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   مجموعه گازسوزنمايي جا -1

  
)1 (ECUسوز   دوگانه)بنزين/ گاز(  
  رگوالتور گاز) 2(
  مخزن گاز) 3(
  شير پركن گاز) 4(
  هاي پرفشار لوله) 5(
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   مشخصات موتور-2
 CNG  بنزيني  نوع سوخت

 TU5JP4  TU5JP4G  نوع موتور
 NFU NFU  تيپ موتور
 cc 1587cc 1587  حجم موتور

 mm 78 × 82 mm 82 × 78   كورس×قطر 
 77kw (105HP) 68kw (95HP)  ماكزيمم توان

 rpn 5800 rpn 5800  دور موتور در ماكزيمم توان
 dan 12.5 dan.m 14.2  ماكزيمم گشتاور موتور

  rpn  4000 rpn 4000  دور موتور در ماكزيمم گشتاور
 EURO 2 EURO 2  استاندارد آاليندگي

 CNGگاز    بدون سرب91اكتان   كيفيت سوخت

   چند پاششVALEO J35   چند پاششVALEO J35  سيستم سوخت رساني
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 CNG مدار سيستم -3

  CNG دما سيستم - سنسور فشار-3-1

  
  CNGدما سيستم  –سنسور فشار ) 6(
  كتورهاي گازژان) 7(

حجـم گـاز   .  را محاسبه نمايـد دهد تا حجم گاز  اجازه ميموتور ECU به CNG سيستم  دماي–سنسور فشار  
  . گاز پاشيده شده را محاسبه نمايدسازد تا مقدار امكان آنرا مهيا مي

  Bosch  شركت سازنده
   ولت5  ولتاژ تغذيه
  روي ريل سوخت گاز  محل نصب

  
  روش تست قطعه

  مقاومت  دما
20°C 2499 ± 85 Ω 
80°C 322.5 ± 7 Ω 
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   موتورECUپايه مرتبط با   يگنالس(1848) دماي گاز –پايه سنسور فشار 

 E2 (1841)  برحسب ولت: سيگنال فشار  1
 E1 (1840)   ولت5: تغذيه  2
 E3 (1842)  بر حسب اهم: سيگنال دما  3
 E4 (1850)  بدنه  4
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   انژكتور گاز-3-2

  
  انژكتور گاز) 7( 

  .پاشد  موتور محاسبه شده را ميECUانژكتور گاز مقدار معيني از گاز را كه توسط 
  VALEO  شركت سازنده

 GAZIOC NGV1.2  نوع
 زير منيفولد هواي ورودي  محل نصب

  
   تستروش

  عملكرد  پايه كانكتور
   ولت5تغذيه   1
  بدون استفاده  2
  بدون استفاده  3
  خروجي سيگنال  4
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   رگوالتور گاز-3-3

  
aيع خنك كننده موتور خروجي ما  
bورودي گاز پرفشار   
c    كـه بـه منيفولـد هـواي ورودي     ( لوله خالء موتـور

  .)شود متصل مي
dخروجي گاز كم فشار   
eورودي مايع خنك كننده موتور   
  هاي رگوالتور شير برقي) 10(و ) 8(
  سنسور فشار قوي گاز) 9(

ــور، فــشار گــاز را از  ــار 200رگوالت در صــورتيكه ( ب
 بـار كـاهش     2بـه فـشار ثابـت       ) ر باشـد  مخزن گاز پ  

  .دهد مي
  :كند رگوالتور گاز در دو مرحله فشار گاز را كم مي

 بـار تبـديل     5/3 در مرحله اول فـشار گـاز را بـه            --
  .كند مي

  .كند  بار تبديل مي2 در مرحله دوم فشار گاز را به -
مدار مايع خنك كننده موتور كه از رگوالتـور عبـور           

  .شود دن آن ميكند مانع از يخ ز مي
 OMVL  شركت سازنده

   بار0.1 ± 2  فشار خروجي گاز

  محل نصب
راسـت  -در قسمت عقـب   

  محفظه موتور
  .رگوالتور گاز قابل تنظيم نيست: نكته

هاي مدار پرفشار و كم فشار روي رگوالتور          شير برقي 
  .وظيفه تغذيه گاز سيستم را بر عهده دارد

www.CarGarage.ir

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


  صندوقدار206   دوگانه سوز  سيستم

9 

   سنسور فشار قوي گاز-3-4
 ECUگيرد تـا اطالعـات مـذكور را از طريـق               ميزان فشار گاز سيستم پرفشار را اندازه مي        ،ر قوي گاز  سنسور فشا 

  .كندسيستم سوخت رساني براي نمايش عقربه ميزان گاز مخزن در پشت آمپر استفاده 
 OMVL  شركت سازنده
   ولت5  ولتاژ تغذيه
   اهم85  مقاومت

  
   موتورECUط با پايه مرتب  سيگنال   فشار قوي گازپايه سنسور

 D2 (1813)  سيگنال خروجي  1
 D1 (1814)  بدنه  2
 D3 (1812)   ولت5: تغذيه  3

  
  روش تست قطعه

 (bar)فشار  (V)ولتاژ 

5/0  0  
9/0  5/2 ± 25  

35/1  5 ± 50  

7/1  5/7 ± 75  

1/2  10 ± 100  

9/2  15 ± 150  

4/3  20 ± 200  

5/4  25 ± 250  
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 CNG مخزن گاز 3-5

  
  . قرار ندهيدC65°مخزن گاز را هيچگاه در دماي باالي : تذكر

  
  مخزن گاز) 3(
  شيرپركن) 4(

 FABER  شركت سازنده
  فوالد  جنس مخزن
   ليتر85  ظرفيت مخزن

   بار200  )در زمان پر بودن (مخزنفشار كاري 
   كيلوگرم85تقريبا   وزن مخزن در زمان پر بودن

  R110   گازاستاندارد مخزن
  مخزن در صندوق عقب نصب شده است  محل نصب

  
  . حك شده است"j"باشد كه تاريخ اعتبار آن روي مخزن در قسمت   سال مي20 كاري مخزن گاز عمر: نكته
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   شير سر مخزن-3-6

  
  شير دستي سر مخزن) 11( 
  شير برقي سرمخزن) 12(
  فيوز حرارتي) 13(

هرگز شير سـرمخزن را از مخـزن بـاز نكنيـد            : تذكر
همچنين هرگز فيوز حرارتي را از شير سرمخزن بـاز          

  .نكنيد
شير دستي سر مخزن جريان گاز را به مدار سيستم          

  .كند گاز قطع مي
در جهت خالف عقربه سـاعت      : حالت باز شير دستي   

  .بچرخانيد
در جهـت عقربـه سـاعت       : حالت بسته شـير دسـتي     

  .بچرخانيد
 OMB: سازنده شير دستي سر مخزنشركت 

روي شير دسـتي سـر مخـزن يـك محـدود كننـده              
نـصب شـده    ) 13(جريان گاز و يـك فيـوز حرارتـي          

  .است

ــي  ــوز حرارت ــاز  ) 13(في ــي مخــزن گ ــوپاپ ايمن س
شـود در     باشد در زماني كه فـشار گـاز زيـاد مـي             مي

 فيوز حرارتـي ذوب شـده و        )گاز (110°دماي باالي   
آزاد شود بدين ترتيـب از خطـر   دهد تا گاز     اجازه مي 

  .كند انفجار جلوگيري مي
دهد كه گاز داخل مخـزن        اجازه مي ) 12(شير برقي   

 پرفـشار   مـدار هميشه محفوظ باشد تـا از نـشتي در          
  .جلوگيري به عمل آيد
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   اتاق سرنشين-3-7

  
  )گاز/بنزين(عقربه سطح سوخت ) 14( 
  كليد تبديل) 15(
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  )گاز/بنزين(دستورالعمل ايمني سيستم دوگانه سوز 
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وقتي كه بـه روي سيـستم پرفـشار گـاز كـار             : توجه
كنيد حتما به نكات ايمني توجـه فرماييـد و بـه              مي

  .دقت از نحوه باز و بست قطعات پيروي نماييد
تواننـد بـه روي سيـستم         فقط افرادي مي  : نكته مهم 

ــوز   ــه س ــه 206SDدوگان ــد ك ــت نماين  دوره  فعالي
  .مربوطه را گذرانده باشند

  
   نكات ايمني-1
 هر نوع فعاليت بر روي سيـستم گـاز خـودرو            -1-1

بايست در جايي كه تهويه مناسبي داشـته باشـد            مي
  .انجام گيرد

مطمــئن باشــيد كــه لبــاس تكنيــسين فاقــد مــواد  
مصنوعي باشد تا ايجاد جرقه حاصـل از الكتريـسيته          

