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 سالم خدمت شما امدادگران عزيز

اداره آموزش براي رشد و تعالي هرچه بيشتر شما همكاران محترم در زمينه      

امدادرساني و ارائه بهترين خدمات در كمترين زمان به حاميان ايران خودرو و 

و تاليف كتابچه هاي آموزشي گرفته  تصميم به تهيهتمامي مردم شريف ايران، 

است تا به شما عزيزان ثابت كنيم هميشه و همه جا در كنار شما هستيم و ياور 

  .دستهاي پرتوان شمائيم

سيستم ، سيستم فن خودرو ،سيستم ضد سرقتبدين ترتيب بعد از كتابچه هاي  

و  206س رانا، پژوسيستم مالتي پلك ،سمند و سورن مالتي پلكس، هاي ترمز

محصوالت ايران و جعبه فيوزها در  يونيت هاكنترل ، فاز صفر و فاز يك 207

ضور محترمتان ح به"EF7777موتورملي"كتابچه تحت عنوان تمينهش خودرو

. تقديم مي گردد

باسپاس و درود بي پايان بر شما عزيزان

        باباييباباييباباييبابايياحمد  احمد  احمد  احمد  
    آموزشآموزشآموزشآموزشاداره اداره اداره اداره رئيس رئيس رئيس رئيس 
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EF7777 موتور ملي سمند

:ها مشخصات موتور و زمان سرويس

 HP/112در حالت بنزينتوان موتور-كيلوگرم140وزن موتور -سي سي 1650حجم موتور

  HP/103و در حالت گاز 

ان زم –نوع ضد يخ بهران مهر پايه آلي –ومتركيل000/15زمان تعويض فيلتر روغن   

 كيلومتر000/100سال يا  3تعويض ضد يخ 

–95بنزين مورد استفاده بدون سرب  با اكتان  –FR7DEيا  FR8DEنوع شمع بوش 

   1-2-3-4ترتيب سيلندرها از سمت تسمه تايم به ترتيب  

  كيلومتر  000/100زمان تعويض تسمه تايم هر  -   10W40 SJنوع روغن 

ECU و  مي باشد 7.4.9بوش  موتور دوگانه سوزECU موتور تك سوز زيمنس مي باشد 

  :به صورت زير مي باشد 7.4.9بوش  ECUها در و ارتباط پايه وترتيب سوكت ها
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درجه باك بنزين، سنسور  :عالوه بر سنسورها با ديگر قسمتها مانند ECUدر موتور ملي 

همواره از مقدار بنزين و گاز  در ارتباط بوده و كه روي رگالتور قرار داردمخزن گاز  فشار

با استفاده از اين اطالعات مديريت سوخت موتور را تحت كنترل  موجود باخبر است و

جهت استفاده ازسوخت بنزين و ECUهاي كردكه در ادامه به چند نمونه از عملداشته 

  .شود ياشاره مگاز 

استفاده از  دقيقه 40در مواقعي كه موتور بر روي گاز كار مي كند پس از حدود  -1

ثانيه به روي بنزين رفته و مجدد  10گاز به صورت اتوماتيك خودرو براي مدت 

به روي گاز بر مي گردد، كه اين عمليات در طول مدت استفاده موتور از گاز 

اين برنامه ريزي وجود دارد اوال ً از آنجائي كه  دو دليل براي. تكرار خواهد شد

ظ و روانكار  برروي اجزاء داخلي موتور را بنزين به نوعي نقش يك اليه محاف

، ECUدارد و سوخت گاز فاقد آن مي باشد، لذا با اتخاذ اين استراتژي از طرف 

ها و سيلندر و پيستونها در اثر  باعث مي شود سطوح اجزائي مانند سوپاپ

استفاده بنزين از حالت خشك كاركردن خارج شود و در نتيجه عمر اين 

يً ناخالصي هاي موجود در گاز بر روي انژكتورها ثانيا. قطعات بيشتر شود

رسوب كرده ودر استفاده دراز مدت موجب مسدود شدن مجراي بنزين  بنزين

ثانيه موجب  10دقيقه يك بار پاشش بنزين به مدت  40در واقع هر. مي شود

.تميز شدن انژكتور بنزين مي شود

بنزين خودرو به صورت در زمان استفاده از بنزين، با روشن شدن چراغ  -2

اتوماتيك به روي گاز رفته و پس از اتمام گاز مجدداً به روي بنزين خواهد رفت 

مقدار بنزين را به دو منظور در اين . هد كردو از باقي مانده بنزين استفاده خوا

 :باك نگه مي دارند

 .دقيقه يكبار انجام مي شود 40براي استفاده از بنزين كه هر  :الف

ز  خاموش كردن خودرو و سرد شدن، موتور براي شروع به كار مجدد پس ا: ب

.نياز به بنزين دارد

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


7

كنيم براي مدت چند دقيقه  خودرو با سوخت  زماني كه خودرو را روشن مي -3

) درجه 70(بنزين شروع به كار كرده و پس از رسيدن به دماي تعريف شده 

جهت جلو گيري از يخ علت ان  خودرو از روي بنزين به روي گاز خواهد رفت

.زدن رگالتور است

اگر بخواهيم خودرو را با  گاز روشن كنيم  در صورت تمام شدن بنزين خودرو، -4

تشخيص مي دهد كه خودرو بنزين ندارد و ECU پس از مدتي استارت زدن

.فرمان روشن شدن موتور توسط گاز را صادر خواهد كرد

وجود دارد   ECUعدد رله مشكي رنگ كنار   دودر موتور ملي هاي دوگانه سوز  :نكته

رله سوكت زرد رنگ مربوط به برق كوئلها و رله سوكت مشكي رنگ مربوط به برق پمپ 

در مواقعي كه به نحوي مشكلي در سوخت رساني بنزين وجود داشته . بنزين مي باشد

جاي خود در  باشد و بخواهيم موتور را با گاز روشن كنيم مي توانيم رله پمپ بنزين را از

برنامه استفاده از بنزين جهت روشن كردن  ECUبا در آوردن رله از جاي خود(آورده 

و پس از كمي استارت زدن موتور به صورت اضطراري با گاز  )موتور را حذف خواهد كرد

  .روشن مي شود

قطعي يا خرابي اين رله ها باعث خاموش شدن موتور مي شود و بهتر است از رله  :نكته

  .به جاي آنها استفاده كرد 206با آمپر باالتر مانند رله هاي فن هاي
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 سنسورها و عملگرها

)TMAP(فشار و دماي هوا  -1

به اين سنسور ميزان جرم و دماي ورودي هوا به منيفولد هوا را اندازه گيري كرده و

ECU   و ارسال ميكندECU با توجه به اين اطالعات پاشش سوخت را تنظيم ميكند. 

