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ال حركة بدونها! – مضخات الوقود الكهربائية
قلب السيارة
تعتبر مضخة الوقود الكهربائية جزءاً مهما ً في السيارة.
تعتبر مضخة الوقود الكهربائية جزءاً مهما ً في السيارة .في
حالة وجود خلل في مضخة الوقود أو في حالة تعطلها
يصعب على الورشة في أغلب األحيان تحديد سبب واضح
للضرر .غالبا ً ما يتكرر حدوث األضرار واألعطال بعد
فترة قصيرة من تركيب مضخة جديدة وذلك ألن األجزاء
التركيبية التالفة ُتستبدل فعالً ،ولكن دون إزالة أسباب
الضرر الفعلية .لذلك يجب أن تكون هناك نظرة شاملة لنظام

الوقود .ال يمكن تقييم مضخة معطلة أو وردت شكوى بشأنها
في الورشة إال حسب شكلها الخارجي وقدرة ضخها أو
ضغط الضخ الخاص بها (انظر أيضا ً فصل  .)2-5وفي
بعض الحاالت ال يتم اتخاذ قرار بشأن صحة الشكوى من
عدمه إال بعد فتح مضخة الوقود ورؤية الضرر "من
الداخل".

أهداف مستترة
الهدف الرئيسي لهذا الكتيب هو شرح األسباب التي يمكن أن
تؤدي إلى تعطل مضخات الوقود الكهربائية.
من شأن هذا الكتيب تقديم المساعدة في تشخيص وتحديد سبب
الخلل .ومن خالل الحاالت الشائعة لألضرار يتم عرض شكل
المضخة المعطلة أو التي وردت شكوى بشأنها وأسباب
حدوث األضرار.

مقتطفات من الكتيب

تجد المزيد من التفاصيل حول الموضوع في الكتيب
الصادر من شركتنا "مضخات الوقود الكهربائية –
التصميمات واألضرار واألسباب".
رقم الجزء( 50 003 855-06 :ألماني)
أو في موقع اإلنترنت
www.ms-motorservice.com

ﻣﺟﻣوﻋﺔ Motorservice Gruppe
اﻟﺟودة واﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﻣﺻدر واﺣد.
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺟﻣوﻋﺔ  Motorservice Gruppeھﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوزﯾﻊ أﻧﺷطﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ KSPG
) .(Kolbenschmidt Pierburgوھﻲ إﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺣرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺣرة ﻟﻘطﻊ
اﻟﻐﯾﺎر ﻟﻠﻣﺎرﻛﺎت اﻟﻔﺎﺧرة  KOLBENSCHMIDTو  PIERBURGو  TRW Engine Componentsو  BFﻛذﻟك.
ﺣﯾث ﺗﺗوﻓر ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻛﺑﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺟزاء اﻟﻣﺣرﻛﺎت ﻣن ﻣﺻدر واﺣد .وﻧظراً ﻟﻘدرﺗﮭﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟورش وﻷﻧﮭﺎ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟواﺣدة ﻣن ﻛﺑرﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻐذﯾﺔ
ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗوﻓر ﻓﺿﻼً ﻋن ذﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ.
ﺷرﻛﺔ .(Kolbenschmidt Pierburg) KSPG
ﻣورد ﻣرﻣوق ﻟﻣﺎرﻛﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺷرﯾك داﺋم ﻣﻧذ ﺳﻧوات ﻋدﯾدة ﻟﻣُﺻﻧﻌﻲ اﻟﺳﯾﺎرات ،ﻓﺈن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷرﻛﺎت  KSPGﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻛوﻧﺎت
وﺣﻠول أﻧظﻣﺔ ﻣﺑﺗﻛرة ذات ﻛﻔﺎءة ﻣُﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻣداد اﻟﮭواء وﺗﻘﻠﯾل اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣواد اﻟﺿﺎرة ،وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق
ﺑﻣﺿﺧﺎت اﻟزﯾت واﻟﻣﺎء واﻟﻣﺿﺧﺎت اﻟﺧواﺋﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﺑس وأﺟﺳﺎم اﻟﻣﺣرﻛﺎت واﻟﻣﺣﺎﻣل اﻻﻧزﻻﻗﯾﺔ .وﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻠﺑﻲ اﻻﺷﺗراطﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎرات .ﻓﺗﻘﻠﯾل اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣواد اﻟﺿﺎرة واﻻﺳﺗﮭﻼك
اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻟﻠوﻗود واﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺟودة واﻷﻣﺎن ھﻲ اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻟدى ﺷرﻛﺔ .KSPG

