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PRODUSE PIERBURG

DIAGNOZĂ LA BORD

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Supapă cu filtre de cărbune activ
Supapă EGR
Modul de acţionare electric
Tub de aspirare/tub de aspirare de comutare
Senzor de presiune galerie de admisie
Clapetă de acceleraţie/clapetă de reglaj
Senzor pentru cantitatea de aer (LMS)
Supapă de descărcare
Convertor de presiune electropneumatic
(pentru comandarea sistemului de reglare
a geometriei variabile a turbosuflantei)
10 Filtru de aer (Kolbenschmidt)
11 Regulator de ralanti

12

13

14

08

12
13
14
15

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

OBDSYSTEM
15

SISTEME DE
ALIMENTARE CU AER

DIN PRACTICĂ

Depuneri la clapetele
turbionare

Clapetă de acceleraţie lipită

Senzor pentru

Senzor pentru

cantitatea de aer

cantitatea de aer cu

contaminat

depuneri de săruri
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DETECTAREA ŞI REMEDIEREA DEFECTELOR OBD
COD DE EROARE

P0097

P0102, P0400

P0172

P0506

ERORI AFIŞATE

Senzorul de temperatură al aerului aspirat – semnalul de
intrare prea mic
• Verificarea la plauzibilitate duce la valori de referință
greșite
• Senzorul de temperatură de la LMS este defect
• Senzorul de temperatură a aerului aspirat este defect

Instrument de măsurare a masei de aer sau a cantităţii
de aer – semnalul de intrare prea mic/Recircularea gazelor
de eşapament – disfuncţionalitate debit
• Senzor pentru cantitatea de aer defect
• Supapa EGR lipită/cocsificată este permanent deschisă
• Nu a fost executat reglajul de bază al supapei EGR

Amestecul conţine prea mult ulei
• Supapa electromagnetică cu filtru de cărbune activ este
lipită (permanent deschisă): Aerul îmbogăţit din
carburant din filtrul de cărbune activ este aspirat în
tronsonul de admisie
• Membrana regulatorului pneumatic de presiune
a carburantului nu este etanşă: carburantul este aspirat
în tronsonul de admisie prin conducta de vid
• Supapa EGR lipită/cocsificată este permanent deschisă

Reglarea mersului în gol – turaţia sub valoarea nominală
• Regulatorul de mers în gol murdar/blocat
• Semnale de intrare incorecte provenite de la unitatea
de comandă a motorului
• Clapetă de acceleraţie cu funcţionare greoaie/lipită

ETAPELE URMĂTOARE/
REMEDIERI POSIBILE

• Verificaţi senzorul pentru cantitatea de aer şi înlocuiţi-l
dacă este defect.
• Verificaţi senzorul de temperatură al aerului aspirat
şi înlocuiţi-l, dacă este cazul.

• Verificaţi alimentarea electrică a debitmetrului de aer şi a
supapei EGR.
• Verificaţi debitmetrul de aer şi înlocuiţi-l dacă este
defect.
• Verificarea supapei EGR:
-- dacă supapa EGR rămâne tot timpul deschisă, gazele
de evacuare sunt recirculate în permanenţă
-- în cazul lipirii, înlocuiţi supapa EGR şi identificaţi cauza
lipirii
• După montarea unei noi supape EGR: Efectuarea
reglajului de bază (analizator motor)

• Verificaţi supapa electromagnetică cu filtru de cărbune
activ şi înlocuiţi-o, dacă este cazul
• Verificaţi regulatorul de presiune carburant şi înlocuiţi-l,
dacă este cazul
• Verificarea supapei EGR:
-- dacă supapa EGR rămâne tot timpul deschisă, gazele
de evacuare sunt recirculate în permanenţă
-- în cazul lipirii, înlocuiţi supapa EGR şi identificaţi cauza
lipirii

• Verificarea regulatorului de mers în gol cu osciloscopul
• înlocuiţi regulatorul de mers în gol înţepenit/blocat
• Citiţi semnalele de intrare ale regulatorului de mers în gol
cu aparatul de diagnoză
• înlocuiţi clapeta de acceleraţie înţepenită/blocată şi
identificaţi cauza blocării

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