  .ساكن نكند
 پرفشار در صورت تمـاس بـا        گاز خروجي از سيستم   

تواند سبب سوختگي شديد پوست در اثـر          پوست مي 
  .زدگي شود يخ

آن نكته مهمي است كه از دسـتكش كـار و عينـك             
بــراي جلــوگيري از خطــر ســرمازدگي گــاز پرفــشار 

  . استفاده شود
كنيـد حتمـا      وقتي كه بر روي سيستم گاز كـار مـي         

رفشار شير دستي مخزن گاز را ببنديد و فشار مدار پ         
  .را كم نماييد

شير دستي سرمخزن را براي اطمينان توسـط        : نكته
بست پالستيكي در موقعيت بسته محكم كنيد تـا از          

  .باز شدن آن جلوگيري به عمل آيد
در زمان باز كـردن اتـصاالت بـا اسـتفاده از اسـپري              

 يـا آب صـابون   (Loctite 7100 type)يـاب   نـشت 
از خروجـي   محل اتصاالت را اسپري زده تـا دبـي گـ          

  .تحت كنترل باشد

هرگز صورت خود را بـه اتـصاالت كـه در           : نكته مهم 
  .باشد نزديك نكنيد حال باز شدن مي

ــم ــه مه ــشنهاد مــي: نكت ــاه،   پي ــه در كارگ ــردد ك گ
از نوع  )  كيلوگرمي 6حداكثر  (نشاني    كپسولهاي آتش 

BC يا ABCدر دسترس باشيد .  
مطمئن باشيد محيط كـار شـما در زمـان كـار روي             

  :ودرو دور از موارد زير باشدخ
  جرقه
  شعله

  )ته سيگار(شعله آرام 
  موبايل

در زمان باز كردن قطعـات سيـستم گـاز،      : نكته مهم 
انـد را توسـط كـوركن،         هايي كه باز شده     همه سوراخ 

  .بپوشانيد
در زمان بـستن اتـصاالت، بررسـي كنيـد كـه همـه              

  .اتصاالت سالم و تميز باشد
 در زماني كه تحت فشار      هرگز اتصاالت را  : نكته مهم 

  .گاز هستند سفت نكنيد
هر قطعه ايراددار كه در قـسمت پرفـشار         : نكته مهم 

بايـست    شود نبايد تعمير شود بلكـه مـي         استفاده مي 
بعــد از بــستن اتــصاالت در صــورت . تعــويض گــردد

  .بايست تعويض گردد نشتي مي
هيچگاه قطعات موتور را توسط باد پرفـشار يـا مـواد            

  .تميز نكنيد)  كنندهپاك(شوينده 
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   صافكاري-1-2
در زمان، اجراي اقدامات گـرم كـردن بـرروي بدنـه            

، ...)جوشكاري، برشكاري، كوره پخت رنگ و     (خودرو  
بايستي تا حد ممكن با رعايت اقدامات ايمني انجـام          

  .شود
قبل از هرگونه عمل جوشكاري قطعات سيستم گـاز         

 بــه اي نبايــستي گونــه شــعله هــيچ. را ايمــن نماييــد
هاي سيستم گـاز يـا مخـزن نزديـك            اتصاالت و لوله  

  .شود
سوز   نكاتي كه بايد در زمان قرار دادن خودرو دوگانه        
  :در داخل كوره رنگ در نظر گرفت عبارت است از

  . باشدC°65دماي داخل كوره رنگ نبايد بيش از 
 30مخزن گاز نبايد در معرض گرماي فوق بيشتر از          

  .دقيقه باشد
كان رعايـت شـرايط فـوق بطـور كامـل           اگر ام : توجه

بايـست مخـزن گـاز از     وجود نداشته باشد حتما مـي    
  .روي خودرو باز شود

  
   كار روي مخزن گاز-1-3

تواند از روي خـودرو بـاز شـود حتـي             مخزن گاز مي  
  .وقتي كه مخزن پر باشد

هـا را     قبل از باز كردن مخزن حتما گاز داخـل لولـه          
  .خالي نماييد

يك جك يا جرثقيل بلند كنيـد       مخزن گاز را توسط     
 كيلـوگرم وزن    85 ليتري پر حـدوداً      85يك مخزن   (

  )دارد
  .به تنهايي اقدام به باز و بست مخزن ننماييد

  .هرگز مخزن را خراشيده نكنيد: نكته مهم
  :در هنگام باز و بست مخزن دقت نماييد

  .مخزن گاز روي زمين نيفتد
  .لتانيدبراي جابجايي مخزن گاز، آنرا روي زمين نغ

  .مخزن را روي زمين نكشيد
وقتي كه مخزن از روي خودرو باز شد حتما مجاري          

بپوشـانيد همچنـين   ) كوركن(شير را توسط درپوش     
شير دستي شـير سـرمخزن را بـراي ايمنـي بيـشتر             

  .توسط بست پالستيكي ببنديد
يك برچسب بر روي مخزن بچسبانيد كه عبارت زير         

  :روي آن نوشته شده باشد
  »باشد  حاوي گاز تحت فشار ميCNGگاز مخزن «

مخزن را در جايي كه تهويه هوا آن مناسب اسـت و            
ممكـن  . باشـد نگهـداري نماييـد       محيط آن تميز مي   

است مخزن را در محـيط آزاد انبـار نماييـد در ايـن              
صورت آنرا بپوشانيد تا از نور مستقيم آفتاب يا باران          

  .و برف در امان بماند
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  :از به مقدار زياد مشاهده شود زمانيكه نشتي گ-2
بايست به اجبـار در محـيط آزاد بـا در             اين عمل مي  

با احساس  . (نظر گرفتن نكات ايمني زير انجام گيرد      
  )بوي گاز

  .هيچ گونه شعله يا جرقه ايجاد نكنيد
موبايــل و هــر وســيله الكتريكــي ديگــر را خــاموش 

  .نماييد
چــه هــا و دري درهـا و پنجــره (هـوا را تهويــه نماييــد  

  .)خروجي هوا را باز نماييد
  .شير سرمخزن را ببنديد

ــرار    ــاختمان ق ــواي آزاد و دور از س ــودرو را در ه خ
  .)اگر نياز بود خودرو را هل دهيد. (دهيد

  سوئيچ خودرو بسته باشد
  .قطب منفي باتري را جدا نماييد

  .موكت تزييني روي مخزن را باز نماييد
دربهـاي  (يـد   هواي داخل اتاق خودرو را تهويـه نماي       

  .)خودرو را باز نماييد
  .محل نشتي را پيدا نماييد

در صورتيكه كنترل نشتي از دسـت شـما         : نكته مهم 
خارج شد از محلي كه خودرو مورد نظر در آن قـرار            

  .نشاني تماس بگيريد دارد خارج شده و فوراً با آتش

  : زماني كه خودرو گازسوز آتش بگيرد-3
  .به آتش نشاني تماس بگيريد

تـوان آن را      باشد و مي    اگر نشتي گاز قابل كنترل مي     
نـشاني از نـوع       متوقف كـرد فقـط بـا كپـسول آتـش          

اگر خطر انفجار گـاز     . (پودري آتش را خاموش كنيد    
  .)غير مشتعل وجود داشته باشد

توانيـد آتـش را خـاموش كنيـد افـراد را از             اگر نمـي  
  .نشاني باشيد محيط دور كرده و منتظر آتش

  .ا توسط آب پرفشار خنك نگهداريدمخزن گاز ر
باشـد    شير سرمخزن مجهز به فيوز حرارتي مي      : نكته

شود تا فشار گاز       ذوب مي  C°10±100كه در دماي    
داخل مخزن كم شده و خطر انفجار مخزن را از بين           

  .ببرد
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بايست انجام     اقداماتي كه قبل از انجام هر كاري مي        -4
  :داد

  :ز مدار پرفشار كم كنيد مطابق روش زير افشار گاز را
  .موتور را روشن نماييد

  .كليد تبديل را در حالت گاز قرار دهيد
  )در جهت عقربه ساعت(شير سرمخزن را ببنديد 
  . قرار دهيد3000rpmدور موتور را در محدوده 

منتظر باشيد تا موتور بطور اتوماتيك بـر روي سيـستم       
ن  روشـ  CNG) زرد رنـگ  (بنزين برود يا چراغ اخطـار       

  .شود
  .موتور را خاموش كنيد

  .قطبهاي منفي و مثبت باتري را جدا نماييد
  
  :بايست انجام داد  اقداماتي كه بعد از هر تعمير مي-5

پــس از هــر اقــدامي، همــه اتــصاالت را از نظــر نــشتي 
ياب انجام   بررسي نماييد اين كار را توسط اسپري نشت       

