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 کلياتی در مورد خودروهای گازی 1فصل 

 
د به آنها اشاره  اين خودرو با آيت ساير خودروهاي دوگانه سوز، آليه مواردي آه در اين مستنCNG با توجه به مشابه بودن آيت گاز سوز:  توجه 

 . بوده و باز بست قطعات مشمول رعايت موارد مندرج در مستندات تعميراتي ساير محصوالت دوگانه سوز ميباشد R110نشده است مطابق استاندارد 

 I مشخصات گاز طبيعی، گاز مايع شده(LPG)و بنزين به عنوان سوخت خودرو   

)I (مشخصات گاز طبيعی  

محتوای متان در گاز طبيعی با اصل آن تفاوت دارد و کارآيی گاز .  می باشدCH4عی متان با فرمول مهمترين جزء اصلی گاز طبي
  .طبيعی بسته به محتوای متان موجود در گاز دارد

 درصد وزن مخصوص هواست در حاليکه وزن 55در شرايط فشار اتمسفر و دمای معمولی، وزن مخصوص متان تنها : وزن مخصوص .1
وقتی که گاز طبيعی از خطوط لوله و يا مخازن گاز نشتی پيدا ميکند به دليل کم .  درصد وزن مخصوص هواست60مخصوص گاز طبيعی 

به خاطر اين . شودبودن وزن مخصوص آن نسبت به هوا، به محض ورود به فضای آزاد به باال حرکت کرده و به سرعت در هوا پخش می
 .باشدباالتر می... ين و مشخصه، ايمنی گاز طبيعی از گاز مايع شده و بنز

در يک .  اتم هيدروژن در يک مولکول متان تشکيل شده است4متان ساده ترين هيدروکربن است که از يک کربن و : ارزش گرمايی .2
 از طرفی اين گاز. شود باعث توليد انرژی بيشتری از سوختن آن مولکول می بيشتر هيدروژنو اتمکربن بيشتر وجود مولکول هيدروکربن، 

از اينرو کربن و هيدروژن بيشتری . در يک در شرايط جوی مشابه و در حالت گازی در حجم يکسان،دارای تعداد برابر مولکول می باشد
 LPGدر نتيجه، انرژی توليد شده از سوختن واحد حجم گاز . که در گاز وجود داشته باشد باعث توليد انرژی بيشتر از سوخت آن خواهد شد

 می باشد به همين ترتيب انرژی توليد شده از سوخت گاز طبيعی کمتر از دو CNGتوليد شده از سوختن واحد حجم گاز بيشتر از انرژی 
 و بنزين و ديگر LPG گاز طبيعی بيشتر از بيشتر سوختها مانند اگرچه، انرژی توليد شده از سوختن واحد وزن. مورد ديگر خواهد بود

 .سوختها می باشد

 درجه سانتيگراد يا پاين تر اين گاز به مايع -162در دمای . لی و فشار اتمسفر، گاز طبيعی حالت گاز خواهد داشتدر دمای معمو: حالت .3
از آنجايی که دمای جوش اين گاز بسيارپايين است، مايع کردن اين . به عبارت ديگر اين دما، دمای جوش اين گاز می باشد. شودتبديل می

لذا به طور معمول اين گاز را به صورت گاز فشرده شده ذخيره . دن گاز مايع طبيعی نيز بسيار دشوارترگاز کار دشواری است و ذخيره کر
 .کنندسازی و حمل و نقل می

به خاطر مسائل ايمنی، هنگام توليد اين گاز مقداری ماده . در اصل اين گاز ماده ای است بدون رنگ و بو  و همچنين غير سمی: رنگ و بو .4
 .باشدکه به خاطر اضافه کردن اين بو، نشتی آن در هنگام حمل و نقل و استفاده به راحتی قابل تشخيص می. شود اضافه میمعطر نيز به آن

باالترين و پايين . باشد مگر اينکه غلظت آن در محدوده مشخص باشدگاز مخلوط شده با هوا به راحتی قابل احتراق نمی: محدوديت جرقه  .5
محدوده باالتر شعله ور شدن . ر آن شرايط قابل اشتعال می باشد باالتر و پايين تر از محدوده اشتعال سوخت می باشدترين محدوده ای که گاز د

 درصد باشد قابل اشتعال 15 تا 4وقتی که مخلوط گاز طبيعی و هوا دارای غلظتی بين .  درصد می باشد4 درصد  و محدوده پايين تر آن 15گاز 
 درصد اين اشتعال 15 درصد و يا بيش از 4شد و انرژی توليد می کند در حاليکه بسيار بعيد است که در غلظت زير می باشد و شعله ور خواهد 

 .صورت گيرد

نسبت هوا به سوخت در سوخت کامل سوخته .اين مسئله به نسبت سوخت به هوا در گاز مخلوط بر می گردد: نسبت سوخت به هوای نظری .6
نسبت سوخت به هوای نظری ) و دی اکسيد کربن توليد می شود و هيچ گونه محصول ديگری نخواهد داشتدر اين نوع سوخت تنها آب ( شده

 .گفته می شود

 .می باشد) LPG برای 1 به 15.7 برای بنزين و 1 به 14.7( 1 به 16 نسبت هوا به سوخت نظری گاز طبيعی برابر با :وزن بر حسب 

 .می باشد) 1 به LPG 24.2 و برای 1 به 64برای بنزين  (1 به 11 تا 9.5يعی برابر با نسبت هوا به سوخت نظری گاز طب: بر حسب حجم

  .اين نسبت ثابت نمی باشد چرا که ترکيب گاز طبيعی متفاوت است

تعداد  و 104 تا 95تعداد اکتان در گاز مايع شده حدود . می باشد100 تا 82تعداد اکتان در بنزين به طور کلی : مقاومت در برابر انفجار .7
اين مسئله نشان می دهد که مقاومت گاز طبيعی در برابر انفجار و آتش سوزی . 130 تا 120اکتان در گاز طبيعی خيلی باالست در حدود 
 نسبت به گاز مايع شده  و بنزين بيشتر است

ت و هوا با هم در ارتباط هستند،در اين دما به دمايی باز می گردد که گاز مخلوط تا زمانی که سوخ: دمای خود اشتعالی و روش جرقه زدن .8
 اين دما برای بنزين و گاز مايع و .برای يک سوخت مشخص، دمای خود اشتعالی ثابت نيست. آن جرقه می زند و به طور پيوسته می سوزد

ما مربوط به گاز همانطور که مشاهده می شود بيشترين د.  درجه سانتيگراد می باشد732 و 550تا493، 482 تا 232گاز طبيعی به ترتيب 
برای استفاده از گاز طبيعی در خودروها، گاز طبيعی نيز مانند بنزين . طبيعی می باشد که اين مسئه ايمنی باالی گاز طبيعی را نشان می دهد
  .احتياج به جرقه از طريق شمعها و يا وسايل ديگر مورد استفاده دارد
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 کمپرسور گاز طبييعی به داخل مخزن ذخيره سازی گاز طبيعی  در خودرو يا بعد از فشرده سازی توسط: روش ذخيره کردن در خودرو .9
.  مگاپاسکال می باشد25 تا 20ماکزيمم فشار گاز طبيعی در داخل مخزن به طور کلی .شودتجهيزات اضافه ای  ويژه ای که نياز است وارد می
 برابر 20ی باشد و چگالی گاز طبيعی ذخيره شده در کپسول فوالدی حدود  مگاپاسکال نم20ماکزيمم فشار استاندارد تعيين شده در چين بيشتر از 

خودرو با گاز فشرده شده طبيعی ذخير شده را به طور معمول خودرو با گاز طبيعی فشرده شده و يا . گاز طبيعی در فشار معمولی می باشد
 . می باشندCNGع در حال حاضر بيشتر خودروهای گازی، از نو.  می نامندCNGV و يا CNGخودروی 

(II) مشخصات LPG  

اين گاز به طور مايع و گاز قابل . اين گاز تشکيل شده از يک جزء نمی باشد بلکه تشکيل شده از اجزاء متفاوتی می باشد: LPGترکيبيات  .1
 و (C3H8)جزء اصلی اين گاز پروپان . که اين مسئله به خواص شيميايی و فيزيکی آن بستگی دارد. ذخيره سازی می باشد

 (ASSOCIATED GAS) را می توان به دو قسمت پااليشگاهی و گاز طبيعی LPGبا توجه به منابع مختلف، .  می باشد(C4H10)بوتان
 .تقسيم بندی کرد

 در مخزن ذخيره سازی می شود و توسط يک شير ترکيبی از محيط اطراف LPGاين گاز برای خودروهای   : LPGمشخصات فيزيکی  .2
فشار در مخزن بيشتر بستگی به . گاز و يا مايع درون کپسول از نظر دما و فشار به يک باالنس ديناميکی مطمئن می رسد. ايزوله می شود

 ملزم می  LPGبه خاطر داليل باال، مقررات خودروهای . دارد تا اينکه به مقدار سوخت داخل مخزن) مايع و يا گاز(دما و اجزاء اين گاز 
که اين مسئله به خاطر اين است که هميشه مقداری فضا .  درصد حجم کل کپسول تجاوز کند80با کپسول نبايد از گاز اضافه شده کند که حجم 

