giderin

n

n

Bağlantıların doğru pozisyonda
olmasına dikkat edin

n

Kabloların talimatlara uygun şekilde
döşendiğinden emin olun. Marş
motorunun bağlantılarını diğer

Elektrik bağlantılarının tespit somun-

elektrikli bileşenler için düğüm

larını öngörülen tork ile sıkın

noktası olarak kullanmayın.
Marş motorları

n

Araçtaki ve tahrik mekanizmasındaki

Tek yönlü kavrama

motoru sadece kısa süreli dönüyor

Kısa devre (gövde muhafazasında yanık izleri)

Diğer

Kısa devre (gövde muhafazasında yanık izleri)

Bakır cıvata hasar görmüş

Bulgu:
n

Bağlantı cıvatasındaki vida dişi hasarlı

n

Vida dişi esnemiş, hatta vida dişinde

Neden(ler):
n

Bağlantı somunu çok fazla sıkılmış

kısmen incelme görülebiliyor
Bağlantı cıvatası kopmuş

Marş motoru gövde muhafazası

n

Çözümü/Önlenmesi:
n

Marş motoru pinyon dişlisi

1.6 Manyetik şalter
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Bakır cıvatadaki somunu sadece izin

M8: 10 Nm +/- 2 Nm

verilen torkla sıkın:

M10: 15 Nm +/- 3 Nm

Marş motorları

Tek yönlü kavrama

M12: 21 Nm +/- 3 Nm

Bağlantıdaki somun çok fazla sıkılmış ve cıvata kopmuş

Cıvatanın vida dişi aşırı sıkılmış

Diğer

Bağlantıdaki somun çok fazla sıkılmış ve vida dişi hasarlı

Bulgu:

Neden(ler):

n

Güçlü titreşimlerle bağlantılı
olarak, yeterince sabitlenmemiş
akü kablosu

Elektrik bağlantıları kırılmış

n

Manyetik şalterin kapağı çatlamış

n

Nakliye hasarı

n

Manyetik şalterin kapağı kopmuş

n

Marş motorunun montajı sırasında

n

Bağlantı cıvatası tamamen kırılarak
çıkmış

bağlantı cıvatası yıpranmış
n

Marş motoru henüz birkaç kez
çalışmışsa, plastik gövde çatlamıştır. Marş motorunun çalıştırılması

Marş motoru pinyon dişlisi

1.7 Manyetik şalter
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Marş motoru gövde muhafazası

sonucunda, çatlak büyümüş.

Çözümü/Önlenmesi:
n

Marş motorunu düşürmeyin veya
atmayın

n

Marş motorunu monte ederken motor
bölmesindeki parçalara çarpmayın

n

Marş motorunu değiştirin

n

Titreşimleri gidermek/önlemek

Marş motorları

Tek yönlü kavrama

için kabloları tespit edin

Diğer

KL30 bağlantısı kırılarak çıkmış

Neden(ler):

dışarı sürülmüş konumda kalabilir
motor tarafından yavaş bir şekilde

n

Tüm dişler ön taraftan aşınmış

Pinyon dişlisinin alın tarafındaki tüm

n

dişler yıpranmış veya aşınmış
n

ken başlatılmış. Pinyon dişlisi, dişli
çerçeveye kavrama yapamaz. Bunun

Marş mili ve pinyon dişlisinde aşırı

n

sıcaklık yükselir ve buna bağlı olarak

rinin ön tarafına dişli çerçeve tarafın-

iç direnç artar. Bunun sonucunda

dan hasar verilebilir (kullanım hatası).

Pinyon dişlisinin alın tarafındaki tüm
dişler yıpranmış veya aşınmış ve

n

manyetik şalter termik olarak hasar
görmüş

Manyetik şalter çok uzun süre
terminal 50 üzerinden çalıştırılırsa,

sonucunda pinyon dişlisinin tüm dişle-

kirlenme
n

başlangıç pozisyonuna geri itilir.

Marş motoru, motor çalışır haldey-

manyetik şalter güç kaybeder, bu

Marş motoru, çalışır haldeki motora

nedenle dönmekte olan içten yanmalı

kendiliğinden kavrama yapmış. Aşırı

motor pinyon dişlisini tekrar başlangıç 

kirlenme durumunda, pinyon dişlisi

pozisyonuna iter.

Çözümü/Önlenmesi:
n

n

Marş motoru pinyon dişlisini ve dişli

n

Ateşleme şalterinden gelen bağlantı

n

Motor çalışırken yanlışlıkla marşa

çerçeveyi hasarlar yönünden kontrol

kablosunu yalıtım hasarı yönünden

basılmasını önlemek için, bir marş

edin ve gerekirse yenileyin

kontrol edin

engelleme rölesinin monte edilmesi

Ateşleme şalterinin kusursuz bir

n

şekilde işleyip işlemediğini kontrol

Marş motoru bir röle üzerinden çalıştırılıyorsa, röleyi mutlaka değiştirin

Marş motorları

edin, gerekiyorsa değiştirin

30

50
86

Marş motoru pinyon dişlisi

ve dönmekte olan içten yanmalı

Marş motoru gövde muhafazası

Bulgu:

Tek yönlü kavrama

2.1 Marş motoru pinyon dişlisi

21
Manyetik şalter

20

30

Röle
30

30
85
W

50

İlave marş engelleme rölesi, motor çalışır haldeyken marşa basılmasını önler

Diğer

Pinyon dişlisinin alın tarafındaki tüm dişler aşınmış

87

n

Kısmen ön taraftan aşınmış

Pinyon dişlisinin bir veya birkaç dişi,

Neden(ler):
n

alın tarafından aşınmış
n

Marş motoru ve tek yönlü kavrama
bloke olmuş, aynı şekilde bunun
sonucunda pinyon dişlisi de sıkışmış.

Hasar gören alanlar genellikle mavi

Ayrılma sırasında pinyon dişli üzerinde

renk almıştır
n

Marş motoru pinyon dişlisi

Bulgu:

sadece bir veya iki diş sürtüyor.