  )Loctite 7100ياب مدل  اسپري نشت(دهيد 
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  ه گاز از مدارتخلي
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  :بايستي رعايت نماييد نكات ضروري كه قبل از شروع تعميرات مي: توجه
  . اطمينان داشته باشيد كه كليه نكات ايمني درخصوص تعميرات سيستم گاز سوز رعايت شده است-1
هـواي  بايستي خودرو در يك محيط كار داراي تهويه مناسـب يـا                هرگونه تعميرات بر روي خودرو گازسوز مي       -2

  .آزاد انجام شود
كـه بـه شـرايط آن بـستگي         ) شود  اين روشها شامل مخزن گاز نمي     (سه روش براي تخليه گاز از مدار وجود دارد          

  :دارد
  .كند موتور در هر دو حالت گاز و بنزين كار مي: روش اول
  .كند شود، اما شيربرقي رگوالتور كار مي موتور روشن نمي: روش دوم
  .كند شود و شير برقي رگوالتور كار نمي  نميموتور روشن: روش سوم

به منظور بستن شير سرمخزن   . (بايستي حتماً شير دستي سرمخزن بسته باشد        در زمان انجام تخليه گاز مي     : نكته
  )فلكه شير را در جهت چرخش عقربه ساعت بچرخانيد

ال ورود گرد و غبار بـه داخـل آنهـا    شوند و با هوا در تماس هستند و احتم      تمام اتصاالتي كه باز مي    : نكته ضروري 
  .بپوشانيد) كوركن مدار(هاي مدار  وجود دارد را توسط مجموعه درپوش
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  :روش اول
  .نماييم  روشن ميCNG موتور را در حالت -
نگهدارنـده  ) 1( دو مهره نـشان داده شـده در شـكل            -

  . را باز نماييدCNGموكت تزييني مخزن 
 محل اتـصال لـوال       را از  CNG موكت تزييني مخزن     -

  )2شكل. (در كف صندوق جدا نماييد
  . موتور خودرو را روشن نماييد-
 سوخت خودرو را توسـط كليـد تبـديل سـوخت بـه              -

  .حالت گاز تبديل نماييد
به منظور بستن شـير      ("a" شير سر مخزن را ببنديد       -

سرمخزن، فلكه شير را در جهت چرخش عقربة ساعت         
  .)بچرخانيد و آنرا ببنديد

 3000rpm دور موتور را با فشردن پدال گـاز تـا دور            -
  .ببريد

 نگهداريــد تــا بــه صــورت 3000rpmدور موتــور را در 
اتوماتيك سوخت خودرو از حالت گاز به بنزين تبـديل          

  .شود
  . خودرو را خاموش نماييد و سوئيچ را ببنديد-
  . اتصال سر باتري را حتماً جدا نماييد-
  ."b"زن را جدا نماييد  كانكتور شير برقي سر مخ-
  . حال مدار گاز از فشار تخليه شده است-

موقعيـت  (روي غربيلك فرمان خودرو     : نكته ضروري 
يك برگه هشدار نـصب نماييـد تـا مـانع از            ) مناسب

  .حركت خودرو در حين تعميرات گردد
مطمئن باشيد كه خودرو در معرض موارد زيـر قـرار           

  :نداشته باشد
  )ناشي از سنگ فرز سنبادههاي  جرقه(ها   جرقه-
اي   چراغهاي شـعله  ( معرض تابش حرارت مستقيم      -

  )و حرارتي
  )سيگار روشن( شعله آتش -

توانيد اتـصاالت سيـستم مـدار گـاز ناحيـه             حال مي 
پرفشار حد فاصل مخزن تا رگوالتور و شير پركن تـا           

  .مخزن و همچنين ناحيه كم فشار را باز كنيد
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  :روش دوم
شـود امـا شـير برقـي رگوالتـور كـار               نمي موتور روشن 

به منظور بستن    ("a"كند، شير سرمخزن را ببنديد        مي
شير مخزن، فلكـه شـير را در جهـت چـرخش عقربـه              

  )بچرخانيد و آنرا ببنديد
موقعيـت  (روي غربيلـك فرمـان خـودرو       : نكته ضروري 

يك برگـه هـشدار نـصب نماييـد تـا مـانع از              ) مناسب
  .ات گرددحركت خودرو در حين تعمير

از دسـتكش ايمنـي السـتيكي اسـتفاده         : نكته ضروري 
  .نماييد

خودرو را از فضاي سربـسته بـه محوطـه       : نكته ضروري 
  .فضاي آزاد منتقل نماييد

 كانكتور شير برقي فشار بـاالي رگوالتـور نـشان داده            -
  . را جدا نماييد"c"شده در 

  . را باز نماييد(3) بست شيلنگ -
 نـصب روي رگوالتـور بيـرون         را از محل   (4) شيلنگ   -

  .بكشيد
به كانكتور شير برقي فشار باالي رگوالتور يـك اتـصال           

 ولت برق مستقيم از باتري وصـل نماييـد تـا شـير              12
  .برقي مذكور عمل نمايد

 ولـت و اتـصال      12به منظور تامين برق     : نكته ضروري 
آن توسط يـك سـيم دو رشـته بـا سـري كـانكتوردار               

اي دور    در يك فاصـله   ) باتري(بايستي، منبع تامين      مي
از خودرو انجام شود تا جرقة ناشي از اتـصال سـرباتري            

  .به محل تعمير خودرو نزديك نباشد
 پس از چند دقيقه كه مـدار گـاز خـالي شـد اتـصال                -

  .كنيم سرباتري را جدا مي
  .حال مدار گاز از فشار تخليه شده است
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 :روش سوم
تخليـه اسـت و   اين روش تخليه، آخرين روش      : احتياط

اين . نياز دارد كه بيشترين اقدامات ايمني را بكار ببريد        
گردد كه موتور روشن      روش فقط در زماني استفاده مي     

  .كند شود و شير برقي رگوالتور نيز عمل نمي نمي
بايستي، تمـام     براي اجراي اين روش مي    : نكته ضروري 

فعاليتها خارج از فضاي بـسته و در فـضاي آزاد انجـام             
  .شود

  
  
  
   ابزارهاي عمومي-1-3

  Loctite 7100ياب   اسپري نشت(1) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  : كنترلهاي مورد نياز-2-3

ــروري  ــه ض ــتفاده از   : نكت ــن روش اس ــام اي ــراي انج ب
  .دستكش ايمني الستيكي ضروري است

بـه  ( را ببنديـد     "a"شير سر مخزن نشان داده شده در        
منظور بستن شير سـرمخزن، فلكـه شـير را در جهـت             

  ).ش عقربه ساعت بچرخانيدچرخ
موقعيـت  (روي غربيلـك فرمـان خـودرو       : نكته ضروري 

يك برگـه هـشدار نـصب نماييـد تـا مـانع از              ) مناسب
  .حركت خودرو در حين تعميرات گردد
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 را  [1]يـاب      اسپري نشت  (5)روي اتصال مهره ماسوره     
توانيد روي اتصال مذكور كف آب صـابون          بپاشيد يا مي  

  .بريزيد
 نماييـد،   (5)وع به باز نمودن مهره ماسوره        سپس شر  -

دقت نماييد كه مهره مذكور بطـور كامـل بـاز نـشود و              
  . باز شود(°90) دور 4/1حداكثر 

 منتظر بمانيـد تـا حبابهـاي ناشـي از خـروج گـاز از                -
  .اتصال مربوطه تمام شود

اين عمل را تـا زمـاني كـه خـروج كامـل گـاز از مـدار             
  .هيدسيستم گاز كامل شود انجام د

  . حال مدار گاز از فشار تخليه شده است-
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  CNGشارژ مجدد مدار پرفشار 
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مطمئن باشيد كه نكات مربوط به ايمنـي و         : نكته مهم 
  .تميزي محيط كار رعايت شود

هرگز اتصاالت پرفـشار را زمـاني كـه تحـت           : نكته مهم 
  .باشد سفت نكنيد فشار گاز مي

 زير به دور    مطمئن باشيد كه خودرو از عوامل خطرناك      
  :باشد
  جرقه
  شعله

  احتراق آرام
  موبايل

  
  .باتري را وصل نماييد

قبل از بستن سرباتري مطمئن شويد كـه كليـه          : توجه
  .قطعات بسته شده باشد

  . را وصل نماييد("b")كانكتور شير برقي سرمخزن 
در جهـت   ( را باز نماييـد      ("a")شير دستي سر مخزن     

