
  معرفي سيستم گاز به عنوان يك سيستم سوخت رساني -١فصل 
 

سيستم هاي  . اند سيسـتم هـاي سـوخت رساني از آغاز تاکنون تحوالت بسياري را پشت سر گذاشته               
محيطي و نيز منابع انرژي،      هاي زيست  اولـيه بسـيار ساده بودند ولي به مرور زمان بر اثر محدوديت            

هاي گازسوز را به انداردهاي سختگيرانة آلودگي، سازندگان کيت  است. اند دچـار تحوالت بسياري شده    
 .است اي ملزم نموده استفاده از تکنولوژيهاي بسيار پيشرفته

توان سيستم هاي گازسوز را به چهار نسل          براسـاس نقـاط عطـف موجـود در سير اين تحوالت مي            
يا و معايب هر نسل پرداخته      بـندي کـرد کـه در ادامـه بـه تشريح هر يک از آنها به همراه مزا                   دسـته 
 .مي شود

 
  نسل اول-۱

بدين .مي باشدرساني، مکانيکي و بسيار ساده       در نسـل اول تمامی تجهيزات به کار رفته براي سوخت          
با توجه به   .شود    ونتوري کاربراتور براي اين منظور استفاده مي         براي اختالط هوا و گاز از      ترتيب كه   

 شود، استفاده از ميکسر در اين نسل  متداول     ور دستخوش تغيير مي    در روش مذکـور کاربرات     ايـنكه   
  انجام ميدر رگالتور  با تنظيم اولية  سيستمهانسبت هوا به سوخت در اين . و مفـيد ترمي باشد      تـر   

 .گردد و هيچ سيستم کنترلی مداربسته وجود ندارد
 :است ههاي اين نسل  به اختصار در زير بيان شد  برخي از مشخصات و ويژگي

ترين فشار رگوالتور،    گيري پايين   براساس ميزان گاز ورودي و اندازه      )ميكسر (در ايـن نسل، ونتوري    
 .شود انتخاب مي

 .بار هستند داراي پيچ تنظيم اصلي و تنظيم سوخت در حالت بي
 .قطعات الکترونيکي و سيستم کنترل نسبت هوا به سوخت ندارند

 .ييني برخوردار هستنددليل سادگي ساختار، از قيمت پابه
 نسبت به خودروهاي بنزيني قديمي آلودگي کمتري توليد سيستم هان يل شده با ا   يخودروهـای تـبد   

 ). به باالEURO I(ها نيستند  ميکنند اما قادر به گذراندن استانداردهاي جديد آالينده
ها در   ز کاتاليست توان ا  گردد، نمي   کنترل نمي  سيستم ها از آنجـا کـه نسبت هوا به سوخت در اين            
 .خودروهاي تبديلي استفادة مؤثري نمود
 .شود انداز جرقه استفاده مي براي تصحيح ميزان آوانس جرقه از پيش

 
 هاي نسل اول  تشريح عملکرد کيت۱-۱

 . طرح شماتيک استفاده از کيت نسل اول روي خودروي کاربراتوري نشان داده شده است۱در شکل 
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جريان سوخت و هوا در اين      .  اسـاس کـار ايـن سيسـتم اختالط سوخت و هوا در يک ونتوري است               

 .گيردونتوري بر اثر خالء منيفولد شکل مي
 (Mi) و بـراي سوخت گاز از ميکسر         (Cr) بـراي سـوخت بنزيـن از ونـتوري موجـود در کاربـراتور               

 .اورت آن استمحل نصب ميکسر قبل از کاربراتور و در مج. است استفاده شده
تا کاربراتور، شيرهاي  )Pt( تا ميکسر مانند مسير بنزين از باک (Gt) در مسـير گـاز از مخـزن گـاز     

 .است  تعبيه شده(Psv) و بنزين (Gsv)سولونوئيدي براي قطع گاز 
 

Type (Gas Mixer) specification 

 
 

 

Mechanical devices that by using the Venturi 
principle ensure correct air/fuel mixing in 
both stationary and dynamic conditions. 
Each mixer is designed for a specific vehicle 
and together with regulator provides 
optimum gas and petrol operation. 

 
 ک کیت نسل اول روی خودروی کاربراتوریطرح شماتی: ١شکل 
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 (Mixer)ميكسر هوا و سوخت 
 اختالط گاز و هوا در دهانه ورودي كاربراتور وظيفه ميكسر مي باشد

 .قطرآن مطابق قطر دهانه ورودي كاربراتور ويا مانيفولدهوا طراحي و ساخته مي شود
) خت بيشتر نياز به سو  ( اسـاس طراحـی مشـابه لوـله هـای ونـتوری در کاربـراتور ميباشدومتناسب با افزايش دور موتور                     .

،سـرعت حرکـت عـبوری هـوا بطرف موتور بيشتر شده در نتيجه افت فشار بيشتری در اين ناحيه ايجاد ميشود که باعث                        
 .مکش بيشتر گاز از طرف رگالتور به ميکسر ميشود بدين ترتيب نسبت گاز وهوا در محدوده تقريبا ثابتي قرار ميگيرد

ي توان يك قطعه  اضافي در مركز ميكسر نصب کرد تا  عمل اختالط               بـراي جلوگـيري از ايجـاد پديده جريان مغشوش م          
 .بصورت كامل انجام شود

طراحـي صـحيح و دقـيق ايـن قطعـه نقش كامال موثري روي موفقيت طرح خوردروي دوسوخته دارد و همه پارامترهاي                       
 .عملكرد اعم از آلودگي و توان خروجي را تحت تاثير قرار مي دهد

 
 
 
 
 
 
 

، مالحظات خاصي ) اتمسفر۲۲۰حدود (ليل فشار بسيار باالي گاز در مخزن د ر گاز بهدر مـورد مسي 
 براي حصول شرايط ايمني و رگوالتور       (Tv)توان به شير اطمينان مخزن       از آن جمله مي   . الزم است 
 (Reg)براي کاهش فشار گاز تا حدود فشار اتمسفر اشاره کرد. 

هرگاه .  بستگي دارد  (Cs)کور به وضعيت سوئيچ تبديل       بـاز يـا بسته بودن شيرهاي سولونوئيدي مذ        
. شود و بالعکس   سوئيچ تبديل در حالت استفاده از گاز قرار داده شود، مسير سوخت بنزين بسته مي              

 .گردد دست ميکسر تعيين ميپايين ميزان گاز ورودي براساس تنظيمات اولية رگوالتور و فشار خالء
براي اصالح زاوية جرقه در حالت      .  است (Tb)قعيت دريچة گاز     ايـن فشـار تـا حدود زيادي تابع مو         

اين وسيله به محض دريافت سيگنال از       . گردد  استفاده مي  (Ti)انداز جرقه    اسـتفاده از گـاز، از پيش      
 را،  (Sp)ها    براي شمع  (Dr)سـوئيچ تـبديل در حالـت اسـتفاده از گـاز، سـيگنال خروجي از دلکو                  

 .کند آوانس مي
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Type (Timing Advance Processor (TAP)) specification 

 

• These devices change the engine 
spark advance when running on natural gas 
and restore the original spark advance every 
time you switch on to petrol supply. The 
increase in spark advance during the higher 
octane gas operation improves engine 
performance. 

 :)پيش انداز جرقه(آدوانسر
ECUزاويه جرقه را كنترل مي كند كه اين زاويه در حالت سوخت بنزين و گاز تفاوت دارد . 

 .زمان صحيح جرقه در كاركرد موتور اهميت بسزايي دارد
  افزايش  آلودگي هيدروكربنها:احتراق خيلي دير مساوي است با

 xNO افزايش آلودگي:احتراق زود هنگام مساوي است با
 :با توجه به ماهيت سوخت بنزين و گاز

به همين دليل براي احتراق كامل در موتور گازسوز،         . سـرعت شعله در مخلوط هوا وگاز كمتر از مخلوط هوا و بنزين است             
 .زمان بيشتري نسبت به موتور بنزيني الزم است

 درجه ۱۸ الي۷به همين منظور زاويه جرقه موتور به ميزان   . بيافتدبنابرايـن مـي بايسـت احـتراق در سيلندر زودتر اتفاق             
 .نسبت به موتور بنزيني در شرايط مشابه پيش انداخته مي شود) بسته به نوع خودرو(

 .كاهش آلودگي و مصرف سوخت و تأثير مثبتي بر شتاب خودرو دارد
 

 
 
 
 
 

 که روي يک خودروي بنزيني با شود ي نسل اول ديده مي   سيستمها يـک نمونة ديگر از       ۲در شـکل    
اين طرح شماتيک اصول کارکرد اين کيت را        . است رسـاني انژکـتوري نصـب شده       سيسـتم سـوخت   

تنها . اساس کار با آنچه در مورد خودروي کاربراتوري بيان شد، تفاوت زيادي ندارد            . دهد نشـان مـي   
 که جهت قطع    است) Em(ساز پاشش    گـردد، شبيه   اي کـه بـه کيـت گازسـوز اضـافه مـي             قطعـه 

اين قطعه از توليد کد خطا در       . رود در حالـت اسـتفاده از گـاز بـه کار مي           ) In(انژکـتورهاي بنزينـی     
ECU        در خودروهـاي کاربراتوري تنها با يک شير سولونوئيدي در   . کـند  بنزيـن نـيز جلوگـيري مـي

 .توان جريان سوخت را در حالت استفاده از گاز قطع کرد مسير بنزين مي
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Type (Emulator) specification 

 

• During gas operation these devices 
cut off the flow of petrol on cars equipped 
with electronic injection and emulate the 
signal of the injectors or other sensors. 
• The emulator model for each car 
varies depending on the type of injection 
system involved in the conversion. 

 :اموالتور
در هـنگام اسـتفاده خـودرو از سـوخت گـاز بايد انژكتورهاي بنزين از مدار خارج شوند تا سوخت بنزين به داخل موتور       

در بعضي از سيستمهاي كنترلي     . ايـن وظـيفه به عهدة اموالتور كه يك قطعة الكترونيكي است ميباشد            . تـزريق نگـردد   
 . قرار داده ميشودECUاموالتور نيز در داخل 
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ور کـه مشـهود است در اين مدل نيز کنترلي روي نسبت هوا به سوخت وجود ندارد بلکه گاز          طهمـان 
شود و تنها تنظيمات اولية رگوالتور،     در اثـر خـالء منـيفولد بـه داخـل ونـتوري ميکسـر کشيده مي                

 . تعيين کننده ميزان سوخت مخلوط شده با هوا است

 

  انژکتوری نسل اول روی خودرویطرح شماتیک یک کیت: ٢ شکل

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


هاي صنعت خودرو را برآورده      لزامات و نيازمندي  توانند ا  هايـي نمي   از آنجـا کـه ايـن چنيـن کيـت          
 .اند هاي نسل دوم داده ج جاي خود را به کيتيسازند، بتدر

  
 

  نسل دوم-۲
تفـاوت اساسي اين نسل با نسل قبلي مجهزشدن به سيستم کنترلی مداربستة نسبت هوا به سوخت                 

 پردازش الزم براي    .گردد در ايـن سيسـتم بـازخورد الزم توسـط حسـگر اکسـيژن تأمين مي               . اسـت 
 .گيرد  گاز انجام ميECUتصحيح مقدار گاز ورودي به ميکسر در 

 اي که در مسير گاز ورودي به ميکسر قرار دارد، اعمال مي            ايـن تصـحيحات توسـط يـک موتـور پله          
 .توان نسبت هوا به سوخت را با دقت خوبي کنترل کرد با اين روش   مي. گردد

ها  ها در خودروهاي مجهز به اين نسل از کيت         استفاده از کاتاليست  اين مسأله زمينة مساعدي براي      
 .کند را فراهم مي

اين نسل   . ها نسبت به خودروهاي مجهز به نسل اول چشم گير است            بنابرايـن سـطح کاهش آالينده     
شایان ذکر است که . روند هـم در خودروهـاي کاربـراتوري و هم در خودروهاي انژکتوري به کار مي             