Marş motoru çoğunlukla bloke olmuş-

Marş motoru gövde muhafazası

tur (herhangi bir yöne döndürülemez)

Çözümü/Önlenmesi:
n

Marş motorunun arızalanma nedenini

n

Volan diskindeki dişli çerçeveyi çepe-

n

Kavrama gövde muhafazasını

bulun (bkz. "Marş motoru kaymış"

çevre hasarlar yönünden kontrol edin

temizleyin ve tüm yabancı cisimleri

hasar tablosu) ve marş motorunu

ve gerekiyorsa değiştirin

uzaklaştırın

değiştirin

n

Kontak anahtarını ve besleme hat-

Marş motorları

larını kontrol edin

Tek yönlü kavrama

2.2 Marş motoru pinyon dişlisi
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Diğer

Pinyon dişlisinin bazı dişleri yıpranmış

n

Dişler kırılmış

Neden(ler):

Pinyon dişlisinin bir veya birkaç dişinde

n

kırıklar (zorlama sonucu kırılma)
n

n

kırılmış (zorlama sonucu kırılma)
Pinyon dişlisi kırılmış

n

Kısmen, ek olarak mil ve/veya

Motorun teklemeleri nedeniyle
mekanik aşırı yüklenme

Bir veya birden fazla diş tamamen

n

Marş motoru pinyon dişlisi

Bulgu:

Salınım halindeki motorda marşa
basılması nedeniyle mekanik aşırı
yüklenme

n

Çok büyük veya ikinci akü kullanımı
nedeniyle mekanik aşır yüklenme

Marş motoru gövde muhafazası

mahfaza da kırılmıştır

Çözümü/Önlenmesi:
n

Zamanlamaları ve karışım hazır-

n

Başarısız bir marş denemesinden

n

Uygulama durumuna uyarlanmış

lamayı kontrol edin ve gerekirse

sonra, motor tamamen duruncaya

zaman gecikmesine sahip bir marş

doğru şekilde ayarlayın

kadar bekleyin

engelleme rölesi monte edin
n

Araç üreticisinin yönergelerine

Marş motorları

uygun akü boyutu kullanın

Tek yönlü kavrama

2.3 Marş motoru pinyon dişlisi
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Kırık marş motoru pinyon dişlisi (mekanik aşırı yüklenme)

Diğer

Marş motoru pinyon dişlisinde kırık diş (mekanik aşırı yüklenme)

Bulgu:
n

Diş kırılmış
n

Pinyon dişlisinin ortadaki bir

Neden(ler):
n

Yabancı cisimler (cıvata, yay, kavrama

veya birkaç dişi hasar görmüş

parçaları) gevşemiş ve marş işlemi

(zorlama sonucu kırılma)

sırasında dişli çerçeve ile pinyon
dişlisinin arasına girmiş. Bunun sonu-

Marş mili kırılmış (zorlama

cunda marş motoru ve dişli çerçeve

sonucu kırılma)
n

Marş motoru pinyon dişlisi

2.4 Marş motoru pinyon dişlisi
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mekanik olarak aşırı zorlanmış.

Dişli çerçeve mekanik olarak

Marş motoru gövde muhafazası

hasar görmüş

Çözümü/Önlenmesi:
n

Alternatörü değiştirin

n

En az iki dişte önemli hasarlar mevcut
olacağından, dişli çerçeveyi değiştirin

n

Sorunun nedenini giderin (araç
debriyajını, baskı plakasını ve/

Marş motorları

Tek yönlü kavrama

veya baskı yatağını yenileyin)

Kırılmış pinyon dişlisi

Pinyon dişlisinde yabancı cisimlerin neden olduğu hasarlar, marş mili kırılmış

Diğer

Pinyon dişlisinde yabancı cisimlerin neden olduğu hasarlar

Neden(ler):

n

Marş motorunun çok uzun süre
çalıştırılması (marş zorlukları, yakıt
sisteminin yanlış havalandırılması vb.)

n

Marş motoru pinyon dişlisi ve mil renk değiştirmiş

Marş mili ve pinyon dişlisi mavi

n

renk almış
n

Diş yüzlerinin ön ve arka tarafında

tekrar ayrılmamış ve birlikte çalışmış
n

belirgin çalışma izleri
n

n

kirlenme
n

Salınım halindeki motorda marşa
basılması nedeniyle tek yönlü
kavrama hasar görmüş

n

Tek yönlü kavrama kirlenmiş veya
aşırı ısınmış (gres yağı dışarı sızmış)

Manyetik şalterin kumandasında
elektrik arızası

Marş motoru gövde muhafazası

kirlenme
n

n

Marş mili, pinyon dişlisi ve/veya helis
üzerindeki kir ve toz nedeniyle yoğun

Pinyon dişlisinin yatak burcu aşınmış
Marş motoru ağız bölgesinde aşırı

Pinyon dişlisi marş işleminden sonra

Tek yönlü kavrama zor işliyor, bloke
olmuş veya güçsüz

Çözümü/Önlenmesi:
n

n

Yeni marş motorunu monte edin,

n

Marş motorunun kısa süreli çalıştırıl-

dişli çerçeveyi aşınma yönünden

masına dikkat edin. Marş motorunun

kontrol edin ve gerekirse değiştirin

maksimum 30 saniye çalıştırılması

Marş motorunun elektrikli kumandasını (kontak anahtarı, kablolar, röle)

Marş motoru pinyon dişlisi

Bulgu:

ve daha sonra iki dakika soğumaya
bırakılması tavsiye edilir.

Dişli mahfazasını özenli bir
şekilde temizleyin

n

Kirlenmenin nedenini bulun
(dişli mahfazasındaki aşırı
kirlilikler, aşınmış bir araç
debriyajının işareti olabilir)

Marş motorları

kontrol edin

n

Tek yönlü kavrama

2.5 Marş motoru pinyon dişlisi
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Pinyon dişlisi üzerinde güçlü çalışma izleri (ön ve arka tarafta)

Diğer

Marş mili termik olarak mavi renk almış

Bulgu:
n

Marş motoru gövde muhafazası kırılmış

Marş motoru mahfazası kırıl-

Neden(ler):
n

mış (zorlama sonucu kırılma)
n

Mil kırılmış (zorlama sonucu kırılma)

n

Pinyon dişlisinin bir veya birkaç dişinde

Marş motoru pinyon dişlisi

3.1 Marş motoru
gövde muhafazası
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Motorun teklemeleri nedeniyle mekanik aşırı yüklenme

n

Salınım halindeki motorda
marşa basılması

Marş motoru gövde muhafazası

kırıklar (zorlama sonucu kırılma)

