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پيش گفتار

كتابي كه پيش رو داريد توسط كارشناسان و متخصصين مديريت فني و مهندسي شركت سايپا يدك به منظور راهنمائي تعميركاران و 
كارشناسان خودروي پرايد تهيه و تدوين گرديده شده است.

اميد است كه تعميركاران و كارشناسان عزيز با مطالعه دقيق و رجوع مستمر به اين كتاب، روش تعميرات خود را با دستورات داده شده 
در اين راهنما هماهنگ كرده تا عالوه بر جلوگيري از اتالف وقت، رشد كيفي تعميرات در كليه زمينه ها حاصل گردد.

در پايان از آنجا كه ممكن است در اين راهنما نقص هائي وجود داشته باشد و يا روشهاي بهتري قابل ارائه باشد، از كليه عزيزاني كه 
اين كتاب را مطالعه مي كنند در خواست مي شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشكال مراتب را همراه با پيشنهادات ارزشمند خود (فرم 

پيشنهادات در انتهاي كتاب موجود مي باشد) به مديريت فني و مهندسي شركت سايپا يدك ارسال فرمايند.
الزم به ذكر است كه حق هر گونه تغيير ياكپي برداري از كتاب مزبور براي اين شركت محفوظ مي باشد. 

سايپايدك        
سازمان خدمات پس از فروش سايپا       

مديريت فني و مهندسي       

پيشگفتار
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 مقدمه
از موتورهائى است كه تكنولوژى ساخت و  ايران، استفاده بهينه  از مهمترين مسائل موجود در صنعت خودروسازى كشور  امروزه يكى 
طراحى آن بومى شده است. تالش در راستاى بهينه سازى اين موتورها از نظر ميزان توان توليدى و كاهش آاليندگى ها مدت هاست كه 

آغاز شده و پروژه هائى نظير موتور خودرو پرايد انژكتوري ماحصل اين تالش هاست.
CNG با توجه به وضعيت وخيم توليد و مصرف سوخت هاي فسيلي، به ويژه بنزين در كشور ايران، استفاده از سوخت هاي جايگزين نظير
  Plat form مد نظر مسئوالن كشور قرار گرفت. لذا تالش هاي گسترده اي در جهت طراحي موتورهاي دوگانه سوز انژكتوري پايه بر اساسPlat form مد نظر مسئوالن كشور قرار گرفت. لذا تالش هاي گسترده اي در جهت طراحي موتورهاي دوگانه سوز انژكتوري پايه بر اساسPlat form

خودروهاي موجود در شركت هاي خودروسازي انجام گرفته است. 
شركت مگاموتور با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده، همگام با برنامه هاي كالن كشورمان ايران و همچنين با نظر به مالحظات زيست 
قابليت  با  را  انژكتوري  سوز  دوگانه  موتور  توليد  و  طراحي  پروژه  توليدي،  خودروهاي  آلودگي  كنترل  زمينه  در  سايپا  شركت  محيطي 
پاسخگويي به استاندارد آلودگي EURO II تعريف نموده است. تطابق عملكرد موتور با سوخت و شرايط آب و هوايي ايران با توجه به 

انجام كاليبراسيون نهايي و تست هاي صحه گذاري (Validation) در ايران از نكات مثبت طرح مي باشد.

راهنماي تعميرات cngانژكتوري
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1 - تشريح سيستم
1-1 - اجزاى تشكيل دهنده سيستم

شكل 1  نمودار شماتيك كلى اجزاي ورودى و خروجى كه تركيب اصلى اين سيستم مي باشند، را نشان مي دهد. در مركز سيستم بخش 
كنترل اجزاء سيستم هاى سوخت رسانى و جرقه زنى موتور (ECM) قرار گرفته است. اين واحد تمام ورودى ها و خروجى هاى سيستم  را 
به منظور  بهينه  نمودن عملكرد موتور  كنترل مى نمايد. به  طور كلى سيستم مديريت موتور زيمنس كه توسط شركت مگاموتور براى 

خودروى پرايد دوگانه سوز انژكتوري طراحى و نصب گرديده است، شامل پنج بخش اساسى زير است:
1 - سيستم سوخت رسانى

2 - سيستم هوا رسانى
3 - سيستم جرقه زنى

4 - واحد كنترل الكترونيك موتور (ECM)، سنسورها و عملگرها
5 - سوئيچ ها

اجزاى تشكيل دهنده هر بخش در جداول مربوط به آن بخش آورده شده است. 

جدول 1: قطعات سيستم سوخت رساني
توضيحاتقطعات متعلق به گروهگروهرديف

مجموعه باك بنزينسوخت رساني بنزين1

پمپ بنزين برقي2

فيلتر بنزين3

مجموعه لوله هاي بنزين4

ريل سوخت بنزين5

انژكتورها6

بست انژكتورها7

مخزن CNGسوخت رساني گاز8

9CNG شير برقي مخزن

رگالتور فشار گاز10

مدول انژكتوري11

نازل هاي گاز12

مجموعه لوله هاي گاز13

جدول 2: قطعات سيستم هوا رساني
توضيحاتقطعات متعلق به گروهرديف

فيلتر هوا1

لوله هاي هواي ورودي به موتور از فيلتر2

مخزن رزوناتور3

مجموعه مانيفولد هواي ورودي4

محفظه دريچه گاز5

راهنماي تعميرات cngانژكتوري/تشريح سيستم

جدول قطعات
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جدول 3: قطعات سيستم جرقه زني
توضيحاتقطعات متعلق به گروهرديف

كويل دوبل1

شمع2

وايرهاي شمع3

جدول 4: قطعات واحد كنترل الكترونيك
توضيحاتقطعات متعلق به گروهرديف

1(ECU) واحد كنترل الكترونيك
سنسور دور موتور و موقعيت ميل لنگ2
سنسور موقعيت ميل سوپاپ3
سنسور فشار مانيفولد و دماي هواي ورودي4
سنسور دماي مايع خنك كننده موتور5
سنسور سرعت خودرو6
سنسور موقعيت زاويه اي دريچه گاز7
سنسور اكسيژن8
سنسور ناك9
رله دوبل10
شير برقي كنيستر11
المپ عيب يابي سيستم12
13CNG سنسور دما و فشار
سنسور فشار رگالتور14

جدول 5: سوئچ ها
توضيحاتنام سوئيچرديف  

1AC سوئيچ
سوئيچ تغيير سوخت 2
سوئيچ خودرو3

راهنماي تعميرات cngانژكتوري/تشريح سيستم

جدول قطعات
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1-2 - ليست قطعات
محل قرارگيرى هريك از قطعات ذيل در شكل هاي 1 و 2 نشان داده شده است.

