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۰۳

۰۳

۰۲
۰۴

۰۵

۰۱
۰۶
۰۷

۰۸

عیبیابی آنبرد

محصوالت PIERBURG
0 01خن ککننده AGR
0 02لوله مکش
0 03حسگر توده هوا ()LMS
0 04سوپاپ  AGRپنوماتیکی (بنزینی)
0 05سوپاپ  AGRالکتریکی (بنزینی)
0 06سوپاپ  AGRالکتروموتوری (دی زلی)
0 07سوپاپ  AGRپنوماتیکی (دی زلی)
0 08مبدل فشار ( )EPWب رای سوپاپ  AGRپنوماتیکی

0 09واحد کنترل موتور
1 10چ راغ خطا ()MIL
1 11کانکتور عی بیابی
1 12واحد خوانش )Scan-Tool( OBD

۰۹

۱۰

OBDسیستم
سیستم چرخش گاز خروجی

۱۱

۱۲

در عمل

حسگر مسدود شده توده هوا ()LMS

سوپاپ  AGRدارای چسبندگی (دیزلی)

سوپاپ  AGRدوده گرفته (بنزینی) با زوم

و سوپاپ نو

پیدا کردن و رفع کردن خطای OBD

خطای نمایش داده شده

سیستم  – AGRاختالل در عملکرد جریان
سوپاپ  AGRباز نمیشود:
•چرخش گاز خروجی انجام نشده یا تشخیص
داده نمیشود
•توان نهایی حاصل نمیشود
•موتور به حالت اضطراری میرود
•رفتار رانندگی ضعیف است
•دور در جا بدون صدا نیست

سیستم  – AGRنرخ جریان بسیار پایین است
گاز خروجی بسیار کمی بازگردانده میشود:
•سوپاپ  AGRبه اندازه کافی باز نمیشود
•سطح مقطع بهواسطه آلودگی تنگ شده است
(دوده گرفتن)
•زمان باز بودن سوپاپ  AGRخیلی کم است
•حسگر توده هوا خراب یا کثیف است

سیستم  – AGRنرخ جریان بسیار باال است
گاز خروجی بسیار زیادی بازگردانده میشود:
•سوپاپ  AGRاز مقادیر اسمی انحراف دارد
•سوپاپ کامل بسته نمیشود
•حسگر توده هوا خراب یا کثیف است

سیستم  – AGRاختالل در عملکرد مدار کنترل
سیگنالهای  AGRاشتباه یا غیرقابل توجیه هستند:
•ساییدگی/آلودگی پتانسیومتر سوپاپ ،AGR
حسگر دما

سیستم  – AGRمشکل اندازهگیری/توان مدار
کنترل
•چرخش گاز خروجی خارج از محدوده اسمی
•سیگنالهای  AGRاشتباه یا غیرقابل توجیه
هستند
•ساییدگی/آلودگی پتانسیومتر سوپاپ ،AGR
حسگر فشار ،حسگر دما ،حسگر توده هوا،
اتصاالت سوکتی الکتریکی و خطوط

سیستم  – AGRحسگر  A / Bمدار سوئیچینگ
خیلی کوچک/خیلی بزرگ است
•سیگنالهای  AGRاشتباه یا غیرقابل توجیه
هستند
•ساییدگی/آلودگی پتانسیومتر سوپاپ ،AGR
حسگر فشار ،حسگر دما ،حسگر توده هوا،
اتصاالت سوکتی الکتریکی و خطوط

مراحل بعدی /راهحل ممکن
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کد خطا

P0400

P0401

P0402

P0403

P0404

P0408 – P0405

•سوپاپ پنوماتیکی  AGRرا با پمپ دستی فشار
پایین بررسی کنید :اگر فشار پایین حفظ نشد،
سوپاپ  AGRرا تعویض نمایید؛ خطوط فشار
پایین را از نظر جریان/عدم نشتی بررسی کنید
•سوپاپ  AGRرا از نظر آسیبدیدگی قابل
رؤیت یا تغییر رنگ بررسی کنید:
ً
-فشار مخالف گاز خروجی احتماال خیلی باالیا کنترل اشتباه است
-تأسیسات گاز خروجی را از نظر جریانبدون مشکل بررسی کنید
•در صورت چسبندگی سوپاپ  AGRرا
تعویض کنید و سیستم تزریق و نیز تفکیککننده
بخار روغن (تفکیککننده  )Blow-byرا
بررسی نمایید
•تأمین برق سوپاپ  AGRو  EPWرا بررسی
کنید

•کنترل الکتریکی را بررسی کنید
•کنترل پنوماتیکی (فشار پایین) را بررسی کنید
•در صورت چسبندگی سوپاپ  AGRرا
تعویض کنید و سیستم تزریق و نیز تفکیککننده
بخار روغن (تفکیککننده  )Blow-byرا
بررسی نمایید
•به صورت خاص در سوپاپهای AGR
الکتریکی ،واحد کنترل و حسگرها را بررسی
کنید
•حسگر توده هوا را بررسی و در صورت لزوم
تعویض کنید

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

•حسگرها و واحد کنترل را بررسی کنید
•در صورت چسبندگی سوپاپ  AGRرا
تعویض کنید و سیستم تزریق و نیز تفکیککننده
بخار روغن (تفکیککننده  )Blow-byرا
بررسی نمایید
•حسگر توده هوا را بررسی و در صورت لزوم
تعویض کنید

•سیگنالها را بررسی و آنها را با مقادیر اسمی
مقایسه کنید

•سیگنالها را بررسی و آنها را با مقادیر اسمی
مقایسه کنید
•خطوط ،اتصاالت سوکتی و قطعات را بررسی
کنید

•سیگنالها را بررسی و آنها را با مقادیر اسمی
مقایسه کنید
•خطوط ،اتصاالت سوکتی و قطعات را بررسی
کنید

