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Σύστημα Common Rail EDC7

Το σύστημα Common Rail είναι ένα σύστημα ψεκασμού με συσσωρευτή. Σε σχέση
με τα παλιά συστήματα ψεκασμού πετρελαίου, η ανάπτυξη πίεσης και ο ψεκασμός
είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα Common Rail
προσφέρει περισσότερες δυνατότητες προσαρμογής της συμπεριφοράς ψεκασμού.
Έτσι είναι δυνατή η κατασκευή πολύ δυναμικών, ήσυχων και οικονομικών κινητήρων.
Προσοχή
Οι κινητήρες CR είναι εγκεκριμένοι μόνο για τη χρήση του καυσίμου του
Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 590! Δεν είναι εγκεκριμένα εναλλακτικά καύσιμα ή
πρόσθετα καυσίμων! Σε περιπτώσεις εξαίρεσης, σε συγκεκριμένους τύπους
κινητήρων Common Rail, επιτρέπεται η λειτουργία RME (RAPS-METHYLESTER), εάν έχει αποκτηθεί πρόσθετη εγγύηση για τα εξαρτήματα ψεκασμού
(βλέπε SI 180911a).
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Δομή του συστήματος Common Rail
Το καύσιμο παρέχεται από το ρεζερβουάρ μέσω του φίλτρου Separ προς το προφίλτρο, από την αντλία προ-παροχής η οποία είναι σχεδιασμένη ως αντλία με
γρανάζια, και το κύριο φίλτρο προς την αντλία υψηλής πίεσης με έλεγχο ποσοτήτων,
όπου αναπτύσσεται η αναγκαία πίεση για τον ψεκασμό.
Γι' αυτό, η μονάδα μετρήσεων "MProp" (δοσομετρική βαλβίδα ποσοτήτων) περιορίζει
την ποσότητα παροχής προς την αντλία υψηλής πίεσης και, συνεπώς, την απόδοση
παροχής της αντλίας.
Στην αντλία υψηλής πίεσης παρέχεται τόσο πολύ καύσιμο Diesel στο Rail
(συσσωρευτής πίεσης), ώσπου να επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση καυσίμου. Κατόπιν
το καύσιμο είναι συνεχώς διαθέσιμο για τους ψεκασμούς υπό πίεση που καθορίζεται
από την κατάσταση λειτουργίας του κινητήρα (έως το πολύ 1800 bar, βάσει
συστήματος).
Τα μελλοντικά συστήματα μπορούν να αναπτύσσουν πίεση έως 2200 bar (Euro VI).
Το Rail συνδέεται μέσω σωλήνων υψηλής πίεσης στα μπεκ που ενεργοποιούνται με
μαγνητικές βαλβίδες και τα οποία ψεκάζουν μια καθορισμένη ποσότητα του καυσίμου
στον χώρο καύσης του κινητήρα βάσει της αντίστοιχης επιθυμίας του οδηγού.
Η επιθυμία του οδηγού μεταβιβάζεται μέσω του δότη τιμών πεντάλ στον υπολογιστή
οδήγησης του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο, ο εγκέφαλος EDC λαμβάνει τα
δεδομένα μέσω του M-CAN, αναγνωρίζει την κατάσταση λειτουργίας και υπολογίζει
από τη χαρτογράφηση την αναγκαία ποσότητα καυσίμου, την πίεση καυσίμου, τη
διάρκεια ψεκασμού και το χρονικό σημείο ψεκασμού. Το άνοιγμα και το κλείσιμο της
μαγνητικής βαλβίδας στο μπεκ καθορίζει την έναρξη και το τέλος του ψεκασμού.