Çözümü/Önlenmesi:
Zamanlamaları ve karışım hazır-

n

Başarısız bir marş deneme-

n

Uygulama durumuna uyarlanmış

lamayı kontrol edin ve gere-

sinden sonra, motor tamamen

zaman gecikmesine sahip bir marş

kirse doğru şekilde ayarlayın

duruncaya kadar bekleyin

engelleme rölesi monte edin

Marş motorları

Tek yönlü kavrama

n

Marş mili mekanik aşırı yüklenme nedeniyle kırılmış

Diğer

Marş motorundaki yatak kapağı mekanik aşırı yüklenme nedeniyle kırılmış

n

Marş motoru gövde muhafazası kırılmış veya deforme olmuş

Gövde muhafazasında
mekanik hasarlar

n

Arka yatak kapağında
mekanik hasarlar

Neden(ler):
n

Nakliye hasarı

n

Marş motoru takılırken hasar görmüş

n

Marş motoru montaj sırasında eğilmiş

n

Marş motoru düşürülmüş

n

Marş motorunu itinalı bir şekilde

Marş motoru pinyon dişlisi

Bulgu:

Marş motoru gövde muhafazası

3.2 Marş motoru
gövde muhafazası
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Çözümü/Önlenmesi:
n

Marş motorunu (halen ambalajında
olsa bile) düşürmeyin veya atmayın

monte edin ve tespit cıvataları ile

Marş motorları

Tek yönlü kavrama

pozisyona çekmeye çalışmayın

Flanşta nakliye hasarı

Flanşta nakliye hasarı

Diğer

Marş motoru gövde muhafazası

Bulgu:

Neden(ler):

n

Dişli çerçeve volan diskinden
çözülmüş veya volan diski
üzerine yanlış monte edilmiş

n

Kapatma sacı üzerinde sürtme izleri

n

Marş işlemi sırasında sürtünme sesleri

n

Marş motorunun pinyon dişlisi, bu

Tek yönlü kavramanın alın tarafında

n

Volan diski aşırı deforme olmuş
veya salgılı dönüyor (montaj hatası)

araç için çok fazla dışarıya çıkıyor.

volan diskinin/dişli çarkın temas izleri
n

Marş motoru araca uymuyor.

Tek yönlü kavrama, volan diskinin
dişli çerçevesi ile temas ediyor.

Kapatma sacı aşınmış, bunun
sonucunda makara ve yaylar tek

Marş motoru gövde muhafazası

yönlü kavramadan dışarıya düşmüş

Çözümü/Önlenmesi:
n

Sadece uygulama için öngörülen
marş motorlarını kullanın

Marş motoru pinyon dişlisi

4.1 Tek yönlü kavrama
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n

Dişli çerçevenin volan diskinin

n

Bir marş motorunu bir uygulamaya

üzerine doğru bir şekilde oturup

kesin olarak atamak mümkün

oturmadığını kontrol edin

değilse, eski marş motorunun tüm
ölçülerini ve tek yönlü kavramanın

Marş motorları

yeni marş motoru ile karşılaştırın

Tek yönlü kavrama

strokunu (pinyon dişlisiyle birlikte)

Tek yönlü kavramanın koruma sacı üzerinde volan diski sürtme izleri

Diğer

Tek yönlü kavramanın koruma sacı üzerinde volan diski sürtme izleri

Bulgu:
n

Serbest dönüş kuvveti dengesiz

Neden(ler):

Pinyon dişlisinin bir veya birkaç dişinde

n

kırıklar (zorlama sonucu kırılma)
n

Bir veya birden fazla diş tamamen

Marş motoru pinyon dişlisi

4.2 Tek yönlü kavrama

37
Manyetik şalter

36

Motorun teklemeleri nedeniyle
mekanik aşırı yüklenme

n

kırılmış (zorlama sonucu kırılma)

Salınım halindeki motorda marşa
basılması nedeniyle mekanik aşırı

Pinyon dişlisi kırılmış

n

Serbest dönüş kuvveti dengesiz
Marş motoru gövde muhafazası

yüklenme

n

Çözümü/Önlenmesi:
Zamanlamaları ve karışım hazır-

n

Başarısız bir marş deneme-

n

Uygulama durumuna uyarlanmış

lamayı kontrol edin ve gerekirse

sinden sonra, motor tamamen

zaman gecikmesine sahip bir marş

doğru şekilde ayarlayın

duruncaya kadar bekleyin

engelleme rölesi monte edin

Tek yönlü kavrama

n

5.000 µm

Marş motorları

90°

180°

270°

Gauss %50

Pinyon dişlisinin silindirik kısmında dairesellik ölçümü

Diğer

Tek yönlü kavramanın makaraları tarafından pinyon dişlisinin silindirik kısmına baskı uygulanması

Bulgu:

Neden(ler):

n

Tek yönlü kavrama termik olarak aşırı
yüklenmiş. Bu nedenle plastikten
yapılma rulmanlı yatak kafesi erimiş

Tek yönlü kavrama zor işliyor veya bloke olmuş

n

Tek yönlü kavrama bloke olmuş

n

Diş yüzlerinin ön ve arka tarafında

n

n

Tek yönlü kavramada aşırı kirlilikler

ve soğuma işlemi sırasında yaylara

gres yağını kalınlaştırıyor. Rulmanlı

ve rulmanlı yataklara bağlanmış.

yatak elemanları ve yaylar kama-

belirgin yıpranma izleri
n

Kirlilik ve toz, kavramanın içindeki

lanmış ve bloke olmuş.
n

Tek yönlü kavrama, örneğin çok uzun

Tek yönlü kavramadaki gres yağı

süre içeri sürülen pinyon dişlisi nede-

reçineleşmiş ve kir ve tozla karışmış

niyle termik olarak aşırı yüklenmiş.
Marş motoru gövde muhafazası

Bunun sonucunda gres yağı dolgusu
reçineleşmiş ve rulmanlı yatak elemanları ile yayları yapıştırmış.

Çözümü/Önlenmesi:
n

Marş motorunu yenileyin

n

Pinyon dişlisini çok uzun süre
birlikte çalıştırmaktan kaçının

n

Ek olarak bir marş engelleme
rölesinin takılması

n

n

Kirlenmenin nedenini bulun
(dişli mahfazasındaki aşırı

Dişli mahfazasını özenli bir

kirlilikler, aşınmış bir araç
debriyajının işareti olabilir)

Marş motorları

Tek yönlü kavrama

şekilde temizleyin

Marş motoru pinyon dişlisi

4.3 Tek yönlü kavrama
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Pinyon dişlisi üzerinde güçlü çalışma izleri (ön ve arka tarafta)

Tek yönlü kavrama aşırı kirlenmiş

Diğer

Tek yönlü kavramalı pinyon dişlisi aşırı ısınmış, rulmanlı yatak kafesi erimiş

n

Motor salınım halindeyken marş
motorunun tetiklenmesi durumunda,
kılavuz kızaklardaki rulmanlı yatak

n

Tek yönlü kavrama artık kuvvet bağlantılı değil I

Pinyon dişlisinin sürülmesine ve

n

marş motorunun dönmesine rağmen,
marş işlemi sırasında içten yanmalı
motor dönmüyor
n

n

Motorun teklemeleri nedeniyle

elemanları tarafından tek yönlü

mekanik aşırı yüklenme

kavramanın gövde muhafazasını
tahrip edecek kadar büyük radyal

Salınım halindeki motorda marşa

kuvvetler üretilebilir. Bunun sonu-

basılması nedeniyle tek yönlü kavrama

cunda rulmanlı yatak elemanları atık

mekanik olarak aşırı yüklenmiş

Pinyon dişlisi her iki yönde de

yeterli güç iletemez. Aynı zamanda

döndürülebiliyor
n

n

preslenmiş kapatma sacı genişler

Tek yönlü kavramanın kapatma sacı

ve gövde muhafazasından ayrılır.

gevşemiş veya düşmüş

Sonraki aşamada rulmanlı yatak
elemanları ve yaylar dışarı düşerler.