از . ها روي خودروهاي انژکتوري مالحظات و تدابير خاصي الزم است         سيستم  فاده از ايـن     بـراي اسـت   
 .ساز حسگر اکسيژن اشاره نمود ساز پاشش و نيز شبيه توان به نصب شبيه جملة آنها مي

 :هاي اين سيستم در زير قيد شده است  بعضي از مشخصه
 کنترل مدار بستة نسبت سوخت به هوا

 هاي نسل اول متر نسبت به کيتتأمين سطح آلودگي ک
 . فرعی يا مستقل باشد-صورت اصلی تواند به  گاز نسبت به بنزين ميECUبندي  پيکر

 استفاده از ميکسر براي اختالط سوخت و هوا
 افزارهاي الکترونيکي با کيفيت باال استفاده از قطعات و سخت

 هاي نسل دوم  تشريح عملکرد کيت۲-۱
 .است  داده شده  نشان۳ صورت شماتيک در شکل  بهسيستم نيزعملکرد اين 

 .شود  در اين نسل نيز براي اختالط گاز و هوا از ميکسر استفاده مي
هاي قبل وجود دارد، استفاده از يک سیستم          با نسل  سيستم  اي که در نحوة کار اين         تفاوت عمده 

 .کنترلی مداربسته براي تنظيم نسبت هوا به سوخت است
 بـراي بازشدن انژکتور     (ECUp) بنزيـن    ECU سـيگنالي را کـه       (ECUg)ز   گـا  ECU در واقـع    

کرده و بعد از تصحيح آن براساس تفاوت هاي بنزين و گاز،             کـند، دريافت      ارسـال مـي    (Pi)بنزيـن   
 . که قبل از ميکسر قرار دارد، ارسال می کند(Sm)اي  فرمان الزم را براي موتور پله

 بنزين روي اطالعات ورودي حسگرها انجام       ECU که در     گـاز از پردازشي    ECU بـه ايـن ترتيـب       
 .  فرعی است-لذا اين پيکربندي از نوع اصلی. کندشده است، استفاده مي
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Type (Stepper motor) specification 

 

LINEAR ELECTROMECHANICAL ACTUATOR 
Electrical specifications: 
- Power supply: 12V 
- Power absorption: 150mA 
- Nominal power: 2W 
- Operating temperature: -20°C / +120°C 
- Water and dust protection level: IP65 
 

  Stepper motor-موتور پله اي 
مزيت اصلي كيت گازسوز نسل دوم نسبت به انواع قبلي، كنترل و تنظيم دبي سوخت در كليه حالتهاي عملكرد موتور                    

در اين  موتور پله اي بعنوان شير . برقي متغيير  صورت مي گيرد ر سـوخت توسـط يـک شير   كنـترل مقـدا  . مـي باشـد  
تغيير مقدار  . كنترل جرم سوخت عمل مي كند و با تغيير سطح مقطع عبور جريان گاز، دبي سوخت را تنظيم مي نمايد                   

. ر كيت گازسوز قرار مي گيرد     موتور پله اي در بخش فشار پايين مدا       . صورت مي پذيرد   ECUسوخت با فرمان ارسالي از      
محـل قرار گرفتن آن بين رگوالتور دو مرحله اي و ميكسر مي باشد كه بوسيله شيلنگ هاي الستيكي اين اجزاء به هم                       

 .متصل مي شوند
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 .است  تعبيه شدهECU، مجموعة پيش انداز جرقه داخل ۳شده در شکل  در سيستم  نشان داده

 .شبيه ساز پاشش هم کامالً مانند آنچه در نسل دوم تشريح شد، عمل مي کند
 در بعضـي از سيسـتم هـاي انژکـتوري بنزينـي از الگوهاي تطبيقي کنترل، استفاده مي گردد لذا با                    

خصوص حسگر اکسيژن، تصحيحاتي در مپ ليه  رودي از حسـگرها بـه  تغيـير محسـوس داده هـاي و    
ECU      بـراي دوسوخته کردن اين نوع از خودروها مالحظات خاصي الزم           . گـردد   بنزيـن اعمـال مـي
بـراي مـثال در حالـت اسـتفاده از گـاز، داده هـاي حسگر اکسيژن بايد شبيه سازي شوند تا                      . اسـت 

.  سوخت بنزين است، بر الگوريتم کنترل اعمال نشود         بنزين که با فرض استفاده از      ECUاصـالحات   
 .  گاز قرار داردECU شبيه ساز سنسور اکسيژن در داخل ۳شده در شکل  در کيت نمايش داده

 
Type (Oxygen sensor) specification 

 
 

  Oxygen sensor :سنسور اكسيژن
 . اطالع مي دهدECUاين سنسور بطور پيوسته اكسيژن موجود در اگزوز را اندازه گرفته و به 

ECU با توجه به اين اطالعات مقدار پاشش سوخت را تنظيم مي كند . 
 .رسد سنسور كار نمي كند درجه ن۳۰۰داخل اكسيژن سنسور هيتر وجود دارد تا دماي سنسور به 

  volt 0.9-0.1ولتاژ بين 
 . سوخت رقيق%2اكسيژن باالي 
 . سوخت غني %2اكسيژن زير  
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PEUGEOT-RD components 

 
 

1-Pressure Reducer 
2-Steper Motor 
3-HP Pipe 
4-Gas Manometer 
5-Gas Mixer 
6-Manual Valve 
7- Fuel Change Switch / 
Gauge 
8-ECU (Lambda 
Controller) 
9-Timing Advance 
Processor (TAP) 
10-Emulator 
11-Receptacle Unit 
12- Cylinder Valve 
13-Cylinder 
14- Catalytic Converter 
15- Lambda Sensor 
 

 
 
 

  نسل سوم-۳  
بت به نسل قبل، استفاده از انژكتورهاي       قـابل توجـه تريـن پيشـرفت در سيسـتم  هاي نسل سوم نس               

بـا اين تغيير تمام تجهيزات سيستم سوخت رساني، قطعاتي          . جـاي ميكسـرها اسـت      پاشـش گـاز بـه     
 .اين به معناي دقت بيشتر و قابليت كنترل بهتر است. الكترونيكي خواهند بود

سوخت در انژكتورها و    وسيله انژكتور با ميكسر، منقطع بودن جريان          تفاوت كليدي سوخت رساني به    
 .پيوستگي آن در ميكسر يا تجهيزات مشابه است

ايـن امـر كنـترل زمـان پاشـش سوخت و ميزان آن را در اختيار واحد كنترل كننده قرار مي دهد كه                        
علت الکترونيکي   در اين نسل به   . مـنجر به باالرفتن دقت و كيفيت كنترل در اين سيستم  ها مي شود              

 .هاي گاز و بنزين فراهم مي گرددECUکان عيب يابي خودکار، توسط بودن تمامی قطعات، ام
 :صورت زير خالصه  نمود  ويژگي هاي اين نسل را مي توان به

 استفاده از قطعات الکترونيکي پيشرفته براي کنترل جريان گاز
 .نقطه اي يا چندنقطه اي است سيستم پاشش گاز در اين نسل از کيت ها تک

 .ميزان سوخت در انژکتورها به صورت گروهي استزمان پاشش و تنظيم 
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 دارا بودن قابليت عيب يابي الکترونيکي
 . فرعی يا مستقل باشد- گاز نسبت به بنزين مي تواند به صورت اصلیECUپيکر بندي 

 سطح کيفي باالي قطعات الکترونيکي
 کنترل دقيق نسبت هوا به سوخت 

 وان با افت کمترقابليت باال در کاهش آالينده ها و توليد ت
  
  تشريح عملکرد کيت هاي نسل سوم۳-۱

.  مشهود است عملکرد اين نسل از کيت ها با نسل دوم تفاوت زيادي ندارد              ۴طور که در شکل      همـان 
جاي  تنها تفاوت در اين است که به      . سيسـتم کنترلـی مداربسـته نـيز بـه طـور مشـابه عمل مي کند                

 .  استفاده مي شود(Gi)ورهاي گاز مجموعة موتور پله اي و ميکسر از انژکت
 

Type -(Distributor)- Samand CNG specification

 

چنين نحوه پاشش   . در اين سيستمها ، انژكتور گاز، تزريق گاز را از نظر زماني مشابه حالت تزريق بنزيني انجام مي دهد                  
ــ  ــوده و نظــم آن از ترتيــب زمــان پاشــش انژکــتورهای بنزي -sequential or semi)ن موتــور بســيار كاربــردي ب

sequential) اين سيستم امكان عملكرد بهتر در سطح آلودگي و كنترل خودرو را فراهم مي كند.پيروي مي كند . 
 :در هنگام نصب ريل انژكتور بايد موارد زير در نظر گرفته شود

نصب گردد به طوريكه طول ريـل انژكـتور بـايد در نزديكتريـن مكـان ممكـن نسـبت بـه محـل ورود سوخت به موتور            
 . سانتيمتر نشود۲۵شيلنگهاي بين ريل انژكتور و نازلها بيشتر از 

 بين طول اختالفطـول تمامي لوله هاي خروجي از ريل انژكتور كه به نازلها متصل ميگردند بايد يكسان بوده وحد اكثر       
 . سانتيمتر نباشد۲آنها بيش از 

شخص گرديده است با يد به نازل مربوط به سيلندر يك متصل گرديده و               م Aاوليـن خروجـي ريل انژكتور كه با حرف          
 به  Aيعني خروجي   (چنانچه اين ترتيب معكوس گردد      .مابقـي خروجـيها بـه ترتيـب بـه نازلهـاي بعـدي متصل گردند               

بـايد دقت نماييد كه ترتيب سيمهاي متصل شده به انژكتورهاي بنزين نيز بايد معكوس               ) سـيلندر چهـار متصـل شـود       
 .رددگ
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  نسل چهارم-۴
شده توسط سازندگان    اين نسل شامل پيشرفته ترين و پيچيده ترين قطعات و مجموعه  گازسوز ارائه             

براي رسيدن به شرايط سخت استانداردهاي جديد آلودگي و نيز توان           . ايـن نـوع سيسـتم هـا  است         
مجموعه . کار گرفته شده است    تولـيدي قـابل رقابت با بنزين، تمامی امکانات موجود در اين نسل  به              

اي شامل تجهيزات دقيق الکترونيکي، الگوريتم هاي کارآمد کنترل و الگوهاي نوين عيب يابي زمينة               
 .ظهور اين دسته ازسيستم ها را فراهم کرده اند

شده، در اين نوع ازسيستم ها       توجه به بهاي افزايش هزينه و قيمت تمام         البته کسب اين مزاياي قابل    
ویژگی بارز اين نسل نسبت به نسل سوم استفاده از تکنولوژي سيستم پاشش سوخت نوبتي               . اسـت 
در اين سيستم به جاي استفاده از پاشش گروهي در انژکتورها، هر انژکتور به              . نقطـه اي اسـت     چـند 

 گاز تعيين   ECUطـور جداگانـه کنترل مي شود و زمان پاشش و ميزان آن در هر انژکتور به وسيلة                   
 .، لذا دقت کنترل نسبت هوا به سوخت در اين موتورها بسيار باالستمي گردد

 :موارد زير را مي توان به عنوان مشخصات اصلي اين نسل نام برد
 .سيستم پاشش گاز در اين نسل از کيت ها چندنقطه اي است

 کنترل زمان پاشش و تنظيم ميزان سوخت براي هر انژکتور، به صورت جداگانه
 زات الکترونيکي دقيق برای کنترل دقيق نسبت هوا به سوختاستفاده از تجهي

 قابليت عيب يابي الکترونيکي پيشرفته
 )bar۸ (استفاده از انژکتورهاي فشار باال 

 هزينه و قيمت باال
 . فرعی يا مستقل باشد- گاز نسبت به بنزين مي تواند به صورت اصلیECUپيکر بندي 

 .بوده و کم ترين حد افت توان را داراستسطح آالينده هاي توليدي بسيار پايين 
 

Type: Gas injector- VALEO (P-206 GNV) specification
• New CNG injectors under developing 

by VALEO 

 سيستمهاي تزريق چند نقطه اي 
دخل ورودي سوپاپ    مشابه حالت بنزين سوز بوده و سوخت در م         ”در ايـن روش تغذيه، موتور با سوخت گاز طبيعي،  دقيقا           

