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((EFIEFI) ) سيستم الكترونيكى پاشش سوخت سيستم الكترونيكى پاشش سوخت 

مقدمه اى بر سيستـــم كنترل منطقى

كنترل سيــستم تغذيه سوخت

1. پمپ سوخت :
وقتى كه سوئيچ موتور در وضعيت ON قرار گيرد پمپ بنزين براى مدت 2 ثانيه كار خواهد كرد. چنانچه هيچ سيگنالى از 

58X دريافت نشود كاركرد پمپ بنزين قطع مى شود. 
زمانى موتور روشن مى شود كه ECM سيگنال 58X دريافت كند.

2. خاموش شدن منطقى پمپ ( قطع سوخت ) : 
در صورتيكه سيگنال سرعت گردش قطع شود ويا سيستم هشدار سرقت بخواهد سوخت را قطع كند پمپ از كار خواهد 

افتاد . 
3. شروع پيش پاشش سوخت :

پيش پاشش فقط يكبار و در ابتداى روشن كردن ودرشرايط زير اتفاق مى افتد .
  (1) موتورزمانى روشن مى شود كه ECM حداقل 58 سيگنال دندانه را دريافت كرده باشد . 

(2) رله پمپ فعال شده باشد
(3) زمان كاركردن پمپ بيشتر از زمان تأخير باشد

(4) پيش پاشش انجام نگرفته باشد
(5) وقتى كه تمام حاالت باال اتفاق افتاد پيش پاشش در سيلندر ها اتفاق خواهد افتــاد

4. محاسبه عرض پالس پاشش سوخت
1- 2   شكل محاسبه عرض پالس پاشش سوخت : 

محاسبه عرض پالس پاشش سوخت : شكل 1-2

موتور

اصالح مدار
بستــه

جبران مقدار 
تايم شارژ بار

قطع سوخت با كم 
شدن شتاب

كنترل سوخت 
دوره اى

محاسبه مقدار
پاشــش

نسبت سوخت
فشار مانيفولد هواو هوا

دما

جريان هــوا

اصالح خود 
تنظيمى

كارائى شارژ بار

انژكتور ثابت اصالح ولتاژ

عرض پالس سوخت
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(1) نسبت تركيب سوخت و هوا
نسبت سوخت و هــوا  در شروع  , نسبت سوخت و هــوا  در حالت استارت معمولى , نسبت سوخت و هــوا  براى سيلندر 

فلوت كرده  , نسبت سوخت و هــوا  در زمان كار كردن موتور  , نسبت سوخت و هــوا  در هنگام استارت سرد , نسبت 
سوخت و هــوا  هنگام گرم بودن موتور , تئورى نسبت سوخت و هــوا  ,  نسبت سوخت و هــوا  در حالت باالترين قدرت , 
نسبت سوخت و هــوا براى حفاظت از گرم شدن بيش از حد كاتاليزور  و  نسبت سوخت و هــوا  براى حفاظت از گرم شدن 

بيش از اندازه موتور  

(2) فشار مطلق مانيفولد هوا    
فشار مطلق هواى مانيفولد مستقيما“ توسط سنسور فشار و حرارت هوا خوانده مى شود كه در روى مانيفولد هوا ورودى 

نصب شده است.

  (3) نسبت شــارژ ( نسبت بار)
نسبت شارژ عبارتست از نسبت بين مقدار واقعى هوا در سيلنــدر و مقدار محاسبه شده ايده آل (توسط كامپيوتر)

(4) جــبران نسبت شارژ در تغييرات مقدار تايم 
تغييرات مقدار تايم بر  نسبت شارژ موتور تأثيـر خواهد گذاشت و جدول اصلى نسبت شارژ هنگامى تشكيل مى شود كه 
سيستم كنترل مقدارتايم هيچ حركتى انجام نداده باشد و وضعيت ميل بادامك و ميل لنگ در حالت اوليــه خود قرار گرفته 

باشند . بعد از حركت سيستم كنترل مقدارتايم ، سيستم شارژ براى اطمينان از محاسبه دقيق جريان هواى ورودى نسبت 
مناسب را تعيين مى كند.

(5) خود فرا گيرى ( خود تنظيمى )
اين سيستم براى اصالح تغييرات كند موتور در نتيجه كاركرد زياد و ميزان انحراف موتور خودرو مى باشد.

(6) اصالح باز خور لوپ بســته 
اين سيستم براى كنترل نسبت واقعى هوا و سوخت ( حدود نسبت تئورى ) از طريق سيگنال دريافتى از سنسور اُكسيژن 

مى باشد .

(7) كنترل سوخت دوره اى
اين سيستم يك روش محاسبه پيچيده را ارائه مى دهد بدين طريق كه براى تركيب هوا و سوخت  با ايجاد يك اليه نازك 

بخار سوخت و دريافت دماى آب سيستم خنك كننده , درجه حرارت مانيفولد هوا  و دماى عملكرد موتور را گرفته و بهترين 
حجم پاشش سوخت را تأمين مى نمايد و كنترل سوخت و عملكرد هر دوره كاركرد در هر سيلندر را به بهترين حالت ارتقاء مى 

بخشد  كه شامل حالت اظطرارى , شتاب دادن (گاز دادن) و كــم كردن شتاب نيز مى شود .

(8) قطع سوخت به دالئل ايمنى 
سيستم در حاالت زير سوخت را قطع مى نمايد :

*  وقتى كه دور موتور از  6500 دور در دقيقه تجاوز نمايد وبا رسيدن دور به  6300 دور در دقيقه  دوباره سوخت تزريق 
مى نمايد .

* هنگامى كه ُكد نقص جرقــه توسط سيستم دريافت شود .
* زمانى كه ولتاژ برق منبع از 18 ولت بيشتر شود (سيستم به حالت محدود كننده دريچه گاز برقى تبديل خواهد شد (دور 

آرام اجبارى ).
* در حالت كم كردن شتاب نا گهانى سوخت قطع مى شود .
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(9) مقدار پاشش سوخت ثابت
اين سيستم با حجم جابجائى و مقدار جريان در انژكتور در ارتباط است . 

(10) اصالح ولتاژ باطرى                                                                                                                                   
وقتى كه ولتاژ تغيير مى كند سيستم اصالح ولتاژ باعث پاشش مقدار سوخت مناسب خواهد شد .                                           

كنترل جــرقـه

1. كنترل حالت مغناطيسى شدن كوئل
زمان مغناطيس شدن كوئل مقدار انرژى به شمع ها را مشخص مى سازد . چنانچه زمان مغناطيس شدن خيلى طوالنى 

باشد ممكن است به كوئل و يا كابل هاى مربوطه آسيب برساند و چنانچه زمان مغناطيس شدن خيلى كوتاه باشد ممكن است 
ايجاد آتش بشود. 

2 . حالت استارت
در حالت شروع سيستـم براى اطمينان از احتـراق كامل تركيب يك زاويـه ثابت جرقه را تصويب مى كنــد . بعـد از 

استارت خوردن سرعت آن افزايش مى يابد تا زمانيكــه به خود گردى برسد و حالت زاويه جرقه تغييــر خواهد كرد . 

3. محاسبه زاويه آوانس جرقه

(1) زاويه اصلى آوانس جرقــه
هنـگامى كه دماى آب موتور به حـد نرمال رسـيد و زمانيكه دريچه گاز باز مى شود و حد اقل زاويه جرقـه براى بهترين 

گشـتاور و يا نقــطه  باشد . و اين حالت براى اينكــــــه (MBT) بحرانى ضربه ( نا ك ) را ايجاد مى كند . براى ُثبات دور 
آرام زاويه جرقه بايد پائين تر از نقطه نوسانى در عملكرد موتور در مناطق سردسير ايجاد نشود طراحـى شده .

 MBT = حد اقل زاويـه جـرقه براى بهتـرين گشتاور
 KBL = نقطــه بُحـرانى ضــربه  (ناك) 

(شكل  2-2 )  محاسبه زاويه آوانس جرقه

زاويه اصلى جرقه

اصالح دماى آب

اصالح دماى هوا

زاويه آوانس 
جرقه

جبران زاويه جرقه 
توسط كنترل تايم

اصالح شتاب

A/C اصالح

محاسبه زاويه آوانس اصالح قدرت كامل
جرقه

اصالح ارتفاع

اصالح دور آرام
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(2) اصــالح زاويه آوانس جرقــه
  شتاب ( گاز ) ,  باالترين  قدرت ,  قطع سوخت هنگام  كم كردن گاز ,دماى آب  ,  د ماى هواى ورودى ,  جبران ارتقاء 

سرعت دور آرام  اصــالح (كنترل تهويه هوا ( كولر )  و  گردش گاز  خروجى .
(3) اصالح شتاب

اصالح زاويه آوانس جرقه به هنگام شتاب  جهت فرونشاندن نوسانات ناشى از سرعت موتور و ضربه هائى است كه در اثر 
گاز دادن ممكن است ايجاد شود 

(4) اصالح تقويت قدرت
براى بدست آوردن قدرت و گشتاور بهتــر نسبت سوخت و هوا زاويه جرقـــه را براى  LBT افزايش داده مى شود

رسيدن به نقطه MBT زاويه جرقه اصالح ميشود.
(5) كنترل جبران زاويه جرقه توســط  مقدار تايم

بعد از اينكه كنترل مقدار تايم فعال شد زاويه رويهم قرار گرفتن ورودى و خروجى تغيير پيدا مى كند و بر روى نسبت گاز 
خروجى برگشت داده شده به سيلندر تأثيـر مى گذارد. براى مقادير مختلف تايم و براى بدست آوردن بهترين زاويه آوانس جرقه 

تحت شرايط موجود الزم است كه زاويه آوانس جرقه اصالح شود.
(6) اصالح قطــع سوخت هنگام كـم كردن شتـاب

وقتى كه مدت كم كردن شتاب تمام شد  زاويه جرقه الزم است كه از حالت بسته شدن دريچه گاز تا باز شدن آن بطور 
آهسته  اصالح شود .

A/C (7) اصالح كنترل سيستم تهويه
براى اينكه موتور به آرامى كار كند  هنگام روشن بودن موتور در دور آرام سيستم A/C را ببنديد تا زمان آوانس جرقه 

كنترل شود

III. حالت محدود كردن عملكرد دريچه گاز برقى                                                                                                    
(1) حالت اجبارى قطع اشتعال

دريافت گزارش نقص يعنى اينكه سيستم  هواى ورودى و دريچه گاز نمى توانند جريان هواى ورودى را كنترل نمايند و در 
چنين زمان سيستم قطع سوخت , جرقه و دريچه گاز و توقف موتور وعدم وجود قدرت دستور مى دهد.

(2) حالت مديريت قدرت  در دور آرام اجبارى
وقتى كه موتور در دور آرام كار مى كند ( سيستم كنترل الكترونيكى دريچه گاز ) نمى تواند بطور مطمئن با استفاده از 

دريچه گاز موتور را كنترل كند.
سيستم  كنترل خود را از روى دريچه گاز بر مى دارد و دريچه گاز به حالت باز بودن.  قدرت موتور فقط با قطع و وصل 

كردن پاشش سوخت به سيلندر و به تأخير انداختن زاويه جرقه مى تواند كنترل شود . 
4. حالت اجبارى دور آرام : 

هنگامى كه هيچ دسترسى قابل اطمينانى براى تصميم گيرى راننده وجود ندارد ؛ براى مثال  تمام سيگنال هاى پدال قطع 
شده اند و موتور فقط مى تواند در دور آرام كار كند  سيستم سرمايش و گرمايش , چراغها  و قدرت موتور با فشار دادن پدال 

گاز تغييرى نمى كند  بنابراين حالتى بوجود آمده كه در اين شرايط رانندگى ميسر نيست 
5.حالت مديريت كاهش قدرت :

سيستم ETC نمى تواند به درستى از دريچه گاز براى كنترل قدرت موتور استفاده كند . در اين حالت دور آرام  و وضعيت 
شتاب را متناسب با سيگنال پدال گاز قضاوت مى كند و موتورقدرت خروجى خود را با قطع و وصل كردن پاشش سوخت 

سيلندر ها و تأخير در زاويه جرقه كنترل مى كند بنابر اين خروجى موتور بطور نسبى براى مدت طوالنى با يك جريان باال و 
پائين و گاه يكنواخت در همين حالت خواهد ماند. 

6. اين حالت زمانى بكار گرفته مى شود كه حالت قابل اطمينان  در رانندگى و قدرت خـروجى در موتوروجـود ندارد  براى 
مثال : وقتى كـــه پدال در هر دو حالت حركت  سيگنال داشته باشد  ولى با اختالف بسيار زياد ؛ گشتاور خروجى موتور 

كاهش خواهد يافت و جواب موتور بـه تغييرات پدال  پائين خواهـد آمد و راننــده بطور آشكار متوجـه ضعيف شدن خروجى 
موتور خواهد شــد اما در عين حال مى تواند در شـرايط ترافيك نرمال راننــدگى كند .
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7. حالت نرمال : حالتى است كه خودرو مطابق تصميم و خواست راننده رانده مى شود .

كنترل مقدار تايم متغيـر
1. سيستم كنترل وضعيت عملكرد مقدار تايم متغير :

زمانيكــه  شرايط ذيل پديد بيايد  سيستم كنترل مقدار تايم  مى تواند مطابق نياز ؛ سيستم مديريت موتور را متناسب با 
وضعيت ميل سوپاپ و ميل لنگ براى دستيابى به بهترين حالت اقتصادى سوخت و انجام گاز هاى خروجى كنترل نمايد.

(1) ولتاژ سيستم بايد بين 10/5 تا  16 ولت باشد .
(2) دماى خنك كننده موتور نبايد بيشتر از  115 درجه سانتيگراد باشد .

(3) سرعت دور موتور بايد بين  900  تا 7000 دور در دقيقه باشد
(4) هيچ ُكد نقصى از سيستم كنترل مقدار تايم دريافت نشده باشد ( جزئيات ُكد نقص را در جدول ليست نقص ها  

مالحظه بفرمائيد )
2. وقتى كه شرايط فوق پديد آمده باشد :

سيستم كنترل مقدار تايم متغير ؛ مقدار تايم مشخص شده را مطابق با وضعيت كار كرد فعلى ( سرعت و بار موتور ) اعمال 
مى كند .

جدول (  2-1 ) مقدار تايم متناسب با هر كدام از حالت هاى متفاوت كار را نشان داده است .
جدول (  1-2 ) مقدار تايم متناسب با هر كدام از حالت هاى متفاوت كار را نشان داده است

سرعت   
80012001600200024002800320036004000440048005200560060006400بار

0000000000000000
100000000000000000
20000025200000000000
300030302524151055500000
400030302524241510102000000
500025252524242020201850000
60052524252424222025181001055
700520212524242424251815101055
800520212524242525251815151055
900320212524242527251820151255
1000320212524242528251820141455
110032020252424272825181714121010
120032020252426282825181514121010
130032020252426282825181514121010
140032020252426282825181514121010
150032020252426282825181514121010
160032020252426282825181514121010

توجـــه :
(IMEP) (1) بار در جدول باال يعنى ميانگين فشار مؤثر معيــن شــده 

(2) مقادير در جدول باال وضعيت ميل سوپاپ در دور آرام را نشان مى دهد و در چنين شرايط كارى وضعيت ميل سوپاپ 
بايد آوانس باشد
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وقتى كه مقدار تايم تغيير مى كند نسبت بار و زاويه جرقه موتور نيز تغيير خواهد كرد . جبران نسبت بار بطور اتوماتيك 
توسط فرمول محاسبــه خواهد شد و جبران زاويه جرقه را مى توان در جدول زير مشاهده نمود .( جدول 2-2 جدول جبران 

زاويه جرقه  )-

( جدول 2-2 جدول جبران زاويه جرقه  )
بار

6400 6000 5600 5200 4800 4400 4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 سرعت

 0.00 0.0 0.0 0.0000 0.0000 0.5625 3.0703 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 0.00 0.0 0.0 0.0000 2.4609 1.8750 3.7734 0.1250 0.1875 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 0.00 0.0 1.0 0.0000 5.6797 3.5313 5.0000 1.8203 1.1250 1.3828 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

 0.00 0.0 2.0 3.6172 5.0000 7.1250 6.7891 5.0000 5.8438 3.9297 4.7109 1.7109 0.3516 0.0000 0.0000 0.0000

 0.00 0.0 3.0 5.5234 4.8281 5.1250 5.4141 8.3516 8.0000 7.0000 5.0000 1.8906 1.4297 3.0000 3.0000 0.0000

 0.00 0.0 3.0 4.8906 6.0000 6.5156 6.8906 6.5234 8.0000 7.0000 3.3594 0.7734 2.6953 3.9531 3.0000 0.0000

 0.00 5.0 2.5 4.7188 4.0000 6.1563 5.9219 6.1328 7.5000 7.0000 3.1016 2.7734 3.5469 5.2031 4.0000 0.0000

 0.00 5.0 0.0 5.0000 4.0000 3.4688 4.5781 5.5000 7.5000 6.0000 4.4922 4.2891 5.0000 3.1016 7.0000 0.0000

 0.00 5.0 0.0 5.5625 4.0000 3.0938 2.0000 3.9453 6.0000 4.0000 5.5625 3.2109 5.0000 2.5000 6.0000 0.0000

 0.00 3.0 0.0 5.5078 5.0000 3.0625 2.5625 5.0000 6.0000 4.0000 3.5938 3.8516 4.0000 0.7031 4.0000 0.0000

 0.00 3.0 3.0 4.0234 5.0000 3.0000 5.0625 5.0000 5.5000 3.0000 3.2891 3.0000 3.2969 0.1016 3.0000 0.0000

 0.00 3.0 3.0 1.1016 1.7578 1.5703 4.0000 4.0000 3.0000 3.0391 2.7031 3.0000 3.7734 -2.0234 3.0000 0.0000

 0.00 3.0 3.0 1.0000 1.4297 0.0000 1.7266 1.5000 1.5000 3.0000 2.7031 2.7500 1.8594 -2.0000 0.0000 0.0000

 0.00 3.0 3.0 1.0000 0.0000 0.0000 1.7734 1.5000 1.0000 3.0000 2.6875 2.3281 0.3750 -2.0000 0.0000 0.0000

 0.00 3.0 3.0 1.0000 0.0000 0.0000 1.6172 1.5000 0.0000 0.0000 1.0000 2.1016 0.0000 -2.0000 0.0000 0.0000

 0.00 3.0 3.0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.5781 0.0000 -2.0000 0.0000 0.0000

 0.00 3.0 3.0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -2.0000 0.0000 0.0000
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كنترل سرعت دور آرام
كنترل جريان هواى سرعت دور آرام سيستم كنترل موتور را قادر مى سازد كه سرعت نهـائى را در زمانيكــه دريچه گاز 

كامال“ بستــه است حفظ نمايد و سرعت را در هنگامى كــه بار روى موتور در زمان سرعت دور آرام تغيير مى كند يكنـواخت 
نگــهدارد .

1. محاسبــه سرعت نهائى دور آرام 
(1) اساس سرعت نهائى دور آرام

اساس سرعت نهائى دور آرام در دماى مختلف آب :
تنظيم كاهش سرعت و جبـران سرعت خودرو

براى ارتقاء بخشيدن به عمل رانندگى هنگام توقف و بنزين زدن سرعت نهائى دور آرام را هنگام رانندگى 50 دور بيشتر 
از زمانى نگهداريد كه پارك مى نمائيد و به تدريج با كـم كردن شتاب دور را كم كنيـد تا به زير دور در حالت توقف برســد .

A/C(2) جبران حالت را در زمان توقف ودر دور آرام موتور روشن نمائيــد كه از هـدر رفتن قدرت كمپرسور جلوگيــرى 
  ( به جدول 2-3  جبران قدرتA/C  در دماى مختلف آب ) مراجعـه نمائيــد . A/Cشود . 

جدول 3-2  جبران قدرت  كولر در دماى مختلف آب 

100102030405060708090100-20-30-40- دماى آب (سانتيگراد)
2020202020202020203040557080100سرعت (دور در دقيقه)
(3) جبران ولتــاژ

تحت دو شرايط ذيل
1- سرعت نهائى دور آرام را به  300 دور در دقيقه افزايش دهيد همانطر كه ظرفيت توليد دينام افزايش مى يابد سيستم 

در مدت 10 ثانيـه دوباره ولتاژ را جبران مى نمايد . 
2- وقتى كه سيستم در دور آرام ضربه نوسانات ولتاژ را از بار هاى الكتريكى خارجى دريافت مى كند سيستم بطور 

اتوماتيك مقدار جريان هواى ورودى را جبران مى نمايد تا از انتقال نوسانات به سرعت موتور جلوگيرى كرده باشد .

 كنتــرل ضـربه ( نا ك )
 وظيفه كنترل ضربه اينست كه ضربه هاى ناشى از احتراق در محفظه سيلندر را از بين ببرد تا قدرت موتور و سوخت

 سيستم MT22,1 اقتصادى را بهبود ببخشد اين عمل را بطور مستقل در هر يك از سيلندر ها انجام مى دهد .
1. وضعيت عملكرد سنسور ضربه

سيستم كنترل ضربه در شرايطى كه حاالت زير اتفاق بيفتد عمل مى كند
 (1) خود رو به سنسور ضربه مجهز باشد و با كاركرد موتور شروع به كار نمايد . 

(2) موتور روشن باشد و حد اقل 2 ثانيه از كار كردنش گذشته باشد .
(3) دماى آب موتور از  70 درجه سانتيگراد گذشته باشد .

(4) دور موتور از  600 دور در دقيقه بيشتر باشــد . 
2. حالت كنترل ضــربه

 بعد از ضربه و يا در حالت امكان ضربه سيستم به سرعت و يا به تناسب زاويه جرقه آوانس را به تأخير مى اندازد . اصول
 زاويه آوانس جرقه  از طريق زاويه آوانس جرقه نرمال و جدول زاويه آوانس جرقه مطمئن تهيــه مى شود و تنظيم كنترل

ضربه از بين دو جدول تكميل مى گردد.  برنامه كنترل اساسأ شامل حاالت زير است
(1) كنترل يكنواخت ضــربه

 (2) در خاللECM صداهاى ناشى از احتراق در موتور را از طريق سنسور ضربه جمع آورى كرده و آناليز مى نمايد
 وبعد از فيلتر كردن ضربه آشكار خواهد شد . چنانچه شدت ضربه از حد مجاز بيشتر باشد سيستم به  عملكرد نرمال موتور
 سرعت زاويه آوانس جرقه رادر سيلندر مربوطه به تأخير مى اندازد و ضربه در سيكل احتراق بعدى حذف خواهد شــد و

 زاويه آوانس جرقه به تدريج به حالت نرمال بر مى گردد .
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(2) كنترل ضربه نا پايدار
 در خالل شتاب فورى و يا تغيير سـريع سرعت موتور؛ ضربه اتفاق مى افتد و وقتى كه ضربه جذب شده باشد سيستم بطور
 اتوماتيك زاويه آوانس جرقه را به تأخير مى اندازد كه از بيشتر شدن شدت ضربه جلوگيرى نمايد  وقتى كه ضربه جذب شد
 سيستم به سرعت زاويه آوانس جرقه را متناسب با سرعت موتور 3 تا 5 درجه به تأخير مى اندازد و بعد از 2 تا 3 ثانيه دوباره

به حالت نرمال برمى گرداند .
(3) قابليت انطباق تنظيم زاويه جرقه

موتور از زمانيكه با عيب ساخته  شده و موتورى كه  مدت ها از كار آن مى گـذرد فرق بسيارى دارد. وقتى كه موتور و 
سيسـتم با هم منطبق شدند  دوباره باز سازى مى شود . چنانچــه در خالل كـاركرد موتور ضربه ايجاد شود سيستم آنرا   
بعد از يك و بطور اتوماتيك يك تنظيم اصالح انطباق جرقـه را ايجاد مى كند. ECM  دوره كوتاه كاركرد ثبت مى كند 
(مقدار خود تنظيمى). و وقتى كه موتور به حالت كار كرد اوليه خود رسيد سيستم دوباره اصالح انطباق زاويه جرقه را بطور 

اتوماتيك انجام خواهد داد كه از ضربه هاى قوى جلوگيرى شود و اين تطابق بطور مداوم در حين عملكرد موتور انجام 
ميشود. 

A/C كنترل 
 ECM ورودى دماى سنسور اواپراتور و كاركرد كالچ كمپرسور را از طريق رله A/C كنترل ميكند. سيستم به طور 

اتوماتيك A/C را با مشخصات دريافت شده همسان مى نمايد. 
A/C 1. وضعيت كاركرد

وقتى كه شرايط زير حاصل شود A/C عمل مى كند
(1) موتور روشن باشد و حد اقل 7 ثانيه از كار كردن آن گذشته باشد 

(2) سوئيچ A/C روشن باشد 
(3) تمام حالت هاى قطع A/C وجود نداشته باشند 

A/C 2. وضعيت قطع
  در بعضى از حالت ها براى حفـظ قدرت موتور وA/C ؛ ECM بايد كار كرد كمپرسور را متوقف نمايد يا از روشن  

  شـدن آن جلوگيرى نمايد  در همين حال به منظور جلوگيرى از روشـنECMحفـظ امنيت سيـستم  بايد يك تأخيــــر
 حالت هاى زير نمـونه و خاموش شدن پى در پى كمپرسـور كولر زمانى در كاركرد مجدد كمپرسور كولر قرار دهـــد . 

هاى اصلى اين اتفاق مى باشنـــد :
. (A/C براى امنيت ) وقتى كه سرعت خودرو خيلى زياد است A/C(1) قطع 

وقتى كه سيستم A/C خاموش است الزم است زمانى  درگير شود كه دور زير  5800 دور در دقيقه باشد .
زمانيكه A/C در حال كار كردن است چنانچه دور موتور به  6000دور در دقيقه برسد الزم است كه A/C قطــع گردد. 

(2) براى محافظت از موتور چنانچـه دماى آب بسيار باال باشد سيستم A/C قطع خواهد كرد . 
 وقتى كهA/C خاموش باشد ؛ براى روشن كردن كمپرسور كولر الزم است كه دماى آب زير 102 درجه سانتيگراد باشــد .

 وقتى كهA/Cكار مى كند چنانچه دماى آب به 104 درجه برســد A/C قطع مى شود .

كنترل مبدل كاتاليزورى ســه طرفه
 سيستم در خالل عملكرد موتور دماى كاتاليزور سه طرفه را پيش بينى مى نمايد ؛ زمانيكه دماى پيش بينى شده باالتر

 از دماى ايمنى باشد  شروع به زمان بندى مى كند چنانچه دماى كاتاليزور  در زمان داده شده  باالتر از دماى ايمنى باشد
 سيستم جريان سوخت را كنترل مى كندو نسبت سوخت و هوا را غنى تر مى كند تا دماى كاركرد مبدل كاتاليستى را پائين
 بياورد و هنگاميكـه دماى پيش بينى شده مبدل كاتاليستى كاهش پيدا كرد  نسبت سوخت و هواى قبلى اعمال خواهد شد

 و الزم است كه پيش بينى حرارت مبدل كاتاليستى ادامه يابد  تا ايمنى سيستم حاصل شود .
 سـلونوئيـد كنيستر زمان عبور جريان بخـار سوخت از كنار گـذر بين كنيستر ذغالى و مانيفولـد هـوا را كنتـرل مى كند هم

چنانكــه با كاهش آالينده هاى خروجى  يكنواختى عملكرد موتور را تا حد ممكن ايجاد مى نمايد .
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1. شرايط عملكرد سـلونوئيـد كنيستــر
  براى كاهش يكنواخت بخار بنزين در حالت احتراق معمولى  شرايط ذيل بايد قبل از اينكه ِسلونوئيـد شروع به كار نمايد

حاصل شود
(1) ولتـاژ سيستم بين  8  تا 18 ولت باشد .

(2) دماى آب از صفر درجه بيشتر باشد .
(3) دماى مانيفولد هوا از صفر بيشتر باشد .

(4) هيچ نقص مرتبطى با سيستم وجود نداشته باشد .( ليست نقائص احتمالى )
                                                                                                                                 1- نقص سيستم سوخت

                                                                                                                                      2- نقص پمپ بنزين
                                                                                                           3- نقص دور آرام (خيلى باال يا خيلى كم)

                                                                                                                  4- نقص سنسور فشار هواى ورودى
                                                                                                                                    5- بد كار كردن موتور

                                                                                                                           6- نقص گرم كننده سنسور اكسيژن جلوى
                                                                                                                       7- نقص در سيگنال سنسور اكسيژن  جلوى

                                                                                                                                                                        8- نقص در ولتاژ سيستم ( كم يا زياد)
                                                                                                             9- نقص در سنسور وضعيت ميل لنگ

لونوئيــد  كنيستر ـِ 2. وضعيت عملكرد س
 عمل كرد سلونوئيد كنيستر بر پايه كاركرد دور موتور ميباشد كه كامپيوتر موتور براساس زمان بندى سوخت پاشى تصميم 

گيرى مى شود.

كنترل فن
ECM تصميم گيرى مى نمايد كه هر كدام از فن ها مطابق با درجه حرارت  توسط سيستم كنترل مى شوند و فن خنك 
كننده موتور روشن شوند . سيستم در نهايت دو عدد سوئيچ فن و  موتور A/C با توجه به حالت هائى كه در زمان استارتر 

زدن و يا حالت سامان بخشى عرض پالس را كنترل مى كند .

عملكرد فن وقتى كه كليد كولر خاموش است.
1- وقتى كه دماى آب خنك كننده زير 91 درجه باشد  فن موتور خاموش خواهد شد .
2- وقتى كه دماى آب خنك كننده باالى 94 درجه باشد فن دور آرام عمل مى كند .
3- وقتى كه دماى آب خنك كننده باالى 98 درجه باشد فن دور تند عمل مى كند .

4- وقتى كه دماى آب خنك كننده به زير 94 درجه برسد دوباره فن دور آرام عمل مى كند . 
5- فن موتور در صورتيكه دماى آب خنك كننده به 89 درجــه برسد خاموش خواهد شـد .

عملكرد فن وقتى كه كليد كولر روشن است.
1- وقتى كه دماى آب خنك كننده زير 96 درجه برسد فن دور آرام عمل مى كند .

2- وقتى كه دماى آب خنك كننده به باالى 96 درجه برسد فن دور تند عمل مى كند
3- وقتى كه دماى آب خنك كننده به زير 92 درجه برسد دوباره فن دور آرام عمل مى كند . 

وقتى كه كليد كولر روشن شود و با وجود نرمال بودن دماى اب خنك كننده فن موتور در دور باال شروع به كار خواهند 
كرد.
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 قطعــات متشكله سيستــم
  (ECM)سيستم سخت افزار مديريت موتور تحت كنترل و واحد كنترل الكترونيكى عمل مى كند كه شامل : دريافت 
سيگنال , تغذيه سوخت, جرقه, كنترل هواى ورودى , كنترل خروجى دود , تشخيص عيب  و ارتباطات جنبى مى باشد . 

شكل 2-3 سيستم مديريت موتور را نشان مى دهـد 
(MT22,1 4-2 ) ليست اجزاء تشكيل دهنده سيستم مديريت موتور و وظايف اصلى    جدول

  

      

  

  

  

سيستم مديريت  
 موتور

سيستم بدست 
آوردن سيگنال و

کنترل

سيستم تغذيه 
 سوخت

سيستم 

 

سيستم کنترل   
  هوای ورودی

سيستم 
کنترل 
ها آالينده

سيستم 
تشخيص 

سيستم 
کنترل 

سيستم جرقه سيستم كنترل 
آالينده ها

سيستم به دست 
آوردن سيگنال و 

كنترل

سيستم بدست  
 آوری سيگنال

واحد 
کنترل 
موتور

سنسور 
وضعيت ميل 

 لنگ

سنسور 
فشار 

 مانيفولد هوا

سنسور 
دمای آب

سنسور 
اکسيژن دود 
 اگزوز

سنسور 
 پدال گاز

سنسور 
دريچه 
گاز

سنسور 
دمای هوای 
 ورودی

سنسور 

 

سنسور 
سرعت 
 خودر

سنسور 

 

واحد كنترل 
موتور

سنسور 
سرعت 
خودرو

سنسور 
ضربه

سنسور 
وضعيت 
ميل سوپاپ
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كوئل جرقهمدار فشار قوي برق شمع شمع

 سيستم كنترل هواي ورودي  سيستم جرقه

بدنه دريچه گاز  سنسور وضعيت دريچه گاز

 سيستم كنترل مقدار تايم 

تعويض كننده فاز  كنترا كننده مقدار روغن 

 سيستم كنترل گازهاي خروجي 

كنترل گازها  كنترل انتشار بخار

سنسور اكسيژنمبدل كاتاليستي سه طرفهسوپاپ كنيستر

 

تداخل ارتباطاتچراغ شاخص عيب يابي موتورسوپاپ كنيستر كنترل كننده دزدگير

سيستم تشخيص ارتباطات و 
 دزدگير

تشخيص و ارتباطات  دزدگير
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سيستم مديريت موتور شكل 3-2
تعدادنام قطعهرديف

1ماجول كنترل الكترونيكى موتور ( كامپيوتر ) 1

1سنسور دما و فشار هواى مانيفولد هوا 2

1سنسور ضـربه3

2سنسور اكسيژن4

1مقسم سوخت5

4كوئل جرقــه6

1سنسور دماى خنك كننده (آب)7

1سنسور وضعيت ميل لنگ8

1سنسور وضعيت ميل سوپاپ9

1كنترل الكترونيكى دريچه گاز10

1سنسور شتاب ضعيف11

1سنسور پدال12

(ECM) ماجول كنترل الكترونيكى موتور : 

1. عملكــرد :

ECM   1 شكل  

 ( ماجول كنترل الكترونيكى ) يك ريز پردازنده تك تراشه اى است كه وظيفه آن پردازش اطالعات دريافت شده از 
سنسور هاى  ECM قسمت هاى مختلف كل خودرو مى باشد . و با قضاوت كردن وضعيت عملكرد موتور به دقت از 

طريق عملگر ها سيستم را كنترل مى نمايد 

CPU2. پارامتــر هاى واحد پردازش مركزى
تراشه اصلى 16 بيتى

فركانس پردازنده  : 40 مگاهـرتز
حافظه ذخيره سازى    512 كيلــو بايت  : 
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12 كيلو بايتRAM حافظه پردازشى 
 ايپرام  4 كيلو بايت EEPROM حافظه 

3. پارامتـر هاى عملـكرد
دامنه ولتاژ عملكرد :                                                                                                                   

(1) دامنه عملكرد ولتاژ نرمال  9 تا 16 ولت                                                                                                              
 (2)  در شرايط ازدياد ولتاژ و حفاظت ولتاژ بر گشتى  14 تا 2/4 ولت  

نصب :
 MT22,1 ECM   طــراحى شده است تا در محفظـه موتور نصب شود ( نه روى بلوك موتور) جائيـكه به راحتى براى 

تعمير قابل دسترسى باشد.
درجــه حرارت :

ذخيــره  حرارتى  :  125 -   تا  40-    درجـه
حرارت كاركرد    :  105 -  تا  40 -   درجـه 

سنسور وضعيت ميل لنگ
( شكل 6-2  ستنسور وضعيت ميل لنگ )

عملكــرد :

  نمودار دياگرام دلفى 5-2   
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خروجى سنسور وضعيت ميل لنگ براى معين كردن وضعيت سرعت و دور ميل لنگ بكار مى رود . سنسور وضعيت ميل 
لنگ و سرعت موتور يك  در تعـامل است كه در خـالل گردش ميـل لنگ 58X وسيــله الكترومغنـاطيسى است كه 

در نزديكى ميـل لنـگ نصب مى شود و با حلـقه دنـدانه دار اولين  فاصله بين دندانه ها از جلو سنـسور عبـور مى كند و 
سنـسور بايد  تغـييرات مقاومت مغناطيسى را حس نمايد . تغـييرات مقاومت مغناطيسى تغييـرات سيگنال خروجى را ايجاد 

مى كند .
 58X  بايد با نقطه مرگ باالى پيستون هماهنگ باشد . در نقطه مرگ باالى اولين سيلندر سنسور لبه آخرين دنده بيستم 

وضعيت دهانه دندانه چرخ  از اين سيگنال براى مشخص كردن سرعت وضعيت گردش ميل لنگ استفاده مى نمايد . 
ECM نشانه مى گيرد و 58X را از چرخ دندانه دار 

2. عمــلكـرد
*  به منبع برق نيــاز ندارد

* دامنــه حرارتى  150 -  تا 40 -  درجه سانتيگراد .  
* ولتاژ خروجى : با باال رفتن دور افزايش مى يابد ( 400 ميلى ولت د ر 60 دور در دقيقــه ) .