در صورت خرابي اين سنسور مصرف سوخت باال مي رود و موتور بد كار مي كند و 

دود سياه از اگزوز مشاهده مي شود و چراغ چك نيز روشن مي شود

سوكت اين سنسور در دسته سيم موتور ملي با سوكت سنسور فشار و دماي ريل 

ه جا نصب سوخت گاز مشابه است و ممكن است در بعضي از تعميرات آنها را جا ب

و . كنند كه باعث ميشود موتور بد كار كرده و يا روشن نشود و برروي گاز نرود

.دهد چراغ چك روشن شده و دستگاه خطاي هر دو سنسور را نشان مي
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 )دور موتور(سنسور موقعيت ميل لنگ  -2

يك آهنربا تشكيل شده و براي  وسيم پيچ  اين حسگر از نوع القائي بوده و از يك

مرگ باالي نقطه  ود تشخيص موقعيت ميل لنگ و محاسبه دور موتور استفاده ميشو

همچنين اطالعات اين سنسور در . كند اعالم مي ECUرا به  3و2يا 4و1ي پيستون ها

  .موثر است CVVTعملكرد سيستم 

و دستگاه خطاي اين سنسور را  در صورت خرابي اين سنسور چراغ چك روشن شده

 3000دور موتور ازخودرو با استارت خوردن زياد روشن مي شود ولي  .نشان ميدهد

چون روشن شدن موتور با استفاده از اطالعات سنسور ميل سوپاپ . باالتر نمي رود

 3000دارد كه تا دور موتوررا  ECUصورت گرفته و نياز به پردازش اين اطالعات توسط 

.عمليات قابل اجرا استاين 

 محل نصب سنسور دور موتور

:سنسور موقعيت ميل بادامك  -3
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سنسور موقعيت ميل سوپاپ -3

با توجه به اين  ECUكند و  اعالم مي ECUسوپاپ هوا را به اين حسگر موقعيت ميل 

از دو سيلندري  يعني تشخيص ميدهد مشخص مي كند را ترتيب احتراقاطالعات 

و كدام يك در كه در نقطه مرگ باال قرار گرفته است كدام سيلندر در حال مكش 

روي حالت تراكم بوده و در نتيجه پاشش و جرقه را به صورت تك به تك بر 

  . كند سيلندرها اجرا مي

به و ورت تك به تكپاشش به ص )بنزيني(ملي هاي تك سوز موتور البته در جرقه

 CVVT عملكردسيستم در سنسور اين اطالعات همچنين .باشد جفت ميصورت 

  .موثراست

خرابي اين سنسور باعث روشن شدن چراغ چك و ايراداتي مانند دير روشن شدن و بد 

 .كار كردن موتور و يا خاموش شدن موتور در دور آرام مي شود
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:)ناك سنسور(حسگر كوبش  -4

در اين سنسور ،لرزش موتور به هر دليلي  و  اين سنسور از نوع پيزو الكتريك بوده

البته . را متوجه لرزش موتور مي نمايد ECUتوليد سيگنال هاي الكتريكي نموده كه 

لرزش موتور مي تواند داليل مختلف و زيادي داشته باشد كه يكي از آنها خودسوزي 

با دريافت اطالعات از  ECUدر نتيجه . باشد مي وطهبنزين و ايجاد كوبش در سيلندر مرب

تا اگر لرزش موتور در اثر خود  مي كندزمان پاشش و جرقه  شروع به تغيير ناك سنسور

باشد بر طرف شود ولي اگر لرزش موتور به دليل خودسوزي بنزين نباشد  بنزين سوزي

ز معموال ايراد چراغ چك روشن شده و لرزش موتور ادامه خواهد داشت و دستگاه ني

... در قسمت هاي ديگري مانند انژكتور ها و كويل ها و ناك سنسور را همراه با ايراد 

  .نشان ميدهد

در دسته سيم قديمي موتور ملي سوكت ناك سنسور و شير برقي كنيستر مشابه  :نكته

و ممكن است در بعضي ) سوكت دو پايه مشكي  با سيم هاي سبز و قرمز(يكديگر است 

از تعميرات جا به جا نصب شوند در اين صورت چراغ  چك روشن شده و دستگاه خطاي 

  .شير برقي كنيستر رانشان ميدهد
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  ):تاليستاقبل از ك(سنسور اكسيژن باال  -5

 است سراميك نوعي آنها بين ما الكترودكه دو و كننده گرم المنت يك از حسگر اين

اعالم  ECUگاز هاي خروجي از موتور را به در كه  مقدار اكسيژن موجود  شده تشكيل

با توجه به اين اطالعات از عملكرد موتور با خبر مي شود و با تغيير زمان  ECUكند و  مي

را از عملكرد   ECUدر واقع اين سنسور . پاشش نسبت سوخت به هوا را تنظيم مي كند

  . موتور با خبر مي سازد و تاثير آن بيشتر بر روي عملكرد موتور مي باشد

در صورت خرابي اين سنسور چراغ چك روشن شده و مصرف سوخت باال رفته و موتور 

روي بنزين بد كار مي كند و روي گاز نمي رود ويا در بعضي موارد موتور بعلت پاشش 

  . زياد خفه كرده و روشن نمي شود

رله دوبل ارسال مي شود  9 برق گرمكن سنسور اكسيژن باال و پايين از پايه :نكته

ارسال مي شود در نتيجه اگر  رله دوبل نين برق سيستم ايموباليزر نيز از همين پايههمچ

گرمكن سنسورهاي اكسيژن اتصال كوتاه شده باشد مي تواند باعث اختالل در برق 

  .موتور روشن نشود در نتيجه سيستم ايموباليزر شده و

  

  

  

  

  

 

  سوكت سنسور اكسيژن باال

 شش پايه مشكي        

  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


13 

 

  :)تبعد از كاتاليس(پايين سنسور اكسيژن  –6

ست  بين آنها نوعي سراميك ا رود كه ماگرم كننده و دو الكت يك المنتاين حسگر از 

سيژن موجود در گاز هاي خروجي با نوك اين سنسور توليد كو برخورد اتشكيل شده  

نشان ولتاژ خروجي اين حسگر  .ارسال مي شود و پشت آمپر ECUولتاژ نموده و به 

 ECU ،دهنده مقدار اكسيژن در گاز هاي خروجي از كاتاليست است در واقع اين سنسور

  . را از عملكرد كاتاليست با خبر مي سازد و تاثير آن بيشتر بر روي آلودگي هوا مي باشد

در صورت خرابي اين سنسور چراغ چك روشن شده و موتور بروي بنزين افزايش 

  . داشته و روي گاز بد كار ميكند سوخت مصرف

  

  

  

  

  

 

 

 

  

در دسته سيم هاي جديد موتور  كه به ذكر استالزم *

  .پايه مشكي شده است 4ملي، سوكت هر دو سنسور
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  ):كنيستر(ين كننده بخارات بنز عشير محفظه جم - 7

بخارات بنزين ذخيره شده  ،ECUاين سنسور عمل كننده  الكترو مغناطيسي  و با فرمان 

در و بسته ماندن آن هوا ارسال مي كند و در صورت خرابي  منيفولددر محفظه را به 

در صورت خرابي و باز  .بااليي از شتاب خودرو كاسته مي شود حالت شتاب گيري يا سر

ماندن آن احتمال جمع شدن باك و يا نشتي بنزين از مخزن كنيستر و يا خفگي موتور 

  .رد شدن بنزين از مسير شيلنگ كنيستر به منيفولد هوا وجود داردبعلت وا

محل قرارگيري شير برقي كنيستر در موتور ملي زير باطري و باالي جعبه فرمان  :نكته

مي باشد و نشتي آب اسيد باطري مي تواند باعث سوراخ شدن و يا پوسيدگي 

  .شيلنگهاي متصل به آن شود
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   :كيلومترسنسور  – 8