  )خالف عقربه ساعت مطابق شكل
  .وتور را روشن نماييدم

  .كليد تبديل را در حالت گاز قرار دهيد
منتظر باشيد تا سيستم به طور خودكـار بـه روي گـاز             

  .سوئيچ كند
روشـن بـود،    ) چراغ زرد  (CNGاگر چراغ عيب    : توجه

 موتور بخوانيد و آن را پاك       ECUكد خطا را از حافظه      
  .نماييد

ــشتي مــدار سيــستم : نكتــه مهــم  را بررســي CNGن
  .نماييد

ــي روي مخــزن   ــد و (2)موكــت تزيين ــصب نمايي  را ن
  . را ببنديد(1)هاي  مهره
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  روش بررسي نشتي گاز
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مطمئن باشيد كه نكات مربـوط بـه ايمنـي          : نكته مهم 
سيستم گازسوز طبـق مـستند مربوطـه رعايـت شـده            

  .باشد
بعــد از هــر اقــدام تعميراتــي، امكــان هــر نــشتي را در 

  :رسي نماييدقسمتهاي زير به دقت بر
  . كه باز شده استCNG محلهايي از مدار -

   اتصاالت و قطعات تحت فشار مدار گاز-

همه اتصاالت سيستم گـاز كـه بـاز شـده اسـت             : توجه
  .بايست بررسي گردد مي

   ابزار مخصوص پيشنهادي-1
  Locatite 7100ياب   اسپري نشت[1]

  ها  بررسي-2
يـر بـدور   خودرو از عوامل خطرناك زمطمئن باشيد كه   

  .باشد
   جرقه-
   شعله-
   احتراق آرام-
   موبايل-

  .باتري را وصل نماييد
قبل از بستن سرباتري مطمئن شويد كـه كليـه          : توجه

  .قطعات بسته شده باشد
 را روي قطعاتي كه قبال اتـصاالت        [1]ياب    اسپري نشت 
  . اسپري نماييد،آن باز شده
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ــه ــشت : توج ــپري ن ــتن اس ــاب  در صــورت نداش  [1]ي
وانيد از كف صـابون بـراي تـست نـشتي اسـتفاده             ت  مي

  .نماييد
  . موتور را روشن نماييد-
  . كليد تبديل را زده تا سيستم روي مد گاز برود-
 بررسي نماييد كـه هـيچ حبـاب كـف صـابوني روي              -

  .اتصاالت ديده نشود
اگر حباب كف صابوني ديده شود دليل نـشتي را پيـدا            

ت، عدم اسـتفاده از     عدم گشتاور صحيح اتصاال   . (نماييد
  )هاي سالم يا آسيب ديده قطعات ماسوره

 گـاز را    تست جـاده انجـام داده سـپس دوبـاره نـشتي           
  .بررسي نماييد

  

www.CarGarage.ir

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


  صندوقدار206   دوگانه سوز  سيستم

35 

  CNGهاي پرفشار گاز  باز و بست لوله
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  :باشد رعايت نكات زير ضروري مي: توجه
 نكات ايمني در خصوص كـار بـا سيـستم گازسـوز             -1

  .رعايت شود
ر خصوص كار بر روي مـدار پرفـشار          نكات ايمني د   -2

  .گاز رعايت گردد
ها در محيط با تهويه مناسب         تعميرات و باز و بست     -3

  .صورت پذيرد
  
  
  
  
   ابزارهاي مورد نياز-1

 0188T مجموعه در پوشها [1]
  
  
  
  
  
  
  
  

 C-1605هاي مدار گاز مجموعه درپوشهاي لوله
[2a] 1605 درپوش مدار گاز-C1 
[2b]1605  درپوش مدار گاز-C2 
[2c] 1605 درپوش شير مخزن-D  
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  (Filling valve) باز و بست پركن -2
   باز كردن2-1
  . مدار پرفشار گاز را تخليه كنيد-
  . خودرو را روي جك قرار دهيد-
  . سرباتري را جدا نماييد-

  .پخش كن عقب چپ را باز نماييد بخش بااليي گل
  
  
  
  

 را  در محفظه داخل اطاق، پـشت صـندلي عقـب چـپ           
  .بخوابانيد

  . را باز نماييد(2) بست پيچي -
  . را باز نماييد(1) خرطومي تهويه -
  . را باز نماييد(3) به آرامي مهره ماسوره -
 را روي محل تخليه شير مخـزن تانـك    [2a] درپوش   -

  .قرار دهيد
  . را داخل مهره ماسوره لوله قرار دهيد[2b] درپوش -
  
  
  
  .(4)د  پيچهاي مربوط را باز نمايي-
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  . را آزاد نماييد(6) گردگير -
  .(5) مجموعه پركن و لوله آن را باز نماييد -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   بستن قطعات2-2
 را در محــل خــود قــرار (5) مجموعــه پــركن و لولــه -

  .دهيد
  . را در محل خود قرار دهيد(6) گردگير -
  (4).  پيچها را ببنديد-
پيچانيـد و   را تـا انتهـا بـا دسـت ب         (3) مهره ماسـوره     -

چرخانــده و محكــم ) 90°( دور 4/1ســپس بــه انــدازه 
  .نماييد

  .مدار را مجددا از گاز پرنماييد
مدار را بررسي نماييد تا از عدم نشتي اطمينان حاصل          

  .نماييد
 (1).  خرطومي تهويه را در محل خود قرار دهيد-
  . ببنديد(2)آن را بست  -
 كـن عقـب چـپ را در محـل            بخش بااليي گل پخش    -

  .خود قرار دهيد
  . سرباتري را نصب نماييد-
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  )مربوطه به مخزن گاز(هاي فشار قوي   لوله-3
  ها  باز كردن لوله-3-1
  . مدار فشار باالي گاز را تخليه نماييد-
  . خودرو را بر روي جك قرار دهيد-
  . سرباتري را جدا نماييد-
  . را باز نماييد(8) بست -
 (4).  خرطومي تهويه را آزاد نماييد-
  . را باز نماييد(7) به آرامي مهره ماسوره -
 را بر روي محفظه خروجي شير مخزن        [2c] درپوش   -

  .قرار دهيد
 (7) را بر روي محفظـه مهـره ماسـوره           [2a] درپوش   -

  .قرار دهيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هـاي زيـر خـودرو قابـل           خودرو را باال بـرده تـا لولـه         -

  .دسترسي باشد
  . را باز نماييد(10)  رابط دو لوله فشار قوي-
  . قرار دهيد(10) را روي مهره ماسوره [1] درپوش -
از ســمت داخــل  ((11).  فلــنج تهويــه را بــاز نماييــد-

  )صندوق
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   بستن قطعات-3-2
 (11) لوله و فلنج تهويه در محل خود قرار دهيد -
 را با دست تا انتها بسته و سپس به ميـزان            (7) مهره   -
  .ييدمحكم نما) 90°( دور 4/1

 را با دست تا انتها بسته و سپس به ميـزان            (10)مهره  
  . دكانيوتن متر سفت نماييد3/0±5/2
  . مدار گاز را با گاز پركنيد-
  .يابي نماييد  مدار گاز را نشت-
  . را در محل خود قرار دهيد(9) خرطومي تهويه -
  . را محكم نماييد(8) بست -
  . سرباتري را وصل نماييد-
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  )رگوالتور(رفشار هاي پ  لوله-4
   باز كردن-4-1
  . مدار گاز را تخليه كنيد-
  . خودرو را بر روي جك قرار دهيد-
  . سرباتري را جدا نماييد-
  
  
  
  
  
  . را در محفظه موتور به آرامي شل نماييد(12) مهره -
 را بر روي رگوالتور در محل ورود گـاز          [2a] درپوش   -

  .قرار دهيد
  . قرار دهيد(12) را بر روي مهره لوله [2b] درپوش -
  
  
  
  
  
  
  

  .خود رو را باال برده تا زير خودرو قابل دسترس باشد
  . را باز نماييد(10) رابطه لوله پرفشار -
  . را در لوله باز شده قرار دهيد[1] درپوش -
  . باك بنزين را باز نماييد-

ــرروي بــست : توجــه ــه را ب هــاي  محــل قرارگيــري لول
  .ن در زير خودرو عالمت گذاري نماييدنگهدارنده آ
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  . را باز نماييدCNG (13) لوله -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   بستن لوله-4-2

 با بدنه   (13)اطمينان پيدا كنيد كه لوله پرفشار       : توجه
  .تماس ندارد

هـاي پرفـشار گـاز را         هاي نگهدارنـده لولـه      بست: توجه
  .تعويض نماييد

نگهدارنده آن  هاي     را بر روي بست    (13) لوله پرفشار    -
  .نصب نماييد

  . باك بنزين را نصب نماييد-
 را تا انتها با دست چرخانده و سـپس بـه            (12) مهره   -

  .محكم نماييد)  درجه90يا ( دور 4/1ميزان 
 را با دست تـا انتهـا چرخانـده، سـپس بـه              10 مهره   -

  . دكانيوتن متر سفت نماييد5/2±3/0ميزان 
  . نماييدمتصل سرباتري را -
  . را شارژ نماييدCNG  مدار-
  .نشتي مدار را بررسي نماييد -
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  سوز هاي سيستم دوگانه سفت كردن اتصاالت لوله
  )مهره ماسوره(
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   نكات عمومي-1
هاي   ها و لوله    به صورت چشمي مهره ماسوره    : نكته مهم 

هـيچ اتـصال يـا      . سيستم دوگانه سوز را بررسي نماييد     
 ديگـر نبايـد   ها و قطعـات مكـانيكي    برخوردي بين لوله  

وجود داشته باشد، اگر در مورد سالم بودن هر قطعه از           
  .اتصاالت شك داشتيد آن را تعويض نماييد

ــصاالت   ــركت اتــ ــط توســــط شــ ــن روش فقــ ايــ
SWAGELAKشود  استفاده مي.  