* فاصلـه سنسور تا دهانه دندانه :  1/5  تا 0/3 ميليمتر
* مقاومت سيم پيچ : ( 10�  - + 560 اهم ) در  30  تا 20 درجه سانتيگراد 

* قدرت القائى سيم پيچ : ( 240 ميلى هرتز - +  1  كيلوهرتز)
3. وضعيت نصب

* سنسور د رمو قعيتى عمود بر ميل لنگ و در فاصله اى معين با حلقه 58 دندانه نصب شده روى ميل لنگ قرار گرفته 
است

4. اتصال
* ترمينال  اتصال

 مى باشدC   مثبت و يك حفاظAمنفى ويك سيگنال B* با قطعه انتهائى :  داراى يك سيگنال  مثبت مى باشدAمنفى 
ويك سيگنال B* بدون قطعه انتهائى :  داراى يك سيگنال سنسور دما و فشار مانيفولد هوا (مپ و مت)

1. عمـلكـرد 
 شكل MAP/MAT 2-7)( سنسور فشار و دماى مطلق مانيفولد هوا

فشار مطلق مانيفولد هوا و دماى مطلق مانيفولد هوا توسط سنسورى به نام مپ مت اندازه گيرى مى شوند كه مپ فشار 
مطلق جريان هواى ورودى رااندازه گيرى مى نمايد و اين سنسور متشكل از يك ديافراگم ارتجاعى آب بندى شده در 

داخل است كه از قسمت وسط به يك هسته آهنى كه در ميان يك سيم پيچ قرار گرفته واقع شده است ديافراگم با 
احساس فشار هسته آهنربائى را متناسب با مقدار با مراجعه به بقيه شرايط عملكرد موتور (ECM)  ارسال مى نمايد و 

(ECM) فشار وارده بر ديافراگم يك سيگنالى را ايجاد وبه كه بر اساس يك سرى پارامترهاى مرجع پايه گذارى شده اند 
و با در نظر گرفتن دماى مطلق هواى ورودى كه فاكتور بسيار مهمى از عناصر روش اندازه گيرى غلظت سرعت جريان 

هواى ورودى مى باشد با دريافت ضريب حرارتى منفى از طريق سنسور دما (مت)  مقدار سوخت الزم براى احتراق را 
توسط عملگر ها ارسال مى نمايد
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2. پارامتر هاى عملكرد

1) سنسور فشار  هواى مانيفـولد
* دامنــه فشار  110  تا 10  كيلو پاسكال متغيير است

* دماى عملكـرد 125+ تا 40- در جه سانتيگراد 
* ولتـاژ عملكرد  0/1 + -  5 ولت 

* مقدار جريان عملكـرد حد اكثر  12 ميلى آمپــر 
* ولتـاژ خروجى  100  تا 100-  ميلى ولت

* ايمپدانس خروجى كمتر از 10 اُهـم
  * بار جريان مستقيمDC 30 كيلو اُهم ( توصيـه شده 51 كيلو اُهـــم )

عملكــرد خروجى سنسور فشار :
  (P). به معنى كيلو پاسكال است . جدول 5-2  فقط مقايسه مقاديرخروجى ولتاژ و فشار هستند

2) شكل 6-2 سنسور دماى آب بدون ويژگى بار مقاومت حرارتى
فشار 

154094102كيلو پاسكال

4.86�4.445.04�1.524.60�0.121.68�0.38ولتاژ خروجى
   * ولتاژ عملكرد عادى :  5 ولتDC جريان مستقيم 

 * دماى عملكرد : 135  تا 40- درجه سانتيگراد به تناوب
* پراكندگى ثابت : 9 ميلى وات در درجه سانتيگراد

*پاسخ حرارتى : بيش از 15 ثانيــه
جدول 6-2  سنسور دماى هواى ورودى بدون ويژگى بار مقاومتى 

مقاومت درجه حرارتمقاومتدرجه حرارتمقاومتدرجه حرارتمقاومتدرجه حرارت

-40 48,1535 4,7075085195214

-35 35,73610 3,79155721100186

-30 26,88515 3,07560612105162

-25 20,37620 2,51165522110142

-20 15,61425 2,06370446115125

-15 12,07830 1,71575383120110

-10 9,42835 1,4328032912597

-5 7,41940 1,2008528413085

0 5,88745 1,00990246��
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3. موقعيت نصب : نصب شده بر روى حفره تنظيم ولتاژ موتور  
4. اتصال :

ترمينال هاى اتصال : اتصال شماره 1( 5 ولت مثبت ) .اتصال شماره 2( سيگنال حرارت) .
 اتصال شماره 3 (سيگنال منفى بدنه). اتصال شماره 4 (سيگنال فشار) .                                                               

5. كاربرد و دستور العمل تعمير و نگهدارى
اين سنسور با زاويه اى كمتر از30 درجه در وضعيت عمودى  قرار گرفته است كه از جمع شدن آب بر روى سيم هاى 

ترمينال و ورود به سنسور جلوگيرى نمايد ؛ د رصورت لزوم مى توان سنسور را با ايزوپروپانول تميز نمود بدين صورت كه 
سنسور را در ايزوپروپانول فرو ببريد ( زمان قرار گرفتن سنسور در ايزوپروپانول نبايد بيشتر از 1 دقيقه طول بكشــد ) و 

سپس بگذاريد كه در هواى آزاد خشك شود .
براى شستن سنسور هيچگاه از مواد شوينده ديگر استفاده ننمائيــد .

سنسور دماى آب خنك كننــده  شكل 2-8

 سنسور دماى آب : اين سنسور براى چك كردن دماى موتور بكار مى رود و  در دماى مختلف در بهترين شرايط كار كرد 
نگاه مى دارد

 ( ضريب حرارتى منفى) اقتباس مى كند و زمانيكه دماى آب خنك كننده باال مى رود مقاومت كاهش مى يابد . واين 
سنسور عموما“ روى كانال اصلى آب موتور قرار مى گيرد .

2. عملــكرد
DC  ولتاژ عملكرد عادى   5 ولت جريان مستقيم *   
* دماى عملكرد 135  تا 40- درجه سانتيگراد به تناوب 

*ضريب پراكندگى 25 ميلى وات در درجه سانتيگراد 
*زمان پاسخ حرارتى  27 تا 17 ثانيـه

3. خصيصه هاى مكانيكى
مهره شش گوش 18/9 ميليمتر

M12×1,5 پيچ اندازه 
فشار آب بندى مؤثر 145 كيلو پاسكال

گشتاور نصب 20 نيوتن متــر
سنسور دماى آب غالبا“ روى كانال اصلى آب موتور  قرار مى گيرد

5. اتصاالت
 تر مينال هاى اتصال : (A= سيگنــال دما ) ( C= 5 ولت مثبت )

سنسور وضعيت ميل سوپاپ
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1. سنسور وضعيت ميل سوپاپ يك سنسور تأثيـر هال است كه نزديك ميل سوپاپ در روى سر سيلندر نصب شده وبر 
اساس سيگنال هاى گردشى

2. ميل  سوپاپ عمل مى كند .
3. ولتاژ ديجيتالى را از طريق سيگنال به ECM ارسال ميشود.  سيگنال گردشى منطبق بر وضعيت قرار گرفتن موتور 

مى باشد و اين سنسور دريافت مى كند اندازه گيرى مى نمايد و به همين طريق تك تك سيلندر ها را كنترل مى نمايد . 
2. عملكــرد

* دماى عملكرد  150  تا 40- درجه سانتيگراد
* ولتاژ عملكرد  13  تا 4/5 ولت

* فاصلــه دهانه  2  تا 0/3 ميليمتر
3. وضعيت نصب

* در نزديكى ميل سوپاپ نصب مى شود
4. اتصاالت

 ترمينال هاى اتصال : ترمينالA  - سيگنال، ترمينال B - اتصال منفى ، ترمينال C - مثبت 5 ولت

   سنســـور ضـربه

1. اين سنسور از يك نوع پاسخ فركانس ضربه اى اقتباس مى كند ودر روى نقطه حساس به ضربه (روى موتور) 
نصب مى گردد تا ضربه ايجاد  شـدت ضـربه را از طريق سنسور ضربه جذب مى نمايد وعملكرد و قدرت موتور و كاهش 

اقتصـادىECMشـده در اثر احتـراق را حـس نمايد  سـوخت و آالينـده اى خروجى را بهبـود مى بخشد .

2.عملكرد ؛ سيگنال هـاى خروجى :       

 فركانس                  سيگنال خروجى
5 كيلو هــرتـز             37 تا17 ميلى ولت                                                                                            
8 كيلو هـرتـز               15� در 5 كيلو هرتز                                                                                       
13 كيلوهـرتـز             30� در 5 كيلو هرتز                                                                                        

18          كيلوهرتــز             دو برابر مقدار در 13 كيلو هرتز                                                          
تحت هر شرايط    بيشتر از  17 ميلى ولت 

* دامنه فركانس :  18 تا 3  كيلو هرتز
 �2,220pfp1,480در 25 درجه سانتيگراد و 1000 هرتز    f: ذخيـره  * 

   1  mΩ مقاومت: در 25 درجه سانتيگراد *
دماى كار كرد :  150  تا  40-  درجه سانتيگراد

3. موقعيت نصب 
. سنسور ضربه بر روى نقطه حساس به ضربه موتور نصب مى گردد

.از آنجا كه سيگنال بطور مقايسه اى ضعيف است لذا سيم بايد داراى يك محافظ باشد
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4. اتصاالت :
 ترمينال هاى اتصال : ترمينالA  - سيگنال، ترمينال B - اتصال منفى ، از طريق پوسته محافظه

 سنسور اُكسيژن
1.عملكــرد 

سنسور اكسيزن يكى از مهمترين قسمت هاى بخش سيستم كنترل سوخت مدار را تنظيم مى كند تا مبدل كاتاليست 
به بهترى كارايى خود برسد.

وقتى كه نسبت سوخت و هوا در جريان احتراق موتور رقيق شود مقدار اكسيژن نسوخته در اگزوز افزايش مى يابد و 
ولتاژ خروجى سنسور كاهش پيدا مى كند و برعكس.

زير كنيا (اكسيد زيركنيم) ماده حساس در داخل يك پوشش فلزى خاص داخل سنسور اكسيژن قرار گرفته و به يك 
الكترود وصل شده است. با رسيدن حرارت به 300 درجه سانتيگراد اين سنسور فعال مى شود، دود اگزوز از روى سنسور 

عبور مى كند و يون هاى سوخته نشده اكسيژن با برخورد به فلز حساس اختالف ولتاژ به كامپيوتر موتور ارسال مى نمايد. 
كامپيوتر موتور با مقايسه مقدار يون با توجه به نسبت مبنا 14/7 به 1، تركيب سوخت را اصالح مى نمايد.

2) عملكرد
شكل 7-2 پارامتر هاى فعاليت سنسور اكسيژن

595 درجه450 درجه260 درجهدما
800800750 خروجى غليظ ميلى ولت 

200200150خروجى رقيق ميلى ولت 
پاسخ رقيق به غليظ 

757550(ميلى ثانيه) 

پاسخ غليظ به رقيق 
15012590(ميلى ثانيه)

 (Ω)100مقاومت داخلى اهمK

حداكثر دماى عملكرد :
* درجه حرارت اگزوز : كمتر از 930درجه سانتيگراد

* محل نشيمنگاه سنسور  : كمتر از 600 درجه سانتيگراد
* پوستــه ناحيه شش گوش : كمتر از 500 درجه سانتيگراد

*آستـرى حفاظ : 275 درجه سانتيگراد
* بالشتك سر سنسور كمتر از 250 درجه سانتيگراد

* سوكت اتصال : كمتر از 125 درجه سانتيگراد
* ذخيره حرارتى :   100 تا 40- درجه سانتيگراد

2. توصيــه عملكرد :
* درجه حرارت اگزوز : 850 تا  200 درجه سانتيگراد   
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* ناخالصى مجاز در بنزين بدون سرب :  0/005 گرم در ليتـر
* فسفر:  0/0002 گرم در ليتر

* گوگرد : 0/04  در صد  ( متناسب با وزن )
4ppm: سيليُكن *   

*MMT :  0/0085 گرم در ليتر
* روغن سوزى  : 0/02 ليتر در ساعت

3. موقعيت نصب
سنسور اُكسيژن در محلى بين سوپاپ خروجى و كاتاليست سه طرفه نصب مى شود .

4. اتصاالت :
A = سيگنال پائين  B = سيگنال باال  C =گرماى توان منفى   D = گرماى توان مثبت

ريل سوخت
شكل 2-21 مجموعه ريل سوخت و انژكتور

1. عمــلكـرد
ريل سوخت شامل يك لوله تقسيم سوخت , انژكتور ها و بعضى قطعات اتصال مى باشد كه وظيفه آن تأمين يك 

فضاى ذخيره فشار معين و مسير هائى براى انتقال سوخت به انژكتور ها و همچنين ثابت نگاه داشتن انژكتور ها مى باشد. 
2. پارامتــر هاى عملكرد

* دماى عملكرد : 115  تا 30-  درجه سانتيگراد
* محل نصب بر روى مانيفولد هوا

( نازل ) انژكتور هاى سوخت
1. وظيفــه

نازل ( انژكتور ) يك سوپاپ فنر ساچمه اى است با يك سيم پيچ مغناطيسى كه از طريق دو رشته سيم در مجموعه 
كالف سيم كشى موتور به  سيم پيچ نازل منبع برق متصل مى شود و هنگامى كه كامپيوتر موتور منفى برق اعمال نيروى 

مغناطيسى بر فشار سوپاپ  غلبه مى كند وسوخت تحت فشار  معينى كه ايجاد كرده و با مكش سيلندر به صورت پودر و 
ذرات ريز از طريق راهنماى سوخت به درون سوپاپ مكش پاشيده مى شود  و وقتى كه جريان قطع شود سوپاپ انژكتور 

تحت فشار فنر بسته مى شود.
2. ويژگى هاى عملكرد : 

* دماى عملكرد :   130  تا 40-  درجه سانتيگراد
* حد اقل ولتــاژ :  4/5  ولت

* مقاومت سيم پيچ  0/4  ±  12 اُهم
3. وضعيت نصب

ريل سوخت روى مانيفولد هوا بسته مى شود
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4. اتصاالت
A     12 ولت = B = ECM

كوئل جرقه
شكل 13-2 كوئل جرقه قلمى

1. وظايف
كوئل جرقه قلمى ِدلفى شامل يك پوسته سياه رنگ ستونى است با سه ترمينال اتصال . كوئل متشكل از يك سيستم 
ولتاژ قوى است كه از طريق القاء در دوسيم پيچ اوليه و ثانويه ايجاد مى شود و با رزين ايپوكسى پوشش داده شده است .

2. اصول كــار
 هر سيلندر داراى يك  كوئل جرقه قلمى است كه تحت كنترل كامپبوتر موتور عمل مى كند وآنرا براى القاء در سيم 

پيچ ثانويه و ايجاد يك جرقه ُپر قدرت در محفظه احتراق ذخيره مى نمايد .
كوئل جرقه قلمى با بخش هاى كنترل موتور در ارتباط است تا جرقه تايم را كنترل نمايد .

3. پارامتر هاى فنى
* دامنه ولتاژ  16  تا 6 ولت

* زمان شارژ اوليـه :  2/15  ميلى ثانيه
* باالترين نقطه عملكرد جريان : 7/5 آمپــر

* حد اقل طول زمان  : 1 ميلى ثانيه
* حد اقل انرژى جرقــه :  35 ميلى ژول

4. اتصاالت
   (ECM به ماجول جرقه  متصل به) C      اتصال بدنه  GND     برق سوئيچ +B : ترمينال هاى اتصال

پوسته دريچه گاز برقى :
شكل 14-2 پوسته دريچه گاز برقى          
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1. وظايف
  ECM مقدار باز شدن دريچه گاز توســط سيگنال دريافت شده به جهت مقدار فشار وارده بر روى پدال گاز و 
سيگنال هاى ورودى بقيه سنسور ها را محاسبه وسپس مقدار پاشش سوخت را اصالح و كنترل مى نمايد تا بهترين 

وضعيت را براى موتور , تعيين ميشود .
2. ويژگى هــاى عملكرد

* قطر حفره سوپاپ  57 ميليمتر
* حداكثـر جريان هوا براى باز بودن كامل دريچـه گاز : در شرايط استاندارد فشار اتمسفر بيشتـر از  67 گرم در ثانيــه

* حد اقل جريان هوا براى بسته بودن كامل دريچه گاز :  1/7 گرم در ثانيــه
3. وضعيت نصب  و دقت هاى الزم

* دريچه گاز در جلو مانيفولد هوا نصب شده است
* اتصال سيم را به دقت نصب نمائيد و مواظب باشيد كه ترمينال اتصال صدمه نبيند و از نصب اتصاالت اضافى 

خوددارى نمائيد .
* هرگز نگذاريد كه بدنه دريچه گاز از ارتفاع بيش از نيم متر بر روى زمين  بيفتد .

سوپاپ سلونوئيد كنيستــر
 شكل 2-15

1. عملكرد
 ECM ورود بخار بنزين به مانيفولد هوا را از طريق سوپاپ كنيستر كنترل مى كند . ECM  زمان كار وسرعت 

تخليه كنيستر را مطابق با ظرفيت اسمى تخليه كنيستر و كنترل امواج مربعى بايد در يك ارتباط خطى با هم باشند.
سرعت و بارموتور تغيير خواهد داد . و سوپاپ كنترل دور آرام هم وظيفه كنترل گردش جريان هواى كنار گذر را دارد . 

2. ويژگى هاى عملكرد
* عملكرد اسمى ولتاژ :  12 ولت

* دامنه عملكرد ولتاژ  16 تا 8 ولت 
* ولتاژ حد : 25 ولت در كمتر از 60 ثانيه

* دماى عملكرد  120  تا 40-  درجه سانتيگراد
* مقاومت سيم پيچ : 22  تا 19  اهــم

* ضريب القائى سيم پيچ  15  تا 12  ميلى هرتز
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3. وضعيت نصب
  سوپاپ سلونوئيد در محفظه موتور بين مانيفولد هوا و كنيستر بخار سوخت قرار گرفتــه است .

4. اتصاالت :
ECM=A   و  B= 12 ولت    

سنسور شتاب كــم
1. عملكرد

سنسور شتاب كم به منظور جذب تمام لرزش هاى كامل خودرو و در ارتباط با جلوگيرى از قضاوت اشتباه در بد كار 
كردن موتور و جرقه اشتباه و  نهايتا“ كنترل مؤثر موتور مى باشد . هنگام رانندگى در روى جاده نا هموار به دليل لرزش 

سرعت  گردش ميل لنگ ؛ بُردار سرعت زاويه اى ميل لنگ تحت تأثير لرزش چرخ قرار خواهد گرفت و نتيجه حاصله از 
لرزش سرعت ميل لنگ مشابه نتيجه جرقه اشتباه در موتور مى باشد . بمنظور جلوگيرى از نقص جرقه (به علت اشتباه 
قضاوت سيستم كنترل الكترونيكى موتور بر روى سيستم جرقه در زمان رانندگى بر روى جاده ناهموار) الزم است كه 

باالترين حد شتاب خودرو ثبت شود و با سنسور هاى اضافى از اتفاق اينگونه اشتباهات جلوگيرى بعمل آيد .
2. ويژگى هاى عملكرد

* دماى عملكرد : 125  تا 40- درجه سانتيگراد

 (EOBD)سيستم عيب ياب اروپائى 
وقتى كه موتور در حال كار كردن است ECM تمام اجزاء را در زمان واقعى كار كنترل مى نمايد . وزمانى كه يك 

قطعه و يا چندين قطعه به درستى عمل ننمايند سيستم به طور اتوماتيك براى هر نقص يك كد واحد تعيين مى نمايد و 
سيستم كد آن نقص را از طريق عيب يابى درون طراحى شده آشكار مى كند و چراغ هشدار نقص روشن مى شود 

وقتى كه يك نقص آشكار شد  سيستم مى تواند جهت كنترل كاركرد موتور  تا رساندن خودرو به تعمير گاه برنامه 
موقت اضطرارى را  بكار ببرد

راهنمائى هاى مربوط به چراغ شاخص نقص
شكل 16-2 چراغ شاخص نقص

چراغ شاخص نقص يك شاخصى است كه به سيستم متصل است و هنگام رانندگى براى توجه  راننده به وجود نقص 
در سيستم تعبيه شده است.

معيار هاى عملكرد چراغ شاخص نقص
وقتى كه قطعات ويا سيستم خودرو نياز به تنظيمات جديدى پيدا نمايد و اين ايراد در انتشار آالينده ها تأثير گذار باشد 

چراغ شاخص نقص فعال مى شود
كد نقائصى كه بر انتشار آالينده ها مؤثرند  :

 نوعA : چراغ شاخص نقص يكبار روشن مى شود و كد نقص را ذخيره مى نمايد .
 نوعB  : چراغ شاخص نقص دو بار روشن مى شود و كد نقص را ذخيره مى نمايد. 
 نوعE  : چراغ شاخص نقص سه بار روشن مى شود و كد نقص را ذخيره مى نمايد .

كد نقائصى كه بر انتشار آالينده ها مؤثرنيستند  :  
نوع C : كد نقص ذخيره مى شود ولى چراغ شاخص روشن نمى شود كه براى اين حالت چراغ هشدار ممكن است 

تعبيه شده باشد . 
 نوعD : كد نقص ذخيره مى شود ولى نه شاخص نقص و چراغ هشدار روشن نمى شوند .
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:(MI)خاموش كردن چراغ شاخص نقص 
اگر سيستم مجهز به سيستم شاخص نقص باشد و هيچ كد نقصى از موارد سه گانه اول هم  جذب نشده باشد  چراغ 

خاموش است 
پاك كردن تمام ُكــد ها :

اگر همان كد نقص( در بيش از 40 دور براى گرم شدن موتور) دوباره آشكار نشود سيستم عيب ياب آن كد و فاصله 
رانندگى را جهت بر رسى تمام داده ها و اطالعات پاك مى نمايد .

GB 4   انجام مى دهد . قسمت اول و دوم انتشار خروجى OBDتوجــه : يك پيمايش يعنى اجراى يك دوره   
كامل برنامه تست كه جزئيــات كد نقص

Delphi MT22,1 جدول كد نقص سيستم مديريت موتور  مدل دلفى
جدول 2- 8   

نوعجزئيــاتكد نقصقطعات سيستم
A تشخيص خراب شدن مبدل كاتاليستىP0420مبدل كاتاليستى

سنسور اكسيژن جلو

P0031ولتاژ پائين گرم كن سنسور اكسيژن جلو A
P0032ولتاژ باالى گرم كن سنسوراكسيژن جلو A
P0131اتصال كوتاه سنسور اكسيژن جلو به ولتاژ پائين E
P0132اتصال كوتاه سنسور اكسيژن جلو به ولتاژ باال E
P0133 پاسخ سنسور اكسيژن جلو خيلى كند است E
P0134قطعى مدار در سنسور اكسيژن جلو A

P1167 ببينيد كه آيا سنسور اكسيژن جلو در حالت كم كردن سرعت سوخت غنى
E است

P1171 ببينيد كه آيا سنسور اكسيژن جلو در حالت
E زياد كردن شتاب سوخت رقيق است

سنسور اكسيژن عقب

P0037ولتاژ پائين گرم كن سنسور اكسيژن عقب A
P0038ولتاژ باالى گرم كن سنسوراكسيژن عقب A
P0137اتصال كوتاه سنسور اكسيژن عقب به ولتاژ پائين E
P0138اتصال كوتاه سنسور اكسيژن عقب به ولتاژ باال E
P0140قطعى مدار در سنسور اكسيژن عقب E

حريق در يك يا چند سيلندرP0300حريق ( آتش سوزى )
B  (صدمه انتشار خروجى) 

A  (صدمه مبدل كاتاليستى)

تست جاده نا هموار
P0317سيگنال تشخيص جاده ناهموار C
P1396تشخيص لرزش چرخ C
P1397عدم وجود سيگنال سرعت چرخ C

سنسور فشار هواى 
ورودى
مپ

P0105گرفتگى سيگنال سنسور فشار مانيفولد هوا E
P0106نقص وضعيت دريچه گاز/فشار هواى ورودى E
P0107قطعى مدار خط ولتاژ پائين سنسور فشار هواى ورودى A
P0108ولتاژ باالى سنسور فشار هواى ورودى A

سنسور دماى هواى 
ورودى مت

P0112ولتاژ پائين سنسور فشار هواى ورودى I A
P0113قطعى مدار ويا ولتاژ باالى مدار سنسور دماى هواى ورودى A
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A ولتاژ پائين مدار دماى سنسور آب خنك كنندهP0117سنسور دماى آب
P0118قطعى مدار و يا ولتاژ پائين مدار دماى سنسور آب خنك كننده A

دريچه گاز برقى

P01221   ولتاژ پائين سنسور وضعيت دريچه گاز A
P01231   ولتاژ باالى سنسور وضعيت دريچه گاز A
P02222   ولتاژ پائين سنسور وضعيت دريچه گاز A
P02232   ولتاژ باالى سنسور وضعيت دريچه گاز A
P2135اتصالت (وابسته هاى ) سنسور وضعيت دريچه گاز A
P2119وضعيت پيش فرض هاى ذخيره شده دريچه گاز C
P21221  ولتاژ پائين سنسور وضعيت پدال گاز A
P21231  ولتاژ باالى سنسور وضعيت پدال گاز A
P21272  ولتاژ پائين سنسور وضعيت پدال گازA
P21282  ولتاژ باالى سنسور وضعيت پدال گازA
P2138اتصالت (وابسته هاى ) سنسور وضعيت پدال گازA
P0068تشخيص جريان هواA
P2101تشخيص محرك دوم دريچه گاز الكترونيكىA
P1516تشخيص حركت آرام دريچه الكترونيكى گازA
P0641 تشخيص ولتاژ مرجع AA
P0651تشخيص ولتاژ مرجعB A
P2104دور آرام اجبارىA
P2106عملكرد محـدودA
P2110مديريت قدرتA
P2105خفگى اجبارىA
P060B(آنالوگ و ديجيتال) تشخيص سيگنال ورودىA
P060Dتشخيص مسير دو گانه دريچه الكترونيكى گازA
P0504نقص مرتبط با سوئيچ ترمزC
P0571عيب يابى چراغ ترمزC

انژكتور
P02011ايراد انژكتور# A
P02022ايراد انژكتور# A
P02033ايراد انژكتور# A
P02044ايراد انژكتور# A

Cنقص سيستم كنترل ضربهP0324سنسور ضربه
P0325نقص سنسور ضربهC

سنسور وضعيت ميل 
لنگ

P0336تداخل سيگنال مدار سنسور وضعيت ميل لنگE
P0337عدم وجود سيگنال مدار سنسور وضعيت ميل لنگA
P1336ايراد دنده 58 دندانهA

سنسور وضعيت ميل 
سوپاپ

P0340تشخيص حالت سنسور وضعيت ميل سوپاپA
P0341دنده تشخيص استاندارد ميل سوپاپA
P0016تشخيص از مركز دور بودن ميل سوپاپB
P0012تشخيص خطاى فاز متغيير ميل سوپاپA
P0011تشخيص پاسخ فاز متغيير ميل سوپاپB
P0026گير داشتن سوپاپ كنترل هيدروليكىA

Aولتاژ پائين سيم پيچ سوپاپ كنترل هيدروليكىP0076فاز متغير بادامك
P0077ولتاژ باالى سيم پيچ سوپاپ كنترل هيدروليكىA

خروجى كوئيل جرقــه
P03511نقص خروجى كوئل جرقه# A
P03522نقص خروجى كوئل جرقه# A
P03533نقص خروجى كوئل جرقه# A
P03544نقص خروجى كوئل جرقه# A

Eسيگنال سرعت خودرو وجود نداردP0502سنسور سرعت خودرو

Cولتاژ پائين سيستم P0562ولتاژ سيستم
P0563ولتاژ باالى سيستمC

Cولتاژ پائين مدار خروجى كالچ A/C P0646A/Cكالچ
P0647A/C ولتاژ باالى مدار خروجى كالچC

Cنقص رله پمپ بنزينP0230رله پمپ بنزين
Cنقص فرمان هيدروليكP0551فرمان هيدروليك
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Cايراد در چراغ  شاخص نقص P0650ايراد در چراغ شاخص 

Eولتاژ پائين سوپاپ سلونوئيد كنيسترP0458سوپاپ سلونوئيد كنيستر
P0459ولتاژ باالى سوپاپ سلونوئيد كنيسترE

Cايراد دور پائين فنP0480فن خنك كننده
P0481ايراد دور باالى فنC

Aنقص رله اصلىP0685رله اصلى

سيستم سوخت
P0171سوخت تحت شرايط غير دور آرام رقيق استE
P0172سوخت تحت شرايط غير دور آرام غليظ استE
P2187سوخت تحت شرايط دور آرام رقيق استE
P2188سوخت تحت شرايط دور آرام غليظ استE

Aولتاژ پائين مدار سوئيچ كالچP0807كالچ
P0808ولتاژ باالى مدار سوئيچ كالچA

حركت بهين رو
Cruise

P0564(كنترل  بهين رو) نقص در مدار ورودى كروز كنترلC
P0565نقص سيگنال “On/Off” كروزC
P0566نقص سيگنال “Cancel” كنسل كروزC
P0567نقص سيگنال “Resume” ادامه كروزC
P0568نقص سيگنال “sel” كروزC

Aخود عيب يابى كامپيوترP0606خود تشخيص كامپيوتر

آالرم دزد گير
P0633نقص آالرم دزد گيرC
U0167عدم پاسخ آالرم دزد گيرC
U0426نقص تأييد آالرم دزد گيرC

*  وقتى كه نقصى  بوجود آيد سيستم بطور موقت و اضطرارى مى تواند كنترل موتور را در رانندگى تا رسيدن به 
تعميرگاه تأييد نمايد .

آموزه هاى ُكد نقص :
 P0113

اين كد نقص در صورت قطعى مدار سنسور دماى هواى ورودى و يا اتصال كوتاه به مدار 5 ولت مستقيم باشد آشكار 
مى شود  

P0112
اين كد نقص در صورت قطعى مدار سنسور دماى هواى ورودى و يا اتصال بدنه وتغيير ولتاژ سنسور مت به صفر 

نمايان  مى شود  . 
 P0420

 وقتى كه دماى آب بيشتر از 70 درجه سانتيگراد باشد و سيستم سوخت در مرحله ثابت است سيستم بعد از طى يك 
مسافت مقدار اكسيژن مبدل كاتاليستى را محاسبه مى نمايد و چنانچه كمتر از مقدار تنظيم شده باشد اين كد نقص گزارش 

مى شود .
P0118

قطعى مدار سنسور دماى آب (خنك كننده) و يا اتصال به مدار 5 ولت مستقيم
P0117

اتصال كوتاه مدار سنسور دماب آب به بدنه
P0336

در صورت نامناسب بودن دهانه (فاصله) سنسور وضعيت ميل لنگ و چرخ دنده 58 دندانه اى ويا تداخل شديد سيگنال 
ها اين كد نقص ظاهر مى شود . زمانيكه موتور استارت ميخورد دندانه هاى شمارش شده با مقدار 58 مغايرت دارد .

P0337
وقتى كه سنسور وضعيت ميل لنگ قطع باشد و يا به بدنه يا منبع ولتاژ 12 ولت اتصال پيدا كرده باشد در اين حالت كد 

ارسال مى شود و موتور روشن نمى شود .
P0351�P0352�P0353�P0354
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قطعى كنترل انتهائى كوئل جرقه و يا اتصال بدنه به منبع 12 ولت . كه در اين حالت پاشش سوخت متوقف و گردش 
دور ميل لنگ با نوسان همراه است ، چنانچه اين اشكال بر طرف نشود احتمال  تشكيل حريق در سيلندر وجود دارد .

P0171
  اگر مقدار سوخت مدار بسته در معيار غير دور آرام  بيشتر از مقدار نرمال باشد سوخت بايد رقيق شود 

P0172
 اگر مقدار سوخت مداربسته در معيار غير دور آرام  كمتــر از مقدار نرمال باشـد سوخت بايد غليظ شود 

P2187
اگر مقدارخود آموزى دور آرام در سيستم سوخت مدار بسته  بيشتر از مقدار نرمال باشد سوخت بايد رقيق شود 

P2188
اگر مقدارخود آموزى دور آرام در سيستم سوخت مدار بسته كمتر از مقدار نرمال باشد سوخت بايد غليظ  شود 

P0201�P0204
چنانچه انتهاى انژكتور قطع شده باشد و يا اتصال كوتاه به بدنه و يا ولتاژ 12 ولت كرده باشد اين كد ظاهر مى شود .

P0325
تحت مقدار بار كم و با دور موتور 1600 و يا باالتر چنانچه هر كدام از اتصالت سيگنال سنسور ضربه قطع شده باشند 

اين كد ظاهر مى شود . اما مى توان رانندگى كرد.
P0324

 تحت مقدار بار كم و با دور موتور 1600 و يا باالتر چنانچه هر كدام از اتصالت سيگنال سنسور ضربه به بدنه اتصال
كرده باشند اين كد ظاهر مى شود . اما مى توان رانندگى كرد.

P0108
 در صورت اتصال بدنه سنسورMAP به منبع برق 5 ولت اين كد ظاهر مى شود. اما مى توان رانندگى كرد. 

P0107
  در صورت قطعى مدار و يا اتصال بدنه سنسورMAP  اين كد ظاهر مى شود. اما مى توان رانندگى كرد.

P0106
در شرايط كار كرد موتور در حاليكه دماى موتور به حدود 60 درجه سانتيگراد رسيده باشد و هيچ كد نقصى از سنسور 

هاى فشار هوا , دماى آب , وضعيت دريچه گاز , انژكتور و كوئل جرقه مشاهده نشود ؛ چنانچه مقدار اصالح شده فشار 
اتمسفر به مدت 15 ثانيه بيشتر از حد اكثر و يا كمتر از حد اقل باشد اين كد نمايان مى شود .

P0105
وقتى كه موتور با دور بيشتر از 350 دور در دقيقه روشن شود و اختالف فشار هواى ورودى هنگام استارت زدن كمتر از 

2 كيلو پاسكال
در مدت 1 ثانيه مى باشد , اين كد نقص ايجاد مى شود و هواى ورودى بايد با مقدار پيش فرض حالت عملكرد موتور 

تنظيم شود .
P0650

  چنانچه مدار خروجى شاخص نقص از انتظاراتECM پيروى نكند اين كد نقص ظاهر مى شود .
P0300

در حالت عملكرد ثابت نوسانات گردش ميل لنگ كه توسط ECM نشان داده مى شود از مقدار تنظيم شده توسط 
سيستم بيشتر است اين حالت چراغ شاخص با فركانس 1 هرتز روشن خاموش مى شود و به راننده يادآورى مى كند كه 

سرعت گردش موتور را سريعا پايين بياورد و به تعميرگاه مجاز برود.  
P0031

چنانچه مدار گرم كن سنسور اكسيژن جلويى اتصال بدنه كرده و يا قطع باشد اين كد نقص ظاهر مى شود  و در اين 
حالت موتور يكنواخت كار مى كند و مى توان رانندگى كرد .  
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P0032
اگرمدار گرم كن سنسور اكسيژن جلو به ولتاژ 12 ولت اتصالى كرده باشد اين كد ظاهر مى شود . و در اين حالت موتور 

يكنواخت كار مى كند و مى توان رانندگى كرد .
P1171

وقتى كه موتور به وضعيت قدرت خود مى رسد و ولتاژ سيگنال سنسور اكسيژن كمتر از 0/35 ولت بيشتر از 21 ثانيه 
باشد كد نقص گزارش مى شود و سيستم از مدار بسته خارج مى شود.

P0134
موتور به مدت 60 ثانيه روشن و دماى آب به باالتر از 70 درجه سانتيگراد مى رسد و خط كنترل سنسور اكسيژن جلو 
به مدت  80 ثانيه قطع مى شود . و اين كد نقص ظاهر مى گردد . در اين حالت موتور يكنواخت كار مى كند و مى توان 

رانندگى كرد .
P0133

موتور به مدت 60 ثانيه روشن و دماى آب به باالتر از 70 درجه سانتيگراد مى رسد , در سرعت دور موتور بين 2300  
تا 1700 دور  زمان پاسخ سنسور اكسيژن به تغييرات تمركز اكسيژن در اگزوز از حد تنظيم شده در سيستم باالتر است . 

P1167
وقتى كه موتور به مرحله كاهش سوخت مى رسد و ولتاژ سيگنال از سنسور اكسيژن كمتر از 0/55 ولت در كمتر از 12 

ثانيه باشد كد نقص گزارش مى شود و سيستم از مدار بسته خارج خواهد شد.
P0132

موتور به مدت 60 ثانيه روشن و دماى آب به باالتر از 70 درجه سانتيگراد مى رسد و خط كنترل سيگنال سنسور 
اكسيژن به برق منبع اتصالى كرده است  چنانچه اين حالت بيشتر از 13 ثانيه طول بكشد  كد نقص ظاهر مى شود .موتور 

در اين حالت تقريبا“ يكنواخت كار مى كند و مى توان رانندگى نمود .
P0131

موتور به مدت 60 ثانيــه روشن و دماى آب به باالتر از 70 درجه سانتيــگراد مى رسد و خط كنتـرل سيگنال سنسور 
اكسيژن جلو به بدنـــه اتصالى كرده است  چنانچه اين حالت بيشتر از 13 ثانيه طول بكشد  كد نقص ظاهر مى شود 

.موتور در اين حالت تقريبا“ يكنواخت كار مى كند و مى توان رانندگى نمود
P0037

چنانچه مدار گرم كن سنسور عقب اتصال بدنه كرده و يا قطع باشد اين كد نقص ظاهر مى شود  و در اين حالت موتور 
يكنواخت كار مى كند و مى توان رانندگى كرد .  

P0038
چنانچه مدار گرم كن سنسور عقب به ولتاژ منبع 12 ولت اتصال كرده و يا قطع باشد اين كد نقص ظاهر مى شود  و 

در اين حالت موتور يكنواخت كار مى كند و مى توان رانندگى كرد .   
P0140

موتور به مدت 60 ثانيــه روشن و دماى آب به باالتر از 70 درجه سانتيــگراد مى رسد و مقدار سيگنال سنسور 
اكسيژن از حد منطقى بيشتر شده است , چنانچه اين حالت بيشتر از 165 ثانيه طول بكشد  كد نقص ظاهر مى شود .موتور 

در اين حالت تقريبا“ يكنواخت كار مى كند و مى توان رانندگى نمود

P0138
موتور به مدت 60 ثانيه روشن و دماى آب به باالتر از 70 درجه سانتيگراد مى رسد و سيگنال سنسور اكسيژن عقب 

به برق اصلى اتصالى كرده است  چنانچه اين حالت بيشتر از 13 ثانيه طول بكشد  كد نقص ظاهر مى شود .موتور در اين 
حالت تقريبا" يكنواخت كار ميكند و مى توان رانندگى نمود

P0137
موتور به مدت 60 ثانيه روشن و دماى آب به باالتر از 70 درجه سانتيگراد مى رسد و سيگنال سنسور اكسيـژن عقب 
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به بدنه اتصالى كرده است  چنانچه اين حالت بيشتر از 13 ثانيه طول بكشد  كد نقص ظاهر مى شود . موتور در اين 
حالت تقريبا" يكنواخت كار ميكند  مى توان رانندگى نمود

P0563
اگر سوئيچ باز باشد و به مدت 40 ثانيه ولتاژ به بيش از 16 ولت برسد اين كد ظاهر مى شود . 