Ο εγκέφαλος EDC επιτηρεί την πίεση Rail με έναν αισθητήρα πίεσης.
Μια βαλβίδα περιορισμού της πίεσης περιορίζει σε περίπτωση βλάβης την πίεση Rail
στα περ. 800 bar, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία ανάγκης.
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Το βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος CR είναι, κατά συνέπεια, η αποσύνδεση της
ανάπτυξης πίεσης και του ψεκασμού από το Rail.
Αυτό το σύστημα ψεκασμού με χρονική ρύθμιση αντιμετωπίζει τον τυπικό περιορισμό
συμβατικών συστημάτων με ρύθμιση εκκεντροφόρου. Έτσι, η αυξημένη μέση πίεση
ψεκασμού και το χρονικό σημείο ψεκασμού μπορούν να επιλεγούν ανεξάρτητα από
τη λειτουργία του κινητήρα.
Η επιτήρηση των υδραυλικών εξαρτημάτων του συστήματος ψεκασμού υλοποιείται
μέσω του εγκεφάλου EDC7, του οποίου οι αισθητήρες αναγνωρίζουν συνεχώς
δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία του κινητήρα και του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο,
ο αισθητήρας πίεσης Rail, ο εγκέφαλος και η αντλία υψηλής πίεσης με έλεγχο
ποσοτήτων δημιουργούν ένα κύκλωμα ρύθμισης για την απόδοση της επιθυμητής
πίεσης Rail.
Οι περαιτέρω αισθητήρες, όπως είναι ο αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου, ο
αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα υπερπλήρωσης ή ο αισθητήρας ατμοσφαιρικής πίεσης
βοηθούν τον κινητήρα να προσαρμόζεται βέλτιστα στις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ο εγκέφαλος EDC7 είναι ελαστικά στερεωμένος στον φορέα της αριστερής πλευράς
κινητήρα. Από ηλεκτρικής άποψης, ο εγκέφαλος συνδέεται με καλώδια με το κανάλι
καλωδίων του κινητήρα και τα μπεκ.
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Προειδοποιητικές υποδείξεις

Κίνδυνος τραυματισμού!
Οι δέσμες καυσίμου μπορούν να προκαλέσουν κοπή
της επιδερμίδας.
Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς από τις αναθυμιάσεις
καυσίμου.
Στο σύστημα Common Rail δεν πρέπει να λύνονται ποτέ οι κοχλιώσεις στην πλευρά
υψηλής πίεσης καυσίμου με τον κινητήρα σε λειτουργία (σωλήνας ψεκασμού από την
αντλία υψηλής πίεσης προς το σύστημα Rail, στο σύστημα Rail και στην
κυλινδροκεφαλή προς το μπεκ)!
Δεν επιτρέπεται να βρίσκονται άτομα κοντά σε κινητήρα που βρίσκεται σε λειτουργία!
Όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία, οι σωλήνες βρίσκονται σταθερά
υπό υψηλή πίεση καυσίμου έως 1.600 bar.
Πριν ανοίξουν οι κοχλιώσεις περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό, ώσπου να
αποδομηθεί η πίεση. Εάν χρειάζεται, ελέγξτε την αποδόμηση πίεσης στο σύστημα
Rail με το MAN-Cats.
Ειδικές υποδείξεις για άτομα με καρδιακό βηματοδότη!
Οποιαδήποτε μετατροπή στην καλωδίωση του κινητήρα μπορεί να οδηγήσει σε
υπέρβαση

