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تشخيص سطح السيارة

منتجات PIERBURG
0 01صمام فلتر الفحم النشط
0 02صمام إعادة تدوير العادم
0 03وحدة الدفع الكهربائية
0 04أنبوب الشفط/أنبوب الشفط بالتحويل
0 05مستشعر ضغط أنبوب الشفط
0 06صمام الخنق/صمام التحكم
0 07مستشعر كتلة الهواء ()LMS
0 08صمام تدوير هواء بالدفع
0 09محول ضغط (للتحكم في الشاحن التوربيني )VTG
1 10فلتر هواء ()Kolbenschmidt
1 11منظم وضع الالحمل

1 12وحدة التحكم في المحرك
1 13لمبة الخلل ()MIL
1 14قابس تشخيص
1 15وحدة استق راء نظام التشخيص ( OBDأداة المسح)
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نظام تشخيص السيارة OBD
اإلمداد بالهواء

تجارب عملية

ترسبات في صمامات التقليب

صمام خنق ملتصق

مستشعر كمية الهواء متسخ

مستشعر كمية الهواء بترسبات
ملحية

اكتشاف خطأ نظام التشخيص  OBDوالتغلب عليه

االختالالت المعروضة

مستشعر درجة حرارة هواء الشفط – إشارة الدخل منخفضة للغاية
•نتج عن فحص المنطقية قيم مرجعية خاطئة
•مستشعر درجة الحرارة في مستشعر  LMSتالف
•مستشعر درجة حرارة هواء السحب تالف

شارة دخل كتلة الهواء أو مقياس كمية الهواء منخفضة للغاية/إعادة تدوير العادم –
خلل وظيفي في معدل الدفق
•مستشعر كمية الهواء به تلف
•صمام إعادة تدوير العادم الملتصق/المتفحم مفتوح دائمًا
•وضع الضبط األساسي لصمام إعادة تدوير العادم غير مطبق

الخليط مشبع للغاية
•الصمام المغناطيسي لفلتر الفحم النشط ملتصق (مفتوح دائمًا):
يتم شفط الهواء المشبع بالوقود من فلتر الفحم النشط وسحبه إلى داخل مسار
الشفط
•األغشية الرقية لمنظم ضغط الوقود البنيوماتيكي غير محكمة :يتم شفط الوقود
عبر وصلة الضغط المنخفض إلى داخل مسار الشفط
•صمام إعادة تدوير العادم الملتصق/المتفحم مفتوح دائمًا

نظام التحكم في وضع الالحمل – عدد اللفات أقل من القيمة االفتراضية
•منظم وضع الالحمل متسخ/ملتصق
•إشارات دخل خاطئة من وحدة التحكم في المحرك
•صمام الخنق يصعب الوصول إليه/ملتصق

االختالالت المعروضة

•تحقق من مستشعر كتلة الهواء ،وإن كان تال ًفا :فاستبدله
•افحص مستشعر درجة حرارة هواء الشفط واستبدله إذا لزم األمر

www.ms-motorservice.com

)© MS Motorservice International GmbH – 50 003 978-06 – AR – 09/14 (112019

كود الخلل

P0097

P0400 ،P0102

P0172

P0506

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

•افحص نظام اإلمداد بالتيار لمقياس كتلة الهواء وصمام إعادة تدوير العادم
•تحقق من مقياس كتلة الهواء ،وإن كان تال ًفا :فاستبدله
•افحص صمام فلتر الفحم النشط:
-إذا استمر صمام فلتر الفحم النشط في وضع الفتح ،فسوف يتم إرجاع غازاتالعادم باستمرار
-في حاالت االلتصاق ،استبدل صمام فلتر الفحم النشط وقم بالتحري عن أسبابااللتصاق
•بعد تركيب صمام إعادة تدوير عادم جديد :قم بتنفيذ وضع الضبط األساسي
(فاحص المحرك)

•افحص الصمام المغناطيسي لفلتر الفحم النشط ،واستبدله إذا لزم األمر
•افحص منظم ضغط الوقود واستبدله إذا لزم األمر
•افحص صمام فلتر الفحم النشط:
-إذا استمر صمام فلتر الفحم النشط في وضع الفتح ،فسوف يتم إرجاع غازاتالعادم باستمرار
-في حاالت االلتصاق ،استبدل صمام فلتر الفحم النشط وقم بالتحري عنأسباب االلتصاق

•فحص منظم وضع الالحمل باستخدام جهاز رسم الذبذبات
•استبدال منظم وضع الالحمل المثبت/الملتصق
•استقراء إشارات دخل منظم وضع الالحمل باستخدام فاحص التشخيص
•استبدل صمام الخنق المثبت/الملتصق وابحث عن أسباب االلتصاق

