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 بسمه تعالي

 
 

 پيكان و آردي
 ني و جرقهسيستم سوخت رسا

SAGEM SL96 
& 

SAGEM S2000 
 

  پيشگفتار 
كتاب سيستم سوخت رساني وجرقه خودرو  پيكان اين امكان را براي متخصصان فن فراهم مي نمايد 

كه بتوانند در هر مرحله از عمليات تعميراتي ، نگهداري ، كار را به صورت صحيح و اصولي به انجام 

 . برسانند

. اب تعميراتي و آموزشي مورد استفاده مربيان و تكنسين ها قرار مي گيردكتاب مذكور بعنوان يك كت

تا با ارائه خدمات آموزشي و خدمات تعميراتي استاندارد، در جلب نظر مساعد و كسب رضايت 

 . مشتري توفيق يابند

ادارة پلتفرم خودروهاي داخلي زير مجموعه اداره كل مهندسي از مديريت فني مهندسي حق ايجاد 

 . ييرات در اين كتاب را بدون اطالع قبلي براي خود محفوظ مي داندتغ
 

 

 شركت ايران خودرو

 معاونت سازمان فروش و خدمات پس از فروش 

 اداره كل مهندسي 
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 )اداره مهندسي پلتفرم خودروهاي داخلي( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
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 جدول تشريح سيستم سوخت رساني و جرقه
 

 قطعات متعلق به گروه گروه
 
 

 
 
 
 
 

 سيستم سوخت رساني

 مجموعه باك بنزين 
 پمپ بنرين برقي 

 فيلتر بنزين 
 ) گالري اصلي سوخت( ريل سوخت 

 رگوالتور فشار بنزين 
 بست ها و لوله هاي مسير سوخت رساني 

 انژكتور 
 بست انژكتور 

 
 

 سيستم هوارساني 

 لوله هاي هواي ورودي به موتور 
 فيلتر هوا 

 بست لوله ها 
 دريچه گاز محفظه 

 منيفولد هواي ورودي 
 
 

 سيستم جرقه 

 كويل دوبل 
 شمع ها 

 وايرهاي شمع 
 
 
 
 

 كنترل سونيت 
 سنسورها عملگرها 

 (ECU)كنترل يونيت سيستم سوخت رساني و جرقه 
 دسته سيم موتور 

 ) سنسور موقعيت ميل لنگ( سنسور دور موتور 
 سنسور دماي هواي ورودي به منيفولد هوا 

 )سنسور دماي آب( دماي مايع خنك كننده موتور سنسور 
 سنسور فشار هواي ورودي به منيفولد هوا 

 سنسور سرعت خودرو 
 ) عملگر( سوئيچ اينرسي 

 ) عملگر( رله دوبل 
 ) سنسور–عملگر  ( COپتانسيومتر 

 )  سنسور-عملگر( پتانسيومتر دريچه گاز 
 )عملگر) (موتور مرحله اي( استپرموتور 
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 شماتيكي سيستم سوخت رساني وجرقهنمودار 
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 نمودار شماتيكي ارتباط اجزاء سيستم سوخت رساني و جرقه با يكديگر
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 بخش اول

 معرفي اجزاء سيستم
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 پمپ بنزين برقي 
پمپ بنزين در زير كف اتاق، سمت راست خودرو 

ته است نزديك به باك بنزين و خارج آن قرار گرف

فشار پمپ بنزين از فشار مورد نياز سيستم سوخت 

رساني بيشتر است تا در صورت افزايش مصرف 

سوخت بدليل سرعت خودرو، موتور با كمپرسور 

مسير خروجي اين پنپ مجهز به . بنزين مواجه نشود

يك سوپاپ يكطرفه است تا در زمان بسته بودن 

ند و سوئيچ اصلي ، فشار بنزين در مسير ثابت بما

اين پمپ بنزين در دو نوع مختلف موجود . افت نكند

مي باشد كه برروي خودرو پيكان نصب گرديده 

 . است

 خارج  -1

 داخل مخزن سوخت همراه با شناور  -2

  ريل سوخت
ريل سوخت در مركز موتور و برروي قسمت قوسي 
شكل منيفولد هواي ورودي در نزديكي سرسيلندر 

هار انژكتور، اين ريل داراي چ. واقع شده است
رگوالتور فشار سوخت و همچنين بست هاي 

ريل . نگهدارنده آنها را در خود جاي داده است
سوخت با استفاده از پيچ به روي منيفولد هواي 

هر دو لوله رفت و . ورودي نصب گرديده است
. برگشت در يك سمت ريل سوخت قرار گرفته اند
وله لوله از رفت از كنار وارد ريل سوخت شود و ل

 . برگشت سوخت از مركز ريل سوخت خارج مي شود
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  رگوالتور فشار سوخت 
وظيفه اين قطعه، ثابت نگهداشتن فشار بنزين در ريل 

بنابر اين بطور پيوسته ، سوخت با . سوخت مي باشد
فشار ثابت پشت انژكتورها قرار دارد و در شرايط 

 بار در 3,5دوره اي مختلف، بنزين با فشار حداكثر 
 . ير وجود داردمس

كه . همچنين يك سوپاپ يكطرفه در مسير آن قرار دارد
هنگام خاموش بودن پمپ بنزين از برگشت سوخت به 

اين مساله باعث . باك و افت فشار جلوگيري مي كند
بهتر روشن شدن موتور و همچنين جلوگيري از ايجاد 

 . قفل گازي در موتور مي شود
 

 فيلتر بنزين 
ر كف اتاق خودرو و نزديك به پمپ فيلتر بنزين ، زي

سوخت از اين فيلتر گذشته و . بنزين واقع شده است 
ذرات اضافي موجود در آنگرفته مي شود كه در واقع 

يك صافي . اولين كار براي محافظت از انژكتورها است
 . ذرات بزرگتر نيز در داخل باك بنزين قرار گرفته است

يد مورد صافي بنزين به هيچ عنوان نبا: توجه
اتصال فيلتر بنزين به ريل . روغنكاري قرار گيرد

سوخت و همچنين ريل سوخت به مسير برگشت 
پذير و يك سوخت، از طريق لوله هاي الستيكي انعطاف 

 . بست فلزي صورت مي پذيرد
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 انژكتورها 
انژكتورها يك وسيله الكترومكانيكي است كه به 

ياز موتور منظور تنظيم ميزان سوخت متناسب با ن

و همچنين فراهم كردن شرايط كاركرد مطلوب در 

. يك سيستم تزريق خودرو طراحي گرديده است 

چهار انژكتور بين ريل سوخت و منيفولد هواي 

هر انژكتور بين ريل . ورودي واقع شده است

. سوخت و منيفولد هواي ورودي واقع شده است

هر انژكتور شامل يك سيم پيچ است كه باعث 

سوزن داخلي شده و با عبور سوخت از كنار سوزن، بنزين به صورت پودر به داخل حركت 

انژكتورها به صورت نيمه ترتيبي و به صورت دوتا . هواي ورودي به هر سيلندر تزريق مي شود

  ) 3و2 – 4و1( دوتا پاشش مي كنند 

ECUو . ص كرد براساس سيگنال ارسالي از سنسور دور موتور زمان عمل انژكتورها را مشخ

همچنين با .  ، باعث فعال شدن انژكتورها و پاشش سخت مي گردد2و1با بدنه كردن پايه هاي 

، حجم سوخت تزريقي را ) عرض پالس( كنترل مدت زمان باز بودن انژكتورها در يك سيكل 

انژكتورها توسط اورينگ هايي كه در انتهاي آنها قرار دارند آب بندي شده و با . كنترل ميكند

الزم به ذكر است كه سوخت بصورت ذرات پودر . ستفاده از بست در جايگاهشان قرار گرفته اندا

 .  درجه از  انژكتور خارج مي شود10و با زاويه 
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  دريچه گاز 

دريچه گاز بوسيله يك كابل و بادامك كه صفحه 

متحرك موجود در دريچه گاز را به حركت در مي 

ريچه گاز يك عدد به روي د. آورند، كار مي كند 

پتانسيومتر به منظور اندازه گيري زاويه دريچه 

گاز و هچنين آن تغيير ميزان جريان هواي عبوري 

 . در دور آرام است، نصب گرديده است

 
 
 
 

 منيفولد هواي ورودي 
منيفولد هواي ورودي مجموعه اي است متشكل 

از ريل سوخت، انژكتورها و دريچه گاز كه به 

خلوط سوخت وهوا به سر منظور ارسال م

اين منيفولد طوري . سيلندر طراحي شده است 

طراحي شده است كه مي تواند توانايي مقاومت 

 . در برابر سياالت در دماهاي باال را داشته باشد
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 ) استپرموتور( موتورمرحله اي 
اين قطعه برروي محفظه دريچه گاز نصب شده  و 

.  مي شود كنترل ECUبه صورت الكتريكي توسط 

موتور مرحله اي، جريان هواي ورودي به موتور را 

 . در حاالت زير كنترل مي كند

ـ بازكردن مسير هواي اضافي هنگام سرد بودن 

 موتور 

ـ متعادل كردن دور آرام با در نظر گرفتن دما، بار 

 و عمر موتور 

 ) مانند روشن كردن كولر( بهينه كردن حالتهاي گذراي موتور

 عداد پله ها يا مرحله ها درشرايط مختلف كاري موتور و بازگشت سريع به حالت دور آرام با تغيير ت

) با تغذيه هاي معكوس( اين قطعات شامل يك سوزن، روتور، مغناطيسي هستند ودو عدد سيم پيچ 

 را به حركت خطي در راستاي  ECU ولتي ارسال توسط 12موتور مرحله اي پالس هاي . مي باشد

 .  موتور مرحله اي تبديل كرده تا مقدار جريان هواي اضافي را تنظيم كندمحور طولي

اتصال موتور .  است 0,04mm مرحله دارد كه هر مرحله آن 200 بوده و  8mmكورس حركتي آن 

 سيم B,C  سيم پيچ اوليه و پايه هاي A,Dمرحله اي از طريق سوكت چهارپايه مي باشد كه پايه هاي 

 . پيچ ثانويه مي باشد

 

 .از اعمال ولتاژ مستقيم به پايه هاي استپرموتور جداً خودداري نمائيد: اخطار 
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 سيستم جرقه 
ECU يا واحد كنترل الكترونيكي سيستم سوخت رساني و جرقه، زمان بهينه جرقه را براساس 

 . سيگنالهاي دريافتي از  سنسورهاي زير مشخص مي كند

 ت ميل لنگدور موتور و وضعي: سنسور دور موتور -1

 بار موتور: سنسور فشار هوا -2

 دماي موتور : سنسور دماي آب -3

 پدال گاز : پتانسيومتر دريچه گاز -4

 دماي ورودي: سنسور دماي هوا -5

در سيستمهاي انژكتوري از آوانس خالئي و وزنه اي استفاده نمي شود و آوانس تنها توسط 

ECUكنترل مي شود  . 