των οριακών τιμών προδιαγραφής των βηματοδοτών,

π.χ. μη

περιστρεμμένες καλωδιώσεις μπεκ ή η εισαγωγή του κουτιού ελέγχου (κουτί
υποδοχών). Για τον οδηγό και όλους τους συνεπιβάτες με καρδιακό βηματοδότη δεν
υπάρχει κανένας κίνδυνος από το εγκεκριμένο εργοστασιακό όχημα. Δεν υπάρχει
κανένας κίνδυνος για τους χειριστές με καρδιακό βηματοδότη από τα συστήματα των
εγκεκριμένων εργοστασιακών κινητήρων MAN με Common-Rail. Η αρχική κατάσταση
του προϊόντος πληροί όλες τις γνωστές οριακές τιμές για καρδιακούς βηματοδότες
που ισχύουν σήμερα!
Κίνδυνος τραυματισμού
Δεν πρέπει να αγγίζετε εξαρτήματα που φέρουν τάση στην ηλεκτρική σύνδεση των
μπεκ, ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
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Καθαριότητα σε συστήματα CR
Τα τμήματα ψεκασμού πετρελαίου αποτελούνται από εξαρτήματα υψηλής ακρίβειας,
τα οποία εκτίθενται σε μεγάλες καταπονήσεις. Εξαιτίας αυτής της υψηλής τεχνολογίας
ακριβείας πρέπει να δίνετε προσοχή στη μέγιστη καθαριότητα κατά τη διάρκεια όλων
των εργασιών στο σύστημα καυσίμου. Ακόμη και σωματίδια ακαθαρσιών πάνω από
0,2 mm μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη αυτών των τμημάτων.
Γι' αυτόν το λόγο πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να τηρούνται
υποχρεωτικά τα μέτρα που περιγράφονται παρακάτω:

•
•

Απόλυτη καθαριότητα στον χώρο εργασίας (καθαρισμός χώρου εργασίας).
Διεξοδικός καθαρισμός του χώρου κινητήρα με πιεστικά ατμού και, στη συνέχεια,
στέγνωμα ή εκφύσηση με πεπιεσμένο αέρα. Προσέξτε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

•

Μετά το άνοιγμα του συστήματος καυσίμου πλευράς εισαγωγής δεν επιτρέπεται
πεπιεσμένος αέρας για τον καθαρισμό. Απομακρύνετε προσεκτικά τα κομμάτια βαφής.

•
•

Στον καθαρισμό επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο πανιά που δεν αφήνουν ίνες.
Καθαρίστε τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εργασίας πριν από την έναρξη των
εργασιών και προσέξτε για ζημιές.

•
•
•

Καλύψτε οπωσδήποτε την κάτω πλευρά με μουσαμάδες.
Πριν από την έναρξη των εργασιών προσέξτε την καθαρή ενδυμασία εργασίας.
Οι γειτονικές θέσεις εργασίας δεν επιτρέπεται να προκαλούν ρύπους,
στροβιλισμούς σκόνης κ.λπ. (π.χ. εργασίες λείανσης ή συγκόλλησης).

•

Όλα τα βγαλμένα εξαρτήματα πρέπει να σφραγίζονται αμέσως μετά την
αποσυναρμολόγηση με κατάλληλα καπάκια σφράγισης. (Τα καπάκια σφράγισης
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 1 φορά)

•

Πρέπει να τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες εργασίας και συναρμολόγησης, π.χ. για
την αντικατάσταση στομίων αγωγών πίεσης ή μπεκ (προσέξτε τις ροπές στρέψης!).

•

Τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως γνήσια
ανταλλακτικά, δηλ. να κλείνονται στην αρχική συσκευασία κατά την αποστολή τους
και να σφραγίζονται οι συνδέσεις.

Το σύστημα EDC7 περιγράφεται στην Περιγραφή συστήματος T18.
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Ηλεκτρικά εξαρτήματα
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Σχήμα καυσίμου D2066 (Euro 3)
A

Φίλτρο αναρρόφησης ρεζερβουάρ 300 μm

B

DBV, βαλβίδα περιορισμού πίεσης (δύο βαθμίδων) πίεση ανοίγματος περ.
1800 bar

C

Βαλβίδα υπερχείλισης (1,2 – 1,3 bar μόνο σε EURO 3, στα Euro 4 αντί για
αυτήν τη βαλβίδα υπάρχουν μικρές πεταλούδες στο Rail (0,9 mm) προς τους
σωλήνες μπεκ)

D

Αντλία υψηλής πίεσης CP 3.4

E

Μαγνητική βαλβίδα θερμοεκκινητή

F

Μπεκ

G

Αντλία προ-παροχής καυσίμου (4,5 – 7,5 bar)

