اإلمداد بالوقود

اكتشاف خطأ نظام التشخيص  OBDوالتغلب عليه

05

منتجات Pierburg

 01وحدة إمداد الوقود (في الخزان)
 02مستشعر مستوى ملء الوقود
 03محبس فلتر الكربون النشط
 04صمام متجدد لفلتر الكربون النشط
 05مضخة الوقود (في الخط)
 06فلتر الوقود ()Kolbenschmidt
 07صمام ارتجاع الوقود
 08مضخة ترادفية الوقود/التخوية
 09منظم ضغط الوقود
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تشخيصات سطح السيارة
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وحدة التحكم في المحرك
لمبة الخلل ()MIL
قابس تشخيص
وحدة استقراء نظام التشخيص ( OBDأداة المسح)

تجارب عملية
10

11

الصدأ الناتج عن التالمس

فلتر المصفاة مسدود وحالة جديدة

مسار مضخة صدئ (أضرار تموه)

12

أضرار التآكل بفعل الدوران الجاف

13

الخطأ

الصمام المغناطيسي لقطع الوقود – دائرة تيار
مفتوحة ،اإلشارة عالية/منخفضة للغاية

شريط موزع الوقود/ضغط الصمام
منخفض للغاية

الخليط مشبع للغاية

الخطوات التالية/
المساعدات المحتملة

•تلف في الصمام المغناطيسي لقطع الوقود
•تلف في الوصلة المقبسية ،الكابل مقطوع

•تلف في مضخة الوقود/منظم ضغط الوقود
•انسداد في دورة اإلمداد بالوقود/فلتر الوقود
•الفلتر على جهة السحب بالمضخة (عند التجهيز الالحق/
االستبدال)

•قم بقياس نظام التغذية بالتيار/شجرة الكابالت واستبدلها
إذا لزم األمر
•افحص الصمام المغناطيسي لقطع الوقود واستبدله إذا
لزم األمر

•افحص مضخة الوقود/منظم ضغط الوقود واستبدله إذا
لزم األمر
•افحص دورة اإلمداد بالوقود/فلتر الوقود واستبدله إذا
لزم األمر
•اخلع الفالتر التي قد تكون موجودة على جانب الشفط
بالمضخة
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الكود

P0007/P0006/P0005

P0087

P0172

يمكنك الحصول على مزيد من التفاصيل حول الموضوع في كتيب "معلومات ونصائح الخدمة – Emission
."control and OBD
يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من شريكك المحلي لصيانة المحركات مباشرة أو عبر الموقع التالي:
www.ms-motorservice.com

P0441

P0463/P0462

نظام تجميع بخار الوقود – معدل دفق خاطئ

مستشعر مستوى الوقود – إشارة الدخل
منخفضة/عالية 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

•مواضع تسرب في نظام فلتر الفحم النشط (نظام فلتر
الفحم النشط)ً ،
مثل الوصالت الخرطومية غير محكمة
•الصمام المغناطيسي لفلتر الفحم النشط ملتصق (مفتوح دائمًا)

• 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 غازات العادم باستمرار
 في حاالت االلتصاق ،استبدل صمام فلتر الفحم النشطوقم بالتحري عن أسباب االلتصاق

•افحص نظام فلتر الفحم النشط للتحقق من وجود مواضع
تسرب به ،مثالً افحص الوصالت الخرطومية واستبدلها
إذا لزم األمر
•افحص الصمام المغناطيسي لفلتر الفحم النشط واستبدله
إذا لزم األمر

•مستشعر الخزان يشير إلى انخفاض شديد في مستوى
ملء الوقود
•المحرك يتوقف ذاتيًا أو ال يدور

•افحص مستشعر الخزان أو الوحدة بمستشعر الخزان
واستبدلها إذا لزم األمر

