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پيش گفتار

كتابي كه پيش رو داريد توسط كارشناسان و متخصصين مديريت فني و مهندسي شركت سايپا يدك و مديريت مهندسي سايپا ومديريت 
كيفيت سايپا 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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خودروهاي دوگانه سوز خودروهايي هستند كه قابليت استفاده از دو سوخت مختلف را به طور غير همزمان دارا مي باشند. خودروهاي 
دوگانه سوزي كه در كشور ما توليد مي گردند به طور عمده از دو سوخت بنزين و گاز طبيعي فشرده (CNG) استفاده مي كنند. كيت هاي 

(CNG) مورد استفاده در خودروهاي مذكور به 4 دسته عمده تقسيم مي  شوند كه شامل:
1 - خودروهاي كاربراتوري با اختالط گاز ميكسري ( نوع حلقه باز)

2 - خودروهاي انژكتوري با اختالط گاز ميكسري (نوع حلقه بسته و حلقه باز)
3 - خودروهاي انژكتوري با پاشش گاز انژكتوري (نوع حلقه بسته)

4 - خودروهاي انژكتوري با پاشش گاز انژكتوري همراه با سيستم كنترلي تطبيقي
قابل ذكر است اولين توليدات دوگانه سوز شركت سايپا با كيت هاي نسل دوم از نوع حلقه بسته وارد بازار شده است. اين نوع كيت ها داراي 

معايب و مزاياي مختلفي از جمله موارد زير مي باشند:
مزايا:

1 - قابليت تنظيم دقيقتر دبي سوخت بر حسب شرايط كاري موتور نسبت به نوع حلقه باز
EURO II 2 -  بهبود وضعيت آاليندگي در حد دستيابي به استاندارد

3 -  توان خروجي باالتر نسبت به نوع حلقه باز
.... - 4

معايب: 
1 -  احساس نامطلوب حين تعويض سوخت

2 -  افزايش قيمت نسبت به ن ع حلقه باز (اضافه شدن ECU، ادوانسر و ...)
3 -  عدم پايداري تنظيم اوليه

... - 4
در سيستم ميكسري گاز و هوا بوسيله ميكسر كه در مسير هوا قرار مي گيرد مخلوط شده و وارد سيلندر مي گردد. نسبت اختالط سوخت 
و هوا بصورت حلقه بسته براساس اطالعات دريافتي از سنسور اكسيژن و تصميمات اتخاذ شده از سوي ECU گاز تعيين مي گردد. هرگونه 
ايرادي در ارزيابي اطالعات ورودي سبب بروز عيب در سيستم گاز سوز مي شود.مهمترين عامل در بروز عيب در سيستم ميكسري ناشي 
از ايراد در سيستم هوا رساني موتور مي باشد. هرگونه نشتي و يا مانع در مسير حركت هوا به داخل سيلندر سبب بروز مشكالتي از قبيل 

سوئيچ كردن خودرو از گاز به بنزين مي گردد. 
با توجه به توليد باالي خودروي دوگانه سوز در شركت سايپا و نياز به استفاده از قطعات كيت دوگانه سوز توليدي شركتهاي مختلف به طور 
همزمان در توليد، در كنار معايب عمده سيستم ميكسري نظير عدم پايداري تنظيم و سرعت پايين انطباق ECU گاز به تغييرات نسبت 
سوخت و هوا عيوب متعددي در خودروهاي توليدي با سيستم ميكسري مشاهده گرديده كه با تشكيل تيم كارشناسي و سوابق موجود 
از نمايندگي هاي خدمات پس از فروش نسبت به تدوين دستورالعمل عيب يابي و تعمير اين خودروها اقدام گرديد. كه نتايج اين همكاري 
به صورت دفترچه حاضر در اختيار شركت سايپايدك قرار گرفته است. بديهي است با توليد خودروهاي دوگانه سوز با سيستم پاشش گاز 

انژكتوري (خودروهاي دوگانه سوز نسل سوم) برخي از معايب موجود به طور طبيعي مرتفع خواهد گرديد.  
در مجموع عيوب خودرو را مي توان به  دو بخش اصلي تقسيم نمود، بخش نخست عيوبي هستند كه به عملكرد نامناسب موتور مربوط 

مي شوند و عبارتند از :
1. تغيير وضعيت از گاز به بنزين

2. خاموش كردن موتور در دنده خالص حين حركت
3. نوسان دور آرام موتور

4. عدم افزايش دور موتور
5. موتور با گاز كار نمي كند
6. باال بودن دور آرام موتور

7. موتور در حالت گاز روشن شده ولي در حالت بنزين روشن نمي شود
Back Firing .8

نحوه رفع عيب ايرادهاي نوع اول بسيار مشابه يكديگر است، چرا كه منشأ همه آنها تا حد زيادي يكسان است. نشتي هوا، كثيفي فيلتر 
هوا، ايراد در استپر موتور، ميكسر و غيره از عوامل بوجود آوردنده اين عيوب هستند. 