در واقـع بـراي موتورهـاي بنزينـي انژكتوري استفاده از اين روش كارايي بيشتري نسبت به ساير      . هـوا تـزريق مـي گـردد       
در حال حاضر روش مذكور بعنوان روش پيشرو        . روشـهاي قبلي دارد و مي توان پاسخگوي استانداردهاي برتر آلودگي بود           

 . براي خودروهاي سواري مطرح است)  گاز -بنزين ( سوخته در توسعه فناوري تبديل موتورهاي دو
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 هاي نسل چهارم تشريح عملکرد کيت۴-۱
اي هاي نسل سوم با سيستم پاشش چندنقطه      ها کامالً شبيه کيت   بـه لحاظ ظاهري اين نسل از کيت       

 تشريح طور که همان. تواند نمايانگر اصول کلي کارکرد اين نسل باشد      مي ۴بنابرايـن شـکل     . هسـتند 
 .   شد، تفاوت اين دو نسل در نحوة کنترل و پاشش انژکتورهاي گاز است

 
 

 
 

Gas 
tank 
(Gt) 

Petrol 
tank 
(Pt)

Tank 
valve 
(Tv) 

Gas 
solenoid 
valve(Gsv) 

Regulator 
(Reg)

Air 
filter 
(A) 

Throttle 
body 
(Tb)

Spark 
plug 
(Sp) 

Gas 
Injector 
(Gi) 

Petrol 
Injector 
 (Pi) 

Exhaust 
(Ex) 

Catalytic 
converter 

Cc)( 

Oxygen 
sensor 

Os)( 

Change 
over 
switch 
(Cs)

Gas 
ECU 
(ECUg) 

Petrol 
ECU
(ECUp)

Distributor 
(Dr)

Intake 
pressure & 
temperature 
sensor(Ipt) 

Engine 
speed 
sensor 
(Rpm) 

 

Rail 
Pressure 
(Rp)

Injector 
emulator 
(Em)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کیت نسل سوم یا چهارمطرح شماتیک : ۴ شکل
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SAMAD CNG component
1-Pressure reducer
2-Water 
temperature sensor
3-Filter
4-Injector rail
5-Nozzle/manifold
6-ECU
7-Pressure sensor
8-Gas/petrol 
switcher
9-Receptacle unit
10-Cylinder valve
11-Cylinder

 
 

 ۴ تا ١حروف اختصاری به کار رفته در شکل های : ١جدول 
Full name Abbreviation 

Engine Eng 

Throttle body Tb 

Petrol tank Pt 

Gas tank Gt 

Regulator Reg 

Step motor Sm 

Mixer Mi 

Injector In 

Injector emulator Em 

Catalytic converter Cc 

Petrol ECU ECUp 

Gas ECU ECUg 

Change over switch Cs 

Oxygen sensor Os 

Map sensor Ms 

Throttle position sensor Tp 

Intake pressure & temperature sensor Ipt 

Temperature sensor Ts 

Engine speed sensor Rpm 

Gas Injector Gi 
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Petrol Injector Pi 

Spark plug Sp 

Gas solenoid valve Gsv 

Petrol solenoid valve Psv 

Tank valve Tv 

Ignition impulse Ii 

Carburetor Cr 

Distributor Dr 

Air filter A 

Timing advance processor Ti 

Rail Pressure RP 

Exhaust Ex 
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  CNGمعرفي گاز : ٢فصل 
 

 گاز طبيعي چيست؟
 

گـاز طبيعـي کـه حاصـل تجـزيه مـواد ارگانـيک در اليـه هـاي زيرزمينـي اسـت؛ در مخازن عظيم                        
ترکيب گاز طبيعي بر اساس استاندارد شرکت ملي . هيدروکربنـي زيرزميـن تشکيل و تجمع مي يابد   

 پروپان، بوتان و آلکانهاي سنگين،      اتان و درصدهاي متناسب   % ۱۲متان، کمتر از    % ۸۰گـاز؛ بـيش از      
  :کربن دي اکسيد و نيتروژه است گاز طبيعي به سه طريق

  )CNG.COMPRESSED NATURAL GAS-متراکم 
  ) LNG.LIQUITRED NATURAL GAS -مايع 

 مي تواند بعنوان سوخت در خودروها ANG ABSORBED NATURAL GAS-جذب شده
 .رايج است) CNG(اضر استفاده از گاز طبيعي متراکم شده مورد استفاده قرار گيرد که در حال ح

 
 ناميده خواهد شد، CNG   (Compressed Natural Gas)گـاز طبيعي که در اينجا به اختصار 

انـتخاب جديدي براي جايگزيني سوخت هاي رايج فعلي همانند سوخت هاي مايع، از قبيل بنزين و                 
 .است ) LPG(گازوئيل و همچنين گاز مايع 

 
 . توجيه اين جايگزيني را فراهم مي آوردCNG زاياي قابل توجه و بي نظيرم
 

 .گاز طبيعي، بعد از هيدروژن پاک ترين سوخت جايگزين است
 . اين سوخت از متان تشکيل گرديده است% ۸۰ بيش از 

  گازهـاي آالينده منتشره از خودروهاي با سوخت گاز طبيعي کمتر از خودروهاي بنزيني يا گازوئيل               
 :بعنوان مثال . سوز مشابه است

کمتر از خودروهاي بنزيني يا      % ۶۵" يـک خـودرو گازسوز تقريبا     ) CO( آاليـنده منواکسـيد کربـن       
 .گازوئيل سوز است

 .کمتر از حالت بنزين سوز منتشر مي شود% ۷۰حداقل  ) NOX( اکسيدهاي نيتروژن 
درو، در زمـان سوخت گيري در        انتشـار آاليـنده هـاي سـمي ناشـي از تبخـير بنزيـن از بـاک خـو                   

 .خودروهاي دوگانه سوز به وقوع نمي پيوندد
) بنزيني، گازوئيل (  همچنين در واحد انرژي، گاز طبيعي نسبت به ساير سوختهاي هيروکربني مايع             

کربـن کمـتري داشـته کـه از ايـن رو مـيزان انتشـار دي اکسيدکربن در طي يک مسافت يکسان از         
 .ستخودورهاي گازسوز کمتر ا
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 انتشـارهيدروکربنهاي منتشـر شـده از خودروهاي بنزيني و ديزلي در مجاورت نور خورشيد در اليه                 
 را نسبت به بنزين يا گازوئيل به ميزان  HCازن ايجـاد اخـتالل مـي کنـند، امـا گاز طبيعي انتشار      

 .کاهش مي دهد% ۸۰بيش از 
کمتري نسبت به    ) PM(ب ذرات معلق    موتورهايـي کـه با سوخت گاز طبيعي کار مي کنند به مرات            

اين ذرات که خطر ابتال به سرطان و بيماريهاي ريوي          . خودروهـاي ديزلي و بنزيني توليد مي نمايند       
را را بدنـبال دارد، از خطرناکتريـن آاليـنده هاي هوا محسوب مي شوند كه اين ذرات در يك خودرو                    

 .کاهش مي يابد% ۹۵گاز سوز  به ميزان بيش از 
 
 
 

 ايسه آالينده هاي  بنزين و گاز و تاثير هر يك بر محيط زيست و كاتاليست كانورتورمق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همانطور كه در جداول فوق مشاهده مي شود، سوختهاي بنزيني و گاز طبيعي فشرده از نظر آالينده                 
 :وتهاي ذيل را دارنداها تف

 مي PPM  ۵۰ و در گاز حدود ۱۰ تا PPM ۵۰۰ مـيزان گوگـرد و تركيـبات آن در بنزيـن حدود    
گوگـرد مـي توانـد تاثيرات سويي بر عملكرد كاتاليست داشته باشد، بنابراين گاز سوختي بي                 . باشـد 

 فاقد آنها   CNGسوخت بنزين داراي گازهاي سمي مي باشد و         . ضـرر تـر بـراي كاتاليست مي باشد        
اراي بنزن است كه سرطانزاست ولي      بنزين د ).  درصد حجمي  ۲۴ تا   ۱۲در بنزيـن حدود     (مـي باشـد   

CNGفاقد آن مي باشد . 
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مي باشد كه اين ماده آاليتده بسيار       ) جانشين سرب  ( MTBE تركيبي   هداسـوخت بنزيـن داراي مـ      
 . فاقد آن استCNGقوي و مضر براي آب مي باشد و 

 . وجود دارد كه گازي خنثي ايتCO2 درصد گاز ۳ حداكثر CNGدر
 .درصد حجمي اتان وجود دارد كه گازي سرطان زااست ۸ تا ۵/۰ حدود CNGدر 

 مقدار كمي آب وجود دارد كه باعث خورندگي و يخ زدگي سطوح مي              CNG در خروجـي سـوخت      
 .گردد

 
 
 

 و از نظر احتراق     كهاي مشخصات سوختهاي بنزين، گازوئيل، گاز مايع و گاز طبيعي            جـدول مقايسـه   
 . باشدت ميحائز اهميبا اين سوخت ها موارد ايمني كار

 
 توضيحات                    نام سوختها بنزين گازوئيل گازمايع گازطبيعي واحد

Kg/m³ ۷۶/۰ ۰۱/۲G -- --   وزن مخصـوص گاز در دماي صفرcº    و
  آتمسفر۰۱۳/۱فشار  

Kg/lit -- ۵۳/۰L  ۸۳/۰ ۷۴/۰  وزن مخصوص مايع در دمايcº  ۱۵ 
 ۱= هوا  ( ت به هوا        وزن مخصـوص نسب    -- -- ۵۵۵/۱ ۵۵/۰ --

( 
Kj/Kg ۵۰ ۳/۴۶ ۵/۴۲ ۷/۴۲  ارزش حرارتي 
Kg/Kg ۲/۱۷ ۶۴/۱۵ ۵/۱۴ ۸/۱۴        مقدار هواي الزم براي احتراق در شرايط

 استوكيومتري
 عدد ستان --   <  ۴۹ -- -- --
-- ۱۰۰   > ۹۹ -- ۸۲   

>   
 عدد اكتان          

Cº ۱۶۲- Propa
n۴۲-< 

ــا۸۰ ۳۷۰تا ۹۵ ت
۹۰ 

 حرارت جوشيدن درجه 

% ۱۵ - ۵ ۵/۹ -۳/
۲ 

در تركيب با   (حـد پاييـن و باالي اشتعال        
 ) هوا
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بـنا برايـن ؛ مصـرف بي رويه سوخت برابر است با آلودگي هوا و محيط زيست و اين نيز به نوبه خود                    
 : برابر است با

 افزايش هزينه زندگي شهري
 سردرد 

 کثيف شدن لباسها
  درد عضالت تنگي نفس و

 بدخلقي و عصبانيت 
 از بين رفتن فضاي سبز 

 
 : روشهاي کاهش اثرات مخرب مصرف بي رويه سوخت

 
 استفاده از وسايط نقليه عمومي 

 انتخاب سوخت جايگزين
 تنظيم به موقع موتور خودرو

 . . . استفاده بيشتر از عوامل کاهش دهنده سفرهاي شهري مثل تلفن، 
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 عظيم گاز طبيعي، هزينه استحصال و پااليش کمتر اين سوخت نسبت به             در دسـترس بـودن ذخاير     
سـاير فـرآورده هـاي مايع سوختي و شايد از همه مهمتر وجود شبکه توزيع گسترده گاز طبيعي در                    

 .کشور پهناور ايران، مزاياي اقتصادي قابل استفاده از اين سوخت را در سطح ملي آشکار مي سازد
 

ه از گاز طبيعي را مي توان ب کاهش واردات سوخت، ايجاد اشتغال و کاهش               از سـاير مزاياي استفاد    
 قيمت بسيار اندک اين سوخت در       CNGيکي از مزاياي    . آلودگـي هوا در شهرهاي بزرگ اشاره کرد       

 کشور اروپايي که از اين سوخت مي کنند،         ۱۲بعنوان مثال، در    . مقايسه با ساير سوختهاي رايج است     
از بنزين کمتر بوده که اختالف اين قيمت، ناشي از تفاوت در قيمت              % ۲۰ -۷۰بهـاي گـاز طبيعـي       