Rulmanlı yatak elemanları ve yaylar
tamamen veya kısmen eksik

Çözümü/Önlenmesi:
n

n

Başarısız marş denemesinden sonra,

n

Uygulama durumuna uyarlanmış

dişli çerçeveyi aşınma yönünden

mutlaka motor tamamen duruncaya

zaman gecikmesine sahip bir

kontrol edin ve gerekirse değiştirin

kadar bekleyin. Ancak bundan sonra

marş engelleme rölesi monte edin

Zamanlamaları ve karışım hazırlamayı

yeniden marş denemesi yapın.

n

Marş motorunun elektrikli kuman-

kontrol edin ve gerekirse doğru

dasını (kontak anahtarı, kablolar,

şekilde ayarlayın

röle) kontrol edin

Marş motorları

n

Yeni marş motorunu monte edin,

Marş motoru pinyon dişlisi

Neden(ler):

Marş motoru gövde muhafazası

Bulgu:

Tek yönlü kavrama

4.4 Tek yönlü kavrama
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Tek yönlü kavramanın gövde muhafazası aşırı yüklenmiş ve çatlamış

Diğer

Tek yönlü kavramanın gövde muhafazası aşırı yüklenmiş ve çatlamış

n

Tek yönlü kavrama artık kuvvet bağlantılı değil II

n

n

süre sürülmüş olarak kalıyor

Ayırma çatalının mekanizması
zor işliyor

n

Tek yönlü kavrama, pinyon dişlisi-

marş motorunun dönmesine rağ-

nin dişli çerçeveye daha uzun süre

men, içten yanmalı motor her

oturması nedeniyle aşırı zorlanır

Pinyon dişlisi her iki yönde de
döndürülebiliyor

n

Marş işlemi sonlandırılmasına
rağmen, pinyon dişlisi uzun

Pinyon dişlisinin sürülmesine ve

marş işlemi sırasında dönmüyor
n

n

Neden(ler):
n

n

tek yönlü kavramadan gres yağı

Dışarı sızan motor veya şanzıman

sızıntısı. Rulmanlı yatak elemanları

yağı, yabancı maddelerle birlikte

Pinyon dişlisi, tek yönlü kavrama

yapışkan bir macun oluşturur. Pinyon

ve helis (kalın hatveli vida dişi)

dişlisinin mil üzerindeki eksenel

bölgesinde aşırı kirlilik

hareketi engellenir. Enerjisi kesilen

Termik aşırı yüklenme nedeniyle

ve yaylar ara ara kamalanmış, bloke
olmuş veya aşınmış.

manyetik şalterin yayı, mekanizmayı

Toz, kavrama aşınması, yağ ve gres,

geri çekmez veya sadece daha yavaş

pinyon dişlisi, mil ve tek yönlü kav-

geri çeker. Pinyon dişlisi uzun süre

rama alanında yapışkan bir macun

sürülmüş olarak kalır ve içten yanmalı

oluşturuyor

Marş motoru pinyon dişlisi

Bulgu:

Marş motoru gövde muhafazası

4.5 Tek yönlü kavrama
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motorun volan diskiyle birlikte çalışır.

Çözümü/Önlenmesi:
Yeni marş motorunu monte edin,

n

Yağ sızıntısının nedenini bulun ve

n

Kirlenmenin nedenini bulun

dişli çerçeveyi aşınma yönünden

giderin (motor ve şanzımandaki mil

(dişli mahfazasındaki aşırı

kontrol edin ve gerekirse değiştirin

sızdırmazlık halkaları, motordaki

kirlilikler, aşınmış bir araç

yağ karteri havalandırması tıkalı)

debriyajının işareti olabilir)

n

Dişli mahfazasını özenli bir

Marş motorları

şekilde temizleyin

Tek yönlü kavrama

n

Tek yönlü kavrama

Diğer

Marş motoru ve tek yönlü kavrama aşırı kirlenmiş
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n

Komütatör parçalarına ayrılmış

n

Fırça tutucular ve kömürler

(iki gövde muhafazası cıvatasından

n

açıkça anlaşılabilir)
n

lifler ve tahrip olmuş bileşenler görünür
n

n

Arka yatak kapağı tahrip olmuş

çok üzerine çıkar (5.000 dak.-1 yerine).

Marş motoru sallandığında, arka

ve komütatör parçalarına ayrılacak

taraftan tıkırtı sesleri duyuluyor

kadar güçlüdür.
n

n

Tek yönlü kavramanın hasar görmesi

basılması nedeniyle mekanik hasar.
n

uzun süre hareket etmesi nedeniyle

aşırı devir sayıları. Tek yönlü kavrama

mekanik hasar.

bloke olmuşsa ve motor marş devir

yatak kapağı cam elyaflarla dolu)

sayısından rölantiye geçiş yaparsa,

Komütatörün münferit bakır elemanları

marş motorunun devir sayısı da aynı

kompozitten çözülmüş, fırçalar çok

şekilde değerin yaklaşık on katına

fazla aşınmış

çıkar. İçten yanmalı motor daha sonra

Tek yönlü kavrama bloke olmuş.
Pinyon dişlisinin dişli çerçevede çok

nedeniyle, marş motoru endüvisinde

Endüvi sarımlarını güçlendirmek için

Tek yönlü kavrama bloke olmuş.
Salınım halindeki motorda marşa

Neden(ler):

cam elyaf halka tahrip olmuş (arka

n

endüvi devir sayıları 100.000 dak.-1'in
Bu sırada merkezkaç kuvvetleri endüvi

Su tahliye hortumunun deliğinden
görünüm: Marş motorunun içindeki

çalışma devir sayısına getirilirse,

parçalanmış

Arka yatak kapağı marş motorunun ön flanşına doğru bükülmüş

Marş motoru kaymış I

n

n

Marş motoru pinyon dişlisi

Bulgu:

