03

02

01
03

04

01

05

06

08

PIERBURG TERMÉKEK
01
02
03
04
05
06
07
08

09

10

07

ON-BOARD DIAGNOSZTIKA
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EGR hűtő
Szívócső
Légtömeg-érzékelő (LMS)
Pneumatikus EGR szelep (Otto)
Elektromos EGR szelep (Otto)
Elektromotoros EGR szelep (dízel)
Pneumatikus EGR szelep (dízel)
Nyomásátalakító (EPW) pneumatikus
EGR szelepekhez

Motor vezérlőegység
Hibalámpa (MIL)
Diagnosztikai csatlakozódugó
OBD kiolvasókészülék (szkenner)

11

OBDSYSTEM
12

FÜSTGÁZ-VISSZAVEZETŐ
RENDSZER

GYAKORLATI PÉLDÁK

Bedugult légtömeg-érzékelő

Összeragadt EGR szelep

(LMS)

(dízel) és új állapot

Kokszos EGR szelep (Otto), nagyított képpel
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OBD-HIBÁK FELKUTATÁSA ÉS ELHÁRÍTÁSA
HIBAKÓD

P0400

P0401

P0402

P0403

P0404

P0405 – P0408

KIJELZETT HIBÁK

EGR rendszer – átfolyásos
működési hiba
Az EGR szelep nem nyit:
• Nincs füstgáz-visszavezetés, vagy
a rendszer nem ismeri fel azt
• Nem éri el a végső teljesítményt
• A motor szükségüzemben jár
• Kifogásolható menet közbeni
viselkedés
• Nyugtalan üresjárat

EGR rendszer – az átfolyási arány
túl kicsi
A visszavezetett füstgáz túl kevés:
• Az EGR szelep nem nyit eléggé
• Szennyeződés (kokszolódás)
szűkíti a keresztmetszetet
• Túl rövid az EGR szelep nyitási ideje
• A légtömeg-érzékelő meghibásodott
vagy szennyezett

EGR rendszer – az átfolyási arány
túl nagy
A visszavezetett füstgáz túl sok:
• Az EGR szelep nem az előírt
értékeknek megfelelően nyit
• A szelep nem zár tökéletesen
• A légtömeg-érzékelő meghibásodott
vagy szennyezett

EGR rendszer – a vezérlési kör
működési hibája
Hibás vagy elfogadhatatlan EGR jelek:
• Az EGR szelep potenciométere vagy
a hőmérséklet-érzékelő kopott/
elszennyeződött

EGR rendszer – a vezérlési kör mérési/
teljesítménycsökkentő rendellenessége
• Füstgáz-visszavezetés az előírt
tartományon kívül
• Hibás vagy elfogadhatatlan EGR jelek
• Az EGR szelep potenciométere, a
nyomásérzékelő vagy a
hőmérséklet-érzékelő, a légtömegérzékelő, az elektromos
csatlakozások és vezetékek
kopottak/szennyeződöttek

EGR rendszer – érzékelő A/B áramkör
túl kicsi / túl nagy
• Hibás vagy elfogadhatatlan EGR jelek
• Az EGR szelep potenciométere,
a nyomásérzékelő vagy a
hőmérséklet-érzékelő, a légtömegérzékelő, az elektromos
csatlakozások és vezetékek
kopottak/szennyeződöttek

TOVÁBBI LÉPÉSEK/
MEGOLDÁSI
LEHETŐSÉGEK

• Ellenőrizze a pneumatikus EGR
szelepet kézi vákuumszivattyúval:
amennyiben nem marad meg a
vákuum, újítsa fel az EGR szelepet;
ellenőrizze a vákuumvezetékek
átjárhatóságát és tömörségét
• Vizsgálja meg az EGR szelepet
látható sérülések és elszíneződések
szempontjából:
-- A füstgáz-ellennyomás adott
esetben túl nagy, vagy a vezérlés
hibás
-- Ellenőrizze a füstgázrendszer
szabad átjárhatóságát
• Beragadás esetén újítsa fel az EGR
szelepet, ellenőrizze a
befecskendező rendszert és az
olajköd-leválasztót (Blow by
leválasztót)
• Ellenőrizze az EGR szelep és az
EPW áramellátását

• Ellenőrizze az elektromos vezérlést
• Ellenőrizze a pneumatikus (vákuum)
vezérlést
• Beragadás esetén újítsa fel az EGR
szelepet, ellenőrizze a
befecskendező rendszert és az
olajköd-leválasztót (Blow by
leválasztót)
• Elektromos EGR szelepek esetén
külön ellenőrizze a vezérlést és az
érzékelőket
• Ellenőrizze, adott esetben cserélje
ki a légtömeg-érzékelőt

• Ellenőrizze az érzékelőket és
a vezérlést
• Beragadás esetén újítsa fel az EGR
szelepet, ellenőrizze a
befecskendező rendszert és az
olajköd-leválasztót (Blow by
leválasztót)
• Ellenőrizze, adott esetben cserélje
ki a légtömeg-érzékelőt

• A jeleket mérje meg, és hasonlítsa
össze az előírt értékekkel

• A jeleket mérje meg, és hasonlítsa
össze az előírt értékekkel
• Ellenőrizze a vezetékeket, a
csatlakozásokat és a szerkezeti
elemeket

• A jeleket mérje meg, és hasonlítsa
össze az előírt értékekkel
• Ellenőrizze a vezetékeket, a
csatlakozásokat és a szerkezeti
elemeket

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