P0562
اگر سوئيچ باز باشد و به مدت 40 ثانيه ولتاژ به كمتر از 11 ولت برسد اين كد ظاهر مى شود . 

P1336
اگر موتور در حال كاركردن باشد و دنده سنسور در نقطه نشان سنسور قرار نگرفته باشد اين كد آشكار مى شود .

P0502
خود رو را در وضعيت رانندگى دنده 3 قرار دهيد وقتى كه موتور گرم شد خط سيگنال سنسور سرعت خودرو را جدا 

نمائيد . پدال گاز را يكباره  شروع به فشار دهيد تا دور به 4000 دور در دقيقه برسد و پدال را رها كنيد .سرعت دور موتور 
پائين مى آيد و مقدار سيگنال سنسور فشار هوا كاهش مى يابد در اين لحظه كد نقص آشكار مى شود و رانندگى قدرى 

يكنواخت مى گردد . خود رو را در وضعيت رانندگى دنده 4 قرار دهيد وقتى كه موتور گرم شد خط سيگنال سنسور سرعت 
خودرو را جدا نمائيد پدال را تا حد نصف حركت پدال فشار دهيد , سرعت دور موتور و مقدار مرحله قضاوت نقص مى رسد 

و در اين لحظه رانندگى كمى يكنواخت نخواهد شد .
P0571

سوئيچ چراغ ترمز جدا شده  خودرو متوقف است و بعد از ترمز كردن  كد آشكار مى شود و مى توان رانندگى كرد .
P0504

سوئيچ چراغ ترمز جدا شده  خودرو متوقف است .سيگنال سوئيچ هيچ تغييرى نمى كند بعد از چند بار ترمز كردن ؛ كد 
ظاهر مى شود و موتور تقريبا“ يكنواخت كار مى كند و مى توان رانندگى كرد .

P2138
APS2 ,APS 1  با هم متفاوت هستند. چنانچه اختالف سيگنال هاى ورودى بيشتر از 8 درصد باشند كد نقص 

آشكار مى شود و موتور بر پايه ETC MODE عمل مى كند. 
P2123

APSl وقتى كه به برق اصلى اتصال كوتاه كرده باشد يا قطع شده باشد و سيگنال ورودى بيشتر از 97/5 درصد باشد 
كد نقص آشكار مى گردد و موتور بر پايه  ETC MODE عمل مى كند .

P2122
APSl وقتى كه به بدنه اتصال كوتاه كرده و يا قطع شده باشد و سيگنال ورودى كمتر از 3/5 درصد باشد كد نقص 

آشكار مى گردد و موتور بر پايه ETC MODE عمل مى كند .
P2128

APS2  وقتى كه به برق اصلى اتصال كوتاه كرده باشد و سيگنال ورودى بيشتر از 55/5 درصد باشد كد نقص آشكار 
مى گردد و موتور بر پايه ETC MODE عمل مى كند .

P2127
APS2 وقتى كه  به بدنه اتصال كوتاه كرده و يا قطع شده باشد و سيگنال ورودى كمتر از 2/5 درصد باشد كد نقص 

آشكار مى گردد و موتور بر پايه ETC MODE عمل مى كند . 
P060D

 ETC چنانچه وضعيت دريچه گاز در دو طريق محاسبـه كامپيوتر يكى نباشند كد نقص پديد مى آيد و موتور بر پايه 
MODE عمل خواهند كرد . 

P060DP2104
وقتى كه ايرادى براى دريچه گاز , پدال گاز و سنسور ترمز پيش بيايد اجبارا“ حالت دور آرام اتفاق مى افتد و بايستى 

نقص بر طرف گردد . 
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P2105
 وقتى كه ايرادى براى دريچه گاز، پدال گاز ECM و سنسور ترمز و پيش بيايد اجبارا موتور متوقف خواهد شد و بايد 

رفع عيب شود. 
P2106

وقتى كه ايرادى براى دريچه گاز ,سنسور پدال گاز پيش بيايد اجبارا“ بايد حالت محدود كردن عمليات صورت بگيرد و 
رفع عيب بشود .

P2110
وقتى كه ايرادى براى دريچه گاز ,سنسور پدال گاز پيش بيايد اجبارا“ بايد حالت مديريت قدرت اعمال شود  رفع عيب 

گردد .
P1516

چنانچه وضعيت واقعى دريچه گاز در شرايط كار كرد ثابت با آنچه كه انتظار مى رود متفاوت باشد  كد نقص آشكار  و 
موتور بر پايه ETC MODE عمل مى كند .       

P2101
چنانچه اختالف بسيار زيادى بين وضعيت سيستم دريچه و وضعيت واقعى وجود داشته باشد كد نقص آشكار  و موتور 

بر پايه ETC MODE عمل مى كند .
P0123

چنانچه سيگنال سنسور وضعيت دريچه گاز با برق اصلى اتصالى داشته باشد و ورودى سيگنال بيشتر از 96/5 درصد 
باشد كد نقص ظاهر مى شود و موتور بر پايه ETC MODE عمل مى كند .  

P0122
انتهاى سيگنال سنسور وضعيت دريچه گاز را به بدنه متصل نمائيد كد نقص ظاهر مى شود ؛ چنانچه سيگنال ورودى 

كمتر از 3/5 درصد باشد وضعيت عملكرد موتور به حالت ETC MODE بستگى دارد
P0223

انتهاى سيگنال سنسـور وضعيت دريچه گاز را به برق اصـلى متصل نمائيد  كد نقص ظاهـر مى شود ؛ چنانچه 
سيگنال ورودى بيشتـر از 96 درصد باشد عملكرد موتور به ETC MODE بستگى دارد

P0222
انتهاى سيگنال سنسور وضعيت دريچه گاز را به بدنه وصل نمائيد يا قطع كنيد كد نقص ظاهر مى شود ؛ چنانچه 

سيگنال ورودى كمتر از 3/5 درصد باشد وضعيت عملكرد موتور به حالت ETC MODE بستگى دارد
P2135

انتهاى سيگنال سنسورها  TPS1ياTPS2  را به برق اصلى و يا به بدنه وصل نماييد تا سيگنال ناهمگن دريافت 
 ETC شود. كد نقص ظاهر مى شود و چنانچه اختالف ورودى سيگنال بيشتر از 12 درصد باشد عملكرد موتور به حالت

MODE بستگى دارد.
P2119

چنانچه با چندين بار بستن سوئيچ مقدار باز شدن دريچه گاز به مقدار الزم نرسد اين كد ظاهر مى شود 
 P0651وP0641 

خود عيب يابى تراشه  داخلى . 
P0480

چنانچه مدار كنترل انتهاى فن 1 قطع باشد و يا اتصال كوتاه كرده باشد كد نقص آشكار خواهد شد و موتور بطور 
يكنواخت كار خواهد كرد و مى توان رانندگى نمود .

P0481
چنانچه مدار كنترل انتهاى فن 2 قطع باشد و يا اتصال كوتاه كرده باشد كد نقص آشكار خواهد شد و موتور بطور 

يكنواخت كار خواهد كرد و مى توان رانندگى نمود
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P1397
هيچ سيگنال سرعتى تحت شرايط كاركرد معمولى خودرو دريافت نمى شود وكد پيش فرض ظاهر مى شود . موتور 

بطور يكنواخت كار خواهد كرد و مى توان رانندگى نمود. 
P1396

چنانچه اختالف بسيار زيادى بين سرعت چرخ جلو و مقدار دقيق مشخص شده در سيستم باشد نمايش سيگنال سرعت 
چرخ تغيير خواهئ كرد و يك نقص تأييد مى گردد . موتور بطور يكنواخت كار خواهد كرد و مى توان رانندگى نمود .

P0317
چنانچه سيگنال دريافتى توسط كامپيوتر موتور همانند سيگنال طراحى شده منبع نباشد يك كد نقص ظاهر مى شود 

موتور بطور يكنواخت كار خواهد كرد و ميتوان رانندگى نمود .
P0551

چنانچه تحت شرايط كاركرد معينى سيگنال فرمان هيدروليك دريافت شود يك كد نقص ظاهر مى شود و موتور بطور 
يكنواخت كار خواهد كرد و مى توان رانندگى نمود .

P060B
چنانچه اختالف مقدار بين سنسور گاز دوطرفه از حد مشخص شده تجاوز نمايد يك كد نقص تأييد مى شود و موتور 

تحت شرايط  ETC MODE عمل خواهد كرد .
P0068

موتور در حال كار كردن است و هيچ نقصى از سنسور هاى دما و هواى مانيفولد  ظاهر نمى شود و اختالف بين جريان 
هواى تخمين زده شده در موقعيت دريچه گاز الكترونيكى و مقدار جريان محاسبه شده از روش غلظت و سرعت هوا بيشتر 

 ETC از 200 گرم در ثانيه است و بيش از 4  ثانيه طول مى كشد .كد نقص گزارش مى شود و عملكرد موتور به حالت
MODE بستگى دارد .

P0606
خود عيب يابى كامپيوتر

P0230
قطع بودن مدار رله پمپ روغن و يا اتصال كوتاه به برق اصلى ويا اتصال بدنه اين كد را ظاهر مى كند .

P0685
 اتصال انتهائى مدار كنترل رله اصلى با وضعيتى كهECM انتظار دارد متفاوت است و اين نقص آشكار مى شود.

P0647
  كنترل انتهائى رلهA/C به برق اصلى اتصالى دارد موتور بطور يكنواخت كار خواهد كرد و مى توان رانندگى نمود. 

P0646
چنان چه كنترل انتهاى رله A/C قطع باشد يا اتصال كوتاه كرده باشد كد خطا ظاهر خواهد شد و موتور بطور 

يكنواخت كار خواهد كرد و مى توان رانندگى نمود. 
P0077

چنانچه سوپاپ كنترل  هيدروليكى به برق 12 ولت اتصالى كرده باشد كد نقص ظاهر مى شود و  VVT نمى تواند 
شروع به كار كند. دراين حال نقص ظاهر مى شود و موتور نسبتا“ ثابت كار مى كند و مى توان رانندگى كرد.

P0076
چنانچه  سيم پيچ سوپاپ كنترل  هيدروليكى قطع شده باشد و يا به بدنه اتصالى كرده باشد كد نقص ظاهر مى شود 

وسوپاپ تايم متغيرVVT نمى تواند شروع كند . موتور نسبتا“ ثابت كار مى كند و مى توان رانندگى كرد . در صورت 
اتصال به بدنه هم استارت زدن مشكل خواهد شد و هم متوقف كردن موتور در دور آرام از آنجا كه سوپاپ تا حد آخر باز 

است.
P0012

چنانچه فاز دهنده در يك وضعيت نسبتا“ ثابتى باشد و نسبت عملكرد سوپاپ كنترل هيدروليكى بيشتر از دامنه مجاز 
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و يا كمتر از حد اقل مجاز باشد ويا اختالف بين فاز واقعى عملكرد و فاصله نشانه بيشتراز 15 درجه زاويه ميل لنگ است 
نقص آشكار مى شود و مى توان رانندگى كرد. 

P00ll
چنانچه نسبت پاسخ فاز دهنده كمتر از حد مشخص شده باشد نقص تأييد مى شود و مى توان رانندگى كرد .

P0016
چنانچه دهانه فاز دهنده صفر (0) باشد وحركت دنده 58 دندانه اى ميل بادامك بيشتر از حد مشخص باشد يك نقص 

تأييد مى شود و مى توان رانندگى كرد . 
P0341

چنانچه تعداد دندانه هاى اندازه گيرى چرخ نشانه در هر دور گردش ميل سوپاپ با مقدار مشخص شده مغايرت داشته 
باشد يك نقص تأييد مى شود و مى توان رانندگى هم نمود .

P0026
چنانچه فاز واقعى ميل سوپاپ باالتر و يا كمتر از مقدار هدف باشد و خطاى فاز از مقدار معين شده تجاوز نمايد يك 

نقص پديد مى آيد و مى توان رانندگى هم نمود .
P0340

سنسور وضعيت ميل سوپاپ قطع است و يا به برق اصلى  يا بدنه اتصالى كرده است كد نقص ظاهر مى شود و 
رانندگى هم مى توان نمود .

P0807
سوئيچ كالچ را جدا كنيد و يا سوئيچ را به ولتاژ باال اتصال دهيد سپس خودرو را روشن كرده و به سرعت 52 كيلومتر 

در ساعت برسانيد يا از سرعت بيشتر از 52 كيلومتر سرعت را به 3 كيلومتر در ساعت برسانيد بعد از اينكه چندين بار نقص 
ظاهر شد موتور نسبتا“ بطور ثابت كار مى كند و شما هم مى توانيد رانندگى نمائيد .

P0808
سوئيچ كالچ را جدا كنيد و يا سوئيچ را به بدنه اتصال دهيد سپس خودرو را روشن كرده و به سرعت 52 كيلومتر در 
ساعت برسانيد يا از سرعت بيشتر از 52 كيلومتر سرعت را به 3 كيلومتر در ساعت برسانيد بعد از اينكه چندين بار نقص 

ظاهر شد موتور نسبتا“ بطور ثابت كار مى كند و شما هم مى توانيد رانندگى نمائيد
P0564

چنانچه سيستم مجهز به كروز كنترل است مدار ورودى كروز كنترل را جدا كنيد و يا به مدت 7/5 ثانيه آنرا به ولتاژ 
اصلى اتصالى دهيد سپس كد نقص ظاهر مى شود خودرو نسبتا“ بطور ثابت كار مى كند و مى توانيد رانندگى نمائيد اما 

سيستم كروز عمل نمى كند .
P0565

در سيستم مجهز به كروز كنترل سوئيچ خاموش و روشن براى مدتى طوالنى صدا مى دهد و يا به مدت 5 دقيقه 
روشن مى ماند و بعد كد نقص ظاهر مى شود . خودرو نسبتا“ بطور ثابت كار مى كند و مى توانيد رانندگى نمائيد اما سيستم 

كروز عمل نمى كند .
P0566

در سيستم مجهز به كروز كنترل سوئيچ كنسل حالت كروز براى مدتى طوالنى صدا مى دهد و يا به مدت 5 دقيقه 
روشن مى ماند و بعد كد نقص ظاهر مى شود . خودرو نسبتا“ بطور ثابت كار مى كند و مى توانيد رانندگى نمائيد اما سيستم 

كروز عمل نمى كند .
P0567

در سيستم مجهز به كروز كنترل سوئيچ كنترل حالت كروز براى مدتى طوالنى صدا مى دهد و يا به مدت 5 دقيقه 
روشن مى ماند و بعد كد نقص ظاهر مى شود . خودرو نسبتا“ بطور ثابت كار مى كند و مى توانيد رانندگى نمائيد اما سيستم 

كروز عمل نمى كند
P0568

در سيستم مجهز به كروز كنترل سوئيچ تنظيم حالت كروز براى مدتى طوالنى صدا مى دهد و يا به مدت 5 دقيقه 
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روشن مى ماند و بعد كد نقص ظاهر مى شود . خودرو نسبتا“ بطور ثابت كار مى كند و مى توانيد رانندگى نمائيد اما سيستم 
كروز عمل نمى كند

P0633
براى خودرو هائى كه داراى هشدار دزدگير هستند وقتى سوئيچ باز است و آالرم ارتباط بر قرار نمى كند يك كد نقص 

گزارش مى شود و موتور روشن نمى شود .
U0167

براى خودرو هائى كه داراى هشدار دزدگير هستند وقتى سوئيچ باز است و دزد گير گزارش  نمى دهد يك كد نقص 
گزارش مى شود و موتور روشن نمى شود

U0426
براى خودرو هائى كه داراى هشدار دزدگير هستند وقتى سوئيچ باز است و آالرم نياز به بررسى نقص دارد  يك كد 

نقص گزارش مى شود و موتور روشن نمى شود

استفاده و نگهدارى روزانه

سوخت و روانكارها
بنزين بدون سرب با اكتان 93 را استفاده نمائيد  تا از صحت عملكرد موتور اطمينان حاصل نمائيد .سرب و فلزات 

سنگين در سوخت باعث مسموم شدن سنسور اكسيژن و مبدل كاتاليست مى شوند و كارائى آن ها را كاهش مى دهند 
گوگرد زياد موجود در سوخت حتى مغاير قوانين استاندارد بين المللى است . چنانچه مسموميت گوگردى پيش آمده باشد  

بايستى با سرعت 70 كيلومتر در ساعت رانندگى نمائيد تا آسيب ناشى از مصموميت گوگرد كمتر شود .

كاربرد و نگهدارى روزانــه
1- هيچگاه در هواى سرد تا گرم شدن موتور پدال گاز را فشار ندهيد و هنگام استارتر زدن كالج را بگيريد . 

2- گاهى اوقات  به موتور گاز دهيد تا در دور باال  لحظاتى كار كند تا رسوب هاى احتمالى كربن را در موتور و اگزوز 
پاك نمايد . 

3-چنانچه در خالل عملكرد موتور چراغ چك روشن شد   علت را پيدا نموده و بر طرف نمائيد .
4- تركيب سوخته نشده د رمحفظه احتراق به مانيفولد اگزوز رفته ودر آنجا مى سوزد كه ممكن است باعث صدمه زدن 
به سنسور اكسيژن و كاتاليست سه طرفه مى شود بنابراين بايستى خودرو سريعا“ متوقف و رفع عيب گردد . چنانچه نقص 
جرقه بال فاصله بر طرف نشود اتصال انژكتور سيلندر مورد نظر رابه طور موقت جدا نمائيد و خود رو را با سرعت بسيار كم 

به تعمير گاه بر سانيد .  
5- وقتى كه سوئيچ باز مى شود پاشش سوخت به محض دريافت سيگنال گردش موتور شروع خواهد شد . وقتى كه 

موتور داراى باطرى ضعيف كه نتواند موتور را بگردش در آورد  و يا ايرادى در استارتر وجود داشته باشد اگر موتور مدت 
طوالنى كار كرده باشد بنزين سوخته نشده در كاتاليست سه طرفه ذخيره مى شود كه ممكن است هنگام شروع كار موتور 

به كاتاليست صدمه وارد نمايد .
6- فيلر سوپاپ ها نبايد خيلى كم باشند و اگر سوپاپ دود كامال“و درست بسته نشود دماى بسيار باال ممكن است عمر 

كاتاليست سه طرفه را كوتاه نمايد
7- در صور ت عدم استفاده خود رو براى مدت زمان طوالنى الزم است كه هر ماه يكبار موتور را روشن نمائيد و حتى 

قدرى رانندگى كنيد تا از جمع شدن رسوب و سولفاته شدن در مجراى نازل جلوگيرى بعمل آيد .  
8- فيلتر بنزين در شرايط نرمال  بايد بين هـــر 10,000   تا 7,000  كيلومتر تعويض گردد . دريچه گاز و انژكتور ها 

بايد هر 20,000  كيلومتر يا هر يكسال يكبار شستشو داده شوند . 
9- در خالل چك كردن خروجى دريچه دوقلو , مو تور و مبدل كاتاليست سه طرفه گرم مى شوند . ابتدا سرعت باالى 

دور آرام و بعد سرعت پائين دور آرام را اندازه گيرى نمائيــد .
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روش توصيه شده جهت گرم كردن موتور و مبدل كاتاليستى
خود رو را براى مدت 5 دقيقه  و با سرعت 70 كيلومتر در ساعت در دنده 3 رانندگى نمائيد و بمدت 8 دقيقه گازهاى 

خروجى را چك كنيد . 
پدال گاز را فشار دهيد و دور موتور را به مدت 2 دقيقه تا 4500 دور در دقيقه باال ببريد و در مدت 2 دقيقه گاز هاى 

خروجى را چك كنيــد .

ابزار هاى سرويس
ابزار هاى مورد استفاده

1) ابزار هاى باز و نصب قطعات الكترونيكى و قطعات عمومى
2) مولتى متر ديجيتال براى كنترل مدار هاى الكترونيكى

3) اُسيلوسكوپ اندازه گيرى امواج مربعى
4) مانومتر اندازه گيرى فشار سوخت با مقياس  1 تا   0  كيلو پاسكال    

5) تشخيص عيب سيستم هاى كنترل الكترونيكى موتور – اسكنر عيب ياب سيستم هاى الكترونيكى و نرم افزار 
كامپيوتر دلفى 

شاخص نقص موتور
وقتى كه يك نقص در يك سيستم و يا قسمت هائى از موتور پيش بيايد چراغ شاخص بطور اتوماتيك روشن مى شود 

و به راننده ياد آور مى شود كه پيگيرى و رفع عيب نمايد.
  توجــه : بعد از رفع عيب  بايد توسط اسكنر كد نقص ذخيره شده در حافظه را پاك نمود .

اسكنــر عيب ياب
از اسكنر بايد همزمان با كار كردن خودرو و با اصالعات جارى عملكرد خودرو استفاده نمود .

نقص هاى معمول و روش خدمات
اطالعات خدمات

1 )آمادگى براى سرويس دهى :
* تعميرات خودرو در محيط وايستگاه هاى پمپ بنزين مجاز نيست

* تعمير سيستم سوخت رسانى نبايد در نزديكى منابع قابل احتراق ويا آتش انجام شود .
* سيگار كشيدن هنگام تعميرات ممنوع است .

2) هنگام باز كردن سيستم سوخت رسانى مثل تعويض فيلتر بنزين , باز كردن پمپ بنزين و لوله هاى ورودى و 
خروجى بنزين و از اين قبيل :

*  قطب منفى باطرى بايستى جدا شود تا در صورت اتصالى نا خواسته بعضى قطعات از ايجاد جرقه و خطر جلوگيرى 
نمايد .        

* اتصاالت لوله هاى سوخت بايد با پارچه پوشانده شوند .
*  هنگام كار بايد از ريخته شدن بنزين بر روى قطعات موتور بخصوص لوله اگزوز كه حرارت بسيار باالئى دارد 

جلوگيرى شود .
* بنزين را از قطعات چرمى و الستيكى دور نگهداريد

 
3) هنگام باز كردن و سرويس قطعات سيستم كنترل الكترونيكى : 

* در صورت عدم كاركرد صحيح موتور و خودرو بايد ابتدا سالمت قطعات را بر رسى كرد و سپس به بر رسى و بازديد 
سيستم پاشش سوخت و تداخل سيم كشى و اتصاالت بدنه و خطوط ولتاژ قوى و واير هاى شمع ولوله وشلنگ هاى 

سيستم تنظيم فشار سوخت پرداخت .اين بازديد ها و چك كردن ها بايد مكررا“ انجام شوند تا صدمه اى در سيستم و 
قطعات پاشش سوخت الكترونيكى وجود نداشته باشد .
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* در صورت كافى نبودن ولتاژ باطرى و يا استارتر نخوردن موتور  استفاده از باطرى كمكى براى روشن كردن موتور 
بطور مداوم به كاتاليست سه طرفه صدمه خواهد زد .

* هنگام انجام سرويس هاى الزم بايستى قطب منفى باطرى جدا شود هيچگاه هنگام انجام خدمات وتست ؛ قطعات 
الكترونيكى رادر نياوريد 

* براى تست قطعات الكترونيكى هرگز از فرو كردن سوزن در سيم ها استفاده ننمائيد .
* اتصاالت باطرى هرگز نبايد هنگام كار كردن موتور از جا بر داشته شوند .

* هنگام جوشكارى در هر نقطه خودرو اتصال باطرى واتصال كامپيوتر موتور  بايستى جدا شوند . 
* در حال روشن بودن موتور چنانچه وايرهاى شمع كشيده شوند از آنجا كه سوخت همچنان در حال پاشش است ؛ 

بنزين سوخته نشده به كاتاليست سه طرفه صدمه وارد مى كند .
 الزم است بدانيد كه خودرو به كامپيوتر دزد گير مجهز است يا خير . ابتدا بايد سيستم برق دزد گير قطع شود و بعد

ECM تعويض گردد.
 *  در صورت تعويض ECM كه با سيستم دزدگير يك خودرو هما هنگ شده باشد را نمى توان روى خودرو ديگرى 

استفاده كرد   
* قطعات نبايد با زور و فشار درآورده شوند .

 * درپوشECM هرگز نبايد باز شود .
* سنسور اكسيژن هنگام باز كردن نبايد با آب و يا مايعات ديگر در تماس باشد .

* پمپ بنزين نبايد بدون بنزين و در هوا كار كند .
* بسيارى قطعات الكترونيكى قابل تعمير نيستند و بايد آن ها را تعويض نمود .

  * سيستم بايد مجهز به واير هاى شمع ضد تداخل نوسان باشد وگرنه بهECM صدمه وارد مى شود .  
4) كامل كردن :

* مطمئن شويد كه تمام اتصاالت سوخت و برق كامل هستند .
* اتصاالت ولتاژ باال بايد كامال“ محكم شده باشند .

* كابل هاى باطرى را هرگز جابجا ننمائيد و دقت كنيد كه محكم بسته شده باشند .

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



راهنماى تعميرات ليفان 620 39

روش تشخيص عيب و رفع عيب ( شكل 17-2 )
شكل 17-2  مراحل تست بعد از كشف كد نقص

تشخيص عيب و روش پاك كردن كد نقص
جدول تشخيص عيب و روش پاك كردن كد نقص

كد 01 = اسكنر نمى تواند با سيستم ارتباط بر قرار كند
روش رفع عيبدالئل بالقوه

1) اتصال را محكم نمائيد1) اتصال سيم عيب ياب محكم نيست
2) از نوع اسكنر هماهنگ استفاده كنيـــد2) عملكرد عيب ياب با سيستم هماهنگ نيست

3) نقص تشخيص اسكنــررا پاك كنيد3) نقص تشخيص اسكنــر
4) سيم را تعمير نمائيد4) اتصال عيب ياب با ترمينال هاى ( ECM) در يك رديف نيستند  

5) سيم را تعمير نمائيد5) قطعى مدار اتصال عيب ياب
   ECM را تعويض نمائيد6) – نقص ارتباطات ECM (6  

02= اشكال در سيستم استارت زدن 
روش رفع عيبدالئل بالقوه

ايراد چراغ شاخص نقص :
1) از درست بودن كليد مطمئن شويد1) ايراد درچشمك زن

معرفى دوباره كليداشتباه كليد ايمنى
مدار را چك كنيد و اصالح نمائيدايراد در مدار سيستم دزد گير

آالرم را تعويض و به سيستم معرفى نمائيدصدمه ديدگى آالرم
2)2) خاموش بودن

تعويض نمائيدقطعى فيــوز
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بازديد و تعميرقطعى مدار اتصال بدنه
 ECMاتصال مجددسوكت

سيم و المپ را تعويض نمائيدمدارو المپ
ECMرا تعويض نمائيد نقص ECM

3) با دستگاه عيب ياب چك كنيد3) روشن بودن : چك توسط دستگاه عيب ياب
كد جذب شده را پاك كنيدبا كد نقص

سيستم برق دريافت سيگنال و تأمين سوخت , سيستم جرقه ,بدون كد نقص
سيستم كنترل دور آرام , موتور و كل مكانيزم سيستم خود رو را چك كنيد .

ولتاژ سيستم :
1) توسط دستگاه عيب ياب سيستم را چك كنيد1) ولتاژ سيستم هنگام استارت زدن

باطرى را تعويض و يا شارژ نمائيدكمتر از 8 ولت
سيستم هاى ديگر را چك كنيدبيشتر از 8 ولت

سيستم دريافت سيگنال :
1) قطعى مدار سيم سنسور وضعيت ميل لنگ بدون داده هاى سرعت 

1)گردش

سيم را تعمير نمائيدبرعكس بودن اتصال ترمينال سنسور وضعيت ميل لنگ
سيم را تعمير نمائيد 

فاصله را تنظيم نمائيد بين 1/5 تا 0/3 ميليمترفاصله بين سنسور و دندانه هاى دنده 58  اشتباه است
سنسور را تميز كنيدورود ناخالصى به درون سنسور

تعويض سنسورصدمه ديدگى سنسور
2) جريان اطالعات در حال سرعت گردش 2) جريان اطالعات در حال سرعت گردش

چك كنيد كه لبه دندانه شماره 20 در موقعيت نقطه مرگ باال در سيلندر هاى 1 تا دنده 58 دندانه با نقطه مرگ باال هم خوانى ندارد
4 قرار گرفته باشد 

1) لوله را درست ببنديد سيستم تغذيه سوخت
2) سيم كشى كامل خودرو را تعمير نمائيد 1) لوله برگشت سوخت بر عكس بسته شده است

3) در حالت خفگى كم ؛ دريچه گاز را كامال“ باز نمائيد و استارت بزنيد2) قطع بودن مدار پمپ سوخت
در حالت خفگى شديد :شمع را باز كنيد و استارت بزنيد تا سوخت تبخير شود3) خفه شدن موتور ( فلوت كردن)

4) انژكتور را تعويض نمائيد4) گرفتگى انژكتور
1) اتصال را اصالح نمائيدسيستم جرقه :

2) واير چينى را اصالح نمائيد1) اتصاالت كوئل جرقه
3) شمع را تعويض نمائيد2) واير چينى غلط

4) كوئل جرقه را تعويض نمائيد3) صدمه ديدگى شمع
4) آسيب ديدگى كوئل جرقه

03- موتور استارت مى خورد اما روشن نمى شود
روش رفع عيبدالئل بالقوه

سيستم تغذيه سوخت :
1) فشار لوله ورودى سوخت كمتر از 350 كيلو 

پاسكال است
2)قطع بودن مدار سوخت باك

3) گرفتگى فيلتر سوخت
4) نشتى لوله ورودى بنزين

5) صدمه ديدگى رگالتور فشار بنزين
6) كم بودن فشار سوخت

1) سوخت اضافه نمائيد
2) مدار را تعمير نمائيد

3) فيلتر سوخت را تعويض نمائيد
4) لوله ورودى سوخت را تعويض نمائيد

5) رگالتور فشار سوخت را تعويض نمائيد
6) پمپ بنزين را تعويض نمائيد
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1) فيلتر هوا را تعويض و مسير ورودى هوا را تميز نمائيدسيستم ورودى /خروجى
2) تعويض نمائيد .1) فيلتر هوا گرفته است

3) مبدل كاتاليت را تعويض نمائيد2) مبدل كاتاليستى سه طرفه گرفتگى دارد
4) موتور را تعمير و مبدل كاتاليستى را تعويض نمائيد .3) مبدل كاتاليستس شكسته است ( خراب است )

4) در محفظه احتراق ناخالصى هاى زيادى جمع شده
04- دور آرام غير طبيعى

روش رفع عيبدالئل بالقوه
1) سوئيچ را خاموش نمائيد و 10 ثانيه بعد دوباره استارت بزنيد  1) كل خودرو خاموش است ولى سيستم روشن است

UPS (2 (ئى سى ام ) ECM را اصالح نمائيد .
2) قطع شدن منبع برقECM در خالل پارك كردن  

05- دور آرام نا پايدار
روش رفع عيبدالئل بالقوه

1) اتصال را محكم نمائيد1) اتصال ضعيف واير هاى شمع
2) بين 1 الى 1/20 ميليمتر فيلر بزنيد 2) فيلر دهانه شمع ها متفاوت هستند

3) لوله خأل را چك , تعمير و يا تعويض نمائيد3) لوله خأل رگالتور فشار سوخت جدا شده و يا صدمه ديده است
4) تميز كنيد ويا انژكتور خراب را تعويض نمائيد4) چند انژكتور گرفتگى دارند 

5) مطمئن شويد كه لبه بيستم دندانه  دنده 58 باالى نقطه مرگ باال در سيلندر 5) دنده 58 دندانه درست در جاى خودش قرار نگرفته
هاى 1 تا 4 قرار دارد

06- موتور در حين كار يكباره ُكپ مى كند 
روش رفع عيبدالئل بالقوه

1) تمام اتصاالت منفى و مثبت خط منبع برق را چك كنيد 1) اتصال ضعيف برق
2) بنزين پر كنيد2) نرسيدن سوخت به اندازه كافى
3) لوله ورودى سوخت را تعويض نمائيد3) نشتى سوخت از لوله ورودى 

07- بد گاز خوردن موتور 
روش رفع عيبدالئل بالقوه

1) فيلتر هوا را تعويض و مسير ورودى هوا را تميز نمائيد  1) سيستم هواى ورودى تميز نيست
2) منفذ سنسور فشار هواى ورودى و نُك سنسوررا تميز نمائيد و در صورت لزوم 2) منفذ سنسور فشار هواى ورودى مانيفولد گرفتگى دارد

تعويض نمائيد.

3) پيچ تنظيم دريچه گاز را تنظيم كنيد كه كامال“ باز شود3) دريچه گاز نمى تواند كامال“ باز شود
4) انژكتور صدمه ديده را تميز و يا تعويض نمائيد4) انژكتور سوخت گرفتگى دارد

5) سيستم اگزوزو كاتاليست را باز ديد و تعمير نمائيد5) سيستم اگزوز تميز نيست
08- كم بودن قدرت

روش رفع عيبدالئل بالقوه
1) مسير ورودى هوارا تميز و فيلتر هوا را تعويض نمائيد 1) سيستم هواى ورودى تميز نيست 

2) پيچ تنظيم دريچه گاز را تنظيم كنيد كه كامال“ باز شود2) دريچه گاز نمى تواند كامال“ باز شود
3) سيستم اگزوزو كاتاليست را باز ديد و تعمير نمائيد3) سيستم اگزوز تميز نيست

4) گيربكس را چك كنيد و تعمير و رفع عيب نمائيد4) مقاومت سيستم انتقال نيرو (گيربكس) خيلى زياد است
5) موتور و سيستم خنك كننده را چك وتعمير نمائيد5) گرم شدن بيش از حد موتور

6) انژكتور صدمه ديده را تميز و يا تعويض نمائيد6) گرفتگى انژكتور سوخت
09- رانندگى ناپايدار 

روش رفع عيبدالئل بالقوه
1) تمام اتصاالت را وصل و قطعات صدمه ديده را تعويض نمائيد1) نشتى جريان ولتاژ باالى سيستم جرقه

2) انژكتور صدمه ديده را تميز و يا تعويض نمائيد2) گرفتگى انژكتور
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10- ناپايدارى شتاب
روش رفع عيبدالئل بالقوه
1) تمام اتصاالت را وصل و قطعات صدمه ديده را تعويض نمائيد 1) نشتى جريان ولتاژ باالى سيستم جرقه

11- صداى ضربه موتور
روش رفع عيبدالئل بالقوه

1) از بنزين با كيفيت اكتان 90 به باال استفاده نمائيد1) بنزين بدون كيفيت 
2) سيستم خنك كننده را بازديد و تعمير نمائيد2) گرم شدن بيش از حد موتور

3) مطمئن شويد كه دندانه بيستم دنده 58 در باالى نقطه مرگ سيلندر هاى 1 تا 4 3) دنده 58 دندانه در جاى خودش درست قرار نگرفته
قرار گرفته باشد .