تواند بيش از يكبار باز و         مي SWAGELAKاتصاالت  
  .بست شود بدون اينكه آسيب ببيند

   روش بستن-2
ن مهره ماسـوره نـو بـا مهـره ماسـوره            روش بست : توجه

  .كند استفاده شده با هم فرق مي
  
  
   مهره ماسوره و لوله نو-2-1

 "A" را روي لوله نـو مطـابق شـكل           (1)ماسوره عقبي   
  .قرار دهيد

 "A" را روي لوله نو مطـابق شـكل          (2)ماسوره جلويي   
  .قرار دهيد

ــه ــوره لول ــه ماس ــاي  اي ك ــصب (2) و (1)ه  روي آن ن
 نـصب   "B" طبـق شـكل      (3) بـر روي مهـره       باشد  مي

  .نماييد
  . را جلو ببريد(4)با دست مهره 

بريـد و     بررسي نماييد در زماني كـه مهـره را جلـو مـي            
 بطور كامـل در     (3) گير كرد، مهره     (2)ماسوره جلويي   

 (4)مهـره   . سر جاي خودش روي لوله قرار گرفته باشد       
4)  يا450°(را به اندازه 

  . نماييدفت دور س11
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   مهره ماسوره و لوله استفاده شده-2-2
 بر روي لوله پـرچ      (2) و   (1)هاي    در اين حالت ماسوره   

  .شده است
 روي آن پـرچ شـده را        (2) و   (1)هـاي     لوله كه ماسوره  

  .قرار دهيد) "B"طبق شكل  ((3)داخل مهره 
  . را جلو ببريد(4)با دست مهره 

اييد تا بـه كـف برسـد و           را با دست سفت نم     (3)مهره  
  . گير كند(2)ماسوره جلويي 

سـفت  ) 90°يـا   ( دور   4/1 را به اندازه     (4)سپس مهره   
  .نماييد

   اقدامات تكميلي-3
بررسي نماييد كه اتصاالت هـيچ گونـه نـشتي نداشـته            

  .به مستند بررسي نشتي مراجعه نماييد. باشد
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  CNGباز و بست مخزن گاز 
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 تعميــرات مخــزن گــاز قبــل از شــروع: نكتــه ضــروري
مطمئن باشيد كه نكات ايمني مربوط به سيـستم گـاز           

  .رعايت شده باشد
  :بايستي اجرا شوند هايي كه مي  دستور العمل-1

با دقت كـافي و رعايـت مـوارد ايمنـي بـا مخـزن گـاز                 
CNGكار كنيد :  

خطـر خـراب    ( را خراشيده نكنيـد      CNG مخزن   -الف
  )CNGشدن مخزن 

 بر روي زمين خـودداري      CNG از انداختن مخزن     -ب
  .نماييد

  . خودداري نماييدCNG از غلتاندن مخزن -ج
ــشيدن مخــزن -د ــين خــودداري CNG از ك  روي زم

  .نماييد
ــزن   - ه ــل مخ ــزات حم ــورتيكه از تجهي  CNG در ص

هاي نواري مناسب و      نماييد، حتما از تسمه     استفاده مي 
  .سالم استفاده نماييد

مـوارد زيـر قـرار      مطمئن باشيد كه خودرو در معـرض        
  :نداشته باشد

  )هاي ناشي از سنگ فرز سنباده جرقه(ها   جرقه-
  )اي چراغهاي شعله( معرض شعله مستقيم -
  )سيگار روشن( شعله آرام -
   ابزارهاي عمومي-2

  LOCTITE 7100ياب   اسپري نشت[1]
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) كــوركن مــدار(هــاي مــدار گــاز   مجموعــه درپــوش-
1605-C.  

- [2a]1605ز  درپوش مدار گا-C1.  
- [2b] 1605 درپوش مدار گاز-C2.  
- [2c] درپوش شير مخزن گاز CNG 1605-D.  
  
  
  
  
  
 
بايستي قبل از تعميـر و بـه منظـور             قطعاتي كه مي   -3

دسترسي به قطعات مورد نظر از محل نصب باز و جـدا            
  .شوند

تمام تعميرات خودروهـاي دوگانـه سـوز        : نكته ضروري 
CNG اي تهويه مناسب انجـام     بايستي در محل دار      مي
  .شود

 را  CNG عدد مهره نگهدارنده موكت تزييني مخزن        2
  (1). باز نماييد

 را از محل اتصال لولـه در        CNGموكت تزييني مخزن    
 (2). كف صندوق جدا نماييد

مدار سيستم گاز را تخليه نماييد، روش آن بـه ترتيـب            
  :زير است
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 شـير  به منظور بـستن  ("a" شير سرمخزن را ببنديد    -
سرمخزن، فلكه شير را در جهت چرخش عقربه ساعت         

  ).بچرخانيد
  . خودرو را روشن نماييد-
 سوخت خودرو را توسـط كليـد تبـديل سـوخت بـه              -

  .حالت گاز تبديل نماييد
 3000rpm دور موتــور را بــا فــشردن پــدال گــاز تــا -

  .ببريد
 نگهداريد تـا بـه صـورت      3000rpm دور موتور را در      -

خت خودرو از حالت گاز به بنزين تبـديل         اتوماتيك سو 
  .شود

  . خودرو را خاموش و سوئيچ را ببنديد-
  .اتصال سرباتري را حتما جدا نماييد: توجه

  (b).  كانكتور شيربرقي سرمخزن را جدا نماييد-
 (3).  بست شيلنگ خرطومي را شل كنيد-
 (4).  شيلنگ خرطومي را جابجا نماييد-
  
  
  
  
  
 (5). اي را باز نماييد ه آهسته مهره ماسور-
هـا بـاقي       ممكن است كه مقدار جزيـي گـاز در لولـه           -

مانده باشد و از قسمت مهره خارج شود تا فـشار مـدار             
  .گاز با فشار اتمسفر برابر شود

 را سر لوله جـاي مهـره        [2a]درپوش كوركن مدار گاز     
  (5)ماسوري ببنديد 

پشتي صندلي عقب چـپ را بـه منظـور دسترسـي بـه              
  .بخوابانيد) داخل محفظه سرنشين(ت مخزن اتصال
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  (7). بست شيلنگ خرطومي را شل نماييد
 (6). شيلنگ خرطومي را جابجا نماييد

 (8). اي را باز نماييد به آهستگي مهره ماسوره
هـا بـاقي       ممكن است كه مقدار جزيـي گـاز در لولـه           -

مانده باشد و از قسمت مهره خارج شود تا فـشار مـدار             
  .شار اتمسفر برابر شودگاز با ف

 را سـرلوله جـاي مهـره        [2b]درپوش كوركن مدار گاز     
  . ببنديد(8)

  
  
  

 را روي خروجـي و      [2c] و   [2a]هـاي كـوركن       درپوش
  .ورودي شير سرمخزن ببنديد

  
  
  
  
  
  
  
  

هاي براكت نگهدارنـده مخـزن        قبل از باز نمودن تسمه    
CNG (9)   ــده ــشان داده ش ــسمتهاي ن ــا (b) در ق  ب

وي تسمه و مخزن عالمتگذاري نماييـد تـا در          ماژيك ر 
هـاي آنهـا    ها و السـتيك     موقع نصب مجدد دقيقاً تسمه    
  .در موقعيت قبلي قرار بگيرند

ــدها را شــل    ــده كمربن ــيچ نگهدارن ــدد پ   ســپس دو ع
 (10)نماييد 
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پس از آن پيچهاي مذكور نگهدارنـده كمربنـدها را بـه            
 (10). يك طرف بكشيد تا كمربندها آزاد شوند

به هيچ وجه با استفاده از زنجير، مخـزن         : نكته ضروري 
CNGرا جابجا ننماييد .  