 

 

 وايرهاي شمع 
م انعطاف پذير با مقاومت اين وايرها ، از سست

 . الكتريكي كم ساخته شده اند

وايرهاي شمع براي ايجاد ارتباط و ارسال جريان 

از كويل به شمع ها و مشتعل كردن سوخت 

 . موجود در سيلندر مورد استفاده قرار مي گيرند
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 كويل دوبل 
كويل روي يك پايه و برروي بلوك سيلندر قرار 

راي تامين برق مورد نياز كويل ب. گرفته است

شمع ها مورد استفاده قرار مي گيرند و شامل 

چهار واير است كه از طريق دو كويل داخلي به 

شمع ها به طور همزمان در . شمع ها متصل اند 

دوسيلندر كه درمراحل احتراق وتخليه قرار دارند 

  ECUعمل مي كنند، يعني با وجود اينكه 

 شارژ مغناطيسي ECU. رحله احتراق است، عمل فوق انجام مي پذيرد نمي داند كدام سيلندر در م

 .كويل و همچنين زمان دقيق عمل جرقه زني را مورد كنترل قرار مي دهد

 

 

  (ECU)واحد كنترل الكترونيكي 
اين قطعه يك كامپيوتر كوچك است كه ميتواند به 

كمك اطالعاتي كه به صورت زنده وهمزمان از 

مي گيرد به فرمان برهاي سنسورهاي وابسته 

نصب شده برروي موتور فرمان دهد تا از اين 

طريق، زمان ومدت پاشش سوخت، زمان جرقه و 

فراهم سازي شرايط مناسب براي ايجاد بهترين 

 . احتراق را در داخل سيلندر ها تامين مي كند

 ) توسط موتور مرحله اي( دور آرام موتور  -

 ) ه دوبلتوسط كنترل رل( تغذيه ساير قطعات -
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 ) توسط پمپ بنزين( ارسال بنزين  -

 محدود كردن دور موتور در صورت افزايش غير مجاز آن  -

 عيب يابي خودكار سيستم  -

- ECUبر اساس پارامترهاي زير وظايفش را انجام مي دهد  . 

 )توسط سنسور دماي مايع خنك كننده موتور(  دماي موتور - -

 ) دما و فشارتوسط سنسورهاي (وزن هواي ورودي به موتور  -

 ) هواي ورودي و سنسور دور موتور وسنسور پتانسيومتر دريچه گاز -

 ) توسط سنسور فشار هواي ورودي( فشار هواي ورودي  -

 ) توسط سنسور دور موتور( دور موتور وموقعيت پيستونها  -

 دور بيش از – دور آرام يا در حال حركت –شرايط كاركرد موتور مانند لحظه استارت زدن  -

 ...تور و حد مو

 ) پتانسيومتر دريچه گاز و سنسور سرعت خودرو-توسط سنسور دور موتور(  -

 ) توسط پتانسيومتر تنظيم كننده( نسبت مخلوط سوخت و هوا  -

 ولتاژ باطري  -

 وضعيت سيستم كولر  -

 : عبارتند ازECUمهمترين وظايف  -

 كنترل موتور مرحله اي  -

- ECUوكاهش سرعت خودرو با برداشتن  اين عمل را در زمان هاي استارت ، دور آرام 

 . ناگهاني پا از روي پدال گاز و با در نظر گرفتن پارامترهاي زير انجام مي دهد

مانند گرمكن شيشه ( عملكرد كولر و مصرف كننده ها ) دماي مايع خنك كننده( دماي موتور  -

 ...) چراغ هاي جلو و -عقب

-  
-  
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-  
 : كنترل قطعات  -

  رله دوبل - -

 سيستم كولر -

 نج موتور دور س -

 المپ عيب يابي  -

كنترل موتور مرحله اي به منظور جلوگيري از ايستادن موتور در زمان قطع ( كمپرسور كولر -

 و وصل كولر 

 پمپ بنزين برقي  -

 ارتباط با دستگاه عيب يابي  -

 

 : اصالح ميزان سوخت در زمان استارت موتور 
 و مقدار سوخت تزريق شده به دما (TDC)زمان پاشش به موقعيت پيستون نسبت به نقطه مرگ باال 

پس از استارت زدن و روشن شدن موتور، دورآرام با توجه به . و فشار هواي ورودي بستگي دارد

 . دماي مايع خنك كننده موتور تعيين مي گردد

 

 اصالح ميزان سوخت در دوره هاي مختلف 
ريق سوخت انژكتورها مدت زمان تز)  كاهش سرعت–شتاب ( در زمان تغييرات لحظه اي موتور 

 :براساس تغيير پارامترهاي زير تعيين مي شود

 ) سنسور دور موتور( دور موتور  -

 ) پتانسيومتر دريچه گاز( وضعيت دريچه گاز  -

 ) سنسور فشار هوا ( فشار هواي ورودي  -

 ) سنسور دماي مايع خنك كننده موتور( دماي مايع خنك كننده   -
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 قطع پاشش سوخت انژكتور
كاهش سرعت خودرو، هنگامي كه بطور ناگهاني فشار پا را از روي گاز برداريم، در زمان  -1

ECUپاشش انژكتورها را به داليل زير قطع مي كند  : 

 كاهش گازهاي آالينده خروجي اگزوز  -

 پاشش 5500ـ براي جلوگيري از افزايش بيش از حد دور موتور تقريباً در دور موتور 2

 . انژكتورها قطع مي شود

 

 ع مجدد پاشش انژكتورها شرو
) حدود دور آرام( بعد از قطع پاشش سوخت، هنگامي كهدور موتور به مقدار مشخصي مي رسد

 . عمل پاشش مجدداً شروع مي شود تا از خاموش شدن موتور جلوگيري شود
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 ) سنسور موقعيت ميل لنگ( سنسور دور موتور 
سنسور دور موتور به روي پوستر كالچ قرار گرفته 

اين سنسور، دور موتور و موقعيت ميل لنگ را . است 
 ECUاطالعات اين سنسور توسط . معين مي نمايد

براي محاسبه پارامترهاي گوناگوني مورد استفاده قرار 
 مدت زمان -زمان پاشش سوخت: مي گيرد مانند
  زمان جرقه زني و غيره -پاشش سوخت

 
 

ل سنسور فالويل دندانه دار متصل به ميل لنگ، از مقاب
با عبوراين دندانه ها از مقابل . مغناطيسي عبور مي كند

سنسور، ميدان مغناطيسي آن تغيير كرده و ولتاژهاي 
 . متناسبي را ايجاد مي كند

عبور . به روي فاليويل دودندانه خالي وجود دارد
دندانه هاي خالي از جلوي سنسور سبب بوجود آمدن 

ي از اطالعات خروج. يك پالس شاخص مي شود
سنسور كه به شكل سيگنال الكتريكي متناوب مي باشد 
. را مي توان با اتصال يك اسيلوسكوپ مشاهده نمود

پروب اسيلوسكوپ بايد بين پايه سنسور دور موتور و 
 . بدنه متصل شود

 
 نشان مي 1000rpmشكل موج را دور : شكل مقابل 

 .  ولت مي باشند30-50دهد كه در آن پيك ولتاژ حدود 
ا مقدار دقيق آن به ميزان فاصله هوايي بين فاليول و ام

. سنسور بستگي دارد كه ثابت بوده و قابل تنظيم نيست
 براي تعيين ECUولتاژ خروجي از اين سنسور توسط 

سنسور . وضعيت موتور مورد استفاده قرار مي گيرد
دور موتورتنها سنسوري است كه خود مولد جريان 

 . حتياج نداردبرق مي باشد و به تغذيه ا
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  MAPS)سنسور  فشار هواي ورودي به منيفولد 
اين سنسور از .  منيفولد هوا نصب شده استسنسور فشار هواي ورودي به منيفولد هوا  برروي

 5نوع پيروالكتريك بوده و به يك ولتاژ تغذيه 

اين سنسور يك ولتاژ .  نياز داردDCولتي 

فولد آنالوگ متناسب با فشار هواي داخل مني

توليد مي كند و سپس آن را با ولتاژ مرجع 

 . مقايسه مي نمايد

وقتي اطالعات مربوط به فشار هواي ورودي 

با اطالعات مربوط به دور موتور تركيب شود 

هر . مي تواند تعيين كننده بار موتور باشد 

گونه تغييري در ولتاژ تغذيه ، سبب تغيير 

شكال متناسب با آن در ولتاژ خروجي و بروز ا

 . در سيستم مي شود

 