% ۵۰در کشور مالزي، بهاي سوخت گاز       . فـراورده و همچنيـن مـيزان ماليات مربوط به سوخت است           
. کمتر از بنزين است   % ۵۰بطور ميانگين، استفاده از گاز طبيعي ساليانه باعث         . کمـتر از بنزيـن است     

 . کاهش در هزينه سوخت خودرو مي شود% ۵۰فاده از گاز طبيعي ساليانه باعث بطور ميانگين، است
 

گاز طبيعي نسبت به هوا سبکتر است و به همين دليل، در صورت نشت گاز از مخزن ذخيره سوخت                  
 درجه  ۶۵۰(دماي اشتعال گاز طبيعي     . و ديگـر اجـزا، بـه سـرعت بـه سـمت بـاال حرکـت مـي نکد                   

که همين باعث مي گردد خطر      . است)  درجه سيلسيوس  ۳۵۰(  بنزين   دو برابر " تقريـبا ) سيلسـيوس 
جدا از مشخصات فيزيکي و شيميايي      . انفجار يا آتش سوزي خودروهاي گازسوز به شدت کاهش يابد         

با استحکام بيشتري در مقايسه با باکهاي معمولي       ) CNG(گـاز طبيعـي، مخازن ذخيره گاز طبيعي         
کليه مخازن ذخيره اين گاز به شير اطمينان خروج گاز          .  شود اسـتفاده شـده در خودروها ساخته مي       

 .مجهز بوده که در صورت کاهش ناگهاني فشار، نسبت به قطع گاز اقدام مي کنند
 

گرم مقدار بيشتري انرژي دارد و از طرف ديگر هر كيلوگرم گاز طبيعي براي               گـاز طبيعي در هر كيلو     
امر در رابطه با توان موتور گازسوز شده حائز اهميت          احـتراق بـه هـواي بيشـتري احتياج دارد و اين             

 .باشد مي
باشد و اين امر در طراحي حجم محفظه         عـدد اوكـتان گـاز طبيعـي باالتـر از گـاز مـايع و بنزين مي                 

 .باشد احتراق و نسبت تراكم موتور مهم مي
 گاز طبيعي   گـاز مـايع در شـرايط عـادي قابليـت مايع شدن را دارد ، در صورتيكه براي مايع كردن                    
 .شود درجه حرارت آن بايد حتماً كاهش پيدا كند و تنها با افزايش فشار به مايع تبديل نمي

معادل با مقدار معيني    (باتوجـه بـه وزن مخصـوص كـم گـاز طبيعـي، بـراي ذخـيره سازي اين گاز                     
خاب نوع  باشد و اين امر در انت       اتمسفر مي  ۲۰۰ برابر با فشار   ۵احتـياج بـه حجمي بيش از        ) گازوئـيل 

به عبارت ديگر براي جايگزيني يك ليتر       . باشد سـازي گـاز حائـز اهميـت مـي          مخـازن بـراي ذخـيره     
 . اتمسفر داريم۲۰۰ ليتر گاز با فشار ۵گازوئيل احتياج به يك متر مكعب گاز در شرايط نرمال و يا 

 
 
 
 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


CNGسوخت جايگزين بسيار مناسبي است زيرا : 
 تدر بيشتر مناطق کشور در دسترس اس

 بسيار پاک مي سوزد و کمترين آاليندگي را دارد
 با هوا بخوبي مخلوط شده و احتراق كامل انجام مي گيرد

 بسيار ارزان و با صرفه است
 هزينه مصرفي کمتري بر اقتصاد کشور تحميل مي کند

 در بعضي از موارد، زمان صرف شده براي سوختگيري حذف مي شود
 

LPGچيست؟  
LPG مخفف عبارات ’Liquefied Petroleum Gas ‘به معني گاز مايع نفتي مي باشد. 

تركيبات اصلي اين گاز    . اين گاز به عنوان يك منبع اوليه انرژي مطمئن و اقتصادي شناخته مي شود             
 .پروپان و بوتان كه با نسبتهاي خاص با هم تركيب مي شوند: عبارتند از

 LPG         اين گازها در   . ير گازهاي بي اثر نيز هست      همچنيـن داراي مقادير كمي از هيدروكربنها و سا
 .جريان پااليش نفت و يا در اثر عبور از لوله ها و مسيرهاي مختلف به گاز اضافه مي گردند

 .در وضعيت عادي اين تركيب به حالت گازي مي باشد
LPGبه علت عدم توليد سرب يا بنزين سوختي بي ضرر براي محيط زيست است   . 
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 اصول عملكرد سيستم: ٣فصل 
 

در .  سيستم گاز با دريافت اطالعاتي از برخي از سنسورها، فعاليت مي كند            ECUدر ايـن سيسـتم،      
هـنگام فعـال بـودن سيسـتم گازسوز، برق انژكتورهاي بنزين قطع مي شود و مقاومت اين انژكتورها          

 بنزين اخطار قطعي    ECU  بنزيـن شـبيه سـازي مـي شوند، اين امر باعث مي شود تا               ECUبـراي   
 بنزين  بوده، در     ECUاين بدان معني است كه كنترل كلي موتور بر عهده           . انژكـتورها را صادر نكند    

 گـاز پيغامهايـي كـه زمان و مقدار پاشش مناسب انژكتورهاي بنزين را تعيين مي    ECUحالـي كـه    
 .نمودند، به فرامين مناسب براي كنترل انژكتورهاي گاز تبديل مي كند

 بنزين با تنظيم مقدار آن به موتور مي دهد، ECUبـه عـبارت ديگر مي توان گفت مقدار انرژيي كه       
 . گاز با تنظيم ميزان گاز به موتور ارائه مي كندECUمشابه ميزان انرژيي است كه  

 ،تنظيم Cut-Offنتـيجه ايـن گونـه طراحـي سيسـتم آن اسـت كه كنترلهاي اوليه از قبيل فرمان                   
و همچنين فرامين ثانويه از قبيل كنترل كمپرسور كولر به شكل ... ، كنترل كنيستر،    مـيزان سـوخت   

 .اصلي خود انجام مي پذيرد
 :ميزان گازي  كه موتور در شرايط متفاوت نياز دارد به عوامل زير بستگي دارد

 فشار گاز مسير گاز
 دماي گاز

 دماي آب موتور
 دور موتور
 ولتاژ باتري

 
 گـاز انژكـتور هاي گاز را دقيقاً در زماني معادل با فعال بودن انژكتورهاي                ECUبـه عـبارت ديگـر،       
 .بنزين، فعال مي كند

قابليت ) اتمام بنزين(روشـن شـدن خـودرو معمـوالً با بنزين انجام مي شود ولي در شرايط اضطراري              
مان روشن   گاز پس از تاييد شرايط الزم فر       ECUدر اين حالت    . اسـتارت موتور با گاز نيز وجود دارد       

 .شدن موتور را صادر مي كند
 باالتر از فشار منيفولد خودرو تبديل مي      Bar ۲گـاز داخـل مخزن پس از رگوالتور به فشاري حدود            

 .شود
بالفاصله پس از اينكه حداقل دماي مورد نياز موتور حادث شد، شير برقي روي رگوالتور مسير گاز را                  

مهيا ) اقل دور موتور، فشردن يا قطع فشردن پدال گاز        حد(و پس از آنكه ساير شرايط     . بـاز مـي كـند     
در اين حالت انژكتورهاي بنزين قطع . شـد سيسـتم بـه صورت خودكار به حالت گاز تبديل مي شود          

 . گاز فرمان پاشش انژكتورهاي گاز را فعال مي سازدECUشده و 
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ECU                 ده و آنرا به زمان      گـاز زمـان محاسـبه شـده بـراي پاشـش انژكتورهاي بنزين را محاسبه نمو
مناسـب پاشش انژكتورهاي گاز تبديل مي كند، يعني به جاي انژكتور بنزين سيلندري كه قرار بوده                 

 .نمايد انژكتور معادل گاز همان سيلندر موتور فعال مي شود) پاشش(در حالت بنزين فعاليت 
 .وداين پروسه باعث مي شود تا مقدار صحيحي از گاز به منيفولد خودرو تزريق ش

 گاز موارد ديگري از قبيل ميزان گاز موجود در مخزن، عملكرد شير             ECUعـالوه بر امور ذكر شده،       
 .را نيز كنترل مي نمايد... و ) در صورت اتمام گاز(برقي و بازگشت خودكار به حالت بنزين

 .عملكرد و عيب يابي سيستم توسط دستگاه عيب ياب و يا نرم افزار عيب ياب صورت مي پذيرد
 :دياگرام كلي سيستم به شكل زير مي باشد

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECU سيستم

ها
ور
ژکت

ان
 

 
دما و 
فشار 
 گاز

 مخزن گاز فيلتز فشار قوى شير برقى رگوالتور فشار

انژکتور١٢برق ولت

گاز دماى

موتور RPMدور

موتور دماى

بنزىنانژکتورها ى

 
فيلتر 
فشار 
ضعيف
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 جانمايي قطعات و تصوير سازي: ٤فصل 
 

 :شماتيك قطعات سيستم گاز مورد استفاده در خودرو سمند گازسوز به شرح ذيل مي باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تشرح قطعا
  مخزن-۱
  شير سر مخزن-۲
 )CNGشير سوختگيري ( پركن-۳
  لوله فشار قوي-۴
  شير دستي و گيج فشار-۵
  رگوالتور-۶
  فيلتر گاز-۷
 )انژكتورها( ريل سوخت-۸

 ECU    نرل الكتريكين واحد ك-۱۰
  كليد تبديل-۱۱
  سنسور فشار و خال-۱۲
  ادونسر۱۳-۰
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 :به شرح ذيل مي باشد۴۰۵ده در خودرو پژو شماتيك قطعات سيستم گاز مورد استفا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : به شرح ذيل مي باشدRDشماتيك قطعات سيستم گاز مورد استفاده در خودرو پژو 
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 :شماتيك قطعات سيستم گاز مورد استفاده در خودرو پيكان وانت به شرح ذيل مي باشد
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 ت معرفي قطعا-٥فصل 
 

براي استفاده از گاز طبيعي در خودروها نياز به مخازني ميباشد كه در عين حالي كه                  : CNGمخزن  
تحمل بااليي در برابر فشار دارند ، وزن كمي را بخود اختصاص داده و به اين ترتيب نيروي زيادي                      

ودرو، به خودرو اعمال ننمايند چرا كه افزايش وزن باعث مصرف سوخت بيشتر، كاهش راندمان خ                 
 .استهالك سريعتر قطعات، آلودگي بيشتر محيط و غيره خواهد شد

 قرار است اين مخازن از فوالد ساخته شوند بايد داراي آلياژ سبكتري نسبت به فوالدهاي               لذا چنانچه 
 .ساخته شوند ) كامپوزيت(معمولي بوده و يا اينكه اين مخازن از جنس مواد مركب 

يعي مورد استفاده در خودروها از نظر جنس و روش توليد به چهار                 معمولًا مخازن ذخيره گاز طب     
 :گروه اصلي زير تقسيم ميشوند 

CNG-1 :              ۸/۰- ۴/۱(.اين مخازن تماما از جنس فوالد هاي مقاوم و سبك ساخته ميشوند 
 )كيوگرم بر ليتر

CNG-2 :                اين مخازن با تركيبي از يك آستري فوالدي و الياف شيشه يا كربن كه در قسمت 
 .استوانه اي مخزن جهت تقويت اين آستري در برابر فشار پيچيده شده اند ساخته ميشوند

 ) كيوگرم بر ليتر۷/۰- ۱ (
CNG-3 :                 اين مخازن با تركيبي از يك آستري آلومينيومي و الياف كربن كه بصورت كامل

/۴   (     .جهت تقويت اين آستري در برابر فشار بدور آن پيچيده شده اند ساخته ميشوند              
 ) كيوگرم بر ليتر۳/۰- ۰

CNG-4 :                  اين مخازن با تركيبي از يك آستري پالستيكي و الياف كربن كه بصورت كامل
      .جهت تقويت اين آستري در برابر فشار بدور آن پيچيده شده اند ساخته ميشوند

