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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

  
  با كد كليد  به مستند و باز كردن شير سر مخزن نسل ها و اصول عملكرد سيستم دوگانه جهت آشنائي از انواع

  . مراجعه نمائيد 11970
  

  .براي باز كردن شير سرمخزن ، حتما از خالي بودن مخزن از گاز اطمينان حاصل نمائيد
  

ن ،جهت راهنمائي  براي برروي خودرو آريسا SIEMENSيونيت سيستم سوخت رساني كه از نوع  نصب  با توجه به
  . مراجعه نمائيد11970دستگاه عيب ياب به مستند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معرفی قطعات: ١فصل 
ي باشد كه در عين حالي كه تحمل مبراي استفاده از گاز طبيعي در خودروها نياز به مخازني : CNGمخزن 

داده و به اين ترتيب نيروي زيادي به خودرو اعمال  بااليي در برابر فشار دارند، وزن كمي را به خود اختصاص
ننمايند چرا كه افزايش وزن باعث مصرف سوخت بيشتر، كاهش راندمان خودرو، استهالك سريعتر قطعات، 

  .آلودگي بيشتر محيط و غيره خواهد شد
والدهاي معمولي لذا چنانچه قرار است اين مخازن از فوالد ساخته شوند بايد داراي آلياژ سبكتري نسبت به ف

معموًال مخازن ذخيره گاز طبيعي . ساخته شوند) كامپوزيت(بوده و يا اينكه اين مخازن از جنس مواد مركب 
  :مورد استفاده در خودروها از نظر جنس و روش توليد به چهار گروه اصلي زير تقسيم مي شوند

1 - CNG :نداين مخازن تماماً از جنس فوالدهاي مقاوم و سبك ساخته مي شو. 
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

  )كيلوگرم بر ليتر 8/0- 4/1(     
2 - CNG : اين مخازن با تركيبي از يك آستري فوالدي و الياف شيشه يا كربن كه در قسمت استوانه اي

كيلوگرم بر  7/0- 1. (مخزن جهت تقويت اين آستري در برابر فشار پيچيده شده اند ساخته مي شوند
 )ليتر

3 - CNG :ينيومي و الياف كربن كه بصورت كامل جهت تقويت اين مخازن با تركيبي از يك آستري آلوم
 )كيلوگرم بر ليتر 3/0-4/0. (اين آستري در برابر فشار بدور آن پيچيده شده اند ساخته مي شوند

4 - CNG : اين مخازن با تركيبي از يك آستري پالستيكي و الياف كربن كه بصورت كامل جهت تقويت اين
 )كيلوگرم بر ليتر 35/0-5/0. (ه اند ساخته مي شوندآستري در برابر فشار بدور آن پيچيده شد

 ISOاستفاده مي شود اين مخازن طبق استاندارد  1در محصوالت سواري شركت ايران خودرو از مخازن نوع 
بار و فشار تركيدن  300درجه، فشار آزمون  15بار در دماي  200ساخته مي شوند و داراي فشار كاري  11439

  NKو  MCS, Faber, EKC: شركتهاي سازنده اين مخازن عبارتند از. بار مي باشند 450حدود
ساله در مراكز بازرسي دوره اي مخازن و تست  3سال و برنامه بازرسي ادواري  15داراي عمر مفيد  1مخازن نوع 

اين امر از طريق سازمان بهينه سازي مصرف سوخت . ساله در مراكز تست مجدد مخازن مي باشند 5مجدد 
  .عالم مي گردندكشور ا

 5/4و  g 20 ،8براي نصب مخزن در خودرو و موفقيت در آزمونهاي شتاب مخزن كه برابر : براكت مخزن
  .بترتيب در جهت هاي طولي، عرضي و ارتفاعي مي باشد از براكت مخزن استفاده مي شود

و وانت پيكان  RD اين شير، سر مخزن گاز بسته مي شود كه در خودروهاي سمند، پژو: شير دستي سر مخزن
جهت محدود كردن (، شير كنترل جريان اضافي )جهت بستن يا بازكردن جريان گاز مخزن(شامل شيردستي 

جهت رها كردن گاز مخزن در صورت (، سوپاپ اطمينان حرارتي )جريان گاز در صورت بروز نشتي در مسير
جهت رهاكردن گاز (پاپ اطمينان فشاري و سو) درجه براي جلوگيري از انفجار مخزن 100افزايش دماي آن تا 

مي باشد شير سر مخزن مخازن ) بار براي جلوگيري از انفجار مخزن 300تا » آ«مخزن در صورت افزايش فشار 
  .شركتهاي مختلف داراي رزوه هاي مختلف مي باشند

  
وارد اشاره شده صندوقدار عالوه بر م 206و پژو  405شير سر مخزن در خودروهاي پژو : شير برقي سر مخزن

در شير دستي سر مخزن، داراي شيربرقي نيز مي باشد كه حين استفاده از سوخت گاز، مسير عبور گاز را 
در صورت خراب شدن شير سر مخزن، با توجه به اينكه مسئوليت تعويض شير سر . بصورت اتوماتيك باز مي كند

و شركت سازنده مخزن را گزارش مي نمايد تا  نمايندگي شماره سريال. مخزن برعهدة تأمين كننده مخزن است
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

