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 بازديد اوليه 
احتراق كامل مخلـوط هـوا و سـوخت درون سـيلندر و توليـد گازهـاي آالينـده در                    : تنظيم موتور يعني  

 محدوده مجاز تعيين شده توسط شركت سازنده خودرو 

 اگزوز را توسط دستگاه آناليز گازها اندازه گيري نماييـد،           قبل از اينكه مقادير گازهاي آالينده خروجي      

 : موارد زير را كنترل كنيد

 . در صورت كثيف بودن هواكش، تعويض شود: تميز نمودن هواكش -1

صافي بين پمپ بنزين و كاربراتور در خودروي پـژو را در صـورت              : تميز بودن صافي بنزين    -2

 . كثيف بودن، تعويض نماييد

اگر نشتي از محل بست ها باشد، آنها را محكـم كنيـد و              : م سوخت رساني  عدم نشتي از سيست    -3

( اگر نشتي از شـيلنگهاي ارتبـاطي باشـند،          . در صورتي كه بستها خراب باشند، تعويض شوند       

 . تعويض شوند..) شامل سوراخ شدگي، ترك خوردگي و 

 ، محكم بودن    عدم خرابي و نشتي در سيستم هواي ورودي شامل هواكش ، لوله هاي ارتباطي              -4

در صـورت   . اگر خراب بودند، تعويض شـوند     . بست ها، در صورت نياز، بست ها محكم شوند        

 . خرابي لوله ها ، تعويض شوند

( عدم نقص در سيستم جرقه در ايـن سيسـتم ، مـوارد زيـر را براسـاس نـوع سيسـتم جرقـه                          -5

 : كنترل كنيد) پالتيني يا مگنتي

  توسط شركت سازنده خودرو آوانس جرقه براساس مقدار تعيين شده -

وضعيت شمع ها را از نظر ، محكم بسته شـدن در محـل مربوطـه ، تميـز بـودن از رسـوبات،                         -

 . خوردگي پايه منفي شمع، شكستگي چيني شمع

 ) فيلربودن شمع( تنظيم بودن فاصله بين كنتاكتهاي شمع -

 سالم بودن واير ها، بريدگي و پارگي  -
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زاويـه داوال   ) فيلتر بودن پالتـين   (  فاصله بين كنتاكتهاي پالتين    تنظيم بودن : سالم بودن پالتين     -

پالتين، كنترل كنتاكتهاي ثابت و متحرك پالتين از نظر خوردگي يا خال زدگي ، خوردگي پايـه                 

 ) در موتور پيكان( فيبري پالتين متحرك

 ولتاژ باتري و ولتاژ كويل  -

شركت سازنده خودرو، در صورت     تنظيم بودن دور موتور مطابق محدوده تعيين شده توسط           -6

 : متغير بودن دور موتور، موارد زير را كنترل كنيد

  نشتي از واشر كاربراتور به منيفولد هوا -

  نشتي از واشر منيفولد به سر سيلندر -

  نشتي از محل اتصال به بوستر ترمز -

 ...) لقي ميل دلكو(  اشكال در سيستم جرقه ، -

  تنظيم نبودن كاربراتور -

كنترل ، اتصاالت، انباره ها و در صورت داشتن         : كنترل عدم نشتي هوا از مسير اگزوز، شامل          -7

 .كاتاليست، عدم گرفتگي شبكه هاي كاتاليست

 . مقدار روغن موتور را كنترل كنيد -8

 فيلر سوپاپها را كنترل كنيد  -9

پخش، چـراغ هـا ، راديـو      : خاموش بودن ادوات و تجهيزاتي كه بـرق مصـرف مـي كننـد، مثـل                  -10

 .... بخاري 

 . از خاموش بودن كولر مطمئن شويد -11
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 : آماده سازي خودرو 
پس از كنترل و تاييد عملكرد قطعات و مجموعه هاي فوق، جهت آماده سازي خودرو، موارد زيـر را                   

 : نيز در نظر بگيريد

غن موتـور   بدين منظور اگر از دستگاه هايي كه دماي رو        . ـ دماي موتور به حد نرمال رسيده باشد       1

زماني كه دمـاي روغـن بـاالتر از    ) Tecno Testدستگاه ( را اندازه گيري مي كنند، استفاده مي كنيد 