 ) مايع خنك كننده موتور( سنسور دماي آب 
اين سنسور روي هوزينگ ترموستان قرار 

داخل آن . و داراي كانكتور سه پايه است. دارد

دو عدد سنسور مجزا براي ارسال سيگنال 

. دماي مايع خنك كننده موتور تعبيه شده است

ا مقاومت متغير ب ( PTCيكي از نوع مقاومت 

  NTC و ديگري از نوع مقاومت ECUبوده و دماي آب را به ) ضريب حرارتي مثبت
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بوده ودماي آب را نشانگر دما در صفحه نشان دهنده ) مقاومت متغير با ضريب حرارتي منفي( 

  تغذيه مي شودECU ولت از طريق 5ها ارسال مي كند، اين سنسور توسط ولتاژ 

 (MATS) سنسور دماي هواي ورودي به منيفولد
اين سنسور در فضاي موجود زير منيفولد هواي 

ورودي واقع شده است و داراي سوكت  سبز رنگ 

مقاومت  ( NTCيك سنسور از نوع . مي باشد

كه ) وابسته به حرارت با ضريب حرارتي منفي

 درجه سانتي 150 تا 40محدوده كاركرد، آن بين 

ولتي، 5 پس از ارسال ولتاژ ECU. گراد است

ل متناسب با دماي هواي ورودي دريافت مي سيگنا

 MAP با استفاده از سيگنال ارسالي ECU. كند

سنسور و سنسور فوق، حجم اكسيژن موجود در 

هوا را محاسبه كرده  و ميزان پاشش سوخت را 

 . تنظيم مي كند

 

 سوئيچ اينرسي 
سوئيچ اينرسي برروي قسمت خاصي درخودرو 

 را دارد واقع )گلگير چپ( كه كمترين ارتعاشات 

 . شده است

اين سوئيچ در حالت عادي بسته است و هنگام 

وارد شدن نيروي شديد ناگهاني، مانند ضربه 

تصادف، باز شده و باعث قطع شدن مدار پمپ 

 . بنزين مي گردد با فشردن درپوش الستيكي ، سوئيچ به حالت اوليه باز مي گردد
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 پتانسيومتر دريچه گاز 
گاز بر روي محفظه دريچه گاز پتانسيومتر دريچه 

قرار گرفته است و وظيفه آن تعيين موقعيت 

ولتاژ تغذيه اين .  مي باشدECUدريچه گاز براي 

.  مي باشد ECU ولت بوده كه توسط 5سنسور 

 ولت بوده كه توسط 5ولتاژ تغذيه اين سنسور 

ECUتامين مي شود  . 

 توسط اين سنسور ECUسيگنال بازگشتي به 

 ولت متغير بوده وتابع موقعيت 5 بين صفر تا

 . دريچه گاز مي باشد
 COپتانسيومتر 

اين قطعه جهت تنظيم سوخت دور آرام موتور 

استفاده مي شود و يك مقاومت متغيير قابل تنظيم 

اين قطعه در كنار سوئيچ اينرسي قرار . مي باشد

 . گرفته است

 رله دوبل 
محل نصب رله دوبل در زير سيني فن و باالي 

 . ادياتور مي باشدر

اين رله در واقع از دو رله داخلي تشكيل شده 

 ECUرله اصلي و رله پمپ بنزين كه توسط : است

 . كنترل مي شوند

 پايه به دسته سيم اصلي متصل شده است و داراي سه مرحله عملكردي 15از طريق يك كانكتور 

 . مي باشد
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 ECU رله دوبل براي حفظ حافظه به 10 پايه  ولت از12در اين حالت يك ولتاژ : ـ سوئيچ بسته 1

 ارسال مي شود

 .  ولت ارسال مي كند12 از طريق رله دوبل ولتاژ ECUدر اين حالت : ـ سوئيچ باز 2

 . در اين حالت به طور دائم براي اجزاء فوق ولتاژ ارسال مي شود: ـ موتور روشن3

 

 سنسور سرعت خودرو 
 نصب گرديده است و يك سيگنال با فركانس متناسب اين سنسور برروي شفت خروجي گيربكس

با سرعت شفت خروجي گيربكس توليد مي 

اين سنسور براي فعال شدن به يك . نمايد

 .  ولتي نيز نياز دارد12تغذيه 

اين سنسور در هر دور گردش محور 

 پالس ارسال مي كند و بر اساس 8گيربكس 

 ، سرعت خودرو ECUپالس هاي ارسالي به 

 . مي گرددمحاسبه 

 سنسور فشار و روغن موتور 
اين سنسور برروي كانال روغن قرار دارد و 

در صورت كاهش فشار روغن در مسير، 

فعال شده و باعث روشن شدن چراغ اخطار 

. روغن در صفحه نشان دهنده ها مي شود

اين سنسور داراي يك پايه مي باشد كه فقط 

اطالعات فشار روغن را براي چراغ اخطار 

 . ن ارسال مي كندروغ
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 بخش دوم
 

 بازوبست
 اجزاء سيستم

 سوخت رساني و جرقه
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 موارد مهم هنگام كار برروي سيستم سوخت رساني 
سيستم سوخت رساني اشاره شده در اين كتاب همراه با اجزاي آن نظير پمپ بنزين، فيلتر بنزين انژكتورها، رگالتور 

در تمامي اين قطعات بنزين وجود داشته و . ز نوع نصب در خارج مي باشندتنظيم فشار سوخت و شيلنگهاي ارتباطي ا

اين فشار تا مدتي باقي خواهد . پس از خاموش كردن موتور. هنگام روشن بودن موتور اين بنزين تحت فشار مي باشد

زين به باك ماند و سوخت باقي مانده بايد با اعمال مكش مصنوعي به رگوالتور سوخت و از طريق مسير برگشت بن

 . تخليه گردد

▲ 
 

 قطب منفي باطري را جدا كنيد  -1

ظرفي در زير محل اتصالي كه جدا خواهد شد قرار دهيد ويك تكه پارچه بزرگ آماده داشته باشيد تا هر  -2

 . گونه نشتي بنزين را جذب و خشك كند

ك تكه پارچه را بدور ناگهاني فشار جلوگيري شود و ي به آرامي محلهاي اتصال را باز كرده تا آزاد شدن -3

. محل اتصال بپيچانيد تا هر گونه سوت پخش شده را جذب كند و پس از تخليه فشار، اتصال را جدا كنيد

انتهاي شيلنگ را مسدود كرده تا مقدار تلف شدن بنزين حداقل شود و از ورود مواد خارجي و آشغال 

 . بداخل سيستم سوخت رساني جلوگيري شود

چ تخليه نمي باشد در صورتيكه قصد تعميرات روي باك بنزين را داريد، باك را خالي باك بنزين داراي پي -4

 . اين عمل را مي توان بوسيله يك شيلنگ و انتقال سوخت به مخزن ديگر انجام داد. كنيد

 دقت در تميزي هنگام كار با سيستم سوخت رساني:توجه
اخل باكاز ورود آشغال و غيره به د. بسيار اهميت دارد

 . بنزين و لوله هاي بنزين جلوگيري كنيد
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Δبنابر اين نكات زير در . خالي كردن باك بنزين نياز به قطع بخشي از سيستم سوخت رساني دارد:  اخطار

 .  با اين كار مي بايست در نظر گرفته شودرابطه

اگر تجهيزات تاييد شده براي خارج كردن بخار بنزين موجود . فقط در محلي با تهويه هواي خوب كار كنيد -1

 . داريد، حتماً از آن استفاده كنيد

تماس مداوم و طوالني با بنزين ممكن است موجب خارش يا ورم . از دستكش هاي مناسب استفاده كنيد -2

 پوست گردد 

يك كپسول اطفاء حريق در كنار خود داشته باشد خطر توليدجرقه بدليل اتصال كوتاه و هنگام قطع و وصل  -3

 كردن اتصاالت مدار الكتريكي را در نظر داشته باشيد 

 . در نزديكي محل كار سيگار نكشيد -4
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 فيلتر هوا و محفظه آن 
 باز كردن 

له بست موجود در محل اتصال زانويي به لو -1

 . هواي ورودي به دريچه گاز را باز كنيد

پيچ بست بين زانويي و محفظه فيلتر هوا را نيز  -2

 . باز كنيد

  
  
دو بست را آزاد كرده و درب محفظه فيلتر هوا  -3

را در خالف جهت عقربه هاي ساعت چرخانده 

 و بيرون بكشيد 

  
  
 . فيلتر را خارج كنيد -4

 
  
و محفظه بست دور محفظه فيلتر را آزاد كرده  -5

 . را بيرون بكشيد

پيچ اتصال پايه نگهدارنده محفظه به بدنه را  -6

 باز كرده و پايه را جدا كنيد

 

 سوار كردن 
 . مراحل سوار كردن عكس مراحل ياز كردن است
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 لوله هواي ورودي به دريچه گاز 
 باز كردن 

لوله هواي گاز برگشت كارتل به منيفولد و  -1

 از را جدا كنيد رله هواي ورودي به دريچه گ

 پيچ بست لوله هوا به دريچه گاز را باز كنيد  -2

پيچ بست اتصال لوله هوا به درب سوپاپ  -3

 را باز كنيد 

 

 

 ـ پيچ بست اتصال لوله هوا به زانويي را باز كنيد 4

 لوله هوا را بيرون آوريد 

 

 

 

 

 سوار كردن
 مراحل سوار كردن عكس مراحل باز كردن است 
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 پمپ بنزين برقي 
 باز كردن 

 ـ اتصال باتري را جدا كنيد 1
 . ـ فشار سيستم بنزين را تخليه كنيد2

 . ـ خودرو را توسط  جك از زمين بلند كنيد3

 ـ اتصاالت برقي پمپ بنزين را جدا كنيد 4

ـ شيلنگ ورودي و خروجي پمپ بنزين را جدا 5
 كنيد 

 