اين قطعه از آچار باز و بست شير سر مخزن با كد اختصاصي باز و بست براي  .جهت تعويض آن اقدام شود
   .استفاده مي شود  24503040اينچ با كد اختصاصي  2/1و رابط  24503029

  
  
  
  
  
  
  

  :شيرپركن گاز با شير سوختگيري
. وسيله اي است كه از طريق آن سوخت به داخل لوه ها و مخازن گاز وارد مي گردد پركن يا شير سوختگيري

به خارج از (اين قطعه همانند يك شير يك طرفه عمل نموده و از برگشت گاز به سمت نازل سوختگيري 
شكل ظاهري اين شير به نحوي طراحي مي گردد كه به راحتي نازل سوختگيري . جلوگيري مي نمايد) سيستم

پركن بايد داراي درپوش مناسب . اين شير بر روي بدنة خودرو نصب مي گردد. صل شده و يا از آن جدا گرددمت
براي باز و بسته كردن اين قطعه از آچار  .باشد تا از ورود گرد و غبار و ذرات خارجي به داخل آن جلوگيري شود

  .استفاده مي شود  24503021بكس شير پركن با كد اختصاصي 
  

  :كطرفهشير ي
در بعضي از خودروها، اين شير در مسير بين لوله هاي پركن تا مخازن و در نزديكي مخازن نصب مي گردد تا در 
صورت بروز مشكلي در اين مسير و يا شكستن لوله بين پركن تا مخازن از برگشت گاز از مخازن جلوگيري 

  .نمايد
فشار بااليي كه در سيستم وجود دارد، لوله و اتصاالت با توجه به : لوله هاي فشار قوي گاز و اتصاالت مربوطه

بكار رفته در اين سيستم تماماً از نوع فوالدي بوده و براي آببندي مناسب، از اتصاالتي كه مجهز به ممگي هاي 
  .تكي يا دوبل هستند استفاده شده است كه قادر به تحمل فشارهاي باال مي باشند

  :ت بايد موارد زير را رعايت نموددر هنگام اتصال لوله ها به اتصاال
اين لوله برها كمك مي كنند كه لوله كامالً (ابتدا لوله به اندازه مورد نياز و با استفاده از لوله برهاي مخصوص 

  .بريده شود) عمود بر محور طولي خود بريده شود
ميت اين كار به اين دليل است اه(سپس لبه هاي بريده شدة لوله با استفاده از ابزار مخصوص پليسه گيري شود 

كه لوله بطور كامل در نشيمنگاه اتصال مربوطه بنشيند و همچنين قطر داخلي لوله بعلت وجود پليسه ها كم 
  )نشود

پس از قراردادن ممگي ها بر روي لوله، بايد مطمئن شد كه لوله كامالً در قسمت پله داخل اتصال قرار گرفته 
  .است و سپس مهره را محكم نمود
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

نحوه محكم نمودن مهره مربوطه به اينصورت است كه بعد از چرخاندن آن بوسيله دست و به انتها رسيدن آن، 
بايد آنرا توسط آچار يك دور و يك چهارم دور محكم نمود تا پرچ ممگي به لوله بطور كامل انجام شده و در 

  .حين كار دچار نشتي نگردد
بايد مهره را تا محل اوليه محكم كرد و سپس با آچار آنرا يك چهارم در صورت بازكردن لوله و بستن مجدد آن 

  .دور بيشتر بچرخانيم
اين (در صورت نياز به خم شدن لوله ها، اين كار حتماً بايد با استفاده از لوله خم كن هاي مناسب انجام شود 

ه و از مقاومت لوله لوله خم كن ها كمك مي كنند كه از دو پهن شدن لوله در حين خم شدن جلوگيري شد
  ).كاسته نشود

  
  :توجه

در هنگام بازنمودن لوله ها بايد دقت شود كه حتماً شيرهاي مخازن بسته بوده و گاز داخل لوله ها نيز 
در غير اينصورت با بازكردن مهره، لوله بشدت از جاي خود خارج شده و باعث صدمات شديد . تخليه شده باشد

ا توجه به فشار كاري باالي اين لوله و اتصاالت، در هنگام تعويض آن، بهيچ عنوان ب. به كارگر مربوطه خواهد شد
  .از انواع مشابه كه فشار كاري و مشخصات آن مناسب نيست استفاده نكنيد

  
وظيفه اين شير قطع . اين شير در قسمت محفظه موتور و قبل از رگوالتور قرار مي گيرد: شير دستي سرويس

در بعضي از مواقع فشارسنج نيز بر روي . ي در هنگام تعمير قطعات پايين دست مي باشدجريان گاز بصورت دست
  .اين شير نصب مي گردد

  

  
فشارسنج داراي صفحه مدرجي مي باشد كه از صفر تا دويست و پنجاه درجه بندي گرديده است و : فشارسنج

اين فشارسنج معموالً توسط يك . ودتوسط آن مي توان مقدار فشار گاز داخل مخازن و سيستم را مشاهده نم
% 20بار بوده و بايد توانايي نشان دادن فشار تا  5دقت اين فشارسنجها . رابط بر روي شيردستي نصب مي گردد

در بعضي از انواع آنها يك مدار الكترونيكي نيز تعبيه گرديده كه سيگنال . بيش از فشاركاري را داشته باشند
  .در جلو داشبورد را تامين مي نمايد مورد نياز نشان دهنده سوخت