 ) كيوگرم بر ليتر۳۵/۰- ۵/۰   (
 استفاده مي شود اين مخازن طبق          ١در محصوالت سواري شركت ايران خودرو از مخازن نوع              

 درجه، فشار آزمون    ۱۵ بار در دماي     ۲۰۰ ساخته مي شوند و داراي فشار كاري          ISO 11439استاندارد  
، EKC:شركتهاي سازنده اين مخازن عبارتند از      .  بار مي باشند   ۴۵۰ بار و فشار تركيدن حدود        ۳۰۰

Faber،MCSو  NK 
 ساله در مراكز بازرسي دوره اي        ٣ برنامه بازرسي ادواري      سال و  ١٥ داراي عمر مفيد     ١مخازن نوع   

اين مراكز از طريق سازمان     .  ساله در مراكز تست مجدد مخازن مي باشند         ٥مخازن و تست مجدد     
 . بهينه سازي مصرف سوخت كشور اعالم مي گردند

 
 و  ٨،  ٢٠ g براي نصب مخزن در خودرو و موفقيت در آزمونهاي شتاب مخزن كه برابر                :براكت مخزن 

 . بترتيب در جهتهاي طولي، عرضي و ارتفاعي مي باشد از براكت مخزن استفاده مي شود٥/٤
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 و  RD اين شير، سر مخزن گاز بسته مي شود كه در خودروهاي سمند، پژو                 :شير دستي سر مخزن   
، شير كنترل جريان     )جهت بستن يا باز كردن جريان گاز مخزن          (وانت پيكان شامل شير دستي     

، سوپاپ اطمينان     )جهت محدود كردن جريان گاز در صورت بروز نشتي در مسير                    (اضافي
 درجه براي جلوگيري از      ۱۰۰جهت رها كردن گاز مخزن در صورت افزايش دماي آن تا               (حرارتي

تا » جهت رها كردن گاز مخزن در صورت افزايش فشار آ          (و سوپاپ اطمينان فشاري   ) انفجار مخزن 
شير سر مخزن مخازن شركتهاي مختلف داراي       . مي باشد ) فجار محزن  بار براي جلوگيري از ان     ۳۰۰

 . رزوه هاي مختلف مي باشند
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 صندوقدار عالوه بر موارد     ۲۰۶ و پژو    ۴۰۵شير سر مخزن در خودروهاي پژو        : شير برقي سر مخزن   

 اشاره شده در شير دستي سر مخزن، داراي شير برقي نيز مي باشد كه حين استفاده از سوخت گاز،                   
در صورت خراب شدن شير سر مخزن، با توجه به           . مسير عبور گاز را بصورت اتوماتيك باز مي كند         

اينكه مسووليت تعويض شير سر مخزن بر عهده تامين كننده مخزن است، نمايندگي شماره سريال                
 .و شركت سازنده مخزن را گزارش مي نمايد تا جهت تعويض آن اقدام شود

 
ه اينكه شير مخزن،قسمتي از شير پركن و لوله و اتصاالت در داخل صندوق              با توجه ب  : سيستم تهويه 

 احتمال بروز نشتي از     وعقب قرار دارند و محفظه صندوق عقب نيز با كابين مسافر مرتبط ميباشد                
اين اتصاالت و نفوذ آن به داخل كابين وجود دارد بنابراين تمامي اين شيرها و اتصاالت بايد بنحو                     

بدين منظور از سيستم تهويه كه شامل لوله خرطومي         . ظه صندوق عقب ايزوله شوند    مناسب از محف  
محفظه گاز بندي ميباشند و قادر هستند نشتي احتمالي را به زير خودرو انتقال               در بعضي شيرها    و  

 بار مقاومت   ۰,۵اين سيستم بايد قادر باشد كه در برابر فشار هواي داخلي             .  دهند استفاده ميگردد  
 .بندي خارج نشودگازو از نموده 

 
پركن يا شير سوختگيري وسيله اي است كه از طريق آن سوخت : شير پركن گاز يا شير سوختگيري    

اين قطعه همانند يك شير يك طرفه عمل نموده و از            . به داخل لوله ها و مخازن گاز وارد ميگردد         
شكل ظاهري اين   . مايد  جلوگيري مين ) به خارج از سيستم   ( برگشت گاز به سمت نازل سوختگيري     

. شير به نحوي طراحي ميگردد كه به راحتي به نازل سوختگيري متصل شده و يا از آن جدا گردد                     
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 پركن بايد داراي درپوش مناسب باشد تا از ورود گرد و            . مي گردد  اين شير بر روي بدنة خودرو نصب      
 .غبار و ذرات خارجي به داخل آن جلوگيري شود

 
اين شير در مسير بين لوله هاي پركن تا مخازن و در نزديكي                از خودروها،    در بعضي : شير يكطرفه 

مخازن نصب ميگردد تا در صورت بروز مشكلي در اين مسير ويا شكستن لوله بين پركن تا مخازن از              
 .برگشت گاز از مخازن جلو گيري نمايد

 
لوله . كه در سيستم وجود دارد    با توجه به فشار بااليـي       : و اتصاالت مربوطه    لوله هاي فشار قوي گاز    

 از اتصاالتي كه    ،و اتصاالت بكار رفته در اين سيستم تماماً از نوع فوالدي بوده و براي آببندي مناسب               
هاي تكي يا دوبل هستند استفاده شده است كه قادر به تحمل فشارهاي باال                     مجهز به ممگي   

 .باشند مي
 :د زير را رعايت نمودها به اتصاالت بايد موار در هنگام اتصال لوله

اين لوله ٌبرها كمك مي كنند كه       (ابتدا لوله به اندازه مورد نياز و با استفاده از لوله ُبرهاي مخصوص              
 .بريده شود) لوله كامالً عمود بر محور طولي خود بريده شود

ه اهميت اين كار ب   (سپس لبه هاي بريده شدة لوله با استفاده از ابزار مخصوص پليسه گيري شود                  
اين دليل است كه لوله بطور كامل در نشيمنگاه اتصال مربوطه بنشيند و همچنين قطر داخلي لوله                  

 ) ها كم نشودبعلت وجود پليسه
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ها بر روي لوله، بايد مطمئن شد كه لوله كامالً در قسمت پله داخل اتصال                 پس از قرار دادن ممگي    
 .قرار گرفته است و سپس مهره را محكم نمود

م نمودن مهره مربوطه به اينصورت است كه بعد از چرخاندن آن بوسيله دست و به انتها                   نحوه محك 
رسيدن آن، بايد آنرا توسط آچار يك دور و يك چهارم دور محكم نمود تا پرچ ممگي به لوله بطور                      

 .كامل انجام شده و در حين كار دچار نشتي نگردد
ه را تا محل اوليه محكم كرد و سپس با آچار             در صورت باز كردن لوله و بستن مجدد آن بايد مهر           

 .آنرا يك چهارم دور بيشتر بچرخانيم
در صورت نياز به خم شدن لوله ها، اين كار حتماً بايد با استفاده از لوله خم كن هاي مناسب انجام                      

ها كمك ميكنند كه از دوپهن شدن لوله در حين خم شدن جلوگيري شده و          اين لوله خم كن   ( شود  
 ).اومت لوله كاسته نشوداز مق

 
 : توجه

در هنگام باز نمودن لوله ها بايد دقت شود كه حتماً شيرهاي مخازن بسته بوده و گاز داخل                   
در غير اينصورت با بازكردن مهره، لوله بشدت از جاي خود خارج شده               . ها نيزتخليه شده باشد    لوله

ه فشار كاري باالي اين لوله و اتصاالت،        با توجه ب  . وباعث صدمات شديد به كارگر مربوطه خواهد شد       
در هنگام تعويض آنها، بهيچ عنوان از انواع مشابه كه فشار كاري و مشخصات آن مناسب نيست                      

 .استفاده نكنيد
 

وظيفه اين  . اين شير در قسمت محفظه موتور و قبل از رگوالتور قرار ميگيرد            :شـير دسـتي سـرويس     
در بعضي از مواقع    . گام تعمير قطعات پايين دست ميباشد     شير قطع جريان گاز بصورت دستي در هن       

 .فشار سنج نيز بر روي اين شير نصب ميگردد

 
بندي  باشد كه از صفر تا دويست و پنجاه درجه         فشـار سـنج داراي صـفحه مدرجـي مي          :فشـار سـنج   

اين . تـوان مقـدار فشار گاز داخل مخازن و سيستم را مشاهده نمود             توسـط آن مـي    .گـرديده اسـت و    
 بار  ۵دقت اين فشار سنجها     . گردد فشارسـنج معمـوالً توسـط يك رابط بر روي شير دستي نصب مي             

در بعضي از انواع    . بيش از فشار كاري را داشته باشند      % ۲۰بـوده و بـايد توانايـي نشان دادن فشار تا            
لو آنهـا يـك مـدار الكترونيكـي نـيز تعبـيه گرديده كه سيگنال مورد نياز نشان دهنده سوخت در ج                     

 .داشبورد را تامين مينمايد
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 رگوالتور نصب شده و با استفاده از آن         در ورودي گاز   در سمند ايـن شـير      :شـير برقـي فشـار بـاال       . 
 با توجه به    ۴۰۵ در خودروي پژو     .ميـتوان جـريان گـاز فشار باال را در ورودي به رگوالتور قطع نمود              

 .وجود ندارداستفاده از شير برقي در سر مخزن، اين شير در سيستم 
هاي برقي بصورت تركيبي از يك سلنوئيد و يك سوپاپ كه به هسته مركزي آن متصل گرديده           رشـي 

اسـت سـاخته شـده كه در صورت اعمال ولتاژ به سيم پيچ هسته به سمت باال كشيده شده و مسير                      
 .جريان باز ميشود

 
 قطع جريان گاز از شير برقي        براي  RDدر سيستم ميكسري وانت پيكان و پژو         :شير برقي فشار پائين   

 .بين مرحله دوم و سوم رگالتور استفاده مي شود و فشار مرحله اول بصورت مكانيكي قطع مي شود
 

رگوالتور در سيستم كيت گاز وظيفه كاهش فشار گاز را به عهده داشته و اين كاهش فشار                  :رگوالتور
 در داخل )در سيستم ميكسري ( مرحله يـا سه )در سيسـتم انژكـتوري  ( مـرحله   معمـوال در طـي دو     

معموال رگوالتور ها با استفاده از اهرمها و ديافراگم هايي كه در اثر افزايش              . رگوالتـور اتفـاق ميافـتد     
در طي  . فشـار، نـيروي فنر را خنثي نموده و باعث بسته شدن مسير ورود گاز ميشوند كار مي كنند                  

بار، با حركت ديافراگم و اهرمهاي      ۱۰ه حدود   مرحله اول به محض رسيدن فشار گاز ب        ايـن فرآيند در   
در مرحله  . متصـل بـه آن سـوپاپ ورودي بسـته شـده و در نتيجه از افزايش فشار جلوگيري ميشود                   

و كمتر از   ) در سيستم انژكتوري   ( بار ۲بعـدي نـيز اين عمل تكرار شده و در نهايت فشار خروجي به               
  . كاهش مي يابد)در سيستم ميكسري(يك بار 

رگالتور . ورهـا داراي فيلـتر گاز ورودي، پيچ تنظيم فشار خروجي و پيچ تخليه روغن مي باشند              رگالت
 .با توجه به برنامه سرويس خودروهاي گاز سوز مورد بازديد قرار مي گيرد

 در صـورت خـراب شـدن رگوالتور، با توجه به اينكه مسوليت تعمير آن بر عهده تامين كننده قطعه                    
س از ثبت شماره سريال، قطعه را از روي خودرو بازنموده و براي تعمير به               مـي باشـد، نمايندگـي پـ       

 .تامين كننده مي فرستد تا پس از تعمير مجددا روي همان خودرو نصب شود

        
بر روي يك بلوكه نصب ميگردند و از طريق اين بلوكه           ي گاز   انژكتورها:  با ريل سوخت   ريـل انژكـتور   

مـا بـر اساس ترتيب پاشش اين انژكتورها آنها را دسته بندي             عمو. گـاز ورودي آنهـا تاميـن مـيگردد        
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چنانچه انژكتورها بصورت تكي عمل پاشش را انجام داده و هركدام در زمان مكش سيلندر               . مينمايند
  ميگويند و اگر انژكتورها به صورت دوتايي عمل نمايند           Sequentialمـربوطه عمـل نمايند به آنها        