Δشيلنگ بنزين از لحاظ پارگي و :  توجه
 ودترك خوردگي، كنترل ش

ـ بست نگهدارنده پمپ بنزين را باز كرده و آن 6
 را جدا كنيد 

Δ در صورت نشت بنزين از شيلنگ : توجه
 ورودي پمپ آن را مسدود نمائيد

 سوار كردن 
 مراحل سوار كردن عكس مراحل بازكردن است 

 فيلتر بنزين 
 باز كردن 

 ـ اتصال باتري را جدا كنيد 1
 يد ـ فشار سيستم بنزين را تخليه كن2

 ـ خودرو را توسط جك از زمين بلند كنيد 3

ـ پايه نگهدارنده فيلتر بنزين به بدنه را باز كنيد 4
 . و آن را جدا كنيد

 
 
Δ در هنگام نصب فيلتر، جهت عالمت روي فيلتر مطابق با مسير حركت بنزين باشد): موقع نصب( توجه . 
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 محفظه دريچه گاز 
 باز كردن 

 ه دريچه گاز را باز كنيد ـ لوله هواي ورودي ب1

 : ـ سيم گاز را ازدريچه گاز جدا كنيد2

 

 

ـ كانكتور پتانسيومتر دريچه گاز و استپرموتور 3

 را جدا كنيد 

 

 

 

ـ چهار عدد پيچ اتصال هوزينگ به منيفولد را باز 4

 كنيد 

 

در هنگام جدا نمودن هوزينگ از منيفولد : توجه 

ولد دچار دقت شود كه واشر بين هوزينگ ومني ف

در صورت بروز ايراد آن را تعويض . پارگي نشود

 . كنيد

 

 سوار كردن 
 مراحل سوار كردن عكس مراحل باز كردن است

www.CarGarage.ir

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


 
 

34 

 مني فولد هواي ورودي 
 باز كردن 

 

 ـ اتصال باتري را جدا كنيد 1

ـ شيلنگ مكش بوستر را از مني فولدهواي 2

 . ورودي آزادكنيد

 

 

 

  گاز را جدا كنيد ـ لوله هواي ورودي به دريچه3

ـ شيلنگ اتصال خال رگوالتور بنزين را از منيفولد 4

 . و رگوالتور بنزين جدا كنيد

ـ شيلنگ مكش بخار روغن را از منيفولد و لوله 5

 . هواي ورودي جدا كنيد

 

ـ شيلنگهاي ورودي و خروجي بنزين به ريل 6

 . سوخت را باز كنيد
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ريچه گاز ـ مجموعه كانكتورها را از محفظه د7

كه مربوط به پتانسيومتر دريچه گاز، موتور 

 . مرحله اي وسنسور فشار هواست راجداكنيد

 

ـ پيچ و مهره اتصال حرارت گير روي گلويي 8

منيفولد اگزوز را باز كرده و حرارت گير را جدا 

 . كنيد

 

ـ پيچهاي اتصال پايه نگهدارنده به منيفولد و 9

 بدنه موتور را باز كنيد 

چ و مهره هاي اتصال منيفولد به ـ پي10

 .سرسيلندر را باز و منيفولد را جدا كنيد

 

 

 

 

 سوار كردن 
مراحل سوار كردن ، عكس مراحل باز كردن 

 است 

www.CarGarage.ir

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


 
 

36 

 انژكتورها 
 باز كردن 

 ـاتصال باتري را قطع كنيد 1

 ـ اتصال كانكتور انژكتورها را جدا كنيد 2

 نيد ـ اتصال كانكتور سنسور دماي هوا را جدا ك3

ـ شيلنگ خال رگوالتور را از سمت رگوالتور 4

 جدا كنيد 

ـ شيلنگ ورودي و خروجي ريل سوخت را باز 5

 كنيد

ـ پيچهاي اتصال پايه ريل سوخت به منيفولد 6

 را باز كنيد ) عدد2(

ـ به طور همزمان ريل سوخت را به همراه 7

انژكتورها به سمت باال بكشيد تا انژكتورها از 

 سرسيلندر خارج شوند محل خود درون 

ـ با احتياط كامل به منظور جلوگيري از هر 8

گونه آسيب به انژكتورها، ريل سوخت را به 

 .همراه انژكتورها از سمت جلوموتور خارج كنيد

ـ براي جدانمودن انژكتورها از ريل سوخت 9

 خار انژكتور را آزاد كنيد وكانكتور را جدا نمائيد

بررسي كرده و در ـ اورينگ هاي انژكتور را 10

 صورت آسيب ديدگي آن را تعويض كنيد
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 رگوالتور فشار سوخت 
 بازكردن 

 ـ اتصال باتري را جدا كنيد 1

ـ شيلنگ خال مكشي متصل به منيفولد هواي 2

 . ورودي را جدا كنيد

ـ بست نگهدارنده رگوالتور به ريل سوخت 3

 را خارج كنيد 

 .ـ رگوالتور فشار را بيرون آوريد4

 

 ار كردن سو
مراحل سوار كردن ، عكس مراحل باز كردن 

 است

 

Δقبل از نصب از سالم بودن : توجه 

اورينگهاي آب بندي رگوالتور اطمينان حاصل 

 . كنيد بهتر است از اورينگهاي نو استفاده شود

 

Δپس از نصب رگوالتور سوئيچ را : توجه 

يك مرحله باز كنيد تا پمپ بنزين شروع به 

ز عدم نشتي بنزين از رگوالتور كار نمايد و ا

 .سوخت اطمينان حاصل كنيد
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Δقبل از جا انداختن اورينگ، آن را چرب :توجه 

 . كنيد

 سنسورها 
 پتانسيومتر دريچه گاز 

 بازكردن 
 . ـ كانكتور پتانسيومتر را جدا كنيد1
ـ دو عدد پيچ اتصال پتانسيومتر به هوزينگ 2

 دريچه گاز را باز كنيد 
 تر را جدا كنيد ـ پتانسيوم3
 

Δدر هنگام نصب دقت كنيد تا كانكتور به   :توجه
 . سمت پايين باشد

 سوار كردن 
 مراحل سوار كردن، عكس مراحل بازكردن است 

 ) استپرموتور(موتور مرحله اي 
 بازكردن

 ـ كانكتور پتانسيومتر را جدا كنيد1
ـ دوعدد پيچ اتصال موتور مرحله اي به هوزينگ 2

  باز كنيد دريچه گاز را
 . ـ پتانسيومتر را جدا كنيد3

 سوار كردن 
 . مراحل سوار كردن، عكس مراحل باز كردن است

 (MATS)سنسور دماي هواي ورودي 
 بازكردن 

به بخش بازكردن ( ـ منيفولد هوا را باز كنيد1
 )منيفولد مراجعه شود
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 ـ سنسور را از منيفولد جدا كنيد 2
 سوار كردن

 س مراحل باز كردن است مراحل سوار كردن، عك
 (MAPS)سنسور فشار هواي ورودي 

 باز كردن 
 ـ كانكتور آن را جدا كنيد 1
 ـ پيچ اتصال سنسور به منيفولد را باز كنيد 2
 ـ سنسور فشار هواي ورودي را جدا كنيد 3

 سواركردن 
 .مراحل سوار كردن، عكس مراحل بازكردن است

 ) گسنسور موقعيت ميل لن( سنسور دور موتور 
 بازكردن 

 ـ كانكتور آن را جدا كنيد 1
 ـ پيچ اتصال سنسور به گيربكس را باز كنيد 2
 ـ سنسور دور موتور را جدا كنيد 3

 سوار كردن 
 مراحل سوار كردن، عكس مراحل باز كردن است 

 سنسور سرعت خودرو 
 بازكردن 

 ـ كانكنور آن راجدا كنيد 1
  كنيد ـ دوپيچ اتصال سنسور به گيربكس را باز2
 ـ سنسور سرعت خودرو را جدا كنيد3

 سوار كردن 
 .مراحل سوار كردن، عكس مراحل بازكردن است
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 COپتانسيومتر 
 باز كردن 

 ـ كانكتور آن را جدا كنيد 1

 . ـ پيچ اتصال آن را به بدنه باز كنيد2

 ـ پتانسيومتر راجداكنيد 3

 

 سوار كردن 
مراحل سوار كردن ،عكس مراحل باز كردن 

 ست ا

 

 سوئيچ اينرسي
 بازكردن 

 ـ كانكتور آن را جدا كنيد 1

 ـ دو مهره را باز كنيد 2

 ـ سوئيچ اينرسي را جدا كنيد 3

 

 سوار كردن 
 . مراحل سوار كردن ، عكس مراحل باز كردن است
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 بخش سوم
 

 عيب يابي
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 عيب يابي

 مدارهاي الكتريكي
 سيستم سوخت رساني و جرقه

SAGEM SL 96 
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 عيب يابي پمپ بنزين 
 تست قطعه 

 ـ اتصاالت پمپ بنزين را جدا كنيد 1

 )  اهم باشد1مقاومت پمپ بنزين بايد كمتر از . ( ـ مقاومت پمپ بنزين را اندازه گيري كنيد2

 ـ در غير اينصورت پمپ بنزين را تعويض كنيد 3

 

 تست مدار 
 ـ كانكتور رله دوبل را جدا كنيد 1

 . ق جدول زير اندازه گيري كنيدـ مقاومت را طب2

 

 مقاومت تقريبي پروب منفي مالتي متر پروب مثبت مالتي متر  مدار 

 Ω1 بدنه  رله دوبل5پايه  پمپ بنزين

 

 

 . ـ در صورت اختالف ، سيم كشي پمپ بنزين را بررسي كنيد3
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 عيب يابي انژكتورها 
 تست قطعه 

 كنيد ـ جهت تست هر انژكتور سوكت مربوطه را باز 1

 درجه 20  ±  2 اهم در دماي 25/12+5/0مقدار استاندارد ( ـ مقدار مقاومت انژكتور را اندازه بگيريد 2