12- دماى موازى بسيار باال (پس سوزى)
روش رفع عيبدالئل بالقوه

1) سيتم جرقه را اصالح نمائيد چنانچه در حال حاضر اصالح نمى شود اتصال  1) نبودن جرقه در سيلندر
انژكتور را جدا نمائيد تا به مبدل كاتاليستى صدمه وارد نشود 

2) تعمير نمائيد2) نقص در سوپاپ دود
3) مطمئن شويد كه دندانه بيستم دنده 58 در باالى نقطه مرگ سيلندر هاى 1 تا 4 3) دنده 58 دندانه در جاى خودش درست قرار نگرفته

قرار گرفته باشد .
13- انتشار بسيار شديد خروجى تحت شرايط كاركرد

روش رفع عيبدالئل بالقوه
1) موتور را چك وتعمير نمائيد1) وضعيت غير طبيعى موتور

2) سيستم EFI  را بر اساس قوانين و روش 462/465 چك و تعمير نمائيد و 2) كنترل نادرست پاشش سوخت الكترونيكى
وضعيت كلى خودرو را تحت شرايط كار كرد چك كنيد

3) پيچ و واشر هاى مربوطه را سفت ودر صورت الزم تعويض نمائيد3) نشتى بين ارتباط سر سيلندر و مبدل كاتاليستى
4) سنسور اكسيژن را درست ومحكم ببنديد4) نشتى از بين رزوه هاى سنسور اكسيژن
5) بازديد , تعمير و يا تعويض نمائيد5) قطعى لوله خأل رگالتور فشار سوخت

6) رگالتور فشار بنزين را تعويض نمائيد6) ايراد رگالتور فشار سوخت
7) عمركار كرد سنسور اكسيژن 80,000 كيلومتر است در صورت كيلومتر باالتر 7) استفاده بيش از حد سنسور اكسيژن و مبدل كاتاليستى

تعويض نمائيد
8) مسموميت فلزى سنگين و يا حرارت بيش از حد مبدل كاتاليستى سه 

8) مبدل كاتاليستى و سنسور اكسيژن را تعويض نمائيدطرفه و سنسور اكسيژن

9) ماشين رابه مدت 10 دقيقه با سرعت 70 كيلومتر در ساعت ودر دنده 3 راه ببريد9) مسموميت گوگردى سنسور اكسيژن و مبدل كاتاليستى سه طرفه
  ECMو EFI 10) اتصال بدنه ضعيف سيستم

10) اتصال بدنه را اصالح نمائيد

 ECM  را عايق بندى نمائيد 11) اتصالى بدنه ECM 11) بدنه
12) مطمئن شويد كه دندانه بيستم دنده 58 در باالى نقطه مرگ سيلندر هاى 1 تا 12) دنده 58 دندانه در جاى خودش درست قرار  نگرفته

4 قرار گرفته باشد .
14- انتشار بسيار شديد خروجى تحت شرايط كاركرد معمولى

روش رفع عيبدالئل بالقوه
1) موتور را گرم كنيد1) موتور هنوز كامال“ گرم نشده است

2)انتشار خروجى تحت شرايط كاركرد معمولى را چك كنيد2) موارد ديگر
15- انتشار شديد خروجى  COوHc  در دور آرام

روش رفع عيبدالئل بالقوه
1) موتور را گرم كنيد و تست را در دورباالى  آرام چك كنيد1) موتور هنوز كامال“ گرم نشده است

2)انتشار خروجى تحت شرايط كاركرد معمولى را چك كنيد2) موارد ديگر
16- انتشار غير طبيعى بخار بنزين

روش رفع عيبدالئل بالقوه
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1) لوله اتصال را تعويض نمائيد1) لوله اتصال كنيستر شكسته شده باشد
2) كنيستر را تعويض نمائيد2) كنيستر صدمه ديده است

3) كنيستر مناسب را استفاده نمائيد3) كنيستر كوچك استفاده شده است
4) اتصال را اصالح كنيد4) اتصاالت كامل بسته نشده اند

ECM را تعويض نمائيد .5) اشكال در ECM (5
17- مصرف زياد سوخت

روش رفع عيبدالئل بالقوه
1) روش صحيح و مناسب را بكار ببريد1) روش اندازه گيرى اشتباه

2) خودرو را بازرسى و تعمير بنمائيد2) وضعيت كامل خودرو
3) موتور را چك وتعمير نمائيد3) وضعيت موتور

 4) ترموستات را تعويض نمائيد4) صدمه ديدگى ترموستات
5) سنسور دماى آب را تعويض نمائيد5) ايراد در سنسور دماى آب

EFI را بر اساس قوانين و روش وضعيت فنى خودرو چك كنيد6) وضعيت  EFI 6) سيستم

7) انژكتور صدمه ديده را تعويض نمائيد7) نشتى بنزين از انژكتور
8) رگالتور فشار را تعويض 8) صدمه ديدگى رگالتور فشار سوخت

9) سنسور اكسيژن را تعويض نمائيد9) ايراد در سنسور اكسيژن
ECM را تعويض نمائيد .10) اشكال در ECM (10

18- كد مربوط به سيستم A/C اتفاق مى افتد در حاليكه سيستم A/C فعال نيست
روش رفع عيبدالئل بالقوه

A/C مربوط به  EFI 1) درپوش آماده به كار سيستم
آلوده شده است .

1) در پوش آماده به كار A/C  را تميز نمائيد و عمليات مناسب آب بندى را اعمال 
كنيد و برق ECM را به مدت 10 دقيقه قطع نمائيد 

ECM -19 از طريق آالرم دزدگير قفل شده است
روش رفع عيبدالئل بالقوه

1) سيم ها را تعميرنمائيد1) اشكال درسيم هاى مربوط به آالرم دزدگير 
2) اتصاالت را محكم نمائيد2) اتصاالت سوكت ها محكم نيستند

3) كليد را تعويض و كليد جديد معرفى نمائيد3) كليد ايمنى صدمه ديده است
ECM (4 را به دلفى بفرستيد تا كد گذارى مجدد شودECM  (4 الزم است كه از سيستم قفل در آيد

5) از نمايندگى مجاز خدمات دزد گير را درخواست نمائيد5) موارد ديگر
20- كليد ايمنى از دست رفته ويا آالرم دزدگير صدمه ديده است .

روش رفع عيبدالئل بالقوه

5) از نمايندگى مجاز خدمات دزد گير را درخواست نمائيد و ECM را براى كد 1) كليد ايمنى از دست رفته ويا آالرم دزدگير صدمه ديده است
گذارى مجدد به دلفى ارسال نمائيد

21- روشن خاموش شدن غير منظم شاخص نقص در حال عملكرد خودرو
روش رفع عيبدالئل بالقوه

1) تمام ترمينال هاى سيستم .EFI را چك و تعمير نمائيد1) اتصال ضعيف سوكت ها و اتصاالت
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             ضميمه              ضميمه 11 : اطالعات معمولى سيستم : اطالعات معمولى سيستمEFIEFIدلفىدلفى

بازديد هاى روزمره
* اطمينان از اتصال سيم ها  

* خطوط بنزين و لوله هاى مكش و خأل كامال“ بسته شده باشند
* چك كردن اتصال پيچ ها ى سنسور اكسيژن و مبدل كاتاليستى و اطمينان از آب بندى اتصاالت و سطوح . بازديد 

سيستم اگزوز و عدم نشتى
1. تنظيمات شروع شدن سيستم

 * شروع EFI : سوئيچ را باز كنيد و بعد از  3 ثانيه سوئيچ را ببنديد , پس از  10 ثانيه سيستم آماده به كار است .
سيستم كنترل

* آماده سازى سيستم تغذيه : سوئيچ را باز كنيد و بعد از 3 ثانيه سوئيچ را ببنديد . اين رويه را 5 بار تكرار كنيد سپس 
آماده سازى سيستم  كامل خواهــد شد .
2. بازديد سيستم و وضعيت خودرو

مرحله اول : ســرد  
سوئيچ را باز كنيد و حدود 30 ثانيه موتور را خاموش نگهداريد .( چك استاتيك ) جدول 10-2

جدول 10-2 تست ُسكون
موارد

خير1. نمايش كد نقص
روشن2. چراغ شاخص نقص موتور

13 تا 11/5 ولت3. ولتاژ باطرى
دماى معمولى4. سنسور دماى آب رادياتور

دماى محيط5.سنسور دماى هواى مانيفولد
فشار اتمسفر محيط ( حدود 100 كيلو پاسكال) 6.سنسور فشار مطلق هواى مانيفولد

صفر تا 100 درصد7.دامنه عملكرد سنسوروضعيت دريچه گاز
مرحله دوم : سوئيچ را ببنديد ( چك استاتيك خاموش )

جدول 11-2 تست سكون خاموش

موارد
معلق1. در حاليكه برق ECM قطع باشد

خاموش2. چراغ شاخص نقص موتور

مرحله سوم : چك دور آرام 
 موتور را روشن نمائيد تا كامال“ گرم شود و دماى آن  به حد نرمال برسد . شكل 2-12 چك ديناميكى (تست حركت )

جدول 12-2 چك ديناميكى دور آرام

حد اكثرمقدار كاركرد گرم شدن در دور آرامحد اقلنام پارامتــر
0065535كد نقص جارى

015وضعيت دندانه در دور آرام
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وضعيت دندانه /دورآرام
SVS/MIL

002

1316V�V15V 6.3ولتاژ باطرى

7006500 Rpm�rpm800 rpm 0سرعت موتور

kph0 kph200kph 0سرعت خودرو

C0�80  140��C0100 �40-دماى آب

C0�20130�C0�80�30-دماى هواى ورودى

30101.7 kPa�10kPa40kPaفشار هواى ورودى

s�1.3215 g�s�s4.2 g�g 0جريان هواى ورودى

%4100��8%0وضعيت دريچه
2.51024ms�MS4.3ms 0زمان بسته شدن جرقه

1.51024ms�MS3.5ms 0عرض پالس پاشش سوخت

A�A48�10�A-15�48-زاويه آوانس جرقه سيلندر 1

005/05V�H0V0.11 سنسو ضربه سيگنال 1- 
نقطه ضربه سيلندر 1 
A�A0�A0�10-كنترل تأخير جرقه 

نقطه ضربه سيلندر 2 
A�A0�A0�10-كنترل تأخير جرقه

نقطه ضربه سيلندر 3 
A�A0�A0�10-كنترل تأخير جرقه

نقطه ضربه سيلندر 4 
A�A0�A0�10-كنترل تأخير جرقه

نسبت سوخت و هوا
closed-loopمقدار تنظيم كنترل 

( دوره كوتاه )
0/71/1� 0/91/5

 0/1 3 V/3� VV  0/85 0ولتاژ سنسور اكسيژن  1
نسبت سوخت و هوا

closed-loopمقدار تنظيم كنترل 
( دوره بلند )

0/70/9 ~1/11/5

 A/Cمرحله چهارم : چك كردن سيستم  
در سرعت دور آرام نرمال )A/C بسته خواهد بود( جدول 2-13 چك كردن حركت .A/C    در سرعت دور آرام 

سيستم در سرعت دور آرام نرمال A/C جدول 2-13 چك كردن حركت
�موارد

خيــر A/Cسيگنال پاسخ
  10 ثانيه بعد از شروع حركتA/C ( شكل 2-14 چك ديناميكى بعد از شروع حركت )  

( شكل 14-2 چك ديناميكى بعد از شروع حركت )
�موارد

50rpm±850موتور در حال دور آرام
روشن A/C سيگنال پاسخ

روشنA/Cرله
روشن A/Cسيستم
روشنفن شماره 1
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مرحله پنجــم : چك رانندگى ( جدول 2-15) 
هنگام چك رانندگى موارد ذيل بايد اجرا شوند .

دريچه گاز بايستى 10 درصد به مدت 15 ثانيه باز باشد
در حركت مستقيم وقتى كه سرعت به 80 كيلومتر در ساعت رسيد زمان بسته شدن دريچه گاز باالى 5 ثانيه خواهد 

بود
چك رانندگى ( جدول 2-15)

�موارد
خاموشچراغ شاخص نقص موتور

خيــركد نقص
80~100درجهدماى آب خنك كننده

14/5~13/5 ولتولتاژ باطرى

15 كيلو پاسكال در فشار اتمسفرسنسور فشار مطلق مانيفولد هوا

100~0 درصدتدامنه عملكرد سنسور دريچه گاز
توضيـــح :

1. روال چك كردن : 
* ُشل بودن اتصال باعث ارسال غلط سيگنال خواهد شد .

* لوله هاى ورودى و خروجى نبايد بر عكس بسته شوند , لوله هاى خأل و فشار سوخت و رگالتور اگر درست و محكم 
بسته نشوند باعث انتشار آالينده هاى مضر و مصرف بيشتر سوخت خواهند شد . 

* كنيستر هرگز نبايد بر عكس بسته شود و بايد اتصاالتش محكم باشند د رغير اينصورت دور آرام ناپايدار خواهد شد .
* چنانچه اتصال آب بندى بين در پوش سر سيلندر و مبدل كاتاليستى صحيح نباشد هواى آزاد وارد موتور خواهد شد 

كه عالوه بر تغيير دادن نسبت سوخت و هوا باعث كاهش كارائى مبدل كاتاليست نيز مى گردد.

2. تنظيمات پايه اى سيستم
 ECMنصب گرديد و براى اولين مرتبه بار الكتريكى وارد آن شد و دوباره قطع گرديد ؛ ECM بعد از اينكه *

تنظيمات پايه اى سيستم را  انجام خواهد داد .
* در هر بار باز كردن سوئيچ ابتدا  پمپ بنزين به مدت 1/5 ثانيه كار خواهد كرد و وقتى كه سوئيچ بسته شد لوله ها 

بايد از سوخت پر شده باشند .

3. چك كردن وضعيت خودرو و سيستم .
* چراغ شاخص نقص روشن مى شود اما هيچ كد نقصى نبايد وجود داشته باشد .

* سنسور فشار مطلق  هواى ورودى بايدمقدار جريان فشار اتمسف محلى را نشان دهد .
* سيستم گاز و پيچ پدال گاز بايد تنظيم باشند تا در باز و بستن دريچه گاز خللى وارد نشود .

* هنگامى كه سنسور اكسيژن در حال گرم شدن است بايد نشان داده شود كه مقدار آن از 1000 ميلى ولت در حال 
كاهش مى باشد . بعد از اينكه سنسور گرم شد مقدار آن بين 800  تا 100 ميلى ولت نوسان خواهد كرد . 

* در خالل كار كردن دور آرام موتور باز شدن دريچه الكترونيكى گاز ؛ در حاليكه موتور گرم است كم و در صورت 
سرد بودن زياد تر است .
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4. سوئيچ در حالت خاموش
* بعد از خاموش كردن سوئيچ و كار نكردن سوپاپ كنترل سرعت دور آرام برق  قطع خواهد شد .

5. استارت زدن موتور
* در صورت بد استارت زدن چك كنيد كه تنظيمات پايه اى انجام شده باشد ؛ وجود سوخت در لوله هاى سوخت و 

عدم گرفتگى لوله ها و بازديد  اتصاالت قطعات مربوط به تأمين سوخت وسيستم جرقه و اتصالت برقى را چك نمائيد .
* چنانچه مشكالت باال وجود نداشته باشند عملكرد سوپاپ كنترل دور آرام بايد چك شود

6. بازديد سرعت دور آرام
* چراغ شاخص نقص خاموش باشد و كد نقصى هم وجود نداشته باشد

* ولتاژ باطرى نشانگر عملكرد صحيح دينام مى باشد
ولتاژ بسيار باال : ممكن است دليلش ايراد در ديود دينام باشد                                                                           
ولتاژ بسياركم : ممكن است به دليل اتصال نامناسب و يا نقص در موتور باشد .                                                   
* فشار مانيفولد هواى ورودى مى تواند نشانگر وجود نشتى و فاصله فيلر سوپاپ باشد چنانچه فيلر سوپاپ خيلى كم 

باشد مفهومش اينست كه مقدار  سوخت خيلى باالست و ممكن است روى كاركرد موتور تأثير گذاشته و درجه حرارت 
اگزوز راباال ببرد كه باعث كوتاه شدن عمر سنسور اكسيژن و مبدل كاتاليست سه طرفه مى شود چونكه سوپاپ دود خيلى 

زود باز مى شود .
بعالوه گير كردن سيستم اگزوز  به واسطه وجود مواد خارجى در مسير لوله اگزوز و يا شكستگى مبدل كاتاليستى اين 

مقدار را بسيار باال مى برد .
* اگر مقدار وضعيت دريچه گازالكترونيكى خيلى كم باشد مفهومش اين است كه در سيستم هواى ورودى نشتى وجود 

دارد و چنانچه خيلى باال باشد مفهومش اين است كه اجزاء دريچه گاز در نقطه اى گير دارند.
* پرش هاى سيگنالى سنسور اكسيژن يعنى اينكه سنسور كارآيى خود را از دست داده است .

A/C 7. بازديد
* وقتى كه سيستم كولر شروع به كار مى كند سرعت دور آرام بين 50 تا 100 دور افزايش مى يابد .  

8. بازديد رانندگى
* نقص سنسور سرعت وسنسور اكسيژن در خالل اين مرحله آشكار مى شوند و طرح كنترل تناوبى بعد از ظاهر شدن 

نقص انجام خواهد شد .
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  ضميمه ضميمه 22: روش بررسى و تنظيم: روش بررسى و تنظيم  EOBDEOBD  ( عيب يابى موتور تعبيه شده در سيستم )( عيب يابى موتور تعبيه شده در سيستم )
سيستمسيستم

اشتباه خواندن دندانه ها توسط سنسور وضعيت ميل لنگ

 وقتى كه روى خودرو يك كامپيوتر جديد نصب مى شود و با استارت زدن چراغ شاخص روشن مى شود اسكنر عيب 
ياب كد (P13361) نشــان مى دهد .

2) زمانى كــه خودرو استــارتر مى خورد و دما به 60 درجــه سانتيگراد مى رســد بعد از كاركرد 10 ثانيه بار هاى 
وارده را از روى خودرو بر داريد

 (instruction 2 30c 07ff) 3) اسكنر عيب ياب يك دستور العمل بر رسى كار را ارسال مى كند
    4) وقتى كه پدال گاز تا انتها فشرده شود و در همان حال نگهداشته شود ECM بايد شروع به بررسى و تنظيم 
نمايد موتور 2 تا 5 بار بين 1300 تا 4500 دور در دقيقه نوسان خواهد كرد و روى حدود 4500 دور در دقيقه لرزش پيدا 

مى كند و سپس بررسى و تنظيم خاتمه مى يابد.
* موارد ذيل نمونه ويژگى هاى سرعت گردش موتور هنگام بررسى و تنظيم هستند . 

  5) اسكنر عيب ياب يك دستور العمل(instruction 2 30C 00) جهت توقف بررسى و تنظيم ارسال مى نمايد .
6) موتور متوقف مى شود و بعد از 15 ثانيه استارت مى خورد سپس كد نقص آشكار مى شود و موتور متوقف مى شود .
 7) بعد از 15 ثانيه موتور را استارتر بزنيد و توسط اسكنر عيب ياب مالحظه نمائيد كه كد P 13367 حذف شده باشد.
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سيستم هوا كش و اگزوز :سيستم هوا كش و اگزوز :

مجموعه هواكش :

باز و نصب :

توجــه : عنصر فيلتر از مواد كاغذى ساخته شده است لطفا“ به موارد ذيل در حين كار توجه داشته باشيد .
1. هنگام باز و نصب فيلتر تحت فشار قرار نداشته باشد 

2. هنگام نصب قسمت زيرين دقت فرمائيد
شكل 2-18

1- لوله ورودى هوا كش 
2- پوسته زيرين محفظه فيلتر  

3- درپوش باالى محفظه فيلتر هوا   
 4- گيره فنــرى

5- لوله هواى ورودى موتور  
6- شلنگ مكش كارتل

باز و نصب لوله اگزوز و انباره ( منبع اگزوز )
باز و نصب :

اخطـــار : حرارت اگزوز و متعلقات اگزور  هنگام روشن بودن موتور بسيار باالست و ممكن است سوختگى شديد ايجاد 
نمايد لذا قبل از اينكه بخواهيد سيستم اگزوز را تعمير نمائيد اول موتور را خاموش كنيد و بگذاريد كه سيستم كامال“ سرد 

شود .
توجــه : كابل منفى باطرى را هنگام كار جدا نمائيد .                                                                                                           

1- بالشتك هاى آب بندى 
2- مجموعه مبدل كاتاليستى   

3- پيچ اتصال 
4- بالشتك كوچك آب بندى   

5- مهره نگهدارنده
6- بلوك الستيكى (منجيد ) 
نگهدارنده منبع اگزوز عقب

7- لوله اتصال   
8- منبع اگزوز عقب   

9-منجيد الستيكى منبع  
10- پوشش لوله عقب

11-  پيچ شش گوش و واشر فنرى 
پخ دار

1

2

3
4

5

6

6

7

5

6

6 4

3

8

9

9

6

10
11

1
2

3
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5
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مراحل نصب بر عكس روند باز كردن است
باز ديد :

موتور را روشن نمائيد و تمام قطعات و اتصاالت مربوط به اگزوز را جهت نشتى چك كنيد در صورت وجود هر گونه 
نشتى , شكستگى و صدمه ديدگى فورا“ تعمير و تعويض نمائيد .
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قطعات مكانيكىقطعات مكانيكى

چك كردن فشار سيلندر

شكل 2-20

1. موتور را گرم نمائيد
2. موتور را بعد از گرم شدن خاموش نمائيد

توجـــه :  گيربكس را در حالت خالص قرار دهيد , ترمز دستى را بكشيد
3. سيم اتصال انژكتوررا  از انژكتورجدا نمائيد

4. تمام شمع ها و كوئل هاى جرقه را باز كنيد
5. ابزار مخصوص را در سوراخ شمع قرار دهيد

6. براى گيربكس هاى منوال پدال كالچ را فشار دهيد و نيروى استارت زدن را كاهش دهيد و پدال گاز را تا ته فشار 
دهيد تا دريچه گاز به مقدار حد اكثر باز شود

7. موتور را با باطرى استارت بزنيد و حد اكثر فشار را در روى گيج اندازه گيرى بخوانيد .
8.  اين عمل را براى بقيــه سيلندر هاى ديگر انجام دهيد و مقادير را ياد داشت نمائيد .

در جدول 16-2 مقادير فشار نرمال سيلندر ها را مالحظه نمائيد
جدول 2-16

فشار كمپرس

فشار استاندارد
1300 كيلو پاسكال

13/3 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع
189 پوند بر اينچ مربع

حد اقل فشار
1000 كيلو پاسكال

10/2 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع
145 پوند بر اينچ مربع

حد اكثر اختالف
فشار بين سيلندر ها

100 كيلو پاسكال
1 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع

15 پوند بر اينچ مربع
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9.  بعد از اتمام چك كردن شمع ها و كوئل هاى جرقه را ببنديد
10. سوكت اتصال انژكتور ها را نيز نصب نمائيد

توجــه :
* براى استارت زدن موتور به باطرى كامال“ شارژ شده نياز دارى تا دور گردش ميل لنگ را به باال تر از 250 دور در 

دقيقه برساند 
* چنانچه فشار كمپرس يكى يا چند سيلندر خيلى كم باشد مى توان مقدار كمى روغن موتور را از طريق سوراخ 

شمع به داخل سيلندر چكاند ومراح 5 تا 7 را با فشار كمپرس كم تكرار نمود ؛ اگر فشار كمپرس اصالح شد دليلش رينگ 
پيستون و يا ديواره سيلندر است ولى اگر همچنان فشار كمپرس پائين است ممكن است سوپاپ گير كرده  و يا آب بندى 

نباشد و يا اينكه واشر سر سيلندر نشتى دارد .

بازديد فشار روغن
توجـــه :

قبل از بازديد فشار روغن  بايد موارد زير را رعايت نمود .
* سطح روغن  : روغن را سطح نمائيد.

* كيفيت روغن : روغن موتور در صورت تغيير رنگ و از دست دادن كيفيت بايد تعويض گردد.
* نشتى روغن  : در صورت هر گونه نشتى روغن بايستى نشتى روغن بر طرف شود .

شكل 22-2  فشنگى فشار روغن را باز نمائيد

1. گيج فشار روغن را درمحل حفره فشنگى روغن ببنديد         
شكل 2- 22 محل نصب گيج فشار روغن

2. موتور را استارت بزنيد و تاحد نرمال گرم كنيد
3. سرعت دور موتور را به 4000 دور در دقيقه برسانيد و بعد از گرم شدن موتور  فشار روغن را اندازه گيرى نمائيد

فشـار استاندارد روغن  : در 4000 دور در دقيقه ( 330 تا430 كيلو پاسكال ) معادل  (3/3 تا 3/4كيلوگرم بر سانتيمتر 
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مربع) معادل (61/1 تاpsi 46/9 / پوند بر اينچ مربع ) مى باشد .
 4.  بعد از اندازه گيرى فشار روغن موتور را خاموش كنيد گيج را باز كنيد و فشنگى روغن را در جاى خود ببنديد .

الزم است كه رزوه هاى فشنگى روغن مطابق شكل 23-2 با چسب مخصوص آب بندى و طبق گشتاور معين بين 11 
تا 19 نيوتن متر سفت گردد .

شكل 2-23

5. موتور را استارتر بزنيد و نشتى اطراف فشنگى روغن را چك كنيد
6. موتور را خاموش نمائيد واتصال ترمينال فشنگى روغن را ببنديد 

 ( منو اكسيد كربن ) : COچك وتنظيم تمركز
توجــه : اين تست فقط براى مشخص شدن مقدارمنواكسيد كربن منتشر شده در هواى آزاد است كه مالحظه شود آيا 

با مقدار مجاز منطبق است يا خير.

وضعيت استارت زدن :
1. موتور تحت شرايط دماى نرمال عمل مى كند .

2.به سيستم فيلتر هوا مجهز است .
3. تمام لوازم مصرف كننده ها برقى خاموش هستند .

4. تمام شلنگ و لوله هاى مكش و خأل در جاى خود و محكم هستند .
5. تمام اتصاالت برقى سيستم پاشش سوخت الكترونيكى به درستى وصل شده اند .

6. تنظيمات تايم صحيح هستند .
7. گيربكس در حالت دنده خالص قرار گرفته است .

8. سيستم A/C خاموش است 
9. دور سنج موتور و تستر منو اكسيد كربن بادست تنظيم شده اند .

 چك وتنظيمCO منو اكسيد كربن در دور آرام :

براى تنظيم تركيب در دور آرام استفاده از تستر منو اكسيد كربان الزم است و نبودن تستر تنظيم تركيب مجاز نيست .
E1 -1  و TE1 را با ابزار مخصوص وصل نمائيد ( طبق شكل 2-24)

شكل 2-24
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2. موتور راروشن وبگذاريد به مدت 3 دقيقه در دور 2500 دور كار كند . 
3. ميله تستر را در داخل اگزوز به اندازه 40 سانتيمتر وارد نمائيد . شكل2-25

شكل  25-2 محل قرار دادن ميله تستر

4. حداقل به مدت 1 دقيقه صبر نماييد تا  قبل  از اندازه گيرى اتفاق بيفتد و اندازه گيرى نيز بايد طى مدت 3 دقيقه 
انجام بگيرد .C مقدار منو اكسيد كربن در دور آرام نبايد بيشتر از 0/5 درصد باشد.

جدول 17- 2 تشخيص عيب ( عيب يابى )
 (CO)منو اكسيد كربن پديده علل

باال دور آرام ناپايدار
دود سياه در اگزوز 

فيلتر هوا گرفته 
سوپاپ PCV گرفته 

اشكال در سيستم سوخت پاشى
اشكال در رگالتور فشار سوخت

اشكال در سنسور دماى آب
اشكال در سنسور دما و فشار مانيفولد ورودى

اشكال در كامپيوتر موتور
اشكال در سوخت پاش ( انژكتــور)

اشكال در سنسور وضعيت دريچه گاز

بازديد و تنظيم فيلر سوپاپ                  شكل 2-26
1. كابل منفى باطرى را جدا نمائيد .

2.قالپاق سر سوپاپ ها راباز كنيد .
3. سيلندر شماره 1 را در نقطه مرگ باال در زمان كمپرس قرار دهيد ( طبق 

شكل 2-26 )
1. پولى ميل لنگ را بچرخانيد تا شيار روى پولى برابر عالمت "O" در روى 

شاخص روى پوسته قرار بگيرد.
2.چك كنيد كه عالمت هاى تايم در روى دنده هاى ميل سوپاپ با زنجير 

مطابقت داشته باشند طبق ( شكل 26-2) چنانچه مغايرتى وجود داشت با
چرخاندن ميل لنگ عالمت را منطبق نمائيد .
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بازديد فيلر سوپاپ ها
1. فاصله بين بادامك ميل سوپاپ و تايپيت سوپاپ را با فيلر اندازه بزنيد       فيلر زدن سيلندر شماره يك (شكل 2-27)

سيلندر شماره 1 (شكل 2-27)
توجـــه :  

* مقادير اندازه گرفته شده را ياد داشت نمائيد .
اين اطالعات به شما كمك ميكند كه كدام تايپيت را بايد تعويض نمائيد .

فيلر سوپاپ ها در حالت سرد :
ورودى (سوپاپ هوا) بين 0/25  تا 0/2 ميليمتر 

خروجى (سوپاپ دود) بين 0/35  تا 0/3 ميليمتر 
 2.  ميل لنگ را بچرخانيد وسيلندر شماره 4 را در نقطه مرگ باال در زمان كمپرس قرار دهيد

فيلر زدن سيلندر شماره 4 (شكل 2-28) 
3. فاصله بين بادامك ميل سوپاپ و تايپيت سوپاپ را با فيلر اندازه بزنيد 

سيلندر شماره 4 ( شكل 28-2) 
توجـــه :

* مقادير اندازه گرفته شده را ياد داشت نمائيد .
اين اطالعات به شما كمك ميكند كه كدام تايپيت را بايد تعويض نمائيد

فيلر سوپاپ ها در حالت سرد :
ورودى (سوپاپ هوا) بين 0/25  تا 0/2 ميليمتر 

خروجى (سوپاپ دود) بين 0/35  تا 0/3 ميليمتر  
تسمه دينام و تسمه پمپ آب (واتر پمپ) را در آوريد شكل 2-29

. مجموعه تسمه سفت كن را باز كنيد
. فيلر گيرى نمائيد

1- سيلندر شماره 1 را در نقطه مرگ باال در زمان كمپرس قرار دهيد
2- عالمت هاى تايم در روى دنده هاى ميل سوپاپ با زنجير را منطبق نمائيد

3- طبق شكل 30-2 دو مهره را باز كنيد و سفت كن زنجير را جدا نمائيد .

شكل 2-28

شكل 2-29

شكل 2-30
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4- ميل سوپاپ دود را با آچار مخصوص ثابت نگاه داريد و پيچ دنده سر ميل سوپاپ را باز نمائيد و دنده را جدا كنيد . 
توجــه : دقت كنيد كه به تايپيت ها صدمه وارد نشود

5- يازده عدد پيچ هاى ياتاقان ميل سوپاپ را بر طبق ترتيب نشان داده شده در (شكل 13-2)  باز نمائيد .

6- كپه هاى ياتاقان را در آورده و ميل سوپاپ را جدا كنيد.
7- طبق شكل 32-2 ياتاقان ها را به ترتيب باز نمائيد . 

8.- كپه هاى ياتاقان باالى ميل سوپاپ هوا را باز نمائيد
9- همانگونه كه در شكل 33-2 نشان داده شده زنجير را باال گرفته و ميل سوپاپ هوا را درآوريد

10- زنجيــر تايم را طبق شكل 34-2 توسط طناب ثابت نمائيد

11- تايپيت ها را درآوريد
12- تايپيت ها را طبق شكل 35-2با ميكرومتر اندازه گيرى نمائيد

شكل 2-31

شكل 2-32

شكل 2-33

شكل 2-34

شكل 2-35
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13- ضخامت تايپيت هاى نو را اندازه گيرى نمائيد تا بتوانيد دامنه فيلر مناسبى را براى سوپاپ ها محاسبه نمائيد . 
جدول 18- 2     

A ضخامت تايپيت نو    
B ضخامت تايپيت كهنه
C

فيلر سوپاپ    
محاسبه فاصله ( فيلر ) سوپاپ :

A = B + (C - 0/20 ميليمتر)سوپاپ ورودى هوا 
A = B + (C  - 0/30 ميليمتر)سوپاپ خروجى دود 

14- سعى كنيد تايپيتى رانتخاب نمائيد كه از نظر اندازه نزديكترين به دامنه اندازه فيلرسوپاپ باشد .
توجــه :

* 35 نوع اندازه مختلف تايپيت وجود دارد كه از ضخامت 5/06  شروع و تا 5/74 ادامه دارد ( با اختالف 0/02 ميليمتر 
در هر يك )

15- زنجير تايم را روى دنده ميل سوپاپ هوا نصب نمائيد .همانگونه كه در شكل 2-36 نشان داده شده تا اينكه 
عالئم نشانه درست در مقابل نقطه هاى تعيين شده قرار بگيرند

16- چك كنيد در صورتيكه  عالئم نشانه درست قرار گرفته اند كپه ياتاقان جلورا ببنديد طبق شكل 2-37
* گشتاور  13 نيوتن متر

17- زنجير تايم روى دنده سر ميل سوپاپ دود را نصب نمائيد همانگونه كه در شكل 38-2 نشان داده شده است تا 
اينكه عالئم درست مقابل هم در روى دنده هاى سر ميل سوپاپ قرا بگيرند .

شكل 2-38

شكل 2-37

شكل 2-36
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18- دنده سر ميل سوپاپ دود را نصب نمائيد طبق شكل 2-39

19- چك كنيد كه عالمت (بطرف جلو) روى كپه ياتاقان ميل سوپاپ صحيح نصب شده باشد
* گشتاور  13 نيوتن متر

20- 3 عدد پيچ كپه ياتاقان شماره 1 را نصب نمائيد  
* مقدار گشتاور 23 نيوتن متر

21- با آچار فرانسه ميل سوپاپ دود را ثابت نگهداريد و پيچ وسط ميل سوپاپ را ببنديد طبق شكل 2-41
* مقدار گشتاور 54 نيوتن متر

توجــه :
درخالل  كار دقت نمائيد كه تايپيت ها صدمه نبينند 

22- چك كنيد كه دنده هاى تايم سر ميل سوپاپ با عالئم مشخص شده همانگونه كه در شكل 42-2 نشان داده 
شده هم راستا هستند و عالمت "o" در روى شاخص كاور جلو نيز با شيار روى پولى ميل لنگ در يك رديف قرار گرفته 

باشند . 

شكل 2-39

شكل 2-40

شكل 2-41

شكل 2-42
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23- پين قفل كن تسمه سفت كن را همانگونه كه در شكل 43-2 نشان داده شده است  نصب نمائيد .

24- تسمه سفت كن را توسط دو مهره طبق شكل 44-2 نصب نمائيد
* مقدار گشتاور  11 نيوتن متر

25- ميل لنگ را عكس حركت عقربه ساعت بچرخانيد و پين قفل كن را طبق شكل 45-2 درآوريد

26- ميل لنگ را در جهت عقربه ساعت بچرخانيد تا ببينيد كه بلوك توسط پالنجر در جاى خودش لغزيده است طبق 
شكل 2-46

دو عدد پيچ تسمه سفت كن را نصب نمائيد طبق شكل 2-47

 * گشتاور مهــره   29 نيوتن متر(A مهره) 
 * گشتــاور پيـــچ 69   نيوتن متر(B پيچ) 

شكل 2-47

شكل 2-46

شكل 2-45

شكل 2-44

شكل 2-44
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آب بند هاى سينى جلو را طبق شكل در مقر خود قرار دهيد و در پوش سر سيلند ر را ببنديد شكل 2-48

براى جزئيات به بخش قالپاق  سوپاپ ها مراجعه نمائيد

باز و نصب  ترموالتور
باز كردن :

1. مايع خنك كننده موتور را تخليه نمائيد
2. قطب منفى باطرى را باز و جدا نمائيد

3. لوله ورودى آب و اتصاالت  مربوطه را باز نمائيد
4. ترموالتور را در بياوريد

نصب ترموالتور :
1.از واشر آب بندى نو استفاده نمائيد

2. طورى نصب نمائيد كه سمت سوپاپ به طرف باال طبق شكل 49- 2 قرار گيرد

2. لوله ورودى و اتصاالت آنرا ببنديد
* مقدار گشتاور 11 نيوتن متر

3. قطب منفى باطرى را وصل نمائيد
4. مايع خنك كننده آب را اضافه نمائيد و هوا گيرى كنيد

5. نشتى آب خنك كننده را چك كنيد

شكل 2-48

شكل 2-49
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قالپاق روى سر سيلند (روى سوپاپ ها )

شكل 50-2 درپوش سر سيلندر و متعلقات

  1- درب قالپاق سوپاپ
2- واشر درپوش روغن  3- واشر 4- سوپاپ PCV 5 - بوش موقعيت  6- مجراى تهويه  7- تالطم گير روغن  

8- شمع 9- واشر قالپاق سوپاپ ها  10- قالپاق روى سوپاپ ها( روى سر سيلندر)  11- كوئل جرقــه
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باز كردن
1. قطب منفى باطرى وسيم هاى موتور را باز نمائيد  شكل 2-51

2. چهار كوئل جرقه را باز كنيد
3. شلنگ تهويه سوپاپ PCV را باز نمائى طبق شكل 2-52

4. شلنگ بلند تهويه را باز نمائيد شكل 2-53

5.درپوش روغن را باز نمائيد

 6. سوپاپ و اُ رينگ PCV را باز كنيد شكل 2-55

شكل 2-51

شكل 2-52

شكل 2-53

شكل 2-54

شكل 2-55
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7. شمع را با ابزار مخصوص در آوريد
8. 15 عدد پيچ  درپوش و 2 عدد پيچ ( واشر ) بالشتك آب بندى را باز نمائيد  شكل 2-56

9. درپوش سر سيلندر و بالشتك آب بندى را طبق شكل 57-2 در آوريد

نصب
1. واشر آب بندى درپوش سر سيلندر را روى آن قرار دهيد شكل 2-58

2. درپوش روى سر سيلندر را بگذاريد و 15 عدد پيچ آنرا ببندى  طبق شكل 2-59
* گشتاور  11 نيوتن متر

3. شمع ها را نصب نمائيد   مطابق شكل 2-60
 * گشتاور 30 نيوتن متر

شكل 2-56

شكل 2-57

شكل 2-58

شكل 2-59

شكل 2-60
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4.  چهار پيچ كوئل  جرقه را ببنديد
* گشتاور 11 نيوتن متر

 5. سيل و سوپاپ PCV را ببنديد  طبق شكل 2-61

6. در پوش روغن روى قالپاق را ببنديد طبق شكل 2-62
 

7. شلنگ بلند مكش را به در پوش سر سيلندر( قالپاق سوپاپ ها ) نصب نمائيد   طبق شكل 2-63
 

 8. شلنگ تهويهPCV را به درپوش سر سيلندر( قالپاق سوپاپ ها ) وصل نمائيد  طبق شكل 2-64

9. كوئل جرقه را نصب نمائيد و به اندازه   11 نيوتن متر  سفت نمائيد  طبق شكل 2-65

شكل 2-63

شكل 2-62

شكل 2-61

شكل 2-64

شكل 2-65
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 10. سيم ها و اتصاالت و سوكت هاى موتور را نصب نمائيد.
11. كابل هاى مثبت و منفى باطرى را متصل نمائيد

توجــه : تمام قطعات را چك كنيد كه صدمه ديدگى نداشته باشند و در صورد ايراد تعويض نمائيد .
هنگام در آوردن و نصب مجدد واشر آب بندى قالپاق سوپاپ ( در پوش سر سيلندر )  دقت نمائيد كه دقيق در جاى 

خود قرار بگيرد.