1 - كربن كنيستر
2 - كويل دوبل
3 - ميل سوپاپ

4 - سنسور موقعيت ميل سوپاپ
5 - شمع

6 - انژكتور
7 - رگوالتور فشار بنزين

8 - شير برقى كنيستر
CNG 9 - شيربرقي مخزن

10 - رگالتور فشار گاز
Injector Module 11 - مجموعه انژكتور گاز

CNG 12 - سنسور دما و فشار
(High Pressure) 13 - سنسور فشار رگالتور

14 - فيلتر هوا
15 - سنسور موقعيت دريچه گاز

16 - موتور مرحله اى دور آرام (استپ موتور)
17 - سنسور فشار و دماى هواى مانيفولد ورودى (MAP + ATS سنسور)

18 - فيلتر بنزين
19 - سنسور دماى مايع خنك كننده موتور

20 - سنسور ناك
21 - سنسور اكسيژن

22 - مبدل كاتاليست 
23 - گيربكس

24 - سنسور سرعت خودرو
25 - سنسور دور موتور و موقعيت ميل لنگ

26 - رله دوبل
27 - سوئيچ اصلى

28 - باترى
(ECU) 29 - واحد كنترل الكترونيك

30 - باك بنزين
31 - پمپ بنزين 

CNG 32 - مخزن
  (MIL Lamp) 33 - المپ عيب يابى سيستم

34 - دورسنج

راهنماي تعميرات cngانژكتوري/تشريح سيستم

جدول قطعات
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شكل 1: نمودار شماتيك سيستم

راهنماي تعميرات cngانژكتوري/تشريح سيستم
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1-3 -  معرفى سيستم
با  آن  ارتباط  نحوه  و   ECU كلى  شماى   3 شكل  و   2 شكل 
از شكل ها  سنسورها و عملگرها را نشان مى دهند. همانطور كه 
به   توجه  با  را  موتور  وضعيت  و  شرايط   ECU است  آشكار 
در  و  كرده  دريافت  ورودى  سنسورهاى  از  ارسالى  سيگنال هاى 
تحليل مى كند.  و  تجزيه  را  اطالعات  اين  پردازنده مركزى خود 
سپس با استفاده از اطالعات پردازش شده، فرامين مناسب را به 

عملگرهاى خروجى ارسال مى نمايد.

سنسورها و يا ورودى ها در سيستم زيمنس عبارتند از:  
• سنسور فشار مانيفولد و دماى هواى ورودى

• سنسور موقعيت دريچه گاز
• سنسور دماى مايع خنك كننده

• سنسور دور موتور و موقعيت ميل لنگ
• سنسور موقعيت ميل سوپاپ

• سنسور سرعت خودرو
• سنسور اكسيژن

• سنسور ضربه (ناك)
• ولتاژ باطرى

CNG سنسور دما و فشار •
(High Pressure) سنسور رگالتور فشار •

عملگرها و يا خروجى ها در سيستم زيمنس عبارتند از: 
• رله فن خنك كننده
•  انژكتورهاي بنزيني

گرم كننده سنسور اكسيژن•  گرم كننده سنسور اكسيژن•  گرم كننده سنسور اكسيژن
نشانگر دور موتور يا دور سنج•  نشانگر دور موتور يا دور سنج•  نشانگر دور موتور يا دور سنج

• سيستم تهويه (كمپرسور و فن كندانسور)
(MIL Lamp) المپ عيب يابى سيستم •
•  رگالتور فشار و شير برقي سر مخزن گاز

موتور پله اى دور آرام• موتور پله اى دور آرام• موتور پله اى دور آرام
•  پمپ بنزين

•  شير برقى كنيستر
• رله دوبل

كانكتور عيب ياب• كانكتور عيب ياب• كانكتور عيب ياب
مدول انژكتوري•   مدول انژكتوري•   مدول انژكتوري

كويل دوبل •  كويل دوبل •  كويل دوبل 

الزم به ذكر است كه ECU تنها قادر است اطالعات ديجيتال 
نام  به  مداراتى   ECU داخل  در  لذا  نمايد  پردازش  را  (عددى) 
A/D (مبدل آنالوگ به ديجيتال) وجود دارند كه سيگنال هاى 
به سيگنال ديجيتال  را   MAP آنالوگ سنسورها مانند سنسور 
ECU تبديل مى كنند. متقابًال پس از پردازش سيگنال ها توسط

بايستى  هستند  ديجيتال  صورت  به  كه  نيز  عملگرها  فرامين 
صورت  به  آنالوگ)  به  ديجيتال  (مبدل   D/A مدارات  بوسيله 

آنالوگ تبديل شوند.

راهنماي تعميرات cngانژكتوري/تشريح سيستم

معرفي سيستم
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ECU شكل 2:  سنسورها و عملگرهاى مرتبط با
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شكل 3: عملكرد كلي سيستم (جهت فلش نحوه انتقال داده ها را نشان مي دهد)
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(ريل سوخت گاز)

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


16

2 - تشريح اجزاى سيستم
2-1 - سيستم سوخت رسانى 

(Fuel Delivery System)
پرايد  موتور  برروى  شده  گرفته  بكار  رسانى  سوخت  سيستم 
گازسوز با سيستم زيمنس، در حالت بنزيني از نوع پاشش چند 
(MPFI Multi Point Fuel Injection) و در  نقطه اى 
با  مي گيرد  قرار  استفاده  مورد  عنوان سوخت  به  گاز  كه  حالتي 
استفاده از مدول انژكتوري سيستم سوخت رساني انجام مي شود. 

اين سيستم شامل اجزاى زير است:

2-1-1-2 - رگالتور فشار گاز
ثابت  و  مخزن  از  خروجي  گاز  فشار  تنظيم  بخش  اين  وظيفه 
نگهداشتن آن در شرايط مختلف كاركرد موتور مي باشد. رگالتور، 
مانيفولد  درون  به خالء  نسبت  را  مانيفولد  به  ارسالي  گاز  فشار 
كنترل نموده و شرايط را به گونه اي تنظيم مي نمايدكه فشار 
اين  به  باشد.  بار   2 حدود  مانيفولد  خالء  به  نسبت  اين ارسالي  به  باشد.  بار   2 حدود  مانيفولد  خالء  به  نسبت  اين ارسالي  به  د.  گاز 
منظور لوله اي از رگالتور فشار گاز خارج شده و توسط شيلنگ 
به لوله موجود در باالي مخزن آرامش متصل مي شود. شكل 5 
گاز  رگالتورفشار  خروجي  دهد.  مي  نشان  را  گاز  فشار  رگالتور 
كه در شكل به صورت سر شيلنگي ساده نشان داده شده است. 
يلنگ به ورودي مجموعه اتوسط شيلنگ به ورودي مجموعه اتوسط شيلنگ به ورودي مجموعه انژكتور گازبر روي سر سيلندر 

متصل مي شود.
          

شكل 4: شير برقي مخزن 

شكل 5: رگالتور فشار گاز  

راهنماي تعميرات cngانژكتوري/تشريح اجزاي سيستم

سيستم سوخت رساني گاز

2-1-1 - سيستم گاز رساني
(Shut off Valve) 2-1-1-1 - شير برقي مخزن

گاز  مخزن  از  خروجي  گاز  وضعيت  كنترل  قسمت  اين  وظيفه 
باشد.  و....... مي  آتش سوزي  تصادف،  مانند  بحراني  لحظات  در 
كنترل  داراي  هم    ECE R110 استاندارد با  مطابق  شير  اين 
دستي مي باشد و هم داراي كنترل اتوماتيك. در زمان خاموش 
شدن موتور اين شير به صورت اتوماتيك جريان را قطع نموده 
با استارت زدن خودرو شروع به كار مي نمايد. در صورتي كه  و 
هر گونه نشتي در سيستم باشد كه منجر به افت فشار در زمان 
خاموش بودن خودرو شود،  ECU آن را حس كرده و از وقايع 

احتمالي جلوگيري مي نمايد. 

