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PRODUSE PIERBURG

DIAGNOZĂ LA BORD

01 Modul de pompare carburant
(tip „rezervor de alimentare”)
02 Indicator al nivelului de carburant
03 Supapă de blocare cu filtru de cărbune activ
04 Supapă de regenerare cu filtru de cărbune activ
05 Pompă de carburant (tip „in line”)
06 Filtru de carburant (Kolbenschmidt)
07 Supapă de sens unic carburant
08 Pompă tandem carburant/vid
09 Regulator de presiune carburant

10

11

12

10
11
12
13

Unitate de comandă a motorului
Lampă de avarie (MIL)
Fişă de diagnoză
Tester pentru citirea defectelor OBD (Scan-Tool)

OBDSYSTEM
13

SISTEM DE ALIMENTARE
CU CARBURANT

DIN PRACTICĂ

Avarii de oxidare produse

Admisia pompei ruginită

Filtrul sorb înfundat şi în

de funcţionarea pe uscat

(avarii produse de apă)

stare nouă

Coroziune de contact
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DETECTAREA ŞI REMEDIEREA DEFECTELOR OBD
COD DE EROARE

P0005/P0006/P0007

P0087

P0172

P0441

P0462/P0463

ERORI AFIŞATE

Supapă electromagnetică pentru închiderea
carburantului – circuit electric deschis;
semnalul prea mare/mic
• Supapa electromagnetică pentru închiderea
carburantului defectă
• Conector defect, cablu întrerupt

Rampa de distribuţie a carburantului/
presiunea din sistem prea mică
• Pompa de carburant/regulatorul de presiune
carburant defect
• Filtrul de la alimentarea cu carburant este
înfundat
• Filtrul de pe partea de aspirație a pompei
(la reechipare/înlocuire)

Amestecul conţine prea mult ulei
• Supapa electromagnetică cu filtru de
cărbune activ este lipită (permanent
deschisă): Aerul îmbogăţit din carburant
din filtrul de cărbune activ este aspirat în
tronsonul de admisie
• Membrana regulatorului pneumatic de
presiune a carburantului nu este etanşă:
carburantul este aspirat în tronsonul de
admisie prin conducta de vid
• Supapa EGR lipită/cocsificată este
permanent deschisă

Sistemul colector de aburi carburant – procent
de debit incorect
• Neetanşeităţi în sistemul de filtre cu carbon
activ (sistem de filtre cu carbon), de exemplu
îmbinarea neetanşă a furtunurilor
• Supapa electromagnetică cu filtru de
cărbune activ este lipită (permanent
deschisă)

Senzorul de nivel carburant – semnalul de
intrare prea mic/prea mare
• Traductorul de nivel al rezervorului indică un
nivel prea scăzut de carburant
• Motorul se decuplează automat, respectiv
nu porneşte

ETAPELE URMĂTOARE/
REMEDIERI POSIBILE

• Verificaţi prin măsurare alimentarea
electrică/cablajul şi înlocuiţi dacă este cazul
• Verificaţi supapa electromagnetică pentru
închiderea carburantului şi înlocuiţi-o,
dacă este cazul

• Verificaţi pompa de carburant/regulatorul
de presiune carburant şi înlocuiţi-le, dacă
este cazul
• Verificaţi alimentarea cu carburant/filtrul
de la alimentare
şi înlocuiţi-l, dacă este cazul
• Eventual înlocuiţi filtrul existent la racordul
de aspiraţie a pompei

• Verificaţi supapa electromagnetică cu filtru
de cărbune activ şi înlocuiţi-o, dacă este
cazul
• Verificaţi regulatorul de presiune carburant
şi înlocuiţi-l, dacă este cazul
• Verificarea supapei EGR:
-- d
 acă supapa EGR rămâne tot timpul
deschisă, gazele de evacuare sunt
recirculate în permanenţă
-- în cazul lipirii, înlocuiţi supapa EGR şi
identificaţi cauza lipirii

• Verificaţi etanşeitatea sistemului de filtre cu
carbon, de exemplu îmbinarea furtunurilor,
eventual înlocuiţi racordurile furtunurilor
• Verificaţi supapa electromagnetică cu filtru
de cărbune activ şi înlocuiţi-o, dacă este
cazul

• Verificaţi traductorul de nivel al rezervorului
sau modulul cu traductorul de nivel rezervor
şi înlocuiţi-l, dacă este cazul

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