، يک شير اطمينان بايد روی شير ترکيبی May 14, 2001با توجه به اين قوانين از تاريخ .  وجود داشته باشدLPGدر کپسول برای گاز 
 بار شد به طور خودکار گاز را به بيرون هدايت 27 درجه سانتيگراد و فشار بيش از 120از کپسول قرار می گرفت تا هر گاه دمای بيش 

لذا در شرايطی که نشتی . چگالی اين گاز از هوا سنگين تر می باشد لذا در هنگام نشتی به راحتی در سطح زمين ته نشين خواهد شد. کند
 .  توجه کامل به آن  مراقب اوضاع بودوجود داشته باشد، انتشار اين گاز آهسته بوده و بايد با

 نقطه جرقه و نرخ سوزش .3

 CNG کمتر است، نرخ سوخت گاز مايع شده نسبت به CNGاما نسبت به گاز  .  نقطه جرقه و نقطه اشتعال اين گاز نسبت به بنزين باالتر است
  . کمتر می باشدLPGرآيی ديناميکی خودروهای کا  اتالفسريعتر می باشد اما به مقدار آن در بنزين بسيار نزديک بوده لذا مقدار

 LPGراههای ذخيره سازی  .4

 بيشتر است تقريبا CNGلذا مقدار مسافت بدون سوخت گيری در مورد اين گاز نسبت به . اين گاز در حالت مايع در خودرو ذخيره سازی می شود
  .برابر است با مقدار آن برای بنزين

هنگامی که ظرفيت اين گاز خيلی باال باشد، گوگرد .  نيز يافت می شود(S)، گوگرد LPGها در سوخت وبه طور کلی برای مصارف صنعتی و خودر
  .ممکن است باعث خوردگی خطوط لوله شود

ر  از آن استفاده می شود و تقريبا بخار شدن آن غيبنزين، اولفين سنگين می باشد که به عنوان يک محصول جنبی LPGبه طور کلی يکی از اجزاء گاز 
  .در حين استفاده، اين مواد در اواپراتور باقی می مانند بنابراين، اواپراتور به طور مرتب بايد تميز شود. ممکن است

  . در هنگام نشتی، از هوا سنگين تر می باشد(LPG)حتما بايد به خاطر بسپاريم که حالت گاز 

 گاهی اوقات گاز خالص از پروپان می باشد LPGگاز : ل توجهی تغيير می کنند به طور قابLPG در گاز C4 و C3با توجه به منابع مختلف، ترکيبات 
 درجه سانتيگراد بوده و نقطه جوش بوتان - 40نقطه جوش پروپان معموال .  درصد آن را اشغال کرده است80و گاهی شامل بوتان می باشد که بيش از 

 خيلی زياد باشد، اين گاز به سختی بخار شده يا فشار آن LPGبوتان موجود در لذا در زمستان ، در صورتيکه مقدار .  درجه زير صفر می باشد1
  . بسيار پايين می آيد

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 Page 4 of 39 

(III)مشخصات بنزين   

  .شود بلکه تنها نکاتی ارزشمند در اينجا ذکر شده استجزئيات مشخصات بنزين در اينجا آورده نمی

 : نقطه جرقه .1

برای . سوزدوط شده آتش گرفته و به طور متناوب تا زمانی که سوخت و هوا در تماس هستند می در آن گاز مخلدمايی است کهدمای خود اشتعالی 
 درجه 732 و 550 تا495، 482 تا 232 به ترتيب CNG و LPGدمای خودسوزی بنزين، .سوخت مشخص،دمای خودسوزی ثابت نمی باشديک 

 نيز مانند بنزين نياز به CNG،  در خودروCNGبرای کاربرد .  می رساند ايمنی باالی آن راCNGدمای باالی خود سوزی . سانتيگراد می باشد
 .جرقه خوردن از طريق شمعها يا هر وسيله ديگر دارد

 طريقه ورود به سيلندر موتور .2

سمتی  به عنوان سوخت به صورت گاز وارد سيلندر موتور می شوند که قLPG و CNGبنزين به شکل مايع وارد موتور می شود در حاليکه گاز 
  گذارد و به همين نسبت روی توان موتور اثر میاز حجم سيلندر را اشغال کرده و باعث وارد شدن هوای کمتری به سيلندر می شوند

 تفاوت بين نسبت تراکم .3

 می باشد لذا در 10.5 تا 10 می باشد و بهترين نسبت تراکم موتور با سوخت های گاز مايع و گاز طبيعی 10 تا 7نسبت تراکم موتور بنزينی حدود 
   . ممکن است ايجاد شود بازدهی ديناميکی درموتور دوگانه سوز، مقداری افت

II . تقسيم بندی و مشخصات سوخت های پيشنهادی جايگزين برای خودرو  

Iتقسيم بندی   

  دسته بندی خودروهای تک سوز

 LPG خودروی  •

 CNGخودروی  •

 خودروی اتانول •

 خودروی سوخت هيدروژن •

  سلولیخودرو با سوخت •

 غيره •

  تقسيم بندی خودروهای دوگانه سوز

  بنزين– LPGخودروی دوگانه سوز  •

   بنزين- CNGخودروی دوگانه سوز  •

   بنزين-خودروی دوگانه سوز اتانول  •

  CNG -خودروی دوگانه سوز ديزل  •

  تقسيم بندی از نظر نوع ورود سوخت به ورودی منيفولد 

 )SINGLE POINT(تک نقطه ای  •

 )MULTI  POINT) (ش چند نقطه ایپاش (پاشش گروهی •

  تقسيم بندی از نظر روش کنترلی

 مدار بسته •

  مدار باز •
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)II(مختلفی مزايا و معايب سيستمها   

  .در هنگام بحث و بررسی مزايا و معايب سيستمهای گوناگون، ابتدا الزم است يک مبحث ساده را مورد بحث و بررسی قرار دهيم

 يفولد عطسه من)BACK FIRE (پس زدن جرقه

حتی در شرايطی ممکن است در فيلتر . پديده ای که اصطالحا آن را پس زدن جرقه می ناميم ضربه ای است که در لوله ورودی به موتور اتفاق می افتد
  .دهوا يا لوله خرطومی ورودی ترک ايجاد کرده و آنها را بشکند گاهی در اين شرايط ممکن است فيلتر هوا سوخته و باعث ايجاد خطر شو

  .مهمترين داليل اين پديده در ادامه آورده شده است

  : عوامل حالت جرقه .1

  )Dual-ignition(احتراق دوبرقی 

همانطور که در خودروهای چهار سيلندر، سيلندر اول و چهارم سيستم جرقه را . بيشتر خودروها این مسئله را پذیرفتند
این مسئله به سادگی قابل فهم است که .يم می شودتقسيم می کنند و سيستم جرقه بين سيلندر دوم و سوم تقس

 مولد برق ،در اخر سيکل تراکم سيلندر اول، مولد برق شمع، ولتاژ باالیی را برای جرقه زدن توليد می کند در همان زمان
 شدن و  در حاليکه ورودی و خروجی موتور برای باز. برق ولتاژ باال را جهت جرقه زنی توليد می کند،شمع سيلندر چهارم

در حاليکه در این . اند، شير ورودی سيلندر چهارم همچنان در حالت باز به سر می بردبسته شدن سریع طراحی شده
زمان سيلندر چهارم هنوز در مرحله تخليه گازها می باشد، مقداری مخلوط قابل اشتعال وارد سيلندر شده  و توسط 

در همين زمان شير ورودی در .  هوا وجود دارد، مشتعل می شودجرقه اضافه ای که از شمع  به خاطر اینرسی جریان
. لذا مخلوط قابل اشتعال در ورودی منيفولد آتش خواهد گرفت و نتيجه تولد پس جرقه خواهد شد. حالت باز می باشد

  .این مسئله در موتورهای دارای دلکو و موتورهای تک سيلندر به ندرت اتفاق می افتدالبته 

 از بين شيرهای ورودی و خروجیزاويه اختالف ف .2

به طور کلی، موتور طوری طراحی می شود که به سرعت باز و پس از آن بسته شود که اين مسئله بازده موتور را در وارد کردن هوای مجدد به 
  .رودمی توان تصور کرد که با بيشتر باز ماندن شير ورودی، احتمال وجود پس جرقه باال تر می . سيلندر افزايش می دهد

 اثر نسبت ترکيب سوخت .3

  .خيلی مواقع پس جرقه از رقيق بودن سوخت توليد شده که در نتيجه آن افزايش نرخ سوزش مخلوط و دمای باالی بوجود آمده پس از سوخت می باشد

 طول و شکل منيفولد ورودی .4

 وجود کمتر گاز مخلوط در منيفولد، و به طور برعکس،. هر چه مخلوط بيشتری وارد منيفولد شود، پس جرقه به طور واضح تر به وجود خواهد آمد
  .ضربه ضعيف تر پس جرقه را به همراه خواهد داشت و يا حتی ممکن است ديگر آشکار نباشد