  
رگالتور در سيستم كيت گاز وظيفه كاهش فشار گاز را به عهده داشته و اين كاهش فشار معموالً در : رگالتور

. در داخل رگوالتور اتفاق مي افتد) در سيستم ميكسري(يا سه مرحله ) در سيستم انژكتوري(طي دو مرحله 
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

ه از اهرمها و ديافراگم هايي كه در اثر افزايش فشار، نيروي فنر را خنثي نموده و معموالً رگوالتورها با استفاد
در طي اين فرآيند در مرحله اول به محض رسيدن . باعث بسته شدن مسير ورود گاز مي شوند كار مي كنند

ر نتيجه از بار، با حركت ديافراگم و اهرمهاي متصل به آن سوپاپ ورودي بسته شده و د 10فشار گاز به حدود 
در (بار  2در مرحله بعدي نيز اين عمل تكرار شده و در نهايت فشار خروجي به . افزايش فشار جلوگيري مي شود

  .كاهش مي يابد) در سيستم ميكسري(و كنتر از يك بار ) سيستم انژكتوري
رگالتور با توجه به . رگالتورها داراي فيلتر گاز ورودي، پيچ تنظيم فشار خروجي و پيچ تخليه روغن مي باشند

  .برنامه سرويس خودروهاي گازسوز مورد بازديد قرار مي گيرد
در صورت خراب شدن رگوالتور، با توجه به اينكه مسئوليت تعمير آن برعهده تامين كننده قطعه مي باشد، 

ه مي فرستند نمايندگي پس از ثبت شماره سريال، قطعه را از روي خودرو بازنموده و براي تعمير به تامين كنند
  .تا پس از تعمير مجدداً روي همان خودرو نصب شود

  
  
  

  :ريل انژكتور با ريل سوخت
عموماً . انژكتورهاي گاز بر روي يك بلوكه نصب مي گردند و از طريق اين بلوكه گاز ورودي آنها تأمين مي گردد

انژكتورها بصورت تكي عمل پاشش چنانچه . براساس ترتيب پاشش اين انژكتورها آنها را دسته بندي مي نمايند
مي گويندو اگر  Sequentialرا انجام داده و هركدام در زمان مكش سيلندر مربوطه عمل نمايند به آنها 

همچنين در صورتيكه مسير . مي گويند Semi Sequentialانژكتورها به صورت دوتايي عمل نمايند به آنها 
آنها با يكديگر عمل نمايند و يا سيستم پاشش از نوع  خروجي انژكتورها در يك زمان باز شده و همگي

Distributor  باشد به آنهاFully Group مي گويند .  

  
  :فيلتر
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

به منظور جلوگيري از ورود ذرات به داخل ريل انژكتور و خرابي نشيمنگاههاي انژكتورها در ورودي ريل انژكتور 
پس از . ميكروني موجود در گاز را جذب نمايد 80ت ذرات از يك فيلتر استفاده شده است كه اين فيلتر قادر اس

  .اين فيلتر بايد تعويض گردد) 40000(مدت زمان مشخص 

A     Gas input 
B     Gas output 
C     Filter cartridge 
 

  ECUالكترونيكي  يونيت 
ختلف قادر است جعبه كنترل الكترونيكي در حقيقت يك ريزپردازنده است كه پس از دريافت وروديهاي م

شده فرمانهاي خروجي مختلفي را به عمل كننده ها ارسال نموده و باعث تغيير يا  Loadبراساس نرم افزار 
از طرف سنسورهاي دماي گاز،  ECUدر خودروهاي گازسوز سيگنالهاي ورودي . كنترل يك پارامتر شوند

ت و خروجي آن به انژكتورها، شيربرقي فشار فشارگاز، دماي آب، دريچه گاز، دور موتور و سنسور اكسيژن درياف
  .باال يا شيربرقي سرمخزن، نشان دهنده مقدار سوخت مخزن و غيره ارسال مي گردد

  :ادوانسر
به گونه اي است كه نسبت به بنزين داراي احتراق كندتري مي باشد  CNGبا توجه به اينكه ماهيت سوخت 

ه راننده سوخت گاز را انتخاب مي نمايد بايد سيستم جرقه بنابراين در خودروهاي دوگانه سوز در حالتي ك
اين قطعه مي . بدين منظور از قطعه اي الكترونيكي استفاده مي شود كه آدونسر ناميده مي شود. ادوانس شود

اين قطعه فرمان خود . كار گذاشته شود ECUتواند بصورت مجزا در كيت گاز وجود داشته باشد و يا در داخل 
  .ر دور موتور دريافت مي نمايدرا از سنسو

  
  :اموالتور

در هنگام استفاده خودرو از سوخت گاز بايد انژكتورهاي بنزين از مدار خارج شوند تا سوخت بنزين به داخل 
، 405در سمند و پژو .اين وظيفه به عهدة اموالتور كه يك قطعة الكترونيكي است مي باشد. موتور تزريق نگردد

  .قرار داده مي شود ECUور در داخل سيستم كنترلي اموالت
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

  
  :سنسورها

سنسورها عناصري هستند كه اطالعات قسمتهاي مختلف موتور را حس نموده و اين اطالعات به عنوان 
  .درنظر گرفته مي شود ECUوروديهاي 