ارسال  آن و وظيفه يعني نياز به برق تغذيه دارد سنسور اثر هال بودهاين از نوع 

  .جهت اندازه گيري سرعت خودرو مي باشدECU سيگنال به 

ECU خودرو موتور تشخيص مي دهد كه  با توجه به اطالعات اين سنسور و سنسور دور

در اثر خرابي اين سنسور چراغ چك . است فشاريا زير  چه دنده اي قرار گرفته و در

   .است كپ خواهد داشت فشارزماني كه موتور زير ،خودرو در سر باالئي ها وروشن شده 
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  :سنسور دماي آب  -9

كه از دو مقاومت متغير با  .مي باشد ب حرارتي منفيبا ضري و NTCاين سنسور از نوع  

 از آنها يكي .دما مقاومت آن كاهش مي يابديعني با افزايش است تشكيل شده  ،دما

اين سنسور  يدر صورت خراب. استبراي پشت آمپر  مقاومت ديگرو  ECUبراي استفاده 

يا در اثر زياد شدن  .فن مختل و مصرف سوخت باال مي رودعملكرد  ،چراغ چك روشن

گاز پاشش سوخت ممكن است موتور دچار خفگي شده و روشن نشود يا موتور بر روي 

  .نرود
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17 

 

  ):سنسور ضربه(نرسي يسوئيچ ا – 10

به  ECUهاي  با اتصال يكي از پين موتور مليشد و در رله عمل كننده با ضربه مي با

با قطع شدن آن در  كه را تامين مي كند ECUيكي از برق هاي تغذيه ولتاژ مثبت باطري 

 ،جرقه زني ،در نتيجه آن غير فعال شده و  ECUاثر تصادف خودرو ويا ضربات شديد

  .رها و پمپ بنزين غير فعال مي شودپاشش انژكتو
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18 

 

  :ها كوئل – 11

به ازاي هر  و مستقيم به شمع وصل مي گردد ،از نوع مدادي و نصب از باال و بدون سيم

تمام كوئل  1پايه  ،ها در موتور ملي سه پايه هستند كوئل. سيلندر يك كوئل وجود دارد

تمام كوئل ها برق مثبت از سمت رله  2مي باشد و پايه  ECUها پالس منفي از طرف 

تمام كوئل ها اتصال بدنه دائم  3مي باشد و پايه ) ECUرله با سوكت زرد كنار (كوئل 

  .است

در دسته سيم قديم موتور ملي يك رشته سيم سبز و زرد رنگ كنار درب سوپاپ  :نكته

بسته شده است كه همان اتصال بدنه دائم كوئل ها مي باشد كه در صورت قطع شدن و 

يا شل شدن آن چراغ چك روشن شده و دستگاه ايراد كوئل ها را نشان مي دهد بدون 

  .آنكه موتور ريپ بزند و يا تك كار كند

سيم اتصال بدنه كوئل ها در دسته سيم هاي جديد موتورملي در  :هنكت

كنار درب سوپاپ وجود ندارد و از طريق دسته سيم براي آنها تامين 

  .شده است
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19 

 

   :انژكتورهاي بنزين – 12

را به صورت  پاشش سوخت ECU كه به دستورعمل كننده با نيروي الكترومغناطيس 

تمام  1پايه بوده كه پايه  2سوكت آنها  .دنانجام مي ده هوامنيفولد به داخل  تك به تك

 ECU طرف آنها پالس منفي از 2و پايه  مي باشدرله دوبل  4انژكتورها برق مثبت از پايه 

  .مي باشد

در صورت خرابي يكي از انژكتور هاي بنزين و تك كار كردن موتور بر روي بنزين  :نكته

  .موتور را به روي گاز مي برد ECUچراغ چك روشن شده و 
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20 

 

  :انژكتورهاي گاز – 13

منيفولد به داخل گاز را پاشش  ECU كه به دستور عمل كننده با نيروي الكترومغناطيس

تمام  2رله دوبل و پايه  4تمام انژكتورها برق مثبت از پايه  1پايه  .دنانجام مي ده هوا

  .مي باشد ECUانژكتورها پالس منفي از 

در صورت خرابي يكي از انژكتور هاي گاز و تك كار كردن موتور بر روي گاز چراغ  :نكته

  .موتور را به روي بنزين مي برد ECUچك روشن شده و 
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21 

 

   :برقيدريچه گازموتور -14

و  ECUتشكيل شده است از يك موتور الكتريكي و يك پتانسيومتر دوبل كه به دستور 

  . وظيفه باز و بست دريچه گاز را به عهده دارد ،با توجه به اطالعات سنسور پدال گاز

ولت باشد در صورتي  5دريچه گاز بايد  2و  1مجموع ولتاژهاي پتانسيومتر هاي  :نكته

ولت  5ولت باشد باعث گاز نخوردن مي شود و در صورتي كه كمتر از  5كه بيشتر از 

  .دن مي شودباشد باعث گاز اضافه خور
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22 

 

  :سنسور پدال گاز – 15

كه دستورات راننده را جهت باز و بست  تشكيل شده است از يك پتانسيومتر دوبل

  .كند اعالم مي ECUدريچه گاز به 

 ECUچراغ چك روشن شده و  ECUيا قطع ارتباط آن با  درصورت خرابي اين سنسور و

گاز مي خورد تا بتوان خودرو را تا  2500د اضطراري رفته و موتور تا دوربه روي م

  . نزديكترين محل جهت تعمير حمل كرد
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23 

 

  :رساني گاز اجزاء تشكيل دهنده سيستم سوخت -16

  .ضعيف مي باشداين سيستم شامل دو مدار فشار قوي و فشار 

  . بار دارد200مدار فشار قوي از مخزن تا رگالتور را شامل مي شود كه فشاري حدود 

 8 مدار فشار ضعيف از رگالتور تا ريل سوخت گاز را شامل مي شود و فشاري در حدود

  . بار دارد 8.5تا 

  .در شكل ذيل مسير سوخت رساني گاز نشان داده شده است

      ECUعدد سنسور فشار گاز وجود دارد كه اطالعات فشار گاز را به  2در اين مسير 

  .مي رسانند

يف كه روي ريال سوخت كاز نصي شده است سنسور فشار گاز مدار فشار ضع -2

عددشير برقي وجود داردكه يكي مربوط به مدار فشار قوي و  2همچنين در اين مسير 

و با توجه به اطالعات دو  ECUيف است كه به دستور مدار فشار ضعديگري مربوط به 

  .سنسور موجود وظيفه باز و بست مدارهاي فشار قوي و ضعيف را به عهده دارند

شيربرقي مدار فشار قوي سر مخزن قرار گرفته و شير برقي مدار فشار ضعيف روي 

  .رگالتور قرار كرفته است
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   :گاز سوخت فشار و دماي ريلحسگر  - 17

و در مي باشد ) NTC(از نوع پيزوالكتريك و مقاومت حرارتي با ضريب منفي  اين حسگر

در . اعالم مي كند ECUابتداي ريل سوخت گاز نصب شده است كه دما و فشار گاز را به 

واقع فشار گاز در اين قسمت همان فشار گاز خروجي از رگالتور مي باشد كه بايد در 

جهت تعيين زمان پاشش انژكتورهاي گاز مورد  بار باشد دماي گاز نيز 8.5تا  8حدود 

  .قرار مي گيرد ECUاستفاده 

. كند و يا روي گاز نمي رود خودرو روي گاز بد كار مي در صورت افزايش فشار گاز، :نكته