  .به طور خالصه، می توان عنوان کرد که خودروهای زير می توانند با سيستم پاشش تک نقطه ای خود را وفق دهند

  Lingyang دارند مانند لينگيانگ خودرويی که تقسيم کننده جرقه

  Beverlyخودرويی که ورودی منيفولد آن کوتاه تر باشد که در نتيجه در فاز شيرهای ورود و خروج باعث توليد پس جرقه نخواهد شد مانند بورلی 

 .دهندوفق می و جتا خود را با سيستم پاشش چند نقطه ای B و Aخودروهايی مانند چری سری 

  همدار باز و بست

بيشتر خودروها سيستم مدار باز را ترجيح داده و شير دستی برای تنظيم گاز ارسالی به موتور برای زمانی که بيشترين بار را از در حال حاضر،
 نسبت لذا کنترل فيدبک.  وجود داردخودرو می کشيم و همينطور پيچ تنظيم مخلوط در کاهش دهنده فشار برای تنظيم نسبت مخلوط در زمان کار در جا

  . لذا نمی توان در مورد بازدهی اقتصادی و بازدهی ديناميکی و تعادل سيستم حرفی زدسوخت غير ممکن است

در . سيستم کنترل الکترونيکی مدار بسته ميتواند سگنال ولتاژ سنسور اکسيژن را در تمامی زمان ها خوانده و مشخصات گاز ورودی را تنظيم نمايد
  .سيستم مخلوط از نوع تک نقطه ای و سيستم پاشش گروهی ترتيبی می باشدسته شامل حال حاضر سيستمهای مدار ب

   کردن بازده چند سيستميکسان
هزينه کمتری داشته و برای خودروهای خدمت استفاده می شود و برای سيستم های سنتی کاربراتوری و بعضی از مدلهای به طور اساسی :مدار باز

. در اين سيستم شرايط تنظيم مخلوط گاز وجود ندارد.  توان بااليی داشته که دريچه گاز ورودی مخلوط می باشدمصرف.  مناسب می باشدEFIقديمی 
  که اين مسئله باعث می شود که تنظيم کردن سيستم از نظر ميزان مخلوط معموال زياد دوام نياورد و نمی تواند گارانتی شود
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  :سيستم مدار بسته تک نقطه ای

.  تابع برای کنترل فيدبک برای گاز ارسالی وجود داشته لذا نياز به ندرت به تنظيم احتياج می يابد و بازده باالتری را خواهد داشتدر اين سيستم يک
عالوه بر اين، اين سيستم به سادگی نمی تواند مشکل پس جرقه را . هرچند بازده ديناميکی به طور عمده ای به خاطر استفاده از ميکسر کاهش می يابد

  .که د ر سيستم دو جرقه ای توليد می شود را حل نمايد

   سيستم پاشش گروهی ترتيبی

  .اين سيستم در بيشتر خودروهای دو گانه سوز که توسط شرکت چری توليد می شود نصب شده است

به . وهای دوگانه سوز به همراه دارداين سيستم بهترين بازدهی که شامل بازدهی ديناميکی و بازدهی اقتصادی و همينطور پايداری باال را در خودر
دليل پاشش در شير ورودی همزمان با پاشش سوخت، فاکتورهای متفاوت پس جرقه ظاهر نخواهند شد بنابراين اين پديده توسط اين سيستم کامال ريشه 

   .کن می شود

 .ستمدارک آموزشی ويژه برای اين سيستم پاشش سوخت در خودروهای دوگانه سوز چری تهيه شده ا
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 IIفصل 

   ) omegasسيستم(کليات در مورد سيستم پاشش گروهی ترتيبی خودروهای دوگانه سوز چری 
  . می ناميمOME GASبرای راحتی آن را سيستم : OMEGASاصول سيستم 

 CNG برای گاز OMEGASدوگانه سوز سيستم 

 
 LPG برای گاز OMEGASدوگانه سوز سيستم 

 
کامپيوتر وقتی اين سيستم کار می کند، . سيستم سوخت رسانی پاشش گروهی به صورت ترتيبی می باشد CNG برای سوخت  OMEGASسيستم 

کنترل گاز سيگنال پاشش را به عنوان سيگنال پايه دريافت کرده و پس از دريافت پارامترهای الزم و صحيح مانند دمای آب موتور،دمای گاز،و فشار 
 گاز طبيعی که انرژی برابر با سيستم بنزين OMEGASسيستم ). زمان پاشش(اشش را مشخص می کند گازورودی به سيلندر متناظر،کميت های پ

  .دارد را در داخل گنجايش مشخص سيلندر آماده می کند
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شد،  در صورتيکه کليد تغيير سوخت روی حالت گاز باوقتی که خودرو راه می افتد. در بيشتر حاالت، موتور با سيستم بنزين استارت می خورد
کامپيوتر کنترل گاز به صورت خودکار شرايط تبديل ذخيره شده را تشخيص می دهد و نهايتا هنگامی که تمامی شرايط توسط کامپيوتر چک شد، پاشش  

  .بنزين قطع خواهد شد و کامپيوتر پاشش گاز را شروع خواهد کرد

 کامپيوتر .فت می کند و آنها را به سيگنال کنترلی پاشش گاز تبديل می کندکامپيوتر کنترل گاز، سيگنال هر انژکتور بنزين را به طور مستقل دريا
انژکتور گاز را بر طبق درخواست سيلندر مورد نظر راه انداخته و سوخت را از طريق آن به سيلندر پاشيده و گاز را از طريق خطوط لوله ای که به 

  .انژکتور و ورودی منيفولد متصل می باشد می رساند

  

ر پارامترهای مختلف را محاسبه کرده و آنها را اصالح نموده و سيگنال بنابراين، کامپيوت.  کامال متفاوت استCNGسه با مشخصات بنزين، در مقاي
 به عنوان مثال، وقتی که موتور سرد باشد، و در حالت سرعت گيری باال. پاشش سوخت را به سيگنال پاشش گاز تبديل می کند

(RAPID SPEED UP)پاشش سوخت از شرايط معمولی طوالنی تر خواهد بود که برای جبران اين مسئله به خاطر جبران کمبود بنزينی ، زمان 
بنابراين ، يک اصالح کامل هنگام .  وجود نداردLPGهر چند پديده اتميزه ناقص برای سوخت . است که به خاطر اتميزه ناقص سوخت اتفاق می افتد

  . پاشش گاز الزم استتغيير زمان پاشش بنزين به زمان

زمان پايداری جريان، . وقتی سيستم توسط گاز کار می کند، نه تنها نوع بنزين بلکه انژکتورها نيز از آنچه در سيستم بنزينی وجود دارد متفاوت است
  . در نظر گرفته شده استOMEGASبازو بسته شدن انژکتور در طراحی نرم افزار سيستم 

  

 مشخصات ديگری نيز دارد که شامل نشانگر حجم گاز، تبديل OMEGASانژکتور گاز، کامپيوتر کنترل گاز سيستم عالوه بر اين برای کنترل 
به عنوان مثال، کامپيوتر به طور خودکار به سيستم بنزين تغيير سوخت داده و راننده را از خالی بودن . خودکار بين بنزين و گاز و بر عکس را دارد

اين مسئله هنگامی اتفاق می افتد که خودرو با گاز در حال کار است و به دليل کافی نبودن گاز، خودرو به . طلع می سازدمخزن گاز با آالرم دادن م
وقتی خودرو خاموش شود يا از روی حالت گاز به حالت بنزين برود، شير الکترومغناطيسی سيستم گاز . صورت خودکار از بنزين استفاده می نمايد

عالوه براين، کامپيوتر کنترل گاز توابعی هستند تا کارکرد معمولی سيستم سوخت را . ستم روی حالت بنزين ادامه خواهد دادبسته خواهد شد و سي
  .مراقبت نمايند

 روی آن نصب OMEGASکه نرم افزار سيستم  PCحالت کارکرد سيستم قابل تنظيم، مشاهده و بررسی می باشد که اين مسئله توسط يک کامپيوتر 
 .ت در بيرون از خودرو انجام می شودشده اس

  رفتار يک سيگنال
 

 
 

 

K2000 ابزار عيب يابی 

 کامپيوتر لپ تاپ

 شير سلنئيدی گاز

گاز 4انژکتور
گاز 3انژکتور
گاز 2انژکتور
گاز 1انژکتور

کليد تبديل سوخت و 
 سيگنال سنسور فشار

سيگنال سنسور 
 اکسيژن

 فشار گاز

 دمای گاز

 آب موتور

 دور موتور

تور بنزينانژک  

 کامپيوتر کنترل بنزين

  OMEGASساختار ای سی يوی سيستم 
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  سيگنال ورودی
 جهت کنترل پاشش گاز،سيگنال پاشش بنزين را به عنوان پارامترهای پيشفرض در نظر می OMEGASسيستم : زمان پاشش

رده و اصالحات را به طور در عمل، کامپيوتر کنترل گاز، سيگنال پاشش سوخت خودرو را به سيگنال پاشش گاز تبديل ک. گيرد
  .موثری انجام می دهد