دريچه گاز و مانيفولد هوا
باز كردن

1. قطب منفى باطرى را جدا نمائيد .
2. سيم هاى برق را باز نمائيد

3. مانيفولد هوا را باز كنيد
4. شلنگ هاى ذيل را باز نمائيد

* شلنگ خأل بوستر را از مانيفولد هوا جدا نمائيد
 * شلنگPCVرا از مانيفولد هوا و از دريچه گاز جدا نمائيد

* شلنگ سوپاپ سلونوئيد كنيستر را از مانيفولد هوا جدا كنيد .
5. پيچ و مهره هاى پايه و مجموعه مانيفولد هوا و دريچه گاز را باز نمائيد  طبق شكل 2-66

6. واشر  مانيفولد ورودى را در آوريد
نصب

بر عكس روش باز كردن با توجه به نكات زير نصب نمائيد .  شكل 2-67

1. واشر مانيفولد هوا را تعويض نمائيد
2. پيچ و مهره ها را بر طبق گشتاور معين سفت نمائيد

*گشتاور  پيچ هاى مانيفولد هوا  30 نيوتن متر و پيچ هاى پايه (ساپورت ) 23 نيوتن متر

شكل 2-67

شكل 2-66
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مانيفولد اگزوز
اخطار : هيچگاه در حاليكه موتور و سيستم اگزوز داغ هستند  اقدام به تعمير و كار با آنها را ننمائيد , اجازه دهيد سيستم 

كامال“ خنك شود
باز كردن

1. قطب منفى باطرى را باز و جدا نمائيد .
2. سه عدد پيچ زير مانيفولد را باز كنيد و پايه نگهدارنده را در آوريد  طبق شكل 2-68

 

3. شش عدد پيچ كاورعايق حرارتى باال را طبق شكل 69- 2 باز كنيد 

 4. پنج مهره مانيفولد اگزوز و واشر مانيفولد اگزوز را باز نمائيد . شكل 2-70
 

5. چهار عدد پيچ راباز وحفاظ حرارتى زيرمانيفولد اگزوز را باز نمائيد 
نصب

عايق حرارتى زير مانيفولد را توسط 4 عدد پيچ ببنديد
*گشتاور 18 نيوتن متر

1. با توجه به شكل 71- 2 واشر مانيفولد اگزوز ومانيفولد اگزوز را با 5 عدد پيچ مربوطه نصب نمائيد الزم است كه 
هنگام نصب عايق حرارتى دقت شود كه عايق حرارتى از شكل نيفتاده و صدمه نديده باشد در صورت آسيب ديدگى هر 

قطعه آنرا تعويض نمائيد  .
* گشتاور  37 نيوتن متر 

شكل 2-71

شكل 2-70

شكل 2-69

شكل 2-68
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2. طبق  شكل 72- 2 عايق حرارتى باالى مانيفولد اگزوز را با 6 عدد پيچ مربوطه 
ببنديد و به مقدار 18 نيوتن متر سفت نمائيد . 

3. طبق شكل 73-2 پايه مانيفولد اگزوز را با سه عدد پيچ نصب نمائيد و به اندازه 30 نيوتن متر سفت نمائيد . 
4. اتصال منفى باطرى را ببنديد

5. نشتى سيستم دود خروجى اگزوز را چك كنيد 
شكل  74-2قطعات مربوط به تايم 

1- دنده تايم ميل سوپاپ دود  2- دنده تايم ميل سوپاپ هوا  3- دنده سر ميل لنگ  4- ريل ثابت هدايت زنجير تايم  5- پيچ دنده سر ميل لنگ
6- جدا ساز دنده ميل لنگ  7- ريل متحرك راهنماى زنجير تايم   8- زنجير تايم  9- كاسه نمد جلو ميل لنگ 10 – سفت كن زنجير تايم  11- كاور 

جلو

شكل 2-72

شكل 2-73
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باز كردن 
1. كابل منفى باطرى را جدا نمائيد

2. آب رادياتور را خالى كنيد
3. تسمه دينام و پمپ آب را در آوريد

 4. مجموعه سفت كن تسمه , كمپرسور كولرA/C , ومجموعه پمپ هيدروليك فرمان را باز نمائيد. 
5. قالپاق ( در پوش ) سوپاپ ها را باز كنيد . 

6. سه عدد پيچ دسته موتور سمت راست موتور را باز كنيد شكل 2-75

7. 5 پيچ واتر پمپ را باز كنيد  طبق شكل 2-76

  
8. اُ رينگ واتر پمپ را در بياوريد . شكل 2-77 

9. پيچ پولى ميل لنگ را با ابزار مخصوص مطابق شكل 78- 2 باز نمائيد
 

شكل 2-78

شكل 2-77

شكل 2-76

شكل 2-75
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10. ميل لنگ را بچرخانيد تا شيار روى پولى مقابل عالمت ”0“در روى 
شاخص كاور جلو قرار بگيرد مطابق   شكل 2-79

11. چك كنيد كه عالمت هاى روى دنده تايم ميل سوپاپ ها نيز با نشانه 
هاى تايم روى زنجير در مقابل هم قرار گرفته باشند چنانچه هر يك از عالئم در 
مقابل هم واقع نشده باشند بايد ميل لنگ را بچرخانيد تانشانه ها همه  مقابل هم 

قرار بگيرند   شكل 2-79

12.  11عدد پيچ و مهره ظبق شكل 80-2 را باز نمائيد

13. با يك وسيله مثل كاردك با ضربه ماليم و هماهنگ بطورى كه به قطعات صدمه اى وارد نشود كاور جلو را جدا 
سازيد مطابق شكل 

توجــه :
دقت نمائيد كه به سطح تماس كاور جلو , سر سيلندر و ميل لنگ آسيب نرسد.

14. كاور جلو را در آوريد و روى ميز كار بگذارى سپس كاسه نمدجلو ميل لنگ را مطابق شكل 81-2 در آوريد

15. جدا ساز جلو دنده سر ميل لنگ را باز نمائيد   شكل 2-82

شكل 2-82

شكل 2-81

شكل 2-80

شكل 2-79
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16. سرى پيچ هاى راهنماى متحرك زنجير را مطابق شكل  83-2 باز نمائيد

17. دنده سر ميل لنگ را توسط دو عدد پيچ گوشتى طبق شكل 84-2 خارج نمائيد

18. دو عدد پيچ راهنماى ثابت زنجير تايم راطبق شكل 85-2 باز كنيد 

19. يك عدد پيچ سوپاپ كنترل روغن ميل سوپاپ را باز كنيد  مطابق شكل 2-86

  VVT. 20 را چك كنيد .
1) وضعيت قفل شدگى دنده تايم را چك كنيد .

 ميل سوپاپ را  بين دو فك گيره ثابت نمائيد و چك كنيد سيستمVVT  قفل شده است
2) پين قفل كن را آزاد نمائيد

الف : 5 مجراى روغن را با نوار چسب وينايل ببنديد همانگونه كه در شكل  87-2 نشان داده شده است 

شكل 2-86

شكل 2-85

شكل 2-84

شكل 2-83
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ب : در طرف  شيار ؛ مجراى آوانس و تأخير را در روى نواروينايل يك سورراخ بنمائيد      شكل 2-87

ج : در هر يك ازكانال هاى روغن ( آوانس يا تأخير ) فشار بادى معادل 150 كيلو پاسكال اعمال كنيد  طبق شكل 
 2-88

د :  ببينيد كه آيا دنده تايم  VVT به سمت تايم آوانس مى چرخد وقتى كه فشار طرف تأخير كم مى شود ؟  شكل 
2-89

ه :  وقتى كه دنده تايم ميل سوپاپ به سمت حد اكثر وضعيت تايم آوانس چرخيد فشار باد را از كانال تأخير بر داريد و 
سپس هواى كانال روغن سمت آوانس را خالى نمائيد .

شكل 2-87

شكل 2-88

شكل 2-89
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3) باالنس گردش را چك كنيد
مجموعه TVV را در دامنه چرخش (و نه تا وضعيت حد اكثر تأخير) بچرخانيد و چك كنيد كه چرخش نرم و روان 

باشد .
4) نقطه ثابت حد اكثر گردش وضعيت تأخير را چك كنيد .

تأييد نمائيد كه مجموعه دنده تايم ميل سوپاپ در حد اكثر وضعيت تأخير توقف مى كند .
21. مجموعه VVT را باز كنيد 

  1) ميل سوپاپ را در روى گيره ببنديد وتأييد كنيد كهVVT قفل شده است 
2) پنج سوراخ هدايت روغن در روى ميل سوپاپ را با نوار چسب وينايل ببنديد طبق شكل

3) در طرف  شيار ؛ مجراى آوانس و تأخير را در روى نواروينايل يك سورراخ بنمائيد طبق شكل 2-90      

4) در هر يك ازكانال هاى روغن ( آوانس يا تأخير ) فشار بادى معادل 150 كيلو پاسكال اعمال كنيد  طبق شكل
  5)  ببينيد كه آيا دندهVVT به سمت تايم آوانس مى چرخد وقتى كه فشار طرف تأخير كم مى شود ؟  شكل 2-91 

  تايم
6) وقتى كه دنده تايم ميل سوپاپ به سمت حد اكثر وضعيت تايم آوانس چرخيد فشار باد را از كانال تأخير بر داريد و 

سپس هواى كانال روغن سمت آوانس را خالى نمائيد  
7) دوعدد پيچ ها ثابت كننده VVT را باز نمائيد  شكل 2-92

شكل 2-90

شكل 2-91

شكل 2-92

nasicoelec.ir
www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



راهنماى تعميرات ليفان 620 75

بازديد
1. بازديد سفت كن زنجير تايم2. بازديد زنجيــر تايم

 با استفاده از گيج فشارنيروئى معادل 140 نيوتن به زنجير اعمال كنيد و توسط كوليس طول زنجير را مطابق شكل 
2-94 اندازه بگيريد . 

 *  حد اكثر  ازدياد طول ( كشيدگى)    122/6 ميليمتر بايد باشد
*  چنانچه حد اكثر اندازه از مقدار داده شده بيشتر باشد بايد زنجير را تعويض نمود
توجــه :  اين اندازه گيرى را در دو سه نقطه ديگر بطور تصادفى  انجام دهيــد .

3. بازديد دنده تايم ميل سوپاپ دود

1) همانگونه كه در شكل نشان داده شده است زنجير را دور دنده تايم ميل سوپاپ دود بپيچيد
2) قطر خارجى دنده تايم را با  زنجير روى آن طبق شكل 95-2 اندازه بزنيد . 

*  حد اقل اندازه قطر دنده تايم با زنجير  97/3  ميليمتر 

* چنانچه اين اندازه كمتر از مقدار داده شده باشد بايستى دنده تايم تعويض گردد .
توجــه : هنگام اندازه گيرى قطر دنده تايم ؛ فك هاى كوليس بايد روى ساچمه هاى استوانه اى زنجير قرار بگيرند

4. بازديد دنده تايم سر ميل لنگ
1) زنجير را دور دنده سر ميل لنگ بپيچيد

2) با استفاده از كوليس قطر دنده سر ميل لنگ را با زنجير طبق  شكل 96- 2 اندازه گيرى نمائيد

شكل 2-93

شكل 2-94

شكل 2-95

شكل 2-96

nasicoelec.ir
www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



76

راهنماى تعميرات ليفان 620 راهنماى تعميرات ليفان 620     76

* حد اقل  اندازه دنده سر ميل لنگ بازنجير 51/6  ميليمتر بايد باشد
* چنانچه اندازه قطر دنده سر ميل لنگ با زنجير كمتر از مقدار داده شده باشد بايستى دنده سر ميل لنگ تعويض شود

توجــه : هنگام اندازه گيرى قطر دنده ؛ فك هاى كوليس بايد روى ساچمه هاى استوانه اى زنجير قرار بگيرند
5. بازديد ريل متحرك راهنماى زنجيــر

ضخامت راهنماى متحرك زنجير را با كوليس اندازه گيرى نمائيد  طبق شكل 2-97
حد اكثر ضخامت  1 ميليمتر

چنانچه اندازه ضخامت از 1 ميليمتر بيشتر باشد بايستى راهنماى متحرك زنجير تايم تعويض گردد

نصب
1. سوپاپ كنترل روغن ميل سوپاپ را نصب نمائيد

1) اُ رينگ نو را با روغن موتور قرى آغشته نمائيد و در داخل محفظه سوپاپ كنترل روغن ميل سوپاپ قرار دهيد
2) سوپاپ كنترل روغن را با پيچ  در جاى خود ببنديد طبق شكل  2-98

* مقدار گشتاور پيچ  9 نيوتن متر 

2. راهنماى ثابت زنجير تايم را با دوعدد پيچ ببنديد  طبق شكل 2-99
* گشتاور پيچ  13 نيوتن متر

3. زنجير تايم را بر روى دنده سر ميل لنگ سوار نمائيد دو نشانه زنجير 
و دنده را در مقابل هم قرار دهيد و در جهت قرار دادن خار آنرا نصب نمائيد  

شكل 2-100

شكل 2-97

شكل 2-98

شكل 2-99

شكل 2-100
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4. دنده سر ميل لنگ را با ابزار مخصوص جا بزنيد و عالمت هاى  انطباق زنجير تايم را با دنده سر ميل لنگ در نظر 
داشته باشيد .  شكل  2-101

5. زنجير تايم را نصب نمائيد و در تمام مراحل موقعيت قرار گرفتن نشانه هاى روى دنده هاى تايم سوپاپ و زنجير 
وعالئم تايم كه بايد روبروى هم قرار بگيرند را رعايت نمائيد  شكل 2-102

6. ريل ثابت راهنماى زنجير تايم را با پيچ هاى مربوطه ببنديد  و  به مقدار 18 نيوتن متر سفت نمائيد .

7. جدا ساز جلو دنده سر ميل لنگ را با توجه به جهت خار طبق شكل  2-104 نصب نمائيد 

شكل 2-101

شكل 2-102

شكل 2-103

شكل 2-104
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8. كاسه نمد جلو ميل لنگ را نصب نمائيد
الف : كاور جلو را روى ميز كار بگذاريد

توجــه : لبه هاى دور كاسه نمد را بهتر است قدرى با روغن موتور آغشته نمائيد 
ب: با ابزار و چكش طبق شكل كاسه نمد را در روى كاور نصب نمائيد  كاسه نمد بعد از جا زدن بايد با كاور هم 

سطح باشد  شكل 2-105

9. چسب آب بندى را مطابق شكل  106-2 اعمال نمائيد .

. 10. پوسته كاور جلو را نصب نمائيد
1) تمام مواد  آب بندى  وچرب قبلى را كامال“ پاك كنيد

2) كاور جلو را مطابق شكل  107-2 چسب آب بندى اعمال نمائيد

شكل 2-105

شكل 2-106

شكل 2-107
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 توجــه :
* چربى  روى سطوح را كامال“ تميز نمائيد .

* بعد از اعمال چسب آب بندى فقط 3 دقيقه فرصت داريد تا كاور جلو را كامل نمائيد
* تا دو ساعت بعد از نصب كاور جلو روغن داخل موتور نريزيد

3) 12 عدد پيچ هاى كاور جلو را ببنديد  شكل 108- 2
 مقدار گشتاور پيچ و مهره هاى A 11 نيوتن متر 

 مقدار گشتاور پيچ هاىC و B  23 نيوتن متر

11.پين موقعيت را مطابق شكل  2-109 در محل قفل كن قرار دهيد .

12.مجموعه سفت كن زنجير را توسط دو مهره طبق شكل 110-2 نصب نمائيد
* گشتاور  11 نيوتن متر

13. پولى ميل لنگ را  با ابزار مخصوص طبق شكل 111-2 نصب نمائيد  و پيچ آن را  138 نيوتن متر سفت نمائيد .

شكل 2-108

شكل 2-109

شكل 2-110

شكل 2-111
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ميل لنگ را عكس عقربه ساعت بچرخانيد و پين موقعيت را در آوريد   طبق شكل  2-112

ميل لنگ را عكس عقربه ساعت بچرخانيد تا چك كنيد كه ببينيد بلوك لغزنده توسط پالنجر به داخل مقر خودش 
رفته است يا خير

توجــه : چنانچه پالنجر عقب بر نمى گردد ( عقب نمى پرد) بلوك لغزنده را توسط انگشت و يا پيچ گوشتى به طرف 
سفت كن زنجير فشار دهيد تا پين موقعيت را جدا نمائيد در نتيجه اين عمل پالنجر به عقب بپرد 

14. ارينگ پمپ آب را تعويض و نو نمائيد .  شكل  2-113

پمپ آب را توسط  5 عدد پيچ مطابق شكل 114-2  ببنديد

* گشتاور پيچ هاى A را 9 نيوتن متر و پيچ هاى B را 11 نيوتن متر سفت نمايند.
16. پايه سمت راست موتور را با سه عدد پيچ طبق شكل  115-2  نصب نمائيد .

* گشتاور پيچ ها 52 نيوتن متر                                                                                                                  

17. قالپاق سر سيلندر را نصب نمائيد
 18.مجموعه پولى تسمه سفت كن , دينام , كمپرسورA/C وپمپ هيدروليك فرمان را نصب نمائيد .

19.تسمه واتر پمپ را نصب وتنظيم نمائيد

شكل 2-112

شكل 2-113

شكل 2-114

شكل 2-115
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1-واشر لوله صافى داخل كارتل
2- مجموعه صافى داخل كارتل

3- واشر پيچ كارتل
4- پيچ تخليه روغن كارتل

5- كارتل روغن موتور
6- فيلتر روغن

7- لوله رابط بين فيلتر و سيلندر

20. مايع خنك كننده  را در سيستم بريزيد و هواگيرى نمائيد
21. باطرى را نصب و قطب منفى را وصل نمائيد

22.  دقت كنيد كه در اتصاالت شلنگ و لوله هاى آب نشتى وجود نداشته باشد

كارتل و صافى روغن بازكردن

1. پيچ تخليه روغن كارتل را باز و روغن موتور را طبق شكل 117-2 تخليــه نمائيد

شكل 2-117

شكل 2-116
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2. 14 عدد پيچ و 2 عدد مهره را طبق شكل 118-2 باز كنيد

3. توسط كاردك وبا ضربه آرام در بين كارتل و بلوك سيلندرچسب هاى آب بندى را كنده و كارتل را جدا نمائيد  
مطابق شكل 2-119

توجــه : دقت زياد بنمائيد تا هنگام جدا كردن كارتل  به سطوح سيلندر و كارتل صدمه وارد نشود
4. يك پيچ و 4 مهره را طبق شكل 120-2 باز نمائيد

5. صافى روغن را طبق شكل  121-2 باز كنيد 

6- واشر صافى روغن را از قسمت زير بلوك سيلندر بر داريد  شكل  2-122

شكل 2-118

شكل 2-119

شكل 2-120

شكل 2-121

شكل 2-122
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تميز كردن
1. صفحات اتصال  كارتل و بلوك سيلندر را تميز نمائيد روغن و چسب هاى آب بندى را كامال“ تميز و پاك نمائيد و 

داخل كارتل را نيز به خوبى تميز نمائيد كه عارى از هر گونه ُپرز و مواد اضافى باشد
2. تورى صافى روغن را تميز نمائيد

نصب
1. واشر صافى روغن را را در موقعيت نشان داده شده در شكل 2-121 نصب نمائيد

2. صافى روغن را با دو عدد مهره و پيچ نصب نمائيد
* گشتاور 11 نيوتن متر

3. سطوح تماس سيلندر و كارتل را تميز نمائيد
4. تمام چسب  هاى آب بندى قبلى را ازداخل شيار وسوراخ ها درآوريد و تميز نمائيد. 

5.قطعات  واجزائ ُشل شده را تعويض نمائيد
6. و چسب آب بندى را مطابق شكل 123-2 بر روى سطح اعمال نمائيد

توجــه :
* چربى  روى سطوح را كامال“ تميز نمائيد .

* بعد از اعمال چسب آب بندى فقط 3 دقيقه فرصت داريد تا كاور جلو را كامل نمائيد
* تا دو ساعت بعد از نصب كاور جلو روغن داخل موتور نريزيد

پمپ روغن موتور 7. كارتل روغن را با 14 عدد پيچ و 2 عدد مهره طبق شكل 117-2 نصب نمائيد   
* گشتاور  11 نيوتن متر

8. پيچ تخليه روغن و واشر را طبق شكل 117-2 ببنديد ( واشر پيچ تخليه را بعد 
از هر بار باز كردن تعويض نمائيد )

گشتاور  30 نيوتن متر
 9. روغن تازه در موتور بريزيد و تمام اتصاالت روغن را چك كنيد كه هيچگونه 

نشتى نداشته باشد .

شكل 2-123

شكل 2-124

nasicoelec.ir
www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



84

راهنماى تعميرات ليفان 620 راهنماى تعميرات ليفان 620     84

 باز كــردن
1. اتصال منفى باطرى را باز كنيد

2. زنجير تايم را همانطور كه در باال ذكر شده در بياوريد
3. دنده سر ميل لنگ را طبق شكل 125-2 در آوريد

 4. همانطور كه در باال گفته شد كارتل و صافى روغن را باز كنيد
5. پيچ هاى پمپ روغن موتور را طبق شكل 126-2 باز نمائيد

باز كردن
1. در پوش سوپاپ فشار شكن روغن پمپ موتور , فنر و بوش جاى فنر را باز كنيد 

2. پيچ هاى كاور پمپ روغن را باز كنيد طبق شكل 2-128

بر رسى ( بازديد )
1. لبه هاى كاسه نمد راچك كنيد ودر صورت صدمه ديدگى تعويض نمائيد 

2. لبه كاسه نمد را هنگام نصب قدرى گريس بزنيد
توجه : الزم است كه هنگام نصب و پرس كردن كاسه نمد دقت نمائيد كه كاسه نمد تا هم سطح شدن با پوسته بايد 

در جاى خودش قرار بگيرد

شكل 2-125

شكل 2-126

شكل 2-127

شكل 2-128
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3. پمپ روغن را كامال“ داخل روغن فرو ببريد و چك كنيد كه روغن تحت وزن خودش به داخل پمپ برود  شكل  
2-129

4. روتور داخلى و خارجى پمپ را چك كنيد كه سائيدگى و خوردگى نداشته باشد 2-130

اندازه گيــريس
1. خالصى شعاعى 

خالصى شعاعى روتور خارجى و بدنه پمپ را با فيلر اندازه گيرى نمائيد   شكل 2-131 
چنانچه فاصله بين روتور خارجى و بدنه پمپ بيشتر ازحد اكثر مقدار مجاز باشد بدنه پمپ بايد تعويض گردد  شكل  

131-2
خالصى شعاعى استاندارد   :      0/325   تا 0/260  ميليمتر

2. لـقـى (خالصى)
مقدار لقى مجاز را با خط كش فلزى و فيلر   طبق شكل 132-2 اندازه گيرى نمائيد

مقدار لقى مجاز   0/025  تا 0/071  ميليمتر است

نصب
1.. تمام قطعات باز شده را تميز و خشك نمائيد

2. تمام قطعات داخلى و خارجى پمپ را به روغن موتور آغشته نمائيد .

شكل 2-129

شكل 2-130

شكل 2-131

شكل 2-132
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3. روتور داخلى و خارجى پمپ را همانگونه كه در شكل 133-2 نشان داده شده نصب نمائيد .

4. كاور پمپ را توسط 3 عدد پيچ مربوطه ببنديد . و به مقدار  11 نيوتن متر سفت نمائيد . 

بعد از نصب كاور گردش دنده ها را با دست چك كنيد
5. بوش مقر فنر فشار شكن روغن و فنر و پالنجر را نصب نمائيد  شكل  2-127

گشتاور  : 37 نيوتن متر
نصب

1. دوعدد پين قفل كن پمپ روغن را به همراه واشر پمپ روغن بر روى بلوك سيلندر نصب نمائيد .
2. پمپ روغن را توسط ابزاز مخصوص بر روى ميل لنگ نصب نمائيد  طبق شكل  2-135

3. پمپ روغن را با پنج پيچ آن نصب نمائيد  و به مقدار  11 نيوتن متر سفت نمائيد .
4. صافى روغن و كارتل و قطعات مربوط را نصب نمائيد 

5. دقت نمائيد كه تمام قطعات باز شده دوباره بسته شوند                                                                                                                                       
6. بعد از نصب كامل روغن موتور به سيستم اضافه نمائيد ( در موتور روغن بريزيد )

7. مايع خنك كننده موتور را در سيستم بريزيد و هوا گيرى نمائيد
8. موتور را استارتر بزنيد وفشار روغن را چك كنيد                                                                                                

شكل 2-133

شكل 2-134

شكل 2-135
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 سر سيلندر و ميل سوپاپ  
  

1- تايپيت  2- خار سوپاپ  3- واشر نشيمنگاه سوپاپ  4- فنر  5- كاسه نمد سوپاپ هوا  6- نشيمنگاه زير سوپاپ 
هوا  7-  گيت سوپاپ هوا   

8- ميل سوپاپ دود  9- ميل سوپاپ هوا  10- سوپاپ دود   11- سوپاپ هوا   12- گيت سوپاپ دود   13- كاسه 
نمد سوپاپ دود
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باز كردن
1. كابل هاى باطرى را جدا و باطرى را بر داريد

2- آب رادياتور را تخليه نمائيد
3- مانيفولد هوا را باز كنيد

4- سيم هارا باز كنيد
5- شلنگ هاى زير را باز كنيد

*  شلنگ خأل را از مانيفولد هوا جدا نمائيد
 * شلنگPCV را از مانيفولد هوا و دريچه گاز جدا نمائيد

* شلنگ بلند تهويه را از كاور سر سيلندر جدا نمائيد
6. مانيفولد هوا و دود را باز نمائيد .  

7.كوئل جرقه و درپوش سر سيلندر را باز نمائيد 
8. متعلقات تايم را باز نمائيد

9. 19 عدد پيچ كپه هاى ياتاقان را به ترتيب نشان داده شده در شكل 137-2 باز نموده و كپه هاى ياتاقان را برداريد

10- ميل سوپاپ دود را به گيره ببنديد وپيچ و دنده تايم سر ميل سوپاپ را باز نمائيد .  شكل 138- 2   

11- ميل سوپاپ هوا را به گيره ببنديد وپيچ و دنده تايم سر ميل سوپاپ را باز نمائيد .  شكل 139 - 2  

شكل 2-137

شكل 2-138

شكل 2-139
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12. بر طبق شكل  140- 2 و به ترتيب  پيچ هاى سر سيلندر را باز كنيد

13. چنانچه قطعات ديگرى در كنار سر سيلند هستند كه بايد جابجا و يا باز شوند جدا نمائيد .
14. سر سيلندر را باز كنيد

15. براى در آوردن آب بند و واشر آن از ابزار مناسب استفاده نمائيد  شكل 2-141

16. تايپيت سوپاپ را از سر سيلندر جدا نمائيد .  شكل 2-142

17. سر سيلندر را روى تخته چوبى قرار دهيد
18.  از ابزار فنر جمع كن براى درآوردن خار هاى سوپاپ استفاده نمائيد . شكل 2-143

شكل 2-140

شكل 2-141

شكل 2-142

شكل 2-143
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19. واشر نشيمنگاه سوپاپ و فنر را را در آوريد
20. كاسه نمد سوپاپ را با ابزار گيره اى در آوريد .  شكل  2-144

توجــه :  وقتى كه كاسه نمدى در آورده شود ؛ ديگر قابل استفاده مجدد نيست
21.  براى در آوردن پايه نشيمنگاه زيرين سوپاپ از نازل  فشار باد و آهن ربا طبق شكل  145-2 استفاده نمائيد

22. از انبر قفلى براى در آوردن 8 عدد پيچ دو سر رزوه مطابق شكل  146-2 استفاده نمائيد 

بازديـد

سر سيلندر
رسوبات كربنى در محفظه احتراق را پاك كنيد

توجــه :  هرگز رسوبات درون محفظه احتراق را با اشياء تيز و برنده نخراشيد و تميز نكنيد . دقت داشته باشيد كه 
همين احتياط را بايد در مورد تميز كارى سوپاپ ها و سيت سوپاپ وازاين قبيل  بنمائيد .

1. صاف بودن سطح سر سيلندر
از يك خط كش و يا ابزار دقيق  يك فيلر براى اندازه گيرى سطح سر سيلندر استفاده نمائيد .

حد اكثر مجــاز: 
سطوح اتصال  0/05  ميليمتر
سمت ورودى 10/ 0   ميليمتر
سمت خروجى 0/10   ميليمتر

شكل 2-144

شكل 2-145

شكل 2-146
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چنانچه اندازه از حد مجاز بيشتر است سر سيلندر را تعويض نمائيد .  شكل2-147

2. بازديد ترك
از رنگ مخصوص ترك يابى براى چك كردن ترك سر سيلندر , محفظه احتراق و سيت هاى سوپاپ استفاده نمائيد . 

شكل 2-148

3. عرض سطح تماس سوپاپ
يك اليه نازك رنگ در روى سيت سوپاپ اعمال نمائيد و سوپاپ مربوط به سيت را توسط ابزار آب بندى سوپاپ در 

محل سيت بچرخانيد
عالمتى كه بر جاى مى ماند بايد يك دايره كامل را ايجاد كرده باشد   شكل 2-149

عالمت بجاى مانده بايد يك دايه كامل را تشكيل دهد و عرض سطح تماس بايد منطبق  برجدول 19- 2 باشد  
جدول 150- 2

شكل 2-147

شكل 2-148

شكل 2-149
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شكل 2-150

جدول 19-2

عرض سطح تماس سوپاپ
سوپاپ ورودى

1/4 ~ 1/0 ميليمتر
سوپاپ خروجى

 

4. تعمير و نگهدارى سيت سوپاپ
چنانچه عالمت ايجاد شده توسط سيت سوپاپ  غير يكنواخت و يا عرض تماس از حد مجاز خارج باشد . دوباره آب 

بندى و پوليش نمائيد و در صورت لزوم سيت را تعويض نمائيد
سيت سوپاپ ورودى : در دوبار بايد آب بندى شود( تراش داده شود) يكبار براى زاويه 15 درجه و بار دوم براى 45 

درجه . عرض سطح تماس در مرحله دوم حاصل مى شود  شكل 2-151 
عرض سطح تماس سيت سوپاپ ورودى  1/4  تا 1  ميليمتر
عرض سطح تماس سيت سوپاپ خروجى  1/4  تا 1  ميليمتر

آب بندى سوپاپ  :  طبق روش معمول آب بندى سوپاپ ابتدا بايد از روغن سنباده زبر و بعد از نوع نرم آن براى آب 
بندى استفاده كرد .

5. بازديد ميل سوپاپ :
1) ميل سوپاپ را بر روى پايه  شكل  7  بگذاريد و دوپهن شدگى محورى آن را چك كنيد  شكل2-152 

حد اكثر دوپهن شدگى محورى     0/03 ميليمتر
چنانچه اى اندازه از مقدار داده شده بيشتر باشد  بايد ميل سوپاپ عوض شود

شكل 2-151

شكل 2-152

nasicoelec.ir
www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



راهنماى تعميرات ليفان 620 93

2) چك كردن زاويه بادامك 
با استفاده از ميكرومتر ارتفاع زاويه بادامك را اندازه بگيريد

استاندارد ارتفاع زاويه بادامك 
ورودى :  44/268  تا 44/168  ميليمتر
خروجى : 43/805  تا 43/705  ميليمتر

چنانچه ارتفاع زاويه بادامك از دامنه مجاز مشخص شده خارج شده باشد  ميل سوپاپ را تعويض نمائيد. شكل 153- 2

3) چك كردن اندازه قطر ياتاقان اصلى ميل سوپاپ شكل2-154
ياتاقان و كپه باالئى آن را جهت سائيدگى و هر گونه صدمه ديدگى چك كنيد ودر صورت مشاهده موارد غير طبيعى 

ميل سوپاپ , كپه ياتاقان باال و يا سر سيلندر را تعويض نمائيد
با استفاده از ميكرومتر قطر شفت را اندازه گيرى نمائيد طبق شكل د 2-154

خروجــى شماره 1   24/965   تا 24/949  ميليمتر
بقيــه :  22/965  تا  22/949  ميليمتر  

چنانچه اندازه از دامنه مشخص شده خارج شده باشد  ضخامت فيلم روغن ( اليه روغن ) را اندازه گيرى نمائيد

4) خالصى طولى ميل بادامك
ميل سوپاپ هوا و دود را نصب نمائيد 

ساعت اندازه گيرى را طبق شكل 155-2 نصب كنيد و ميل سوپاپ را به عقب و جلو بكشيد و خالصى طولى را چك 
كنيد 

خالصى محورى استاندارد  0/095   تا 0/040  ميليمتر
حد اكثر خالصى طولى  0/011 ميليمتر

چنانچه خالصى طولى از حد اكثرمجاز تجاوز نمايد سرسيلندررا تعويض نمائيد و در صورت خراشيدگى ميل سوپاپ را 
هم تعويض نمائيد .

شكل 155-2

شكل 2-153

شكل 2-154

شكل 2-155
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6. بازديد تايپيت سوپاپ
با استفاده از ميكرومتر قطر تايپيت را اندازه گيرى نمائيد  مطابق شكل 2-156

ضخامت تايپيت 976/ 30  اال 966/ 30  ميليمتر  

7. اندازه گيرى اليه روغن تايپيت 
با استفاده از ميكرومتر داخلى ( ساعت اندازه گير قطر داخلى ) قطر حفره تايپيت در روى سر سيلندر را اندازه گيرى 

نمائيد  شكل 2-157
قطر حفره تايپيت   31/025  اال  31  ميليمتر 

اندازه اليه روغن  =  قطر حفره تايپيت روى سر سيلندر  منهاى قطر تايپيت
اندازه اليه استاندارد روغن  0/059  تا 0/024  ميليمتر 

حد اكثر ضخامت اليه روغن  :  0/079  ميليمتر
چنانچه اندازه اليه روغن بيشتر از حد مجاز باشد تايپيت را عوض نمائيد

8. چك كردن فنر سوپاپ
1) با استفاده از كوليس طول فنر را در حالت آزاد اندازه گيرى نمائيد  طبق شكل 158- 2

طول فنر آزاد : 43/40  ميليمتر

2) با استفاده از يك توان سنج ( داينامومتــر) حالت ارتجاعى فنررا در موقعيت ايستاده عمودى فشرده شده اندازه 
گيرى نمائيد  

نيروى ارتجاعى نصب   169  تا 153  نيوتن (33/88) ميليمتر
حد اكثر نيروى  عملكرد ارتجاعى    370/7  تا 335/3  نيوتن (  24/1 ميليمتر )

چنانچه نيروى ارتجاعى نصب از دامنه داده شده خارج شده باشد فنر بايد تعويض 
گردد

شكل 2-156

شكل 2-157

شكل 2-159
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3) حالت عمود بودن فنر ( تست انحراف ) ( كج تابى )
با استفاده از يك لبه و ديواره صاف حالت عمود بودن فنر را چك كنيد ( از پائين تا لبه  باال) طبق شكل  2-160

چنانچه  انحراف از حد ماكزيمم گذشته باشد  فنر بايد تعويض گردد
حد اكثر انحراف  :  1/6  ميليمتر

حد اكثر زاويه انحراف :  2 درجــه

9. چك كردن سوپاپ
سوپاپ را از تمام رسوب هاى كربن تميز نمائيد و خوردگى وتغيير شكل دادن يا هر صدمه ديگر را چك كنيد و در 

صورت لزوم تعويض نمائيد 
1) ضخامت لبه سوپاپ را اندازه گيرى نمائيد  شكل  161- 2  

ضخامت استاندارد  1 ميليمتر  
حد اقل ضخامت  0/7 ميليمتر 

چنانچه ضخامت زير اندازه حد اقل است سوپاپ را تعويض نمائيد

2) با استفاده از ارتفاع سنج طول كامل سوپاپ را اندازه گيرى نمائيد  شكل 2-162  
اندازه طول استاندارد :  سوپلپ هوا  88/65 ميليمتر   و سوپاپ دود   88/69 ميليمتر

حد اقل طول  : سوپاپ هوا 88/35  ميليمتر و سوپاپ دود 88/39  ميليمتر
چنانچه طول كامل سوپاپ كمتر از حد اقل اندازه داده شده باشد سوپاپ را بايد تعويض نمود

3) قطر ساق سوپاپ را با ميكرومتر طبق شكل 163- 2 اندازه گيرى نمائيد
قطر ساق سوپاپ :

سوپاپ ورودى  5/485  تا 5/470  ميليمتر
سوپاپ دود  5/480  تا 5/465  ميليمتر

شكل 2-160

شكل 2-161

شكل 2-163
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10. اندازه گيرى ضخامت اليه روغن گيت سوپاپ
با استفاده از ميكرومتر اندازه گير داخلى قطر داخلى گيت سوپاپ را اندازه گيرى نمائيد   طبق شكل 164- 2

اندازه قطر داخلى گيت سوپاپ  :  5/530  ~ 5/510  ميليمتر 

*   اندازه اليه روغن در گيت سوپاپ  =  اندازه قطر داخلى گيت سوپاپ  منهاى قطر ساق سوپاپ
اندازه اليه روغن استاندارد :

سوپاپ هوا  0/060 تا 0/025  ميليمتر  
سوپاپ دود  0/065  تا 0/030  ميليمتر

حد اكثر مجاز اليه روغن  :
سوپاپ هوا : 0/08  ميليمتر
سوپاپ دود  : 0/10  ميليمتر

چنانچه اندازه از حد مجاز تجاوز كند سوپاپ و گيت سوپاپ را بايد تعويض نمائيد .
11. گيت سوپاپ

1) سر سيلندر را بين 80  تا 100 در جه گرم نمائيد  طبق شكل  2-165

2) سر سيلند را روى پايه تخته اى قرار دهيد 
3)  با استفاده از ابزار مخصوص گيت سوپاپ را در آوريد  شكل   2-166

شكل 2-160

شكل 2-166

شكل 2-165

شكل 2-164
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توجه : 
وقتى كه گيت سوپاپ در آورده شد ديگر قابل استفاده نيست

يگ گيت سوپاپ بلند تر انتخاب و نصب ذنمائيد
4) از ابزار مخصوص براى اندازه گرفتن  قطر داخلى  حفره مقر گيت سوپاپ استفاده نمائيد  شكل  167-2

قطر داخلى  10/306  تا 10/285  ميليمتر

چنانچه اندازه قطر داخلى سوراخ گيت سوپاپ بيشتر از حد بدست آمده باشد مرحله استفاده از گيت بزرگتر را اعمال 
نمائيد . 