 . اندازه گيري گازها را شروع كنيد.   درجه سانتيگراد مي باشد60

در صورتي كه امكان اندازه گيري دماي روغن نمي باشد، اندازه گيري گازها را زماني  انجام دهيـد                   

 .  آب به حد نرمال رسيده باشدكه دماي

) در خودروي پژو، المپ اخطار ساسات، خاموش باشد       . ( ـ توجه كنيد كه مدار ساسات فعال نباشد       2

در خودروهايي كه ساسات به طور مكانيكي عمل مـي كنـد، اهـرم ساسـات در وضـعيت غيـر فعـال                    

 . باشد

بـا بـازنمودن لولـه هـواي        ( شـد،   در خودروهايي كه ساسات اتوماتيك دارند، دريچه ساسات بـاز با          

 ) ورودي به كاربراتور، از باز بودن دريچه ساسات مطمئن شويد

پس از اطمينان از صحت موارد فوق ، اندازه گيري گازهاي خروجي اگزوز را توسط دستگاه آنـاليز                  

 . انجام دهيد
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 : مقادير مجاز 
در صـورت امكـان   .  و O2, CO2 , HC, COمقادير نشان داده شده توسط دستگاه براي گازهـاي  

ضريب را براي هر خودرو در شرايط دور آرام ، با مقـادير تعيـين شـده از ظـرف شـركت سـازنده                 

 . خودرو، مقايسه كنيد

در صورتي كه نتايج حاصل در محدوده مجاز باشند، موتور خـودروي مـورد آزمـايش تنظـيم مـي                    

وسط دسـتگاه بـا مقـادير مجـاز مطابقـت           در صورتي كه نتايج حاصل از اندازه گيري گازها ت         . باشد

نداشته باشد، با توجه به اينكه مقدار كداميك از گازها خارج از محدوده مجاز مـي باشـد ، تنظيمـات                     

 . مورد نياز بايد انجام پذيرد

 RD و پژو 1600مقادير مجاز براي خودروي پيكان 

  =  PRM 920-840     98/0-95/0: دور آرام 

 mm40/0= فيلتر پالتين   CO% : 5/0+0/2منواكسيد كربن 

    CO2 % : 13 -12دي اكسيد كربن 

 in008/0 (mm20/0(هوا : فيلر سوپاپ   ppm :HC 300-250هيدروكربن نسوخته 

 in016/0 (mm40/0(دود     1%كمتر از : O2اكسيژن

 w8D نوع mm8/0: فيلر شمع 

  درجه 10:  آوانس جرقه 

 2000CLX و CLX 1600 و GL 1600مقادير مجاز براي خودرو پژو 
  =  PRM 50-750     0/1-95/0: دور آرام 

 mm75/0-70/0= فيلتر شمع   CO % :5/0+0/2منواكسيد كربن 
    CO2 % : 5/14 -13دي اكسيد كربن 

 mm22/0-18/0هوا : فيلر سوپاپ   ppm :HC 200-150هيدروكربن نسوخته 
 mm42/0-38/0دود     5/0-0/1%كمتر از : O2اكسيژن

  درجه GL، 1600 GLX :8 1600:آوانس جرقه 
  درجه GLX :10 2000: آوانس جرقه 
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 : مقادير مجاز براي خودروي پرشيا 
 CD %5/1-0/1:منواكسيد كربن     RPM 50± 850: دور آرام 

 : فيلر سوپاپ

 mm 22/0-18/0: هوا

 mm42/0-38/0: دود 

 :  شمعهاي زير استفاده كنيد ازGL1600 , GLX 1600براي خودروهاي پژو مدلهاي 
EYQUEM FC58LS 
BOSCH F6DCOR 
CHAMPION C9YCX 

 :  از شمعهاي زير استفاده كنيدCLX2000براي خودروهاي 
EYQUEM FC52LS 
BOSCH F6DCOR 
CHAMPION C9YCX 

 . براي خودرو پژو پرشيا از شمعهاي زير استفاده نمائيد
EYQUEM RFC42LZ2E 
BOSCH FR8LDC 

ــه جهـــت ــود   در ادامـ ــه مـــي شـ ــاتي ارائـ ــر، نكـ ــورد نظـ ــده مـ ــاي آالينـ ــادير گازهـ ــيم مقـ .  تنظـ
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 ) تنظيم كاربراتور: ( COگاز منواكسيد كربن 
 ، در اثر تنظيم نبودن نسـبت هـوا بـه سـوخت در شـرايط        COزياد بودن مقدار گاز منواكسيد كربن       