خروجي
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2-1-1-3 - مدول انژكتوري
انتقال  كنترل  و  فشار  رگالتور  از  گاز  دريافت  اين بخش  وظيفه 
گاز  فشار  و  دما  اين قطعه سنسور  نازل ها مي باشد. روي  به  آن 
نازل ها  به  ورودي  گاز  ميزان  كنترل  و  تنظيم  در  كه  دارد  قرار 
نقش مهمي را ايفا مي كند. مدول انژكتوري همانند يك سيستم 
انژكتوري عمل نموده و داراي كنترل زماني مي باشد به صورتيكه 
در زمان  معين مقدار مشخصي گاز كه توسط ECU مقدار آن 
ارسال مي گردد. در  نازل ها  از  براي هر كدام  تعيين شده است، 
واقع مدول انژكتوري كه يك مجموعه انژكتوري مي باشد، بسته 
نازل مشخصي  به  را  گاز  زمان هاي مشخص  در  نياز سيستم  به 
ارسال مي نمايد و مقدار گاز ارسالي را نيز با توجه به نياز سيستم 

و انتخاب ECU كنترل مي نمايد. 

2-1-1-4 - نازل هاي گاز
وظيفه نازل ها رساندن گاز خروجي از مدول انژكتوري به سيلندرها 
مي باشد. اين نازل ها داراي موقعيت و زاويه نصب ويژه اي هستند 
مانيفولد  در  هوا  و  گاز  اخطالط  بهترين  شرايط  اين  تحت  كه 
صورت مي پذيرد. در واقع نحوه وارد شده گاز به رانرهاي مانيفولد 
بسيار با اهميت مي باشد. نحوه ورود گاز به رانرها و اختالط آن با 
هوا توسط نازل ها كنترل مي شود. بنابراين نازل ها نقش مهمي را 

در ايجاد يك مخلوط همگن به عهده دارند. 

2-1-1-5 - مسير سوخت رساني گاز 
است. جهت  متفاوت  بنزين  به  نسبت  گاز  مسير سوخت رساني 
سيستم،   در  ايمني  بردن  باال  و  نشتي  گونه  هر  از  جلوگيري 
اينكه معموالً  به  با توجه  انتقال گاز فوالدي مي باشند.  لوله هاي 
سيستم،   در  ايمني  بردن  باال  و  نشتي  گونه  هر  از  جلوگيري 
اينكه معموالً  به  با توجه  انتقال گاز فوالدي مي باشند.  لوله هاي 
سيستم،   در  ايمني  بردن  باال  و  نشتي  گونه  هر  از  جلوگيري 

در گاز طبيعي مقاديري تركيبات گوگرد وجود دارد، امكان ايجاد 
خوردگي در سيستم زياد مي باشد. بنابراين لوله ها بايد از جنس 
فوالد مناسب مطابق استاندارد ساخته و مورد استفاده قرار گيرند. 
در مسير گاز،  گاز بعد از خروج از مخزن به شير برقي و از آنجا 
با لوله هاي فوالدي به رگالتور فشار و از رگالتور فشار به مدول 

انژكتوري و در نهايت به نازل هاي گاز ارسال مي گردد. 

شكل 6: مدول انژكتوري

شكل 7: نازل هاي گاز 

راهنماي تعميرات cngانژكتوري/تشريح اجزاي سيستم
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2-2-1 - سيستم سوخت رساني بنزيني
2-2-1-1 - پمپ بنزين

پمپ بنزين كه در باك بنزين نصب شده است،  بنزين را با فشار 
ريل  به  سوخت  فيلتر  از  عبور  از  بعد  و  لوله ها  طريق  از  معين 
سوخت ارسال مي نمايد. فشار پمپ بنزين از فشار مورد نياز براى 
سيستم سوخت رسانى بيشتر است تا در صورت افزايش مصرف 
سوخت به دليل تغيير در شرايط عملكردى خودرو، موتور با كمبود 
بنزين مواجه نشود. مسير خروجى اين پمپ مجهز به يك سوپاپ 
يكطرفه است تا در زمان بسته بودن سوئيچ اصلى، فشار بنزين 
در مسير ثابت بماند و افت نكند. با وجود اين سوپاپ يكطرفه،  
هميشه در سامانه سوخت رساني بنزيني مقداري سوخت با فشار 
مناسب مهيا مي باشد تا در زمان استارت،  خودرو با مشكل مواجه 

نشود. 
سيستم هاي  به  نسبت  سيستم  اين  در  كه  تفاوت هايي  از  يكي 
سوخت  برگشت  خط  حذف  دارد،   وجود  قديمي تر 
مسير  و  لوله  ها  فاقد  سيستم  اين  مي باشد.   (Non Return)
برگشت مي باشد و به همين دليل لوله برگشت سوخت در ريل 
سوخت حذف شده و لوله   ها و شيلنگ هاي برگشت سوخت ديگر 
موجود نمي باشند. در سيستم هاي انژكتوري به كار رفته شده در 
كه  بنزين  فشار  رگالتور  توسط  بنزين،  فشار  پيشين  نمونه هاي 
روي ريل سوخت قرار داشت، كنترل مي شد. اكنون رگالتور فشار 

بنزين يكي از قطعاتي است كه روي پمپ سوخت قرار دارد. 
پمپ بنزين داراي يك قسمت پالستيكي است كه در پايين قرار 
مي گيرد. در قسمت باالي پمپ يك صفحه فلزي قرار  دارد كه از 
طريق اين صفحه به باك خودرو متصل مي گردد. لوله هاي انتقال 
در  كه  همانگونه  مي باشند.  متصل  فلزي  اين صفحه  به  سوخت 
شكل 8 مالحظه مي شود لوله هاي فلزي توسط بست اتصال سريع 
متصل  سوخت  انتقال  لوله هاي  به    (Quick Connector)
مي شوند. قسمت پالستيكي پمپ بنزين توسط يك سيستم فنري 
به صفحه فلزي متصل شده است. در زمان مونتاژ پمپ، قسمت 
پالستيكي به كف مخزن مي چسبد و نيروي فنر اجازه حركت به 
قسمت هاي مختلف پمپ نمي دهد كه خود اين موضوع منجر به 
كاهش ارتعاشات واحد پمپاژ مي شود. واحد پمپاژ و صافي اوليه 

نيز در اين محفظه پالستيكي قرار مي گيرند. 
بنزين فشار  رگالتور  پالستيكي  محفظه  روي  بر 

  (Fuel Pressure Regulator) قرار دارد كه به صورت دائم 
نگه  ثابت  بنزين  فشار  رگالتور  وظيفه  دارد.  قرار  بنزين  باك  در 
داشتن فشار بنزين در مسير بنزين مي باشد. بنابراين به صورت 
دائم، سوخت با فشار ثابت پشت انژكتورها قرار دارد و در شرايط 
و دورهاى مختلف موتور، بنزين به طور پيوسته در مسير وجود 
دارد. در صورتي كه فشار سوخت در لوله هاي سوخت از حد مجاز 
به مخزن سوخت برمي گردد و  از سوخت  نمايد، قسمتي  تجاوز 

فشار در حد ثابت 3/5 بار ثابت باقي مي ماند. 
همچنين يك سوپاپ يك طرفه نيز در مسير رفت سوخت بر روى 
از  بنزين،  پمپ  بودن  هنگام خاموش  كه  دارد  قرار  بنزين  پمپ 
برگشت سوخت به باك و افت فشار جلوگيرى مى كند. اين مساله 
باعث بهتر روشن شدن موتور و همچنين جلوگيرى از ايجاد قفل 

گازى در مسير سوخت رسانى به موتور  مى شود.