  :سيگنال سرعت

سيگنال سرعت به عنوان يکی از سيگنالهای ورودی دو تابع دارد، که يکی به عنوان پارامترهای تصحيح برای تبديل سيگنال پاشش 
  . شودبه کار گرفته می )در حال کار يا متوقف(بنزين به گاز و ديگری برای تشخيص حالت کاری موتور 

  .سيگنالهای سرعت توسط اتصال سيم سيگنال سرعت ورودی کامپيوتر کنترل گاز با سيم سيگنال سرعت خروجی کامپيوتر خودرو به دست می آيد

  :در حال چرخش موتوردمای مايع 

  دريافت اطالعات دمای مايع خنک کن موتور با اهداف زير انجام می گيرد

  گاز-برای زمان تبديل بنزين -

اين مسئله مهمترين نقش را در حالتيکه دمای مايع موتور هنگام استفاده موتور از سوخت گاز باال می (الح زمان پاشش برای اص -
 )رود، ايفا می کند

  :دمای گاز

 نيز تغيير وقتی دمای گاز تغيير می کند، چگالی گاز و انرژی در واحد حجم. سيگنال دمای گاز برای اصالح زمان پاشش مورد استفاده قرار می گيرد
  .خواهد کرد، و زمان پاشش گاز نيز به همان نسبت نياز به طوالنی تر شدن و يا کوتاه تر شدن خواهد داشت

  :فشار گاز

وقتی فشار گاز تغيير می کند، چگالی گاز و انرژی در واحد حجم نيز تغيير خواهد کرد، و . سيگنال فشار گاز برای اصالح زمان پاشش به کار می رود
  .اشش گاز نيز به همان نسبت نياز به طوالنی تر شدن و يا کوتاه تر شدن خواهد داشتزمان پ

می يا گرفتگی فيلتر،  در سيلندر فشار  پايين آمدنديگر نقشی که سيگنال فشار گاز دارد، ايجاد اطمينان از تغيير حالت سوخت گاز به بنزين  در شرايط
  .باشد

  :سنسور فشار

 به کار گرفته می ECUاين سنسور برای اندازه گيری حجم گاز طبيعی در مخزن گاز و اطالع دادن به . ار شکن می باشداين سنسور در بدنه شير فش
  .اين اطالعات در صفحه نمايشگر روی کليد تبديل سوخت نشان داده می شود. شود

  سيگنال خروجی

  زمان پاشش

  .ی کنترل بازو بسته شدن انژکتور گاز استفاده می شوداين زمان، از تبديل سيگنال زمان پاشش سوخت بدست آمده و برا

  :باز کردن شير الکترومغناطيسی گاز

  برای کنترل بازوبسته شدن خطوط لوله فشار باال به کار گرفته می شود

  :کليد تغيير سوخت

  نمايش حجم هوا

  نمايش سوخت در حال مصرف

  نمايش مشکالت و اخطار دادن در مواقع مورد نياز
  PCوسط عيب يابی ت

 ECUبرنامه ريزی  -

 مشاهده و بررسی شرايط کاری خودرو -

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


 
 Page 10 of 39 

   قطعات اصلیIIIفصل 
 

.I  سيستمCNG 

 
 فيلتر -3 کليد تبديل سوخت -2 (NG1-2) رگالتور  -1

 ECU -6  کانکتور انژکتور -5 گايد قرار گيری ريل /انژکتور گاز -4

 مخزن گاز 11 ه شير مخزنگير -10 )شير سوختگيری(پرکن شير   -9 تنظيم کننده فشار 7

 

 
A. Pressure reducing valve 
B. Filter 
C. Gas guide rail  
D. Injector connector 
E. MAP connector 
F. Air intake manifold  
G. Water pipe connector 
H. Low pressure pipe 
I. Low pressure pipe 
L. Low pressure pipe 
M. MAP vacuum pipe 
N. High-pressure intake 

connector 

-Black +Red black

Violet 

Grey 

Blue (No. 1 Cylinder)

Red 
Green 
Yellow 

Red/White 

Speed signal 
Brown 

Red/Yellow 

MAP sensor

OMEGASCNG  
wiring schematic 

Gas temperature and 
pressure sensor 

Gas guide 

Water 
temperatu
re sensor 

Orange 

Blue/White 
White/Black 
Short circuit 

Pressure sensor 

Pressure 
reducing

15A fuse Diagnosis 
t

Change-over 

Black Blue Green 
White 

B
lack

Technical parameters 
Water pipe G: 
Low pressure pipe H, I: 
Low pressure pipe L: 
MAP vacuum pipe M:  

inner diameterФ10, out diameterФ16
inner diameterФ14, out diameterФ22
inner diameterФ6, out diameterФ13 
inner diameterФ5, out diameterФ10 
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 OMEGASقطعات اصلی سيستم 

CNG:   

  ).جهت دانش فنی اسمبل کردن و جدا کردن به ضميمه مراجعه نماييد: (NG1-2 رگالتور

 

 

 

 

 

 
 

 :NG1-2 رگالتورشير 

 و گرمايش آب ، که شامل شير الکترومغناطيسی فشار باال CNGی سيستم  می باشد که براA، يک شير ديافراگم از نوع جبرانی از گريدرگالتور
  .می باشد، و در داخل آن فيلتر و شير اطيمنان نيز ساخته شده است، مناسب می باشد

  :پارامترهای تکنيکی

   بار4:  کيلوگرم بر ساعت     فشار باز شدن شير اطيمنان 22: کيلوگر      دبی جريان کاری1500:جرم

  کيلو پاسکال250 بار يا 2.5:  کيلوپاسکال      در موتور سوپرشارژ200 بار يا 2): در موتورهای معمولی و روتين(اری فشار ک

   وات20 ولت، 12:  توان کويل شير الکترومغناطيسی فشار باال

  E4-110R-000022 :استاندارد

 شير الکترومغناطيسی فشار باال و کانکتور

 سنسور فشار و کانکتور
 کانکتور آب 

ای منيفولد هو کانکتور فشار مطلق
 ورودی 

 شير اطمينان

 شير الکترومغناطيسی فشار باال

 تکمه فشار خروجی

 کانکتور آب چرخنده کانکتور هوای ورودی لوله فشار باال
 کانکتور هوای فشار باالی خروجی
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WIKA with oil pressure gauge  

 
 

سوختگيریشير   

 
 NGV 1 Type/NGV CINA  QF-T3H Type  

 گيج فشار خارجی

 واشر گيج فشار

 مهره گيج فشار
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II. سيستمLPG  
  :LI02 رگالتور

  . مناسب می باشدLPG بوده که شامل يک شير اطمينان می باشد و برای گرمايش آب چرخان در سيستم Aاين شير، يک شير با درجه 

  : پارامترها فنی

   کيلوگرم در ساعت30: بيشترين دبی جرمی      کيلوگرم860:جرم

   بار8/1±2/0:  فشار باز شدن شير اطمينان

  ) کيلوپاسکال95( بار  0.95: فشار کاری

  

 

 

 

 شير اطمينان

  آب 2پورت 
 پورت اول آب 

 کانکتور فشار مطلق منيفولد ورودی هوا
 

 خروجی هوا

 ورودی هوا
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  LPGشير الکترو مغناطيسی

 
 

 

  LPGشير ترکيب

 

 کويل شير الکترومغناطيسی

 ورودی گاز

 خروجی گاز
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 LPGمخزن فوالدی و پورتهای اضافی شير ترکيب گاز 
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III .رايج سيستم ياجزا CNG و LPG 

  فيلتر گاز

  )مدل استاندارد (FL-ONEفيلتر گاز 

در .  می شود و بين شير فشار شکن و گايد ريل گاز نصب می شودجلوگيری از ناخالصی های گاز به کار گرفتهفيلتر گاز برای 
، لذا جهت نصب .اسمبل شدن فيلتر از چندين اليه غربال استفاده شده است و فشردگی هر غربال از داخل به خارج زياد می شود

  .فيلتر گاز بايد مطابق با شکل زير باشد که با فلش نشان داده شده است

  

  :پارامترها فنی

  بار4.5: بيشترين فشار ورودی     ميکرومتر80: کالس فيلتر     گرم140:جرم

 
A. ورودی گاز B. خروجی گاز C. هسته فيلتر 

  

  انژکتور و گايد قرارگيری ريل انژکتور
XJM533.09  و  XJM544.09  )مدل استاندارد(  

 وارد ريل شده و سپس وارد ورودی منيفولد Aورودی گاز گاز طبيعی از خروجی فيلتر گاز وارد هر انژکتور داخل ريل سوخت شده که از طريق 
  . می شودBموتور از طريق کانکتور 

  . انجام می شودECUبازوبسته شدن انژکتورهای گاز توسط کامپيوتر کنترل گاز 

   بدست آمده و به تنظيم کننده فشار فرستاده می شودCفشار گاز داخل ريل سوخت از طريق کانکتور 

 