علت افزايش فشار گاز در ريل سوخت گاز معموال خرابي رگالتور مي باشد ولي خرابي 

  .                                  اين سنسور نيز مي تواند باعث بروز ايرادات ذكر شده شود

ه و چراغ نشتي گاز در مسير بعد از رگالتور باعث افت فشار در ريل سوخت شد :نكته

  .چك روشن شده و خودرو روي گاز نمي رود

  

  

  محل نصب حسگر

  فشار و دماي ريل سوخت گاز
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25 

 

  :رگالتور گاز يا تنظيم كننده فشار سوخت  –18

بار مخزن را به  200م مي كند يعني فشار حدود فشار گاز را به اندازه مورد نظر تنظي

   .مينمايدارسال جهت ورود به ريل سوخت گاز  تبديل كرده و بار 5/8 تا 8فشاري حدود 

در صورت  . خرابي رگالتور معموال باعث افزايش فشار خروجي گاز  از رگالتور مي شود

  .سوراخ شدن ديافراگم  رگالتور فشار خروجي رگالتور كاهش مي يابد

به معني نشتي گاز  در مسير  فشار ضعيف گاز مي باشد  و    ECUبراي :  بار 7فشار زير 

چراغ   ECUدر نتيجه . يا علت آن مي تواند سوراخ شدن ديافراگم رگالتور نيز  باشد

چك را روشن كرده و توسط شير برقي روي رگالتور مسير گاز را مي بندد و موتور به 

  .روي گاز نمي رود

  .صحيح رگالتور  مي باشدبه معني عملكرد : بار 8.5تا  8فشار 

كه به آن فشار تحت ريسك نيز گفته مي شود و علت آن معموال : بار 10.5تا  9.5فشار 

  .گاز مي شودي رو برباعث بد كار كردن موتور كه  خرابي رگالتور مي باشد

علت افزايش فشار تا اين حد به احتمال زياد خرابي رگالتور بوده : بار 11.5تا  10.5فشار 

حالت توسط شير برقي رگالتور مسير گاز را مي بندد و موتور به روي گاز  اين در ECU و 

  .نمي رود
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26 

 

  : سنسور فشار گاز روي رگالتور -19

و فشار مدار فشار  اين سنسور روي رگالتور قرار گرفته و فشار گاز خروجي از مخزن

با توجه به اين اطالعات مقدار گاز موجود در  ECU اعالم مي كند و ECUرا به  قوي

مخزن را محاسبه كرده و در پشت آمپر نمايش مي دهد همچنين اطالعات اين سنسور  

نيز با  ECUاعالم كرده و   ECUرا به مابين مخزن تا رگالتور افت فشار و يا افزايش فشار 

  .ير گاز را مي دهدتوجه به اين اطالعات به شير برقي روي مخزن گاز دستور بستن مس

 يادر صورت خرابي اين سنسور مقدار گاز در پشت آمپر  درست نمايش داده نمي شود و 

  .مي تواند باعث روشن شدن چراغ چك شده و موتور روي گاز نمي رود
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27 

 

   :شير قطع كن رگالتور  -20

و با توجه به اطالعات سنسور فشار  ECUاين شير برقي بر  روي رگالتور نصب شده و به دستور 

  . جريان گاز از رگالتور را باز و بست مي نمايد مسير گاز روي ريل سوخت گاز،

بار  11.5فشار گاز در ريل سوخت گاز افزايش مي يابد و اگر فشار از  در صورت خرابي رگالتور،

  .مي بنددمسير خروج گاز از رگالتور را   ECUبيشتر شود اين شير برقي به دستور 

نشتي گاز وجود داشته باشد  ،در صورتي كه در مسير گاز ما بين رگالتور تا ريل سوخت

توسط شير  ECUرا از افت فشار با خبر مي كند و  ECU ،سنسور فشار روي ريل سوخت

  .برقي روي رگالتور مسير گاز را مي بندد

  

  

  

  

  شيربرقي رگالتور

  

  

  

  

  

  

  

  

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


28 

 

  :شير مخزن گاز  – 21

از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده است كه در شكل  شيراين 

ي از قسمت هاي مهم آن شير ذيل نشان داده شده است و يك

وظيفه باز و بست  ECUدستور است كه به  مخزن گازبرقي 

  . جريان خروجي گاز از مخزن را به عهده دارد

در مسير گاز ما بين مخزن  ،در صورت نشتي و يا افزايش فشار

روي رگالتور اطالعات افت فشار  ،گاز تا رگالتور سنسور فشار گاز

توسط شير  ECUداده و   ECUيا افزايش فشار در اين مسير را به

  .مسير خروج گاز از مخزن را مي بندد،برقي روي مخزن گاز 

ن در دسته سيم در بعضي از توليدات شير برقي مخزن گاز حذف شده ولي سوكت آ :نكته

ن مقاومت از وجود دارد و بر روي آن يك مقاوت شبيه ساز نصب شده است در صورتي كه اي

روشن شده و دستگاه خطاي شير برقي مخزن را نشان مي دهد  سوكت جدا شود چراغ چك

  .و موتور به روي گاز نمي رود

سوكت آن مسير در خودرو هايي كه اين شير برقي وجود دارد در صورت كشيدن : نكته

خروج گاز از مخزن بسته مي شود و مي توان در مواقعي كه نشتي گاز وجود دارد با اين كار 

  .جلوي خروج گاز از مخزن را گرفت

  

  اجزاء تشكيل دهنده شير سر مخزن گاز
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   :ميكرو سوئيچ زير پدال ترمز - 22

رزوه از محل قرار  3الي 2معموال به اندازه  نحوي باشد كهتنظيم اين ميكروسوئيچ  بايد 

 ،بماندزياد باز  ميكروسوئيچدهانه  و اگر زياد از حد پائين باشد. گيري آن پائين تر باشد

و جهت  .فرمان ترمز و گاز را به صورت همزمان دريافت كند ECUباعث مي شود كه 

كنترل دريچه گاز را به عهده گرفته  و ديسك و صفحه جلوگيري از آسيب ديدن موتور

و در نتيجه موتور گاز نمي خورد و اگر بيش از حد باال باشد وبه صفحه متصل به پدال 

موتور بر روي بوستر ترمز باز  صي پدال ترمز را گرفته ومسير خالءفشار وارد كند خال

 شوند و مي ماند و پس از مدت زماني بوستر ترمز عمل مي كند و ترمزها در گير مي

  .دستي را كشيده باشيمترمز كند مثل حالتي كه مي خودرو به سختي حركت 
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  :ميكرو سوئيچ پدال كالچ – 23

كه مي توان در  استترمز در پژو  ميكروسوئيچبا داراي مدار مشابهي  ميكروسوئيچاين 

محل  به صفحهتنظيم آن بايد به نحوي باشد كه كامال  .مواقع لزوم از آن استفاده نمود

مي تواند باعث بوجود آمدن اين ايراد  باشد در غير اين صورتچسبيده قرار گيري خود 

دير متوجه كالچ  ECUگاز اضافه بخورد چون هنگام تعويض دنده ها  شود كه موتور

پدال كالچ را فشرده ECUويا ممكن است . گرفتن و از زير بار خارج شدن موتور مي شود

ري از آسيب ديدن ديسك وصفحه كنترل دريچه گاز را يهت جلوگببيند و در نتيجه ج

در ضمن ايراد درميكروسوييچ  ،به عهده گرفته و از گاز خوردن موتور جلوگيري كند

پدال كالچ ويا تنظيم نبودن آن چراغ چك را نيز روشن مي كند و دستگاه ايراد آن را 

  .نشان مي دهد

  