نوع دوم عيوبي هستند كه ناشي از خرابي قطعات كيت CNG مي باشند و سبب بروز مشكل در عملكرد كيت CNG مي گردند. اين 
عيوب عبارتند از : 

1. مخزن گاز شارژ نمي شود
Tank Level 2. بروز خطاي

3. ثابت ماندن ولتاژ سنسور اكسيژن
4. مخزن كامًال پر نمي شود

3. ثابت ماندن ولتاژ سنسور اكسيژن
4. مخزن كامًال پر نمي شود

3. ثابت ماندن ولتاژ سنسور اكسيژن

5. سوت كشيدن رگالتور
6. نشتي گاز داخل كابين 

7. نمايشگر فشار گاز با دور موتور تغيير مي كند
8. چراغ هاي LED CNG  روشن نمي شود 

در مورد اين عيوب، قطعه يا يخشي از مجموعه قطعه دچار ايراد مي گردد و در مواردي خاص بايد نسبت به تعويض آن اقدام نمود.
  

مقدمه

 مقدمه
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نكات اوليه
- قبل از شروع هر فرايند عيب يابي از وجود بنزين در باك، گاز 
درون مخزن و باز بودن شيرهاي مخزن اطمينان حاصل نماييد. 
- از وضعيت صحيح فيوزها ، وايرها، سوكتها و ديگر اتصاالت برقي 

اطمينان حاصل نماييد.
- در عيب يابي هر خودروي دوگانه سوز از تنظيم بودن خودرو 
روي حالت بنزين سوز (به طور مثال عملكرد صحيح دريچه گاز ، 

سنسورها خصوصاً اكسيژن) اطمينان حاصل نماييد.
روي حالت بنزين سوز (به طور مثال عملكرد صحيح دريچه گاز ، 

سنسورها خصوصاً اكسيژن) اطمينان حاصل نماييد.
روي حالت بنزين سوز (به طور مثال عملكرد صحيح دريچه گاز ، 

عيوب مرتبط با عملكرد موتور– عيوب مرتبط با عملكرد موتور– عيوب مرتبط با عملكرد موتور بخش 1 
اين  بروز  عامل  مهمترين  شد،  گفته  نيز  بيشتر  كه  همانطور 
عيوب ايراد در سيستم هوارساني موتور است. از ديگرعوامل بروز 
نبودن  تنظيم  و  برق  اشكال در سيستم  قبيل عيوب وجود  اين 
خودروست. بنابراين در ابتدا سه گام اصلي رفع عيب را به صورت 

كلي بيان مي داريم .

بررسي سيستم هوا رساني– بررسي سيستم هوا رساني– بررسي سيستم هوا رساني گام 1 

مرحله 1- بررسي محفظه هواكش

روش بررسي و رفع عيب:
را  آن  بدنه  در  ترك  وجود  هواكش،  محفظه  نمودن  باز  از  پس 

بررسي نماييد، در صورت وجود ترك تعويض گردد.
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مرحله 2- بررسي فيلتر هوا

روش بررسي و رفع عيب: 
در صورت كثيف بودن، فيلتر هوا تعويض شود 

(معيار تعويض: زمان كاركرد فيلتر هوا روي خودروهاي دوگانه سوز 
نسبت به بنزيني 30 درصد كمتر است )

مرحله 3- بررسي وجود نشتي هوا

از  هوا  اتصاالت  بستهاي  نبودن  محكم  يا  و  نامناسب  مونتاژ   -
محفظه هواكش تا دريچه گاز 

اتصاالت مدار فشار  بستهاي  نبودن  يا محكم  نامناسب  مونتاژ   -
ضعيف گاز از رگالتور تا ميكسر

به  مربوط  خأل  شلنگهاي  نامناسب  مونتاژ  يا  و  بودن  سوراخ   -
pcv رگوالتور بنزين، شير سلونوئيدي، كنيستر و سوپاپ

روش بررسي و رفع عيب:
با بررسي اتصاالت و قطعات از مونتاژ صحيح، محكم بودن بستها 
و عدم ايراد در آنها اطمينان حاصل نماييد. در صورت بروز نقص 
از قبيل سوراخ بودن شلنگ و غيره نسبت به تعويض آن اقدام 

نماييد.

- نشتي هوا از قطعات و اتصاالت دريچه گاز ، محفظه آرامش و 
منيفولد هوا

روش بررسي و رفع عيب:
دور  در  ها، خودرو  نشتي  قبيل  اين  تشخيص  دشواري  علت  به 
آرام با دماي آب نرمال و بدون مصرف كننده، مطابق جدول 1  

بررسي انجام شود.
از  ياب  عيب  دستگاه  در  شده  داده  نشان  مقادير  صورتيكه  در 
مقادير موجود در جدول 1 باالتر باشد مي بايست وجود نشتي 
را بررسي كرد. در  ويا ترك در قطعات مزبور و فيلر سوپاپ ها 
صورتي كه مقادير پايين تري را نشان دهد فيلر سوپاپها را كنترل 

نماييد. 