از  تغذيه 12 ولت آن  ولتاژ  و  قرار دارد  باك  بنزين داخل  پمپ 
طريق رله دوبل و از مسير سوئيچ ثقلي در زمان هاى زير تامين 

مى شود:
- در زمان سوئيچ باز به مدت  چند ثانيه
- در زمان روشن بودن موتور به طور دائم

راهنماي تعميرات cngانژكتوري/تشريح اجزاي سيستم

سيستم سوخت رساني بنزين
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شكل 8: پمپ بنزين  
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2-2-1-4 - مسير سوخت رساني بنزين 
سوخت بعد از عبور از صافي اوليه كه در پمپ بنزين قرار دارد، 
ريل سوخت  پليمري   لوله هاي  توسط  و  پمپاژ شده  واحد  وارد 
وارد مي شود. اتصال لوله هاى فوالدى و ريل سوخت به لوله هاي 
اين بست ها  اتصال سريع مي باشد كه  سوخت توسط بست هاي 
داراي اورينگ هايي جهت آببندي بهتر مي باشند.  اين لوله ها از 
جنس خاصي ساخته شده و قادرند كه فشار و دماي مشخصي 
را تحمل نمايند. بنابراين به هيچ وجه نبايد با لوله هاي نامناسب 
تعويض شوند. شكل 11 قسمتي از لوله هاي پليمري به كار رفته 

در مسير انتقال بنزين و اتصال هاي سريع را نشان مي دهد. 

(Fuel Rail) 2-2-1-3 - ريل سوخت
انژكتورى زيمنس ريل سوخت  اين سيستم همانند سيستم  در 
نزديكى  در  و  ورودى  هواى  مانيفولد  رانرهاى  داخلى  فضاى  در 
سرسيلندر قرار گرفته و بر روي آن چهار عدد انژكتور و سرشيلنگي 
ورود  سوخت نصب مي گردد. بر خالف سيستم هاي قبلي مورد 
و  فشار  رگالتور  مقر  فشار،  رگالتور  پرايد،   خودروي  در  استفاه 
لوله ها و اتصاالت برگشت سوخت حذف شده است. ريل سوخت 
از يك سمت به يك لوله اتصال سريع متصل است و در سمت 
ديگر توسط پيچ مسدود شده است. ريل سوخت با استفاده از دو 
عدد پيچ و دو عدد عايق ضربه گير پالستيكى بر روى مانيفولد 
هوا نصب گرديده است. در داخل ريل سوخت بنزين با فشار در 
ورودي به انژكتورها قرار دارد كه با فعال شدن انژكتور سوخت از 
ريل سوخت وارد انژكتور شده و به صورت پودر به داخل قسمت 
ورودي به سيلندر پاشيده مي شود. شكل 10 ريل سوخت را نشان 

مي دهد.  

2-2-1-2 - فيلتر بنزين
ديدن  صدمه  امكان  سوخت  در  خارجي  مواد  وجود  دليل  به 
امكان  آن ها  گرفتگي  يا  و  انژكتورها  چون  حساسي  قطعات 
از اين مشكل،  فيلتراسيون سوخت  پذير است. جهت جلوگيري 
ضروري مي باشد و به همين منظور از چند نوع فيلتر در سامانه 
يك  سوخت،  پمپ  داخل  در  مي شود.  استفاده  رساني  سوخت 
داخل  به  را  بزرگ  ذرات  ورود  امكان  كه  دارد  قرار  اوليه  صافي 
كه  بنزين  فيلتر  مي برد.  بين  از  رساني  سوخت  سامانه  و  پمپ 
وظيفه اصلي جداسازي ذرات ريز را دارد، در قسمت پشتي اكسل 
عقب نصب مي گردد. سوخت از اين فيلتر گذشته و ذرات اضافى 
براى  كار  اولين  واقع  در  اين  كه  مى شود،  گرفته  آن  در  موجود 
محافظت از انژكتورهاست. اين فيلترها قادر به تصفيه ذرات 8 تا 
10 ميكرونى هستند و هر 20000 كيلومتر بايد تعويض شوند. در 
انژكتور نيز صافي بسيار حساس تري تعبيه شده است كه عمليات 
نهايي جداسازي را انجام مي دهد.  شكل 9 فيلتر بنزين را نشان 

شكل 9: فيلتر بنزين مي دهد. 

شكل 10: ريل سوخت  

شكل 11: قسمتي از لوله هاي بنزين و بست هاي اتصال سريع
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(Gasoline Injectors) 2-2-1-5 - انژكتورهاي بنزين
سيستم سوخت رساني بنزيني بكار گرفته شده در موتور پرايد 
نقطه اي  چند  پاشش  نوع  از  زيمنس  سيستم  با  سوز  گاز  پايه 
موتور يك عدد  ازاي هر سيلندر  به  آن  است كه در   (MPFI)
انژكتور وجود دارد. اين انژكتورها وظيفه پاشش سوخت در داخل 
قسمت ورودي به سيلندر را به عهده دارند. انژكتورها مابين ريل 
سوخت و مانيفولد هواى ورودى قرار گرفته و توسط اورينگ هايى 
كه در باال و پايين آنها قرار دارند آب بندى شده و با استفاده از 
بست در جاي خود بر روى ريل سوخت نصب مى شوند. در زمان 
فعال شدن انژكتور سوخت به صورت ذرات پودر از انژكتور خارج 
مى شود. انژكتورهاي بكار گرفته شده در اين سيستم از  قسمت 
باال تغذيه  (Top Feed)مي شوند. شكل 12 انژكتور و برشي از 

آن را نشان مي دهد. 
1- filter strainer in fuel supply
2- electrical connection
3- solenoid winding
4-valve housing
5- valve pintel
6- valve bady
7- valve needle
                

  

شكل 12: انژكتور  بنزين

(Air Delivery System) 2-2 -  سيستم هوا رساني
زيمنس  گاز سوز طرح  پايه  پرايد  موتور  در  رسانى  هوا  سيستم 
متشكل از قطعات مختلفي مي باشد كه شامل مجموعه دريچه گاز، 
و مانيفولد هواي ورودي مي باشد. دريچه گاز داراي قطعاتي مانند 

موتور پله اي و سنسور موقعيت زاويه اي دريچه گاز مي باشد. 

(Throttle Body) دريچه گاز  2-1-2
شكل 13 دريچه گاز را نشان مي دهد. بر روى اين بدنه دريچه 
گاز  دريچه  زاويه اى  موقعيت  سنسور  و  پله اى  موتور  پروانه اى، 

نصب شده است. 

شكل 13: دريچه گاز
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2-3-2 - سنسور موقعيت دريچه گاز 
(Throttle Position Sensor)

يك  واقع  در  كه  مي هد  نشان  را  گاز  دريچه  سنسور   15 شكل 
به منظور  را  گاز  لحظه اي دريچه  موقعيت  پتانسيومتر مي باشد، 
تشخيص وضعيت هاي دور آرام، تمام بار و يا وضعيت هاي مربوط 
به شتابگيري يا كاهش سرعت خودرو به واحد كنترل الكترونيك 
ECU ارسال مي نمايد. ولتاژ تغذيه اين سنسور 5 ولت است و 

توسط ECU تأمين مى شود.