 ) سانتيگراد

 . ـ در صورت صحيح بودن مقدار اهم، سوكت مربوطه را وصل كنيد3

 تست موتور 
 . ري نمائيدمقادير مقاوت را طبق جدول زير اندازه گي.  و رله دوبل را جدا كند ECUـ سوكت 1

 مقاومت تقريبي پروب منفي مالتي متر پروب مثبت مالتي متر  قطعه 

  اهم 6  رله دوبل 4پايه  (ECU) 2پايه  4و1انژكتورهاي 

  اهم6  رله دوبل4پايه  (ECU) 1پايه   3و2انزكتورهاي 

 . ـ درصورت وجود اختالف ، مسير مدار از نظر قطعي يااتصالي بررسي گردد3

 يكي انژكتور مدارالكتر
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 ) موتور مرحله اي( عيب يابي استپرموتور 
 تست قطعه 

 كانكتور استپرموتور را  جدا كنيد  -1

 . مقاومت سيم پيچهاي داخل اتپرموتور را طبق جدول زير اندازه گيري كنيد -2

 مقاومت تقريبي پروب منفي مالتي متر پروب مثبت مالتي متر  قطعه

   اهم D 55-52ه پاي Aپايه 

  اهمC 55-52پايه Bپايه  استپرموتور

 .در صورت اختالف استپرموتور را تعويض نماييد -3

 تست مدار
 .   را جدا كنيد ECUـ كانكتور 1

 .  اندازه گيري كنيدECUـ مقاومت را طبق جدول زير از روي كانكتور 2

 مقاومت تقريبي پروب منفي مالتي متر پروب مثبت مالتي متر  قطعه 

   اهم 52-55  40پايه 3پايه

  اهم52-55 20پايه 21پايه  موتوراستپر

 . ـ در صورت اختالف ، مدار از نظر قطعي يا اتصالي بررسي گردد3
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 عيب يابي كويل دوبل
 تست قطعه

 ـ كانكتور كويل دوبل را جدا كنيد1
 . ـ مقدار مقاومت را طبق جدول زير اندازه گيري كنيد2

 توضيح مقاومت پروپ منفي مالتي مترلتي متر پروپ مثبت ما قطعه

 مقاومت سيم پيچ اوليه   اهم 6/0 2پايه  4پايه 
 مقاومت سيم پيچ اوليه  اهم 6/0  3پايه   1پايه 

 مقاومت سيم پيچ اوليه  اهم35/7  كويل دوبل1خروجي  كويل دوبل4خروجي 

 
 

 كويل دوبل
 مقاومت سيم پيچ اوليه  اهم35/7  كويل دوبل3خروجي  كويل دوبل 2خروجي 

 . ـ در صورت اختالف كويل را تعويض نمائيد3
 تست مدار

 ـ كانكتور و رله دوبل را جدا كنيد 1
 . ـ مقدار مقاومت را طبق جدول زير بين كانكتورهاي مذكور اندازه گيري كنيد2

 مقاومت تقريبي پروب منفي مالتي متر پروب مثبت مالتي متر  قطعه 

    اهم 2/1 55پايه 37پايه
  اهم6/0  رله دوبل13پايه 37پايه وبلكويل د
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 عيب يابي سنسور دور موتور يا سنسور موقعيت ميل لنگ 
 تست قطعه 

 ـ كانكتور سنسور را جدا كنيد 1
 . ـ مقاومت را طبق جدول زير اندازه گيري نمائيد2
 

 مقاومت تقريبي تر پروپ منفي مالتي م پروپ مثبت مالتي متر قطعه

  اهم400  2پايه   1پايه  سنسور دور موتور
 
 . ـ در صورت اختالف سنسور دور موتور را تعويض نمائيد3
 

 تست مدار
  را جدا كنيد ECUـ كانكتور 1
 . ـ مقاومت را طبق جدول زير اندازه گيري كنيد2
 

 ي مقاومت تقريبپروپ منفي مالتي متر  پروپ مثبت مالتي متر قطعه

  اهمECU 400 30پايه  49ECUپايه  مدارسنسور دور موتور
 
 . ـ در صورت اختالف مدار از نظر قطعي يا تصالي بررسي گردد3
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 عيب يابي سنسور فشار هوا
 تست قطعه 

 ـ سوئيچ را باز كنيد 1
مقدار )  ولت75/4 مقدار ولتاژ در سطح دريا(  را اندازه گيري كن يد B , Aـ ولتاژ بين پايه هاي 2

 .  تغيير مي كندV 75/4-4/0ولتاژ فوق با توجه به ارتفاع و فشار هوا در محدوده 
 . قطعه را تعويض كنيد) با توجه به شرايط( ـ در صورت عدم قرائت ولتاژ در مجدوده مناسب 3
 

 تست مدار 
  و سنسور فشار هوا را جدا كنيد ECUـ كانكتور 1
 . ا بين كانكتورهاي مذكور اندازه گيري نمائيدـ طبق جدول زير مقاومت ر2
 

 مقاومت تقريبي پروب منفي مالتي متر پروب مثبت مالتي متر  قطعه 

 صفركانكتور سنسور Cپايه ECU 34پايه
 صفركانكتورسنسور Bپايه  ECU 41پايه 

 
 سنسور فشار هوا

 صفركانكتور سنسور Aپايه ECU 17پايه 
ار مقاومت با  جدول فوق سيم مربوطه داراي قطعي مي باشد و بايد ـ در صورت مغايرت مقد3

 . تعويض گردد
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 عيب يابي سنسور دماي آب
 تست قطعه 

 ـ كانكتور سنسور دماي آب را جدا كنيد 1
 ـ مقدار مقاومت سنسور رااندازه گيري كرده و يا جدول زير مقايسه نمائيد2
 

 )سانيتگراد( دما RIمقاومت تقريبي نفي مالتي مترپروپ مپروپ مثبت مالتي متر  قطعه

5896 0 
2500 20 
1477 25 

 
 

سنسور 
 دماي آب 

 
 
 1پايه 

 
 
 2پايه 

1100 40 
 ـ در صورت اختالف سنسور را تعويض كنيد3
 

 تست مدار
  را جدا كنيد ECUـ كانكتور 1
  . ـ مقاومت را طبق جدول زير اندازه گيري كنيد2
 

 مقاومت تقريبي پروپ منفي مالتي متر  وپ مثبت مالتي مترپر مدار

مطابق با جدول فوق ECU 53پايه  47ECUپايه  سنسور دماي آب
 . ـ در صورت اختالف مدار از نظر قطعي يا اتصالي بررسي گردد3
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 عيب يابي سنسور دماي هوا
 تست قطعه 

 ـ كانكتور سنسوردماي هواي ورودي را جدا كنيد 1
 . مقدار مقاومت سنسور را اندازه گيري كرده و با جدول زير مقايسه كنيدـ 2
 

 )سانيتگراد( دما مقاومت تقريبي پروپ منفي مالتي مترپروپ مثبت مالتي متر  قطعه

 0  اهم5896
 20 اهم 2375
 25 اهم 1509
 40 اهم 1100
 80 اهم320

 
 

سنسور 
 دماي هوا

 
 
 1پايه 

 
 
 2پايه 

 100 اهم170
 .ـ در صورت اختالف سنسور را تعويض كنيد3
 

 تست مدار 
  و سنسور دماي هوا را جدا كنيد  ECUـ كانكتور 1
 . ـ مقاومت را طبق جدول زير اندازه گيري كنيد2

 مقاومت تقريبي پروپ منفي مالتي متر  پروپ مثبت مالتي متر مدار

 طابق با جدول فوقم 17ECUپايه   ECU 29پايه  سنسور دماي هوا

 .ـ در صورت اختالف مدار را از نظر قطعي يا اتصالي بررسي گردد3
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 عيب يابي سوئيچ اينرسي
 تست قطعه 

 
 ـ كانكتور سوئيچ اينرسي را جدا كنيد 1
 به هم متصل 3و 1 را اندازه گيري كنيد در شرايط عادي پايه هاي 3و1ـ مقاومت بين پايه هاي 2

 . مي باشند
 . ماني كه به آن ضربه شديد وارد مي شود، نبايد اين دو پايه به هم متصل باشنددر ز

 . ـ در صورت مغايرت با موارد فوق قطعه را تعويض كنيد3
 

 تست مدار
  و رله دوبل را جدا كنيد  ECUـ كانكتور 1
 ) به روي سوئيچ فشار وارد كنيد( ـ سوئيچ اينرسي را در حالت وصل قرار دهيد 2
 . مت را طبق جدول زير بين كانكتورهاي مذكور اندازه يگري كنيدـ مقاو3
 

 توضيح  مقاومت تقريبيپروپ منفي مالتي متر پروپ مثبت مالتي متر مدار

سوئيچ 
 اينرسي

عدم قطعي سيم  صفر اهم   رله دوبل 7پايه  ECU 7پايه 
 بررسي شود

 
  گرددـ در صورت اختالف دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بررسي4
 

 معرفي قطعات تشكيل دهنده مدارالكتريكي سوئيچ اينرسي 
 مشخصات شماره قطعه

 كويل دوبل  1135
 سوئيچ اينرسي 1203
 رله دوبل  1304
 (ECU)واحد كنترل سيستم سوخت رساني و جرقه 1320
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 عيب يابي پتانسيومتر دريچه گاز
 تست قطعه 

 ـ كانكتور سنسور را جدا كنيد 1
 Ω بايد 3و1مقدار مقاومت بين پايه اي .  سنسور را اندازه بگيريد3و1 بين پايه هاي ـ مقاومت2
K4باشد  . 
 بايد 2و1ـ پتانسيومتر دريچه گاز را به آرامي بچرخانيد و در همان لحظه مقاومت بين پايه هاي 3