به سنسور دماي آب ورودي : عبارتند ازي وانت جديداز جمله سنسورهاي مورد استفاده انژكتوري گاز خودرو
رگوالتور، سنسور فشار گاز ورودي به رگوالتور، سنسور دماي گاز ورودي به موتور، سنسور فشار گاز ورودي به 

  )سنسورهاي مشترك(سنسور دور موتور، سنسور اكسيژن و سنسور پتانسيل دريچه گاز ،موتور 
  :كليد تبديل سوخت

يرد و كامالً در معرض ديد راننده باشد نصب اين كليد در محلي كه دسترسي راننده به آن به سهولت انجام پذ
  .شده است

  :عبارتند از وانت جديدوظايف كليد تبديل در خودروي 
  بين سوخت گاز و بنزين انتخاب مي كند و برعكس. 1
  نوع سوخت گاز يا بنزين را نشان مي دهد. 2
  مقدار گاز موجود در مخزن را با توجه به چراغهاي روشن نشان مي دهد. 3

  :سيمهاي گازدسته 
. منتقل مي گردد ECUكليه سيگنالهاي ورودي به جعبه كنترل يا فرمانهاي خروجي از آن توسط دسته سيم 

گاز و بنزين تغييراتي در دسته  ECUبا توجه به ارتباط ميان ادونسر، كليدتبديل، سنسورها، شيرهاي برقي، 
نقشه شماتيك سيستم الكتريكي اين . ه استسيم موتور و دسته سيم پشت آمپر و دسته سيم اصلي صورت گرفت

  .خودروها در ادامه آورده شده است
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معرفي مدارات الكتريكي: 2فصل 
  :سيگنالهاي ورودي و خروجي سيستم انژكتوري مورد استفاده به شرح ذيل مي باشند

  :سيگنالهاي ورودي
، زمان پاشش انژكتورهاي بنزين را به عنوان مبنا در نظر گرفته و سيستم گاز: سيگنال فعاليت انژكتورهاي بنزين

  .از روي آن زمان پاشش انژكتورهاي گاز را تعيين مي كند
عالوه بر سيگنال انژكتورهاي بنزين، سيگنال دور موتور از اهميت خاصي براي ): RPM(سيگنال دور موتور 
  .خودرو به كار مي رود

  :ين دما براي اين موارد به كار مي رودا: دماي مايع سيستم خنك كننده
  كنترل تبديل بنزين به گاز

  تصحيح زمان پاشش انژكتورگاز
اين دما بر غلظت و انرژي حجمي گاز . اين دما براي تنظيم زمان پاشش استفاده مي شود: سيگنال دماي گاز

  .تاثيرگذار است
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

  .آن نيز كاهش مي يابد همزمان با كاهش فشار گاز، حجم و انرژي حجمي: سيگنال فشارگاز
  )اتمام گاز و يا مسدود شدن مسير. (ضمناً اين سيگنال تعيين كننده زمان بازگشت به بنزين را تعيين مي كند

همچنين ميزان گاز موجود در مخزن . اين سنسور نشان دهنده ميزان گاز موجود در مخزن مي باشد: مبدل فشار
  .ارسال مي گردد) ه در كليد تبديل تعبيه شدهك(توسط اين سنسور به نمايشگر ميزان سوخت 

  :سيگنالهاي خروجي
سيگنال انژكتورهاي گاز؛ زمان اين سيگنال، همانطور كه پيش از اين ذكر شد، از زمان انژكتورهاي بنزين 

  .محاسبه شده و براي فعاليت انژكتورهاي گاز به كار مي رود
گوالتور و براي قطع و وصل گاز فشار قوي نصب گرديده شيربرقي بر روي ر: فعال يا غيرفعال نمودن شيربرقي

  .است
  :نمايشگر موارد زير را نشان مي دهد/ مجموعه كليد تبديل: نمايشگر/ كليد تبديل

  .نوع سوختي كه در حال استفاده است
  ميزان گاز موجود در مخزن
  سيگنالهاي هشدار دهنده

  :براي موارد زير به كار مي رود سيگنالهاي عيب يابي؛ دستگاه و يا نرم افزار عيب ياب
  گاز ECUبرنامه ريزي 

  عيب يابي خودرو
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  بازو بست قطعات :٣فصل
  مخزن گاز  پوشبازو بست در
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

  باز كردن
 پيچ هاي در گاز را باز كنيد  - 1

 در پوش را جدا كنيد  - 2

  بستن
 درپوش را در محل خود قرار دهيد - 1

 ئن شويد خارهاي مشخص شده باممط - 2

 . در جاي خود قرار داشته باشد  Aحرف 

 پيچ هاي در پوش را با گشتاور زير محكم كنيد  - 3

 نيوتن متر 10تا  B 7پيچ نوع 

  نيوتن متر  6تا C 4پيچ نوع 
  با و بست مخزن گاز 

  باز كردن 
 درپوش مخزن را باز كنيد - 1

 لوله هاي ارتباطي بين مخازن و شير پركن به مخزن - 2

 .موارد ايمني باز كنيد و مخزن به موتور را با رعايت  
 .پيچ هاي كمربند نگهدارنده مخزن را باز كنيد - 3
 آهن رباي مخازن را بوسيله ابزار مخصوص  - 4