Pinyon dişlisi ve mil bölgesinde aşırı
kirlenme

Marş motoru gövde muhafazası

5.1 Marş motoru

Manyetik şalter
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Çözümü/Önlenmesi:

n

Arka yatak kapağı flanşa göre bükülmüş

Su tahliye deliğine bakış

Yeni marş motorunu monte edin,

n

Marş motorunun elektrikli kuman-

n

Marş motorunun istemeden

dişli çerçeveyi aşınma yönünden

dasını (kontak anahtarı, kablolar,

çalıştırılmasını önlemek için,

kontrol edin ve gerekirse değiştirin

röle) kontrol edin

marş engelleme rölesi takın

Başarısız marş denemesinden sonra,

n

Marş motorunun kısa süreli çalıştırıl-

mutlaka motor tamamen duruncaya

masına dikkat edin. Marş motorunun

kadar bekleyin. Ancak bundan sonra

maksimum 30 saniye çalıştırılması

yeniden marş denemesi yapın.

ve daha sonra iki dakika soğumaya

Tek yönlü kavrama

n

Marş motorları

bırakılması tavsiye edilir.

Komütatör parçalarına ayrılmaya başlamış

Endüvi sarımı ve cam elyaf halka endüviden fırlatılmış,
komütatör ve fırçalar tahrip olmuş

Karşılaştırmak için yeni marş motoru

Diğer

Arka yatak kapağı kırılmış, rotor ve komütatör kaymış
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Arka yatak kapağı ön flanşa doğru
bükülmüş (eğik durumdaki iki gövde

Marş motoru kaymış II

Komütatör parçalarına ayrılmış

n

Arka yatak kapağı tahrip olmuş

n

Endüvi sarımları termik olarak
kuvvetli renk değiştirmiş

muhafazası cıvatasından açıkça
anlaşılabilir)
n

n

endüvisinde aşırı devir sayıları
n

Salınım halindeki motorda marşa
basılması nedeniyle mekanik hasar.
n

Çok uzun marş işlemi nedeniyle
mekanik hasarlar.

Endüvi sarımlarını güçlendirmek için

Neden(ler):
n

n

hasar anında, marş motoruna hala

Kontak anahtarında veya besleme

enerji verilmiş. Buna bağlı olarak,

hattında arıza, buna bağlı olarak marş

fırça tutucu ile gövde kapağı arasında

motoruna sürekli enerji verilmesi

Fırça tutucular ve kömürler

n

Yeni marş motorunu monte edin,

n

kısa devre meydana gelmiş olabilir.

Marş motorunun kısa süreli çalıştırıl-

Motorun ve bağlı tüm ünitelerin

masına dikkat edin. Marş motorunun

sorunsuz şekilde döndürülüp

kontrol edin ve gerekirse değiştirin

maksimum 30 saniye çalıştırılması

döndürülemediğini kontrol edin

ve daha sonra iki dakika soğumaya

Marş motorunun elektrikli kumandakontrol edin

bırakılması tavsiye edilir.
n

Üretici firma tarafından belirlenen
güçte marş motoru kullanın

n

Marş motorunun istemeden ve çok
uzun süre çalıştırılmasını önlemek
için, marş engelleme rölesi takın

Marş motorları
Marş motorunun arka yatak kapağı fırça ile temas ederek erimiş

n

dişli çerçeveyi aşınma yönünden

sını (kontak anahtarı, kablolar, röle)

Komütatör tamamen tahrip olmuş (aşırı yüksek devir sayıları)

Aşırı devir sayısından kaynaklanan

Çözümü/Önlenmesi:
n

Endüvinin fırlatılması (aşırı devir sayısı) nedeniyle tahrip olmuş fırça tutucu

Tek yönlü kavrama bloke olmuş.

arasında kısa devre)

parçalanmış

Marş motorunun arka yatak kapağı fırlatma nedeniyle kırılmış ve fırça ile
temas ederek erimiş

Tek yönlü kavrama bloke olmuş.

erimeler (fırçalar ve yatak kapağı

yatak kapağı cam elyaflarla dolu)

-

Tek yönlü kavramanın hasar
görmesi nedeniyle, marş motoru

Komütatörde kuvvetli termik
renk değişimleri

Ark nedeniyle yatak kapağında

cam elyaf halka tahrip olmuş (arka

n

n

n

Marş motoru pinyon dişlisi

n

n

Marş motoru gövde muhafazası

Bulgu:

Tek yönlü kavrama

5.2 Marş motoru

Diğer

Arka yatak kapağı flanşa göre bükülmüş
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Kutup sarımlarının yalıtımı koyu

n

kahverengi renk almış veya yanmış
n

Endüvi renk değiştirmiş (meneviş rengi)

n

Endüvideki bakır sarımların vernik

Komütatör termik olarak renk
değiştirmiş

n

-

motoru devir sayıları düşer ve aynı

Marş motorunun çok uzun süre

zamanda marş motorunun akım
çekişi normal değerin birkaç kat

sisteminin yanlış havalandırılması)
n

(motor bloke olmuş veya zor işliyor)
n

üzerine çıkar. Sonuç, bileşende
aşırı ısı gelişmesidir.

Marş işlemi sırasında marş motorunun
hiç dönmemesi veya çok az dönmesi

Marş motorunda çok fazla güç
azalması olması durumunda, marş

çalıştırılması (marş zorlukları, yakıt

yalıtımı koyu renk almış veya yanmış
n

n

n

Hasar süreci: Marş motoru aşırı
ısınmış, vernik yalıtımı yanmış,
sarım kısa devresi ve topraklama

Araç marş motoru ile hareket ettirilmiş

kısa devresi

Komütatör yüzeyinde yanık izleri

Çözümü/Önlenmesi:
n

Marş motorunu yenileyin

n

İçten yanmalı motorun ve bağlı
ünitelerin zor işlemelerinin nedenini bulun ve giderin

Marş motorunun kısa süreli çalıştırıl-

n

Aracı yalnızca acil durumlarda marş

masına dikkat edin. Marş motorunun

motoruyla hareket ettirin (örn. araç bir

maksimum 30 saniye çalıştırılması

hemzemin geçit üzerinde kalmışsa)

ve daha sonra iki dakika soğumaya
bırakılması tavsiye edilir. Başarısız olan

Kontak anahtarı, röle ve kabloların

üçüncü marş girişiminden sonra, marş

etkilenip etkilenmediğini kontrol

motorunun 30 dakikalık bir soğutma

edin

aşamasına ihtiyacı vardır.