زيمنس ساژم
زمان پاشش 3/5~4/92/5~4/1

(ms)

فشار منيفولد 408~340مامزيمم500
(mbar)
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بررسي سيستم برق خودرو– بررسي سيستم برق خودرو– بررسي سيستم برق خودرو گام 2 

مرحله 1- بررسي اتصال كابل منفي اصلي باتري به بدنه 

 روش بررسي و رفع عيب:
در صورت وجود اشكال اتصال كابل تعمير و رفع نقص شود.

خصوص  (به  اتصاالت  كانكشنهاو  بررسي   -2 مرحله 
كانكشنهاي ECU و سنسورها)

 روش بررسي و رفع عيب:
اگر كانكشن و يا اتصالي مناسب وصل نشده آنرا اصالح نماييد. 
سر سيم كانكشنها كنترل شود كه گشاد يا عقب كشيده نشده 

باشد.

مرحله 3- بررسي عدم وجود اتصالي

روش بررسي و رفع عيب:
تعمير و رفع اتصالي

مرحله 4- بررسي ولتاژ TPS پس از روشن نمودن هر يك 
از مصرف كننده ها

روش بررسي و رفع عيب:
رنج مجاز ولتاژ TPS در دور آرام و عدم استفاده از مصرف كننده 
ها، براي سيستم زيمنس 300 تا 800 و براي سيستم ساژم 430 
تا 930 ميلي ولت است. افت شديد ولتاژ TPS در زمان استفاده 
از مصرف كننده ها، نشان دهنده اتصالي و يا اشكال در مدار است 

كه مي بايست در رفع آن اقدام شود.

توصيه مي شود صحت عملكرد قطعات ذيل در اين راستا 
كنترل گردد:
CNG 1 - رله
2 - رله دوبل

3 - باتري
4 - دينام (آفتامات) 

5 - مونتاژ مناسب المپ هاي ترمز و خطر
6 - نصب مناسب دزدگير

تنظيم كردن موتور– تنظيم كردن موتور– تنظيم كردن موتور گام 3 

ECU مرحله 1- بررسي نسخه نرم افزار

روش بررسي و رفع عيب:
آخرين نسخه نرم افزارECU را متناسب با سيستم EMS خودرو 

.(PRINS گاز ECU در خصوص) .به روز نماييد

ECU مرحله 2- بررسي وجود خطا در

روش بررسي و رفع عيب:
را  خطا  بروز  علت  و  نموده  پاك  را  آنها  خطا  وجود  در صورت 

بررسي نماييد.

مرحله 3- تنظيم نهايي

روش بررسي و رفع عيب:
موتور را در دور آرام، دماي آب نرمال و حالت گازسوز با توجه به 
جدول 2 تنظيم كنيد. در اين شرايط توجه شود كه بار الكتريكي 

تجهيزات جانبي نظير كولر و راديوضبط بر موتور وارد نشود.

PRINS
ECU گاز 

 OMVL
ECU گاز

ECU گاز
AGP

رگوالتور90-11060-100120-140
 GN GROUP

VGC

رگوالتور 90-11060-100120-140
OMVL

رگوالتور30-6060-85120-140
 BRC

BRC نكته : نحوه تنظيم رگوالتور

سه  دستي،  پيچ  بستن  از  پس   BRC رگوالتور  تنظيم  جهت 
چهارم دور آنرا باز نموده و سپس نسبت به تنظيم رگوالتور با 
پيچ آلني اقدام نماييد. در رگوالتورهاي BRC شركت ايران فاره 
كه گيج فشار در كنار شير برقي قرار دارد پيچ دستي به صورت 

پيش تنظيم و ثابت شده است.

در ادامه ايرادهاي مرتبط با عملكرد موتور به تفضيل بيان شده 
و در هر مورد روش رفع آن عيب به صورت گام به گام تشريح 

مي گردد.

 عيوب مرتبط با عملكرد موتور
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ايراد 1-  تغيير وضعيت از گاز به بنزين

به  كه  است  گازسوز  حالت  در  عيب خودرو  اين  بروز  هنگام  در 
اين عيب به  بنزين تغيير وضعيت مي دهد. داليل اصلي  حالت 
برق موتور  ايراد در سيستم هوارساني، سوخت رساني و  ترتيب 
هستند و لذا در رفع آن مي بايست مراحل زير را به ترتيب انجام 

دهيد:

مرحله 1- بررسي نشتي هوا از سيستم هوا رساني موتور

 روش  بررسي و رفع عيب:
اجراي كليه مراحل گام 1.

مرحله 2- بررسي سيستم برق موتور

روش  بررسي و رفع عيب:
اجراي كليه مراحل گام 2. 

مرحله 3- تنظيم موتور

روش  بررسي و رفع عيب:
اجراي كليه مراحل گام 3.

مرحله 4- احتمال خرابي استپر موتور

 روش  بررسي و رفع عيب:
در صورت خرابي و يا گير كردن استپر موتور آنرا تعويض كنيد.