ري و سيسـتم    سيسـتم كـاربراتو   ( با در نظر گرفتن نوع سيستم سوخت رسـاني        . دور آرام مي باشد   

 . نحوه تنظيم متفاوت مي باشد) انژكتوري 

ــاربراتور     ــوع ك ــه ن ــه ب ــا توج ــاربراتوري ب ــاي ك ــر و  ( در موتوره ــوري متغي ــاي ونت كاربراتوره

روش تنظيم ميزان سوخت ورودي در دور آرام و تنظيم نسبت هوا به             ) كاربراتورهاي ونتوري ثابت  

 . سوخت متفاوت مي باشد

 .  داراي كاربراتور نوع ونتوري متغير مي باشدRD و پژو  1600موتور خودرو پيكان 

 كاربراتور شيري و كاربراتور اتوماتيك . اين نوع كاربراتور شامل دو مدل مختلف مي باشد

جهت تنظيم مقدار بنزين ورودي در كاربراتور پيكان، با درنظر گرفتن مدل كاربراتور ، به روش زير                 

 . عمل كنيد

شيري، تنظيم مقدار بنزين ورودي با استفاده از پيچ زير پيالـه بنـزين انجـام مـي                  در كاربراتور   : الف

 . با چرخاندن اين پيچ در جهت عقربه هاي ساعت، ژيگلور به سمت باال حركت مي كند. شود

با توجه به مكانيزم عمـل سـوزن و ژيگلـور           ) موقعيت سوزن درون پيستون كاربراتور، ثابت است      ( 

 . ز پياله بنزين به ونتوري كابراتور ، تنظيم مي شودمقدار بنزين ورودي ا

 . در كاربراتور اتوماتيك، تنظيم توسط آچار آلن مخصوص انجام مي شود: ب

آچار آلن مخصوص از باالي در كاربراتور وارد پيستون كاربراتور مـي شـود و بـا چرخانـدن آن ،         

تور، موقعيـت ژيگلـور درون پيالـه    در ايـن نـوع كـاربرا   . سوزن به سمت باال و پايين حركت مي كنـد  

 . بنزين ثابت است

جهت كم نمودن مقدار ورود بنزين، با چرخاندن آچار آلن در خالف عقربه هـاي سـاعت سـوزن بـه                     

 . سمت پايين حركت نموده، مقدار بنزين ورودي كاهش مي يابد

براي تنظيم ميزان هواي ورودي به كاربراتور و همچنين تنظيم موقعيت دريچه گاز كـه دور موتـور                   

در ايـن صـورت بـا بـاز      . را كنترل مي كند ، پيچ تنظيم آن را در جهت عقربه هاي سـاعت بچرخانيـد                
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 شدن دريچه گاز ميزان هواي ورودي ، افزايش مي يابد، با چرخاندن پيج در جهت خالف عقربه هاي                 

 . ساعت، دريچه گاز بسته مي شود وهواي ورودي كاهش مي يابد

 . خودروهاي پژو داراي كاربراتورهاي نوع ونتوري ثابت مي باشند

تنظيم مقدار بنزين ورودي به زير دريچه گاز توسط پيچ مخصوصي كه در جـداره كـاربراتور و در                   

 . انجام مي شود. مسير مقدار بنزين دور آرام قرار دارد

خاندن پيچ در جهت عقربه هاي ساعت مقدار بنزين كاهش مـي يابـد و بـا چرخانـدن در جهـت                   با چر 

 . خالف عقربه هاي ساعت مقدار بنزين افزايش مي يابد

در صـورتي كـه     . جهت تنظيم مقدار هواي ورودي به كاربراتور، پيچ تنظيم دريچه گاز را بچرخانيـد             

سيستم ساسات همچنان . لت غير فعال قرار گرفتاهرم ساسات درست عمل نكند، بعد از اينكه در حا        

با ازديـاد غلظـت مخلـوط ورودي بـه موتـور،            . عمل مي كند و سوخت اضافي وارد مخلوط مي شود         

 .  افزايش مي يابدCOتوليد گاز 

كاربراتورهايي كه داراي پمپ شتاب هستند، در صورتي كه مقدار تزريق سوخت توسط پمپ شتاب               