H

Σύνδεση θέρμανσης φίλτρου καυσίμου

I

Χειραντλία παροχής με προ-φίλτρο

J

Στόμιο αγωγού πίεσης με σωληνωτό φίλτρο

K

Σύνδεση αισθητήρα πίεσης καυσίμου

L

Αισθητήρας πίεσης Rail

Τοποθέτηση των σωλήνων καυσίμου
•

Από το ρεζερβουάρ προς το προ-φίλτρο

•

Από το προ-φίλτρο προς την αντλία με γρανάζια

•

Από την αντλία παροχής καυσίμου προς το λεπτό φίλτρο

•

Από το λεπτό φίλτρο προς την αντλία υψηλής πίεσης

•

Επιστροφή από τη βαλβίδα υπερπίεσης (5 bar) της αντλίας υψηλής πίεσης προς το
ρεζερβουάρ

1.10

•

Από την αντλία υψηλής πίεσης προς το Rail

•

Επιστροφή από τη βαλβίδα περιορισμού πίεσης προς το ρεζερβουάρ

•

Σύνδεση μπεκ στο Rail

•

Επιστροφή λαδιού διαρροής προς το ρεζερβουάρ

•

Από το λεπτό φίλτρο προς τον θερμοεκκινητή

•

Επιστροφή από τη βαλβίδα μείωσης πίεσης θερμοεκκινητή προς το ρεζερβουάρ
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Σχήμα καυσίμου D2066 (Euro 3)
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Σχήμα καυσίμου D0834/D0836 (Euro 3/4)
A

Ρεζερβουάρ καυσίμου (φίλτρο αναρρόφησης 300 µm)

B

Αντλία υψηλής πίεσης CP3.3, κατανεμητής καυσίμου

C

Αντλία προ-παροχής καυσίμου (4,5 – 7,5 bar)

D

Φίλτρο καυσίμου

E

Προφίλτρο (χειραντλία παροχής καυσίμου)

F

Δοσομετρική βαλβίδα μονάδας
μέτρησης, MProp

G

Μαγνητική βαλβίδα θερμοεκκινητή

H

Προθερμαντήρας

I

Βαλβίδα περιορισμού πίεσης

J

Rail

K

Αισθητήρας πίεσης Rail

L

Μπεκ

M

Επιστροφή λαδιού διαρροής (βαλβίδα υπερχείλισης 1,2 – 1,3 bar μόνο σε
Euro 3)
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Σχήμα καυσίμου D0834/D0836 (Euro 3/4)

Υπόδειξη: Αντλία υψηλής πίεσης με λίπανση καυσίμου στα EURO 4
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Σχήμα καυσίμου D2876 (Euro 3)
A

Φίλτρο αναρρόφησης 300 μm

B

Βαλβίδα υπερχείλισης 0,5 bar, νέα 1,2 – 1,3 bar

C

Λεπτό φίλτρο για αντλία υψηλής πίεσης

D

Κοίλη

βίδα

με

οπή

πεταλούδας

0,5

mm

(να

προσέχετε

πάντα

να

χρησιμοποιούνται τσιμούχες BS!)

1.14

E

Οπή πεταλούδας 0,5 mm

F

Βαλβίδα υπερχείλισης θερμοεκκινητή (1,3 – 1,8 bar)

G

Προθερμαντήρας

H

Rail

I

Αισθητήρας πίεσης Rail

K

Βαλβίδα περιορισμού πίεσης 2 βαθμίδων

L

Κέντρο Σέρβις Καυσίμων

M

Χειραντλία παροχής

N

Αντλία προ-παροχής καυσίμου (4,5 – 7,5 bar)

Ω

Αντλία υψηλής πίεσης
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Σχήμα καυσίμου D2876 (Euro 3)
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Σχήμα συνδέσεων θερμοεκκινητή D2876 (Euro 3)

Η κοίλη βίδα στο KSC έχει μια καλιμπραρισμένη οπή (0,5 mm), από την οποία
περιορίζεται η πίεση καυσίμου προς τον θερμοεκκινητή στο 1,5 bar. Για τη
στεγανοποίηση πρέπει να χρησιμοποιούνται τσιμούχες BS.