 . به آرامي تغيير كند
خت نمي باشد، پتانسيومتر  يكنوا3ـ اگر مقدار مقاومت صحيح نبود ويا تغييرات در مرحله 4

 . دريچه گاز را تعويض كنيد
 تست مدار 

 .  و سنسور پتانسيومتر دريچه گاز را جدا كنيدECUـ كانكتور 1
 . ـ طبق جدول زير مقاومت را اندازه گيري كنيد2
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 COعيب بيابي پتانسيومتر 
 تست قطعه 

 ـ كانكتور پتانسيومتر را جدا كنيد 1
 بايد 3و 1مقدار مقاومت بين پايه هاي .  پتانسيومتر را اندازه بگيريد3 و 1ـ مقاومت بين پايه اي 2

kΩ 34/13باشد  . 
 بايد به آرامي 2و1در همان لحظه مقاومت بين پايه اي .  را به آرامي بچرخانيدCOـ پتانسيومتر 3

بين  در هنگام تغيير دادن پتانسيومتر kΩ 34/13- kΩ 3/3تغيير كند، محدود تغييرات مقاومت 
 .  مي باشد2 و 1پايه هاي 

 يكنواخت نمي باشد ، پتانسيومتر 3 صحيح نبوده و يا تغييرات در بند 2ـ اگر مقدار مقاومت بند 4
COرا تعويض كنيد   . 
 .  مواظب باشيد بيش از حد چرخانده نشودCOهنگام تنظيم پتانسيومتر : توجه

 
 تست مدار 

 . متر دريچه گاز را جدا كنيد پتانسيوCO ، پتانسيومتر ECUـ كانكتور 1
 . ـ مقاومت را طبق جدول زير اندازه گيري كنيد2
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 عيب يابي سنسور سرعت خودرو
 تست قطعه 

 . ـ كانكتور سنسور سرعت خودرو را جدا كنيد1
 مگا اهم در دماي اتاق جهت اندازه گيري استفاده 10ـ از يك مالتي متر ديجيتال با مقاومت داخلي 2

 . كنيد
 مقاومت تقريبي پروب منفي مالتي متر  پروپ مثبت مالتي متر قطعه 

 Ω k 15 ±%20  3پايه   2پايه سنسور سرعت خودرو
 
 ـ در صورت  اختالف سنسور را تعويض نمائيد 3

 تست مدار 
 .   و رله دوبل و سنسور سرعت خودرو را جدا كنيدECUكانكتور  -1
 .  اندازه گيري كنيدمقاومت را طبق جدول زير بين كانكتورهاي مذكور -2
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 SL96مشخصات پايه هاي كنترل يونيت سيستم سوخت رساني و جرقه ساژم 
(ECU SAGEM SL96) 

 وضعيت  عملكرد شماره پايه
 خروجي  3و2ارسال پالس منفي جهت تحريك انژكتورهاي  1
 خروجي  4و1ارسال پالس منفي جهت تحريك انژكتورهاي  2
 يخروج D پايه –استپرموتور  3
 - آزاد  4
 - آزاد  5
 ورودي  جهت تنظيم تركيب سوخت و هواCOدريافت مقاومت از پتانسيومتر  6
دريافت سيگنال مثبت از طريق سوئيچ اينرسي جهت تشخيص سوئيچ  7

 باز ارسال سيگنال منفي جهت تحريك رله پمپ بنزين 
 ورودي
 خروجي

 - آزاد  8
 خروجي المپ عيب ياب  9
 - آزاد  10
  - آزاد  11
 خروجي/ورودي  كانكتور عيب ياب   12
 ورودي دريافت سيگنال مثبت جهت تشخيص سوئيچ باز و استارت 13
 - آزاد  14
 - آزاد 15
 خروجي CO پتانسيومتر – (VE+)پتانسيومتر دريچه گاز  16
 خروجي(MATS)سنسوردماي ورودي  (MAPS)سنسور فشار هواي ورودي  17
 - آزاد 18
 - آزاد 19
 خروجي C پايه –استپرموتور  20
 خروجي B پايه –استپرموتور  21
 - آزاد  22
 ورودي پتانسيومتر دريچه گاز  23
 - آزاد  24
 - آزاد 25
 خروجي  درخواست قطع كولر 26
 - آزاد  27
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 SL96مشخصات پايه هاي كنترل يونيت سيستم سوخت رساني و جرقه ساژم 
(ECU SAGEM SL96) 

 وضعيت  عملكرد شماره پايه
 ورودي از طريق سنسور سرعت خودرو/ دريافت پالس 28
 ورودي  (MATS)دريافت مقاومت از طريق سنسور دماي هواي ورودي  29
 ورودي  از طريق سنسور دور موتور ) متناوب( ACدريافت سيگنال  30
-ورودي كانكتور عيب ياب  31

 خروجي
 - آزاد 32
 - آزاد 33
 خروجي (MAPS)سنسور فشار هواي ورودي  34
 ورودي )موتور روشن ( ECUدريافت سيگنال مثبت جهت تغذيه  35
 ورودي (ECU)اتصال منفي با بدنده دائم واحد  36
 خروجي )3و2(كويل دوبل  37
 - آزاد  38
 - آزاد 39
 خروجي A پايه –استپرموتور  40
 ورودي (MAPS)سنسور فشار هواي ورودي  41
 خروجي ارسال سيگنال براي دور سنج موتور 42
 - آزاد 43
 - آزاد 44
 - آزاد 45
 - آزاد 46
 ورودي ) سنسور دماي آب( دريافت مقاومت از طريق سنسور دماي مايع خنك كننده موتور 47
 - آزاد 48
 دي ورو )سنسور موقعيت ميل لنگ ( دريافت سيگنال متناوب از طريق سنسور دور موتور  49
 - آزاد 50
 - آزاد 51
 ورودي  در حالت خودرو خاموش ECUتغذيه نگهدارنده حافظه  52
 خروجي COپتانسيومتر / (ve-)سنسور دماي مايع خنك كننده موتور / پتانسيومتر دريچه گاز 53
 خروجي (ECU)اتصال منفي با بدنه دائم واحد  54
 خروجي )4و1(كويل دوبل  55
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 SL96يسم سوخت رساني و جرقه ساژم نمودار شماتيكي س
(ECU SAGEM SL96) 
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 عيب يابي
 مدارهاي الكتريكي

 سيستم سوخت رساني و جرقه
 

SAGEM S 2000 
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 تست قطعه 
 ـ اتصاالت پمپ بنزين مراجعه كنيد 1
 )  اهم باشد1مقاومت پمپ بنزين بايد كمتر از . ( ـ مقاومت پمپ بنزين را اندازه گيري كنيد2
 . ـ در غير اينصورت پمپ بنزين را تعويض كنيد3
 

 تست مدار 
 ـ كانكتور رله دوبل را جدا كنيد 1
 . ـ مقاومت را طبق جدول زير اندازه گيري كنيد2

 مقاومت تقريبي پروب منفي مالتي متر  پروب مثبت مالتي متر  مدار 
 اهم1 بدنه  رله دوبل5پايه  پمپ بنزين

 
 .  كشي پمپ بنزين را بررسي كنيدـ در صورت اختالف، سيم3

 مدار الكتريكي پمپ بنزين 
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 عيب يابي انژكتورها
 : تست قطعه 

 ـ  جهت تست هر انژكتور سوكت مربوطه را باز كنيد 1
 درجه 20 2 اهم در دماي 25/12+5/0مقدار استاندارد ( ـ مقدار مقاومت انژكتور را اندازه بگيريد2

 ) سانتيگراد
 . بودن مقدار اهم، سوكت مربوطه را وصل كنيدـ در صورت صحيح 3

 تست مدار 
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 )موتور مرحله اي( عيب يابي استپرموتور 
 تست قطعه 

 ـ كانكتور استپر موتور را جدا كنيد 1
 . ـ مقاومت سيم پيچهاي داخل استپر موتور را طبق جدول زير اندازه گيري كنيد2

 
 . ددر صورت اختالف استپرموتور را تعويض نماييـ3
 

 تست مدار 
  را جدا كنيد ECU پايه خاكستري رنگ 32ـ كانكتور 1
 .  اندازه گيري كنيدECUـ مقاومت را طبق جدول زير از روي كانكتور 2
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 عيب يابي كويل دوبل

 تست قطعه 
 ـ كانكتور كويل دوبل را جدا كنيد 1
 . ـ مقدار مقاومت را طبق جدول زير اندازه گيري كنيد2
 
 
 
 
 
 . ر صورت اختالف كويل را تعويض نمائيدـ د3
 

 تست مدار 
 .  پايه سياه و خاكستري رنگ را جدا كنيد32ـ كانكتورهاي 1
 . ـ مقدار مقاومت را طبق جدول زير بين كانكتورهاي مذكور اندازه گيري كنيد2
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 عيب يابي سنسور دور موتور يا موقعيت ميل لنگ
 : تست قطعه 

  كنيد ـ كانكتور سنسور را جدا1
 . ـ مقاومت را طبق جدول زير اندازه گيري كنيد2

 مقاومت تقريبي  پروب منفي مالتي متر پروب مثبت مالتي متر قطعه 
  اهم400 2پايه  1پايه  سنسور دور موتور 

 ر  صورت اختالف سنسور دور موتور را تعويض نمائيد دـ 3
 

 تست موتور 
 جدا كنيد  را ECU پايه خاكستري رنگ 32ـ كانكتور 1
 . ـ مقاومت را طبق جدول زير اندازه گيري نمائيد2

 مقاومت تقريبي  پروب منفي مالتي متر پروب مثبت مالتي متر قطعه 
  اهم400 (ECU) از B2پايه  (ECU) از B1پايه  سنسور دور موتور 