 
 :کليد

A: کانکتور سنسور فشار و دما  B: پوشش کانکتور  C: ورودی گاز D: خروجی گاز 

 

A 
B

C 

D 
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  :پارامترهای فنی

   ميلی ثانيه0.2 ميلی ثانيه با تلورانس 1.5: زمان پاسخ     گرم425:جرم

  بار3: ماکزيمم فشار کاری        درجه سانتيگراد100 درجه تا -20: دمای کاری

 E13-110R-000020 :استاندارد     وات0.61: توان

  و نگهدارینقطه پيک : حالت کاری انژکتور

 
  .انژکتور گاز بر ورودی نصب شده و توسط خط لوله به انژکتور متصل شده است: کانکتور انژکتور

 

 
 خروجی گاز .B  کانکتور لوله .A :کليد

  :پارامترهای فنی

 M8×1: ابعاد نصب

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


Training Manual  
 

 Page 18 of 39 

ECU کامپيوتر کنترل گاز 

 
 اتصال داده و PC را با کامپيوتر ECUسيستم گاز به روز شود، وقتی نرم افزار 

  .آن را به روز گردانيد

  :پارامترهای فنی

   گرم680: جرم

  ولت16 تا 8ولتاژ ورودی 

   درجه سانتيگراد100 تا -40: دمای کاری

   آمپر10: ماکزيمم جريان کاری

   کيلوبايت128: حافظه جانبی

  IP54: درجه اينترفيس

  E3-110R-006011: استاندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :وظايف اصلی

  :برای دريافت سيگنال ورودی خودرو اصلی

 انژکتور بنزين −

 دمای آب موتور −

 دور موتور −

 ولتاژ باطری −

  برای دريافت 

  :گازیبرای دريافت سيگنال ورودی بخش  

 فشار گاز −

 دما گاز −

 سنسور فشار −

  راه اندازی بخشهای  زير در سيستم گاز

 کليد تغيير سوخت −

 شير الکترومغناطيسی فشار باال −

 انژکتور گاز −

 قطع انژکتور بنزين −

 نمايش حجم هوا −

 اخطار دادن −

 عيب يابی شرايط کاری سيستم −

 PCاتصال با کامپيوتر  −
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 کليد تغيير سوخت

 
  :شکل

A . بنزين، بيان شده در شکل / سوخت گازتبديلکليد)B ( و(C) 

B . چراغ سبزLED  

  .برای نمايش اينکه حالت گاز به طور معمول کار می کند: چراغ سبزروشن ماندن   5

در اين هنگام هنوز خودرو .(  منتقل می شودCNGبرای بيان زمانی که سيستم از روی بنزين به :  چشمک زدن به طور سريع6
  )با بنزين کار می کند

در اين لحظه، . برای بيان مشکل به وجود آمده در سيستم گاز و اخطار دهنده نيز اخطار می دهد:  چشمک زدن به طور آهسته7
  .روشن شده و روشن می ماند و سيستم از حالت گاز به بنزين تغيير حالت خواهد داد) رنگزرد  ( بنزينچراغ

C . چراغ زردLED   

 .برای نشان دادن اين که حالت بنزين به طور نرمال کار می کند: روشن ماندن چراغ زرد •

D.  ديگر چراغهایLED 

بد  حجم گاز داخل مخزن کاهش يا شود هنگامی کهاستفاده می قرمز رنگ رای نشان دادن حجم گاز داخل مخزن از چراغب •
 .اين چراغ روشن می شود

E. پورت اتصال  

  و کليد تغيير سوخت می باشدECUبرای ارتباط بين  •

 خاموش و روشن شده و با دادن اخطار Bنشان گر حالت گاز . وظيفه عيب يابی خود را نيز به عهده دارد OMEGASسيستم 
  .ن بروز عيب، وجود مشکل در سيستم را نشان می دهددر زما) فقط برای حالت گاز(

در اين زمان، نشانگر حالت . سيستم از روی حالت گاز به حالت بنزين، در زمان وجود مشکل در سيستم، تغيير سوخت می دهد
  . می کند چشمک می زند و اخطار دهنده با ايجاد صدای اخطار راننده را آگاهBنشانگر حالت گاز .  روشن می ماندCبنزين 

هنگامی که به دليل مشکلی در سيستم سوخت رسانی بنزين و يا تمام شدن بنزين موتور روشن نمی شود می توان موتور را 
  :مستقيما با استفاده از گاز روشن کرد به ترتيب زير

  قرار ONلت فشار دهيد و سوييچ را روی حا ثانيه 5، کليد تغيير سوخت را برای )استارت نزنيد(سوييچ را باز کنيد
قبل از استارت زدن : توجه(حال استارت بزنيد ,  روشن می شودBدهيد،همچنان استارت نزنيد، در اين لحظه نشانگر حالت گاز 

  .؛ در اين زمان موتور مستقيما با استفاده از گاز روشن خواهد شد)سوييچ را نبنديد

A

B C 

D 

E 
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 پوشش کامپيوتر

  )LPGودروی چری با سيستم برای خ( مدل استانداردLRE184مشخصات پينهای 
  

 رنگ توضيح زيرنويس زير نويس توضيح رنگ
 قهوه ای Dانژکتور گاز  B 28 56انژکتور گاز  نارنجی
 قرمز Cانژکتور گاز  A 27 55انژکتور گاز  زرد
 سياه قطب مثب انژکتور گاز 54 26 قطب مثب انژکتور گاز سياه
سفيد/سياه  سياه قطب زمين 53 25 قطب زمين 
سفيد/یآب  سياه شير الکترومغناطيسی گاز 52 24 شير الکترومغناطيسی گاز 

  23 51   

  زمين کردن الجيک  سياه
logic grounding 22 50 سياه سوييچ تغيير زمين 

 قرمز سوييچ تغيير باتری 49 21 زمين سنسور جريان هوا سياه
 آبی سيگنال سوييچ تبديل 48 20  

 قهوه ای وظيفه سوييچ تبديل 47 19 برق سنسور جريان هوا سبز
   46 18 سيگنال نمايش جريان هوا سفيد

  17 45   
  16 44   

 سياه /قرمز  ولت12مثبت باتری  43 15  ولت12مثبت باتری  سياه /قرمز
 قهوه ای سيگنال دور موتور 42 14 بررسی انژکتور 

اکستریخ سيگنال خروجی المبدا 41 13 سيگنال خروجی المبدا بنفش  
  12 40   

 سياه بررسی برق زمين 39 11 بررسی برق باتری سفيد /قرمز
 صورتیTX 粉چک سيگنال  RX 10 38چک سيگنال  سياه /صورتی
 سياه زمين کردن سنسور دمای گاز 37 9  ولتی فشار گاز5سنسور  سفيد /قرمز

Baby blue/ 
زرد /قرمز MAPسيگنال  36 8 سيگنال فشار گاز سياه

  7 35   
 سياه زمين کردن سنسور دمای آب 34 6 سيگنال دمای گاز سياه /نارنجی
 نارنجی سيگنال دمای آب 33 5  ولتی12سوييچ جرقه  سفيد /قرمز
 زرد  )ECU (Dقطع انژکتور بنزين  4 32  )C) ECUقطع انژکتور بنزين  سياه /زرد
 سبز  )ECU (Cزين قطع انژکتور بن 3 31  )D) ECUقطع انژکتور بنزين  سياه /سبز
 قرمز  )ECU (Bقطع انژکتور بنزين  2 30  )B) ECUقطع انژکتور بنزين  سياه /قرمز
 آبی  )ECU (Aقطع انژکتور بنزين  1 29  )A) ECUقطع انژکتور بنزين  سياه /آبی
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 )CNGبرای خودروی چری با سيستم ( مدل استانداردLRE184تعريف پوشش پينهای 

 
زير  توضيح رنگ

 نويس
 رنگ توضيح زيرنويس

 قهوه ای Dانژکتور گاز  B 28 56انژکتور گاز  نارنجی
 قرمز Cانژکتور گاز  A 27 55انژکتور گاز  زرد
 سياه قطب مثب انژکتور گاز 54 26 قطب مثب انژکتور گاز سياه
سفيد/سياه  سياه زمين کردن 53 25 زمين کردن 
سفيد/آبی لکترومغناطيسی گازشير ا 52 24 شير الکترومغناطيسی گاز   سياه 

  23 51   
 سياه قطب زمين کليد تبديل 50 22  زمين کردن   سياه

 قرمز ورودی کليد تبديل  49 21 زمين کردن سنسور جريان هوا سياه
  20 48   

 قهوه ای وظيفه سوييچ تبديل خروجی  47 19 ورودی نمايشگر جريان هوا سبز
نال سنسور موقعيت دريچه گازسيگ 46 18 نمايشگر جريان هوا سفيد  زرد/آبی 

   45 17 (＋)خروجی پيش جرقه  

   44 16 (－)ورودی پيش جرقه  

 /قرمز مثبت باتری  43 15 مثبت باتری  سياه /قرمز
 سياه

 قهوه ای سيگنال دور موتور 42 14 بررسی انژکتور 
 خاکستری سيگنال خروجی المبدا 41 13 ورودی سيگنال المبدا بنفش

