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PIERBURG TERMÉKEK
01
02
03
04
05
06
07
08
09
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12

13

14

Aktívszénszűrő szelep
EGR szelep
Elektromos hajtómodul
Szívócső/kapcsoló szívócső
Szívócsőnyomás-érzékelő
Fojtószelep/szabályozószelep
Légtömeg-érzékelő (LMS)
Visszakeringető szelep
Nyomásátalakító (a VTG turbófeltöltő vezérléséhez)
Levegőszűrő (Kolbenschmidt)
Üresjárat-szabályozó

ON-BOARD DIAGNOSZTIKA
12
13
14
15

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

OBDSYSTEM
15

LEVEGŐELLÁTÁS

GYAKORLATI PÉLDÁK

Lerakódások a szívócső
fojtószelepein

Beragadt fojtószelep

Szennyezett

Légtömeg-érzékelő

légtömeg-érzékelő

sólerakódással
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OBD-HIBÁK FELKUTATÁSA ÉS ELHÁRÍTÁSA
HIBAKÓD

P0097

P0102, P0400

P0172

P0506

KIJELZETT HIBÁK

Beszívott levegő hőmérséklet-érzékelője – a bemeneti jel
túl alacsony
• Az elfogadhatósági vizsgálat rossz referenciaértékeket
ad ki
• A légtömeg-érzékelő hőmérséklet-érzékelője
meghibásodott
• A beszívott levegő hőmérséklet-érzékelője
meghibásodott

Légtömeg- vagy légmennyiségmérő – a bemeneti jel túl
gyenge/Füstgáz-visszavezetés – hibás átfolyásarányfunkció
• A légtömeg-érzékelő meghibásodott
• A beragadt, kokszos EGR szelep állandóan nyitva van
• Az EGR szelep alapbeállítása nem történt meg

A keverék túl zsíros
• Az aktívszénszűrő-mágnesszelep beragadt
(mindig nyitva): Az aktívszénszűrőből üzemanyaggal
dúsított levegő szívódik fel a szívótérbe
• A pneumatikus üzemanyag-nyomásszabályozó
membránja ereszt: A vákuumvezetéken keresztül
üzemanyag szívódik fel a szívótérbe
• A beragadt, kokszos EGR szelep állandóan nyitva van

Üresjárat-szabályozás – a fordulatszám az előírt érték
alatt van
• Az üresjárat-szabályozó szennyezett/beragadt
• A motor vezérlőegysége rossz bemeneti jeleket ad
• A fojtószelep nehezen mozog/beragadt

TOVÁBBI LÉPÉSEK/
MEGOLDÁSI
LEHETŐSÉGEK

• Ellenőrizze a légtömeg-érzékelőt, ha hibás, cserélje ki
• Ellenőrizze a beszívott levegő hőmérséklet-érzékelőjét,
adott esetben cserélje ki

• Ellenőrizze a légtömegmérő és az EGR szelep
áramellátását
• Ellenőrizze a légtömegmérőt, ha hibás, cserélje ki
• EGR szelep ellenőrzése:
-- IHa az EGR szelep állandóan nyitva van, folytonos a
füstgáz-visszavezetés
-- Beragadás esetén cserélje ki az EGR szelepet és derítse
ki a beragadás okát
• Új EGR szelep beszerelése után: Végezze el az
alapbeállítást (motortesztelő)

• Ellenőrizze, adott esetben cserélje ki az aktívszénszűrőmágnesszelepet
• Ellenőrizze, adott esetben cserélje ki az
üzemanyagnyomás-szabályozót
• EGR szelep ellenőrzése:
-- Ha az EGR szelep állandóan nyitva van, folytonos
a füstgáz-visszavezetés
-- Beragadás esetén cserélje ki az EGR szelepet és derítse
ki a beragadás okát

• Ellenőrizze az üresjárat-szabályozót oszcilloszkóppal
• Cserélje ki a mozdulatlan/beragadt üresjárat-szabályozót
• Olvassa ki az üresjárat-szabályozó bemeneti jeleit egy
diagnosztikai teszterrel
• Cserélje ki a mozdulatlan/beragadt fojtószelepet és
derítse ki a beragadás okát

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