در اثر غليظ شدن مخلـوط      . تزريق بنزين بعد از پايان عمل پمپاز قطع نشود        بيش از حد الزم باشد و       

 .  افزايش مي يابدCOورودي توليد گاز 

در هر حال، با توجه به نوع كاربراتور ، با تغيير مقدار بنزين ورودي مي توان نسبت مخلـوط هـوا و              

 .  گيرد در محدوده مجاز قرارCOبنزين را به نحوي تنظيم نمود كه توليد گاز 

نحوه تنظيم ميـزان نسـبت      . مجهز مي باشند  در خودروهايي كه به سيستم تزريق سوخت انژكتوري         

در ايـن سيسـتم بـا       . مخلوط هوا و بنزين با كنترل مقدار هواي ورودي در دور آرام انجام مي شـود               

د، موتور متصل مي شو   ) واحد كنترل الكترونيكي   ( ECUاستفاده از دستگاه هاي مخصوصي كه به        

 شده، با تغيير در مقدار باز بودن استپرموتور نسبت MIXTURE ADJUSTMENTوارد قسمت 

در سيسمت هاي انژكتوري در صورتي كه رگالتـور         . تنظيم مي شود  ) بنزين( مخلوط هوا و سوخت     

ريل سوخت به طور صحيح عمـل نكنـد، در اثـر افـزايش فشـار سـوخت ،                   ) شير تنظيم فشار بنزين   ( 

www.CarGarage.ir



 
 

٩ 

وخت از انژكتور ها افزايش يافته، در اثر غليظ شدن مخلـوط هـوا و سـوخت، ميـزان                   مقدار تزريق س  

 .  افزايش مي يابدCOتوليد گاز 

 كثيف بودن هواكش مـي باشـد، اولـين اقـدام قبـل از               COعامل مهم ديگر ، در توليد بيش از حد گاز           

 . تنظيم موتور با دستگاه تعويض آن مي باشد

 

 

 : HC) بنزين خام( هاي نسوخته عوامل توليد گاز هيدروكربن
 :  عبارتند ازHCعوامل بوجودآورنده بيش از حد گاز 

  احتراق ناقص -الف

  اشكال در سيستم جرقه -ب

  اشكال مكانيكي موتور -ج

 در حالت غليظ بودن مخلوط هوا و سوخت تقريبـاً           HC,.CO تغييرات گازهاي    : احتراق ناقص  -الف

) خـام سـوزي  (  بطور همزمان، نشان دهنده احتراق ناقصHC , COزياد بودن ميزان . يكسان است

 افـزايش مـي   CO, HCدر نتيجـه مقـدار   . و كمبود هوا جهت سوزاندن تمام ذرات سوخت مي باشـد 

 . يابد

چنانچه مخلوط هوا و سوخت ورودي خيلي رقيـق باشـد،           ) غليظ بودن مخلوط  ( عالوه بر حالت فوق     

 .  افزايش مي يابدHCاق مي افتد و در نتيجه مقدار توليد گاز در اثر كمبود سوخت، احتراق ناقص اتف

 هـر دو زيـاد باشـد مخلـوط غلـيظ و چنانچـه       CO , HCبا توجه به مطالب فوق اگر ميزان گازهاي 

 .  زياد باشد ، احتمال رقيق بودن مخلوط هوا و سوخت مي باشدHC كم ولي مقدار COمقدار 
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باعـث احتـراق   .  سيستم جرقه  اشكالي وجود داشته باشـد چنانچه در  :  اشكال در سيستم جرقه    -ب

شـمع  : در اين زمان با آزمايش اجزاء سيستم جرقه مانند        .  مي شود  HCناقص و در نتيجه توليد گاز       

 . وايرها ، پالتين و ديگر اجزاء آن اقدام به رفع عيب سيستم نماييد

 

 :  اشكال مكانيكي عبارت است از-ج

در اثـر   . ا سبب نشت گازهاي محترق نشده از محفظه احتـراق مـي شـود             ـ آب بندي نبودن سوپاپه    1

 . افزايش مي يابدHC، توليد گازهاي آالينده از جمله گاز خروج گازهاي سوخته نشده 

براي حل اين مشكل با استفاده از دستگاه هـاي نشـت يـاب ، سـوپاپ معيـوب را پيـدا نمـوده، آن را           

 . تعويض كنيد

 