Air By-Pass Valve 2-2-2 - موتور پله اى
(Stepper Motor)

دريچه گاز عالوه بر مسير هواي ورودي از طريق دريچه پروانه اي، 
داراي يك مسير هواي اضافي است كه هوا از طريق آن باي پس 
زير ميزان دبي هواي ورودي  اهداف  به منظور تحقق  مي گردد. 
از اين مسير به موتور توسط يك استپ موتور (موتور پله اى دور 
ECUآرام) با توجه به وضعيت عملكرد موتور كه توسط ECUآرام) با توجه به وضعيت عملكرد موتور كه توسط ECU سنجيده 

مي شود، كنترل مي گردد:
1 - ايجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن موتور و بسته بودن 

دريچه گاز
موتور  از  اضافى  بار  گرفتن  زمان  در  آرام  دور  تنظيم   -  2

(كولر و ...)
3 - تنظيم مخلوط سوخت و هوا در دور آرام

در  كه  زمانى  هوا  مسير  سريع  شدن  بسته  از  جلوگيرى   -  4
گاز  پدال  روى  از  را  پا  ناگهانى  طور  به  راننده  باال  سرعت هاى 

برمى دارد.
ECUموتور پله اي پالس هاى 12 ولتى ارسالى توسط ECUموتور پله اي پالس هاى 12 ولتى ارسالى توسط ECU را به حركت 
خطى در راستاى محور طولى تبديل كرده تا مقدار جريان هواى 

اضافى را تنظيم كند. شكل 14 موتور پله اي را نشان مي دهد. 

شكل 14: موتور پله اي

شكل 15: سنسور موقعيت دريچه گاز 
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(Ignition Coil) 2-1-3 - كويل جرقه زني
قرار  استفاده  مورد  ها  شمع  نياز  مورد  برق  تامين  براى  كويل   
واير  از طريق چهار  است كه  دو كويل مجزا  و شامل  مى گيرد 
طور  به  جرقه زني  سيستم  اين  در  شده اند.  متصل  ها  شمع  به 
همزمان در سيلندرهاي   4-1 و 2-3 صورت مي گيرد. به بيان 
در  يكى  كه  سيلندرى  دو  در  همزمان  طور  به  شمع ها  ديگر 
مرحله احتراق و ديگرى در پايان مرحله تخليه قرار دارند عمل 
مى كنند (به دليل نوع سيستم جرقه زنى). زمان جرقه زني و طول 
مدت زمان داول نيز با توجه به اطالعات ارسالي از واحد كنترل 
الكترونيك (ECU) كنترل مي گردد. كويل در اين سيستم توسط 
يك براكت بر روى سر سيلندر نصب مى گردد. شكل 17 كويل 

جرقه زني و براكت آن را نشان مي دهد. 

(Intake Manifold) مانيفولد هواي ورودي  2-4-2
انژكتوري زيمنس شامل  پرايد  مجموعه مانيفولد هواي سيستم 
مانيفولد هوا، مخزن آرامش، ريل سوخت، انژكتورها، دريچه گاز، 
و سرشيلنگ هاي  موتور  به  ورودي  هواي  دماي  و  فشار  سنسور 
مربوط به بوستر ترمز، بلو باي، شير كنيستر و سنسور دماي آب 
است. در شكل 16 مانيفولد هواي ورودي ديده مي شود. همانطور 
كه در اين شكل پيداست، مدول انژكتوري توسط يك براكت به 
قسمت باالي مخزن آرامش متصل مي گردد. انژكتورهاي بنزين 
در قسمت  انتهاي رانرهاي مانيفولد مي باشند ولي نازل هاي گاز 
در قسمت ابتداي رانرها نصب مي گردند. در قسمت باالي مخزن 
آرامش سر شلنگي مربوط به خالء رگالتور فشار گاز نصب شده 

است. 

(Ignition System) 2-3 -   سيستم جرقه زنى
دوبل  جرقه زني  نوع  از  زيمنس  كيت  در  زني  جرقه  سيستم 
و  بوده  الكترونيكي  كنترل  با   (Double Ignition Coil)
آن ها  توضيح  به  ادامه  در  كه  مي باشد  مختلفي  اجزاى  شامل 

مى پردازيم. 

شكل 16: مانيفولد هواي ورودي 

شكل 17: كويل جرقه زني 
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(HT Leads) 2-2-3 - وايرهاى شمع
به  كويل  از  جريان  ارسال  و  ارتباط  ايجاد  براى  شمع  وايرهاى 
در  موجود  هواى  و  سوخت  مخلوط  نمودن  مشتعل  و  شمع ها 
ازنوع مقاوم به  وايرها  اين  سيلندر مورد استفاده قرار مى گيرند. 
پارازيت (Suppression) مى باشند. شكل 18 واير هاي شمع 

را نشان مي دهد.  

شكل 18: وايرهاي شمع 
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و  سنسورها  الكترونيك،  كنترل  واحد   -  4-2
عملگرها 

2-1-4 -واحد كنترل الكترونيك
(Electronic Control Unit)

زيمنس  انژكتوري  سيستم  در  موتور  مديريت  سيستم  عملكرد 
مي گردد.  كنترل   (ECU) الكترونيك  كنترل  واحد  توسط 
از  دريافت شده  اطالعات  از  استفاده  با  الكترونيك  كنترل  واحد 
سنسورهاي مختلف سيستم كه در ادامه به آن ها اشاره مى شود، 
زمان و طول مدت پاشش سوخت توسط انژكتورها، زمان و طول 
كوبش  ميزان  موتور،  آرام  دور  وضعيت  جرقه زني،  زمان  مدت 
موجود در موتور و نيز عملكرد تجهيزات مربوط به آلودگي ناشي 
از بخارات بنزين را كنترل مي نمايد. عالوه بر اين عملكرد پمپ 
بنزين برقي و سيستم عيب يابي (Diagnostic System) نيز 
اوليه  برنامه  يك  داراي   ECU مي گردد.  كنترل   ECU توسط 
و  موتور  مشخصات  مبناي  بر  سازنده  كارخانه  توسط  كه  است 
برنامه جداولي وجود  اين  خودرو طراحي شده است.  در داخل 
دارد كه مقادير آن بايستي با توجه به شرايط كاري خودرو توسط 
ECUكارشناسان طراح موتور و ECUكارشناسان طراح موتور و ECU تعيين گردد كه اصطالحٌا به آن 
كاليبراسيون خودرو گفته مي شود. پارامترهاى به كار گرفته شده 

توسط واحد كنترل الكترونيك عبارتند از:
- ميزان اكسيژن موجود در گازهاي خروجي 

- فشار مانيفولد و دماى هواى ورودى 
- فشار گاز  قبل و بعد از رگالتور 
- سطح باك بنزين و مخزن گاز  
- دماى مايع خنك كننده موتور
- ميزان كوبش موجود در موتور

- دماي گاز بعد از رگالتور 
- عملكرد سيستم تهويه
- موقعيت ميل سوپاپ

- وضعيت دريچه گاز
- سرعت خودرو

- ولتاژ باطرى
- دور موتور

زير  مقادير  كنترل  براى  الذكر  فوق  اطالعات  از   ECU
استفاده مى كند:

موتور  دور  افزايش  از  جلوگيرى  براى  سوخت  تزريق  قطع   -
(Cut-off)off)off

- عملكرد فنى كندانسور فن و كالچ مغناطيسي كولر
- ميزان و زمان پاشش گاز يا بنزين 

- زمان جرقه زنى و طول مدت زمان داول 
- دور آرام موتور به كمك موتور پله اي
(MIL Lamp) سيستم عيب يابى -

- علمكرد شير برقي مخزن گاز
- عملكرد مدول انژكتوري گاز
- عملكرد شير برقي رگالتور 
- عملكرد شير برقى كنيستر