  12 40   
  11 39   
  10 38   

 سياه زمين کردن سنسور دمای گاز 37 9  ولتی فشار گاز5سنسور  سفيد /قرمز
 /قرمز MAPسيگنال  36 8 فشار گاز سياه /آبی

 زرد
  (＋)ورودی پيش جرقه  35 7 (－)خروجی پيش جرقه  

 سياه زمين کردن سنسور دمای گاز 34 6 دمای گاز سياه /نارنجی
 نارنجی دمای آب 33 5 سوييچ جرقه سفيد /قرمز
 زرد  )ECU (Dقطع انژکتور بنزين  4 32  )D) ECUقطع انژکتور بنزين  سياه /زرد
 سبز  )ECU (Cقطع انژکتور بنزين  3 31  )C) ECUقطع انژکتور بنزين  سياه /سبز
 قرمز  )ECU (Bقطع انژکتور بنزين  2 30  )B) ECUقطع انژکتور بنزين  سياه /قرمز

بیآ  آبی  )ECU (Aقطع انژکتور بنزين  1 29  )A) ECUقطع انژکتور بنزين  سياه /
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   چریA11 مدل CNG سيم کشی سيستم دياگرام
  . می باشدA11چری چندين مدل خودروهای گازی را توسعه داده، که يکی از آن مدلهای 

  

 
  

 

   چریA11 مدل CNGدياگرام سيم کشی سيستم 

 (Boshe electric-control M7.9.7) 
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ECU of OMEGAS CNG System 

En
gi

ne
 sp

ee
d 

se
ns

or
 D

G
 

Signal wire of oxygen sensor

Output of engine speed signal 

Signal wire of throttle position sensor

Signal wire of intake pressure sensor

Signal wire of engine water temperature 
sensor

B
la

ck
 

R
/B

la
ck
 

R
ed

/B
la

ck
 

G
re

en
 

B
lu

e/
B

la
ck
 

B
lu

e 
R

ed
/B

la
ck
 

R
ed
 

G
re

en
/B

la
ck
 

G
re

en
 

Y
el

lo
w

/B
la

ck
 

Y
el

lo
w
 

W
hi

te
/R

ed
 

R
ed

/Y
el

lo
w
 

G
re

y 
V

io
le

t 
O

ra
ng

e 
B

ro
w

n 
B

lu
e/

Y
el

lo
w
 

W
hi

te
 

B
lu

e 
B

la
ck
 

B
ro

w
n 

B
la

ck
 

B
ro

w
n 

B
ro

w
n 

B
la

ck
 

B
la

ck
 

B
la

ck
 

B
la

ck
 

B
la

ck
 

B
la

ck
 

B
la

ck
 

B
la

ck
 

B
la

ck
 

R
ed

/w
hi

te
 

B
la

ck
 

Pi
nk

/B
la

ck
 

Pi
nk
 

or
an

ge
/B

la
ck
 

Li
gh

t b
lu

e/
B

la
ck
 

R
ed

/W
hi

te
 

B
la

ck
 

B
lu

e 
B

lu
e/

W
hi

te
 

W
hi

te
/B

la
ck
 

W
hi

te
 

B
lu

e 
R

ed
 

Y
el

lo
w
 

O
ra

ng
e 

R
ed
 

No. 1 
Cylinder

No. 2 
Cylinder 

No. 3 
Cylinder 

No. 4 
Cylinder

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


Training Manual  
 

 Page 26 of 39 

  OMEGAS نصب و استفاده از نرم افزار سيستم Vفصل 
  :نصب کردن نرم افزار

 کليک SETUPنرم افزار نصب را روی کامپيوتر کپی کرده و فولدری که حاوی آن است را باز کرده و روی 
  .ماده نصب خواهد شدديسک به طور خودکار آ. کنيد و يا اينکه  ديسک نصب را در ديسک خوان قرار دهيد

  ) زير مشخص است1همانطور که در شکل ( را برای شروع نصب فشار دهيد NEXTحال کليد 
  

  
 1 .شکل 

  تا برنامه نصب ادامه يابد.  را فشار دهيدNEXTنام يوزر را در محل خود و در زير آن نام کمپانی را قرار دهيد و سپس کليد 

   
 2 .شکل
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 می ”\C: \Program Files\Landi Renzo\Omegas“برای نصب برنامه در نظر گرفته می شود به صورت فولدری که به طور پيشفرض 
  .در سمت راست آن، محل نصب را تغيير دهيد" CHANGE"شما می توانيد از طريق کليد . باشد

 

   
 3 .شکل

 را INDTALL مشکلی وجود ندارد، جهت ادامه کليد در صورتيکه. سيستم به طور خودکار تالش می کند تا همه مراحل برای نصب آماده گردد
  نشان داده شده است4در شکل .فشار دهيد

  
 4 .شکل 
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در صورتی که سوالی پيش . سيستم به طور خودکار شروع به نصب خواهد کرد و محتويات داخل ديسک روی حافظه کامپيوتر ذخيره خواهد شد
  .صب را متوقف نماييد عمليات نCANCELبيايد می توانيد با زدن کليد 

 

  
 5 .شکل 

 را جهت پايان يافتن عمليات نصب فشار دهيد و عالمت FINISHوقتی سيستم به طور خودکار عمليات نصب را انجام داد، کليد 
  .آن روی صفحه کامپيوتر مشخص است که ميتوانيد با کليک کردن بر روی آن برنامه را اجرا نماييد

  
Pic. 6 
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  :فزاراستفاده از نرم ا

  . کامپيوتر متصل نماييدUSB يا پورت 1 را به کام ECUقبل از شروع، کانکتور عيب ياب 

  
 Pic.1 

  . نشان داده خواهد شد2 که روی دسکتاپ قرار دارد، نموده و شکل OMEGASآيکون  کليک پشت سر هم بر روی 2

  
 Pic.2 
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  . استفاده نماييدECUوتر به  برای اتصال کامپي”Ctrl+C“ کليک کرده يا از CONNECTروی 

  
 3.شکل 

 شامل مشخصات موتور، نوع سوخت، نوع انژکتور F1.  کليد کرده و يا اين کليد را از روی کيبرد فشار دهيد تا وارد هر موضوع شويدF1روی 
 . نشان داده شده است4 سوخت و غيره می باشد که در شکل - گاز، پارامترهای تنظيم تبديل گاز

         
 4.کلش
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   نشان داده شده است5شامل مدل و شماره سنسور اکسيژن می باشد که در شکل .  را فشار دهيدF2کليد 

   
 5.شکل 

  . را فشار دهيد تا نوع سنسور نشانگر ميزان گاز داخل کپسول را مشاهده نماييدF3کليد 

  
  Pic.6 
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  رساند خواهد 7 شما را به شکل F2 و کليد 3 باز گشت به شکل F4کليد 

   
 Pic.7 

اين صفحه نمايش حالت موتور را به صورت واقعی با مشخصات واقعی نشان می دهد که شامل دور موتور، سوخت در حال استفاده،زمان پاشش، 
  .زمان پاشش سوخت، دمای آب، دمای گاز، ولتاژ انژکتور، سيگنال المبدا و غيره می شود

  . به صورت زير ادامه دهيدECUد و برای ورود به بخش عيب يابی  باز گردي3 کليک کرده تا به شکل EXITروی 

   
 Pic.8 
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  . کليد کنيد تا خارج شويدEXITروی 

  . برای خودروهای جديد طراحی شده اندF5 و F4عناوين 

F6و کليد .  را جهت ذخيره عمليات انجام شده فشار دهيدOKرا جهت جزئيات ببينيد9شکل .  را بعد از نام گذاری فشار دهيد تا عمليات ذخيره شوند   

   
 Pic.9 

F7 را جهت دانلود عمليات ذخيره شده در قبل فشار دهيد و پس از آن کليد OKرا ببينيد10برای اطالعات بيشتر شکل .  را جهت تاييد فشار دهيد   

    
Pic.10 

  )م افزارهای مورد نياز ديگری جهت اين کار الزم استنر(   را فشار دهيد F8،جهت به روزکردن نرم افزار کليد 3پس از بازگشتن به شکل 

F9جهت خروج فشار دهيد .  
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    استفاده و نگهداری خودروی گازیVIفصل 

I .کليات استفاده از خودروی گازی  

). مگر در شرايط اجباری(در بيشتر خودروهای دوگانه سوز چری، در هنگام استارت، خودرو با استفاده از بنزين استارت می خورد  •
وقتی راننده . و تنهای در زمانی که خودرو شرايط پايدار و مطمئن را می يابد، خودرو مجدد به روی حالت گاز تغيير سوخت می دهد

و اين مسئله مستقل از موقعيت کليد تبديل سوخت می موتور را استارت می زند، موتور هميشه با استفاده از بنزين استارت می خورد 
ربه دمای مشخص رسيده و مدت زمانی از زمان استارت گذشته، به موتور اجازه کار با گاز داده می شود و اين وقتی که موتو. باشد