  

  

  فاصله اي بين ميكروسوئيچ پدال كالچ و 

  .قرارگيري وجود نداشته باشد ي صفحه
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  :سنسور دماي هواي بيروني – 24

يرا پشت جلو پنجره قرار گرفته است و دماي اين سنسور زير آينه سمت شاگرد و يا اخ

با توجه به اين اطالعات پاشش سوخت را  ECUاعالم مي كند و  ECUهواي بيرون را به 

تنظيم كرده و همچنين اگر دماي هواي بيرون بيش از حد سرد باشد اجاز رفتن موتور به 

  .روي گاز را نمي دهد چون احتمال يخ زدن مخزن گاز  و لوله هاي گاز وجود دارد

قطع   ECUدر صورتي كه آينه سمت شاگرد ضربه بخورد و ارتباط اين سنسور با  :نكته

  .اجازه رفتن موتور به روي گاز را نمي دهد ECUشود چراغ چك روشن شده و  

  

  :فشنگي هيدروليك – 25

اين سنسور بر روي لوله فشار قوي هيدروليك قرار گرفته و فشار روغن هيدروليك را 

با  ECUاعالم مي كند  و  ECUبه 

ن اطالعات از عملكرد توجه به اي

بار رفتن پمپ هيدروليك و زير 

موتور با خبر شده و كمي دور موتور 

را افزايش مي دهد تا موتور از زير بار 

در صورت خرابي اين  .خارج شود

موتور هنگام چرخاندن  ،سنسور

فرمان در دور آرام لرزش داشته و يا 

 نشتي روغن. خاموش مي كند

از فشنگي  هيدروليك  و  هيدروليك

آن در دسته سيم باعث خرابي  ذنفو

 مي شود ECU خرابي بعضي مواقع در و باال سنسور اكسيژنسوختن  ،موتور ته سيمدس

را  چكروشن شدن چراغ  همچنينو  موتور ايراد گاز نخوردن و بد كار كردن و در نتيجه

   .بوجود مي آورد

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


32 

 

  :يا زمان بندي  متغيير سوپاپ ها  CVVT سيستم  –26

  

  :استفاده از اين سيستم مي توان به موارد زير اشاره كرد اياز مزاي

                                   ور موتور   استفاده از حد اكثر توان و گشتا -كنترل كامل موتور  •

 )تاثير كمي دارد(كنترل آلودگي هوا  - كاهش مصرف سوخت •

  :عبارتند ازعواملي كه در تنفس موتور و راندمان حجمي موتور تاثير دارند 

     يت گشودگي دريچه گاز عوض  – 3زمانبندي سوپاپها   – 2سرعت دوراني موتور   -1

  نسبت مخلوط سوخت به هوا  – 6فشار هواي محيط    – 5هواي ورودي    يدما    – 4

راندمان از مقدار حد اكثر كمتر مي باشد كه دليل چيزي جز طراحي  ،در سرعتهاي كم

م تعريف مهاي باالتر از ماكزي هاي باال نمي باشد و در سرعت موتور در محدوده سرعت

كم شدن زمان تنفس و حرارت باال  آنشده افت راندمان حجمي خواهيم داشت و دليل 

نوعي مشكالت باز بودن سوپاپها را حل مي باشد و زمانبندي متغير سوپاپها مي تواند به 

هوا جلوگيري نمايد و موجب پديد آمدن آالينده ها نگردد و  و نمايد تا از اتالف سوخت

هوا و افت  وهمچنين بلعكس از وارد شدن گازهاي خروجي به داخل مخلوط سوخت 

  . توان موتور جلوگيري كند

  :بندي متغير به دو صورت زير مي باشد اين زما ن

سوپاپ دود زودتر بسته شده و سوپاپ هوا ديرتر باز : در سرعتهاي پائين موتور –الف

  . شود

   .سوپاپ دود ديرتر بسته شده و سوپاپ هوا زودتر باز شود: در سرعتهاي باال موتور –ب

فقط بر روي ميل سوپاپ هوا نصب شده است و ميل   CVVTالبته در موتور ملي سيستم

در دور عملكرد اين سيستم به اين صورت است كه . است سوپاپ دود  فاقد اين سيستم

تر باز شده تا پس از تخليه كامل دود عمل تنفس شروع شود پايين موتورسوپاپ هوا دير

تر صورت  و در دورهاي باالي موتور سوپاپ هوا زودتر باز مي شود تا تنفس موتور راحت

موتور  بااليموتور و دورهاي  نپاييدر نتيجه اين عمليات توان موتور در دورهاي . پذيرد

  .افزايش خواهد يافت
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و سنسور دور  و سنسور موقعيت ميل سوپاپبه عنوان فرمانده  ECUاز  CVVT سيستم

روي  كه CVVT و مجموعه چرخدنده CVVTبه عنوان خبر دهنده و شير برقي موتور 

  .تشكيل شده استبه عنوان فرمانبر  نصب شده ميل سوپاپ هوا

به شير  ECU ،اين سيستم به اين صورت است كه در دور هاي پايين موتور نحوه عملكرد

پاپ ربوط به ريتارد كردن تايم ميل سوكانال روغن م ،دستور مي دهد كهCVVT برقي 

باعث چند   CVVTدنده  به اين ترتيب فشار روغن پشت پره هاي چرخ .هوا را باز كند

در واقع تايم ميل سوپاپ و  درجه چرخش ميل سوپاپ هوا نسبت به تسمه تايم مي شود

و در دور هاي . سوپاپ هاي هوا كمي دير تر باز مي شوند آن و به طبع ريتارد شده هوا

دستور باز كردن كانال روغن مربوط به آوانس كردن تايم ميل سوپاپ  ECU ،باالي موتور

در نتيجه ميل سوپاپ هوا نسبت به تسمه تايم چند درجه آوانس هوا را مي دهد و 

اپ هاي هوا كمي زودتر باز مي شود و از اين طريق مشكل خواهد شد و به طبع آن سوپ

مخلوط شدن مخلوط سوخت و هوا با دود درددورهاي پايين و همچنين مشكل تنفس 

ي موتور در دورهاي موتور در دورهاي باال برطرف مي شود و در نتيجه راندمان حجم

  .پايين و باالي موتور بهبود پيدا مي كند
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  ):CVVT(بندي سوپاپها  شير زمان – 27

ECU ر موتور و ميل سوپاپ به اين شير برقي دستور با توجه به اطالعات سنسور هاي دو

  . را مي دهد CVVTدنده  هاي روغن مربوط به آوانس و ريتارد چرخ باز و بست كانال

در صورت كثيفي اين شير برقي دستگاه ايراد تايم ميل سوپاپ هوا و يا تايم چرخدنده 

تريگر را نشان ميدهد و در صورت خرابي آن چراغ چك روشن شده و دستگاه ايراد 

  .را نشان مي دهد  شير برقي

  

  

  