 عيوب مرتبط با عملكرد موتور
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مرحله 4- احتمال جدا شدن قطعه داخلي ميكسر از تنه 
بيروني

 روش  بررسي و رفع عيب:
درصورت بروز اين عيب ميكسر تعويض گردد.

مرحله 5 -
مدتي  از  بعد  مذكور  بازه  موتور  استپر  رنج  تنظيم  از  پس  اگر 
كاركرد موتور افت نمايد و اين مورد با تنظيمهاي مكرر مجدداً 
مدتي  از  بعد  مذكور  بازه  موتور  استپر  رنج  تنظيم  از  پس  اگر 
كاركرد موتور افت نمايد و اين مورد با تنظيمهاي مكرر مجدداً 
مدتي  از  بعد  مذكور  بازه  موتور  استپر  رنج  تنظيم  از  پس  اگر 

مشاهده شود

روش  رفع عيب:
تعمير يا تعويض رگوالتور گاز

 عيوب مرتبط با عملكرد موتور

ايراد 2- خاموش شدن موتور در دنده خالص حين 
حركت

هنگامي كه خودرو حين حركت در دنده خالص قرار مي گيرد 
فشار هوا پشت دريچه گاز افزايش يافته و گاز را به سمت رگوالتور 
پس مي زند. در نتيجه مخلوط شديداً رقيق شده و موتور خاموش 
فشار هوا پشت دريچه گاز افزايش يافته و گاز را به سمت رگوالتور 
پس مي زند. در نتيجه مخلوط شديداً رقيق شده و موتور خاموش 
فشار هوا پشت دريچه گاز افزايش يافته و گاز را به سمت رگوالتور 

به سيستم هوارساني  ايراد  اين  بروز  مي گردد. عمده مسئوليت 
مربوط مي شود كه با طي مراحل زير قابل رفع است.

مرحله 1- بررسي نشتي هوا از سيستم هوا رساني موتور.

  روش  بررسي و رفع عيب :
اجراي كليه مراحل گام 1.

مرحله 2- بررسي سيستم برق موتور

روش  بررسي و رفع عيب:
اجراي كليه مراحل گام 2. 

مرحله 3- تنظيم موتور

روش  بررسي و رفع عيب:
اجراي كليه مراحل گام 3.
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مرحله 4- بررسي پيچهاي آلني و چهارسو در درپوشهاي 
محفظه رگوالتور

روش  بررسي و رفع عيب:
در صورت شل بودن پيچها آنها را محكم نماييد.

مرحله 5- نصب زانويي مربوط به محفظه باالنس رگوالتور 
رو به جلو 

مرحله 6- احتمال جدا شدن قطعه داخلي ميكسر از تنه 
بيروني

 روش  بررسي و رفع عيب:
درصورت بروز اين عيب ميكسر تعويض گردد.

مرحله 6- 
مدتي  از  بعد  مذكور  بازه  موتور  استپر  رنج  تنظيم  از  پس  اگر 
كاركرد موتور افت نمايد و اين مورد با تنظيمهاي مكرر مجدداً 
مدتي  از  بعد  مذكور  بازه  موتور  استپر  رنج  تنظيم  از  پس  اگر 
كاركرد موتور افت نمايد و اين مورد با تنظيمهاي مكرر مجدداً 
مدتي  از  بعد  مذكور  بازه  موتور  استپر  رنج  تنظيم  از  پس  اگر 

مشاهده شود

روش  بررسي و رفع عيب:
تعمير يا تعويض رگوالتور گاز

 عيوب مرتبط با عملكرد موتور
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ايراد 3- نوسان دور آرام موتور 
در هنگام بروز اين عيب دور حالت آرام موتور باال و پايين مي رود 
كه علت اساسي آن ايراد در سيستم هوا رساني موتور است كه 

مشكل مي سازد.ECU مشكل مي سازد.ECU مشكل مي سازد. كنترل دور را براي 

مرحله 1- بررسي نشتي هوا از سيستم هوا رساني موتور.

روش  بررسي و رفع عيب:
اجراي كليه مراحل گام 1.

مرحله 2- بررسي سيستم برق موتور

 روش  بررسي و رفع عيب:
اجراي كليه مراحل گام 2. 

مرحله 3- تنظيم موتور

روش  بررسي و رفع عيب:
اجراي كليه مراحل گام 3.

مرحله 4- احتمال جدا شدن قطعه داخلي ميكسر از تنه 
بيروني

 روش  بررسي و رفع عيب:
بازديد صورت گرفته و در صورت نياز ميكسر تعويض گردد.

 ECU مرحله 5- بررسي

روش  بررسي و رفع عيب:
گاز   ECU نگرديد،  برطرف  فوق  مراحل  كليه  طي  با  ايراد  اگر 

ترجيحاً با نوع AGP تعويض گردد.
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ايراد 4- عدم افزايش دور موتور
برخي مواقع با آنكه پدال گاز را فشار مي دهيد ولي دور موتور 
اصلي  علت  زند.  مي  ريپ  يا  و  رود  نمي  باالتر  از حد مشخصي 
آن را مي توان در وهله اول ايراد در سيستم هوا رساني موتور و 
در وهله دوم تنظيم نبودن محل قرار گيري سنسور دور موتور 
دانست. بنابراين جهت برطرف كردن اين عيب مراحل زير را به 

ترتيب دنبال نماييد.