 . ـ در صورت اختالف مدار از نظر قطعي يا اتصالي بررسي گردد3
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 شار  هواعيب يابي سنسور ف
 تست قطعه 

 ـ سوئيچ را باز كنيد 1
مقدار ولتاژ )  ولت75/4مقدار ولتاژ در سطح دريا (  را اندازه گيري كنيدB,Aـ ولتاژ بين پايه هاي 2

 .  ولت تغيير مي كند4-75/4فوق با توجه به ارتفاع و فشار هوا در محدوده  
 . قطعه را تعويض كنيد) به شرايط با توجه ( ـ در صورت عدم قرائت ولتاژ در محدوده مناسب3
 

 تست مدار 
  و سنسور فشار هوا را جدا كنيد ECU پايه خاكستري رنگ 32ـ كانكتورهاي 1
 . ـ طبق جدول زير مقاومت را بين كانكتورهاي مذكور اندازه گيري نمائيد2

 مقاومت تقريبي  پروب منفي مالتي متر پروب مثبت مالتي متر قطعه 
 صفر ازسنسور فشارهواcپايه  (ECU) از E1پايه 
 صفر ازسنسور فشارهواbپايه  (ECU) از C1پايه 

 
  سنسور فشار هوا

 صفر ازسنسور فشارهواaپايه  (ECU) از A2پايه 
ـ در صورت مغايرت مقدار مقاومت يا جدول فوق سيم مربوطه داراي قطعي مي باشد و بايد 3

 . تعويض گردد
  هوامدار الكتريكي سنسور فشار
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  دماي آبعيب يابي سنسور
 : تست قطعه 

 ـ كانكتور سنسور دماي آب را جدا كنيد 1
 ـ مقاومت سنسور را اندازه گيري كرده وبا جدول زير مقايسه نمائيد2

 )سانتيگراد(دما مقاومت تقريبي  پروب منفي مالتي متر پروب مثبت مالتي متر قطعه 
5896 0 
2500 20 
1477 25 

 
سنسور 

 دماي آب 

 
 1پايه 

 
 2پايه 

1100 40 
 ر  صورت اختالف سنسور را تعويض نمائيد دـ 3
 

 تست موتور 
  را جدا كنيد ECU پايه خاكستري رنگ 32ـ كانكتور 1
 . ـ مقاومت را طبق جدول زير اندازه گيري نمائيد2

 مقاومت تقريبي  پروب منفي مالتي متر پروب مثبت مالتي متر مدار
 مطابق جدول فوق (ECU) از D4پايه  (ECU) از E4پايه  دماي آبسنسور

 . ـ در صورت اختالف مدار از نظر قطعي يا اتصالي بررسي گردد3
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  دماي هواعيب يابي سنسور
 : تست قطعه 

 ـ كانكتور سنسور دماي هواي ورودي را جدا كنيد 1
 نمائيدـ مقاومت سنسور را اندازه گيري كرده وبا جدول زير مقايسه 2

 )سانتيگراد(دما مقاومت تقريبي  پروب منفي مالتي متر پروب مثبت مالتي متر قطعه 
5896 0 
2375 20 
1059 25 
1100 40 
320 80 

 
 

سنسور 
 دماي هوا 

 
 
 1پايه 

 
 
 2پايه 

170 100 
 ـ در  صورت اختالف سنسور را تعويض نمائيد 3

 تست موتور 
  را جدا كنيد ECUيه خاكستري رنگ  پا32ـ كانكتور 1
 . ـ مقاومت را طبق جدول زير اندازه گيري نمائيد2

 مقاومت تقريبي  پروب منفي مالتي متر پروب مثبت مالتي متر مدار
 32كانكتور ازA2پايه  هواسنسوردماي 

 (ECU) پايه سياه رنگ
 32كانكتور ازC2پايه 

 پايه خاكستري رنگ
(ECU) 

 مطابق جدول فوق

 . در صورت اختالف مدار از نظر قطعي يا اتصالي بررسي گرددـ 3
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 عيب يابي سوئيچ اينرسي
 هتست قطع

 .ـ كانكتور سوئيچ ايزلي را جدا كنيد1
 به هم متصل مي 3و1در شرايط عادي پايه هاي .  را اندازه گيري كنيد3 و1ـ مقاومت بين پايه هاي 2

 .  شود، نبايد اين دو پايه به هم متصل باشنددر زماني كه به آن ضربه شديد وارد مي. باشند
 . ـ در صورت مغايرت با موارد فوق قطعه را تعويض كنيد3
 

 تست مدار 
 ـ كانكتور رله دوبل را جدا كنيد1
 ) برروي سوئيچ فشار وارد كنيد. ( ـ سوئيچ ايزلي را در حالت وصل قرار دهيد 2
 . ـ مقاومت را طبق جدول زير اندازه گيري كنيد3

 توضيح  مقاومت تقريبي  پروب منفي مالتي متر پروب مثبت مالتي متر مدار
عدم قطعي سيم  )اهم(صفر   رله دوبل9پايه   رله دوبل 14پايه  سوئيچ اينرسي

 .بررسي مي شود
 . ـ در صورت اختالف دسته سيم از نظر قطعي يا اتصالي بررسي گردد4
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 عيب يابي پتانسيومتر دريچه گاز
 عه تست قط

 ـ كانكتور سنسور را جدا كنيد1
 KΩ4 بايد 2و1مقدار مقاومت بين پايه هاي .  سنسور را اندازه بگيريد2و1ـ مقاومت بين پايه هاي 2

 . باشد
 بايد به 3و1ـ پتاسيومتر دريچه گاز را به آرامي بچرخانيد و در همان لحظه مقاومت بين پايه هاي 3

 . آرامي تغيير كند
پتانسيومتر دريچه .  يكنواخت نمي باشد3مت صحيح نبود و يا تغييرات در مرحله ـ اگر مقدار مقاو4

 . گاز را تعويض كنيد
 تست مدار

 .  را جدا كنيدECU پايه سياه و خاكستري رنگ 32ـ كانكتورهاي 1
 . ـ طبق جدول زير مقاومت را اندازه گيري كنيد2
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 عيب يابي سنسور سرعت خودرو 
 تست قطعه 

 . نسور سرعت خودرو را جدا كنيدـ كانكتور س1
 .  مگااهم در دماي اتاق جهت اندازه گيري استفاده كنيد10ـ از يك مالتي متر ديجيتال با مقاومت داخلي 2
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 عيب يابي سنسور اكسيژن
 تست قطعه 

 ـ كانكتور سنسور اكسيژن را جدا كنيد 1
 . ـ مقاومت را طبق جدول زير اندازه گيري كنيد2

 مقاومت تقريبي  پروب منفي مالتي متر بت مالتي مترپروب مث قطعه 
 10-12اهم  2پايه  1پايه  سنسور اكسيژن

 ـ در  صورت اختالف سنسور را تعويض نمائيد 3
 

 تست موتور 
   و رله دوبل و سنسور اكسيژن را جدا كنيد ECU پايه سياه  رنگ 32ـ كانكتور 1
 .  نمائيدـ مقاومت را طبق جدول مذكور را اندازه گيري2

 مقاومت تقريبي  پروب منفي مالتي متر پروب مثبت مالتي متر مدار
  صفر  سنسور1پايه   رله دوبل6پايه 

 صفر  سنسور 2پايه  (ECU) از E2پايه  سنسور اكسيژن 
 . ـ در صورت اختالف مدار از نظر قطعي يا اتصالي بررسي گردد3
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 Terminal box , ECU SAGEM S2000پايه هاي متناظر در 
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 نمودار شماتيكي تعدادي از مدارهاي الكتريكي نمونه

  به صورت مجزاS2000 از سيستم سوخت رساني و جرقه ساژم 
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 S200نمودار شماتيكي سيستم سوخت رساني و جرقه ساژم 
(ECU SAGEM S 2000) 
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 بخش چهارم
 

 عيب يابي
 توضيحات كلي
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 ـ مقدمه 1
 

 زير بررسي سريع مـوارد مهـم جهـت عيـب يـابي سيسـتم سـوخت رسـاني و جرقـه                      هدف از مطالب    
 صحيح نبودن هر يك از پارامترها نشان دهنـده وجـود عيـب در بخـش خاصـي از سيتسـم                  . مي باشد 
 اما براي نتيجه گيري صحيح و پيدا كـردن عيـب نيـاز بـه دسـتگاه هـاي مجهـز عيـب يـابي                         . مي باشد 

 .باشدمي 
اردي به عنوان شرايط الزم ذكر شده است كـه قبـل از هـر گونـه اقـدامي بايـد                      هر بخش مو   در ابتداي 

در صورت عدم اجراي موارد فوق، با توجه به وجود صحت كاركرد سيسـتم ،               . مورد توجه قرار گيرد   
در زمان باز بودن انژكتور و دور موتور بـه دمـاي مـايع              : براي مثال .. مقادير نادرستي بدست مي آيد    

 نرمال موتور، باعث ايجاد خطـا در مقـادير انـدازه    ي دارد، بنابر اين به نرسيدن دمايخنك كننده بستگ 
 . گيري شده مي شود

در نيتجه ليستي از تمامي پارامترهاي سيستم تهيه شده است كه دردستگاه هاي عيب ياب وجود دارد                 
امترهـاي موتـور بـا      محدوده عملكرد نرمال بعضي از پار     . و محدوده اين پارامترها نيز داده شده است       

 . تغيير خواهد كرد) زمان/ مسافت( گذشت زمان 
. در ادامه، هر پارامتر بطور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است و شرايط الزم نيز بيان شده اسـت                  

در صورت مواجهه با مقاديري غير مجاز، ليست قطعات و پارامترهايي كـه مـي تواننـد در ايجـاد ايـن                      
 . وان شده استعيب دخيل باشند، عن

