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DIAGNOZĂ LA BORD
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Racitor EGR
Tubul de aspirare
Debitmetru de aer (LMS)
Supapă pneumatică EGR (Otto)
Supapă electrică EGR (Otto)
Supapă electropneumatică EGR (Diesel)
Supapă pneumatică EGR (Diesel)
Convertor de presiune (EPW) pentru supapele
pneumatice EGR

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

11

OBDSYSTEM
12

SISTEM DE RECIRCULARE
A GAZELOR ARSE

DIN PRACTICĂ

Supapă EGR cocsificată (Otto), imagine mărită

Debitmetru de aer (LMS)

Supapă EGR blocată

înfundat

(Diesel) şi în stare nouă
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DETECTAREA ŞI REMEDIEREA DEFECTELOR OBD
COD DE EROARE

P0400

P0401

P0402

P0403

P0404

P0405 – P0408

ERORI AFIŞATE

Sistemul EGR – disfuncţionalitate debit
Supapa EGR nu se deschide:
• Nu se efectuează recircularea
gazelor de eşapament sau nu este
sesizată de sistem
• Nu se atinge puterea finală
• Motorul funcţionează în regim de
avarie
• Autovehiculul răspunde defectuos
la comenzi
• Mers în gol neuniform

Sistemul EGR – procentul debitului
prea mic
Cantitatea recirculată de gaze de
eşapament este prea mică:
• Supapa EGR nu se deschide suficient.
• Secţiune transversală îngustată din
cauza depunerilor (cocsificare)
• Interval prea mic de deschidere
a supapei EGR
• Debitmetru de aer defect sau
murdar

Sistemul EGR – procentul debitului
prea mare
Cantitatea recirculată a gazelor de
eşapament este prea mare:
• Supapa EGR se deschide în mod
diferit faţă de valorile nominale
• Supapa nu se închide complet
• Debitmetru de aer defect sau
murdar

Sistemul EGR – disfuncţionalitate
a circuitului de comandă
Semnale EGR eronate sau neplauzibile:
• Uzură/impurităţi la potenţiometrul
supapei EGR, senzorul de
temperatură

Sistemul EGR – probleme privind
măsurarea sau puterea în circuitul de
comandă
• Recircularea gazelor de eşapament
în afara limitelor nominale
• Semnale EGR eronate sau neplauzibile
• Uzură/impurităţi la potenţiometrul
supapei EGR, senzorul de presiune,
senzorul de temperatură,
debitmetru de aer, conectori
electrici şi cabluri

Sistemul EGR – senzorii A/B ai
circuitului de comutare sunt reglaţi la
valori prea mici/prea mari
• Semnale EGR eronate sau
neplauzibile
• Uzură/impurităţi la potenţiometrul
supapei EGR, senzorul de presiune,
senzorul de temperatură,
debitmetru de aer, conectori
electrici şi cabluri

ETAPELE URMĂTOARE/
REMEDIERI POSIBILE

• Verificaţi supapa pneumatică EGR
cu pompa de vid manuală:
atunci când nu se menține presiunea, înlocuiți supapa EGR; verificați
conductele de vid în ceea ce privește
penetrabilitatea/etanșeitatea
• Verificaţi supapa EGR prin control
vizual cu privire la deteriorări sau
modificări ale culorii:
-- contrapresiunea gazelor de
evacuare poate fi prea mare sau
comanda este eronată
-- verificaţi penetrabilitatea
instalaţiei de evacuare a gazelor
• În cazul pieselor blocate înlocuiţi
supapa EGR şi verificaţi sistemul de
injecţie, dar şi separatorul de ceaţă
de ulei (separator cu purjor).
• Verificaţi alimentarea electrică a
supapei EGR, și a convertorului
electropneumatic de presiune (EPW)

• Verificaţi comanda electrică.
• Verificaţi comanda pneumatică
(vidul).
• În cazul pieselor blocate înlocuiţi
supapa EGR şi verificaţi sistemul de
injecţie, dar şi separatorul de ceaţă
de ulei (separator cu purjor).
• În cazul supapelor electrice EGR
verificaţi în mod special
mecanismul de comandă şi senzorii.
• Verificaţi debitmetrul de aer şi
înlocuiţi-l, dacă este cazul.

• Verificaţi senzorii şi mecanismul de
comandă.
• În cazul pieselor blocate înlocuiţi
supapa EGR şi verificaţi sistemul de
injecţie, dar şi separatorul de ceaţă
de ulei (separator cu purjor).
• Verificaţi debitmetrul de aer şi
înlocuiţi-l, dacă este cazul.

• Verificaţi semnalele şi comparaţi-le
cu valorile nominale.

• Verificaţi semnalele şi comparaţi-le
cu valorile nominale.
• Verificaţi cablurile, conectorii şi
piesele componente.

• Verificaţi semnalele şi comparaţi-le
cu valorile nominale.
• Verificaţi cablurile, conectorii şi
piesele componente.

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