  :به ترتيب از راست به چپ عبارتند از اجزاء شير برقي

  هسته آهني –سوپاپ  –فنر  –واشر  –خار  –صافي 
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 :دنده تريگر چرخ – 28

شده و چرخش آن زير سنسور ميل سوپاپ   دنده بر روي ميل سوپاپ هوا نصب اين چرخ

از اين طريق موقعيت ميل  ECUارسال مي شود و  ECUتوليد پالس مي نمايد كه به 

سوپاپ هوا را تشخيص داده و  پاشش و جرقه را به صورت تك به تك بر روي سيلندر 

استفاده مي  CVVTها اجرا مي كند همچنين از اين اطالعات جهت عملكرد  سيستم 

دنده شكسته و سر جاي خود  مي چرخد در  در بعضي از مواقع خار اين چرخ. شود

اعالم نمي شود و ايراداتي مانند لرزش  ECUوپاپ هوا درست به نتيجه موقعيت ميل س

. موتور يا دير روشن شدن موتور و يا خاموش شدن موتور در دور آرام مشاهده مي شود

جهت بررسي اين ايراد ابتدا موتور را به روي تايم آورده و سنسور ميل سوپاپ را باز مي 

دنده نگاه كنيم بايد  قسمتي را كه در  رخدر اين حالت  اگر از سوراخ سنسور به چ ،كنيم

     در غير اين صورت خار  .شكل نشان داده شده است را زير سوراخ سنسور ببينيم

  . مي چرخددنده شكسته و سر جاي خود  چرخ

  :در صورت مشاهده اين ايراد مي توان خودرو را به روش زير راه اندازي موقت كرد 

يك بار سوكت رله دوبل را كشيده و  –2سوكت سنسور ميل سوپاپ را مي كشيم  –1 

ميل  سنسور بدون آن كه سوكت ،موتور را –3پاك شود  ECUجامي زنيم تا خطا هاي 

  .سوپاپ را جا بزنيم استارت زده تا روشن شود

  .با اين روش خودرو براي مدت محدودي به صورت موقت راه اندازي مي شود 
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  :سايكلون روغن  – 29

روي درب سوپاپ نصب شده و دو وظيفه به  سايكلون قطعه قيفي شكلي است كه بر

   .عهده دارد

غن تبديل شده و از وغن داخل آن در اثر حركت گردابي به  قطرات روبخارات ر -1

 .انتهاي سايكلون به كارتل ارسال مي شود

ت اگاز ناگهاني مقداري از بخاردر مواقعي كه موتور زير بار است و يا هنگام  -2

روغن از طريق سايكلون به منيفولد هوا ارسال شده تا توان موتور كمي 

 .داخلي موتور روانكاري شود يافزايش  يافته و اجزا

         مسير عبور روغن از انتهاي سايكلون به سمت كارتل از وسط منيفولد هوا  :نكته

درنتيجه اگر واشر  .)اس با منيفولد هواجهت خنك شدن روغن در اثر تم( مي باشد

يا پيچ هاي منيفولد هوا شل باشد و يا منيفولد هوا تاب داشته  ،منيفولد هوا خراب باشد

   .مي شود كشيده شده و موتور دچار روغن سوزي 3و 2باشد اين روغن به داخل سيلندر

وجود دارد كه  اي در مسير لوله اتصال سايكلون به منيفولد هوا سوپاپ يك طرفه :نكته

در صورتي )مسير به سمت منيفولد باز باشد( بايد جهت آن به سمت منيفولد هوا باشد

كه برعكس جا زده شود ممكن است پس زدن هاي داخل منيفولد هوا از طريق سايكلون 

به موتور انتقال پيدا كرده و درنتيجه كاسه نمد هاي ميل لنگ يا ميل سوپاپ بيرون بزند 

        ن از اين نواحي مشاهده مي شود و يا گيج روغن از جاي خود خارج و نشتي روغ

  .مي شود

صداي سوت كشيدن از  ،درصورت سوراخ شدن ديافراگم باالي سايكلون :نكته

فولد هوا شده و فشار ي وارد شده از اين طريق وارد منيهواوسايكلون شنيده شده 

  .رزش  و بد كار كردن مي شودهواي داخل منيفولد تغيير كرده و موتور دچار ل

در بعضي مواقع لوله اي كه انتهاي سايكلون را به پنجه منيفولد هوا را وصل         :نكته

مي كند در اثر جرم و كثيفي روغن مسدود شده و روغن در داخل سايكلون جمع       

يدا كرده مي شود و از طريقه لوله اي كه به منيفولد هوا متصل است به منيفولد انتقال پ

  .و موتور دچار روغن سوزي و دود آبي مي شود
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مسير عبور روغن از وسط پنجه 

 منيفولد هوا به سمت كارتل
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  :اويل ماژول – 30

  

شت واتر پمپ و زير فيلتر روغن په در موتور ملي روغن مي باشد ك ندههمان خنك كن

آب و روغن داخل آن در مدار هاي جدا گانه  جريان داشته و در نتيجه . استقرار گرفته 

  .حرارت روغن به آب انتقال پيدا كرده و خنك مي شود

  

مدارهاي آب و روغن به يكديگر راه پيدا كرده در صورت خرابي واشر اويل ماژول  :نكته

و رنگ روغن به رنگ شيري در مي آيد در حالي كه مخلوط شده آب و روغن و درنتيجه 

و يا نشتي آب و روغن از زير  واشر سرسيلندر ديده نمي شود سوختن هيچ عالمتي از 

  .آن مشاهده مي شود

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

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


39 

 

  نحوه تعويض تسمه دينام

 

پايه تسمه  19 توسط آچار رينگي

سفت كن را در جهت خالف عقربه 

تسمه آزاد  چرخانده تاهاي ساعت 

شود و مطابق مسير نشان داده شده 

در شكل تسمه جديد را نصب كرده و 

  .تسمه سفت كن را آزاد مي كنيم
 

 

 

  نحوه تعويض تسمه تايم

ابتدا ميل سوپاپ هاي هوا و دود را 

روي تايم آورده كه محل دقيق آن در 

شكل توسط پين نشان داده شده 

 ايم ميل لنگبراي گرفتن ت است و

در قسمت  206مانند خودرو پژو

ر بلوكه سيلندر جلوي موتور كنا

سوراخي وجود دارد كه ميتوان با 

قراردادن پين داخل آن و چرخاندن 

هرجا كه پين جا بخورد و , موتور

فاليويل قفل شود تايم ميل لنگ 

همچنين مي توان  تنظيم شده است

در  4و  1با قراردادن پيستون هاي 

سپس تسمه سفت كن تايم را كه آن هم . كردتنظيم ميل لنگ را  تايمنقطه مرگ باال 

  .مي باشد تنظيم كرده تا سفتي تسمه به اندازه مطلوب برسد 206مانند خودرو پژو
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  در موتور ملي شايع مروري كلي بر عيوب و ايرادات 