n

Yakıt filtresini değiştirdikten sonra
sistemin havasını uzun süre marşa
basarak değil, aksine hava kabarcığı kalmayacak şekilde bir pompa
yardımıyla tahliye edin

Marş motorları

n

n

Marş motoru pinyon dişlisi

n

Neden(ler):

Marş motoru gövde muhafazası

Bulgu:

Tek yönlü kavrama

6. Kutup sarımları ve endüvi
yanmış

Marş motorunun endüvisi termik olarak aşır yüklenmiş (renk değişiklikleri)

Marş motorunun komütatöründe yanık izleri

Diğer

Kutup sarımının yalıtımı kahverengi renk almış (kutup sarımlarının aşırı ısınması)
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Manyetik şalter çekmiyor

n

Manyetik şalter çekiyor, ancak marş
motoru için ana akım anahtarlanmıyor

n

Azalan marş motoru devir sayısı

n

Marş motorunda güç eksikliği

n

Marş motorunda korozyon

n

(endüvi, komütatör, fırça tutucu vb.)
n

n

Manyetik şalterin ve pinyon dişlisinin
hareketi, bir pompalama hareketine

Su tahliye hortumu yok veya hasarlı

Neden(ler):
Marş motoru su altında kalmış

neden olur.

n

suya karşı korumalıdır!)

yayında, selenoid pistonunda ve

Marş motorunun yanlış montaj
yönü (su tahliye hortumu yukarı)

n

(marş motorları sadece sıçrayan

Manyetik şalterde, geri çekme

Marş motoru su altında tetiklenmiş.

Yüksek basınçlı temizleyici ile motorun
yanlış yıkanması nedeniyle su girişi

n

Marş motorunun contalarında hasarlar

n

Marş motorunun ara sıra arızalan-

kontak köprüsünde korozyon

-

Çözümü/Önlenmesi:
n

Marş motorunu yenileyin

n

Araç veya motor temizliği sırasında
su huzmesini asla doğrudan elek-

n

doğru oturmasına dikkat edin
n

trikli bileşenlere yönlendirmeyin
Montaj konumunun doğru olmasına

Araçla derin su birikintilerinin

ması durumunda: Yeni marş
motoru takın

içinden geçmekten kaçının
n

Her durumda, eğer marş motoru

dikkat edin (su tahliye hortumları her

su seviyesinin altındaysa, motoru

zaman aşağı bakmalıdır)

çalıştırmayın

Marş motoru

n

Su tahliye hortumlarının yerlerine

Marş motoru pinyon dişlisi

n

n

Marş motoru gövde muhafazası

Bulgu:

Tek yönlü kavrama

7. Marş motorunda korozyon

Marş motorunda korozyon

Marş motorunun iç kısmında korozyon

Diğer

Manyetik şalterde korozyon
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n

Marş motorunda güç eksikliği

n

Azalan marş motoru devir sayısı

n

Komütatörün köprülenmiş bakır
segmentleri (kömür tozu)

n

n

n

Fırçalar yakıt veya yağ ile ıslanmış

n

Kömür fırçaların sürtünme aşınmasının

n

kömür fırçaların çok fazla aşınması

Aşınma (tozlu yerine) macunsu bir hal
alır ve komütatör üzerinde köprülere
ve kısa devrelere neden olur

Neden(ler):

n

Aşınma (tozlu yerine) macunsu bir
hal alır ve fırça tutucularda topraklama kısa devresine neden olur

n

Marş motoruna yakıt veya motor
yağı girmesi

Komütatör yanık izleri ve renk
değişiklikleri gösteriyor

Düşük çalışma performansına rağmen,

n

Fırçalar yakıt veya yağı tamamen
emer; bunun sonucunda daha fazla

n

Yakıt filtresi ve hortumlarında sızıntılar

n

Motorda veya şanzımanda yağ kaybı

n

Hidrolik sistemde yağ kaybı

n

Hidrolik pompasını, borularını ve

fırça kıvılcımı ve daha fazla aşınma
oluşur

birikmesi, fırçaların ve fırça tutucuların
yan tarafından görülebiliyor

-

Çözümü/Önlenmesi:
n

n

Marş motorunu yenileyin
Motordaki sızıntıların yerini

n

Motoru ve şanzımanı özenli bir
şekilde temizleyin

Marş motoru pinyon dişlisi

Bulgu:

Marş motoru gövde muhafazası

8. Marş motorunda
yakıt veya yağ

silindirini kontrol edin, değiştirin
veya sızdırmazlığı sağlayın

Marş motorları

Tek yönlü kavrama

belirleyin ve giderin

Marş motoru içinde yağ

Fırçaların etrafındaki kömür fırçaların yapışkan
bir şekilde sürtünme aşınması

Yatak kapağının içinde yağ ve grafit tozu karışımı

Diğer

Komütatördeki kömür fırçaların aşınması
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Arka yatak kapağında kuvvetli

İçten yanmalı motor çalışmıyor

n

Durdurma pulu sıkışmış

n

Marş motoru çok yavaş dönüyor

n

Durdurma pulunda ve somun

n

Arka yatak kapağındaki koruyucu

bir kablo ile değiştirilmiş
n

n

kuvvetli bir şekilde ayırır.
Pinyon dişlisinin mesnet halkasına

Mil oluğunda kuvvetli pürüz/çıkıntı

çok güçlü çarpma impulsu, komü-

başlıktan gres sızıntısı
n

Arka yatak kapağındaki gezinti
ay yatağı sıkışmış

n

Komütatörün alın tarafında kuvvetli
sürtünme izleri

Sonuç:
Manyetik şalter pinyon dişlisini çok

pulunda aşınma izleri

Marş motoru güçlükle dönüyor

Aküden marş motoruna giden
bağlantı kablosu, çok kalın boyutlu

n

n

n

sürtünme izleri

tatörle birlikte mili parçalar halinde

Neden(ler):
n

Çok güçlü bir akü takılmış

n

Araca sonradan bir yardımcı

endüvinin dışına çeker.
Milin arka ucundaki gezinti ay yatağı
sıkışır ve buna bağlı olarak marş
motorunu frenler.

akü takılmış

-

Çözümü/Önlenmesi:
n

Marş motorunu yenileyin

n

Motor üreticisinin verilerine uygun
marş aküsü kullanın

n

Asla çok büyük güç seviyesine
sahip bir marş aküsü kullanmayın

n

Spesifikasyonlara uygun kesite sahip
bağlantı kablosu kullanın

Marş motoru pinyon dişlisi

Doğrudan tahrik edilen marş motoru (redüktörsüz)

n

n

Marş motoru gövde muhafazası

Bulgu:

Eğer mümkünse, doğrudan tahrik
edilen marş motorunu redüktörlü
bir marş motoru ile değiştirin.
Bu modelde pinyon dişlisi mili ile
endüvi mili, bir redüktör aracılığıyla
mekanik olarak birbirlerinden

Marş motorları

ayrılmıştır.