 از محل خود   21202001درآورنده مخزن با كد اختصاصي 

  .خارج نمائيد
  بستن

 .مخزن را در محل خود قرار دهيد - 1
 .كمربند نگهدارنده در در محل خود قرار دهيد - 2
  22تا 18چ كمربند نگهدارنده را با گشتاور پي - 3

 نيوتن متر محكم كنيد

 5/23لوله ارتباطي بين دو مخزن را با گشتاور  - 4

  نيوتن متر سفت كنيد6/28تا  
  
  

١

٢
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

  33تا 27 لوله مخزن به شير پركن را با گشتاور - 5
  نيوتن متر محكم كنيد 

 نيوتن 33تا  27لوله مخزن تا موتور را با گشتاور  - 6

  د متر سفت كني

  .درپوش مخزن را ببنديد- 7
  بازو بست كمربند نگهدارنده مخزن از روي شاسي

  باز كردن
 خودرو را روي جك قرار دهيد - 1

 .در پوش مخزن را باز كنيد  - 2
 لوله هاي ارتباطي مخزن را باز كنيد  - 3

 كمربند نگهدارنده مخزن را باز كيند  - 4

 و بوسيلهمخزن را از محل خود جدا كنيد  - 5

 آهنربائي از محل خود خارجابزار مخصوص 

  .نمائيد 
  .خودرو را توسط جك باال ببريد - 6
 مهره اتصال كمربند برروي شاسي  - 7

 خودرو را باز كنيد 

 .كمربند نگهدارنده را جدا كنيد  - 8

  بستن 
 كمربند نگهدارنده را در محل خود قرار دهيد - 1

 مهره اتصال كمربنده به شاسي را با گشتاور - 2

  سفت كنيد نيتوتن متر  5/16تا  5/13
  خودرو را از روي جك پائين آوريد 

 .مخزن را در محل خود نصب كنيد  - 3
 .نگهدارنده مخزن را ببنديد - 4
 .لوله هاي ارتباطي مخزن را ببنديد - 5
  .درپوش مخزن را ببنديد - 6

  بازو بست ريل سوخت گاز 

٣
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

  بازكردن
 بابست شيلنگ اتصال ريل سوخت به منيفولد را  - 1

  بازكردن بست با كد اختصاصياستفاده از ابزار مخصوص  
 باز كنيد  24417002 

 كانكتور الكتريكي ريل سوخت را باز كنيد  - 2

 .ريل سوخت را باز كنيد براكت نصب پيچ هاي  - 3

  بستن
 ريل سوخت را در محل خود قرار دهيد - 1

 5/21تا  16ريل سوخت را با گشتاور  براكت نصبپيچ هاي - 2

   .نيوتن متر محكم كنيد 
 سوخت به منيفولد را نصب كنيد  بست شيلنگ اتصال ريل - 3

 .كانكتور ريل سوخت را متصل كنيد  - 4
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :روش باز كردن رگوالتور 
  ببنديد24503029با استفاده از ابزار مخصوص شير سر مخزن را  -1

٢ 
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

  خودرو را روشن نمائيد وروي سيستم گاز  -2
  .تا گاز داخل لوله هاي پر فشار كاهش يابد .قرار دهيد

  د يلوله ورودي از مخزن به رگوالتور را باز كن -3
  شيلنگ كم فشار بين رگوالتور با ريل سوخت را جدا كنيد  -4
  شيلنگ هاي ورودي و خروجي آب را باز كنيد  -5
  .رگوالتور به بدنه خودرو را باز كنيدنگهدارنده پيچ هاي اتصال  -6
  .رگوالتور را جدا كنيد  -7
  

  :روش بستن رگوالتور 
 .بستن رگوالتور عكس مراحل باز نمودن آن مي باشد روش -1
 .بعد از بستن قطعات نسبت به تست نشت يابي گاز بوسيله تجهيز تست نشتي اقدام گردد -2

  پس از نصب رگوالتور و بستن كليه شيلنگ ها الزم است نسبت به هواگيري سيستم خنك كاري خودرو و: توجه
  .خ و آب اقدام گردددر صورت لزوم اضافه نمودن ضدي 

  نيوتن متر است   7تا6گشتاور پيچ هاي اتصال نگهدارنده رگوالتور به بدنه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  

  
  
  
  
  
  

   باز و بست فيلتر گاز

  باز كردن
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

 شيلنگ هاي مرتبط به فيلتر  )1(بست هاي - 1

 باز كنيد  24417002را با استفاده از ابزار  گاز

 شيلنگ هاي را جدا كنيد  - 2

  بستن
 به فيلتر گاز متصل كنيد  شيلنگ را - 1

  24417002به كمك ابزار بست شيلنگ ها را  - 2
 نصب كنيد 

  برروي فيلتر عالمت فلش وجود دارد كه مسير گاز را: نكته 
  .نشان ميدهد لذا نصب صحيح فيلتر حائز اهميت است  

  باز و بست لوله هاي آب گرم 
  باز كردن

  )1(بست پيچي شيلنگ هاي رفت و برگشت آب گرم - 1
  را باز كنيد 
  شيلنگ ها را از محل اتصال جدا كنيد  - 2

  بستن
  شيلنگ ها را در محل خود قرار دهيد  - 1
  .بست  هاي پيچي را بررسي شيلنگ سفت كنيد  - 2
  .محل اتصال شيلنگ را از لحاظ نشتي بررسي كنيد  - 3
  .هواگيري سيستم خنك كننده موتور را انجام دهيد  - 4