 .تبديل با فشردن يا کم کردن فشار پدال گاز صورت می گيرد

زدن با از آنجايی که مقداری از نيروی ديناميکی خودرو ممکن است در هنگام استفاده از گاز از دست رود، سعی شود استارت  •
ماليمت انجام شود و دور موتور به حد باالتری از زمان استفاده از بنزين گردد و با ماليمت سرعت را باال ببريد و سپس تغيير 

 .سوخت را به روی گاز اعمال کنيد ضمنا از سوخت گيری مجدد در ضمن رانندگی خوددرای نماييد

داردهای الزم را پاس نکرده است، سيستم گاز و سيستم خروجی گاز که توجه شود که، در صورتيکه گاز طبيعی فشرده شده استان •
 از کار افتاده و عمر CNGشامل تبديل کاتاليست سه راه نيز می باشد ممکن است به سرعت آسيب ببينند حتی ممکن است سيستم 

  .سيستم خروجی گاز کاهش يابد

 

II .پيش توجهاتی در مورد استفاده از خودروی گازی  

  

  

 CNGن گاز پر کرد

قبل از پر کردن گاز، از ايستادن  ■
خودرو مطمئن شويد، ترمز 
دستی را به طور مطمئن بکشيد، 
خودرو را خاموش نموده و 
درپوش جلو و عقب را برداريد؛ 
عمل پر کردن گاز حتما بايد 
توسط کارمند مخصوص جايگاه 

  .انجام شود

به سوپاپ شارژ خودرو توجه  ■
برای لطفا جايگاه مناسب . کنيد

سوپاپ شارژ خودروی خود 
برای پر کردن گاز انتخاب 

 .نماييد

 

آخرين چراغ سبز ياقرمز روی کليد تبديل  ■
سوخت در صورتی  روشن خواهد شد 
که گاز درون کپسول کافی نباشد و زمان 
. پر نمودن کپسول فرار رسيده است

لطفا سعی کنيد هميشه مقدار گاز را در 
اشته تا در کپسول به حالتی مطمئن نگاه د

زمان شتاب گيری به علت فشار پايين 
 .کپسول ناگهان سيستم قطع نشود

از بسته بودن سوپاپ شارژ گاز بعد از  ■
و نازل . سوختگيری اطمينان حاصل کنيد

بعد از بيرون . گاز را بيرون بکشيد
کشيدن سوپاپ گاز در پوش ها را در 

اين عمليات تنها .(جای خود قرار دهيد
 )مند جايگاه صورت گيردبايد توسط کار

 

حجم گاز پر شده ممکن است با شرايط جوی  ■
 مانند دمای هوا، تغيير يابد

 

طبيعی است که با ورود گاز پر فشار و  ■
مخزن گاز فشرده شده به داخل کپسول، 

بعالوه، با بازگشتن دمای مخزن . داغ شود
به حالت نرمال، طبيعی است که  گيج 

را نشان فشار گاز نيز فشار پايين تری 
 .دهد
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 افزودنی های الزم همراه بنزين به داخل باک استارت زدن و تغيير سوخت چکهای معمول قبل از رانندگی

عالوه بر چکهای روتين،خطوط لوله و 
کانکتورهای سيستم گاز طبيعی ورودی 
را از نظر نشتی يا هر گونه مسئله غير 
طبيعی ديگری قبل از رانندگی چک 

  .نماييد

ت وجود هر گونه نشتی، در صور
خرابی خطوط لوله، و مسائل غير 
معمول ديگر در سيستم، جلوی خودرو 
را سريعا گرفته و با اين خودرو به هيچ 
عنوان نبايد رانندگی شود و الزم است با 

 برای عيب CNGکارگاه مجاز تعميرات 
  .يابی سريعا تماس گرفته شود

 

خودرو هميشه بايد با بنزين روشن شود  ■
چند که موقعيت کليد تبديل سوخت در هر 

خودرو بعد از . حال گاز قرار داشته باشد
مدت زمان معين و مقدار رانندگی و 
رسيدن به سرعت الزم، به طور خودکار 
. استفاده از گاز را شروع خواهد کرد

اين تبديل خودکار در شرايطی که : توجه
خودرو سرد است، بعد از گرم شدن 

 .دموتور انجام خواهد ش

در هنگام وجود مشکل در مسير سوخت  ■
رسانی بنزين يا در صورتيکه باک بنزين 
خالی باشد، از روش استفاده مستقيم از 
. گاز جهت استارت زدن استفاده نماييد

برای مشاهده مدارک دراين زمينه به بخش 
 .مورد نظر رجوع کنيد

 ليتر بنزين 20هيچ گاه نبايد باک بنزين زير 
ن مسئله مستقل از نوع سوخت داشته باشد و اي

توصيه می شود که در . مصرفی می باشد
مسيرهای طوالنی که از گاز استفاده می شود 
و يا برای مدتی که از گاز استفاده می شود 
گاهی به طور پيوسته از بنزين نيز جهت سالم 

بسته ماندن سيستم سوخت رسانی بنزين و 
 به عنوان. نشدن مسير سوخت استفاده نماييد

 کيلومتر رانندگی با 3000 تا 1000مثال هر 
 . کيلومتر با بنزين رانندگی نماييد50گاز 

عيب يابی در زمان تصادف و يا وجود 
 نشتی

 چکهای روتين و روزمره از مخزن گاز پارک کردن خودرو

در صورت وجود نشتی در حين  ■
رانندگی، موتور را خاموش کرده، 
شير قطع کن مخزن گاز را ببنديد، 

و . درها را برای ورود هوا باز کنيد
 با استفاده از بنزين تا اولين کارگاه 

 برای انجام تعميرات CNGمجاز 
الزم رانندگی کنيد؛ خودرو را متوقف 
نماييد، شير قطع کن مخزن را ببنديد 
و به طور جدی اطراف خودرو را از 
هرگونه جرقه و يا آتش ايزوله کنيد و 

گاه ببريد و خودرو را تا اولين تعمير
در صورتيکه همچنان نسبت به تعمير 
خودرو شک داريد با سازنده خودرو 

 .تماس بگيريد

در صورت وقوع تصادف، خودرو را  ■
نگاه داشته، سيستم بنزين و گاز و همه 
فاصله اندازها را از لحاظ سالم بودن 

بعد از اطمينان از عدم . چک کنيد
وجود مشکل، خودرو را تا تعميرگاه 

 .دبراني

در صورتی که نسبت به حل مشکل  ■
لطفا با افراد . زياد مطمئن نيستيد

 متخصص تماس بگيريد

 

توصيه می شود که در صورت پاک کردن  ■
) يک تا دو روز(خودرو به مدت کوتاه 
 .شير مخزن گاز را ببنديد

برای پارک کردن خودرو به مدت طوالنی  ■
تر الزم است قبل از پارک خودرو مخزن 

تخليه نموده و تمامی گاز آن گاز را کامل 
را استفاده نماييد و پس از آن شير مخزن 

 .را ببنديد

خودرو بايد در گاراژهايی که دارای تهويه  ■
 .مطبوع و جريان هوا می باشد پارک شود

در صورتيکه خودرو برای مدت طوالنی  ■
 hot wireاز بنزين استفاده می کند، لوله 

ب را را جدا کرده و همچنين اتصال لوله آ
از خودرو جهت جلوگيری از پوسيدگی و 
خوردگی قطعات و کوتاه شدن عمر 

 .قطعات جدا نماييد

بر طبق مقررات ايمنی صادر شده  ■
توسط سرپرستی هيئت کيفيت  و 
بخش نظارت فنی، تمامی مخازن 
گاز بررسی های ايمنی اجباری را 
نياز دارند که بايد توسط واحدهای 
ه بازرسی در بخشهای مربوطه ک

مدارک مربوطه را دريافت کرده اند 
 .انجام گيرد

مخزن گاز ممکن است مجددا پس از  ■
. بررسی مورد استفاده قرار گيرد

عالوه بر مخزن گاز، شير شارژ 
گاز، و تمامی متعلقات ديگر الزم 
است پس از هر تصادف کامال 

پس از می توان از . بررسی گردند
آنها مجددا استفاده نموده يا در 

رسيدن زمان تعويض آنها صورت 
 .الزم است تعويض گردند

دوره بازديدهای ويژه و موارد الزم  ■
مشخص شده بر طبق مقررات و 
شرايط الزمی که توسط بخش 
مربوطه محلی گذارده می شود، می 

 .باشد
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  دستور العمل نگهداری خودروی گازی

 سرويس اوليه که توسط شرکت چری به شما اختصاص الزم است به نزديک ترين مرکز خدمات رسانی مجاز برای استفاده از
هر ( ماه از خريد خودرو 6 کيلومتر مسير طی شده و يا گذشتن 7500که سرويس اوليه پس از . داده شده است مراجعه نماييد

  . انجام می گيرد)کدام که زود تر فرا رسد

  . می شود که در جدول ادامه آورده شده است تقسيمb و سرويس منظم aنگهداری خودروی گازی به دو بخش سرويس اوليه 

  