 : پها و رينگ پيستوننحوه نشت يابي از سوپا
ابتدا شمع ها را باز كنيد، توسط رابـط مخصـوص كـه در جـاي شـمع بسـته مـي شـود، فشـار بـاد               

 . كمپرسور را تا حد معيني كه برروي فشار سنج خوانده مي شود به درون سيلندر اعمال كنيد

 : در اين صورت 

ده معيوب بودن سوپاپ هـواي       اگر صداي نشت باد از دهانه كاربراتور شنيده شود، نشان دهن           -الف

 . ورودي سيلندر مذكور مي باشد

 .  در صورتي كه صداي نشت باد از اگزوز شنيده شود، معرف خرابي سوپاپ دود مي باشد-ب

يا محل ورود روغن در زمان تعويض روغن در موتـور           (  اگر در قالپاق سوپاپها د رموتور پيكان       -ج

 .  شود حاكي نشتي از رينگهاي پيستون مي باشدرا باز كنيد و صداي نشت باد شنيده) پژو

 . در هر مرحله با تعويض قطعات معيوب ، مشكل حل خواهد شد
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ـ فرسودگي رينگهاي روغني باعث باقي ماندن اليه نازكي از روغن بر جـداره داخلـي سـيلندر مـي                    2

يلندر مي سوزد و    در مرحله احتراق موتور ، روغنهاي باقيمانده به همراه هوا و بنزين داخل س             . شود

 .  مي كندHCتوليد گاز آالينده 

با تعويض رينگ هاي روغني فرسوده و در صورت لزوم تراشكاري سيلندر در موتور پيكان و پژو                 

RDو همچنين تعويض بوش سيلندر و پيستون در موتور پژو ، مشكل حل خواهد شد  . 

با توجه به نمودار رسم شده بـراي  در صورتي كه امكان استفاده از دستگاه كمپرس سنج مي باشد،  

 . هر سيلندر ، ميزان افت هر سيلندر مشخص مي شود

 

 : CO2گاز دي اكسيد كربن 
  در گازهاي خروجي اگزوز بيشتر باشد، نشـان دهنـده كامـل بـودن      CO2هر چه ميزان توليد گاز 

 . احتراق درون سيلندر مي باشد

 

 : O2گاز اكسيژن 

سـيلندر بطـور كامـل انجـام شـود، مقـدار گـاز اكسـيژن در گازهـاي                   چنانچه احتراق مخلوط درون     

 %) 1كمتر از ( خروجي اگزوز ، در كمترين حد خود خواهد بود 

 : نشان دهنده اشكال در موارد زير مي باشد) بيش از حد مجاز( زياد بودن مقدار اكسيژن

درو در هنگـام عبـور از       به دليل حرارت زياد اگزوز و رطوبت زياد در زير خـو           :  سيستم اگزوز  -الف

مسيرهاي مرطوب ، احتمال پوسيدگي ، سوراخ شدگي و زنگ زدگي لوله ها و انبـاره اگـزوز وجـود                    

بـا  . به مرور زمان و لرزش موتور و بدنه خودرو، خرابـي در مسـير اگـزوز بوجـود مـي آيـد                     . دارد

گزوز حـل مـي     تعويض قطعات معيوب و محكم نمودن اتصاالت مربوطه مشكل نشتي هوا از مسير ا             

 . شود

   غليظ بودن مخلوط هوا و سوخت و احتراق ناقص 0ب
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 RDجدول مشخصات و مقادير استاندارد براي خودروهاي پژو، پيكان ، پژو 
 
 

Idle RPM CO% HCppm CO2% O2% Adv.Degree نوع خودرو

 GLپژو 

 GLXپژو 

50±800 

 

2/1-85/0 200-150 5/14-13 0/1-5/0 8 

10 

 10 - - - 5/0-5/1 850 ±50 پژو پرشيا 
 1600پيكان 

 RDپژو 

كــاركرد كمتــر از 

  كيلومتر40000

 

50±850 

 

5±2 

 

300-250 

 

13-12 

 

  1كمتر از 

 

10 

ــان  و 1600پيكـــ

 بـــــا RDپـــــژو

كاركرد بيشتر از   

 كيلومتر40000

 

50± 900 

 

3-2 

 

30±400 

 

14-10 

 

3-1 

 

10 
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 ط دستگاه آناليز گازهامراحل انجام تست گازهاي آالينده  خروجي اگزوز توس
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