هاي مخـصوص     در صورت نياز فقط با استفاده از تسمه       
ــد    ــا خراشــي روي مخــزن ايجــاد ننماين كــه ضــربه ي

  .توانيد مخزن را جابجا نماييد مي
هـاي مخـصوص      بايستي قبـل از اسـتفاده از تـسمه          مي

  . اطمينان حاصل نماييدحمل، از سالم بودن آنها
 را  (11) تسمه   2همانطور كه در شكل نشان داده شده        

هـا و     دور مخزن انداخته و سپس با بلند كـردن تـسمه          
ها زير مخـزن اقـدام        اطمينان از محل قرارگيري تسمه    

  .به ادامه فعاليت نماييد
 از CNGقبــل از بلنــد نمــودن مخــزن گــاز : توجــه

هـا    گيـري تـسمه   محكم بودن اتـصاالت و نحـوه قرار       
  .نسبت به طول مخزن اطمينان حاصل نماييد

) نيمكــت يـا پالــت چــوبي ( يـك جايگــاه مناسـب   -
نزديك خودرو به منظور قـرار دادن مخـزن بـر روي            

  .آن در نظر بگيريد
 بــر روي "c" ثابــت نمــودن اتــصاالت و تجهيــزات -

  . را ثابت نماييد(11)تسمه مخصوص حمل 
يـل سـقفي يـا       را توسـط جرثق    CNG مخزن گـاز     -

  .كارگاهي چرخدار بلند نماييد
  . را جابجا نماييدCNG مخزن گاز -

بايـستي     مـي  CNGبه منظور نگهداري مخـزن گـاز        
  :موارد ايمني زير را نيز رعايت نماييد

با استفاده از كمربند پالستيكي فلكه شير مخـزن را          
محكم نماييد به نحـوي كـه شـير قابـل بـاز شـدن               

  .نباشد

سب يا يادداشت بر روي مخزن با       چسباندن يك برچ  
  :اين متن

  ».باشد  حاوي گاز تحت فشار ميCNGمخزن گاز «
نگهداري مخزن در يـك مكـاني كـه داراي سيـستم           
تهويه مناسب و عـاري از هرگونـه آلـودگي باشـد و             

 بــه دور از CNGهمچنــين محافظــت مخــزن گــاز 
  هرگونه ارتعاش و اصابت شي خارجي و فشار و ضربه

از مخزن در فضاي باز نگهـداري شـود،         در صورتيكه   
بايستي مخزن گـاز بـه دور از آب و هـواي بـد و                 مي
 و نور مستقيم خورشيد باشد و روي آن توسـط           اگرم

  .پارچه از جنس كرباس پوشانده شود
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  CNG نصب مخزن گاز -4
بايستي هيچگونه تماس فلز به فلز ما بين          نمي: توجه
 مخـزن وجـود   هاي براكت نگهدارنده مخـزن و       تسمه

ــسمه  ــصب ت ــام ن ــستي  داشــته باشــد و هنگ ــا باي ه
هاي روي كمربندها در محل مناسـب قـرار           الستيك
  .بگيرند

هـاي روي كمربنـدهاي       وضعيت قرارگيري السـتيك   
 از مخـزن    (9)مخـزن   ) هاي براكت نگهدارنده    تسمه(

بايستي با عالمتگـذاري قبـل از          مي CNG (12)گاز  
  .باز شدن هماهنگ باشد

ــشتاور- ــسمه  گ ــاي ت ــستن پيچه ــت    ب ــاي براك ه
 3/3±5/0 تـا    (10)مخـزن   ) كمربندهاي(نگهدارنده  
  . باشدمتر دكانيوتن

  . را جدا نماييد[2c] و [2a]هاي كوركن   درپوش-
 را بـا دسـت در       (8) و   (5)اي    اتصاالت مهره ماسـوره   

 تـا اتـصاالت در       قـرار دهيـد    هاي مربوطه   محل رزوه 
  .محل خود قرار بگيرند

 4/1 (8) و   (5) كـردن مهـره و ماسـوره      سفت  مقدار  
  .باشد دور مي

كانكتور شير برقي سر مخزن را وصل نموده و سپس          
  .اتصال سر باتري را وصل نماييد

به منظور اتصال سر باتري تمامي موارد ايمني        : توجه
  .، سپس سر باتري را وصل نماييدرعايت نمودهرا 

  هاي تكميلي  دستورالعمل-5
 خـالي بـوده و گـاز        CNGز  در صورتيكه مخزن گـا    

CNG نباشد داخل آن:  
  . را باز نماييد"a"شير سر مخزن 

 اقدام به عمل پرنمودن     CNGدر نزديكترين جايگاه    
  .مخزن نماييد

 توسـط   CNGپس از اقدام به تزريق گاز در جايگاه         
هايي كه باز و       تمام اتصاالت و مهره    ياب  اسپري نشت 
  . دهيداند را تحت بررسي نشتي قرار بست شده

هاي خرطومي را مجدد در محل مناسـب قبلـي            لوله
  (6) و (4). نصب نماييد

  .هاي خرطومي را ببنديد بست شيلنگهاي لوله
 را در محل قبلي نـصب       CNG مخزن   تزيينيموكت  
  .نماييد

 را  CNG مخـزن    تزيينـي  مهره نگهدارنده موكـت      2
  .در محل مناسب بسته و محكم نماييد

  

www.CarGarage.ir

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


  صندوقدار206   دوگانه سوز  سيستم

57 

  تورنحوه باز و بست رگوال
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قبـل از   . (نكات ضـروري زيـر را رعايـت نماييـد         : توجه
  )شروع تعميرات

 اطمينــان داشــته باشــيد كــه كليــه نكــات ايمنــي -1
  .درخصوص تعميرات سيستم گازسوز رعايت شده است

هـاي     نكات ضـروري درخـصوص بـاز و بـست لولـه            -2
  .پرفشار گاز را رعايت نماييد

ــر روي خ -3 ــي ب ــه فعاليتهــاي تعميرات ودروهــاي  كلي
  .گازسوز در محيط با تهويه مناسب صورت پذيرد

  
  
  
   ابزارهاي مورد نياز-1

 .Z-0172 بست شيلنگ -بست  ابزار باز و [1]
  
  
  
  
  
  
  
  

  .T-4153 ابزار بست شيلنگ [2]
  .T-0188 مجموعه كوركن [3]
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 .C-1605هاي محافظ لوله  مجموعه درپوش
 [4a] 1605 درپوش مدار گاز-C1.  
[4b] 1605 درپوش مدار گاز-C2.  

  
  
  
  
  
  
  

  ياب  اسپري نشت[5]
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پيش از آغاز بازكردن رگوالتور ضروري است گاز        : توجه
  .موجود در مدار فشار باال تخليه گردد

  .كابل باتري را جدا نماييد
  (a).  كانكتور سنسور فشار باالي گاز را جدا نماييد-
 (b). ييدها را جدا نما  كانكتور شير برقي-
  (2).  لوله خالء را جدا نماييد-
 (1).  مهره لوله فشار قوي را باز نماييد-

  :هشدار
در زمان باز نمودن مهره لوله فشار قوي گاز، از تخليـه            
گاز موجود در آن اطمينان داشته باشيد و مهـره را بـه             

  .آرامي باز نماييد
 را بر روي محل ورودي گـاز رگوالتـور          [4a] درپوش   -

  .دهيدقرار 
 را بر روي لولـه فـشار قـوي گـاز قـرار              [4b] درپوش   -

  .دهيد
  
  
  
  
  
  
 قـرار   (4)هـاي آب       را بـر روي شـيلنگ      [2] ابزارهاي   -

  .ها مسدود گردد به نحوي كه شيلنگ. دهيد
  (3). هاي شلنگها را باز نماييد  بست-
  (4).  شلنگها را جدا نماييد-

ـ      [3]هـا     مجموعه درپوش و كـوركن     از  را در محلهـاي ب
شده رگوالتور قرار دهيد تـا از نفـوذ آلـودگي و گـرد و               

  .غبار به آن جلوگيري نماييد
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  . را باز كنيد(6) پيچهاي مربوط -
  . را باز كنيد(5) مهره 2 -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بـاز   [1] را به كمك ابزار باز و بست بـست           (7) بست   -