همچنين در صورتيكه مسير خروجي انژكتورها در يك زمان . گويند ميSequential Semiبـه آنها   
 باشد به آنها    Distributorبـاز شده و همگي آنها با يكديگر عمل نمايند و يا سيستم پاشش از نوع                 

Fully Group با موتور ۴۰۵ در سمند و پژو . ميگويند  XU7 jpl3 با توجه به نوع جرقه سيستم
 سنسور ۴۰۵در ريل سوخت سمند و پژو .  استفاده مي شودSemi Sequentialبنزيني از سيستم 

 .دماي گاز نيز وجود دارد

 
  هسـتند كـه داراي قطر داخلي مشخص بوده و بر روي مانيفولد هوا       فلـزي  نازلهـا لوـله هـاي     : نازلهـا 

وظيفه نازل رساندن سوخت به نزديك ترين محل        .  نصب ميشوند  )۴۰۵پژو  ( و يا سرسيلندر   )سـمند (
 هيچگونه هوايي از اطراف آنها       نبايد  در هنگام كار موتور    .سوپاپ ورودي هر سيلندر ميباشد    در پشت   

 كه در صورت شل     نصب شوند همچنين اتصاالت مربوطه بايد به گونه اي        . بـه داخـل كشـيده نشـود       
 مانع از پاشش صحيح انژكتورهاي بنزين  ياشـدن آنهـا قطعـات نـازل بـه داخل موتور كشيده نشوند      

 .نشوند
 

 براي مخلوط كردن گاز و هوا استفاده مي         RD ايـن قطعه در خودروهاي وانت پيكان و پژو           :ميكسـر 
اسـاس كـار آن عبور هواي ورودي از داخل ميكسر و مكش گاز از سوراخهاي اطراف آن بر اثر                  . شـود 

 .قرار مي گيردthrottle ميكسر در ابتداي بدنه . خال نسبي ايجاد شده مي باشد

 
لوله هاي استفاده شده در مرحله پايين دست رگوالتور كه به منظور         : يكي گاز و خالء   لوـله هاي الست   

انـتقال گـاز از رگوالتـور بـه ريـل انژكـتور و ارتباط بين مانيفولد هوا به سوئيچهاي فشاري و خالئي                       
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وجي استفاده ميگردند استفاده ميگردند از نوع الستيكي بوده و بايد قابليت مقاومت در برابر فشار خر               
همچنين اين  . رگوالتـور، دمـاي محفظـه موتور و ازون تشكيل شده در اطراف موتور را داشته باشند                

 .شلنگها نبايد در اثر خم شدن تا خورده و باعث كندي جريان گاز گردند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا در  بـه منظور جلوگيري از ورود ذرات به داخل ريل انژكتور و خرابي نشيمنگاههاي انژكتوره               :فيلـتر 
 ميكروني ۸۰ورودي ريـل انژكـتور از يـك فيلـتر اسـتفاده شـده است كه اين فيلتر قادر است ذرات              

 . اين فيلتر بايد تعويض گردد)۴۰۰۰۰(پس از مدت زمان مشخص. موجود در گاز را جذب نمايد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 است كه پس از     ريزپردازندهجعبه كنترل الكترونيكي در حقيقت يك        ECU:جعبه كنترل الكترونيكي  
 شده فرمانهاي خروجي مختلفي را  Loadقادر است بر اساس نرم افزار  دريافـت وروديهـاي مختلف  
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در خودروهاي گاز سوز    . بـه عمـل كنـنده هـا ارسال نموده و باعث تغيير يا كنترل يك پارامتر شوند                 
، دور  گاز از طـرف سنسـورهاي دمـاي گـاز، فشار گاز، دماي آب، دريچه                ECUسـيگنالهاي ورودي    

شـير برقي فشار باال يا شير برقي     ،  دريافـت و خروجـي آن بـه انژكـتورها          و شنسـور اكسـيژن     موتـور 
 ..سرمخزن، نشان دهنده مقدار سوخت مخزن وغيره ارسال ميگردد

 
 به گونه اي است كه نسبت به بنزين داراي احتراق           CNGبا توجه به اينكه ماهيت سوخت        :دوانسـر ا

ايـن در خودروهـاي دوگانه سوز در حالتي كه راننده سوخت گاز را انتخاب               كـند تـري ميباشـد بنابر      
بدين منظور از قطعه اي الكترونيكي استفاده ميشود كه . دوانس شوداميـنمايد بـايد سيسـتم جـرقه      

اين قطعه ميتواند بصورت مجزا در كيت گاز وجود داشته باشد و يا در داخل               . آدونسـر ناميده ميشود   
ECUدريافت مينمايددور موتوراين قطعه فرمان خود را از سنسور . ود كار گذاشته ش . 

 
در هـنگام اسـتفاده خـودرو از سـوخت گاز بايد انژكتورهاي بنزين از مدار خارج شوند تا                    :اموالتـور . 

اين وظيفه به عهدة اموالتور كه يك قطعة الكترونيكي . سـوخت بنزيـن بـه داخل موتور تزريق نگردد       
 . قرار داده ميشودECUسيستم كنترلي اموالتور در داخل ، ۴۰۵ند و پژو سمدر . است ميباشد

 
سنسـورها عناصـري هسـتند كه اطالعات قسمتهاي مختلف موتور را حس نموده و اين                 :سنسـورها   

 . در نظر گرفته ميشودECUاطالعات به عنوان وروديهاي 
:  عبارتند از۴۰۵ند و پژو    خودروهاي سم  گاز    انژكتوري  سيستم مـورد اسـتفاده   از جملـه سنسـورهاي      

سنسـور دمـاي آب ورودي بـه رگوالتـور، سنسـور فشـار گـاز ورودي به رگوالتور، سنسور دماي گاز                      
مستقل  ( سنسور مكش موجود در مانيفولد هوا       و ورودي بـه موتور، سنسور فشار گاز ورودي به موتور         

 نسور پتانسيل دريچه گاز   ، سنسور دور موتور، سنسور اكسيژن و س        )از سنسـورهاي خودروي بنزيني    
 )سنسور هاي مشترك( 
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سنسور :  عبارتند از   RDسنسـورهاي موجـود در سيستم گاز ميكسري خودروهاي وانت پيكان و پژو            
، )مستقل از سنسورهاي خودروي بنزيني    (دمـاي آب رگالتـور و سنسور فشار گاز ورودي به رگالتور             

 )سنسور هاي مشترك(  ريچه گازسنسور دور موتور، سنسور اكسيژن و سنسور پتانسيل د
 

اين كليد در محلي كه دسترسي راننده به آن به سهولت انجام پذيرد و كامال  :كليد تبديل سوخت
. شده استدر معرض ديد راننده باشد نصب   

: عبارتند از۴۰۵وظايف كليد تبديل در خودروي سمند و پژو   
 بين سوخت گاز و بنزين انتخاب مي كند و برعكس .١
 دخت گاز يا بنزين را نشان مي دهنوع سو .٢
 مقدار گاز موجود در مخزن را با توجه به چراغهاي روشن نشان مي دهد .٣
فقط در شرايط   (بـا اسـتفاده از آن مـي تـوان خـودرو را مستقيما روي گاز روشن نمود                    .٤

 )اضطراري
 :در سه حالت ذيل آالرم مي زند .٥

  تبديل از گاز به بنزين در صورت فشار گاز پائين مخزن-
  تبديل از گاز به بنزين در صورت وجود عيب در سيستم گاز-
 .  در صورتي كه انژكتورهاي گاز از نرم افزاري استفاده كنند كه در محدوده كاري آنها نمي باشد-

           
 توسط دسته   جعبه کنترل يا فرمانهای خروجي از آن      كليه سيگنالهاي ورودي به      :دسته سيمهاي گاز  

 توجه به ارتباط ميان ادونسر، كليد تبديل، سنسورها، شيرهاي برقي،           با.  ميگردد منتقل ECUسـيم   
ECU                        گـاز و بنزيـن تغييراتـي در دسـته سـيم موتـور و دسته سيم پشت آمپر و دسته سيم اصلي 

 .نقشه شماتيك سيستم الكتريكي اين خودروها در ادامه آورده شده است. صورت گرفته است
 

دروهاي بنزيني  . توجه به اضافه شدن وزن مخزن گاز به خو          با :تغيـيرات در قطعـات خودروي بنزيني      
، تغييراتـي در جهت بهبود  سيستم ترمز و تعليق خودروهاي دوگانه سوز صورت               ۴۰۵سـمند و پـژو      
تقويت كاليپر، نصب فشار شكن و      : در سيسـتم ترمـز اصـالحات انجام شده عبارتند از          . گرفـته اسـت   
 .تعويض بوستر

 :تم تعليق عبارتند ازتغييرات انجام شده در سيس
 .تعويض ميل پيچشي جلو، افزايش پيش بار و افزايش ضخامت محور اكسل

 بـا توجـه بـه ماهيـت سـوخت گاز و دماي باالتر احتراق آن تغييراتي در جنس نشيمنگاه سوپاپ و                      
 .سوپاپ صورت گرفته است
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 معرفي مدارات الكتريكي: ٦فصل 
 :ري مورد استفاده به شرح ذيل مي باشندسيگنالهاي ورودي و خروجي سيستم انژكتو

 :سيگنالهاي ورودي
سيستم گاز، زمان پاشش انژكتورهاي بنزين را به عنوان مبنا در : سيگنال فعاليت انژكتورهاي بنزين

 .نظر گرفته و از روي آن زمان پاشش انژكتورهاي گاز را تعيين مي كند
ي بنزين، سيگنال دور موتور از اهميت خاصي عالوه بر سيگنال انژكتورها): RPM(سيگنال دور موتور

اين سيگنال همچنين براي تعيين روشن يا خاموش بودن . براي سيستم گازسوز برخوردار است
 .خودرو به كار مي رود

 :اين دما براي اين موارد به كار مي رود: دماي مايع سيستم خنك كننده
 كنترل تبديل بنزين به گاز

 ازتصحيح زمان پاشش انژكتور گ
اين دما بر غلظت و انرژي . اين دما براي تنظيم زمان پاشش استفاده مي شود: سيگنال دماي گاز

 حجمي گاز تاثير گذار است
ضمناً . همزمان با كاهش فشار گاز، حجم و انرژي حجمي آن نيز كاهش مي يابد: سيگنال فشار گاز

اتمام گاز و يا مسدود شدن .(نداين سيگنال تعيين كننده زمان بازگشت به بنزين را تعيين مي ك
 )مسير

همچنين ميزان گاز . اين سنسور نشاندهنده ميزان گاز موجود در مخزن مي باشد: مبدل فشار
) كه در كليد تبديل تعبيه شده(موجود در مخزن توسط اين سنسور به نمايشگر ميزان سوخت

 .ارسال مي گردد
 

 :سيگنالهاي خروجي
اين سيگنالها، همانطور كه پيش از اين ذكر شد، از زمان انژكتورهاي زمان : سيگنال انژكتورهاي گاز

 .بنزين محاسبه شده و براي فعاليت انژكتوهاي گاز به كار مي رود
شير برقي بر روي رگوالتور و براي قطع و وصل گاز فشار قوي : فعال يا غير فعال نمودن شير برقي

 .نصب گرديده است
 :نمايشگر موارد زير را نشان مي دهد/يد تبديلمجموعه كل: نمايشگر/كليد تبديل

 .نوع سوختي كه در حال استفاده است
 ميزان گاز موجود در مخزن
 سيگنالهاي هشدار دهنده

 :دستگاه و يا نرم افزار عيب ياب براي موارد زير به كار مي رود: سيگنالهاي عيب يابي
  گازECUبرنامه ريزي 

 عيب يابي خودرو
 . آورده شده است۴۰۵ خودروهاي سمند و پژو ECUاتيك دسته سيم در ادامه دياگرام شم
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 1331-34 

Injector 

 

SW00 
Switch 

 

S000 
Purge valve 

 

V1300 
MIL 

 

4210 
RPM 

 

1210 
Fuel pomp 

 
 

 

C1300 
Diagnostic 

 
1620 
V.speed 

 
 

BB00 
Battery 

 
 

1330A 
Gas distributor 

 
 

1810A 
Change over 
switch. 