- عملكرد پمپ بنزين

نمايش  براى   ECU به  شده  ارسال  اطالعات  از  اين  بر  عالوه 
اطالعات زير استفاده مى شود:

پالس  اساس  بر  گاز  و  بنزين  سوخت  سطح  ميزان  نمايشگر   -
PWM

- المپ هشدار دماي باالي آب 
- المپ نوع سوخت

- سرعت خودرو
MIL  المپ -

- دور موتور

در زمان استارت زدن خودرو، سيستم به صورت اتوماتيك روي 
بنزين قرار داده شده و هميشه روشن شدن موتور با بنزين صورت 
باك  در  بنزين  مقداري  هميشه  كه  است  الزم  پس  مي گيرد. 
است  گونه اي  به  عملكرد خودرو  منظور  همين  به  باشد.  موجود 
از حدي  بنزين  و مقدار  بنزين كار مي نمايد  با  كه وقتي خودرو 
سوخت  وضعيت   ECU اتوماتيك  صورت  به  مي رود،  پايين تر 
در  روشن شدن خودرو  بنزين جهت  تا  مي نمايد  انتخاب  را  گاز 
و  خودرو  شدن  روشن  از  بعد  باشد.  موجود  بعدي  استارت هاي 
رسيدن خودرو به شرايط عادي، سوخت به صورت اتوماتيك به 
وضعيت گاز تغيير مي يابد. در صورتي كه سطح گاز از حد معيني 
پايين تر رود،  سوخت خودو به صورت اتوماتيك به وضعيت بنزين 
تغيير مي يابد. در سمت راست فرمان، كليد تغيير وضعيت سوخت

 (Push Bottom switch) قرار دارد كه با هر بار فشردن و 
مكث مناسب آن مي توان نوع سوخت را تغيير داد. البته وضعيت 
با فرمان راننده تغيير مي يابد كه شرايط آن  سوخت در صورتي 
از  را  سوخت  نوع  تغيير  قصد  راننده  اگر  مثال  براي  باشد.  مهيا 
بنزين به گاز داشته باشد ولي دماي موتور به شرايط مورد نياز 
نرسيده باشد،  اين كار صورت نمي پذيرد. همچنين در زماني كه 
و سطح  دارد  بنزين  به  گاز  از  را  نوع سوخت  تغيير  قصد  راننده 
بنزين كم مي  باشد (كمتر از حدود 6 ليتر)،  باز هم تغيير امكان 
پذير نيست. علت آن اين است كه خودرو مقداري از سوخت را 
جهت استارت هاي بعدي نياز دارد و اجازه تغيير نوع سوخت را 

در اين شرايط نمي دهد. 

راهنماي تعميرات cngانژكتوري/تشريح اجزاي سيستم

واحد كنترل الكترونيكي

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


26

الكترونيك  كنترل  واحد  كلي  مشخصات   -  1-4-1-2
  (ECU)

از  استفاده  با  گاز  نظر كلي سيستم سوخت رساني در حالت  از 
سيستم  و  بوده  گاز  انژكتوري  مجموعه  يا  انژكتوري  مدول  نوع 
پاشش بنزين از نوع پاشش چند نقطه اي مي باشد. واحد كنترل 
موتور ECU از نوع SIM2K-48 است.  شكل 19 واحد كنترل 

الكترونيك ECU را نشان مي دهد. 

2-1-4-2 -نحوه عملكرد ECU  در شرايط مختلف

• در زمان استارت موتور
در زمان استارت زدن، ECU فرمان فعال شدن انژكتورها را به 
صورت پالس (موج هاى پله اى) با عرض ثابت صادر مى كند، بدين 
معنى كه انژكتورها به صورت متناوب شروع به پاشش يكنواخت 
انجام  بنزين  با  هميشه  خودرو  شدن  روشن  مى نمايند.  سوخت 

مي شود. 
مايع  دماى  موتور،  دور  به  توجه  با  شده  تزريق  سوخت  مقدار 
سيستم خنك كننده و همچنين دما و فشار هواى ورودى تنظيم 
مى شود، در عين حال مقدار هواى اضافى، توسط موتور پله اى دور 
پارامترهاى عملكردى موتور تعيين مى گردد.  به  با توجه  آرام و 
با توجه به  از استارت زدن و روشن شدن موتور، دور آرام  پس 

دماى مايع خنك كننده موتور تعيين مى گردد.

ECU شكل 19: واحد كنترل موتور يا

عملكرد در دورهاى مختلف• عملكرد در دورهاى مختلف• عملكرد در دورهاى مختلف
در زمان تغييرات لحظه اى موتور (شتاب گيرى و كاهش سرعت)، 
مدت زمان تزريق سوخت توسط انژكتورها و يا مدول انژكتوري  

بر اساس تغيير در مقادير پارامترهاى زير تعيين مى شود:
- دور موتور (بوسيله سنسور دور موتور)

- وضعيت دريچه گاز (بوسيله سنسور موقعيت زاويه اى دريچه 
گاز)

مانيفولد  هواى  فشار  سنسور  (بوسيله  ورودى  هواى  فشار   -
ورودى)

خنك  مايع  دماى  سنسور  (بوسيله  كننده  خنك  مايع  دماى   -
كننده موتور)
- موتور پله اي

راهنماي تعميرات cngانژكتوري/تشريح اجزاي سيستم

واحد كنترل الكترونيكي
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قطع پاشش سوخت • قطع پاشش سوخت • قطع پاشش سوخت 
راننده  ناگهانى  به طور  در زمان كاهش سرعت خودرو، زمانيكه 
پاى خود را از روى پدال گاز بر مى دارد، ECU پاشش سوخت 
انژكتورها يا مدول انژكتوري را به منظور كاهش مصرف سوخت 
براى  و گازهاي آالينده خروجي اگزوز قطع مي نمايد. همچنين 
جلوگيرى از افزايش بيش از حد دور موتور تقريباً در دور موتور 
و گازهاي آالينده خروجي اگزوز قطع مي نمايد. همچنين براى 
جلوگيرى از افزايش بيش از حد دور موتور تقريباً در دور موتور 
و گازهاي آالينده خروجي اگزوز قطع مي نمايد. همچنين براى 

rpm 5500، پاشش سوخت توسط انژكتورها قطع مى شود.

شروع مجدد پاشش • شروع مجدد پاشش • شروع مجدد پاشش 
مقدار  به  موتور  دور  كه  هنگامى  سوخت،  پاشش  قطع  از  بعد   
از  تا  شده  آغاز  مجدداً  سوخت  پاشش  عمل  مى رسد  مشخصى 
مقدار  به  موتور  دور  كه  هنگامى  سوخت،  پاشش  قطع  از  بعد   
از  تا  شده  آغاز  مجدداً  سوخت  پاشش  عمل  مى رسد  مشخصى 
مقدار  به  موتور  دور  كه  هنگامى  سوخت،  پاشش  قطع  از  بعد   

خاموش شدن موتور جلوگيرى شود.

  ECU 2-1-4-3 - حافظه
در داخل ECU دو نوع حافظه قرار دارد كه شامل حافظه دائم و 
حافظه موقت مي باشد. حافظه دائم ECU با قطع باطرى از بين 
نمى رود و در واقع محل قرار گيرى جداول عملكردى بهينه موتور 
سنسورهاى  از  دريافتى  اطالعات   ECU آن ها  توسط  كه  است 
مختلف سيستم را پردازش مى نمايد. حافظه موقت ECU كه با 

برداشتن كابل باطرى پس از مدت زمان معينى از بين مى رود.