مرحله 1- بررسي نشتي هوا از سيستم هوا رساني موتور.

 روش  بررسي و رفع عيب:
اجراي كليه مراحل گام 1.

مرحله 2- بررسي سيستم برق موتور

 روش  بررسي و رفع عيب:
اجراي كليه مراحل گام 2. 

مرحله 3- تنظيم موتور

 روش  بررسي و رفع عيب:
اجراي كليه مراحل گام 3.

مرحله 4-  بررسي عملكرد شير برقي

روش  بررسي و رفع عيب:
در زمان افزايش دور (فشار دادن پدال گاز) عقربه گيج فشار بايد 

ثابت بماند در غير اين صورت شير برقي خراب است.

 عيوب مرتبط با عملكرد موتور
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مرحله 5-
عدم همخواني ECU PRINS و RPM سنسور ايراني در خودرو 

با سيستم EMS ولئو (عدم تناسب قطعات مذكور با يكديگر)

روش  بررسي و رفع عيب:
در صورتي كه با طي مراحل پيش عيب خودرو برطرف نگرديد، از 

سنسور RPM خارجي ساخت ساژم ( EF) استفاده نماييد.

 ECUمرحله 6-  بررسي

 روش  بررسي و رفع عيب:
گاز   ECU نگرديد،  برطرف  فوق  مراحل  كليه  طي  با  ايراد  اگر 

ترجيحاً با نوع AGP تعويض گردد.

 عيوب مرتبط با عملكرد موتور
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ايراد 5- موتور با گاز كار نمي كند.
در هنگام بروز اين ايراد خودرو تنها در حالت بنزين سوز كار كرده 
و امكان استفاده از گاز وجود ندارد. براي رفع اين عيب مراحل زير 

را به ترتيب اجرا نماييد:

مرحله 1- بررسي وجود گاز درون مخزن

  روش  بررسي و رفع عيب:
بررسي كنيد شيرهاي مخزن بسته نباشند.

با احتياط فيتينگ ورودي رگالتور را شل نموده و خروج گاز را 
كنترل نماييد. تا مطمئن شويد خودرو گاز دارد.

مرحله 2- بررسي رگوالتور

روش  بررسي و رفع عيب:
پيچ تنظيم رگوالتور را كنترل نماييد. اين پيچ نبايد كامًال بسته 

روش  بررسي و رفع عيب:
پيچ تنظيم رگوالتور را كنترل نماييد. اين پيچ نبايد كامًال بسته 

روش  بررسي و رفع عيب:

باشد.

مرحله 3- بررسي فيلتر هوا.

 روش  بررسي و رفع عيب:
در صورتي كه فيلتر هوا بيش ازحد كثيف باشد نسبت به تعويض 

آن اقدام نماييد.

مرحله 4-  بررسي كانكشنها و اتصاالت

 روش  بررسي و رفع عيب:
كانكشنها و اتصاالت را بررسي نماييد در صورت مونتاژ نامناسب 

و يا عدم انصال سر سيمها، اصالح گردند. 

مرحله 5- بررسي اداونسر (پيش انداز) 

روش  بررسي و رفع عيب:
در صورت قطع شدن اداونسر آن را وصل كنيد

 عيوب مرتبط با عملكرد موتور
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مرحله 6- بررسي كليد تغيير وضعيت سوخت

روش  بررسي و رفع عيب:
در صورت خرابي كليد مي بايست تعويض گردد.

 CNG مرحله 7- بررسي فيوز

 روش بررسي و  رفع عيب:
اگر فيوز سوخته مي بايست تعويض گردد.

 عيوب مرتبط با عملكرد موتور

مرحله 8- شير برقي را بررسي كنيد

 روش بررسي و  رفع عيب:
بررسي شود گاز از رگالتور خارج گردد،  در غير اين صورت شير 

برقي تعويض گردد.
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ECU مرحله 9- بررسي

 روش بررسي و  رفع عيب:
اگر با انجام مراحل قبلي عيب برطرف نگرديد، ECU را تعويض 

نماييد.

ايراد 6- باال بودن دور آرام موتور
خودرو معمول  آرام  دور  از  باالتر  موتور  آرام  دور  مواقع  برخي 

( rpm848)  در حالت گازسوز است. علت اصلي ايراد در دريچه 
گاز است كه با طي مراحل زير قابل رفع است:

مرحله 1-  بررسي نشتي هوا از سيستم هوا رساني موتور

روش بررسي و  رفع عيب:
اجراي كليه مراحل گام 1.

به  گاز  دريچه  اتصال  محل  از  نشتي  عموماً  عيب،  اين  مورد  در 
اجراي كليه مراحل گام 1.