 
 

1312B 
Level sensor 

 
  

1135 
Injection coil 

 
 

1350B 
Oxygen 

 
1240 
Throttle position 

 
 

1312 
Air temp. 

 
 

1312  
Map sensor 

 
 

1313  
TDC 

 
1220 
Water temp. 

 
1620 
Step motor 

  
 1102 

Tap 

 

1215A 
HP solenoid 
valve 

 

1220A 
Water temp.. 

 
 

1325 
Gas ECU  

 

1312A 
Vacuum 
pressure sen. 
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 نكات ايمني كلي: ۷فصل 
 

ها  در هـنگام بـاز نمودن لوله ها بايد دقت شود كه حتماً شيرهاي مخازن بسته بوده و گاز داخل لوله                    
در غير اينصورت با بازكردن مهره، لوله بشدت از جاي خود خارج شده وباعث              . نيزتخلـيه شـده باشد    

ري باالي اين لوله و اتصاالت، در با توجه به فشار كا  . صـدمات شـديد بـه كارگـر مـربوطه خواهد شد           
هنگام تعويض آنها، بهيچ عنوان از انواع مشابه كه فشار كاري و مشخصات آن مناسب نيست استفاده                 

 .نكنيد
 

 . از دستكاري مخزن و اجزا آن جدا خودداري كنيد
 . شودنبايد به مخزن اعمال... هيچگونه حرارت مستقيم از قبيل شعله، سشوارهاي رايج در نقاشي و 

در صـورتي كـه قرار شد عمل نقاشي در كوره رنگ انجام گيرد، حتماً بايد مخزن از روي خودرو جدا                     
 ..شود و پس از پايان كار مجدداً در محل خود نصب گردد

 .اين عمل حتماً توسط نمايندگي مجاز صورت گيرد
 .در محوطه تعميرگاه و محل نشت گاز از كشيدن سيگار جدا خودداري كنيد

 .ضدجرقه استفاده نماييد) كليد، پريز، تهويه، روشنايي(كارگاه از تجهيزات الكتريكيدر 
 .كف كارگاه از سطوح احاطه كننده پايين تر نباشد

 .سطح زمين با سنگريزه هاي با تخلخل باال فرش نشده است
ستم كـف كارگـاه و هر قسمت بيروني مرتبط با آن هيچگونه حفره، چاهك زيرزمين يا چاه بدون سي        

در تعميرگاه، سيستم تهويه    )  يا محلي مشابه آن   (در صورت وجود چال سرويس    . تهويـه نداشته باشد   
 :مشخصات سيستم تهويه عبارتست از. دائمي براي چال وجود داشته باشد

 ليتر بر ثانيه به ازاي      ۵۰۰محدوده فضاي كارگاه بايد به سيستم تهويه اي با ظرفيت حداقل             •
 .)مگر آنكه كارگاه به شرايط ويژه تهويه طبيعي مجهز باشد.(هر خودرو مجهز گردد

هـر چـال سرويس بايد به سيستم تهويه مكانيكي يا الكتريكي ضد حريق با ظرفيت حداقل                  •
 . ليتر بر ثانيه مجهز شود۱۰۰۰

 متر بر ثانيه كمتر     ۵سـرعت جـريان هـوا درون هـر مجراي خروجي سيستم تهويه نبايد از                 •
 .باشد

 و خروجي هواكشها بايد طوري باشد كه آلودگي و خطر را به حداقل            محـل و جهـت ورودي      •
 .برساند

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 تنظيمات، نحوه استفاده و عيوب سيستم: ۸فصل 
 

 نصب گرديده از نوع انژكتوري با پاشش دوبه          ٤٠٥كيت گازسوزي كه بر روي خودروي سمند و پژو           
 . است Landi-Renzoو ساخت شركت Multi Point-Semi Sequential (دو 

همانطور كه پيش از اين نيز  اشاره شده بود، در سيستم بنزين اين خودروها هيچ تغييري صورت نگرفته                    
عملكرد و يا تعميرات اين خودروها      و تنها كيت گازسوز به اين خودروها اضافه گرديده است، بنابراين            

 .در حالت بنزين هيچ تفاوتي با سمند بنزيني ندارد

 ٤٠٥تور دو مرحله اي مورد استفاده در سيستم انژكتوري سمند و پژو                 رگال : تنظيمات رگالتور  -١
اين رگالتور در ورودي گاز داراي يك فيلتر        .  بار است  ٢ بار و فشار خروجي      ٥داراي فشار مرحله اول     

فلزي است كه با توجه به برنامه بازرسي ادواري مورد بازرسي قرار مي گيرد و در صورت لزوم تعمير يا                    
 نيز جهت تخليه فشار مرحله اول در صورت افزايش          PRV شير اطمينان تخليه فشار يا       .شودتعويض مي   

 جهت تنظيم فشار خروجي رگالتور از نرم افزار عيب ياب و چرخاندن پيچ باالي                .فشار آن وجود دارد   
به مرور زمان آب و روغن در داخل رگالتور جمع مي شود كه با توجه به                   . رگالتور استفاده مي شود   

 . تخليه مي شود drainبرنامه بازديد ادواري، با استفاده از باز كردن پيچ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بار، فشار مرحله    ۴ داراي فشار مرحله اول       RDرگالتور مورد استفاده در سيستم ميكسري وانت و پژو           
مينان اين رگالتور نيز داراي فيلتر فلزي، شير اط         .  بار و فشار خروجي كمتر از يك بار است            ۵/۱دوم  

.  مي باشد   drainو پيچ   ) جهت تخليه فشار مرحله اول در صورت افزايش فشار         ( PRVتخليه فشار يا    
 .مي باشد) تنظيم دور آرام(عالوه بر اين داراي پيچي براي تنظيم فشار رگالتور 
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 مجزا براي سيستم گازسوز،       ECU اين خودروها يك       ECUبرروي جعبه    : تنظيمات ادونسر  -٢
 نصب شده است كه عملكرد آن         Advancerو  قطعه اي به نام         " خال-فشار"ي با نام سنسور      سنسور

زمان جرقه در حالت گازسوز مي بايست نسبت به حالت           (آوانس كردن موتور در حالت گازسوز است      
 )بنزين آوانس گردد

 
 

 
 

 خال-سنسور فشار             ECUجعبه 
 
 
 
 
 

Advancer             ECUسوزگاز 
 
 
 
 
 

 
 ثابت نگهداشته ايم، با     ١٢٥٠براي تنظيم ادونسر و دور موتور اعمال آن، در حالي كه دور موتور را در                 

استفاده از پيچ گوشتي پيچ داخل آنرا مي چرخانيم تا محدوده مرزي روشن و خاموش شدن چراغ قرمز                  
 . نبودن ادونسر استاكثرا ريپ زدن خودرو در حالت خالص ناشي از تنظيم. داخل آن مشخص شود

 .. درجه هم با توجه به وضعيت سه كليد سمت راست تنظيم قبال تنظيم شده است٩زاويه آوانس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : تنظيم اموالتور-٣
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. 
 

)  گاز ECUمشابه  ( عالوه بر كنترل كننده اكسيژن سنسور          RDدر سيستم ميكسري وانت و پژو           
اين . تور در حالت گاز، برق انژكتورهاي بنزين را قطع مي نمايد           اموال. اموالتور وادونسر نيز وجود دارد    

.  بنزين خطايي ايجاد نشودECU عمل با شبيه سازي مقاومت انژكتورهاي بنزين صورت مي گيرد تا در            
 در حالتي استفاده مي شود     RD اموالتور با توجه به مقاومت انژكتورهاي بنزين خودروهاي وانت و پژو            

 . هستندكه كليد ها باال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دسته سيم هاي موتور، اصلي و جلوداشبورد اين خودروها با                   :  نحوه استفاده از سيستم      -٤

 .خودروهاي بنزيني متفاوت است

 سيستم گازسوز از طريق سنسورهاي موجود در خودرو تامين          ECUبرخي از اطالعات مورد نياز براي       
 .... پاشش انژكتورهاي بنزين واز جمله اطالعات سرعت، دور موتور، زمان. مي گردد

مانند دماي آب    . برخي از اطالعات نيز به وسيله سنسورهاي خاص كيت گازسوز ارسال مي گردد                  
 ورودي به رگوالتور

 بنزين  ECUضمناً اكثر عملكردهاي اصلي خودرو، چه در زمان استفاده از بنزين و چه گاز، توسط                     
در حالي كه محاسبه    ... .  در زمان روشن شدن كولر و          كنترل  مي گردند از قبيل كنترل استپر موتور          

 سيستم گاز، البته با نمونه برداري از زمان پاشش                   ECUزمان پاشش انژكتورهاي گاز توسط           
 .انژكتورهاي بنزين در شرايط مختلف كاركرد خودرو انجام مي شود
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 . يكسان است٤٠٥كليد تبديل در خودروهاي سمند و پژو  :نحوه استفاده از كليد تبديل -٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نيز مشابه استRD كليد تبديل در خودروهاي وانت و پژو 
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كه در گلگير عقب سمت چپ قرار          -گاز طبيعي از طريق پركن      : سوختگيري و تست نشتي     -٦
 . به مخزن خودرو تزريق مي شود-دارد

ذخيره مي  ) كه در صندوق عقب خودرو قرار دارد       ( در مخزن تمام فوالدي    ٢٠٠ Barاين گاز با فشار      
 .شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به رگوالتور فرستاده مي    ) كه از جنس فوالد با روكش الستيكي است       (گاز طبيعي توسط لوله فشار قوي     
) انژكتورها(گاز پس از گذر از رگوالتور و كاهش فشار، به فيلتر و پس از آن به ريل سوخت                      . شود

به منيفولد اين خودرو چهار نازل براي تزريق گاز اضافه            (زلها فرستاده مي شود      رسيده و از آنجا به نا      
 .كليه ارتباطات ذكر شده توسط شيلنگهاي مخصوص مي باشد.) شده است
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در صورتي كه بوي گاز از صندوق عقب خودرو استشمام شد، ممكن                : نشت گاز در صندوق عقب     

براي جلوگيري از باقي    . ت پركن، شير يكطرفه و يا شير سر مخزن باشد           است نشتي از يكي از اتصاال      
ماندن گاز داخل فضاي صندوق عقب، لوله هاي خرطومي دور كليه لوله هاي گاز داخل صندوق عقب                 

هنگام استشمام بوي گاز از صندوق عقب، در صورتي كه خودرو داخل فضاي بسته اي                    . قرار دارند 
 .را ببنديدباشد، ابتدا شير سر مخزن 

 

 
 

سپس بعد از باز كردن بست لوله هاي خرطومي، اين لوله ها را از                .  خودرو را به فضاي باز انتقال دهيد       
روي محل اتصاالت كنار كشيده و در صورتي كه هريك از لوله ها بر اثر هرگونه ضربه تغيير شكل                        

نسبت به  ) ت يابي و يا كف صابون      اسپري نش (با كف   . داده اند، نسبت به تعويض آن لوله اقدام نماييد         
در صورت وجود نشتي در اتصاالت و يا تعويض لوله ها،              . نشت يابي اتصاالت فشار قوي اقدام كنيد       

پيچ هاي محل اتصاالت را تا اندازه تعيين شده محكم نماييد و در صورت نياز نسبت به تعويض مهره                       
 .ماسوره يا ممگي لوله ها اقدام فرماييد

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
در صورتي كه بوي گاز از ناحيه محفظه موتور استشمام شد، مطابق                   : ت گاز در محفظه موتور      نش

دستورالعمل باال شير دستي داخل محفظه موتور را بسته و خودرو را به فضاي امن انتقال دهيد، شير                        
ي در هنگام تست نشت    . دستي را باز نموده و سپس نسبت به نشت يابي اتصاالت موجود اقدام نماييد                  
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همچنين هنگامي كه   .  را بررسي نماييد  ) فشار قوي (اتصاالت شير دستي، گيج فشار گاز، و رگوالتور         
اتصاالت فيلتر، ريل   (خودرو در حالت گاز كار مي كند نسبت به نشت يابي قسمتهاي فشار ضعيف                   