  
ميتواند منجر به نشان دادن  ار درب سوپاپكن شل بودن اتصال بدنه: اتصال بدنه -  1

  .عيب كوئل در دستگاه عيب ياب شود

  .باعث نرفتن خودرو بر روي گاز شود دمي توان: سنسور دماي هواي بيروني – 2

   سنسور  اين جرقه در اين خودرو تك به تك بوده و خرابي: ميل سوپاپ سنسور – 3

  .مي تواند باعث روشن نشدن خودرو و يا دير روشن شدن و يا بد كار كردن موتور گردد

 2مارهرله هاي فن مي تواند باعث كپ كردن در خودرو شود زيرا پايه ش: رله فن – 4

 13-6 –5-4هاي رله دوبل متصل است و پايه 13به پايه شماره ) برق بوبين( تمام رله ها

سوختن (فن  هاي پس در صورت ايراد در رله .متصل مي باشند به همدوبل داخل رله  در

تواند باعث اختالل در برق پمپ بنزين شود و باعث روشن نشدن يا  مي) ها بوبين رله

     كپ كردن گردد و همچنين برق سنسور اكسيژن كه باعث روشن شدن چراغ چك 

  .مي شود نيز ممكن است مختل شود

رله (و پمپ بنزين ) رنگ زرد رله سوكت(وط به برق كوئل مرب  ECUرله هاي كنار  :نكته

مي باشد كه بهتر است اين رله ها آمپر باالتر داشته باشند  مثال ) رنگ مشكي سوكت

  . استفاده كرد 206مي توان از رله هاي فن 

و يا خرابي آن مي تواند باعث روشن  CVVTكثيفي شير برقي : CVVTشير برقي  – 5

رله دوبل  6شدن چراغ چك و خاموش كردن خودرو در دور آرام باشد و برق آن از پايه 

  .ارسال مي گردد

هرگونه نشتي در مدار فشار قوي يا : وشن شدن چراغ چك و نرفتن روي گازر – 6

گاه عيب ياب خرابي رگالتور كه توسط دست – خرابي شير برقي سر مخزن - ضعيف گاز

خرابي  – بسته بودن شير دستي مخزن -يا صداي غير عادي قابل تشخيص است 

   .سنسور دماي هواي بيروني

مي تواند ايراد از دسته سيم پائين موتور باشد، در : خودرو روي گاز خاموش مي كند – 7

موتور ملي مي توان با برداشتن سر باطري يا قطع رله دوبل ايراد موقت را از حافظه 

ECU پاك كرد .  
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بين فيلتر هوا و موتور مي باشد در  ار گيري آن ماسوكت تخم مرغي كه محل قر :نكته

كه است شده آن جايگزين مستطيل شكل  يد حذف شده  و دو سوكت موتور هاي جد

  .انژكتورها مي باشدمربوط به ها و ديگري  كوئلاز آنها مربوط به يكي 

بار فشار تحت  9بار مي باشد و فشار حدود  5/8فشار ايده آل برا ي ريل گاز   :نكته

ريسك است كه دراين فشار موتور بر روي گاز لرزش دارد و يا گاهًا خاموش مي شود  و 

 ،باشدبار  5/10اگر فشار ريل گاز باالتر از . ن مي شودخرابي يا  نشتي رگالتور باعث آ

  .ز مي شود و موتور روي گاز خاموش مي كندباعث قفل شدن انژكتورهاي گا

كليد  مدار كليد صندوق پران با كليد گاز يكي مي باشد و در مواقع لزوم و تست :نكته

  .مي توان آنها را جابجا كرد

اگر زماني كه موتور گرم است  و يا كولر گرفته مي شود  خودرو روي گاز خاموش  :نكته

باشد و با تعويض ) رله كوئل و پمپ بنزين(  ECUمي كند ايراد مي تواند از رله هاي كنار 

مشكل برطرف گردد و همچنين اين ايراد مي توا ند از دسته سيم  206آن با رله هاي فن 

  . باشد موتور پائين

خرابي آن مي تواند باعث يكسره شدن فن  و همينطور روشن نشدن : فشنگي آب – 8

  .و يا نرفتن موتور بروي گاز گرددخودرو 

  .را قطع مي كند ECUنرسي برق تغذيه يسوئيچ ا :نكته

رله دوبل در موتور ملي ربطي به سيستم جرقه ندارد و برق كوئلها از رله كوئل  :نكته

  .ارسال مي شود

رت خرابي سنسور اكسيژن ممكن است سيستم ايموباليزر هم دچار مشكل در صو :نكته

  .رله دوبل ارسال مي شود 9گردد  چون برق هر دو آنها از پايه 

ايموباليزر ندارند تاخيري در نشان دادن مقدار گاز ) موتور ملي(در خودرو هاي كه  :نكته

زماني كه  خودرو از بنزين ن مي شود  تاآوجود دارد و باعث  CNGو روشن نشدن چراغ 

شود  و مالك مي شود و چراغ گاز روشن مي گاز هم در پشت آمپر كم  ،استفاده مي كند

  . هم مصرف مي شود خودرو به اشتباه فكر مي كند كه سوخت گاز و بنزين با

سوكت سنسور اكسيژن باال مشكي  و سنسور اكسيژن پائين سبز رنگ مي باشد  :نكته

شتباه جابجا نصب مي شوند كه مي تواند باعث كپ كردن خودرو شود و و گاهًا اين دو ا

  .مصرف نيز باال رود چون اطالعات قبل و بعد از كاتاليست اشتباه ارسال مي شود
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   :نكته

موتور باعث بد كار كردن موتور مي گردد  چون  كشيدن گيج روغن در زمان روشن بودن

مي ريزد و تركيب مخلوط سوخت و هوا به هم داخل منيفولد هوا  )خالء( فشار منفي

   .تغيير مي كند

   :نكته

بوده و ممكن است با توجه به دماي هواي بيرون و تعداد  ECUشارژ دينام تحت كنترل 

  .مصرف كننده ها تغيير كند

  

  :نكته

خوردگي در  كيلومتر،هزار 80و  70در كيلومترهاي باالتر از  ممكن است در موتور ملي

سيلندر ها بوجود آمده و ديواره سيلندر بيضي شده و باعث مي شود كه كمپرس 

زياد شود و ) درب روغن موتور و گيج(سيلندرها كم شود و كمپرس داخل مدار روغن 

 150psiبصورت بخار روغن ديده شود و معموال فشار سنج، كمپرس سيلندر را  زير 

ولي در عمل بين  220psiاي اين موتور در مستندات نشان مي دهد و فشار استاندارد بر

  .بوده كه فشار خوبي مي باشد psi 180تا  170

به اين صورت قابل تشخيص است كه موتور بد كار مي كند  كاهش كمپرس سيلندر ايراد

به علت خاموش مي شود و چراغ چك شدن رفته و يا  و به خاموشبعضي مواقع ر و

عيب ياب نيز ايرادي نشان نمي دهد  و رفع عيب  دستگاهد و ولرزش موتور روشن مي ش

  . آن تنها با تعويض بلوك سيلندر انجام مي شود

  