  .نماييد
  . را جدا نماييد(8) شيلنگ گاز فشار ضعيف -
  .گوالتور و پايه آن را باز نماييد حال ر-
  
  
  
  
  
  
  . را از محل خود باز نماييد(11) سه عدد مهره -
  . را آزاد نماييد9 پايه -
  . جدا نماييد(10) رگوالتور را -
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   بستن-3
  . بر روي پايه آن ببنديد(10) رگوالتور را -
  . را ببنديد(11)هاي   مهره-
ــ   كــوركن- ــرار داده شــده ب ــا و درپوشــهاي ق ر روي ه

  .رگوالتور را در آوريد
 را بـر روي رگوالتـور       (8) شيلنگ گـاز فـشار پـايين         -

  .نصب نماييد
  . نصب نماييد(4)هاي آب را   لوله-

  )7بست . (از بست جديد استفاده نماييد: توجه
  . را ببنديد7، بست [1] با كمك ابزار -
  . را باز نماييد[2] ابزار شماره -
  .د ببنديد را در محل خو(5) مهره 2 -
  . را ببنديد6 پيچ -
  . را وصل نماييد(2) شيلنگ -
  . را خارج نماييد[4b] و [4a] درپوشهاي -
 را با دست تا انتها بپيچانيد سـپس         (1) مهره ماسوره    -

  . درجه آن را محكم نماييد90 دور يا 4/1به ميزان 
  .را وصل نماييد) "b" و "a"( كانكتورهاي -
  
   عمليات تكميلي-4
  .ي را وصل نماييد باتر-
  . موتور را روشن نماييد-
بررسـي نماييـد    .  تغيير وضعيت دهيـد    CNG به مد    -

 وجـود نداشـته     CNGهيچ نشتي در اتصاالت و مـدار        
  . استفاده نماييد[5]ياب گاز  از نشت. باشد
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  باز و بست ريل گاز
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مطمئن باشيد كه نكات مربـوط بـه ايمنـي          : تذكر مهم 
د مربوطـه رعايـت شـده       سيستم گازسوز طبـق مـستن     

  .باشد
در زمان تعمير سيستم گاز سوز حتما نكات        : تذكر مهم 

  .ايمني را رعايت نماييد
در زمان كار بـر روي سيـستم گـاز، حتمـا            : تذكر مهم 

  .بايست كارگاه، تهويه مناسب داشته باشد مي
  هاي مورد نياز  ابزار مخصوص-1

ت  شــيلنگ، آداپتــور تخليــه بنــزين از ريــل ســوخ[1]
0141-T1 

  
  

 Z-0172 انبر بست [2]
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 T-0188 كيت در پوشها [3]
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   باز كردن-2
بايست تمامي سـوراخهايي كـه بـاز شـده در پـوش          حتما مي . شود  وقتي كه قطعات سيستم گاز باز مي      : نكته مهم 

  .گذاشته شود تا از ورود هوا به داخل سيستم جلوگيري نمايد
  .باشد امل خطرناك زير بدور ميمطمئن باشيد كه خودرو از عو

  )ناشي از چرخ سمباده( جرقه -
  )ناشي از فندك( شعله -
  )سيگار روشن( احتراق آرام -

  .خودرو را روي جك قرار دهيد
  .باتري را جدا نماييد

  
 خـالي   ("a")يه ريـل سـوخت       و اتصال به سوپاپ تخل     [1]بنزين ريل سوخت را توسط ابزار شيلنگ تخليه بنزين          

  .كنيد
  . را باز كنيد(4)فيلتر هوا 
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  . را باز نماييد(3) لوله بخارات روغن -
  . كانكتور موتور دريچه گاز را باز نماييد-
  . منيفولد هوا را باز نماييد(2)هاي خالء   لوله-
  . را باز نماييد(1) شيلنگ بنزين -
  . را باز نماييد(5) لوله بخارات بنزين -
  .، ببنديد[3] توسط درپوشهاي (1)يلنگ بنزين ش

  
  . را از منيفولد هواي ورودي جدا نماييد(6)انژكتورهاي گاز 

  .انژكتورها را توسط دست از منيفولد هوا جدا نماييد هرگز از ابزار استفاده ننماييد: نكته مهم
  . را جدا نماييد"c" و كانكتور "b"كانكتور 

  . را باز نماييد(7)پيچ 
  .خودرو را توسط جك باال ببريد

  . را باز نماييد(9)سيني زير موتور را باز نموده و مهره 
  . را جدا نماييد(6) و انژكتورها (8)ريل گاز 
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  . نماييد را جدا(11)  را باز نموده و منيفولد هوا(12) و صفحه نگهدارنده (10)هاي  مهره

  
 را جـدا  (8)هـاي گـاز را بـاز نماييـد و ريـل گـاز        لوله.  باز كنيد  [2] توسط ابزار انبربست     (14) و   (13)هاي    بست

  . گاز نصب نماييدهاي  را لوله[3]هاي  نماييد، سپس درپوش
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   بستن-3
  . را تعويض نماييد(14) و (13)بستهاي : نكته مهم
  .اورينگها منيفولد هواي ورودي را در هر بار باز و بست تعويض نماييد: منكته مه

  . نصب نماييد[2] توسط انبر بست (14) و (13) را نصب نماييد و بستهاي (8)هاي گاز روي ريل گاز  لوله

  
 را توسط روغـن موتـور،       ("d")اورينگهاي انژكتورها   

  .روغنكاري نماييد
  . را نصب نماييد(11) منيفولد هوا -
  . را نصب نماييد(12) صفحه نگهدارنده -
 دكانيوتن متر   0.2±1 را با گشتاور     (10)هاي     مهره -

  .سفت نماييد
  . را نصب نماييد(8) ريل گاز -
 دكانيوتن متـر سـفت      1±4 را با گشتاور     (9) مهره   -

  .نماييد
  دكـانيوتن متـر سـفت      1±4 را با گشتاور     (7) پيچ   -

  .نماييد
  . را نصب نماييد"c" و "b"كانكتورهاي 
 را روي منيفولد هواي ورودي نصب       (6)انژكتورهاي  

  .نماييد

  . را نصب نماييد(3) و لوله بخارات روغن (5)لوله 
  .كانكتور موتور دريچه گاز را نصب نماييد

 را  (1) و شـيلنگ بنـزين       (2)لوله خالء منيفولد هوا     
  .نصب نماييد

  . را نصب نماييد(4)فيلتر هوا 
  .سيني زير موتور را نصب نماييد

  .باتري را نصب نماييد
قبل از بستن سر بـاتري مطمـئن شـويد كـه            : توجه

  .كليه قطعات بسته شده باشد
مسير سوخت رساني بنزين و گـاز را از نظـر نـشتي             

  .چك نماييد
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  باز و بست انژكتورهاي گاز
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 ايمنـي   مطمئن باشيد كه نكات مربـوط بـه       : نكته مهم 
سيستم گاز سوز طبق مـستند مربوطـه رعايـت شـده            

  .باشد
به مستند مربوط به الزامات ايمني در زمـان         : نكته مهم 

  .تعميرات سيستم گاز سوز مراجعه نماييد
انجام هر كـاري روي سيـستم پرفـشار گـاز           : نكته مهم 

بايست در محيطـي كـه داراي تهويـه خـوب باشـد               مي
  .انجام گيرد

  
  
  
   پيشنهادي ابزارهاي-1

 شيلنگ با آداپتور تخليـه بنـزين از ريـل سـوخت             [1]
0141-T 

  
  
  
  
  
  
  
  

 Z-0172  انبر بست[2]
 T-0188 كيت درپوشها [3]
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   بازكردن-2

شـود    وقتي كه قطعات سيستم گاز بـاز مـي        : نكته مهم 
بايـست تمـامي سـوراخهايي كـه بـاز شـده،              حتما مـي  

ا و رطوبت به داخـل    درپوش گذاشته شود تا از ورود هو      
  .سيستم جلوگيري نمايد

مطمئن باشيد كه خودرو از عوامل خطرناك زيـر بـدور     
  .باشد مي

   جرقه-
  )فندك( شعله -
  )سيگار روشن( احتراق آرام -
   موبايل-

  .فشار مدار گاز را كم نماييد
  . خودرو را روي جك قرار دهيد-
  . باتري را جدا نماييد-
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بزار شيلنگ تخليه بنـزين  بنزين ريل سوخت را توسط ا 
 ("a") و اتصال بـه سـوپاپ تخليـه ريـل سـوخت              [1]

  .خالي نماييد
  . را باز نماييد(4) فيلتر هوا -
  . را باز نماييد(3) لوله بخارات روغن -
  . كانكتور موتور دريچه گاز را باز نماييد-
  . منيفولد هوا را باز نماييد(2)هاي خالء   لوله-
  . را باز نماييد(1) شيلنگ بنزين -
  . را باز نماييد(5) لوله بخارات بنزين -