اندازه    10/350  تا 10/335  ميليمتر    (به جدول  20-2 ) مراجعه نمائيد 
جدول 2-20

قطر داخلى گيت سوپاپ قطر گيت سوپاپ

10/306 ~ 10/285 ميليمتراستاندارد

10/356 ~ 10/335 ميليمتراُور سايز 0.05

نصب
1) سر سيلندر را بين 80  تا 100 در جه گرم نمائيد  

2) سر سيلندر را طبق شكل 166-2 بر روى پايه تخته اى قرار دهيد 
3) سوراخ گيت را براى تميز كردن از لبه هاى تيز توسط ابزار برقو بزنيد( برقو شماره 11 ميليمتر) 

4) توسط ابزار مخصوص گيت جديد سوپاپ را در داخل سوراخ گيت پرس نماييد تا آنجا كه ابزار به سطح سر سيلندر 
برسد.

عمق پرس كردن گيت  9/1  تا 8/7  ميليمتر است 
5) با استفاده از ابزار و برقو  5/5  ميليمتر سوراخ داخلى گيت را برقو بزنيد تا به اندازه استاندارد اليه روغن  برسد . 

شكل  168- 2
مقدار استاندارد اليه روغن  :
اندازه اليه روغن استاندارد :

سوپاپ هوا  0/060 تا 0/025  ميليمتر  
سوپاپ دود  0/065  تا 0/030  ميليمتر 

شكل 2-167

شكل 2-168

nasicoelec.ir
www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



98

راهنماى تعميرات ليفان 620 راهنماى تعميرات ليفان 620     98

6. نصب كاسه نمد روغن
داخل  كاسه نمد را با روغن موتور ُپر نمائيد شافت ابزار را هم به روغن آغشته كنيد كاسه نمد را روى شافت ابزار نصب 

نمائيد و آنرا روى گيت سوپاپ نصب كنيد  شكل 169- 2
        

توجــه : 
* رنگ كاسه نمد سوپاپ هوا خاكسترى   و رنگ كاسه نمد  سوپاپ دود سياه مى باشد .
* چنانچه   كاسه نمدى از روى سوپاپ خارج شود نبايد دوباره مورد استفاده قرار گيرد .  

* هنگام نصب كاسه نمد ها برحسب مورد از ابزار و تحت فشار پرس استفاده نمائيد هرگر با چكش هيچ كاسه نمدى 
را جا نزنيد 

7. فنر سوپاپ را روى سر سيلندر نصب نمائيد  
8. نصب فنــر

1) سرسيلندر را روى پايه چوبى قرار دهيد
2) سوپاپ , فنر سوپاپ و نشيمنگاه سوپاپ را نصب نمائيد .

3) با استفاده از فنر جمع كن فنر سوپاپ را جمع كرده و خار سوپاپ را در شيار  
مقر خار قرار دهيد   شكل  2-143

4)  طبق شكل  171 - 2 بعداز نصب خار سوپاپ با چكش پالستيكى ضربه 
ماليمى بر روى سوپاپ بزنيد تا ازدرست  جا بودن خار مطمئن شويد

شكل 2-169

رنگ خاكسترىرنگ سياه

كاسه نمد سوپاپ 
خروجى

كاسه نمد سوپاپ 
ورودى

شكل 2-170

شكل 2-171
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توجــه :   دقت نمائيد كه سطح ساق ولبه سوپاپ صدمه نبيند . 
9. تايپيت سوپاپ را نصب نمائيد 

1) يك اليه نازك روغن روى سطح تاپيت اعمال كنيد .
2) تايپيت را روى سر سيلندر نصب نمائيد  شكل 2-142

10. آب بندهاى روى سر سيلندر را نصب نمائيد شكل 2-141

از بوش شش گوش آب بند براى بستن مسير آب روى سر سيلندر استفاده نمائيد 
گشتاور  44 نيوتن متــر

11. واشر سر سيلندر نو را روى بلوك سيلندر قرار دهيد  شكل 172- 2
توجـــه داشته باشيد كه سطحى كه داراى نوشته و عالمت است بايد باال قرار بگيرد

12.نصب مجموعه سر سيلندر  شكل  2-173

1) سر سيلندر را روى واشر سر سيلندر قرار دهيــد
2) مقدار خيلى كمى روغن روى رزوه پيچ هاى سر سيلندر بماليد

3) پيچ هاى سر سيلندر را طبق ترتيبى كه در شكل  174-2 نشان داده شده است ببنديد
*   گشتاور  :  اولين مرحله  49 نيوتن متر   و مرحله دوم 90 نيوتن متر

شكل 2-172

شكل 2-173

شكل 2-174
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13. دنده تايم ميل سوپاپ هوا را نصب نمائيــد

1) پين موقعيت دنده تايم ميل سوپاپ هوا را در شيار دنده تايم قرار دهيــد
2) پيچ وسط دنده تايم هوا را ببنديد و يك اليه نازك روغن روى رزوه پيچ  بماليد . شكل  2-175 

*  گشتاور  60  نيوتن متــر

14. ميل سوپاپ دود را به گيره ببنديد و پيچ دنده تايم را سفت نمائيد  شكل 2-176

15. نصب ميــل سوپاپ ها
1) ميل سوپاپ ها را به ترتيب روى سر سيلندر قرار دهيد و قدرى روغن  بر روى گردن ميل سوپاپ ( پايه اصلى ) 

بماليد
2) طبق شكل  177-2 جهت و زاويه اولين سيلندر را در روى ميل سوپاپ هوا و دود در نظر داشته باشيــد  

3) عالمت جلو و ترتيب بستن كپــه هاى ياتاقان ميل سوپاپ را 
مطابق شكل  2- 178 راعايت نمائيد

گشتــاور  : 13 نيوتن متــر                                                                                                                                    

شكل 2-175

شكل 2-176

شكل 2-177

شكل 2-178
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4) 3 عدد پيچ كپه ياتاقان اول را ببنديد و  23 نيوتن متر سفت نمائيد .
16. فاصله سوپاپ هاى هوا و دود را همانگونه كه در بخش هاى قبلى گفته شده فيلــر گيرى نمائيد

17. اجزاء تايم را نصب نمائيـــد
18. قالپاق سر سيلندر را همانگونه كه در بخش هاى قبلى گفته شده نصب نمائيد
19.مانيفولد هوا ودود را همانطور كه در قسمت هاى قبلى ذكر شده نصب نمائيد  

20. تسمه پمپ آب (واتر پمپ) و دينــام را تنظيم نمائيد 
21.آب را به سيستم اضافه نمائيـد و سيستم را هواگيرى نمائيد

22. باطرى را نصب و كابل هاى مثبت ومنفى را ببنديد .

پيستون , رينگ پيستون , شاتون و وميل لنگ

شكل 179- 2  پيستون , رينگ پيستون , شاتون و ميل لنگ

1- رينگ پيستون باال  2- رينگ پيستون وسط  3- رينگ  روغنى پيستون  4- پيستون  5- خار گژن پين  6- گژن پين   7- بوش سر كوچك شاتون 
( بوش گژن پين)  8- دسته شاتون   9- ياتاقان شاتون ( ياتاقان متحرك )  10- ياتاقان ثابت باال  11-بفل ياتاقان  12-  خار نيم دايره اى 13- ميل لنگ 

14- ياتاقان ثابت پائين  15-  پين موقعيت دهنده كپه شاتون  16- كپه شاتون   17- پيچ شاتون   18-  كاسه نمد عقب ميل لنگ
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باز كردن  و باز ديد 
1. سرسيلندر را از روى بلوك سيلندر آنطور كه در بخش هاى گذشته گفته شده باز كنيد 

2- روغن موتور را خالى نمائيد
3. كارتل و صافى روغن را آنطور كه در بخش هاى گذشته گفته شده باز كنيد 

4.روى پيستون ها را با سيلندر مربوطه و جهت يك عالمت رنگى بگذاريد
5.پيچ تخليه آب در روى بلوك سيلندر را باز كرده وبلوك را قدرى كج نمائيد تا بقيه آب تخليه شود  شكل 2-180

6. شاتون رادر روى ميل لنگ به عقب و جلو حركت دهيد و خالصى طولى را با ميكرومتراندازه گيرى نمائيد
خالصى طولى استاندارد  :  0/34  تا 0/16  ميليمتر                                                                                             

حد اكثر خالصى طولى :  0/34 ميليمتر
چنانچه خالصى محورى بيشتر از حد باشد بايد شاتون را تعويض نمود

7. عالمت روى شاتون وكپه ياتاقان متحرك شاتون را براى نصب صحيح چك كنيد . شكل 2-182 

8. پيچ كپه ياتاقان شاتون را باز كنيد  شكل   183-2

شكل 2-180

شكل 2-181

شكل 2-182

شكل 2-183
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9. كپه ياتاقان شاتون و ياتاقان را تميز نمائيد
10. شاتون وكپه وياتاقان را چك كنيد كه هيچ گونه سائيدگى وخراش و تغيير رنگ نداشته باشد . در صورت امكان 

تعمير نمائيد و در صورت لزوم تعويض نمائيــد . 
11. چك كردن اليه روغن  طبق شكل  2-185

1) بين كپه ياتاقان شاتون و ژورنال ميل لنگ يك گيج پالستيكى قرار دهيد و پيچ هاى شاتون را با تركمتـــر به 
مقدار 50 نيوتن متر سفت نمائيد مطابق شكل  184- 2

3) اثر شاتون و ميل لنگ را بر گيج پالستيكى چك كنيد   شكل 2-185

4) كپه شاتون را باز كنيد
5) اليه روغن را در  عريض ترين نقطه گيج پالستيكى ( آن قسمت كه پهن تر شده است ) اندازه گيرى نمائيد .

اندازه استاندارد اليه روغن : 0/054  تا 0/030  ميليمتر است
حداكثر اليه روغن  :  0/08  ميليمتر

در صورتى كه  اندازه اليه از حداكثر داده شده تجاوز نمايد  بايد ياتاقان تعويض گردد
چنانچه الزم است پوليش نمائيد و در صورت لزوم ميل لنگ را تعويض نمائيد

شكل 2-184

شكل 2-185

شكل 2-187
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جدول 2-21

شماره عالمت 

123شاتون

121212ميل لنگ

122334ياتاقان 

 ضخامت وسط ديواره ياتاقان استاندارد  شكل  2-189
عالمت شماره ”1“  ( 1/485  تا  1/481  ميليمتر )
عالمت شماره ”2“  ( 1/489  تا  1/485  ميليمتر )
عالمت شماره ”3“  ( 1/493  تا  1/489  ميليمتر )
عالمت شماره ”4“  ( 1/497  تا  1/493  ميليمتر )

شكل 2-188

شكل 2-189
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6) گيچ پالستيكى را در آوريد
12. مجموعه پيستون و شاتون را در آوريد

1)  مطابق شكل 190-2 رسوبات روى بلوك سيلندر را توسط ابزار مناسب تميز نمائيد

2) از ناحيه باالى سيلندر مجموعه پيستون وشاتون را بيرون بكشيد . شكل 2-191
توجـــه :

* تمام متعلقات مربوط به هر شاتون و كپه وياتاقان را با هم نگهدارى نمائيد .
* پيستون وشاتون را در رديف وترتيب صحيح  كنار هم قرار بدهيد .

13. در آوردن ياتاقان شاتون :
1) ياتاقان را از روى  كپه شاتون جدا نمائيد . شكل   2-192

2) ياتاقان روى  شاتون را هم جدا نمائيــد . شكل 2-193

شكل 2-190

شكل 2-191

شكل 2-192

شكل2-193
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14. در آوردن رينگ هاى پيستون 
1) دو عدد رينگ كمپرس را توسط رينگ باز كن از روى پيستون خارج نمائيد  شكل 2-194

2) رينگ روغنى را هم در بياوريد
توجــه : 

* رينگ هاى پيستون را به ترتيب قرار گرفتن بر روى پيستون و جهت باال و پائين نگهدارى نمائيد 
15. در آوردن خارگژن پين و گژن پين 

1) از ابزار براى در آوردن خار هاى گژن پين استفاده نمائيد . شكل 2-195

2) پيستون را روى يك قطعه مسى قرار بدهيد وبا چكش پالستيكى ويك ميله برنجى گژن پين را خارج نمائيد  شكل  
2-196

 توجــه : 
*  شاتون , پيستون و گژن پين يك مجموعه را تشكيل مى دهند . 

*  پيستون , گژن پين , رينگ ها و ياطاقان هار ابه ترتيب ودر كنار هم نگهدارى نمائى .

16. ميــل لنگ را در آوريد
1)  ده عدد پيچ هاى  اتصال بدنه باال و پائين  ميل لنگ را همانند شكل  باز نمائيد   شكل  2-197

شكل 2-194

شكل 2-195

شكل 2-196

شكل 2-197
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2) پيچ  هاى  كپه  ياتاقان هاى ثابت ميل لنگ را به ترتيب نشان داده شده در شكل  198- 2 باز كنيد ..

3) با استفاده از پيچ گوشتى بدنه باال را ( بدون اينكه به سطح ولبه ها و ياتاقان صدمه وارد نمايد ) از بدنه پائين جدا 
نمائيد  شكل  2-199

توجـــه :   دقت نمائيد كه لبه بدنه  پائين  و بدنه باال و سطوح ياتاقان صدمه نبينند . 

4)  ميل لنگ را از محفظه بلوك بدنه باال جدا نمائيد  شكل 2-200

17. براى اندازه گيرى خالصى طولى ميل لنگ توسط يك پيچ گوشتى تخت ميل لنگ را به جلو و عقب ُهل دهيد و 
خالصى را بوسيله ميكرومتر ساعتى اندازه گيرى نمائيد شكل  2-201

خالصى طولى استاندارد :  0/30  تا 0/04  ميليمتر ميباشد
حد اكثر خالصى طولى :  0/30  ميليمتر

چنانچه اندازه خالصى طولى از حد تجاوز نمايد تمام سرى بغل ياطاقان بايد تعويض گردند .
ضخامت بغل ياطاقان   2/48  تا 2/43  ميليمتر 

شكل 2-198

شكل 2-199

شكل 2-200

شكل 2-201
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18 . بغل ياطاقان ميل لنگ را بر داريد
دو عدد واشر هاى فشار را از روى بدنه باال جدا نمائيد . 

19. ياتاقان هاى باال و پائين ميل لنگ را در آوريد  
1)  5 عدد ياتاقان هاى باالئى را از بدنه باالئى ميل لنگ  در آوريد  .  

توجه :  ياتاقان هاى باالئى ميل لنگ را به ترتيب و در كنار هم بچينيد  طبق شكل 2-203

2)  5 عدد ياتاقان هاى پائين را از بدنه پائينى  مبل لنگ در آوريد .  شكل  204 -2
توجه :  ياتاقان هاى پائينى ميل لنگ را به ترتيب و در كنارهم بچينيد  

20. پيچ هاى دو سر رزوه را خارج نمائيد
8 عدد پيچ هاى دوسر رزوه را طبق  شكل 205-2  باز نمائيد

21. سطح باالئى بدنه باالئى را تميز نمائيد وتاب سطح را اندازه گيرى نمائيد .
1) توسط  شابر واشر سر سيلندر قبلى  چسبيده شده روى سطح باال را بتراشيد و تميز نمائيد

شكل 2-202

شكل 2-205

شكل 2-204

شكل 2-203
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2) سطح را با برس نرم و مواد تميز كننده تميز نمائيد
3) توسط يك خط كش دقيق و فيلــر تاب سطح بلوك سيلندر را  طبق شكل 206-2  اندازه گيرى نمائيد  

* حد اكثر تاب مجاز   0/05  ميليمتــر
* چنانچه انحراف سطح سيلندر از حد مجاز تجاوز نمايد بايد بلوك سيلندر تعويض شود . 

22. اندازه گيرى حفره سيلندر
طبق شكل   207- 2  اندازه گيرى نمائيد1(C,B,A) ) اندازه حفره سيلندررا توسط ميكرومتر داخلى در سه نقطه فشار  

قطر استاندارد  :  79/13  تا 79  ميليمتر
2) اختالف بين  مقدارحداكثر و حد اقل   6 اندازه را محاسبه نمائيد  چنانچه نتيجه از حد اكثر تجاوز نمايد بايد بلوك 

سيلندر  تعويض شود . 

23. چك كردن پيستون
1) چك كردن قطر پيستون

قطر پيستون را در زاويه صحيح و از باال در مركز گژن پين توسط ميكرومتـر اندازه گيرى نمائيد شكل  2-208 
 قطــر پيستون  :   استاندارد     78/935    تا 78/925  ميليمتر

شكل 2-206

شكل 2-207
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2)  اندازه گيرى اليه روغن پيستون
ضخامت اليه روغن =  اندازه حفره سيلندر منهاى اندازه قطر پيستون 

اندازه استاندارد اليه روغن   :  0/085  تا0/065 ميليمتر
* حد اكثر مجاز اليه روغن  :   0/085  ميليمتــر

* چنانچه اليه روغن از حد مجاز بيشتر باشد بايستى هر 4 پيستون را تعويض و حفره سيلندر را برقو زده شود . ودر 
صورت لزوم بلوك سيلندر را نيز تعويض نمائيــد  

توجــه  : براى بلوك سيلندر نو  : پيستون را بر اساس تناسب قطر حفره سيلندر و قطر پيستون انتخاب نمائيد و 
عالمت بگذاريد . 

24. ضخامت اليه روغن گژن پين را اندازه گيرى نمائيد . 
1) اندازه قطر داخلى مقر گژن پين در روى پيستون را طبق شكل  209-2  و جدول  22-2  اندازه گيرى نمائيد  

قطر حفره گژن پين   20/015   تا  20/006   ميليمتر 

جدول 22- 2

اندازه ( ميليمتر ) عالمت

20/009  تا 20/006 سفيــد

20/012  تا 20/009 سبــز

20/015  تا 20/012 زرد

2) قطر گژن پين را توسط ميكرومتراندازه گيرى نمائيد  شكل 210-
2 و جدول  2-23

قطر گژن پين :013/ 20  تا 20/004   ميليمتر

شكل 2-208

شكل 2-209

شكل 2-210
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جدول 2-23

اندازه ( ميليمتر ) عالمت

20/007  تا 20/004 A

20/010  تا 20/007 B

20/013  تا 20/010 C

3) اندازه قطر داخلى سر كوچك شاتون را بگيريد  جدول 24-2  و شكل  2-211  
اندازه قطر سر كوچك شاتون  20/021  تا 20/012  ميليمتر

جدول 2-24

اندازه ( ميليمتر ) عالمت

20/015  تا 20/012 A

20/018  تا 20/015  ‹ B

20/021  تا 20/018  ‹ C

 شكل 2-211

4) ضخامت اليه روغن  = اندازه قطر داخلى  مقر گژن پين در روى پيستون منهاى اندازه قطر  گژن پين 
اندازه استاندارد اليه روغن   0/011  تا 0/002  ميليمتر

حد اكثر مجاز اليه روغن  0/011  ميليمتر
چنانچه اندازه اليه روغن از حد مجاز تجاوز نمايد . بايد گژن پين ودر صورت لزوم پيستون را تعويض نمود

5)  ضخامت اليه روغن  =  قطر داخلى سر كوچك شاتون  منهاى قطر گژن پين
اندازه استاندارد اليه روغن   0/017  تا 0/001  ميليمتر

حد اكثر مجاز اليه روغن  0/017  ميليمتر

شكل 2-211
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چنانچه اندازه اليه روغن از حد مجاز تجاوز نمايد . بايد شاتون و در صورت لزوم پيستون را تعويض نمود
 شكل 2-212

25. اندازه گيرى خالصى رينگ پيستون
1) خالصى رينگ نو را در شيار رينگ روى پيستون با فيلر اندازه گيرى نمائيد  شكل  2-213

خالصى شيار  رينگ :
رينگ اول  0/08 تا  0/03  ميليمتر
رينگ دوم  0/07  تا 0/03  ميليمتر

2) چنانچه خالصى از حد اكثر تجاوز كند بايد پيستون تعويض گردد .
26. چك كردن دهانه رينگ

1) مطابق شكل پيستون را داخل حفره سيلندر قرار دهيد
2)پيستون را تا بيشتر از حد كورس حركت رينگ طبق شكل  214-2 داخل حفره سيلندر قرار دهيد

شكل 2-212

شكل 2-213

شكل 2-214
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3) دهانه رينگ را توسط فيلر و طبق شكل  215-2 اندازه بزنيد

اندازه استاندارد :
دهانه رينگ اول :   0/35  تا 0/20  ميليمتر                                                                                                 
دهانه رينگ دوم :   0/55  تا 0/40  ميليمتر                                                                                                 

دهانه رينگ روغنى  :   0/70  تا 0/20  ميليمتر

حد اكثر مجاز :
رينگ اول كمپرس : 1/05  ميليمتــر                                                                           
رينگ اول كمپرس : 1/20  ميليمتــر                                                                           

رينگ روغنى : 1/10  ميليمتــر                                                                          
چنانچه اندازه دهانه از حد اكثر مجاز تجاوز نمايد  رينگ پيستون بايد تعويض شود و در صورتيكه باز اندازه دهانه از حد 

اكثر بيشتر باشد بايد سيلندرها برقو بخورند  ويا بلوك سيلندر تعويض گردد
27.چك كردن شاتون

1) تاب شاتون را چك كنيد  مطابق شكل  2-216
حد اكثر تاب 0/05  هر 100 ميليمتر طول شاتون

چنانچه تاب از حداكثر تجاوز نمايد شاتون را تعويض نمائيد .

2) هم راستائى شاتون ( كج شدگى )را نسبت به محورسر شاتون و ضخامت گيج طبق شكل  217-2 اندازه گيرى 
نمائيد . 

حد اكثر كج شدگى  : 0/05  هر 100 ميليمتر طول شاتون
چنانچه كج شدگى از حد اكثر داده شده تجاوز نمايد  شلتون را تعويض نمائيد 

شكل 2-215

شكل 2-216
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28. چك كردن قطر پيچ شاتون
قطر پيچ هاى شاتون را مطابق شكل 218-2 اندازه گيرى نمائيد 

اندازه استاندارد  :  7/4  تا 7/3  ميليمتر
حد اقل قطر پيچ  :  7/2  ميليمتر

چنانچه قطر پيچ از اندازه حد اقل كمتر باشد بايد پيچ را تعويض نمود

29. اندازه گيرى انحراف محورى ميل لنگ
1) ميل لنگ را روى پايه 7 مانند بگذاريد

2) انحراف ژورنال ميانى را توسط ساعت اندازه گيرى  مطابق شكل  219-2 اندازه بزنيد
حد اكثر انحراف  0/03  ميليمتر

چنانچه  مقدار انحراف از حد اكثر بيشتر باشد ميل لنگ را تعويض نمائيد

3) اندازه قطر هر يك از ژورنال ها را توسط ميكرومتر بگيريد .
ژورنال  اصلى ( ثابت ) :

اندازه استاندارد : 48  تا  982/ 47  ميليمتر
چنانچه قطر ژورنال ثابت از اندازه استاندارد خارج است ضخامت اليه روغن را اندازه گيرى نمائيد و در صورت لزوم 

پوليش نمائيد و يا ميل لنگ را تعويض نمائيد
4) همانگونه كه در شكل 220-2 نشان داده شده است پخى  ژورنال هاى ثابت ومتحرك را اندازه گيرى نمائيد

حد اكثر انحراف از پخ  0/02  ميليمتر
چنانچه اندازه از حد اكثر  تجاوز كند بايد ميل لنگ تعويض گردد 

5) اندازه قطر ژورنال هاى متحرك ( ژورنال شاتون ) رابا ميكرومتر بگيريد

شكل 2-217

شكل 2-219

شكل 2-220
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اندازه قطر استاندارد ژورنال  شاتون  :  44  تا  43/992  ميليمتر
چنانچه اندازه در دامنه استاندارد نيست ضخامت اليه روغن را اندازه گيرى نمائيد . در صورت لزوم پوليش بزنيد ويا 

ميل لنگ را تعويض نمائيد
6) همانگونه كه در شكل 221-2 نشان داده شده است پخى هر يك از  ژورنال هاى متحرك را اندازه گيرى نمائيد

حد اكثر انحراف از پخ  0/02  ميليمتر
چنانچه اندازه از حد اكثر  تجاوز كند بايد ميل لنگ تعويض گردد

30. اندازه گيرى قطر پيچ كپه هاى ثابت  شكل  2-222
اندازه قطر استاندارد : 9  تا 8/8 ميليمتر
حد اقل  اندازه قطر پيچ  8/7 ميليمتــر

چنانچه اندازه قطر پيچ از حد اقل كمتر است  كليه پيچ هاى كپه هاى ياتاقان ثابت را تعويض نمائيد

31. چك كردن ضخامت اليه روغن ميل لنگ
1) تمام ژورنال ها و ياتاقان هارا تميز نمائيد

2) ميل لنگ را روى بدنه باالئى بلوك سيلندر سوار نمائيد
3) مطابق شكل  223- 2 يك گيچ پالستيكى در بين ژورنال اصلى ميل لنگ قرار دهيد

توجــه : دقت نمائيد كه ميل لنگ را نچرخانيد

4) بدنه پائين محفظه ميل لنگ را  همانگونه  كه در شكل 224-2 نشان داده شده نصب و ده عدد  پيچ هاى كپه 
هاى ثابت را به ترتيب  ذكر شده ببنديد 

گشتاور : در مرحله اول  40 نيوتن متر و در مرحله دوم 60 نيوتن متر

شكل 2-221

شكل 2-222

شكل 2-223
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5) ده عدد پيچ هاى اتصال بدنه پائين به بدنه باال را باز كنيد    شكل 2-225

6) پيچ هاى كپه هاى ثابت را طبق  شكل  226-2 در آوريد

7) اندازه ضخامت گيج پالستيكى را در پهن ترين نقطه بگيريد
اليه روغن استاندارد :  0/032  تا 0/014  ميليمتر
حد اكثر ضخامت اليه مجاز روغن  0/1 ميليمتر

توجـــه :
* در صورت تعويض بلوك سيلندر نو  اندازه استاندار ياتاقان بايد  0/032 تا 0/014 ميليمتر باشد

* چنانچه ضخامت اليه ازحد اكثر بگذرد بايد پوليش زد و يا ميل لنگ را تعويض نمود
* چنانچه از ياتاقان نو و استاندارد استفاده شود  با  ياتاقانى تعويض نمائيد كه داراى همان شماره باشد

* چنانچه شماره ياتاقانى غير مشخص باشد از شماره روى بلوك سيلندرو ميل لنگ استفاده نمائيد وبا جمع ويا تفريق 
كردن آن ها به نزديكترين اندازه ياتاقان برسيد و بعد ياتاقان را با همان شماره انتخاب نمائيد  5 ياتاقان استاندارد وجود 

دارد به  شكل 2 -227 و جدول 25-2 مراجعه نماييد.

شكل 2-224

شكل 2-225

شكل 2-226
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شكل 2-227

جدول  25- 2

شماره عالمت 

123بلوك سيلندر

123123123ميل لنگ

123234345ياتاقان متناسب

مثـــال :  3(شماره 3بلوك سيلندر) + 1(شماره 1 ميل لنگ) - 1  =  3  ياتاقان شماره 3
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جدول مرجع انتخاب  ياتاقان استاندارد

جدول 26- 2

ميليمترشماره عالمت

قطر داخلى 
ژورنال روى بلوك 

سيلندر

“1”
“2”
“3”

52/000 ~52/006
52006 ~ 52/012
52/012 ~ 52/018

قطر ژورنال ميل 
لنگ

“1”
“2”
“3”

47/994 ~ 48/000
47/988 ~ 47/994
47/982 ~ 47/998

ضخامت ياتاقان 
استاندارد

“1”
“2”
“3”
“4”
“5”

1/990 ~ 1/993
1/993 ~ 1/996
1/996 ~ 1/999
1/999 ~ 2/002
2/002 ~ 2/005

نصب
1. نصب پين هاى موقعيت دهنده

9 عدد پين موقعيت دهنده را توسط چكش پالستيكى روى بلوك نصب نمائيد  شكل  228-  2
كشش طولى استاندار :

A  : 5  ميليمتـر
B : 7/5  ميليمتر
شكل C 2-228 :  12 ميليمتر
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2. نصب بوش هاى حلقه اى
پنج عدد بوش موقعيت دهنده را با چكش پالستيكى  طبق شكل  229- 2  نصب نمائيد .

اندازه طول استاندارد :
A : 6 ميليمتر
B : 7 ميليمتر

C  :  10 ميليمتر

3. نصب پيچ هاى دو سر رزوه
پيچ هاى دو سر رزوه را با ابزار مخصوص ببنديد   طبق شكل   230-  2

     گشتــاور :A, C, D  9 نيوتن متر و در نقطه B 11 نيوتن متـر
و در نقطه B گشتاور 9 نيوتن متر

شكل 2-229

شكل 2-230
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4. نصب خار گژن پين
1) خار گژن پين را در يك طرف مقر پين در روى پيستون نصب نمائيد طبق شكل  231- 2 

توجــه :
* دهانه خار نگهدارنده گژن پين را  مقابل زبانه روى پيستون  همانند شكل  231-2  قرار 

2) عالمت جلوى پيستون را با عالمت شاتون  طبق شكل 2-232 در يك راستا قرار دهيد و گژن پين را نصب نمائيد 
.3) خار طرف ديگر گژن پين را با خار جمع كن نصب نمائيد  

توجـه : دهانه خار گژن پين را طبق شكل 232-  2 در مقابل عالمت روى پيستون قرار دهيد
5. نصب رينگ پيستون

1) با دست رينگ روغنى را نصب نمائيد
2) دوعدد رينگ كمپرس را توسط رينگ جمع كن و به ترتيب قرار گرفتن و با عالمت به طرف باال نصب نمائيد  

   

3) دهانه رينگ ها را طبق شكل و تحت زاويه نسبت به هم نصب نمائيد در 
حاليكه دهانه رينگ در راستاى گژن پين نباشد

       

شكل 2-231

شكل 2-232

شكل 2-234

شكل 2-235
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6. نصب ياتاقان
ياتاقان هاى ثابت را با توجــه  به مجراهاى روغن در جاى خود در روى بلوك سيلندر نصب نمائيد   شكل 2-236

توجه : بياد داشته باشيد كه هرگز در پشت ياتاقان و يا زير آن در روى بلوك سيلندر روغن نزنــيد  

2) نيمه دوم ياتاقان را در روى كپه بدنه پائينى نصب نمائيد و با توجه به قرار گرفتن صحيح  طبق شكل  2-237 
نصب نمائيد

توجه : بياد داشته باشيد كه هرگز در پشت ياتاقان و يا زير آن در روى سطح كپه روغن نزنــيد  

7. نصب ميل لنگ
1) 2 عدد بغل ياتاقان ژورنال شماره 3 را نصب نمائيد بطورى كه شيار روغن به طرف بيرون قرار گيرد  طبق شكل  

2  -238

2) يك اليه نازك روغن بر روى سطح ياتاقان بزنيد
3) مقدار خيلى كمى روغن هم به رزوه هاى پيچ هاى كپه هاى ياتاقان ها بماليد

4) ميل لنگ را در روى بدنه باالئى بلوك سيلندر در جاى خود قرار دهيد طبق شكل 2-239

شكل 2-236

شكل2-237

شكل2-238

شكل2-239
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8. بدنه پائينى محفظه ميل لنگ را نصب نمائيد 
1) به طور يكنواخت يك نوار به عرض  3  تا 2/5 ميليمتر چسب آب بندى را طبق شكل  240- 2 برروى سطح بلوك 

سيلندر اعمال نمائيد 
توجــه  :  * سعى كنيد كه هيچ نوع چربى و روغنى در روى سطحى كه بايد چسب آب بندى زده شود وجود نداشته 

باشد
* بدنه پائينى محفظه ميل لنگ را بعد ازاعمال چسب آب بندى بايد در مدت 3 دقيقه نصب نمائيد                       

2) همانگونه كه در شكل  241- 2 نشان داده شده است 10 عدد پيچ هاى كپه ياتاقان هاى اصلى را به ترتيب  سفت 
نمائيد .

گشتاور  : مرحله اول  40 نيوتن متر  و در مرحله دوم 60 نيوتن متر

 3) ده عدد پيچ هاى اتصال بدنه باال و پائين را طبق شكل  197-  2 نصب نمائيد
گشــتاور :  18  نيوتن متــر

9. ياتاقان هاى شاتون را نصب كنيد
1) دقت نمائيد كه برجستگى ياتاقان بايد در شيار روى بدنه شاتون قرار بگيرد 

2) ياتاقان هاى روى شاتون وروى كپه  را نصب نمائيد   مطابق شكل  242- 2 

توجــه : بياد داشته باشيد كه هرگز در پشت ياتاقان و يا زير آن در روى سطح كپه روغن نزنــيد  

شكل 2-240

شكل 2-242

شكل 2-241
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3) دقت نمائيد كه برجستگى ياتاقان بايد در شيار روى بدنه شاتون قرار بگيرد
4) ياتاقان هاى روى شاتون وروى كپه را نصب نمائيد و بياد داشته باشيد كه هرگز در پشت ياتاقان و يا زير آن در 

روى سطح كپه روغن نزنيد
10. نصب پيستون و اجزاء شاتون

1) يك اليه روغن موتور را در سطح حفره سيلندر , پيستون و ياتاقان هاى شاتون اعمال نمائيد
2) چك كنيد كه دهانه رينگ پيستون همانگونه كه طبق شكل  243- 2 نشان داده شده است نصب گرديده

3) با توجه به شماره و جهت پيستون ها رينگ ها را توسط رينگ جمع كن  جمع كرده وبه همراه شاتون در سيلندر 
مربوطه قرار دهيد

عالمت روى پيستون بطرف جلو  طبق شكل 2-244
نا خالصى روى سطوح شاتون را پاك كنيد و يك اليه نازك روغن روى سطح آن اعمال نمائيد و كپه شاتون را نصب 

نمائيد 

توجــه :  * دقت كنيد كه شماره هاى كپه هاى شاتون با شماره هاى رديف هم خوانى داشته باشد 
*  هنگام نصب كپه ياتاقان هميشه عالمت جلو به سمت جلوقرار گرفته  باشد                                                              

4) پيچ هاى كپه ياتاقان شاتون را ببنديد طبق شكل  245- 2  و به اندازه  50 نيوتن متر سفت نمائيد

دهنه رينگ باالى 
روغن

دهنه رينگ پايين 
روغن

عالمت 
طرف جلو 
قرار گرفتن 
پيستون

دهنه رينگ 
كمپرس دوم

دهنه رينگ 
كمپرس اول

شكل 2-243

شكل 2-244

شكل 2-245
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11. پيچ تخليه روغن را ببنديد
حدود دو سه دور چسب آب بندى را در وسط رزوه هاى پيچ تخليه بزنيد و در مدت كمتر از 3 دقيقه پيچ را ببنديد و به 

مقدار 23  نيوتن مترسفت نمائيــد
12. روش نصب هميشه بر عكس روند باز كردن است

13. فيلر سوپاپ هاى هوا و دود را چك كنيد
14. مطمئن شويد كه تمام قطعات باز شده دوباره بسته شده اند و در صورت نياز تعويض گرديده اند

15. طبق دستورالعمل ريختن روغن در موتور ؛ روغن را به مقدار الزم در موتور بريزيد
16. قطب منفى باطرى را وصل نمائيد

17. تمام اتصاالت را جهت نشتى آب , نشتى روغن و نشتى گاز چك نمائيد .
LFB479Q  جدول  گشتاور موتور

مقدار گشتاورقطـــــعه

23 نيوتن متر كپه شماره 1 ميل سوپاپ و سرسيلندر

13 نيوتن متربقيه شماره هاى شاتون و سر سيلندر

37 نيوتن مترمانيفولد اگزوز به سر سيلندر

18 نيوتن مترپيچ هاى عايق هاى حرارتى باال وپائين مانيفولد اگزوز

مرحله اول 40 نيوتن متر و در مرحله دوم 60 سرسيلندر به بلوك سيلندر
نيوتن متر

54 نيوتن مترپيچ دنده سر ميل سوپاپ دود

60 نيوتن مترVVT و ميل سوپاپ

60 نيوتن متركپه هاى ياتاقان ثابت

اول 49 نيوتن متر + مرحله دوم 88 نيوتن مترفاليويل به ميل لنگ

18 نيوتن مترسنسور ضربه  به بلوك سيلندر

38 نيوتن مترقالب بلند كردن موتور

30 نيوتن مترمانيفولد هوا به بدنه سيلندر

11 نيوتن متركوئل جرقه و قالپاق درب سوپاپ ها

 نيوتن متر69/29 پيچ ومهره سفت كن تسمه

138 نيوتن مترپولى ميل لنگ

30 نيوتن مترپيچ هاى شاسى

37 نيوتن مترپيچ استارت موتور
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52 نيوتن متردسته موتور سمت راست

50 نيوتن مترپيچ شاتون
پيچ هاى اتصال بدنه باال و پائين محفظه

18 نيوتن مترميل لنگ

19 نيوتن مترپيچ راهنماى متحرك زنجيرتايم

13 نيوتن مترپيچ راهنماى ثابت

11 نيوتن مترپيچ كاور سر سيلندر

20 نيوتن مترسنسور دماى آب ( فشنگى آب )

11 نيوتن مترمهره سفت كن زنجير

پيچ بلند 11 نيوتن متر وپيچ پمپ آب
پيچ كوتاه 9 نيوتن متر

پيچ 69 نيوتن مترتسمه سفت كن
و مهره  29 نيوتن متر

15 نيوتن مترهشدار فشار روغن موتور

 23 نيوتن متر و M8كاور درب موتور
بقيه 13 نيوتن متر 

30 نيوتن متردرپوش تخليه

11 نيوتن مترپيچ و مهره هاى دريچه گاز

11 نيوتن مترپيچ ريل سوخت

23 نيوتن مترصفحه مقاوم شده دريچه گاز

23 نيوتن مترآب بند كانال آب

23 نيوتن مترآب بند كانال روغن

پيچ هاى گير بكس
پيچ بلند 64نيوتن متر 

 پيچ متوسط 47 نيوتن متر 
 پيچ كوتاه 23 نيوتن متر 

پيچ بلند 54 نيوتن مترپيچ دينام
پيچ كوتاه 25 نيوتن متر

45 نيوتن مترپيچ پمپ هيدروليك فرمان

25 نيوتن مترپيچ كمپرسور باد

30 نيوتن مترپايه مانيفولد اگزوز
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قبل از انجام اقداماتى براى تشخيص مشكل بر اساس نشانه هاى موتور، در ابتدا بررسى هاى اوليه زير را انجام دهيد:
ECU .1 و MIL را براى شرايط غير طبيعى چك كنيد، (از انجام اين مرحله براى وسايل نقليه بدون  MIL صرف نظر 

كنيد).
2. مطمئن شويد كه هيچ مشكلى در سيستم ثبت نقص در دياگ وflash وجود ندارد .