راهنماي تعميرات cngانژكتوري/تشريح اجزاي سيستم
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(Sensors) 2-2-4 - سنسورها
در سيستم جديد انژكتورى پرايد به جهت اندازه گيرى پارامترهاى 

عملكردى موتور و خودرو سنسورهاى زير به كار گرفته شده اند:

  2-2-4-2 - سنسور موقعيت ميل سوپاپ
(Camshaft Sensor)   

وظيفه اين سنسور تعيين موقعيت TDC و يا نقطه مرگ باالى 
سيلندر يك و تفكيك آن از موقعيت  اندازه گيرى شده توسط 
سنسور دور موتور است. شكل 21 سنسور موقعيت ميل سوپاپ 

را نشان مي دهد. 

شكل 20: سنسور دور موتور 

شكل 21: سنسور موقعيت ميل سوپاپ 

راهنماي تعميرات cngانژكتوري/تشريح اجزاي سيستم

سنسورها

ميل لنگ  موقعيت  و  موتور  دور  -سنسور   1-4-2-2
 (Engine Speed Sensor)

اين سنسور در خودرو پرايد انژكتورى بر روى پوسته كالچ نصب 
TDC موقعيت  و  موتور  دور  ميزان  به  مربوط  اطالعات  و  شده 

(نقطه مرگ باالى سيلندر يك و چهار) را اندازه گيرى و به واحد 
اين سنسور  ارسال مى نمايد.  نحوه عملكرد  الكترونيك   كنترل 
بدين صورت است كه فاليويل دندانه دار متصل به ميل لنگ، از 
مقابل سنسور  مغناطيسى عبور مى كند و  با  عبور اين  دندانه ها  
از  مقابل  سنسور، ميدان  مغناطيسى  آن تغيير كرده و ولتاژهاى 
ECU متناسبى را ايجاد مى كند. اطالعات اين سنسور  توسط

زمان  پاشش سوخت،  نظير  گوناگونى  پارامترهاى  محاسبه  براى 
جرقه زنى و ... مورد استفاده قرار مى گيرد. شكل 20 سنسور دور 

موتور را نشان مي دهد. 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


29

هواى  دماى  و  مانيفولد  فشار  سنسور    -  3-4-2-2
ورودى

Manifold Pressure and Intake Air)
(Temperature Sensor

اندازه گيري جرم هواي ورودي  از مزاياي سيستم هاي انژكتوري 
با مقدار  به موتور در شرايط مختلف و پاشش سوخت متناسب 
از  هوا  گيري جرم  اندازه  بنابراين  است.  اندازه گيري شده  هواي 
ملزومات سيستم انژكتوري مي باشد. اطالعات ارسال شده توسط 
سنسور دما و فشار مانيفولد در تعيين جرم هواي وارد شده به 
موتور به كار برده مي شود. شكل 22 سنسور دما و فشار مانيفولد 
مانيفولد  آرامش  مخزن  باالى  در  اين سنسور  مي دهد.  نشان  را 
هواى ورودى نصب شده و اطالعات مربوط به دماى هواى ورودى 
و فشار هواى داخل مانيفولد را به طور پيوسته اندازه گيرى و به 
واحد كنترل الكترونيك ارسال مى نمايد. ولتاژ تغذيه اين سنسور 

5 ولت بوده و توسط ECU تامين مى شود.
شده  گيرى  اندازه  فشار  با  متناسب  سنسور  از  بازگشتى  ولتاژ 
با  متغير  (مقاومت  سنسور  اين  در  موجود  پيزوالكتريك  توسط 
فشار) تغيير مى كند. ECU از اين اطالعات براى محاسبه موارد 

زير استفاده مى كند:
- اندازه گيرى جرم هواى ورودى به موتور

- تغيير نسبت سوخت به هوا متناسب با بار وارده به موتور و فشار 
هواى محيط

- آوانس جرقه
مقاومت بكار رفته در سنسور دماى هوا از نوع NTC (مقاومت 
آن  كاركرد  محدوده  و  مى يابد)  كاهش  دما  افزايش  با  آن 
ECUبين  40تا 150 درجه سانتي گراد مى باشد. ECUبين  40تا 150 درجه سانتي گراد مى باشد. ECU براى محاسبه 
استفاده  سنسور  اين  اطالعات  از  موتور  به  ورودى  هواى  جرم 

مى كند.

2-2-4-4 - سنسور دماى مايع خنك كننده
 (Water Temperature Sensor) 

و  گيرى  اندازه  را  كارى  مايع سيستم خنك  دماى  اين سنسور 
به واحد كنترل الكترونيك ارسال مى نمايد. اين سنسور از نوع 

مقاومت NTC  بوده و داراى كانكتور دو پايه است. 
1- electrical connection
2- housing
3- NTC resistor

شكل 22: سنسور دما و فشار مانيفولد 

شكل 23: سنسور دماي مايع خنك كننده 

راهنماي تعميرات cngانژكتوري/تشريح اجزاي سيستم

سنسورها
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2-2-4-5 -  سنسور سرعت خودرو 
 (Vehicle Speed Sensor)

نصب  پرايد  گيربكس  شمار  كيلومتر  دنده  روى  بر  سنسور  اين 
شده و يك سيگنال با فركانسى متناسب با سرعت محور خروجى 
گيربكس توليد مى نمايد و در نتيجه سرعت حركت خودرو اندازه 

گيرى مى شود.

 (Oxygen Sensor) 2-2-4-6 -  سنسور اكسيژن
 شكل 25 سنسور اكسيژن بر روى مانيفولد اگزوز در مسير گازهاى 
خروجى اگزوز بين موتور و مبدل كاتاليست نصب مى گردد. اين 
سنسور اطالعات مربوط به ميزان غنى و يا رقيق بودن مخلوط 
سوخت و هواى ورودى به موتور را اندازه گيرى نموده و به صورت 
از   ECU مى نمايد.  ارسال  الكترونيك  كنترل  واحد  به  پيوسته 
استفاده  زير  موارد  براى  اكسيژن  سنسور  از  دريافتى  اطالعات 

مى نمايد:
- محاسبه نسبت مخلوط سوخت و هوا

بهينه  عملكرد  جهت  هوا  و  سوخت  مخلوط  نسبت  تنظيم   -
موتور

توابع مربوط به مقادير بهينه نسبت مخلوط سوخت و هوا جهت 
كاركرد مناسب مبدل كاتاليست به طور دائمى در ECU ذخيره 
بودن  به غنى  مربوط  اطالعات  از  استفاده  با   ECU است.  شده 
يا رقيق بودن مخلوط سوخت و هوا به شكل ولتاژى بين صفر 
از  استفاده  با  و  اكسيژن دريافت مى كند  از سنسور  تا يك ولت 
توابع موجود در حافظه ECU نسبت به تنظيم مقادير سوخت و 
هواى ورودى به موتور جهت عملكرد بهينه مبدل كاتاليست اقدام 

مى نمايد. 
   مخلوط رقيق: ولتاژ ارسالى از سنسور اكسيژن  كوچكتر از حدوداً

مى نمايد. 
   مخلوط رقيق: ولتاژ ارسالى از سنسور اكسيژن  كوچكتر از حدوداً

مى نمايد. 