  . ببنديد[3] را توسط درپوشهاي (1)شيلنگ بنزين 
  . را از داخل منيفولد جدا نماييد(6)انژكتورهاي گاز 

انژكتورهـاي گـاز را فقـط توسـط دسـت از            : نكته مهم 
  .منيفولد جدا نماييد و هيچگاه از ابزار استفاده ننماييد

  . را جدا نماييد"c" و "b"هاي كانكتور
  . را باز نماييد(7)پيچ 

  .خودرو را توسط جك بلند نماييد
 را بـاز    (9)سپس سيني زير موتور را باز نماييد و مهره          

  .نماييد
 را از روي موتــور جــدا (6) و انژكتورهــا (8)ريــل گــاز 

  .نماييد
  

  . مربوط به منيفولد هوا را باز نماييد(10)هاي  مهره
  . منيفولد را باز نماييد(12)دارنده پايه نگه

  . را جدا نماييد(11)منيفولد هوا 
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  .كانكتورهاي انژكتور گاز را جدا نماييد
.  باز نماييـد   [2] توسط انبربست    (13)بستهاي انژكتور   

  . را از روي شيلنگ جدا نماييد(6)سپس انژكتورهاي 
 و شيلنگهاي گاز انژكتورهـا را       (6)انژكتورهاي باز شده    

  . بپوشانيد[3]وسط درپوشهاي ت
   بستن-3

  . را تعويض نماييد(13)بستهاي : نكته مهم
اورينگهاي مربوط به منيفولد هـواي ورودي       : نكته مهم 

  .را تعويض نماييد
 را توسط روغن موتـور      ("d")اورينگهاي انژكتورها گاز    

  .نو روغنكاري نماييد
 روي انژكتـور    (13)شيلنگ گاز را توسط بـستهاي نـو         

  . نصب نماييد(6)گاز 
  . سفت نماييد[2] را توسط انبربست (13)بستهاي 

  . را نصب نماييد(11)مانيفولد هوا 
  . را نصب نماييد(12)صفحه نگهدارنده مانيفولد هوا 

متـر     دكـانيوتن  0.2±1 را بـا گـشتاور       (10)هـاي     مهره
  .سفت نماييد

  . را نصب نماييد(8)ريل گاز 
متـر سـفت     دكـانيوتن 0.2±1.2 را با گشتاور    (9)مهره  
  .نماييد

متر سـفت      دكانيوتن 0.2±1.2 را با گشتاور     (7)پيچ  
  .نماييد

  . را نصب نماييد"c" و "b"كانكتورهاي 
  .انژكتورهاي گاز را روي منيفولد هوا جا بزنيد

  . را نصب نماييد(3)لوله بخارات روغن 
  .كانكتور موتور دريچه گاز را نصب نماييد

  .ولد هوا را نصب نماييد منيف(2)لوله خال 

  . را نصب نماييد(1)شيلنگ بنزين 
  . را نصب نماييد(5)لوله بخارات روغن 

  . را ببنديد(4)فيلتر هوا 
  .سيني زير موتور را نصب نماييد

  .باتري را نصب نماييد
رساني گـاز و بنـزين را از نظـر نـشتي              مسير سوخت 
  .بررسي نماييد
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  چك كردن و عيب يابي سيستم گاز
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  .فشار رگوالتور گاز قابل تنظيم نيست: نكته
  ها  بررسي-1

يـابي     را بـه كـانكتور عيـب       PPSيـاب    دستگاه عيـب  
  .خودرو وصل نماييد

  .موتور را روشن نماييد
  .سيستم گاز را توسط كليد تبديل فعال نماييد

  . مسير زير را دنبال نماييدPPSدر منوي دستگاه 
ECU Configuration and service 
Test by ECU 
Engines/Automatic gearbox 
Petrol 
NFU J35 
Parameter measurement 
Information/ CNG parameters 
Gas pressure at the injection manifold 
(Low-Pressure) 

را انــدازه ) قــسمت كــم فــشار(فــشار ريــل ســوخت 
  .بگيريد

 2100 تـا    1900بايـست بـين       فشار خوانده شده مي   
  .دبار باش ميلي

  : آناليز پارامترها-2
 2000 ± 100وده  وقتي كه مقدار خوانـده در محـد       

  :بار نباشد ميلي
  .ياب بخوانيد  كدهاي ايراد را از دستگاه عيب-
  . يك بار تست عملگرها انجام دهيد-
  . مقدار گاز دو مخزن گاز را بررسي نمايد-
  . نشتي مسير كم فشار را بر طرف نماييد-

باشـد رگوالتـور را       حيح مـي  اگر همـه پارامترهـا صـ      
  .تعويض نماييد
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 TU5G موتور ECU با PPSنحوة ارتباط دستگاه 
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  PPSيابي با دستگاه  نحوه عيب
مجهـز بـه   ) پايـه گـاز سـوز     (TU5G با موتورهاي جديد دوگانه سوز       206يابي خودرو پژو      در صورت نياز به عيب    

ECU-VALEO-J35 ياب    بايستي از دستگاه عيب     ، ميPPS  07افزار     با نرمc        يا نسخه باالتر از آن استفاده نموده 
  :و به صورت زير عمل نماييد

206  206MUX  Peugeot Planet 2000  DAM Number  ثبـت  XXXXX  ECU 
Configuration and services  Test by ECU  Engine / automatic gearbox  206 MUX 

 NFU J35 انتخاب 
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  TU5Gنقشه الكتريكي سيستم انژكتوري موتور 
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  :هاي الكتريكي  نحوه دسترسي به نقشه-1
يـاب    توانيد توسط دستگاه عيب      صندوقدار دوگانه سوز، مي    206هاي الكتريكي خودرو پژو       براي دسترسي به نقشه   

PPS و با اجراي برنامه Schematic Diagramالزم به ذكـر اسـت كـه نـسخه     . اييد، طبق مراحل زير، اقدام نم
  . يا نسخه باالتر باشدC.07بايست   ميSchematic Diagramبرنامه 

206 (Full mux)  DAM number  ثبـت XXXXX  4-door vehicle  left hand drive  
petrol engine(s)  NFU engine  Control unit J35  absence of ESP and ABS system / 
ABS option  10 engine assembly  CNG dual fuel 
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  .در صفحة بعد نقشه ارتباط كلي قطعات و نقشه شماتيك الكتريكي ارائه شده است
  :معرفي قطعات

  شرح قطعه  كد قطعه رديف  شرح قطعه  كد قطعه رديف
  شير برقي سرمخزن 1803  18  صفحه نشانگرها 0004  1
  كليد تبديل 1810  19  سور ضربه موتورسن 1120  2

 1839  20  كويل دوبل 1135  3
شير برقي فشار باالي 

  رگوالتور

 1841  21  خازن كويل 1136  4
 پمپ -هاي شير برقي  رله

  بنزين
   دماي گاز- سنسور فشار  1848  22  پمپ بنزين 1211  5

 1849  23  شير برقي كنيستر 1215  6
شير برقي فشار پايين 

  رگوالتور
  1انژكتور گاز  1852  24  سنسور پدال گاز 1261  7
  2انژكتور گاز  1853  25  موتور دريچه گاز 1262  8

9  1312 
 دماي هواي - سنسور فشار 

  ورودي
  3انژكتور گاز  1854  26

  4انژكتور گاز  1855  27  سنسور دور موتور 1313  10
11  1320 ECUسنسور فشار باالي گاز 1861  28   موتور  

 4005  29  1ور بنزين انژكت 1331  12
سنسور دماي مايع خنك 

  كننده

 7001  30  2انژكتور بنزين  1332  13
سنسور فشار هيدروليك 

  فرمان
 ABS سيستم ترمز ECU 7020  31  3انژكتور بنزين  1333  14

  سوئيچ زير پدال كالچ 7045  32  4انژكتور بنزين  1334  15
 BSI1 BSI  33  سنسور اكسيژن باال 1350  16
 BM34 BM34  34  سنسور اكسيژن پايين 1351  17
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   نقشه كلي ارتباط قطعات-2
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ها، بهترين مرجع براي     در صورت تغيير در دسته سيم     . اين نقشه مطابق با آخرين اطالعات دريافتي ميباشد       : تذكر

ها در بخش اعالم شـده     حوه دسترسي نقشه  ن. باشد   مي PPSهاي الكتريكي در      ها رجوع به نقشه     دسترسي به نقشه  
  .گردد است و به صورت زمانبندي شده، بروز رساني مي
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