  ار قويباز و بست لوله هاي فش
  باز كردن

  خودرو را روي جك قرار دهيد - 1
  .شير سرمخزن را ببنديد- 2
   از رويخودرو را روشن كرده وسيستم گاز را فعال كنيد تا خودرو - 3

  خارج گرددسيستم گاز 
  مهره اتصال لوله خروجي از مخزن را با احتياط باز كنيد  - 4
  مهره اتصال لوله به رگوالتور را باز كنيد - 5
  . ا باال ببريدجك ر- 6
  .لوله را از محل خود خارج كنيد - 5

  بستن
  خودرو را روي جك قرار دهيد  - 1
  لوله را در محل خود قرار دهيد  - 2
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

  جك را پائين آوريد  - 3
  شير سر مخزن با گشتاور    بهرگوالتور ازمهره هاي اتصال لوله  - 4

  .نيوتن متر سفت كنيد33تا  27
  تست نشتي را انجام دهيد - 5
  

  باز و بست شير پركن 
  باز كردن

  درپوش مخزن گاز را باز كنيد  - 1
  .ببنديد 24503029با ابزار مخصوص  شير سر مخزن را- 2 
  مهره لوله اتصال شير سر مخرن به شير پركن را با - 3

  . احتياط باز كنيد
  درپوش محفظه بار را باز كنيد- 4
  ن را با مهره لوله اتصال شير پركن به شير سر مخز - 5

  .احتياط باز كنيد 
  24503021به شماره با استفاده از ابزار مخصوص  - 6
  .شير پركن را باز كنيد  
  .شير پر كن را خارج نمائيد - 7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بستن 
  .شير پركن را در محل خود قرار دهيد  - 1

 

به شير سر مخزنلوله فشارمتصل

 

 محل اتصال لوله به شير پركن 

 محل اتصال لوله به شير سر مخزن 
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  مجموعه شير24503021 هبا استفاده از ابزار مخصوص به شمار- 2
  شتاور  نيوتن متر سفت كنيد پركن را با گ 
    33تا  27مهره لوله اتصال شير پركن به شير سر مخزن را با گشتاور - 3
  نيوتن متر محكم كنيد   
  27مهره لوله اتصال شير سر مخرن به شير پركن را با گشتاور - 4
   33تا  

  نيوتن متر محكم كنيد     
   .شير سر مخزن را باز كنيد - 5
  . ام دهيد تست نشتي را انج - 6
  درپوش محفظه گاز را ببنديد - 7
  درپوش محفظه بار بار محكم كنيد  - 8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نکات ايمنی کلی: ۴فصل 
در هنگام بازنمودن لوله ها بايد دقت شود كه حتماً شيرهاي مخازن بسته بوده و گاز داخل لوله ها نيز تخليه 

، لوله بشدت از جاي خود خارج شده و باعث صدمات شديد به در غير اينصورت با بازكردن مهره. شده باشد
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

با توجه به فشار كاري باالي اين لوله و اتصاالت، در هنگام تعويض آنها، بهيچ عنوان از . كارگر مربوطه خواهد شد
  .انواع مشابه كه فشاركاري و مشخصات آن مناسب نيست استفاده نكنيد

را با روشن كردن ) و مسير سوخت رساني(وي، حتماً گاز داخل مخزن پيش از باز نمودن اتصاالت فشارق :نكته
  .موتور و كاركردن خودرو با گاز، به صورت كامل تخليه نماييد

هيچگونه حرارت مستقيم از قبيل شعله، سشوارهاي رايج در .از دستكاري مخزن و اجزا آن جداً خودداري كنيد
كه قرار شد عمل نقاشي در كوره رنگ انجام گيرد، حتماً بايد  در صورتي.نبايد به مخزن اعمال شود... نقاشي و

اين عمل حتماً توسط .مخزن از روي خودرو جدا شود و پس از پايان كار مجدداً در محل خود نصب گردد
ضدجرقه استفاده ) كليد، پريز، تهويه، روشنايي(در كارگاه از تجهيزات الكتريكي .نمايندگي مجاز صورت گيرد

سطح زمين با سنگريزه هاي با تخلل باال فرش نشده .ارگاه از سطوح احاطه كننده پايين تر نباشدكف ك.نماييد
  .است

كف كارگاه و هر قسمت بيروني مرتبط با آن هيچگونه حفره، چاهك زيرزمين يا چاه بدون سيستم تهويه نداشته 
تهويه دائمي براي چال وجود در تعميرگاه، سيستم ) يا محلي مشابه آن(در صورت وجود چال سرويس . باشد

  :مشخصات سيستم تهويه عبارتست از. داشته باشد
  ليتر بر ثانيه به ازاي هر خودرو  500محدوده فضاي كارگاه بايد به سيستم تهويه اي با ظرفيت حداقل

 ).مگر آنكه كارگاه به شرايط ويژه تهويه طبيعي مجهز باشد. (مجهز گردد

 ليتر بر  1000ويه مكانيكي يا الكتريكي ضد حريق با ظرفيت حداقل هر چال سرويس بايد به سيستم ته
 .ثانيه مجهز شود

  متر بر ثانيه كمتر باشد 5سرعت جريان هوا درون هر مجراي خروجي سيستم تهويه نبايد از. 