Tek yönlü kavrama

9. Marş motorunun
işlev bozukluğu

Yatak kapağındaki durdurma pulu aşırı derecede renk değiştirmiş

Yatak kapağındaki durdurma pulu aşırı derecede renk değiştirmiş

Diğer

Yatak kapağındaki durdurma pulu aşırı derecede renk değiştirmiş
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Açıklamalı sözlük

Açıklamalı sözlük

Terim

Açıklama

Terim

Açıklama

Açık tip kafalı marş motoru

Mahfazasız marş motoru. Marş milinin ön tarafta karşı yataklaması yoktur.

Manyetik şalter

Marş işlemi sırasında pinyon dişlisini dişli çerçeve ile birleştiren ve daha sonra marş motorunu açan elektromıknatıs.

Akım çekişi

Bir marş motorunun aküden çektiği akım miktarı. Akım çekişi, talep edilen torka, marş motoru
devir sayısına ve akünün kapasitesine bağlıdır.

Marş engelleme rölesi

İçten yanmalı motor çalışırken marş işlemini önleyen bir röle.

Ateşleme şalteri

Manyetik şalterdeki terminal 50’ye bağlı marş motoru, ateşleme şalteri ile çalıştırılır.

Marş motoru karakteristik eğrisi

Bir marş motorunun güç karakteristiği (tork, devir sayısı) ve akım çekişi.

Ayırma kolu

Manyetik şalterin pinyon dişlisini volan diskinin dişli çerçevesiyle kavrama pozisyonuna getirdiği, döner yataklı kol.

Mesnet halkası

Pinyon dişlisinin kavrama yolunu sınırlamak için, marş milinin ön ucundaki metal halka.

Bakır cıvata torku

M8: 10 Nm +/- 2 Nm, M10: 15 Nm +/- 3 Nm, M12: 21 Nm +/- 3 Nm

Nakliye hasarı

Bileşen üzerinde yanlış elleçleme nedeniyle oluşan harici hasarlar.

Çalıştırma süresi

Bir marş motoru, her marş işlemi başına azami 30 saniye çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Daha uzun süre çalıştırılması halinde, aşırı ısınma tehlikesi vardır.

Pinyon dişlisi

Pinyon dişlisi, marş motorunda bulunan küçük bir dişlidir. Marş işlemi sırasında içten yanmalı motorun
volan dişli çerçevesini kavrar ve onu döndürür.

Cam elyaf halka

Endüvi içindeki bakır bobinler, ek olarak cam elyaf takviyeli plastikten yapılma bir halka ile sabitlenir.
Cam elyaf halka, merkezkaç kuvvetleri nedeniyle sarımların endüviden dışarıya fırlatılmasını önler.

Redüktör

Redüktör (planet dişli), pinyon dişlisi devir sayısını azaltır ve buna uygun olarak torku arttırır. Marş motoru, aktarım
oranı sayesinde eşit güce sahip doğrudan tahrikli bir marş motoruna kıyasla daha küçük bir tasarıma sahiptir.

Çoğu marş motoru, stator olarak elektromanyetik bobinlere sahiptir. Bazı uygulamalarda stator
gövdesine bobinlerin yerine daimi mıknatıslar monte edilmiştir.

Röle

Küçük kontrol akımları ile büyük çalışma akımlarını anahtarlayabilen elektromanyetik şalter.

Daimi mıknatıs

Selenoid pistonu
Dişli çerçeve

Dişli çerçeve, volan diskinin bir parçasıdır. Marş işlemi sırasında pinyon dişlisi dişli çerçeveyi kavrar.

Selenoid pistonu, manyetik şalterin içindeki demir çekirdektir. Manyetik bobinlere enerji verildiğinde, demir çekirdek
hem ayırma kolu üzerinden pinyon dişlisini hem de yaylı yataklanmış temas köprüsünü hareket ettirir.

Doğrudan tahrik edilen marş
motoru

Redüktörsüz marş motoru; mil kesintisiz olarak tek parçadan oluşur.

Su tahliyesi

Yatak kapağında, en alt pozisyonda (montaj konumuna dikkat edin) bir delik vardır.
Marş motorunun içinde yoğuşma suyu birikmesi halinde, bu delikten dışarıya akabilir.

Endüvi

Marş motorunun rotoru.

Su tahliyesi, su tahliye hortumu

Sıçrama suyunun su tahliyesi üzerinden marş motorunun içine girmesini önlemek için,
bir su huzmesi durumunda bu parça bükülür.

Gösterge şeridi

Manyetik şalter bobinlerinin etrafına sarılmış olan özel bir kâğıt şerittir.
Manyetik şalter termik olarak aşırı yüklenecek olursa (çok uzun süre çalıştırma), gösterge şeridi renk değiştirir.
Bu sayede bir aşırı yüklenme yapıldığı kanıtlanabilir.

Tek yönlü kavrama

Marş motoru, pinyon dişlisini kuvvet bağlantısı ile tahrik eder. Motor kendi başına çalışır hale gelinceye kadar,
motor devir sayıları artar. Tek yönlü kavrama, motordan geriye doğru marş motoruna güç aktarımını keser.

Güç

Doğru akımda fiili elektriksel güç P, elektrik voltajı U ile elektriksel akım şiddet I’nın çarpımıdır.

Tespit flanşı

Marş motorunun içten yanmalı motora veya şanzımana sabitlendiği ön gövde muhafazası.

Helis

Pinyon dişlisi milindeki kalın hatveli vida dişi. Amaç, kavrama işlemini kolaylaştırmak için, ayırma işlemi sırasında
pinyon dişlisini hafif dönme pozisyona getirmektir. Bu sayede “dişler üst üste binmiş” konumu önemli ölçüde önlenir.

Topraklama bağlantısı

Marş motoru genellikle topraklamayı gövde muhafazası üzerinden alır. Bazı uygulamalarda (örn. tekne motorları),
marş motoru ayrı bir topraklama bağlantısına sahiptir.

İçeri çekme sarımı

Manyetik şalter içinde bulunup, marş işlemi sırasında selenoid pistonu manyetik şalterin içine çeken bobin.