3. اطالعات سرعت دور آرام را  بعد از گرم كردن سيستم كنترل الكترونيكى با دياگ جهت عملكرد نرمال بررسى كنيد.
4. نگرانى مصرف كننده را تاييد و محل دقيق عالمت مشكل را پيدا كنيد سپس، بررسى هاى ظاهرى زير را انجام دهيد :

1. اتصاالت كالف سيم ها به بدنه تميز و محكم باشند.
2. لوله خالء ترمز را چك كنيدكه داراى شكستگى و پيچيدگى نباشد و داراى اتصال صحيح باشد. لوله خالء ترمز را از لحاظ 

شكستگى, پيچيدگى و اتصال صحيح چك كنيد.
3. چك كنيد كه لوله مسدود نشده است و همچنين ساييدگى يا آسيب ديدگى در لوله ورودى وجود نداشته باشد.

4. آب بندى بين بدنه دريچه گاز و مينفولد ورودى  را از لحاظ  آسيب ديدگى بررسى كنيد.
5. سيم ولتاژ قوى سيستم جرقه زنى را از نظر ترك خوردگى، كهنگى و اتصال نادرست بررسى كنيد.

6. لوله ها و اتصال صحيح و شل نبودن اتصاالت را بررسى كنيد. از اتصال صحيح لوله ها و شل نبودن اتصاالت مطمئن 
شويد.

نكته مهم : درصورت وجود موارد فوق، اول مشكالت را بر طرف نمائيد در غير اين صورت مشكالت تشخيص نقص وتعمير و 
نگهدارى تحت تأثير عوامل زير خواهد بود.

كمك هاى  تشخيص:
1. مطمئن شويد كه هيچ كد نقصى مشاهده نشده است.

2. نگرانى مصرف كننده را تاييد كنيد.
3. هيچ عالمت غير عادى اى  پس از چك  كردن مراحل فوق يافت نشده باشد.

4. در خالل بازديد و تعمير و نگهدارى، تاثيراتى را كه فشار سيلندر، تايمينگ جرقه مكانيكى، وضعيت بنزين و غيره ميتوانند 
روى حفظ و نگهدارى سيستم داشته باشند را ناديده نگيريد.

ECU  .5 را تعويض كنيد و سپس اين تستها را انجام دهيد.
اگر مشكالت برطرف شدند، مشكل ايجاد شده از ECU مى باشد. اگر مشكل برطرف نشد، ECU اصلى را جايگزين، و 

مراحل تست را تكراركنيد.
اگر موتور قادر به حركت نباشد يا در ابتدا به آرامى حركت كند روشهاى تشخيص و بر طرف سازى نقص زير را اجرا كنيد .

جدول 1-51

فعاليت نتايج تست عملكرد رديف

مرحله بعدى بله ولتاژ بين دو ترمينال باترى را با يك مولتيمتر اندازه گيرى كنيد. آيا ولتاز در حدود 10 تا 12,5 
ولت مى باشد؟ 1

باترى را شارژ يا تعويض كنيد خير
مرحله بعدى بله

سوييچ را روى حالت روشن بگذاريد. ولتاز بين سوييچ و قطب مثبت باطرى را اندازه گيرى كنيد. 
آيا ولتاز بين 10 تا 12,5 ولت مى باشد؟ ترمينال را تميز و يا كالهك آنرا 2

تعويض نمائيد خير

مرحله بعدى بله  سوئيچ را در حالت استارت بگذاريد و ولتاژ بين پين سوييچ و قطب مثبت استارتر را با مولتى 
متر اندازه گيرى كنيد. آيا ولتاز بيشتر از 8 ولت مى باشد؟ 3

سوئيچ را تعمير ويا تعويض نمائيد خير

بخش اول 
مراحلى براى تشخيص عيب موتور براساس نشانه هاى موتور
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مرحله بعدى بله
سوييچ در حالت استارت ولتاژ ترمينال قطب مثبت استارتر را با مولتيمتر اندازه گيرى كنيد. آيا 

ولتاژ بيشتر از 8 ولت است؟ ترمينال را تميزويا كالهك آنرا 4
تعويض نمائيد خير

استارت را تعمير و يا تعويض نمائيد بله
قطعى ويا اتصال كوتاه استارتررا با مولتى متر چك كنيد. 5

مرحله بعدى خير
مشكل را برطرف سازيد بله

قفل شدگى موتور را بخاطر عدم روغن كارى بررسى كنيد. 6
مرحله بعدى خير

روغن را عوض كنيد بله در زمستان، مقاومت و سفت شدگى استارت را به خاطر نامناسب بودن روغن استفاده شده 
درموتوروجعبه دنده  چك كنيد. 7

تسمه تايم را تعمير يا تعويض كنيد خير
اگر موتور به درستى استارت نخورد، روش هاى تشخيص را انجام داده و مشكل را طبق جدول زير بر طرف سازيد.

جدول 1-52

فعاليت نتايج تست عملكرد رديف

نقص را برطرف سازيد بله سوييچ را روى حالت روشن بگذاريد و توسط دياگ بررسى نمائيد كه هيچ كد نقصى در حافظه 
نمانده باشد. 1

مرحله بعدى خير
به مرحله8 برويد بله واير شمع  را بيرون آورده و آن را 5 تا10 ميلى متر از موتور دور كنيد. موتور را با استارت 

روشن و چك كنيد آيا جرقه اى با ولتاژ باال برنگ سفيد آبى ايجاد مى شود؟ 2
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله مقاومت  واير را چك كنيد و ببينيد آيا نرمال است ( در حدود  16كيلو اهم) اگر خيلى كم باشد 

واير دچار مشكل مى باشد. 3
واير فشار قوى را تعويض كنيد خير

تعويض كنيد بله
كويل جرقه را از لحاظ آسيب ديدگى يا ترك چك كنيد. 4

مرحله بعدى خير
تعويض كنيد بله

كويل جرقه را از لحاظ شل بودن اتصال و صدمه چك كنيد . 5
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

كوئل جرقه را براى عملكرد نرمال چك كنيد. 6
تعويض كنيد خير
مرحله بعدى بله

چك كنيد واير فشار قوى كوئل به درستى متصل شده است. 7
متصل كنيد خير
مرحله بعدى بله

سوييچ را روى حالت روشن بگذاريد. چك كنيد آيا رله پمپ بنزين و پمپ بنزين براى 3 ثانيه 
عملكردشان را انجام مى دهند. مدار پمپ بنزين رابازديد و تعمير 8

كنيد. خير

مرحله بعدى بله گيج اندازه گيرى فشار بنزين را وصل كنيد. پين J1 - 47 و پين، J1 - 73 رله پمپ بنزين را 
با سيم به هم وصل كنيد و فشار بنزين را مالحظه كنيد كه 300 كيلو پاسكال باشد. 9

به مرحله 13 برويد خير
به مرحله 12 برويد بله ريل سوخت را به همراه انژكتورها در آوريد وانژكتور را از سيم برق آن جدا كنيد، با استفاده از 

برق باطرى جريان 12 ولت به انژكتور بدهيد و پاشش سوخت را مالحظه كنيد. 10
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

انژكتور بنزين را تميز كنيد وپاشش سوخت را مجددا" چك كنيد. 11
انژكتور بنزين را تعويض كنيد خير

بنزين را عوض كنيد بله
بنزين را از نظر مناسب بودن و يا همراه نداشتن آب بررسى كنيد. 12

به مرحله 18 برويد خير

nasicoelec.ir
www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



راهنماى تعميرات ليفان 620 129

مرحله بعدى بله
چك كنيد آيا فشار بنزين كمتر از kPa 300 نباشد. 13

به مرحله 17 برويد خير
مرحله بعدى بله گيج اندازه گيرى فشاربنزين را ببنديد. سوييچ را روشن كنيد و بگذاريد پمپ بنزين براى 3 

ثانيه كار كند. چك كنيد آيا فشار بنزين توليد مى شود. 14
به مرحله 16 برويد خير

لوله ورودى بنزين را تعويض 
كنيد بله

لوله ورودى سوخت را از لحاظ نشتى يا گرفتگى چك كنيد. 15
پمپ بنزين را تعويض كنيد خير

لوله برگشت بنزين را تعمير يا 
تعويض كنيد بله

لوله برگشت بنزين را از لحاظ گرفتگى يا خميدگى چك كنيد. 16
رگوالتور فشار بنزين را تعويض 

كنيد خير

مرحله بعدى بله بين ECU وسيم كشى يك آداپتور وصل كنيد ولتاژ پين 73ECU-J1 را چك كنيد و هم 
 18-J1 ,17-J1 ,01-J1 1 وسيم اتصال بدنه پينهاىJECU-73چنين خط تغذيه برق پين

متصل به ECU را براى عملكرد نرمال چك كنيد.
سيم كشى را تعمير و يا تعويض 17

كنيد خير

تعمير يا تعويض كنيد بله
قطعات و اجزاى سيستم ورودى را از لحاظ نشتى چك كنيد. 18

مرحله بعدى خير
تعمير يا تعويض كنيد بله

فشارمطلق مينفولد هوا و سنسور دما را از لحاظ مسدود شدگى چك كنيد. 19
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

سنسوردماى مايع خنك كننده را از لحاظ عملكرد نرمال چك كنيد. 20
تعمير يا تعويض كنيد خير

مشكل مكانيكى را برطرف كنيد بله
چك كنيد كه فاصله بين پيستون و سيلندر خيلى زياد نباشد. نشتى سيلندررا چك كنيد 21

ECU را تعويض كنيد خير

حركت سخت خودور بعد از گرم شدن
جدول 1-53

فعاليت نتايج تست عملكرد رديف

نقص را برطرف سازيد بله سوييچ را روى حالت روشن بگذاريد وتوسط دياگ چك كنيد كه كد نقص ثبت شده اى در 
حافظه نباشد. 1

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله گيج اندازه گيرى فشار بنزين را وصل كنيد( نقطه اتصال به مدل خودرو بستگى دارد) پين 

J1-47 و پين J1-73 رله پمپ بنزين را با يك سيم بهم وصل كرده پمپ را بكار بيندازيد، 
فشار بنزين بايد حدود 300 كيلو پاسكال باشد؟

2
به مرحله 9 برويد خير

مرحله بعدى بله
 kPa 150 لوله بنزين راجدا كنيدو سوئيچ را بچرخانيد. چك كنيد كه فشار سيستم بنزين بين

تا kPa200 بعد از يك ساعت مى ماند؟ نشتى سيستم بنزين را تعمير 3
كنيد خير

رگوالتور فشار بنزين را تعويض 
كنيد بله لوله بنزين را متصل كنيد. لوله برگشت بنزين را مسدود كنيد و گيج فشار بنزين را مسدود 

كنيد.سوئيچ را ببنديد و چك كنيد كه آيا فشار سيستم بنزين بعد از از يك ساعت بين 150 
kPa تا kPa 200 مى ماند؟

4
مرحله بعدى خير

انژكتور و لوله سوخت را تعويض 
كنيد بله

نشتى انژكتور بنزين و لوله بنزين را چك كنيد 5
مرحله بعدى خير
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دماى آب ومسير خنك كننده 
راچك كنيد بله

كنكتور سنسور دماى آب را خارج كنيد و موتور را استارت بزنيد. آيا موتور خوب كار مى كند؟ 6
مرحله بعدى خير

سيم كشى را تعمير يا تعويض 
كنيد بله يك آداپتوربينECU و سيم كشى وصل كنيد. ولتاژ پين73ECU-J1 راچك كنيد. برق 

 ECU 18متصل به-J1 ,17-J1 ,01-J1 مثبت پين ذكر شده و سيم اتصال بدنه پين هاى
را براى عملكرد نرمال چك كنيد

7
مرحله بعدى خير

خاتمه بله بنزين را تعويض كنيد. بعد از گرم كردن شروع به حركت خودرو نماييد. آيا حركت خوب 
است؟ 8

ECU را تعويض كنيد خير
مرحله بعدى بله لوله پمپ بنزين را چك كنيد كه خميده ومسدود نباشد وعملكرد رگوالتور فشار پمپ بنزين 

عادى باشد. 9
تعمير يا تعويض خير

رله وكانال پمپ بنزين را تعميريا 
تعويض كنيد بله

ولتاژ باطرى را در دو سرپمپ بنزين با مولتيمتر چك كنيد. 10
مرحله بعدى خير
مرحله بعد ى بله

درستى مقاومت پمپ بنزين را با مولتيمتر چك كنيد. 11
پمپ بنزين را تعويض كنيد خير
پمپ بنزين را تعويض كنيد بله

مسدود شدگى پمپ بنزين را چك كنيد. 12
ECU  را تعويض كنيد خير

موتور حالت نرمال مى چرخد اما روشن نمى شود
جدول 1-54

فعاليت نتايج تست عملكرد رديف

نقص را برطرف سازيد بله سوئيچ را روى حالت روشن بگذاريد. و توسط دياگ چك كنيد كه هيچ كد نقصى در حافظه 
ثبت نشده است. 1

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

فيلتر هوا را از لحاظ مسدود نبودن چك كنيد 2
تعويض خير

مرحله بعدى بله
بعد ازيك استارت خوب و موفق، چك كنيد كه فشار مينفولد هواى ورودى در دور آرام موتور 

بين 65kPa ~35kPa باشد نشت سيستم هواى ورودى را 3
برطرف سازيد. خير

مسير سرعت دور آرام و دريچه 
گاز را بازديد و تعويض كنيد

بله به آرامى پا روى پدال گاز بگذاريد و چك كنيد آيا خودور به راحتى حركت مى كند؟ 4

مرحله بعدى بله سوپاپ گيج فشار بنزين را وصل كنيد پين 30 و پين 87 رله پمپ بنزين را با سيم بهم متصل 
وپمپ را بكار اندازيد. آيا فشار در حدود kPa300 مى باشد؟ 5

به مرحله 9 برويد خير
به مرحله 8 برويد بله باترى را با يك كانكتور خاص به پمپ انژكتور وصل كنيد. انژكتور بنزين را براى عملكرد 

نرمال چك كنيد. 6
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

انژكتور بنزين را بشوييد و دوباره  كاركرد آنراچك كنيد و ببينيد كه نرمال باشد. 7
انژكتور بنزين را تعويض كنيد خير

بنزين را عوض كنيد بله
چك كنيد كه درجه بنزين نامناسب نباشد و يا آب داخل آن وجود نداشته باشد. 8

به مرحله 14 برويد خير
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مرحله بعدى بله
چك كنيد فشار بنزين كمتر از 250kPa نباشد. 9

به مرحله 13 برويد خير
مرحله بعدى بله سوپاپ گيج فشاربنزين را ببنديد. سوييچ را روشن كرده و اجازه دهيد پمپ بنزين براى مدت 3 

ثانيه كار كند. چك كنيد آيا فشار بنزين مى تواند توليد شود؟ 10
به مرحله 12 برويد خير

رگوالتور فشار بنزين را 
تعويض كنيد بله

سوپاپ گيج بنزين را باز كرده و لوله بازگشت بنزين را مسدود كنيد چك كنيد آيا فشار بنزين 
به سرعت توليد مى شود؟ 11

انژكتور بنزين يا لوله آن را 
تعويض يا تعمير كنيد خير

لوله ورودى بنزين را تعويض 
يا تعمير كنيد بله

لوله ورودى بنزين را براى نشتى يا مسدود شدگى چك كنيد. 12
پمپ بنزين را تعويض كنيد خير

لوله برگشت بنزين را تعويض 
يا تعمير كنيد بله

لوله برگشت بنزين را براى مسدود شدگى يا خميدگى چك كنيد. 13
رگوالتورفشار بنزين را تعمير يا 

تعويض كنيد خير

مرحله بعدى بله
قبل از اينكه خنك كننده به دماى 35 درجه سانتيگراد برسد كانكتورعملگر دور آرام راجدا 

كنيدو چك كنيد آيا دور موتور كاهش مى يابد. سوپاپ دور آرام را تعويض 14
كنيد خير

مرحله بعدى بله  12-J1را چك كنيد. آيا ولتاژ پين ECU سوييچ را روشن كنيد. ولتاژ پين هاى ذيل مربوط به
( سنسور وضعيت ميل لنگ ) در حدود 12 ولت مى باشد؟ آيا پين خالى و پين J1-54  استپ 

موتور A+ صفر ولت مى باشد؟
سيم كشى داخلى و دسته سيم 15

راچك كنيد خير

مرحله بعدى بله
چك كنيدكه ايا فشار تراكم سيلندر موتور نرمال است يا خير. 16

مشكل را برطرف كنيد خير
تعمير يا تعويض كنيد بله

بر رسى كنيد سنسور دما و فشار مطلق مينفولد هواى ورودى مسدود نشده باشد. 17
مرحله بعدى خير

ECU را تعويض كنيد بله
سنسور دماى خنك كننده را براى عملكرد نرمال چك كنيد. 18

تعمير يا تعويض كنيد خير

مشكل استارت سرد
جدول 1-55

فعاليت نتايج تست عملكرد رديف

نقص را برطرف سازيد بله سوييچ را روى حالت روشن بگذاريد. و توسط دياگ چك كنيد كه آيا در حافظه  كد نقصى ثبت 
شده يا خير؟ 1

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

با مولتيمتر سنسور درجه آب را چك كنيد.  2
سنسور را تعويض كنيد خير

مرحله بعدى بله سوييچ را روشن كنيد. يك آداپتور بين ECU و سيم كشى وصل كنيد و  ولتاژ پين هاى 
مربوط به ECU را چك كنيد. آيا ولتاژ پينJ1-12 ( سنسور وضعيت ميل لنگ ) در حدود 12 

ولت مى باشد؟ آيا پين خالى و پين J1-54 استپ موتور A+ صفر ولت مى باشد؟
سيم كشى داخلى ودسته سيم 3

كشى  را چك كنيد خير
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مرحله بعدى بله
فيلتر هوا را از مسدود نبودن چك كنيد 4

تعويض كنيد خير
مرحله بعدى  بله 

بعد از استارت زدن، چك كنيد آيا فشار مينفولد هوادر دورآرام بين kPa35 و kPa65 مى 
باشد؟ نشتى سيستم هواى ورودى را 5

برطرف سازيد خير 

مسير سرعت دور آرام و گاز را 
چك كنيد بله

به ارامى پا روى پدال گاز بگذاريد و چك كنيد آيا خودرو به راحتى حركت مى كند؟ 6
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

قبل از اينكه خنك كننده به دماى 35 درجه سانتى گراد برسد، كانكتور عملگردور آرام راجدا 
كنيدو چك كنيد آيا  سرعت دور موتور كاهش مى يابد؟ سوپاپ دور آرام را تعويض 7

كنيد خير

مرحله بعدى بله سوپاپ گيج فشار بنزين را وصل كنيد (نقطه اتصال به مدل خودرو بستگى دارد). اتصال پين 
86 رله پمپ بنزين به بدنه بر قرار كنيد. سوئيچ را باز كنيد، رله و پمپ سوخت را بكار بيندازيد. 

بررسى كنيد آيا فشار بنزين  بين 250kPa و 300kPa مى باشد.
8

به مرحله 12 برويد خير

به مرحله 11 برويد بله باترى را با يك كانكتور خاص به انژكتور متصل نمائيدو انژكتور بنزين را براى عملكرد نرمال 
چك كنيد. 9

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

انژكتور بنزين را تميز كنيد وآن را از لحاظ كاركرد نرمال  چك كنيد. 10
انژكتور بنزين را تعويض كنيد خير

بنزين را عوض كنيد بله
چك كنيد كه درجه كيفيت بنزين درست و آب داخل آن نباشد. 11

به مرحله 17 برويد خير
مرحله بعدى بله

چك كنيد فشار بنزين كمتر از 250kPa نباشد. 12
به مرحله 16 برويد خير

مرحله بعدى بله سوپاپ گيج بنزين را ببنديد. سوئيچ را روشن كرده و اجازه دهيد پمپ بنزين براى مدت 3 ثانيه 
كار كند. چك كنيد آيا فشار بنزين مى تواند توليد شود؟ 13

به مرحله 15 برويد خير
رگوالتور فشار بنزين را تعويض 

كنيد بله
سوپاپ گيج بنزين را باز كرده و لوله بازگشت بنزين را مسدود كنيد. چك كنيد آيا فشار بنزين 

به سرعت توليد مى شود. 14
انژكتور بنزين يا لوله بنزين را 

تعمير كنيد خير

لوله ورودى بنزين را تعمير يا 
تعويض كنيد بله

لوله ورودى بنزين را براى نشتى يا مسدود شدگى چك كنيد. 15
پمپ بنزين را تعويض كنيد خير

لوله برگشت بنزين را تعويض 
يا تعمير كنيد بله

لوله برگشت بنزين را براى مسدود شدگى يا خميدگى چك كنيد. 16
رگوالتور فشار بنزين را تعويض 

كنيد خير

مرحله بعدى بله
چك كنيد آيا فشار سيلندر بنزين نرمال است يا خير؟ 17

مشكل را برطرف سازيد خير
تعويض بله

نشتى سيستم هواى ورودى موتور را چك كنيد 18
مرحله بعدى خير
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تعويض يا تعمير كنيد بله
سنسورفشارمطلق هواى و دماى مينفولد را چك كنيد و مسدود شدگى سنسور را بررسى كنيد 19

ECU را تعويض كنيد خير

سرعت ناپايدار دور آرام در تمام زمان
جدول 1-56

فعاليت نتايج تست عملكرد رديف
نقص را برطرف سازيد بله سوئيچ را روى روشن بگذاريد. با دياگ چك كنيد وببينيد كه آيا كد نقص ثبت شده اى 

درحافظه وجود دارد؟ 1
مرحله بعدى خير

سوپاپ دور آرام را تعويض كنيد بله
چك كنيد و ببينيد كه عملگردور آرام وعملگر استپ موتور گرفتگى نداشته باشند. 2

مرحله بعدى خير
سيم كشى داخلى ودسته سيم را 

چك كنيد بله سوييچ را روى حالت روشن قرار دهيد.يك آداپتور بين ECU و كالف سيم كشى وصل كنيد. 
ولتاژ پين هاىJ1 ،27 - J1 - 43 (سيگنال خروجى سنسوردماى آب ودماى هواى ورودى) 
وپين هاىJ1 ،53 - J1 ،33 - J1 ،54 - J1 - 34 (سيگنال خروجى استپ موتور) وپين هاى

J1 - 54 و 53ECU - J1 را چك كنيد. آيا ولتاژ نرمال  است؟

3
مرحله بعدى خير

به مرحله 8 برويد بله موتور را در سرعت دور ارام بگذاريد كار كند. برق هر سيلندر را به ترتيب قطع كنيد. چك كنيد 
آيا دور موتور كاهش يا نوسان مى يابد. 4

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

عملكرد نرمال انژكتور هر سيلندر را چك كنيد انژكتور بنزين و سيم كشى را 5
بررسى كنيد خير

مرحله بعدى بله
مقاومت سيم ولتاژ باال هر سيلندر را چك كنيد. آيا مقاومت مورد تاييد است؟ 6

تعويض كنيد خير
تعويض كنيد بله

كوئل جرقه را براى آسيب و ترك چك كنيد. 7
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

شمع را براى كاركرد نرمال چك كنيد. 8
شمع را تعويض كنيد خير

مرحله بعدى بله گيج فشار بنزين را وصل كنيد. پين J1 - 47 و پين، J1 - 73 رله پمپ بنزين را بهم متصل 
نمائيد و چك كنيد آيا فشار بنزين حدود 380kPaمى باشد. 9

به مرحله 13 برويد خير
به مرحله 12 برويد بله باترى و انژكتور بنزين را با يك كانكتور خاص وصل كنيد. با ولتاژ12 ولتى، انژكتور بنزين را 

براى عملكرد نرمال چك كنيد. 10
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

انژكتور بنزين را تميز كنيد و پاشش سوخت را چك كنيد. 11
انژكتور بنزين را تعويض كنيد خير

بنزين را عوض كنيد بله
بنزين را از لحاظ درستى يا همراه نداشتن آب بررسى كنيد. 12

به مرحله 18 برويد خير
مرحله بعدى بله

چك كنيد آيا فشار بنزين كمتر از kPa 380 مى باشد . 13
به مرحله 17 برويد خير
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مرحله بعدى بله سوپاپ گيج بنزين را ببنديد. سوئيچ را دوباره روشن كنيد و بگذاريد پمپ بنزين براى 3 ثانيه كار 
كند. چك كنيد آيا فشار بنزين مى تواند توليد شود. 14

به مرحله 16 برويد خير
رگوالتور فشار بنزين را تعويض 

كنيد بله
سوپاپ گيج بنزين را روشن كرده و لوله برگشت بنزين را مسدود كنيد. چك كنيد آيا فشار 

بنزين به سرعت توليد ميشود. 15
انژكتور يا لوله بنزين را تعمير يا 

تعويض كنيد خير

لوله برگشت بنزين را تعمير يا 
تعويض كنيد بله

لوله ورودى بنزين را از لحاظ نشتى يا مسدود شدگى بررسى كنيد. 16
پمپ بنزين را تعويض كنيد خير

لوله برگشت بنزين را تعمير يا 
تعويض كنيد بله

لوله برگشت بنزين را از لحاظ مسدود شدن يا خميدگى چك كنيد. 17
رگوالتور فشار بنزين را تعويض 

كنيد خير

تميز كنيد بله
مسدود شدگى منفذ سنسور فشار و دماى مينفولد هواى ورودى را بررسى كنيد. 18

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

اجازه دهيد موتور در دور آرام  كار كند. بعد از اينكه خنك كننده به دماى فعال شده كنترل مدار 
بسته رسيد، سنسور اكسيزن را براى كاركرد نرمال چك كنيد. سنسور اكسيژن و سيم كشى را 19

چك كنيد خير

نشتى را تعمير كنيد بله
نشتى سيستم هواى ورودى موتور چك كنيد. 20

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

فشار سيلندر موتور را براى نرمال بودن چك كنيد. 21
مشكل را برطرف سازيد خير

سرعت نا پايدار دور آرام در طول گرم كردن
جدول 1-57

فعاليت نتايج تست عملكرد رديف
مشكل را برطرف سازيد بله

سوئيچ را روى روشن بگذاريد. توسط دياگ چك كنيد كه آيا كد نقصى درحافظه وجود دارد. 1
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

فيلتر هوا را از لحاظ نرمى و سالمت چك كنيد. 2
تعويض كنيد خير
مرحله بعدى بله

موتور راروشن كنيد وبگذاريد در دور آرام كار كند، چك كنيد آيا فشار مينفولد هواى ورودى 
بين kPa35 و kPa65حين گرم شدن مى باشد. نشتى سيستم هواى ورودى را 3

برطرف سازيد خير

مرحله بعدى بله موتور را خاموش و سوئيچ را باز كنيد. يك آداپتور بين ECU و سيم كشى وصل كنيد. پين 
J1 - 27 و ECU 35 - J1 (انتهاى سيگنال خروجى از سنسور دماى هواى ورودى و سنسور 

دماى خنك كننده) را چك كنيد .
4

تعمير و تعويض كنيد خير

مرحله بعدى بله
بعد از گرم كردن، كانكتور عملگر دور آرام را جدا كنيد. چك كنيد آيا سرعت دورموتور تغيير 

مى كند يا خير. سوپاپ سرعت دور آرام را 5
تعويض كنيد خير
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مرحله بعدى بله
سنسور دماى خنك كننده را براى عملكرد نرمال چك كنيد. 6

تعويض كنيد خير

سرعت ناپايدار دور آرام بعد از گرم شدن موتور
جدول 1-58

فعاليت نتايج تست  عملكرد  رديف
مشكل را برطرف سازيد بله سوئيچ را روى حالت روشن بگذاريد.توسط دياگ چك كنيد و ببينيد آيا كد نقصى در حافظه 

وجود دارد؟ 1
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله سوئيچ را روى حالت روشن بگذاريد. يك آداپتور بين ECU و سيم كشى وصل كنيد. ولتاژ 

پين J1 - 42 (خروجى سنسورفشار مطلق مينفولد هواى ورودى) وJ1 - 27 (خروجى سنسور 
 J1 ،06 - J1 ،62 - J143 (خروجى سنسور دماى خنك كننده) و - J1دماى هواى ورودى ) و

38 (خروجى سنسور اكسيژن) وJ1 ،53 - J1 ،33 - J1 ،54 - J1 - 34 (خروجى به عملگر 
سرعت دور آرام)ECU را چك كنيد. آيا ولتاژ نرمال است؟

سيم كشى را تعويض يا تعمير 2
كنيد خير

مرحله بعدى بله
فيلتر هوا را از لحاظ نرمى و سالمت چك كنيد. 3

تعويض كنيد خير
مرحله بعدى  بله 

بررسى كنيد فشار مانيفلد هوا در دور آرام بين kPa 35 تا kPa 65 باشد.   نشتى سيستم هواى ورودى را 4
برطرف سازيد خير 

مرحله بعدى بله سوپاپ گيج فشار بنزين را متصل كنيد. پين J1 - 47 و پين، J1 - 73 رله پمپ بنزين را با 
سيم بهم متصل نمائيد چك كنيد آيا فشار بنزين حدود 300kPaمى باشد. 5

به مرحله 9 برويد خير
به مرحله 8 برويد بله باترى و انژكتور بنزين را با يك كانكتور خاص بهم وصل كنيد. با ولتاژ 12 ولتى، انژكتور بنزين 

را براى عملكرد نرمال چك كنيد. 6
مرحله بعدى خير
تعويض كنيد بله

انژكتور بنزين را تميز كنيد وآن را از عملكرد نرمال چك كنيد. 7
انژكتور بنزين را تعويض كنيد خير

بنزين را عوض كنيد بله
بنزين را از لحاظ درستى يا نداشتن آب بررسى كنيد. 8

به مرحله 14 برويد خير
مرحله بعدى بله

چك كنيد كه فشار بنزين كمتر از kPa 250 باشد . 9
به مرحله 13 برويد خير

مرحله بعدى بله سوپاپ گيج بنزين را ببنديد. سوئيچ را دوباره روشن كنيد و بگذاريد پمپ بنزين براى 3 ثانيه 
كار كند. چك كنيد آيا فشار بنزين مى تواند توليد شود. 10

به مرحله 12 برويد خير
رگوالتور فشار بنزين را تعويض 

كنيد بله
سوپاپ گيج بنزين را باز كرده و لوله برگشت بنزين را مسدود كنيد. چك كنيد آيا فشار بنزين 

به سرعت توليد مى شود. 11
انژكتور يا لوله بنزين را تعمير يا 

تعويض كنيد خير
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لوله برگشت بنزين را تعمير يا 
تعويض كنيد بله

لوله ورودى بنزين را از لحاظ نشتى يا مسدود شدگى بررسى كنيد. 12
پمپ بنزين را تعويض كنيد خير

لوله برگشت بنزين را تعمير يا 
تعويض كنيد بله

لوله برگشت بنزين را از لحاظ مسدود شدن يا خميدگى چك كنيد. 13
رگوالتور فشار بنزين را تعويض 

كنيد خير

تميز كنيد بله
مسدود شدگى منفذ سنسور دما و فشار منيفلد هواى ورودى را بررسى كنيد. 14

مرحله بعدى خير
سنسور دماى خنك كننده را 

تعويض كنيد بله
سنسور خنك كننده را جدا كنيدو كاركرد نرمال موتور را چك كنيد. 15

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

فشار تراكم را چك كنيد. 16
مشكل را برطرف كنيد خير

مرحله بعدى بله
مقاومت سيم ولتاژ باالى هر سيلندررا چك كنيد. آيا مقاومت درست است ؟ 17

تعويض كنيد خير
تعويض كنيد بله

كوئل جرقه را براى آسيب و ترك چك كنيد. 18
مرحله بعدى خير

ECU را تعويض كنيد بله
شمع را براى كاركرد نرمال چك كنيد. 19

شمع را تعويض كنيد خير 

سرعت دور آرام ناپايدار  يا خفگى موتور در زير بار (كمپرسور كولر)
جدول 1-59

كاركرد نتايج تست  عملكرد  رديف

مشكل را برطرف سازيد بله
سوئيچ را روى روشن بگذاريد. توسط دياگ چك كنيد و ببينيد كه آيا كد نقصى وجود دارد ؟ 1

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله سوئيچ كولر را روشن كنيد.يك آداپتور بين ECU و سيم كشى وصل كنيد. پين J1 – 09 و 

J1 - 39  (سوئيچ كولر) ECU  را از لحاظ سيگنال ورودى چك كنيد. 2
مدار كولر را چك ويا تعمير كنيد خير

مرحله بعدى بله فشار سيستم كولر، كالچ الكترومغناطيسى كمپرسور و پمپ كولر را جهت كاركرد نرمال چك 
كنيد. 3

تعويض يا تعمير كنيد خير
مرحله بعدى بله سوييچ راروى حالت روشن بگذاريد. ولتازخروجى پين 19،20،35،36 ( عملگر دور آرام )ECU را 

چك كنيد. آيا نرمال است ؟ 4
مدار كنترل را چك كنيد خير

موتور استپر را تعويض يا تعمير 
كنيد بله

استپ موتور را از سيستم جداكنيد.ومسدود شدگى يا گريپاژ شدن آن را چك كنيد. 5
مرحله بعدى خير

ECU را تعويض كنيد بله
موتور را استارت بزنيد. كولر را روشن كنيد. چك كنيد آيا عملگر موتور استپر به صورت نرمال 

(مطابق مراحل موتور) بر روى دياگ عمل مى نمايد ؟ سوپاپ سرعت دور آرام را  تعويض 6
كنيد خير
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ناپايدارى تناوبى (خود آزمائى بعد از قطع موتور)
جدول 1-60

فعاليت نتايج تست  عملكرد  رديف
مشكل را برطرف سازيد بله

سوئيچ را روى حالت روشن بگذاريد. توسط دياگ ببينيد آيا كد نقصى در حافظه وجود دارد ؟ 1
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

فيلتر هوا را از لحاظ نرمى وسالمت چك كنيد. 2
تعويض كنيد خير
مرحله بعدى بله

موتور در دور آرام كار كند و چك كنيد فشارهواى ورودى بين kPa35 تا kPa65  باشد. نشت هواى ورودى را برطرف 3
سازيد خير

به مرحله 7 برويد بله موتور را روشن كنيد و بگذاريد در دور آرام كار كند وسوخت هر سيلندر را به ترتيب قطع كنيد. 
چك كنيد آيا سرعت دور موتور كاهش يا نوسان مى يابد؟ 4

مرحله بعد خير
مرحله بعدى بله  42 - J1 و سيم كشى وصل كنيد. ولتاژ پين ECU سوئيچ را روشن كنيد.يك آداپتورى بين

(خروجى سنسورفشار مطلق مينفولد هواى ورودى) وJ1 - 27 (خروجى سنسور دماى هواى 
ورودى ) وJ1 - 43 (خروجى سنسور دماى خنك كننده) وJ1 ،06 - J1 ،62 - J1 38 (خروجى 

سنسور اكسيژن) وJ1-01 ( سوييچ جرقه )و  J1 ،53 - J1 ،33 - J1 ،54 - J1 - 34 (خروجى به 
عملگر سرعت دور آرام) را چك كنيد. آيا ولتاژ نرمال است؟

سيم كشى را تعمير يا تعويض 5
كنيد خير

مرحله بعدى بله موتوررا روشن و بگذاريد در دور آرام كار كند. چك كنيد آيا زاويه آوانس جرقه بعد از رسيدن دماى 
آب به حرارت نرمال، طبيعى مى باشد. 6

زاويه آوانس جرقه را تنظيم كنيد خير
تميز كنيد بله

مسدود شدگى منفذ سنسور دما و فشار مانيفلد هواى ورودى را بررسى كنيد. 7
مرحله بعدى خير