به  گاز  دريچه  اتصال  محل  از  نشتي  عموماً  عيب،  اين  مورد  در 
اجراي كليه مراحل گام 1.

محفظه آرامش مي باشد كه مي بايست اصالح گردد.

مرحله 2-  بررسي دريچه گاز

 روش بررسي و  رفع عيب:
وجود  صورت  در  شود  بررسي  گاز  دريچه  كردن  گير  يا  خرابي 

اشكال مي بايستي اصالح و يا تعويض گردد.

 عيوب مرتبط با عملكرد موتور
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با  ولي  گاز روشن شده  در حالت  موتور  ايراد 7- 
بنزين روشن نمي شود

مرحله 1- بررسي اوليه خودرو.
 روش بررسي و  رفع عيب:

بررسي كنيد باك خودرو بنزين داشته باشد.
بررسي خودرو از لحاظ اتصاالت و كانكشنها

يا سيستم هاي جانبي  مرحله 2- بررسي مدار دزدگير و 
ديگر 

 روش بررسي و  رفع عيب:
مدارهاي مزبور چك شود و هرگونه اتصالي يا نقص رفع شود. 

CNG مرحله 3- بررسي رله
 روش بررسي و  رفع عيب:

در صورت خرابي رله مي بايست تعويض گردد.

BACK FIRING ايراد 8- بروز

مرحله 1- تنظيم خودرو

 روش بررسي و  رفع عيب:
اجراي كليه مراحل گام 3.

مرحله 2- بررسي فيلر سوپاپ ها

 روش بررسي و  رفع عيب:
تنظيم فيلر سوپاپ و شمع

مرحله 3- بررسي شمع،  واير، كويل

 روش بررسي و  رفع عيب:
كنترل عدم نشتي برق و مشاهده جرقه با استفاده از كابلي كه 
باتري نصب و سر ديگر آن روي وايرها و  يك سر آن به منفي 

اتصاالت مربوطه حركت داده مي شود. 
در صورت عدم وجود نشتي برق و برطرف نگرديدن عيب با انجام 
زير  هاي  شمع  از  يكي  با  شمع  تعويض  به  اقدام  فوق،  مراحل 

نماييد:

نام سازندهكد
+FR8DCBOSCH

BCDR5ES8NGK
RFC42CSEYQUEM
+FR7DCBOSCH
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CNG عيوب مرتبط با قطعات كيت – عيوب مرتبط با قطعات كيت – عيوب مرتبط با قطعات كيت بخش 2 
عيوب خودروهاي  از  اي  آمد دسته  مقدمه هم  در  كه  همانطور 
از  ناشي  احتماالً  و  نيستند  مربوط  موتور  عملكرد  به  گازسوز 

عملكرد نامناسب قطعات كيت CNG مي باشند. 

ايراد 9- مخزن گاز شارژ نمي شود
مخزن  داخل  به  گاز  عنوان  هيچ  به  عيب  اين  بروز  هنگام  در 

نمي رود. 

مرحله 1- بررسي اوليه مخزن

 روش بررسي و  رفع عيب:
با احتياط فيتينگ ورودي رگالتور را شل و خروج گاز را كنترل 

نماييد تا از باز بودن شير دستي مخزن مطمئن شويد.

 شيرهاي مخازن را به مدت 1 دقيقه بسته و سپس به آرامي باز 
كنيد.

در صورت مرتفع نشدن عيب شير دستي مخزن خراب است، آنرا 
تعويض نماييد. 

مرحله 2- بررسي شير تغذيه پركن 

روش بررسي و  رفع عيب:
در صورت خرابي شير تغذيه پركن آنرا تعويض نماييد.

CNG عيوب مرتبط با قطعات كيت
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TANK LEVEL ايراد 10- بروز خطاي

مرحله 1- بررسي اوليه مخزن

 روش بررسي و  رفع عيب:
با احتياط فيتينگ ورودي رگالتور را شل و خروج گاز را كنترل 

نماييد تا ازباز بودن شير دستي مخزن مطمئن شويد.

مرحله 2- بررسي سيستم برق موتور

روش بررسي و  رفع عيب:
اجراي كليه مراحل گام  2 ( خصوصاً كنترل كابل منفي باتري).

روش بررسي و  رفع عيب:
اجراي كليه مراحل گام  2 ( خصوصاً كنترل كابل منفي باتري).

روش بررسي و  رفع عيب:

ECU مرحله 3- بررسي وجود خطا در

روش بررسي و  رفع عيب:
در صورت وجود خطا، آنرا پاك كرده و در جهت رفع علت آن 

اقدام نماييد.

 CNG مرحله 4- بررسي فيوز

روش بررسي و  رفع عيب:
فيوز و پايه هاي اتصاالت فيوز را بررسي كنيد در صورت خرابي 

تعويض گردد.

CNG عيوب مرتبط با قطعات كيت
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مرحله 6-  بررسي شير برقي

روش بررسي و  رفع عيب:
در صورت خرابي تعويض شود.

