Doprowadzanie powietrza
Odszukiwanie i usuwanie błędów OBD

Produkty marki Pierburg

Diagnoza OBD
12 Sterownik silnika
13 Lampka kontrolna błędu (MIL)
14 Złącze diagnostyczne
15 Czytnik OBD (skaner)

01 Zawór filtra z węglem aktywnym
02 Zawór EGR
03 Elektryczny moduł napędowy
04 Kolektor wlotowy/kolektor o zmiennej długości
05 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym
06 Przepustnica/klapa regulacyjna
07 Przepływomierz powietrza (LMS)
08 Zawór recyrkulacji powietrza
09 E
 lektryczno-pneumatyczny przetwornik ciśnienia
(do sterowania turbosprężarki typu VTG)
10 F iltr powietrza (Kolbenschmidt)
11 Regulator biegu jałowego

Z praktyki
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Osady na klapach zawirowujących

Zaklejona przepustnica

Zanieczyszczony
przepływomierz
powietrza

Osad soli na
przepływomierzu
powietrza

Kod

P0097

P0102
P0400

P0172

P0506

Błąd

Za niski sygnał wejściowy
czujnika temperatury
powietrza zasysanego

Za niski sygnał wejściowy przepływomierza
powietrza / wadliwy przepływ w systemie
recyrkulacji spalin

Za bogata mieszanka

Regulacja biegu jałowego – prędkość obrotowa
poniżej wartości zadanej

• Kontrola spójności daje
nieprawidłowe wartości
odniesienia
• Uszkodzony czujnik temperatury
w LMS
• Uszkodzony czujnik temperatury
powietrza dolotowego

• Uszkodzony przepływomierz powietrza
• Zaklejony/zanieczyszczony nagarem zawór EGR jest
ciągle otwarty
• Nie zostało przeprowadzone ustawienie podstawowe
zaworu EGR

• Sprawdzić przepływomierz
powietrza, w razie potrzeby
wymienić
• Sprawdzić czujnik temperatury
powietrza zasysanego, w razie
potrzeby wymienić

• Sprawdzić zasilanie przepływomierza powietrza
i zaworu EGR
• Sprawdzić przepływomierz powietrza, w razie potrzeby
wymienić
• Sprawdzić zawór EGR:
- jeżeli zawór EGR jest ciągle otwarty, ma miejsce stała
recyrkulacja spalin
- w razie zaklejenia wymienić zawór EGR i odszukać
przyczyny zaklejenia
• Po zamontowaniu nowego zaworu EGR: zaprogramować
ustawienie podstawowe (tester silnika)

Następne kroki/
Możliwe
czynności
zaradcze

Dalsze szczegóły na ten temat są podane w naszej broszurze „Service Tips & Info –
Redukcja substancji szkodliwych i OBD“.
Dalsze informacje można uzyskać bezpośrednio od lokalnego przedstawiciela
Motorservice albo na stronie www.ms-motorservice.com

• Zaklejony zawór elektromagnetyczny filtra węgla aktywnego
(ciągle otwarty): Wzbogacone paliwem powietrze z filtra węgla
aktywnego jest zasysane do układu dolotowego
• Nieszczelna membrana pneumatycznego regulatora ciśnienia
paliwa: Paliwo jest wciągane przez przewód podciśnieniowy
do układu dolotowego
• Zaklejony/zanieczyszczony nagarem zawór EGR jest ciągle
otwarty

• Sprawdzić zawór elektromagnetyczny filtra węgla aktywnego,
w razie potrzeby wymienić
• Sprawdzić regulator ciśnienia paliwa, w razie potrzeby wymienić
• Sprawdzić zawór EGR:
- jeżeli zawór EGR jest ciągle otwarty, ma miejsce stała
recyrkulacja spalin
- w razie zaklejenia wymienić zawór EGR i odszukać przyczyny
zaklejenia

• Zabrudzony/zaklejony regulator biegu jałowego
• Nieprawidłowe sygnały wejściowe ze sterownika silnika
• Utrudniony ruch/zaklejenie przepustnicy

• Sprawdzić regulator biegu jałowego przy użyciu oscyloskopu
• Wymienić zablokowany/zaklejony regulator biegu jałowego
• Odczytać sygnały wejściowe regulatora biegu jałowego przy
użyciu testera diagnostycznego
• Wymienić zablokowaną/zaklejoną przepustnicę i odszukać
przyczyny zaklejenia

Grupa Motorservice jest jednostką handlową działającego na globalnym rynku posprzedażnym koncernu
Rheinmetall Automotive. Jest ona wiodącym dystrybutorem komponentów silnikowych na niezależnym rynku
części zamiennych, oferującym marki klasy premium Kolbenschmidt, Pierburg i TRW Engine Components oraz
markę BF. Jej szeroki i głęboki asortyment umożliwia klientom zakup najwyższej jakości części silnikowych z
jednego źródła.