 
 ـ شرايط الزم 2

 : قبل از هر گونه اندازه گيري ، شروط زير بايد فراهم شده باشند
• CDپتانسيومتر را تنظيم كنيد  . 
 موتور بايد در دور آرام باشد  •

 ).كليدها خاموش باشند.... چراغها، راديو و( نبايد بار الكتريكي روي موتور باشد  •
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 ـ ليست پارامتر هاي سيستم 3
 ـ شرايط فشار جوي باال 1-3
 . نشان مي دهد) سطح دريا(  جدول زير محدوده مقادير را در شرايط فشار جوي باال -

 .   مي باشد97-101بطور معمول اين مقدار در حدود 
 

 واحد محدوده كارخانه اي پارامتر
 PRM 820-880 دور موتور 

 ولت 3/13-3/14 ولتاژ باتري

 ° BTDC 14-35 آوانس جرقه 
 ms 2/3-4/4 زمان شارژ كويل 

 ms 8/5-6/7 زمان پاشش انژكتور
 KPa 44-51 فشار خال منيفولد

 % 0 دريچه گاز

 C° 70-85 دماي مايع خنك كننده 
 C° 35-40 )منيفولد( دماي هوا 

 مرحله  34-45 وضعيت استپر موتور

 KPa 97-101  فشار جو
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 ـ شرايط فشار جوي پايين 3ـ2
 

مقادير زير . ير محدوده مقاديري را ن شان مي دهد كه تحت تاثير شرايط جوي تغيير مي كنند    جدول ز 
تهيـه  ) مطـابق شـرايط ايـران    ( kpa 101-72 و با محدود فشار جوي   (HOT)در شرايط محيطي گرم     

 . مقادير زير براي موتور در دور آرام مي باشد. شده است
 

 واحد محدوده كارخانه اي پارامتر
 ms 5-6/7 پاشش انژكتور زمان 

 KPa 37-51 فشار منيفولد
 C° 70-89 دماي مايع خنك كننده 

 C° 35-63 دماي هوا
 مرحله 34-54 وضعيت استپر موتور 

 KPa 72-101 فشار جو
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 پارامترهاي سيستم 
ابتدا در هر قسمت شـرايطي كـه        . در اين بخش هر يك از پارامترهاي سيستم به ترتيب مطرح مي شود            

محدوده مناسـب بـراي هـر يـك از          . بايد قبل از اقدام به اندازه گيري مهيا شود، مشخص گرديده است           
پارامترها عنوان شده و اگر مقدار اندازه گيـري شـده خـارج  از محـدوده باشـد، ليسـتي از قطعـات و                         

د كـه   قبل از هر گونه بررسـي، پيشـنهاد مـي شـو           . پارامترهايي كه بايد بررسي شوند، ارائه شده است       
اگر ايرادي مشاهده شـد، ابتـدا رفـع عيـب انجـام             . بوسيله دستگاه عيب ياب بررسي عيوب انجام شود       

 . شود و سپس اقدام به تحليل سيستم گردد
 

 دور موتور 
 
 

 شرايط الزم 

 موتور در دور آرام 

 فشار بر پدال گاز وارد نشود
 موتور كامالً گرم 

 بدون بار الكتريكي 
 RPM 880-820 محدوده مناسب 

 
ــده شــده خــارج از    ــدار خوان ــه مق در صــورتي ك
محدوده فوق باشد، موارد مقابل را بررسي نمائيد

 ـ  استپر موتور
 ـ سنسور دماي هوا 
 ـ سنسور دماي آب 

 ـ بررسي سيستم هوارساني از نظر نشتي 
 ـ آوانس جرقه

 
 ولتاژ باتري 
 ـ موتور در دور آرام  شرايط الزم 

 يكي ـ بدون بار الكتر
 V   3/14-3/13 محدوده مناسب 

ــده شــده خــارج از    ــدار خوان ــه مق در صــورتي ك
محدوده فوق باشد، موارد مقابل را بررسي نمائيد

 ـ عملكرد آلترناتور 
 ـ وضعيت باتري 

  سيم كشي باتري -

 
 

www.CarGarage.ir

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


 
 

80 

 
 دماي آب 

 
 
 

 شرايط الزم 

 ـ موتور در دور آرام 
 ـ فشار بر پدال گاز وارد نشود 

 باتري در محدوده مشخص ـ ولتاژ 
 ـ موتور كامالً گرم 
 بدون بار الكتريكي 

 C   90-70° محدوده مناسب 
در صورتي كـه مقـدار خـارج از محـدوده باشـد،             

 . موارد مقابل را بررسي نمائيد
 ـ بررسي عملكرد سنسور دماي آب 

 ـ سيستم خنك كننده موتور 
 ـ سيم كشي و اتصاالت سنسور

 
 
 

 آوانس جرقه 
 
 

 شرايط الزم 

 ـ موتور در دور آرام 
 ـ فشار بر پدال گاز وارد نشود 

 ـ ولتاژ باتري در محدوده مشخص 
 ـ موتور تحت بار الكتريكي نباشد 

 BTDC    35-14 محدوده مناسب 
در صورتي كـه مقـدار خـارج از محـدوده باشـد،             

 .موارد مقابل را بررسي نمائيد
   ـ تطابق مشخصات كويل با استاندارد

 ) دسته سيم( ـ مدار جرقه 
 ـ وضعيت و تطابق مشخصات شمع با استاندارد
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 شرايط الزم

 ـ موتور روشن باشد
 ـ ولتاژ باتري در محدوده مشخص 

 ـ موتور كامالً گرم 
 ـ زمان پاشش صحيح باشد 

 ms        4/4/-2/3 محدوده مناسب 
در صورتي كـه مقـدار خـارج از محـدوده باشـد،             

 .قابل را بررسي نمائيدموارد م
  ـ تطابق مشخصات كويل با استاندارد 

 ) دسته سيم( ـ مدار جرقه 
 ـ وضعيت و تطابق مشخصات شمع با استاندارد

 
 
 

 زمان پاشش انژكتور 
 
 
 

 شرايط الزم 

 موتور در دور آرام 

 فشار بر پدال گاز وارد نشود
 ولتاژ باتري در محدوده مناسب باشد 

  موتور كامالً گرم
 موتور تحت  بار الكتريكي نباشد 

 ms      6/7-5 محدوده مناسب 
 

ــده شــده خــارج از    ــدار خوان ــه مق در صــورتي ك
محدوده فوق باشد، موارد مقابل را بررسي نمائيد

 ـ تطابق مشخصات انژكتور با استاندارد 
 ـ سنسور دماي آب 

 ـ سيستم سوخت رساني 
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 فشار حال منيفولد 

 
 

 شرايط الزم 

 ـ موتور در دور آرام 
 ـ فشار بر پدال گاز وارد نشود 

 ـ ولتاژ باتري در محدوده مناسب باشد 
 ـ موتور كامالً گرم باشد 

 ـ موتور تحت بار الكتريكي نباشد
 ) به ارتفاع بستگي دارد  ( Kpa  51-37 محدوه مناسب 

در صورتي كـه مقـدار خـارج از محـدوده باشـد،             
 . مائيدموارد مقابل را بررسي ن

ــا     - ــوا ب ــار ه ــور فش ــات سنس ــابق مشخص  تط
 .استاندارد

 
 
 

 پتانسيومتر دريچه گاز 
 
 
 

 شرايط الزم 

 موتور خاموش يا در دور آرام 

       فشار بر پدال گاز وارد نشود 
      بدون بار الكتريكي 

 %0 محدوده مناسب 

در صورتي كـه مقـدار خـارج از محـدوده باشـد،             
 . ي نمائيدموارد مقابل را بررس

 ـ اتصال پتانسيومتر دريچه گاز به هوزينگ 
 ـ بررسي و تنظيم سيم گاز 

 ـ عملكرد پتانسيومتر دريچه گاز
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 دماي هوا 

 
 
 

 شرايط الزم 

 ـ موتور در دور آرام 
 ـ فشاري بر پدال گاز وارد نشود 

 ـ ولتاژ باتري در محدوده مناسب باشد 
 ـ موتور كامالً گرم باشد 

 ر الكتريكي ـ بدون با
 ـ درب موتور بسته

حد پاييني به دماي محيط اطراف و حد بـااليي بـه             محدوده مناسب 
شرايط كاركرد موتور قبل از اندازه گيري بستگي        

 -30 تا C 80°.     دارد 
در صورتي كه مقـدار خـارج از محـدوده باشـد ،             

 . موارد مقابل را بررسي نمائيد
 ـ عملكرد سنسور دماي هوا 

 صاالت و سيم كشي سنسورـ ات
 
 
 

 استپر موتور 
 
 

 شرايط الزم

 ـ موتور در دور آرام 
 ـ فشاري بر پدال گاز وارد نشود 

 ـ ولتاژ باتري در محدوده مناسب باشد 
 ـ موتور كامالً گرم باشد 

 ـ بدون بار الكتريكي 
  مرحله 34-54  محدوده مناسب

در صورتي كه مقـدار خـارج  از محـدوده باشـد،             
 .وارد مقابل را بررسي نمائيدم

ـ هوزينگ دريچه گاز و منيفولد را از نظـر نشـتي            
 . هوا بررسي كنيد

ــ عملكــرد   سنســور و ســيم كشــي آن را MAPـ
 . بررسي كنيد
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 فشار جو 
 
 

 شرايط الزم 
 ـ موتور متوقف 

 ـ فشاري بر پدال گاز وارد نشود 
 ـ ولتاژ باتري در محدوده مناسب باشد 

 Kpa  101-72  مناسب محدوده
، در صورتي كـه مقـدار خـارج از محـدوده باشـد            

 .موارد مقابل را بررسي نمائيد
 سنسـور بررسـي     MAPـ سيم كشـي و عملكـرد        

 . شود
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