 ECU مرحله 7- بررسي

روش بررسي و  رفع عيب:
تعويض  به  اقدام  فوق  مراحل  طي  عيب  رفع  عدم  صورت  در 

نماييد.

مرحله 5- بررسي گيج فشار، كانكشن و كابل مربوطه

روش بررسي و  رفع عيب:
 در صورت خرابي هر كدام، آنرا تعويض نماييد.

CNG عيوب مرتبط با قطعات كيت
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ايراد 11- ثابت ماندن ولتاژ سنسور اكسيژن

مرحله 1-  نرم افزار ECU زيمنس را بررسي كنيد.

روش بررسي و  رفع عيب:
بررسي كنيد ورژن جديد ECU زيمنس نصب گرديده باشد.

مرحله 2-  بررسي دسته سيم 

روش بررسي و  رفع عيب:
دسته سيم را به خصوص جايي كه به سنسور اكسيژن مربوط مي 
شود را بررسي كنيد و در صورت  امكان كانكشنهاي مربوطه را 

اصالح و يا تعويض نماييد.

مرحله 3- بررسي سنسور اكسيژن

روش بررسي و  رفع عيب:
در صورت انجام مراحل فوق و عدم رفع عيب، سنسور اكسيژن را 

بررسي  و در صورت خرابي سنسور اكسيژن تعويض گردد.

CNG عيوب مرتبط با قطعات كيت

ايراد 12-مخزن ناقص پر مي شود 
آنرا  ولي  رود  به داخل مخزن مي  گاز  اين عيب  بروز  در هنگام 

كامًال پر نمي كند.
آنرا  ولي  رود  به داخل مخزن مي  گاز  اين عيب  بروز  در هنگام 

كامًال پر نمي كند.
آنرا  ولي  رود  به داخل مخزن مي  گاز  اين عيب  بروز  در هنگام 

CNG گاز در جايگاههاي  توجه شود كه فشار   -1 مرحله 
معموالً كمتر از 200 بار است

گاز در جايگاههاي  توجه شود كه فشار   -1 مرحله 
معموالً كمتر از 200 بار است

گاز در جايگاههاي  توجه شود كه فشار   -1 مرحله 

مرحله 2- بررسي سوپاپ دبي يكي از مخازن 

روش بررسي و  رفع عيب:
حجم مخزن 28 ليتري 7 متر مكعب و 20 ليتري 5 مترمكعب 
است. اگر مقدار شارژ شدن در حالت مخزن خالي يكي از مقادير 
كدام  متوجه شد  توان   به سادگي مي  باشد  مترمكعب  يا 5   7

مخزن شارژ نمي شود. 
با توجه به حجم گاز قابل شارژ شير مخزن مربوطه به مدت 1 

دقيقه بسته و سپس به آرامي باز شود.
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را  پايين مدار  مرحله 3- شير برقي معيوب در فشارهاي 
قطع كرده و مقداري گاز هميشه در مخزن وجود دارد. 

روش بررسي و  رفع عيب:
اگر مقدار شارژ شدن در حالت مخزن خالي عددي  به غير از اعداد 

5 يا 7 مترمكعب باشد ممكن است ايراد از شير برقي باشد. 
شير برقي معيوب در فشارهاي پايين مدار را قطع كرده و مقداري 

گاز هميشه در مخزن وجود دارد. 
در صورت خرابي شير برقي مي بايست تعويض گردد.

ايراد 13- سوت كشيدن رگالتور

روش بررسي و  رفع عيب:
كردن  جدا  به  اقدام  آيدل  حالت  در  موتور  عملكرد  زمان  در 
كانكشن شير برقي نموده تا اينكه گاز داخل مدار تخليه و موتور 

خاموش شود.

كانكشن  نصب  از  پس  و  كنيد  صبر  دقيقه   3 الي   2 حدود  در 
مربوطه مجدداً خودرو را تست نماييد.

كانكشن  نصب  از  پس  و  كنيد  صبر  دقيقه   3 الي   2 حدود  در 
مربوطه مجدداً خودرو را تست نماييد.

كانكشن  نصب  از  پس  و  كنيد  صبر  دقيقه   3 الي   2 حدود  در 

چنانچه صداي سوت رگالتور قطع نشد اين عمل را يك تا دوبار 
ديگر تكرار نماييد، تا در اثر مكش موتور كليه ناخالصي ها و رطوبت 

رگالتور خارج گردد.

در صورت انجام فرآيند فوق و عدم رفع عيب،  رگوالتور تعويض 
و يا تعمير شود.

ايراد 14- نشتي گاز داخل كابين

تغذيه،  شير  از  گاز  نشتي  از  ناشي  كابين  داخل  به  گاز  نشتي 
شير مخزن، اتصاالت رگوالتور، لوله خرطومي، شير برقي و ديگر 
اتصاالت است. اتصاالت مي بايست با آچار ترك گشتاور 26 الي 
30 نيوتن متر محكم شوند. در مورد اتصاالت شير مخزن و شير 
برقي به استانداردهاي مربوطه (دستور العمل بازكاري مخازن و 
ديگر دستورالعملهاي مربوطه ارسال شده از طرف كيفيت سايپا) 

مراجعه شود.
براي مشخص كردن هر كدام از نشتي ها از كف و صابون استفاده 

شود.