 7500 محتويات بازرسی رديف
km 

15000 
km 

، که شامل )گاز يا ضد يخ(بررسی قطعات ثابت و متصل شده از لحاظ لقی و يا نشتی : شير فشار شکن 1
 ☼ ☼ قطعات متصل به فاصله انداز، لوله های فشار باالو پايين و لوله آب می باشد

بررسی اتصاالت از لحاظ لقی و يا نشتی گاز که شامل اتصال با لوله های پر : CNGکردن شير شارژ  2
 ☼ ☼ .فشار می باشد

بررسی اتصاالت از لحاظ لقی و يا نشتی گاز که شامل شير دهانه مخزن و اتصاالت با : مخزن گاز 3
 ☼ ☼ فاصله انداز مخزن و لوله فشار باال

که ) گاز و ماده ضد شوک(ررسی اتصاالت از لحاظ لقی و يا نشتی گاز ب: گيج فشار و لوله سه راهه آن 4
 ☼ ☼ شامل اتصاالت با لوله فشار باال می باشد

 ☼ ☼ بررسی کنيد که نشتی در خطوط لوله بين شير فشار شکن و ميکسر وجود نداشته باشد: لوله فشار پايين 5

 ☼ ☼ .نه دريچه گاز را چک کنيد و خط لوله فشار پايين و بداتصاالت بين ميکسر: ميکسر 6

مسير  موتور، کن خنک لوله هوا، لوله بين اصطکاک یا و تداخل چشمی طور به 7
 ☼  .کنيد چک را ها پوشش و وکيوم لوله ،بنزین

 ☼ ☼ .به طور چشمی ثابت بودن فاصله انداز را چک کنيد: فاصله انداز ثابت سيستم گاز 8

 ☼  .مان حرکت چک کنيدارسال گاز را در حالت درجا و ز 9

 ☼  .از ثابت بودن کامپيوتر کنترل گاز اطمينان يابيد و پوشش اتصال آن را بررسی کنيد 10

   بررسی نرمال بودن عملکرد پارامترهای سيستم گاز با استفاده از نرم افزار سيستم گاز 11

 ☼  شار شکن در صورت نيازبررسی فشار گاز داخل مخزن سيستم و تنظيم پيچ تنظيم واقع بر شير ف 12

 ☼  بررسی عمليات تبديل گاز و بازدهی سيستم در حالت گاز 13

 مراجعه LPG و CNGبه نکات در مورد . (شير فشار شکن را برای تميز کردن و بررسی باز کنيد 14
 ☼  )شود

 ☼  )توصيه می شود هوای محلی را در نظر بگيريد(تعويض فيلترها  15

  . کيلومتر بررسی شود 50000هر ر شکن بايد شير فشا. 1: توجه

جهت داشتن هر گونه ادعا و يا سوال در مورد گارانتی و مقررات آن و سرويس نگهداری قطعات سيستم گاز به مقررات گارانتی .  2
  .خودروهای دو گانه سوز چری مراجعه کنيد
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 CNGخطاهای سيستم 

  .ی باشد مLPG نسبتا ساده تر از سيستم CNGمشکل سيستم 

I .بسيار به ندرت پيش می آيد که لوله ها به خاطر وجود . به طور کلی، گاز طبيعی به صورت گاز بوده و تميز می باشد: مشکل فشار پايين سيستم
  . پذير استلذا يافتن ايراد به سادگی انجام. که در آن صورت توسط گيج فشارو سنسور فشار نشان داده خواهد شد. ذرات آن گرفتگی داشته باشند

  

II .ريپ زدن در هنگام شتاب گيری  

 ايراد انژکتور .1

اين ايراد شامل اتصال کوتاه يا مدار باز بودن کويل انژکتور ، ايراد در سيم اتصال انژکتور، متغير بودن پاشش هوا برای چهار 
آن را ه انژکتور گاز توسط انبردست در صورتيکه سيلندر به طور عادی کار کند می توان با گرفتن لول. انژکتور و غيره می باشد

ته نشين شدن کربن و يا گرفتگی توسط آن در کانکتور انژکتور :توجه. (خود انژکتور قابل بررسی با مولتيمتر می باشد. بررسی کنيم
  )برای خودرويی که برای مدت زيادی مورد استفاده قرار گرفته، محتمل می باشد

  

 مشکل در سيستم پاشش .2

يا شکستگی شمعهه يا سيمهای ولتاژ باال می باشد، خرابی کويل ولتاژ باال، جرقه زدن خيلی دير و يا خيلی زود، يا خرابی که شامل 
  .پوشش اتصاالت بد پيش ادوانسر و کانکتور می شود

  

 :مخلوط گاز غير نرمال .3

دراين زمان، به کامپيوتر . اتفاق بيفتدريپ زدن در هنگام شتاب ممکن است در زمانی که مخلوط گاز خيلی رقيق و يا خيلی غليظ باشد 
در صورتيکه سيستم نرمال . سيستم گاز متصل شده و با مشاهده پارامترها در زمان کار در جا و در زمان حرکت سيستم را آناليز کنيد

ن سنج و به عنوان مثال، سنسور اکسيژن، جريا. بود، الزم است شرايط کاری خودروی اصلی را به طور جامع در نظر بگيريد
  .سنسور ورودی هوا را چک کنيد که همه نرمال کار کنند

  

 .که ممکن است اين مسئله به بخشهای اصلی موتور مربوط شوند و ربطی به سيستم گاز خودرو نداشته باشد:  موتور ريپ زدن .4

III .نداشتن نيروی کافی ديناميکی  

به . اميکی تحت تاثير مخلوط گاز، شرايط هر سيلندر و سيستم جرقه زنی می باشدنيروی دين. اين مشکل را الزم است به طور جامع بررسی نماييد
عنوان مثال، گرفتگی لوله خروجی، ته نشينی کربن در ورودی و خروجی هوا، و ايراد  سيستم کنترل الکتريکی سوخت موتور و ايراد قطعات 

  .باعث کم شدن نيروی ديناميکی شوندمکانيکی ممکن است 

  

IV .مراجعه نماييد به بخش های مربوط به :  کامپيوتر و کليد تغيير سوختايراداتLPG  

V .به بخشهای مربوط به : کد خطاLPGمراجعه نماييد .  
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  :سواالت رايج در مورد خودروی دو گانه سوز

ده ها را به نرمی  چرا برای استفاده از خودروهای دو گانه سوز الزم است به آرامی استارت زد، به آرامی شتاب گرفت و دن-1
  تعويض نمود؟

چون در بعضی شرايط بازدهی ديناميکی خودروی دو گانه سوز در مقايسه با خودروی بنزينی ممکن است کاهش يابد، : جواب
لذا راننده الزم است توجه به عملکرد خودرو داشته باشد و از خفه کردن آن در حين استارت زدن جلوگيری کند ضمنا مقدار 

دنده بيش از خودروهای مشابه بنزينی می باشد چراکه برای حرکت با دنده سبک تر نيروی ديناميکی الزم را سرعت تعويض 
عمل کردن خالف اين دستورالعمل ممکن است صدمات زودرسی را به بخشهای سيستم جرقه زنی برساند . به دست آورده باشد

  .و طول عمر قطعات را کاهش دهد

  

  .ين خودروهای برق بيشتری نسبت به خودروهای بنزينی نياز دارند چرا در بخش جرقه زنی، ا-2

وقتی که در . چون نقطه اشتعال گاز تقريبا دو برابر بنزين بوده و انرژی جرقه ای بيشتری برای آن مورد نياز است: جواب
ر يک سيلندر که در حال سيستم جرقه زنی برق دزدی وجود داشته باشد و يا کارآيی يک قطعه کاهش يافته باشد، ممکن است د

  .شتاب است جرقه توليد نشود و باعث گير در خودرو يا ريپ زدن و در حالتهای قوی تر باعث پس جرقه شود

  

  خاموش شدن خودرو در حالت گاز بيشتر از حالت بنزين رخ می دهد؟ چرا -3

به .  کار درجا مورد نياز می باشددر حالت گاز، به خاطر نيروی ديناميکی کمتر، هوای ورودی بيشتری در زمان: جواب
خودرو به سادگی لذا در صورت کثيفی دريچه گاز . سادگی می توان فهميد که دريچه گاز يا موتور درجا بيشتر بايد باز بمانند

  .خاموش می شود

  

   چرا موتور پس از مدتی طی کردن مسير با گاز، الزم است مقداری با با بنزين رانده شود؟-5

. در زمان استفاده از گاز، کاری انجام نمی دهند...   و بنزینودروهای دوگانه سوز، انژکتور بنزين، پمپ برای خ: جواب
از طرفی بنزين داخل باک تازه . حرکت با بنزين از گرفتگی لوله ها و خرابی زودرس و فرسوده شدن آنها جلوگيری می کند

در هنگامی که در فصول سرد در شمال چين، پيش گرمکنی : جهتو. (مانده و شرايط کاری معمولی را می توان نگاه داشت
  .)موتور ممکن است زمان زيادی بگيرد، نبايد از بنزين استفاده کرد
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