  : نكته

ساييدگي سيلندر مي توان دباعث ايجاد لبه در پايين سيلندر شده و برخورد انتهاي  

     .پيستون با اين لبه، صدايي شبيه صداي ياتاقان توليد مي كند

و موتور  صداي سوت در هنگام روشن بودن موتور شنيده شوددر صورتي كه  :نكته

سايكلون و هوا كشيدن از قسمت درب آن  ديافراگم علت آن مي تواند خرابيبدكار كند 

  .باشد
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  عيب يابي 

 – نيم سوز است يا كوئل سوخته –شمع ايراد خرابي : لرزش موتور در دور آرام  - 1

پائين بودن فشار -يدرو ليك در دسته سيمنشتي روغن ه –پائين بودن كمپرس سيلندر

  ) موتور روي گاز لرزش دارد و روي بنزين صاف كار مي كند(رگالتور گاز 

ايراد از  –CVVTكثيف بودن شير برقي : خاموش شدن موتور در حالت گاز و بنزين-2

  ECUرله هاي كنار  -دسته سيم 

عدم عملكرد شير برقي سر  -كليد تبديل گاز معيوب است: خارج شدن از گاز – 3

نشتي فشار ) از مخزن تا رگالتور( وجود نشتي گاز فشار قوي –مخزن و يا رگالتور

   )از رگالتور تا ريل گاز(ضعيف 

ميكروسوئيچ پدال  –سنسور پدال گاز  -پتانسيومتر دريچه گاز : گاز نخوردن موتور – 4

  ميكروسوئيچ پدال كالچ  –سته سيم د –ترمز 

ممكن است سيم هاي (خرابي موقعيت ميل سوپاپ : روشن شدن چراغ عيب ياب – 5

  ) سوكت عقب نشيني كرده باشد

  . سوپاپ شير مخزن خراب است: عدم تزريق گاز به مخزن- 6

معيوب  –تاب داشتن منيفولد هوا  –معيوب بودن واشر منيفولد هوا : روغن سوزي - 7

  .معيوب بودن رينگ و پيستون -معيوب بودن ساق سوپاپ  -بودن واشر سر سيلندر

پيچ در سوپاپ و  - CVVTدنده  شل بودن پيچ درپوش اصلي چرخ: روغن ريزي – 8

طرفه منيفولد هوا و  بر عكس جازدن سوپاپ يك –بيرون پريدن گيج روغن –كارتل

  ) فلش آن به سمت منيفولد هوا باشد(سايكلون 

  .ايراد از دسته موتور باال: گيريصداي تقه در حالت ترمز  – 9

حصيري (بافتگي برنجي اگزوز پارگي از قسمت: صداي نشتي اگزوز از سمت راننده – 10

  ) ندمان

  .در اثر برخورد با حرارت كاتاليست بوجود مي آيد: سوختگي كابل مثبت – 11

   .اپيت و فنر ساق سوپاپخرابي ت –كيفيت روغن : صداي استكان تايپيت – 12

  .نرسي باشديمي تواند از سوئيچ ا: خاموش شدن در حالتهاي مختلف – 13
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شل بودن  –)FR8DE-FR7DE 75/0(عدم رعايت فيلر دهانه شمع: تركيدگي كوئل – 14

اتصالي دسته سيم  –)وپشت چراغ جلو راتصال بدنه روي سر سيلند( اتصال بدنه موتور

  .موتور

خرطومي  فيلتر هوا به  جمع شدن و لهيدگي: كاهش توان موتور و باال رفتن مصرف – 15

  .ر نمي رسدو در نتيجه هواي كافي به موتودريچه گاز 

  )FR8DE-FR7DE 75/0(نوع شمع و فيلر دهانه شمع: كاهش كشش و لرزش موتور – 16

  آن با بدنهايه رگالتور و برخورد شل بودن پ: صداي تق تق رگالتور در اتاق – 17

ايراد ميل سوپاپ هوا مي باشد و تعويض : لرزش شديد در حالت گرم بودن موتور – 18

  قطعه مذكور 

ابتدا به  ECUبا ICUمشاهده خطاء ارتباط : روشن نشدن خودرو هاي ايموباليزر دار – 19

صورت آزمايشي رله دوبل تعويض گردد و در صورت پاك نشدن خطاء بايد ست كامل 

  .ايموباليزر تعويض گردد

فشار منيفولد سنسور  –خرابي سنسور اكسيژن باال و پا ئين : باال رفتن مصرف – 20

   .ريل گاز و دماي فشارسنسور  –هوا

اشش از حالت ترتيبي كامل به زمانبندي جرقه و پ: خرابي موقعيت ميل سوپاپ -21

  .حالت نيمه ترتيبي در آمده و مصرف باال مي رود

   .گردد ريپ زدن و خاموش شدن در سر باالئي ها مي: سنسور سرعت – 22

  .خت و روشن نشدن موتور بر روي گازباال رفتن مصرف سو: سنسور دماي بيرون – 23

   .باعث قطع گاز از مخزن به رگالتور مي شود: سنسور فشار مخزن – 24

موتور و دور افت ناگهاني باعث شن شدن كولر در زمان رو: فشار گاز كولرسنسور  – 25

  . مي شوديا خاموش شدن موتور 

استفاده حالت عدم تشخيص دقيق ميزان بنزين و اختالل در : سطح بنزينشناور  – 26

  . ECUبنزين توسطخودكار از گاز و 

  .د اضطراريخرابي اين سنسور باعث گاز نخوردن و رفتن روي م: سنسور پدال گاز – 27

در صورت خرابي خودرو به صورت اتوماتيك به روي گاز رفته ودر : انژكتور بنزين – 28 

خودرو روشن نشده و يا با استارت زدن زياد روشن و زود خاموش  ،صورت نداشتن گاز

  .مي شود
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به صورت اتوماتيك به روي بنزين رفته ودر صورت نداشتن بنزين : انژكتور گاز – 29

  .خودرو روشن نشده و يا با استارت زدن زياد روشن و زود خاموش مي شود

  . مي رودخودرو به حالت مد اضطراري : دريچه گاز - 30

ردن روي مسير گاز فشار قوي را قطع و اگر در حالت كار ك: خرابي شير مخزن گاز – 31

  .گاز باشد اتوماتيك به روي بنزين مي رود

خودرو روي گاز روشن نمي شود و اگر در حالت كار كردن روي : شير برقي رگالتور – 32

  .گاز باشد اتوماتيك به روي بنزين مي رود

    در حالت شتاب گيري و سر باالئي از كشش خودرو كاسته : شير برقي كنيستر -33

  .مي شود

  .فن يكسره شده و مصرف باال مي رود و يا موتور روي گاز نمي رود :بدماي آ – 34

  .باعث باال رفتن مصرف وپائين آمدن كشش خودرو مي شود: CVVTشير برقي  – 35

موش ويا در آستانه خاموش در حالت پارك كردن خودرو خا: فشنگي هيدرو ليك – 36

  . شدن است

در حالت بنزين روشن نمي شود و اگر در حالت كار كردن با بنزين : رله پمپ بنزين – 37

  .باشد اتوماتيك روي گاز مي رود

تعويض سوخت انجام نمي شود و لي مي توان آنرا با : كليد تبديل گاز و بنزين – 38

  .كليد صندوق پران جابجا كرد

  

   :نكته

ايراد شنيده شود  3000الي  2000ور موتور اگر صداي سوتي از گلگير سمت راننده در د

  .مي باشد هاي مخزن كنيستر مربوط به شلنگ

  

  : 7.4.9بوش  ECUعالئم چراغ ايموباليزر در موتور ملي با  •

به اين شكل است اگر ايموباليزر ايراد نداشته باشد در حالت سوئيچ باز و سوئيچ بسته 

ايراد داشته باشد درحالت سوئيچ باز چراغ هيچ گونه عالئمي ندارد ولي اگر ايموباليزر 

  .كليد به صورت ثابت پشت آمپر روشن مي شود
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