CNG عيوب مرتبط با قطعات كيت
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امكان 1-  نشتي گاز از شير تغذيه

روش بررسي و  رفع عيب:
در  و  نماييد  محكم  الذكر  فوق  گشتاور  با  و  بررسي  را  اتصاالت 

صورت برطرف نشدن نشتي شير تغذيه را تعويض نماييد.

امكان 2- نشتي گاز از شير مخزن و اتصاالت مرتبط

روش بررسي و  رفع عيب:
اتصاالت وارده شده به شير را بررسي كنيد در صورت شل بودن 

آنها را با گشتاور فوق الذكر محكم نماييد. 
در صورت نشتي اتصال شير به مخزن و يا بخشهاى شير نظير 

(فيوز و...) مطابق دستورالعملهاي ارسالي عمل نماييد.

CNG عيوب مرتبط با قطعات كيت

امكان 3- نشتي گاز از ورودي رگالتور

روش بررسى و  رفع عيب:
اتصاالت را بررسي و در صورت شل بودن با گشتاور فوق الذكر 

محكم نماييد . 
را  فيتينگ  فرول   و  ها  رزوه  داشت  وجود  نشتي  همچنان  اگر 
بررسى كنيد در صورت عدم رفع عيب، بخش ورودي رگوالتور را 

تعويض نماييد.
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امكان 4- نشتي گاز از شير برقي

روش بررسى و  رفع عيب:
اتصاالت شير را بررسي و با گشتاور 30 نيوتن متر محكم نماييد. 

در صورت وجود نشتي از شير برقي، آنرا تعويض نماييد.

امكان 5-نشتي از گيج فشار

روش بررسى و  رفع عيب:
اتصاالت گيج را بررسي و با گشتاور 30 نيوتن متر محكم نماييد. 

در صورت بروز نشتي از گيج فشار، آنرا تعويض نماييد.

امكان 6- خرابي لوله خرطومي

روش بررسى و  رفع عيب:
لوله خرطومي را تعويض نماييد.

امكان 7- خرابي اتصاالت

روش بررسى و  رفع عيب:
اتصاالت را ( در مورد اتصاالت فشار ضعيف فيتينگ ها) را بررسي 
و با گشتاور فوق الذكر محكم نماييد. و در صورت برطرف نشدن 

نشتي اتصاالت را تعويض نماييد.

CNG عيوب مرتبط با قطعات كيت
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ايراد 15- نمايشگر ميزان شارژ با دور موتور تغيير 
مي كند

برقي  ورودي شير  اتصال  از  گاز  نشتي  بررسي   -1 مرحله 
فشار باال 

 روش بررسى و  رفع عيب:
محكم  متر  نيوتن   30 الي   26 گشتاور  با  و  بررسي  را  اتصاالت 
نماييد و در صورت برطرف نشدن نشتي بخش ورودي رگوالتور 

را تعويض نماييد.

مرحله 2- شير برقي كامًال باز نمي شود.

 روش بررسى و  رفع عيب:
شير برقي را تعويض نماييد.

CNG عيوب مرتبط با قطعات كيت
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ايراد 16- چراغهـاي LED CNG روشن نمي شود

 CNG مرحله 1-  بررسي فيوز

روش بررسى و  رفع عيب:
در صورت سوخته بودن فيوز، آنرا تعويض نماييد.

سيم  دسته  يا  حالت  تغيير  سوئيچ  بررسي   -2 مرحله 
مربوطه (از سوئيچ تغيير وضعيت تا گيج فشار)

روش  بررسى و رفع عيب:
سيم كشي را كنترل نموده و در صورت نياز تعمير نماييد.

راهنماي عيب ياب پرايد دوگانه سوز/ ميكسري
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ECU مرحله 3- بررسي

روش بررسى و  رفع عيب:
تعويض  به  اقدام  فوق  مراحل  طي  عيب  رفع  عدم  صورت  در 

نماييد.
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CNG عيوب مرتبط با قطعات كيت

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir


دستورالعمل عيب يابي و حل مشكالت 32

راهنماي عيب ياب پرايد دوگانه سوز/ ميكسري
www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir


33

فرم نظرات و پيشنهادات

تاريخ: نام و نام خانوادگي:      

تلفن تماس: نام و كد نمايندگي مجاز:     

نقطه نظرات:

امضاء:-----------   

فرم نظرات و پيشنهادات

oAøñíBÿ OÏíýpAR  |ôupôüw oüõ/uývPî OpìrÂlÚ×ê)SBA(|

|OBoüi :

Oé×ò OíBx:

ðÛÇú ðËpAR:

ðBï ôðBï gBðõAkâþ :

ðBï ôÞl ðíBüñlâþ ìXBq:

Öpï ðËpAR ôKýzñùBkAR

AìÃBF :.................
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