 .اقدام نماييد) خال و چهارراهي-سوخت ، نازلها و سنسور فشار
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
در دهانه خروجي شير سر      : ه فشار قوي انتقال دهنده گاز از مخزن به محفظه موتور              نشت گاز از لول    

كه در صورت خروج گاز با فشاري بيش         ) Excess Valve(مخزن سيستمي مكانيكي قرار داده شده     
با اين حال   . فشار خروجي را تا حد زيادي محدود مي كند         ) شكستگي لوله (از فشار ورودي رگوالتور   

 مسير لوله فشار قوي تركيدگي يا تغيير شكلي مشاهده شود، حتماً بايد لوله مذكور به                 در صورتي كه در   
 .طور كامل تعويض گردد

 
 
 :عيوب مشترك در حالتهاي بنزين و گاز) ٧

از آنجا كه برق انژكتورهاي بنزين مي بايست در حالت گازسوز             : ريپ زدن در حالتهاي بنزين و گاز       
در .   سيستم گاز عبور مي كند     ECUژكتورها از طريق دسته سيم جديد از        قطع شود، بنابراين برق اين ان     

در دسته سيم باعث قطعي برق انژكتورهاي بنزين، گاز و يا هر             ) يا شل بودن اتصاالت   (اين حالت قطعي  
دو مي شود، اين امر باعث روشن شدن چراغ عيب ياب خودرو و ريپ زدن در حالت بنزين و گاز مي                      

براي رفع  . انژكتور بنزين را مي دهد    ) يا چند ( پيغام قطعي يك   ٢٠٠٠ دستگاه دياگ  در اين حالت  . گردد
الزم به ذكر است در چند        . ايراد مي بايست نسبت به رفع قطعي و يا تعويض دسته سيم اقدام نمود                   

دسته سيمها به صورت آزمايشي و دست ساز بوده و اين ايراد             )  دستگاه ٣٠٠(دستگاه خودرو توليد اول   
در اين موارد هرسه دسته سيم موتور، اصلي و داشبورد مي بايست باهم                    . شاهده مي گردد   بيشتر م 

 .تعويض گردد

شيلنگ مپ سنسور اين خودرو، كه در خودروهاي بنزيني مستقيماً به منيفولد               : بد كار كردن خودرو    
د در  بنابراين ايرا . خال و رگوالتور متصل است      -متصل بود، توسط يك چهارراهي به سنسور فشار           

مشابه خرابي مپ سنسور    (چهارراهي و يا شيلنگهاي متصل به آن مي تواند باعث بروز ايراد بدكاركردن             
 .گردد) يا شيلنگهاي آن
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در اين حالت نشتي شيلنگهاي آب در محل هاي اتصال به سه راهي ،                : كم شدن آب رادياتور خودرو    
هر يك از قسمتها باعث نشتي آب و عدم         نشتي در   . رگوالتور يا سنسور دماي آب آن را بررسي نماييد        

 .عملكرد صحيح مي شود

همانطور كه پيش از اين ذكر      : خودرو نه در حالت بنزين و نه در حالت گاز روشن نمي شود               -
بنابراين كمترل جرقه   . شد، زمان جرقه در حالت گاز، توسط قطعه ادوانسر، آدوانس مي شود             

ادوانسر، خودرو  ) يا شكستگي (ر صورت خرابي    پس د . شمعها از طريق اين قطعه عبور مي كند       
براي جلوگيري از بروز چنين حالتي در       . نه در حالت بنزين و نه در حالت گاز روشن نمي شود           

شرايط اضطراري،  قطعه مبدل ادونسر در اختيار مالكان اين خودروها قرار مي گيرد و مي توان                 
در تعميرگاه مي   . وقت راه اندازي نمود   با جايگزيني مبدل به جاي ادونسر خودرو را به طور م           

نشان داده  ) اتصال به دسته سيم   (در شكل زير جايگزيني مبدل      .  بايست ادونسر جايگزين گردد   
 .شده است

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بد كاركردن در حالت گاز) ٨

در صورتي كه خودرو در حالت بنزين بدون مشكل كار مي كند              :  ريپ زدن در حالت گاز      -
براي . ت گازسوز ريپ مي زند، احتمال دارد انژكتورهاي گاز خودرو خراب باشند           ولي در حال  

. تست انژكتورها بهترين راه لمس شيلنگهاي خروجي از انژكتورها به منيفولد خودرو مي باشد              
اگر پاشش همه انژكتورها زير دست احساس شد، آنها سالمند در غير اينصورت يك يا چند                   

 .قطعه انژكتورها مي بايست به طور كلي تعويض  گردد. ددانژكتور معيوب مشخص مي گر
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همانطور كه مي دانيد هنگام تغيير فشار گاز، دماي آن به شدت                 : ريپ زدن در حالت گاز      -
براي جلوگيري از اين امر     . كاهش مي يابد و امكان يخ زدن گاز داخل رگوالتور وجود دارد            

خاري انشعاب يافته اند، از داخل رگوالتور عبور        لوله هاي آب گرم كه از شيلنگهاي رادياتور ب        
در صورت وجود هوا در سيستم خنك كننده خودرو يا گرفتگي لوله هاي ورودي،                . يافته اند 

خروجي به رگوالتور دماي داخل رگوالتور مناسب نبوده و با عث تغيير دبي گاز خروجي                    
اركردن موتور و ريپ زدن     شده و باعث عدم يكنواختي نسبت سوخت به هوا و در نتيجه بدك              

 .آن مي شود

با دستگاه عيب ياب فشار خروجي را بررسي          :  فشار گاز خروجي از رگوالتور تنظيم نيست            -
) واقع شده بر باالي رگوالتور    ( بار بود، با چرخاندن پيچ تنظيم         ٢نماييد و در صورتي كه كمتر از         

 .فشار را تنظيم نماييد
 
 
 
 
  حالت بنزين به گازايرادات هنگام تبديل از) ٩

در صورتي كه خودرو پس از فشردن كليد تبديل به حالت            : عدم تبديل از حالت بنزين به گاز       -
گاز تبديل نمي شود و كليد تبديل براي نشان دادن ايراد بوق مي زند، ايرادات زير ممكن                       

 :است رخ داده باشد

گرفتگي و يا نشتي شيلنگهاي     اين ايراد ممكن است بر اثر        : گاز داخل رگوالتور يخ زده باشد      -١
 .آنها را بررسي نماييد. آب گرم ورودي به رگوالتور رخ داده باشد
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با دستگاه عيب ياب فشار خروجي را بررسي           : فشار گاز خروجي از رگوالتور تنظيم نيست         -٢
واقع شده بر باالي      ( بار بود، با چرخاندن پيچ تنظيم             ٢نماييد و در صورتي كه كمتر از             

 .ار را تنظيم نماييدفش) رگوالتور

 .فيلتر مسدود شده است -٣

در صورتي كه اين سنسور معيوب باشد، اطالعات فشار خروجي           : خال ايراد دارد  -سنسور فشار  -٤
 گاز ارسال مي گردد و گرچه فشار خروجي از             ECUاز رگوالتور به صورت نادرست به         

قدار دانسته و اجازه تبديل      اين فشار را كمتر يا بيشتر از اين م         ECU بار باشد ولي     ٢رگوالتور  
 .به حالت گاز را  نمي دهد

در صورتي كه سنسور دماي آب ورودي رگوالتور ايراد داشته           : سنسور دماي آب ايراد دارد     -٥
 ارسال شده، باعث مي شود عليرغم رسيدن دما          ECUباشد، اطالعات دماي آب نادرست به        

لي كه هنوز دما به حد الزم نرسيده،         يا در حا  .(به حد الزم، خودرو به حالت گاز تبديل نشود          
 )خودرو به حالت گاز تبديل شود و اين باعث بد كاركردن موتور مي شود

در صورت خرابي شير سر مخزن با وجود باز بودن شير، گاز از مسير                 : خرابي شير سر مخزن    -٦
 .عبور نمي كند كه اين امر بخاطر خرابي توپي شير است

 كليد تبدبل خراب است -٧

٨- ECU است خراب 
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 :نحوه باز و بست قطعات: ۹فصل 
 

 و وانت پيكان آورده مي      ۴۰۵در ادامـه گشـتاور پـيچهاي قطعات سيستم گازخودروهاي سمند، پژو             
 :شوند
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 سرويسهاي اوليه و ادواري سيستم گاز: ۱۰فصل 
 

 ) ماه پس از تحويل خودرو۶حداکثر (سرويس اوليه 
شير سرمخزن، شير پركن، شير دستي، گيج فشار،         (بازديد و تست نشتي اتصاالت فشار قوي        -

لوله هاي ورودي رگوالتور، رگوالتور، خروجي رگوالتور، فيلتر، انژكتورها، چهارراهي مپ                
 )با كف صابون يا اسپري) (سنسور، نازلهاي منيفولد

 )ام و قرار گرفتن در جاي خوداز لحاظ سالمت، استحك(بازديد تسمه هاي نگهدارنده مخزن -

لوله هاي خرطومي، بستها، مجراي خروجي از كف         (بازديد مجاري خروج گاز از صندوق عقب        -
 )صندوق

 بازديد لوله فشار قوي از لحاظ ضربه خوردگي، تغيير شكل، زدگي روكش الستيكي، تغيير شكل -

 م و زير باربازديد صداي رگوالتور، در هنگام كاركرد خودرو با گاز، در دور آرا -

 بازديد فشار خروجي گاز در دور آرام و در صورت نياز تنظيم آن -

  گازسوز با نرم افزار عيب يابECUعيب يابي  -

، رگوالتور، شير دستي و         )انژكتورها يا ميكسر    (بازديد اتصاالت نگهدارنده ريل سوخت         -
 آچاركشي در صورت مورد نياز

 

 )سرويس نوع الف( کيلومتر۵٠٠٠سرويس هر 
 )با كف صابون يا اسپري(شتي كليه اتصاالت تست ن -

 تعويض مجوز سوختگيري

 هر دوازده ماه يكبار بعد از اطمينان از صحت سيستم گاز -

 بازرسي ادواري مخزن

 .هر سه سال يكبار، مخزن مورد بازرسي چشمي قرار گيرد -

 .هر پنج سال يكبار، تعيين صالحيت مجدد مخازن صورت مي گيرد -

 تنظيم باد چرخها

 . بار مي باشد٢,٤  بار و براي اتوبان ٢,٢يم باد چرخهاي عقب سمند براي جاده شهري تنظ -
 

 توسط مالك و در خارج نمايندگيهاي مجاز،        CNGدر صورت دستكاري، دمونتاژ كيت يا مخزن        : تذكر
 .گارانتي خودرو باطل مي شود
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٢٠٠ ١٤٠ ١٢٠ ١٠٠  هزار كيلومتر ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠

* * * * * * * * 
 بازديد فشار رگوالتور و اتصاالت

*  *  *  *  
خروج روغن احتمالي موجود در رگالتور و تست 

 نشتي رگالتور

*   *     
 كنترل فيلتر ورودي رگالتور 

*        
سرويس عمومي (تعمير و رفع عيب رگالتور

 )رگالتور

 بازديد عملكرد سيستم و پارامترهاي  * * * * * * * *

  )با دستگاه عيب ياب(يستمسوخت رساني س

 تميز كردن ريل سوخت يا ميكسر     *   *

 بازديد از تسمه هاي نگهدارنده مخزن *  *  *  * *

 )ازنظر سالمت، استحكام و قرارگرفتن در جاي خود(
 بازديد چشمي وضعيت لوله ها و شيلنگ هاي  * * * * * * * *

 گاز و آب و اتصاالت مربوطه

 ديد و يا بازوبست رگوالتور فشارباز  *  *  *  *

 بازديد و يا بازوبست ريل سوخت   *   *  

 CNGتعويض فيلتر گاز ورودي ريل سوخت   *  *  *  *

 فيلر گيري سوپاپها  *  *  *  *

، 

 .  كيلومتر صورت مي گيرد٢٠٠٠٠سرويس نوع ج هر : توضيح
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