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ПРОДУКТИ PIERBURG
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БОРДОВА ДИАГНОСТИКА

EGR охладител
Всмукателен колектор
Сензор за разход на въздух (СРВ)
Пневматичен клапан EGR (бензин)
Електрически клапан EGR (бензин)
Електродвижещ клапан EGR (дизел)
Пневматичен клапан EGR (дизел)
Преобразувател на налягане (EPW) за пневматични
клапани EGR

09
10
11
12

Контролер за двигателя
Лампа за повреди (MIL)
Щекер за диагностика
Четящо устройство за OBD (Scan-Tool)

11

OBDSYSTEM
12

СИСТЕМА
ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА
ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ

ОТ ПРАКТИКАТА

Запушен сензор за разход

Слепен клапан EGR (дизел)

на въздух (LMS)

и в ново състояние

Коксуващ клапан EGR (бензин) със зуум
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OBD – ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ
КОД НА ГРЕШКА

P0400

P0401

P0402

P0403

P0404

P0405 – P0408

ПОКАЗАНИ ГРЕШКИ

Система EGR – дебит неизправност
Клапанът EGR не се отваря:
• Не се извършва или не се
разпознава рециркулация на
отработените газове
• Не се достига изходящата
мощност
• Двигателят преминава към
авариен ход
• Слаби ходови характеристики
• неспокоен празен ход

Система EGR – твърде слаб поток
Рециркулира се твърде малко
количество отработени газове:
• Клапанът EGR не се отваря
достатъчно широко
• Редуцирано сечение поради
замърсявания (коксуване)
• Твърде кратко време на отваряне
на клапана EGR
• Дефектен или замърсен сензор за
разход на въздух

Система EGR – твърде силен поток
Рециркулира се твърде голямо
количество отработени газове:
• Клапанът EGR не се отваря според
зададените стойности
• Клапанът не се затваря изцяло
• Дефектен или замърсен сензор за
разход на въздух

Система EGR – неизправност
в управляващата верига
Неправилни или недостоверни EGR
сигнали:
• Износване/замърсяване на
потенциометъра клапан EGR,
термодатчик

Система EGR – проблем с
мощността/измерването на
управляващата верига
• Рециркулация на отработените
газове извън зададения диапазон
• Сигналите EGR са грешни или
недостоверни
• Износване/Замърсяване на
потенциометъра на клапана EGR,
датчика за налягане, термодатчика,
сензора за разход на въздух,
тръбопроводите и електрическите
щекерни връзки

Система EGR – сензор A/B твърде
малка/твърде голяма схема за
превключване
• Сигналите EGR са грешни или
недостоверни
• Износване/Замърсяване на
потенциометъра на клапана EGR,
датчика за налягане,
термодатчика, сензора за разход
на въздух, тръбопроводите и
електрическите щекерни връзки

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ/
ВЪЗМОЖЕН НАЧИН НА
ОТСТРАНЯВАНЕ

• Проверете пневматичния клапан
EGR с ръчната помпа за ниско
налягане: ако подналягането не
се поддържа, сменете клапана
EGR; проверете проходимостта/
херметичността на тръбопроводите
за ниско налягане
• Проверете клапана EGR за видими
повреди или промени в цвета:
-- евентуално твърде високо
противоналягане на
отработените газове или
неправилно задействане
-- Проверете системата за
отработени газове за
проходимост
• В случай на слепвания сменете
клапана EGR и проверете
инжекционната система и
сепаратора за маслена мъгла
• Проверете електрозахранването
на клапана EGR и EPW

• Проверете електрическото
задействане
• Проверете пневматичното
задействане (подналягане)
• В случай на слепвания сменете
клапана EGR и проверете
инжекционната система и
сепаратора за маслена мъгла
• Проверете задействането и
сензорите, по-специално при
електрически клапани EGR
• Проверете сензора за разход
на въздух и го сменете при
необходимост

• Проверете сензорите и
управлението
• В случай на слепвания сменете
клапана EGR и проверете
инжекционната система и
сепаратора за маслена мъгла
• Проверете сензора за разход на
въздух и го сменете при
необходимост

• Проверете сигналите и сравнете
със зададените стойности

• Проверете сигналите и сравнете
със зададените стойности
• Проверете тръбопроводите,
щекерните връзки и
компонентите

• Проверете сигналите и сравнете
със зададените стойности
• Проверете тръбопроводите,
щекерните връзки и
компонентите

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

