
     مدیریت مهندسی    

راهنماي تصویری 
24            نحوه تعویض موتور پله اي )استپ موتور( دریچه گاز خودروی وانت زامیاد

-  ايرادات موتوري در هنگام خراب بودن موتور پله اي: 1-  نوسان دور موتور.   2- باال بودن دور موتور در حالت دور آرام.   3- خاموش شدن خودرو در هنگام ترمز گيري و يا در هنگام رها كردن ناگهاني پدال گاز.   4- باال رفتن دور موتور هنگام گرم شدن موتور در حالت درجا.
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از مجموعه  را  لوله هواي ورودي، سيم گاز  نمودن  از جدا  - پس 
دريچه گاز جدا مي نماييم.

- لوله بخار روغن متصل به لوله هواي ورودي را آزاد مي نماييم. 

-  مجموعه دريچه گاز كه توسط دو عدد پيچ و دو عدد مهره به منيفولد 
هوا متصل است را باز و مجموعه دريچه گاز را جدا مي نماييم.

- اقدام به باز نمودن دو عدد پيچ موتور پله ای كرده و موتور پله ای جديد را نصب مي نماييم.- سوكت هاي سنسور TPS و استپ موتور را جدا مي نماييم.
- پس از تعويض به منظور كالبيده شدن موتور پله ای جديد، سوئيچ ماشين را 10 ثانيه می بنديم، اين عمل را سه بار تکرار می نمائيم.

نكات مهم:
موتور پله اي یك قطعــه الكترومغناطیســی است کــه پــالس هــاي الكتریكــی را بــه حرکــت خطــی توســط محــور رزوه شــده  تبـدیل مــی کنـد )موتور پله اي جزء عملگرهاي موتور است(

ایـن قطعــه، تـامین کننــده هـواي مــورد نیـاز در مراحــل کـاري مختلــف مـی باشــد تــا موتور در حالـت هـاي نـیم بـار، تمـام بـار و شـتاب گیـري بهتـرین مخلـوط سـوخت و هـوا را داشـته باشـد. 
میزان دبي هواي ورودي توسط موتور پله اي )استپ موتور( با توجه به وضعیت عملكرد موتور که توسط ECU  سنجیده مي شود به شرح ذیل است :

- تنظیم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافي از موتور)کولر و ...(.     - ایجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن موتور و بسته بودن دریچه گاز.   
- جلوگیري از بسته شدن سریع مسیر هوا زماني که در سرعت هاي باال راننده بطور ناگهاني پا را از روي پدال گاز بر مي دارد.  - تنظیم مخلوط سوخت و هوا در دور آرام.      

-  بست هاي هواكش كه يك سمت آن به دريچه گاز و سمت ديگر آن كه به مخزن فيلتر هوا متصل است را باز مي نماييم.
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