Toz geçirmez

Çok tozlu bir ortamda, marş motorunun iç kısmına hiçbir kirin giremeyeceği tasarım özelliği.

Kavrama

Pinyon dişlisinin dişleri, dişli çerçevenin dişlerine doğru kayar.

Toza karşı korumalı

Tozlu bir ortamda, marş motorunun iç kısmına neredeyse hiç kirin giremeyeceği tasarım özelliği.

Kavrama yayı

Pinyon dişlisi, kavrama yayı ile esnek bir şekilde yataklanmıştır.
Bu, pinyon dişlisi ile dişli çerçevenin “dişler üst üste binmiş” pozisyonunda koruma görevi görür.

Tutma sarımı

Manyetik şalter içinde bulunup, marş işlemi sırasında selenoid pistonu manyetik şalterin içine
çeken ve tüm işlem boyunca orada tutan bobin.

Kendi başına çalışma devir sayısı

İçten yanmalı bir motorda, motorun kendi başına çalışır hale gelmesi için gerekli olan devir sayısı.
Bu genellikle rölanti devir sayısının yaklaşık 1/10’u kadardır.

Vernik yalıtımı

Bakır tellerin suni reçine ile yalıtılması. Genellikle bobinlerde kullanılan bakır teller vernik yalıtımı ile donatılır.
Yalıtım çok ince olduğundan, küçük montaj alanına daha fazla sarım sığdırılabilir.

Kömür fırça

Akımları dönen endüvinin kayar kontaklarına (komütatör) aktarır.

Volan diski

Volan diski (düzenteker de denir), içten yanmalı motorun dönme enerjisi için bir enerji deposu görevini görür.
Volan diski, krank milinin eşit olmayan ivmelenmelerini dengeler. Volan diskinin üzerine dişli çerçeve
sabitlenmiştir ve marş motoru tarafından motor çalıştırılırken kullanılır.

Komütatör

Akımı kömür fırçalardan ilgili endüvi sarımlarına (bobinler) ileten, endüvi üzerindeki kayar kontaklar.

Yanık izleri

Bir elektrik arkı nedeniyle metal bileşenler üzerinde erimeler.

Kontak köprüsü

Manyetik şalterdeki elektrik şalteri. Marş motorunda birkaç yüz amperlik çok yüksek çalışma akımlarının
anahtarlanması gerektiğinden, kontak köprüsü kalın bir bakır plakadan oluşur.

Yatak kapağı

Marş motorundaki arka kapak. Marş motorunun mili bu kapak içerisine yataklanır ve marş motoru toz
ve sıvıların girmesine karşı korunur.

Kutup sarımı

Marş motorunun stator gövdesindeki elektromanyetik bobinler.

Mahfaza

Pinyon dişlisi milinin ön uçta ek olarak sabitlendiği ve yataklandığı özel marş motoru konstrüksiyonu.

Mahfazalı marş motorları

Pinyon dişlisi milinin ön uçta ek olarak sabitlendiği ve yataklandığı marş motoru konstrüksiyonu.
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Bilgilendirme hizmetlerimiz

Ürün portföyümüz
Motor parçaları

Contalar

Filtreler

Motor soğutma ve iklimlendirme

Kendisini kanıtlamış kalite – hassas ayarlanmış ve uzun ömürlü
n

Pistonlar

n

Supap tahrik bileşenleri

n

Piston segmanları

n

Kitler

n

Silindir gömlekleri

n

Turboşarjlar ve sonradan donatım/özel araç setleri

n

Kayar yataklar
n

Dünya çapında conta uygulamaları – 1 milyondan fazla uygulama için
n

Yağ contaları

n

Silindir kapak cıvataları

n

Technical Messenger
Tüm MAHLE ürünlerinin bakım ve
onarımıyla ilgili faydalı teknik bilgiler

Sızdırmazlık maddeleri

ve güncel ipuçları (internet sitemizdeki "Hizmetler" bölümüne bakınız)

Filtre programımız – temiz bir çözüm
n

Hava filtreleri

n

Hava kurutucu kartuşları

n

Yağ filtreleri

n

Şanzıman yağı filtreleri

n

Yakıt filtreleri

n

Üre filtreleri

n

Kabin filtreleri

n

Teknik posterler

n

Hasar broşürleri

n

Montaj videoları ve animasyonlar

n

Klima soğutucu maddesi ve klima
kompresör yağı dolum miktarları

Hissedilir konfor - bugün ve yarın

kitapçığı
n

Soğutma sıvısı radyatörleri, intercooler'lar

n

Klima komresörleri, klima kondansatörleri

n

Fanlar ve kavramalar, kondansatör/

n

Filtre kurutucular ve akümülatörler,

soğutma sıvısı radyatörü fanları
Genleşme hazneleri, kabin ısı eşanjörleri

n

Evaporatör, genleşme valfleri, orifis tüpleri

n

Egzoz gazı devridaim soğutucuları,

n

Kabin fanları, klima şalterleri

n

Klima fan regülatörleri ve harmanlama

Marş motorları ve alternatörler

flapları için elektrikli ayar elemanları

n

Su pompaları ve kitleri

n

Termostatlar, termal devre kesiciler

n

n

Marş motorları

n

Alternatörler

CustomerCare Portal
customercare.mahle-aftermarket.com

Sensörler

Yüksek performanslı ve verimli – optimum bir marş için
n

Müşteri dergisi MPULSE

klima kompresörü yağları

n

yağ radyatörleri

n

n

İnternet sitesi
mahle-aftermarket.com

n

Çevrimiçi katalog
catalog.mahle-aftermarket.com

E-mobilite ve elektronik

Servis ekipman ve donanımları
ve arıza teşhisi

Geleceğin mobilitesi için yenilikçi çözümler
n
n

Aktüatörler ve şalterler

n

Çeşitli sensörler

Yüksek güç elektroniği

n

Elektrikli tahrik sistemleri

n

eshop.mahle-aftermarket.com
n

n
n

Arıza teşhisi TechPRO

n

TechPRO Digital ADAS

n

Klima servisi ArcticPRO

n

Otomatik şanzıman yıkama sistemi FluidPRO®

®

®

Dijital müşteri dergisi
mpulse.mahle.com

Bakım ve servis için etkili çözümler
®

MAHLE E-Mağaza

İnstagram'da
mahlempulse

n

Profesyonel hijyenik temizlik OzonePRO

n

Egzoz gazı muayenesi ölçüm cihazı EmissionPRO

n

Yazılım aracı LogiqPRO®

®

n

MAHLE
YouTube kanalı

n

MAHLE
Facebook sayfası