 محل و جهت ورودي و خروجي هواكشها بايد طوري باشد كه آلودگي و خطر را به حداقل برساند. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ستور العمل ايمني خودرو هاي دوگانه سوز د:۵فصل
ار می   : توجه از ک ه دقت از           وقتی که به روی سيستم پرفشار گ د و ب ی توجه فرمايي ه نکات ايمن ا ب د حتم کني

  .نحوه باز و بست قطعات پيروی نماييد
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

رادی می   : نکته مهم ه دوره مربوطه را           فقط اف د ک ه سوز فعاليت نماين تم دوگان ه روی سيس د ب ده  توانن گذران
  .باشند

  
  نکات ايمنی -١
ام          هر نوع فعاليت بر روی سيستم گاز خودرو می  -١-١ ه مناسبی داشته باشد انج ه تهوي بايست در جايی ک

  .گيرد
  .مطمئن باشيد که لباس تکنيسين فاقد مواد مصنوعی باشد تا ايجاد جرقه حاصل از الکتريسيته ساکن نکند

تم پرفشار در صورت     ا پوست می    گاز خروجی از سيس ر        تماس ب ديد پوست در اث د سبب سوختگی ش توان
  .زدگی شود يخ

تفاده        از پرفشار اس وگيری از خطر سرمازدگی گ آن نکته مهمی است که از دستکش کار و عينک برای جل
  . شود

م       وقتی که بر روی سيستم گاز کار می دار پرفشار را ک د و فشار م کنيد حتما شير دستی مخزن گاز را ببندي
  .يدنماي
از        : نکته ا از ب د ت شير دستی سرمخزن را برای اطمينان توسط بست پالستيکی در موقعيت بسته محکم کني

  .شدن آن جلوگيری به عمل آيد
تفاده از اسپری نشت         ا اس از کردن اتصاالت ب ان ب اب   در زم ا آب صابون محل     (Loctite 7100 type)ي ي

  .رل باشداتصاالت را اسپری زده تا دبی گاز خروجی تحت کنت
  .باشد نزديک نکنيد هرگز صورت خود را به اتصاالت که در حال باز شدن می: نکته مهم
م ه مه نهاد می: نکت اه، کپسولهای آتش پيش ه در کارگ ردد ک انی  گ داکثر (نش وگرمی ۶ح وع ) کيل ا  BCاز ن ي

ABC در دسترس باشيد.  
  :د زير باشدمطمئن باشيد محيط کار شما در زمان کار روی خودرو دور از موار

  ساعت داراي آوارتز
  جرقه
  شعله

  )ته سيگار(شعله آرام 
  موبايل

م ه مه ه سوراخ: نکت از، هم تم گ ات سيس ردن قطع از ک ان ب ده در زم از ش ه ب ايی ک ورکن،  ه د را توسط ک ان
  .بپوشانيد

  .در زمان بستن اتصاالت، بررسی کنيد که همه اتصاالت سالم و تميز باشد
  .را در زمانی که تحت فشار گاز هستند سفت نکنيدهرگز اتصاالت : نکته مهم
بايست تعويض    شود نبايد تعمير شود بلکه می  هر قطعه ايراددار که در قسمت پرفشار استفاده می: نکته مهم

  .بايست تعويض گردد بعد از بستن اتصاالت در صورت نشتی می. گردد
  .تميز نکنيد) اک کنندهپ(هيچگاه قطعات موتور را توسط باد پرفشار يا مواد شوينده 

  صافکاری -٢-١
ودرو    ه خ رروی بدن ردن ب رم ک دامات گ رای اق ان، اج وره پخت رنگ  (در زم کاری، ک کاری، برش جوش

  .، بايستی تا حد ممکن با رعايت اقدامات ايمنی انجام شود...)و
ی به اتصاالت و  ای نبايست گونه شعله هيچ. قبل از هرگونه عمل جوشکاری قطعات سيستم گاز را ايمن نماييد

  .های سيستم گاز يا مخزن نزديک شود لوله
ه  ارت است          نکاتی که بايد در زمان قرار دادن خودرو دوگان وره رنگ در نظر گرفت عب سوز در داخل ک

  :از
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

  .باشد C°65دمای داخل کوره رنگ نبايد بيش از 
  .دقيقه باشد ٣٠مخزن گاز نبايد در معرض گرمای فوق بيشتر از 

ا می      اگر ا: توجه از از روی     مکان رعايت شرايط فوق بطور کامل وجود نداشته باشد حتم بايست مخزن گ
  .خودرو باز شود

  
  کار روی مخزن گاز -٣-١

  .تواند از روی خودرو باز شود حتی وقتی که مخزن پر باشد مخزن گاز می
  .ها را خالی نماييد قبل از باز کردن مخزن حتما گاز داخل لوله

  يک جک يا جرثقيل بلند کنيد و  ٢١٢٠٢٠٠١ستفاده از ابزار آهن ربا با کد اختصاصی با امخزن گاز را 
  .به تنهايی اقدام به باز و بست مخزن ننماييد