وكيل خدمة المحرك:
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نظام التشخيص الذاتي للسيارة  OBDواإلمداد بالوقود

اكتشاف األخطاء والتغلب عليها
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منتجات شركة PIERBURG
 01المضخة الترادفية للوقود/الخواء
 02منظم الضغط
 03الصمام الالرجوعي
 04فلتر الوقود ()KOLBENSCHMIDT
 05مضخة وقود (خطية)

08

10

06
07
08
09

وحدة ضخ الوقود (بالخزان)
صمام ضغط الخزان
صمام تجديد فلتر الكربون النشط
محبس فلتر الكربون النشط

من الواقع العملي
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نظام التشخيص الذاتي للسيارة
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جهاز التحكم في المحرك
لمبة أعطال ()MIL
قابس التشخيص
جهاز قراءة نظام التشخيص الذاتي للسيارة OBD
()Scan-Tool

www.ms-motorservice.com
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أضرار التآكل بفعل الدوران الجاف

صدأ بمدخل المضخة (األضرار الناتجة عن الماء)

كود

خطأ

الخطوات التالية/طرق التصرف

P0005/
P0006/
P0007

الصمام المغناطيسي لقطع الوقود –
دائرة كهربائية مفتوحة؛ اإلشارة مرتفعة للغاية ،منخفضة

•
•

•
•

P0087

وحدة موزعات الوقود/ضغط النظام منخفض للغاية

P0172

الخليط كثير الشحوم

•
•
•
•
•
•

P0441

•

P0462/
P0463

عطل بمضخة الوقود/منظم ضغط الوقود
انسداد فلتر/اإلمداد بالوقود
افحص الفلتر على جانب شفط المضخة (عند التجهيز الالحق/التغيير)

التصاق الصمام المغناطيسي لفلتر الكربون النشط (مفتوح باستمرار):
يتم سحب هواء مشبع بالوقود من فلتر الكربون النشط في شوط السحب
أغشية منظم الضغط النيوماتيكي للوقود غير محكمة ضد التسريب:
يتم شفط الوقود عن طريق وصلة الضغط المنخفض خالل شوط السحب
صمام  AGRالملتصق/المتفحم يظل مفتوحا ً باستمرار

وجود مواضع تسريب في نظام فلتر الكربون النشط (نظام ،)AKF
وصالت الخراطيم غير محكمة ضد التسريب
التصاق الصمام المغناطيسي لفلتر الكربون النشط (مفتوح باستمرار)

مستشعر مستوى الوقود – إشارة دخل منخفض للغاية/مرتفع للغاية

•
•

فحص أو تغيير ضفيرة الكابالت/مصدر اإلمداد بالكهرباء عند اللزوم
افحص الصمام المغناطيسي لقطع الوقود وقم بتغييره عند اللزوم

الصمام المغناطيسي لقطع الوقود معطل
وصلة مقبسية ،انقطاع الكابل

نظام جمع أبخرة الوقود – معدل دفق خاطئ

•

فلتر ترشيح مسدود والحالة الجديدة

باعث إشارة الخزان يبين مستوى منخفضا ً للغاية لملء الوقود
المحرك يتوقف تلقائيا ً أو ال يدور

تجد المزيد من التفاصيل حول الموضوع في الكتيب الصادر من شركتنا "نصائح
ومعلومات الخدمة – تقليل المواد الضارة ونظام التشخيص الذاتي للسيارة ."OBD
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات من موقع اإلنترنت
www.ms-motorservice.com

•
•
•

افحص مضخة الوقود/منظم ضغط الوقود وقم بتغييره عند اللزوم
افحص فلتر/اإلمداد بالوقود وقم بتغييره عند اللزوم
اخلع الفلتر الذي قد يكون موجوداً على جانب شفط المضخة

•
•
•

افحص الصمام المغناطيسي لفلتر الكربون النشط وقم بتغييره عند اللزوم
افحص منظم ضغط الوقود وقم بتغييره عند اللزوم
افحص صمام  :AGRإذا ظل صمام  AGRمفتوحا ً باستمرار يتم باستمرار إرجاع العوادم
في حالة التصاق صمام  AGRقم بتغييره وابحث عن أسباب االلتصاقات.

•
•

•

افحص نظام  AKFللتأكد من عدم وجود مواضع تسريب ،افحص وصالت الخراطيم مثال ،وقم بتغييرها عند اللزوم
افحص الصمام المغناطيسي لفلتر الكربون النشط وقم بتغييره عند اللزوم

افحص باعث إشارة الخزان أو الوحدة التي بها باعث إشارة الخزان وقم بتغييرها عند اللزوم

الصدأ الناتج عن التالمس