 0/5 ولت
مخلوط غنى: ولتاژ ارسالى از سنسور اكسيژن  بزرگتر از حدوداً  

0/5 ولت

راهنماي تعميرات cngانژكتور/تشريح اجزاي سيستم

شكل 24: سنسور سرعت خودرو  

شكل 25: سنسور اكسيژن

سنسورها
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 (Knock Sensor) (ناك) 2-2-4-7 - سنسور كوبش
اطالعات مربوط به ميزان كوبش در داخل موتور توسط سنسور 
انتقال  الكترونيك  كنترل  واحد  به  و  اندازه گيري  (كوبش)  ناك 
زود  احتراق  اثر  در  كه  است  ارتعاشي  پديده اي  كوبش  مى يابد. 
ايجاد  موتور  سيلندر  داخل  در  هوا  و  سوخت  مخلوط  هنگام 
موتور  سيلندر  داخل  در  پديده  اين  ايجاد  صورت  در  مي گردد. 
واحد كنترل الكترونيك با استفاده از اطالعات دريافتي از سنسور 
كوبش، ميزان آوانس موتور را كاهش داده و همزمان با آن نسبت 
سوخت به هوا را افزايش مي دهد. شكل 26 سنسور كوبش و برش 

آن را نشان مي دهد. 
1- seismic mass
2- cast mass
3- pizo electric
4- contact
5- electrical connention

  

(Actuators) 2-3-4 - عملگرها
در سيستم جديد انژكتورى زيمنس پرايد، عملگرها جهت كنترل 
به  ادامه  در  كه  مي باشند  استفاده  مورد  موتور  كاركرد  شرايط 

توضيح آن ها پرداخته خواهد شد. 

شكل 26: سنسور كوبش و برش آن  

شكل 27: رله دوبل  

راهنماي تعميرات cngانژكتوري/تشريح اجزاي سيستم

عملگرها

(Double Relay) 2-3-4-1 - رله دوبل
شكل 27 رله دوبل را نشان مي دهد. اين رله وظيفه تغذيه جريان 
كاركرد  مختلف  شرايط  در  را   انژكتوري  سيستم  به  الكتريكي 
روشن  زمان  و  بسته  سوئيچ  باز،  سوئيچ  وضعيت  همانند  موتور 

بودن موتور بر عهده دارد.
رله دوبل توسط يك كانكتور 15 راهه به دسته سيم اصلى متصل 

شده است و داراى سه مرحله عملكرد مى باشد:
الف) سوييچ بسته: در حالت سوئيچ بسته يك ولتاژ 12 ولت از 
ECU پايه 7 رله دوبل براى نگهدارى اطالعات موجود در حافظهECU پايه 7 رله دوبل براى نگهدارى اطالعات موجود در حافظهECU

به واحد كنترل الكترونيك ارسال مى شود.
ECUب) سوئيچ باز: در حالت سوئيچ باز ECUب) سوئيچ باز: در حالت سوئيچ باز ECU به مدت چند ثانيه براى 
اجزاى زير ولتاژ 12 ولت به عملگرهاي سيستم ارسال مي كند. در 

اين حالت سيستم در وضعيت آماده به كار قرار مي گيرد.
اجزا سيستم  براى  به طور دائم  اين حالت  ج) موتور روشن: در 

ولتاژ ارسال مى شود.
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2-3-4-2 -  شيربرقى كنيستر 
 (Canister Purge Valve)

كنترل   ،ECU وسيله  به  كه  كنيستر  برقي  شير  از  استفاده  با 
مي شود امكان بازيافت بخارات بنزين جذب شده از باك در داخل 
كنيستر، فراهم مي گردد. بدين ترتيب در زمان باز شدن اين شير 
ورودي،  هواي  مسير  از طريق  دركنيستر  موجود  بنزين  بخارات 
وارد موتور شده و در داخل سيلندر مصرف مي شوند. شكل 28 

شير برقي كنيستر را نشان مي دهد. 

 (MIL) 2-3-4-3 - المپ عيب يابى سيستم
كيلومتر)  داشبورد (صفحه  روى  و  اتاق  داخل  در  اين المپ كه 
انژكتورى  سيستم  در  اشكال  بروز  هنگام  است،  گرديده  نصب 
راننده  آن  توسط  و  روشن شده  الكترونيك  كنترل  واحد  توسط 
انژكتورى خودرو مى شود. شكل  متوجه وجود عيب در سيستم 

29 المپ عيب يابي سيستم را نشان مي دهد. 

2-3-4-4 - المپ نوع سوخت 
اين المپ در داخل اتاق و روى داشبورد (صفحه كيلومتر) نصب 
گرديده است، اين المپ نشان مي دهد كه موتور با چه سوختي 
در حال كار مي باشد. در صورتي كه سوخت خودرو بنزين باشد،  
المپ خاموش بوده و در صورتي كه خوردو با گاز كار نمايد چراغ 

روشن مي گردد. شكل 30 المپ نوع سوخت مي باشد. 

شكل 28: شير برقي كنيستر  شكل 28: شير برقي كنيستر   شكل 28: شير برقي كنيستر    

شكل 29: المپ عيب يابي  

شكل 30: المپ نوع سوخت  

راهنماي تعميرات cngانژكتوري/تشريح اجزاي سيستم

عملگرها
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2-3-4-5 - نشانگر سطح گاز موجود در مخزن 
گرديده  نصب  كيلومتر)  (صفحه  داشبورد  روى  نيز  نشانگر  اين 
نشانگر در قسمت كيلومتر شمار خودرو است.  اين  است، محل 
قابل  پله اي  نمودار  صورت  به  مخزن  اين  در  موجود  گاز  مقدار 
مخزن  در  موجود  گاز  سطح  نشانگر    31 شكل  است.  مشاهده 

مي باشد. 

شكل 31: نشانگر سطح گاز در مخزن 

 (Immobilizer) 2-3-4-6 -  سيستم ضد سرقت
شده  طراحى  سرقت  برابر  در  خودرو  ايمنى  براى  سيستم  اين 
وقتى شخص  است كه  گونه  اين  به  اين سيستم  است. عملكرد 
سوئيچ را وارد خودرو مى نمايد، كدى از سوئيچ به اين سيستم 
ارسال مى گردد، ICU كد را دريافت كرده و پس از پردازش آن 
به ECU ارسال مى نمايد. ECU پس از دريافت كد پردازش 
شده، آن را با رابطه اى كه قبال يكبار در خط توليد در حافظه اش 
مغايرتي  اين كد  كه  در صورتي  مطابقت مي دهد،  تعريف شده، 
نداشته باشد، اجازه روشن شدن خودرو را صادر مى نمايد، در غير 

اين صورت موتور استارت خورده اما روشن نخواهد شد. 
 شكل 32 المپ سيستم ضد سرقت را كه بر روي صفحه كيلومتر 

شمار داشبورد تعبيه شده است نشان مي دهد. 

شكل 32: المپ سيستم ضد سرقت
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  3 -  نقشه شماتيك  و شرح كانكتورهاي كيت انژكتورى زيمنس
شكل 33 نقشه شماتيك كيت انژكتورى زيمنس كه نحوه ارتباط ECU را با سنسورها و عملگرها نشان مى دهد، آورده شده است. محل 
ECUنصب ECUنصب ECU در اين خودرو نيز مشابه محل نصب آن در سيستم ساژم يعنى زير داشبورد است.  جدول 6 كانكتورهاي به كار رفته در كيت 

انژكتوري زيمنس را نشان مي دهد. 
شكل 33: نقشه شماتيك كيت انژكتوري زيمنس
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