  .هرگز مخزن را خراشيده نکنيد: نکته مهم
  :در هنگام باز و بست مخزن دقت نماييد

  .مخزن گاز روی زمين نيفتد
  .غلتانيدبرای جابجايی مخزن گاز، آنرا روی زمين ن

  .مخزن را روی زمين نکشيد
ا مجاری شير را توسط درپوش         از شد حتم ين   ) کورکن (وقتی که مخزن از روی خودرو ب انيد همچن بپوش

  .شير دستی شير سرمخزن را برای ايمنی بيشتر توسط بست پالستيکی ببنديد
  :يک برچسب بر روی مخزن بچسبانيد که عبارت زير روی آن نوشته شده باشد

  »باشد حاوی گاز تحت فشار می CNGگاز  مخزن«
ز می       وا آن مناسب است و محيط آن تمي د    مخزن را در جايی که تهويه ه داری نمايي ممکن است   . باشد نگه

اران و برف        ا ب اب ي تقيم آفت ور مس مخزن را در محيط آزاد انبار نماييد در اين صورت آنرا بپوشانيد تا از ن
  .در امان بماند
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  وانت آريسان : نوع خودرو سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

  :گاز به مقدار زياد مشاهده شودزمانيکه نشتی  -٢
وی    . (بايست به اجبار در محيط آزاد با در نظر گرفتن نکات ايمنی زير انجام گيرد اين عمل می ا احساس ب ب

  )گاز
  .هيچ گونه شعله يا جرقه ايجاد نکنيد

  .موبايل و هر وسيله الکتريکی ديگر را خاموش نماييد
  .)يچه خروجی هوا را باز نماييدها و در درها و پنجره(هوا را تهويه نماييد 

  .شير سرمخزن را ببنديد
  .)اگر نياز بود خودرو را هل دهيد. (خودرو را در هوای آزاد و دور از ساختمان قرار دهيد

  سوئيچ خودرو بسته باشد
  .قطب منفی باتری را جدا نماييد

  .موکت تزيينی روی مخزن را باز نماييد
  .)دربهای خودرو را باز نماييد(ييد هوای داخل اتاق خودرو را تهويه نما

  .محل نشتی را پيدا نماييد
رار        : نکته مهم ورد نظر در آن ق ه خودرو م ی ک در صورتيکه کنترل نشتی از دست شما خارج شد از محل

  .نشانی تماس بگيريد دارد خارج شده و فورًا با آتش
  :زمانی که خودرو گازسوز آتش بگيرد -٣

  .به آتش نشانی تماس بگيريد
ا کپسول آتش       باشد و می اگر نشتی گاز قابل کنترل می رد فقط ب ودری     توان آن را متوقف ک وع پ نشانی از ن

  .)اگر خطر انفجار گاز غير مشتعل وجود داشته باشد. (آتش را خاموش کنيد
  .نشانی باشيد توانيد آتش را خاموش کنيد افراد را از محيط دور کرده و منتظر آتش اگر نمی

  .ا توسط آب پرفشار خنک نگهداريدمخزن گاز ر
ای    شير سرمخزن مجهز به فيوز حرارتی می: نکته ه در دم از      ذوب می  C°10±100باشد ک ا فشار گ شود ت

  .داخل مخزن کم شده و خطر انفجار مخزن را از بين ببرد

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 
 
 

 23

  يسانآروانت : رونوع خود سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

  :بايست انجام داد اقداماتي كه قبل از انجام هر كاري مي - ۴
  :مدار پرفشار كم كنيد فشار گاز را مطابق روش زير از

  .موتور را روشن نماييد
  .كليد تبديل را در حالت گاز قرار دهيد

  )در جهت عقربه ساعت(شير سرمخزن را ببنديد 
  .قرار دهيد 3000rpmدور موتور را در محدوده 

  منتظر باشيد تا موتور بطور اتوماتيك بر روي سيستم بنزين برود
  .روشن شود CNGيا چراغ اخطار  

  .ور را خاموش كنيدموت
  .قطبهاي منفي و مثبت باتري را جدا نماييد

  
  :بايست انجام داد اقداماتي كه بعد از هر تعمير مي - 5

  پس از هر اقدامي، همه اتصاالت را از نظر نشتي بررسي نماييد
  ياب  اسپري نشت(ياب انجام دهيد  اين كار را توسط اسپري نشت 

  )Loctite 7100مدل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 
 
 

 24

  يسانآروانت : رونوع خود سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

 ابزار مخصوص ليست
 

 رديف

کد 

اختصاصی 

  پدر

کد 

اختصاصی 

  فرزند

  شکل  شرح  کد سازنده

1  21202001  21202001  FPLMS300 

آهن رباي درآورنده 

    مخزن گاز

2  24503029  24503029 24503029  

آچار بازوبست 

مدل CNGشيرمخزن

OMBآلفادو    

3  24503040  24503040  1058-1/9007S‐1   اينچ 1 اينچ به 2/1رابط 

  

4  24417002  24417002  L.0172Z 

انبرمخصوص بازكردن 

    شيلنگ  بست

5  24503021  24503021  03020027 

آچار بكس شيرپركن 

    مخزن گازسوز
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  يسانآروانت : رونوع خود سيستم خودرو هاي دوگانه سوز:عنوان

 رديف

كد 

اختصاصي 

  پدر

كد

اختصاصي 

  فرزند

  شكل  شرح  كد سازنده

1  24803029  ------  ------  IKCO_DIAG  

 

 

www.CarGarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/