بنزين را تعويض كنيد بله
بنزين را از لحاظ درستى يا نداشتن آب بررسى كنيد. 8

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

باترى و انژكتور بنزين را با يك كانكتور خاص بهم وصل كنيد. با ولتاژ12 ولتى، انژكتور بنزين را 
براى عملكرد نرمال چك كنيد. انژكتور بنزين و سيم كشى مربوط 9

به آن را تعمير و چك كنيد خير

مرحله بعدى بله
مقاومت سيم ولتاژ باال (واير شمع) را براى هر سيلندر چك كنيد. آيا مقاومت مناسب است ؟ 10

تعويض كنيد خير
تعويض كنيد بله

كوئل جرقه را براى آسيب و ترك چك كنيد. 11
مرحله بعدى خير

ECU را تعويض كنيد بله
شمع را براى كاركرد نرمال چك كنيد. 12

شمع را تعويض كنيد خير

باال بودن دور آرام
جدول 1-61

فعاليت نتايج تست  عملكرد رديف
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مشكل را برطرف سازيد بله سوييچ را روى حالت روشن بگذاريد.توسط دياگ ببينيد كه آيا كد نقصى در حافظه وجود دارد يا 
خير ؟ 1

مرحله بعدى خير
تنظيم يا تعويض كنيد بله

چك كنيد كه كابل پدال گاز گير و گرفتگى نداشته باشد. 2
مرحله بعدى خير

تنظيم يا تعويض كنيد بله سوپاپ كنترل كنيستر، رگوالتور فشار بنزين، لوله تخليه بخار كارتل، و لوله خالء بوستر سيستم 
ترمز خالئى را چك كنيد كه صحيح نصب شده باشند . 3

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله موتوررا روشن وبگذاريد در دور آرام كار كند، در وضعيت دنده خالص روى پدال ترمز فشار بياوريد  

و چك كنيد كه سرعت دور آرام باال است يا خير. 4
به مرحله 6 برويد خير

بوستر خال را تعويض يا تعمير 
كنيد بله

لوله بوستر خالء را با گيره بگيريد. بررسى كنيد كه آيا سرعت دور آرام بطور نرمال مى شود يا خير. 5
مرحله بعدى خير

سوپاپ پى سى وى را تعويض 
كنيد بله سوپاپ پى سى وى را تعويض كنيد. لوله تخليه بخار كارتل را ببنديد. بررسى كنيد و ببينيد كه 

سرعت دور آرام بطور نرمال مى شود يا خير. 6
مرحله بعدى خير

سوپاپ كنترل كنيستر را تعويض 
كنيد بله لوله سوپاپ كنترل كنيستر را با گيره ببنديد. بررسى كنيد كه آيا سرعت دور آرام بطور نرمال مى 

شود يا خير. 7
مرحله بعدى خير

تعمير يا تعويض كنيد بله
مسدود شدگى يا گرفتگى عملگر سرعت دور آرام را چك كنيد. 8

مرحله بعدى خير
تعمير يا تعويض كنيد بله نشتى كليه قسمتهاى ديگر لوله ورودى هوا را بررسى كنيد.و در صورت لزوم تعمير ويا تعويض 

نمائيد. 9
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

اُ رينگ دور انژكتور بنزين را مشاهده كنيد كه صدمه نديده باشد. 10
اُ رينگ را تعويض كنيد خير
ECU را تعويض كنيد بله

سنسور دما فشار مطلق مينفولد ورودى هوا و هواى ورودى راجهت صدمه ديدگى چك كنيد. 11
سنسور را تعويض كنيد خير

شتاب  بى اثر يا خفگى موتور
جدول 1-62

عملكرد  نتايج تست عملكرد رديف

مشكل را برطرف سازيد بله سوئيچ را روى حالت روشن بگذاريد.توسط دياگ ببينيد كه آيا كد نقصى در حافظه وجود 
دارد يا خير ؟ 1

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

فيلتر هوا را از لحاظ نرمى و سالمت چك كنيد. 2
تعويض نمائيد خير
تعويض كنيد بله

موتور را روشن كنيد و بگذاريد در دور آرام كار كند ،چك كنيد كه دور مو تور نرمال است نواقص قطعات دور آرام را تعمير و چك 3
كنيد خير

مرحله بعدى بله موتور را روشن كنيد و بگذاريد در دور آرام كار كند و بررسى كنيدكه فشار مينفولد هوا بين 
kPa 35 تا kPa 65 باشد. 4

چك و تعمير كنيد خير
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مرحله بعدى بله موتور را روشن كنيد و بگذاريد در دور آرام كار كندچك كنيد بعد از رسيدن دماى خنك 
كننده به حد نرمال، زاويه آوانس جرقه به طور طبيعى مى باشد. 5

زاويه آوانس جرقه را تنظيم كنيد خير
مرحله بعدى بله سوپاپ گيج فشار بنزين را وصل وبين پين J1-47 و پين J1-73 رله پمپ بنزين اتصال بر 

قراركنيد تا پمپ بنزين بكارافتد، آيا فشار در حدود kPa300 مى باشد؟ 6
به مرحله 10 برويد خير
به مرحله 9 برويد بله باطرى و انژكتور بنزين را با يك كانكتور خاص وصل كنيد. با ولتاژ12 ولتى، انژكتور بنزين 

را براى عملكرد نرمال چك كنيد. 7
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

انژكتور بنزين را بشوئيد و دوباره آن را براى عملكرد نرمال چك كنيد. 8
انژكتور را تعويض كنيد خير
بنزين را تعويض كنيد بله

بنزين را از لحاظ درستى يا نداشتن آب بررسى كنيد. 9
به مرحله 15 برويد خير

مرحله بعدى بله
چك كنيد آيا فشار بنزين كمتر از kPa 250 مى باشد . 10

به مرحله 14 برويد خير
مرحله بعدى بله سوپاپ گيج بنزين را ببنديد. سوئيچ را دوباره روشن كنيد و بگذاريد پمپ بنزين براى 3 

ثانيه كار كند. چك كنيد آيا فشار بنزين مى تواند توليد شود. 11
به مرحله 13 برويد خير

رگوالتور فشار بنزين را تعويض كنيد بله
سوپاپ گيج بنزين را روشن كنيد و لوله برگشت بنزين را مسدود كنيد. چك كنيد آيا فشار 

بنزين به سرعت توليد ميشود. انژكتور يا لوله بنزين را تعمير يا تعويض 12
كنيد خير

لوله ورودى بنزين را تعمير يا تعويض 
كنيد بله

لوله ورودى بنزين را از لحاظ نشتى يا مسدود شدگى بررسى كنيد. 13
پمپ بنزين را تعويض كنيد خير

لوله برگشت بنزين را تعمير يا تعويض 
كنيد بله

لوله برگشت بنزين را از لحاظ مسدود شدن يا خميدگى چك كنيد. 14
رگوالتور فشار بنزين را تعويض كنيد خير

مرحله بعدى بله  24 - J1 و سيم كشى وصل كنيد. ولتاژ پين ECU سوئيچ را روشن كنيد. يك آداپتور بين
(خروجى سنسورفشار مطلق مينفولد هواى ورودى) وJ1 - 27 (سيگنال خروجى انتهاى 

سنسور وضعيت گاز ) وJ1 - 05 (انتهاى بدنه) وJ1 - 20را به عنوان برق سنسور 5-4,5 
ولت را چك كنيد. آيا ولتاژ نرمال است؟

15
سيم كشى را تعمير يا تعويض كنيد خير

ECU را تعويض كنيد بله
كوئل جرقه،  وايرها و شمع را براى كاركرد نرمال چك كنيد. 16

قطعات مربوطه را تعمير يا تعويض كنيد خير

ُكند شتاب گرفتن
جدول 1-63

كاركرد نتايج تست  عملكرد رديف
مشكل را برطرف سازيد بله سوئيچ را روى حالت روشن بگذاريد.توسط دياگ ببينيد كه آيا كد نقصى در حافظه وجود 

دارد يا خير؟ 1
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

فيلتر هوا را از لحاظ نرمى و سالمت چك كنيد. 2
تعويض كنيد خير
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مرحله بعدى بله سوپاپ گيج فشار بنزين را وصل كنيد و پين J1-47 و پين J1-73 رله پمپ بنزين را توسط 
سيم بهم وصل كنيد تا پمپ كار كند، آيا فشار بين kPa250 و kPa300 مى باشد؟ 7

به مرحله 11 برويد خير
به مرحله 10 برويد بله باترى و انژكتور بنزين را با يك كانكتور خاص بهم وصل كنيد. با ولتاژ12 ولتى، انژكتور 

بنزين را براى عملكرد نرمال چك كنيد. 8
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

انژكتور بنزين را بشوييد و دوباره آن را براى عملكرد نرمال چك كنيد. 9
انژكتور را تعويض كنيد خير
بنزين را تعويض كنيد بله

بنزين را از لحاظ مناسب بودن يا نداشتن آب بررسى كنيد. 10
به مرحله 16 برويد خير

مرحله بعدى بله
چك كنيد آيا فشار بنزين كمتر از kPa 250 مى باشد . 11

به مرحله 15 برويد خير
مرحله بعدى بله سوپاپ گيج بنزين را ببنديد. سوئيچ را دوباره روشن كنيد و بگذاريد پمپ بنزين براى 3 ثانيه 

كار كند. چك كنيد آيا فشار بنزين مى تواند توليد شود. 12
به مرحله 14 برويد خير

رگوالتور فشار بنزين را تعويض كنيد بله
سوپاپ گيج بنزين را باز كرده و لوله برگشت بنزين را مسدود كنيد چك كنيد آيا فشار بنزين 

به سرعت توليد مى شود. انژكتور يا لوله بنزين را تعمير يا تعويض 13
كنيد خير

لوله ورودى بنزين را تعويض يا تعمير 
كنيد بله

لوله ورودى بنزين را از لحاظ نشتى يا مسدود شدگى بررسى كنيد. 14
پمپ بنزين را تعويض كنيد خير

لوله برگشت بنزين را تعمير يا تعويض 
كنيد بله

لوله برگشت بنزين را از لحاظ مسدود شدن يا خميدگى چك كنيد. 15
رگوالتور فشار را تعويض كنيد خير

تميز يا تعويض كنيد بله
مسدود شدگى سيستم اگزوز را چك كنيد. 16

ECU را تعويض كنيد خير

شتاب ضعيف 
جدول 1-64

نتايج تست   فعاليت   عملكرد رديف
تعمير كنيد بله

كالچ، باد چرخ ها، ترمز، سايز تاير و تنظيم چهار چرخ را براى كاركرد نرمال چك كنيد. 1
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

چك كنيد آيا دريچه گاز به طور كامل ميتواند باز شود. 2
دريچه گاز را تعمير يا تعويض كنيد خير

مشكل را برطرف كنيد بله
سوئيچ را روشن كنيدو با دياگ چك كنيد كه آيا كد نقصى در حافظه وجود دارد يا خير ؟ 3

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله موتور را بگذاريد در دور آرام كار كند بعد از گرم شدن نرمال موتور ، چك كنيد آيا زاويه 

آوانس جرقه طبيعى مى باشد. 4
زاويه آوانس جرقه را تنظيم كنيد خير
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مرحله بعدى بله سوييچ جرقه را روشن كنيد.يك آداپتور بين ECU و سيم كشى وصل كنيد. ولتاژ{پين 
J1 - 42 (خروجى سنسورفشار مطلق مينفولد هواى ورودى) وJ1 - 27 (خروجى سنسور 

 38-J1 ,06-J1 ,62-J1 (خروجى سنسور دماى خنك كننده) 43-J1دماى هواى ورودى) و
 ,34-J1 ,53-J1 33-J1 ,54-J1( سوئيچ جرقه ) 01-J1 (خروجى سنسور اكسيژن) و

(خروجى به عملگر سرعت دور آرام ) ECU } را چك كنيد. آيا ولتاژ نرمال است؟

5
سيم كشى را تعمير و يا تعويض كنيد خير

مرحله بعدى بله بگذاريدموتوردردورآرام كار كند. بررسى كنيد فشار مينفولد هوا در دور آرام بين kPa 35 تا 
kPa 65 باشد. 6

چك و تعميركنيد خير
مرحله بعدى بله سوپاپ گيج فشار بنزين را وصل كنيد بين پين J1-47 و پين J1-73 رله پمپ بنزين اتصال 

برقراركنيد تا پمپ كار كند  ببينيد آيا فشار حدود kPa300 مى باشد؟ 7
به مرحله 11 برويد خير
به مرحله 10 برويد بله باترى و انژكتور بنزين را با يك كانكتور خاص وصل كنيد. با ولتاژ12 ولتى، انژكتور بنزين را 

براى عملكرد نرمال چك كنيد. 8
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

انژكتور بنزين را بشوييد و دوباره آن را براى عملكرد نرمال چك كنيد. 9
انژكتور را تعويض كنيد خير
بنزين را تعويض كنيد بله

بنزين را از لحاظ مناس  بودن يا نداشتن آب بررسى كنيد. 10
به مرحله 16 برويد خير

مرحله بعدى بله
چك كنيد آيا فشار بنزين كمتر از kPa 250 مى باشد . 11

به مرحله 15 برويد خير
مرحله بعدى بله سوپاپ گيج بنزين را ببنديد. سوئيچ جرقه را دوباره روشن كنيد و بگذاريد پمپ بنزين براى 3 

ثانيه كار كند. چك كنيد آيا فشار بنزين مى تواند توليد شود. 12
به مرحله 14 برويد خير

رگوالتور فشار بنزين را تعويض كنيد بله
سوپاپ گيج بنزين را روشن كرده و لوله برگشت بنزين را مسدود كنيد. چك كنيد آيا فشار 

بنزين به سرعت توليد مى شود. انژكتور يا لوله ى بنزين را تعمير يا 13
تعويض كنيد خير

لوله ورودى بنزين را تعويض يا تعمير 
كنيد بله

لوله ورودى بنزين را از لحاظ نشتى يا مسدود شدگى بررسى كنيد 14
پمپ بنزين را تعويض كنيد خير

لوله برگشت بنزين را تعمير يا تعويض 
كنيد بله

لوله برگشت بنزين را از لحاظ مسدود شدن يا خميدگى چك كنيد. 15
رگوالتور فشار را تعويض كنيد خير

مرحله بعدى بله
سنسور دما و  فشار مطلق مينفولد را چك كنيد. آيا درست مى باشند؟ 16

سنسور را تعويض كنيد خير
مرحله بعدى بله

شمع ها،واير هاى فشار قوى، و كوئل را براى عملكرد نرمال چك كنيد 17
تعويض يا تنظيم كنيد خير

سيستم كولر را چك كنيد بله
آيا مشكل ( شتاب ضعيف) بواسطه سيستم كولر مى باشد؟ 18

ECU را تعويض كنيد خير
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مشكل سيستم كولر
جدول 1-65

فعاليت نتايج تست  عملكرد  رديف

تعمير كنيد بله چك كنيد آيا گاز سيستم كولر كافى است. تسمه، كالچ،  كمپرسور كولر سوييچ فشار را  
براى كاركرد درستشان چك كنيد. 1

مشكل را برطرف كنيد خير
مشكل را برطرف كنيد بله موتور را روى  سرعت دور آرام روشن كنيد. سپس كولر را روشن كنيد. و توسط ابزار 

تشخيص بررسى كنيد آيا مقاومت حرارتى كولر مشكل را دارد. 2
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله سوئيچ كولر را روشن كنيد. يك آداپتور بين ECU و سيم كشى وصل كنيد.و سيگنال 

ورودى پين J1 - 09 و J1 - 39  (سوئيچ كولر) ECU را چك كنيد. 3
سيم كشى را چك كنيد خير

المپ را تعويض يا سيم كشى را تعمير 
كنيد بله چنانچه عملكرد موتور با روشن كردن كولر افت مى كند ، كولر را خاموش و عملكرد موتور 

را مشاهده نمائيد . 4
مرحله بعدى خير

رله و سيم كشى كولررا تعمير كنيد بله پين J1 - 46درانتهاى اتصال بدنه به (سيم پيچ جذب ارتعاش رله كولر) ECU را جهت 
خروجى ضعيف چك كنيد. 5

ECU را تعويض كنيد خير

تك كار كردن سيلندر(موتور)
جدول 1-66

كاركرد نتايج تست  عملكرد  رديف
مرحله بعدى خير موتور را روى دور آرام روشن كنيد. نشتى هواى لوله ورودى را از طريق شنيدن صدا از  

منفذ هوا چك كنيد. 1
نشتى را برطرف كنيد بله

مرحله بعدى خير موتور را خاموش نمائيد و لوله اگزوز، مبدل كاتاليزورى سه طرفه و منبع اگزوز را بررسى 
كنيد 2

تعمير يا تعويض كنيد بله
به مرحله 5 برويد بله به ترتيب واير شمع ها را برداريد و مشاهده كنيد كه با برداشتن هر يك از واير ها آيا 

تغييرى درعملكرد و دور موتور ايجاد مى شود 3
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

صداى حركت عملكرد هر يك از انژكتور ها را به تنهائى در دور آرام چك كنيد. انژكتور بنزين و مدار مربوطه را چك 4
كنيد خير

مرحله بعدى بله
سر سيم فلزى وايرشمع را جدا كنيد وبه يك شمع نرمال وصل كنيد. شمع را با فاصله كم 

به بدنه سيلندر نزديك كرده با استارتر زدن جرقه را چك كنيد. كوئل جرقه، ترانزيستور بزرگ و 5
مداراتشان را چك كنيد خير

مرحله بعدى بله
شمع را جدا كرده و چك كنيد محل استقرار شمع تميزباشد 6

شمع را با نوع استاندارد تعويض نمائيد خير
مرحله بعدى بله

فشار كمپرسور را چك كنيد  استاندارد فشاركمپرسور  (300rpm/1275kPa)  و حداقل 
فشار(300rpm/981kPa)و(اختالف بين سيلندرها: 300rpm/98kPa) بايد باشد پيستون، رينگ، سوپاپ هوا، سيت 7

سوپاپ و واشر سر سيلندر را چك كنيد خير
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مرحله بعدى بله تمام قسمت هاى جدا شده را نصب كنيد. فشار سوخت را به صفر برسانيد. گيج فشار بنزين 
را نصب كنيد. چك كنيد آيا فشار نرمال است. 8

مطابق روش تست فشار چك كنيد خير
مرحله بعدى بله زمان جرقه زنى (BDTC°5±°15) را چك كنيد. سرعت دور آرام مورد نظر

50rpm±800:M/T مى باشد . 9
بررسى هاى اوليه خير

مرحله بعدى بله موتوررا براى گرم كردن استارت بزنيد. پس از آنكه موتور به سرعت عملكرد طبيعى اش 
رسيد، ولتاژ بين پين J1 - 62 (سيگنال باالى سنسور اكسيژن جلو) يا J1 - 06 (سيگنال 

پايين سنسور اكسيژن جلو) ECU وبدنه را اندازه گيرى كنيد. تحت  سرعت چرخش 
rpm2000، تغييرات بين ولتاژ0-0,3  و 0,6-1,0 بايد كمتر از 5 مرتبه، حداقل يك برابر 

باالتر از 0,6, ولت، حداقل يك برابر كمتر از 0,3,ولت، بيشتر از يك ولت نباشد.

10
سنسور اكسيزن جلو را تعويض كنيد خير

ECU را تعويض كنيد بله
سيگنال سنسور هواى ورودى را با ابزا تشخيص چك كنيد. ((6,0gm/sec-2,0، در 

(2500rpm 20,0 درgm/sec-7,0سرعت دور آرام كانكتور مدار سنسوردماى هواى ورودى 11
را جهت زنگ زدگى يا گشاد شدگى 

چك كنيد
خير
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IIII. موتور . موتور 66//11 ترايتك ترايتك

عدم گردش موتور يا گردش سنگين موتور زمان روشن شدن
محل وجود اين مشكل در خودرو:

1. باترى
2. موتور استارتر  

3. سيم كشى يا سوئيچ جرقه 
4. مشكالت مكانيكى موتور

جريان عيب يابى  

(جدول 1-67)

فعاليت     نتايج تست عملكرد رديف
مرحله بعدى بله ولتاز بين دو ترمينال باطرى را با ولت متر چك كنيد. آيا ولتاز بين 8 تا 12 ولت در 

حالت استارتر مى باشد؟ 1
باترى را تعويض كنيد خير

مرحله بعدى بله سوئيچ را روى حالت استارتر نگه داريد. ولتاژ ترمينال مثبت استارتر را با مولتى متر چك 
كنيد. آيا ولتاز بيشتر از 8 ولت مى باشد؟ 2

سيم كشى را تعمير يا تعويض كنيد خير
موتور استارت را تعويض يا تعمير كنيد بله استارتررا باز كنيد. كاركرد آن را به ويژه از لحاظ باز بودن مدار يا قفل شدگى بر اثر 

روغنكارى كم بررسى كنيد. 3
مرحله بعدى  خير

روغن كارى مناسب نماييد بله اگر مشكل در فصل زمستان اتفاق بيافتد، يررسى كنيد آيا استارتر تحت تاثير مقاومت 
روغن نامناسب موتور ويا روغن  نامناسب گيربكس مى باشد. 4

مرحله بعدى خير
مقاومت داخل موتو را برطرف كنيد بله چرخش ضعيف استارت موتور را چك كنيد.كه متاثر ازمقاومت مكانيكى شديد در داخل 

موتور مى باشد؟ 5
مرحله باال را تكرار كنيد خير

روشن نشدن موتور
محل وجود اين مشكل در خودرو:

1. بنزين نداشتن  
2. پمپ بنزين 

3. سنسور سرعت چرخش   
4. كويل جرقه 

5. مشكالت قسمتهاى مكانيكى موتور
جريان تشخيص    

جدول 1-68

فعاليت نتايج تست  عملكرد رديف
مرحله بعدى بله گيج فشار سوخت راكه نقطه اتصال آن(ابتداى  ورودى محل انتشار توزيع سوخت مى 

باشد) وصل كنيد. و استارت بزنيد چك كنيد آيا فشار بنزين موتور تحت كاركرد كامل 
حدود 350kPa است.

1
سيستم تغذيه بنزين را تعمير و چك كنيد خير

مرحله بعدى بله سيستم عيب ياب سوخت پاش الكترونيكى را وصل كنيدو  سرعت چرخش موتور را 
بررسى كنيد. موتور  را استارت زده، و سيگنال خروجى سرعت چرخش را بررسى كنيد. 2

خط سنسور سرعت را بازديد وتعمير كنيد خير
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مرحله بعدى بله وايرشمع يكى از سيلندرها را جدا كنيد، وبه سر آن يك شمع متصل سازيد. الكترود 
شمع را حدود 5mm از موتوردور نگه داريد. موتور را استارت بزنيد، و چك كنيد آيا 

جرقه به رنگ آبى روشن با ولتاژ باال توليد مى شود.
3

سيستم جرقه را تعمير يا چك  كنيد خير

مشكالت مكانيكى موتور را برطرف سازيد بله
فشار هر سيلندر موتور را بررسى كنيد. چك كنيد آيا فشار به اندازه كافى است 4

مرحله بعدى خير
راهنماى تشخيص بله آداپتور سيستم انژكتور الكترونيكى را وصل كنيد. سوييچ  را روشن كنيد. برق پين 

هاى(12 #، 13 #، 44 #، 45 #، 63 #) و اتصال بدنه پين هاى(3 #، 51 #، 53 #، 
61 #، 80 #) را چك كنيد. آيا آنها مناسب هستند؟

5
خط مربوطه را تعمير و چك كنيد خير

3.حركت سخت خودرو بعد از گرم كردن
محل وجود اين مشكل در خودرو:

1. بنزين همراه با آب 
2. پمپ بنزين 

3. سنسور دماى خنك كننده 
4. لوله خال رگوالتور فشار بنزين  

5. كوئل جرقه
جدول 1-69

كاركرد نتايج تست  عملكرد  رديف
مرحله بعدى بله گيج فشار سوخت راكه نقطه اتصال آن(ابتداى ورودى محل انتشار توزيع سوخت 

مى باشد) وصل كنيد. و موتور را استارتر بزنيد چك كنيد آيا فشار بنزين موتور تحت 
كاركرد كامل حدود 350kPa است.

1
سيستم تامين بنزين را تعمير و چك كنيد خير

مرحله بعدى بله واير شمع يكى از سيلندرها را جدا كنيد، و به سر آن يك شمع متصل سازيد. الكترود 
شمع را حدود 5mm از موتوردور نگه داريد. موتور را استارت بزنيد، و چك كنيد  آيا 

جرقه به رنگ آبى روشن با ولتاژ باال توليد مى شود.
2

سيستم جرقه را تعمير يا چك  كنيد خير

سنسور را تعويض كنيد بله سنسور دماى خنك كننده را قطع كرده و موتور را استارت بزنيد. آيا درست استارت 
مى خورد؟ مقاومت 300 اهمى را بطور سرى در نقطه اتصال سنسور دماى خنك 
كننده به جاى آن سنسور گذاشته و موتور را استارت بزنيد. آيا درست استارت مى 

خورد؟

3
مرحله بعدى خير

چك، تعمير يا تعويض كنيد بله
لوله خالئى رگوالتور فشار بنزين را جهت شل بودن يا نشتى چك كنيد. 4

مرحله بعدى خير
بنزين را تعويض كنيد بله

بنزين را براى كاركرد نرمالش چك كنيد. 5
مرحله بعدى خير

راهنماى تشخيص بله آداپتور سيستم انژكتور الكترونيكى را وصل كنيد. سوييچ  را روشن كنيد. برق پين 
هاى (12 #، 13 #، 44 #، 45 #، 63 #)واتصال بدنه پين هاى(3 #، 51 #، 53 #، 

61 #، 80 #) را چك كنيد. آيا آنها مناسب هستند؟
6

4. مشكل استارتر سرد                                                      
محل وجود اين مشكل در خودرو:

1.همراه بودن آب با بنزين 
2. پمپ بنزين 

3. سنسور دماى خنك كننده
4. انژكتور بنزين
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مرحله بعدى بله سوپاپ گيج فشار بنزين را وصل كنيد و پين J1-47 و پين J1-73 رله پمپ بنزين را توسط 
سيم بهم وصل كنيد تا پمپ كار كند، آيا فشار بين kPa250 و kPa300 مى باشد؟ 7

به مرحله 11 برويد خير
به مرحله 10 برويد بله باترى و انژكتور بنزين را با يك كانكتور خاص بهم وصل كنيد. با ولتاژ12 ولتى، انژكتور 

بنزين را براى عملكرد نرمال چك كنيد. 8
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

انژكتور بنزين را بشوييد و دوباره آن را براى عملكرد نرمال چك كنيد. 9
انژكتور را تعويض كنيد خير
بنزين را تعويض كنيد بله

بنزين را از لحاظ مناسب بودن يا نداشتن آب بررسى كنيد. 10
به مرحله 16 برويد خير

مرحله بعدى بله
چك كنيد آيا فشار بنزين كمتر از kPa 250 مى باشد . 11

به مرحله 15 برويد خير
مرحله بعدى بله سوپاپ گيج بنزين را ببنديد. سوئيچ را دوباره روشن كنيد و بگذاريد پمپ بنزين براى 3 ثانيه 

كار كند. چك كنيد آيا فشار بنزين مى تواند توليد شود. 12
به مرحله 14 برويد خير

رگوالتور فشار بنزين را تعويض كنيد بله
سوپاپ گيج بنزين را باز كرده و لوله برگشت بنزين را مسدود كنيد چك كنيد آيا فشار بنزين 

به سرعت توليد مى شود. انژكتور يا لوله بنزين را تعمير يا تعويض 13
كنيد خير

لوله ورودى بنزين را تعويض يا تعمير 
كنيد بله

لوله ورودى بنزين را از لحاظ نشتى يا مسدود شدگى بررسى كنيد. 14
پمپ بنزين را تعويض كنيد خير

لوله برگشت بنزين را تعمير يا تعويض 
كنيد بله

لوله برگشت بنزين را از لحاظ مسدود شدن يا خميدگى چك كنيد. 15
رگوالتور فشار را تعويض كنيد خير

تميز يا تعويض كنيد بله
مسدود شدگى سيستم اگزوز را چك كنيد. 16

ECU را تعويض كنيد خير

شتاب ضعيف 
جدول 1-64

نتايج تست   فعاليت   عملكرد رديف
تعمير كنيد بله

كالچ، باد چرخ ها، ترمز، سايز تاير و تنظيم چهار چرخ را براى كاركرد نرمال چك كنيد. 1
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

چك كنيد آيا دريچه گاز به طور كامل ميتواند باز شود. 2
دريچه گاز را تعمير يا تعويض كنيد خير

مشكل را برطرف كنيد بله
سوئيچ را روشن كنيدو با دياگ چك كنيد كه آيا كد نقصى در حافظه وجود دارد يا خير ؟ 3

مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله موتور را بگذاريد در دور آرام كار كند بعد از گرم شدن نرمال موتور ، چك كنيد آيا زاويه 

آوانس جرقه طبيعى مى باشد. 4
زاويه آوانس جرقه را تنظيم كنيد خير
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مرحله بعدى بله سوييچ جرقه را روشن كنيد.يك آداپتور بين ECU و سيم كشى وصل كنيد. ولتاژ{پين 
J1 - 42 (خروجى سنسورفشار مطلق مينفولد هواى ورودى) وJ1 - 27 (خروجى سنسور 

 38-J1 ,06-J1 ,62-J1 (خروجى سنسور دماى خنك كننده) 43-J1دماى هواى ورودى) و
 ,34-J1 ,53-J1 33-J1 ,54-J1( سوئيچ جرقه ) 01-J1 (خروجى سنسور اكسيژن) و

(خروجى به عملگر سرعت دور آرام ) ECU } را چك كنيد. آيا ولتاژ نرمال است؟

5
سيم كشى را تعمير و يا تعويض كنيد خير

مرحله بعدى بله بگذاريدموتوردردورآرام كار كند. بررسى كنيد فشار مينفولد هوا در دور آرام بين kPa 35 تا 
kPa 65 باشد. 6

چك و تعميركنيد خير
مرحله بعدى بله سوپاپ گيج فشار بنزين را وصل كنيد بين پين J1-47 و پين J1-73 رله پمپ بنزين اتصال 

برقراركنيد تا پمپ كار كند  ببينيد آيا فشار حدود kPa300 مى باشد؟ 7
به مرحله 11 برويد خير
به مرحله 10 برويد بله باترى و انژكتور بنزين را با يك كانكتور خاص وصل كنيد. با ولتاژ12 ولتى، انژكتور بنزين را 

براى عملكرد نرمال چك كنيد. 8
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

انژكتور بنزين را بشوييد و دوباره آن را براى عملكرد نرمال چك كنيد. 9
انژكتور را تعويض كنيد خير
بنزين را تعويض كنيد بله

بنزين را از لحاظ مناس  بودن يا نداشتن آب بررسى كنيد. 10
به مرحله 16 برويد خير

مرحله بعدى بله
چك كنيد آيا فشار بنزين كمتر از kPa 250 مى باشد . 11

به مرحله 15 برويد خير
مرحله بعدى بله سوپاپ گيج بنزين را ببنديد. سوئيچ جرقه را دوباره روشن كنيد و بگذاريد پمپ بنزين براى 3 

ثانيه كار كند. چك كنيد آيا فشار بنزين مى تواند توليد شود. 12
به مرحله 14 برويد خير

رگوالتور فشار بنزين را تعويض كنيد بله
سوپاپ گيج بنزين را روشن كرده و لوله برگشت بنزين را مسدود كنيد. چك كنيد آيا فشار 

بنزين به سرعت توليد مى شود. انژكتور يا لوله ى بنزين را تعمير يا 13
تعويض كنيد خير

لوله ورودى بنزين را تعويض يا تعمير 
كنيد بله

لوله ورودى بنزين را از لحاظ نشتى يا مسدود شدگى بررسى كنيد 14
پمپ بنزين را تعويض كنيد خير

لوله برگشت بنزين را تعمير يا تعويض 
كنيد بله

لوله برگشت بنزين را از لحاظ مسدود شدن يا خميدگى چك كنيد. 15
رگوالتور فشار را تعويض كنيد خير

مرحله بعدى بله
سنسور دما و  فشار مطلق مينفولد را چك كنيد. آيا درست مى باشند؟ 16

سنسور را تعويض كنيد خير
مرحله بعدى بله

شمع ها،واير هاى فشار قوى، و كوئل را براى عملكرد نرمال چك كنيد 17
تعويض يا تنظيم كنيد خير

سيستم كولر را چك كنيد بله
آيا مشكل ( شتاب ضعيف) بواسطه سيستم كولر مى باشد؟ 18

ECU را تعويض كنيد خير
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مشكل سيستم كولر
جدول 1-65

فعاليت نتايج تست  عملكرد  رديف

تعمير كنيد بله چك كنيد آيا گاز سيستم كولر كافى است. تسمه، كالچ،  كمپرسور كولر سوييچ فشار را  
براى كاركرد درستشان چك كنيد. 1

مشكل را برطرف كنيد خير
مشكل را برطرف كنيد بله موتور را روى  سرعت دور آرام روشن كنيد. سپس كولر را روشن كنيد. و توسط ابزار 

تشخيص بررسى كنيد آيا مقاومت حرارتى كولر مشكل را دارد. 2
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله سوئيچ كولر را روشن كنيد. يك آداپتور بين ECU و سيم كشى وصل كنيد.و سيگنال 

ورودى پين J1 - 09 و J1 - 39  (سوئيچ كولر) ECU را چك كنيد. 3
سيم كشى را چك كنيد خير

المپ را تعويض يا سيم كشى را تعمير 
كنيد بله چنانچه عملكرد موتور با روشن كردن كولر افت مى كند ، كولر را خاموش و عملكرد موتور 

را مشاهده نمائيد . 4
مرحله بعدى خير

رله و سيم كشى كولررا تعمير كنيد بله پين J1 - 46درانتهاى اتصال بدنه به (سيم پيچ جذب ارتعاش رله كولر) ECU را جهت 
خروجى ضعيف چك كنيد. 5

ECU را تعويض كنيد خير

تك كار كردن سيلندر(موتور)
جدول 1-66

كاركرد نتايج تست  عملكرد  رديف
مرحله بعدى خير موتور را روى دور آرام روشن كنيد. نشتى هواى لوله ورودى را از طريق شنيدن صدا از  

منفذ هوا چك كنيد. 1
نشتى را برطرف كنيد بله

مرحله بعدى خير موتور را خاموش نمائيد و لوله اگزوز، مبدل كاتاليزورى سه طرفه و منبع اگزوز را بررسى 
كنيد 2

تعمير يا تعويض كنيد بله
به مرحله 5 برويد بله به ترتيب واير شمع ها را برداريد و مشاهده كنيد كه با برداشتن هر يك از واير ها آيا 

تغييرى درعملكرد و دور موتور ايجاد مى شود 3
مرحله بعدى خير
مرحله بعدى بله

صداى حركت عملكرد هر يك از انژكتور ها را به تنهائى در دور آرام چك كنيد. انژكتور بنزين و مدار مربوطه را چك 4
كنيد خير

مرحله بعدى بله
سر سيم فلزى وايرشمع را جدا كنيد وبه يك شمع نرمال وصل كنيد. شمع را با فاصله كم 

به بدنه سيلندر نزديك كرده با استارتر زدن جرقه را چك كنيد. كوئل جرقه، ترانزيستور بزرگ و 5
مداراتشان را چك كنيد خير

مرحله بعدى بله
شمع را جدا كرده و چك كنيد محل استقرار شمع تميزباشد 6

شمع را با نوع استاندارد تعويض نمائيد خير
مرحله بعدى بله

فشار كمپرسور را چك كنيد  استاندارد فشاركمپرسور  (300rpm/1275kPa)  و حداقل 
فشار(300rpm/981kPa)و(اختالف بين سيلندرها: 300rpm/98kPa) بايد باشد پيستون، رينگ، سوپاپ هوا، سيت 7

سوپاپ و واشر سر سيلندر را چك كنيد خير
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مرحله بعدى بله تمام قسمت هاى جدا شده را نصب كنيد. فشار سوخت را به صفر برسانيد. گيج فشار بنزين 
را نصب كنيد. چك كنيد آيا فشار نرمال است. 8

مطابق روش تست فشار چك كنيد خير
مرحله بعدى بله زمان جرقه زنى (BDTC°5±°15) را چك كنيد. سرعت دور آرام مورد نظر

50rpm±800:M/T مى باشد . 9
بررسى هاى اوليه خير

مرحله بعدى بله موتوررا براى گرم كردن استارت بزنيد. پس از آنكه موتور به سرعت عملكرد طبيعى اش 
رسيد، ولتاژ بين پين J1 - 62 (سيگنال باالى سنسور اكسيژن جلو) يا J1 - 06 (سيگنال 

پايين سنسور اكسيژن جلو) ECU وبدنه را اندازه گيرى كنيد. تحت  سرعت چرخش 
rpm2000، تغييرات بين ولتاژ0-0,3  و 0,6-1,0 بايد كمتر از 5 مرتبه، حداقل يك برابر 

باالتر از 0,6, ولت، حداقل يك برابر كمتر از 0,3,ولت، بيشتر از يك ولت نباشد.

10
سنسور اكسيزن جلو را تعويض كنيد خير

ECU را تعويض كنيد بله
سيگنال سنسور هواى ورودى را با ابزا تشخيص چك كنيد. ((6,0gm/sec-2,0، در 

(2500rpm 20,0 درgm/sec-7,0سرعت دور آرام كانكتور مدار سنسوردماى هواى ورودى 11
را جهت زنگ زدگى يا گشاد شدگى 

چك كنيد
خير
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