Κοίλη βίδα στην μαγνητική βαλβίδα του θερμοεκκινητή

Αυτές οι κοίλες βίδες δεν επιτρέπεται να αντικαθίστανται από βίδες άλλου τύπου.

1.16
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Βαλβίδα υπερχείλισης 1,2 – 1,3 bar

1

Βαλβίδα υπερχείλισης 1,2 – 1,3 bar

2

Κατεύθυνση ροής
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Σχήμα καυσίμου D20/D26 (Euro 4/5)
A

Φίλτρο αναρρόφησης ρεζερβουάρ 300 μm

B

DBV, βαλβίδα περιορισμού πίεσης (δύο βαθμίδων) πίεση ανοίγματος περ.
1800 bar

1.18

C

Σύνδεση σωλήνα λαδιού διαρροής (χωρίς βαλβίδα περιορισμού πίεσης)

D

Αντλία υψηλής πίεσης CP 3.4+

E

Μαγνητική βαλβίδα θερμοεκκινητή

F

Μπεκ

G

Αντλία προ-παροχής καυσίμου (4,5 – 7,5 bar)

H

Αισθητήρας πίεσης Rail

I

Χειραντλία παροχής με προ-φίλτρο

J

Στόμιο αγωγού πίεσης με σωληνωτό φίλτρο

K

Σύνδεση αισθητήρα πίεσης καυσίμου

L

Θέση μεταβίβασης καυσίμου (παροχή)

M

Θέση μεταβίβασης καυσίμου (επιστροφή)

N

Φίλτρο καυσίμου (3 – 5 µm), μόνιμη εξαέρωση (0,3 mm)
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Σχήμα καυσίμου D20/D26 (Euro 4/5)
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Κέντρο Σέρβις Καυσίμων (KSC)
Στους κινητήρες Common Rail χρησιμοποιείται ένα Κέντρο Σέρβις Καυσίμων (KSC).
Στο KSC περιλαμβάνεται το προ-φίλτρο, η χειραντλία παροχής, το κύριο φίλτρο, η
διαρκής εξαέρωση και το θερμαντικό στοιχείο σε ένα εξάρτημα.
Στο κέλυφος του KSC είναι τοποθετημένος ένας αισθητήρας πίεσης καυσίμου για την
επιτήρηση της πίεσης καυσίμου. Η επιφάνεια του φίλτρου είναι περίπου 50 %
μεγαλύτερη και λεπτότερη σε σχέση με τα συμβατικά φίλτρα. Το στοιχείο φίλτρου
μπορεί να ανακυκλωθεί με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Το προ-φίλτρο έχει τη
δυνατότητα αντικατάστασης.

Προσοχή
Κατά την αντικατάσταση φίλτρου πρέπει να τη τηρείται η ίδια καθαριότητα π.χ.
κατά την αντικατάσταση ενός μπεκ. (Μην καθαρίζετε εσωτερικά το κέλυφος
φίλτρου!)
Πίεση παροχής και επιστροφής
Η πολύ υψηλή πίεση στην επιστροφή μεταβάλλει την χαρακτηριστική καμπύλη των
μπεκ (κακή λειτουργία κινητήρα…)
Η πολύ χαμηλή πίεση παροχής (π.χ. βλάβη KSC ή βαλβίδα υπερχείλισης…)
A

Καύσιμο από την αντλία παροχής

G

Χειραντλία

καυσίμου

H

Προς την αντλία προ-παροχής

B

Θέρμανση φίλτρου

C

Παροχή προς τον θερμοεκκινητή

D

Εκροή νερού (άνοιγμα της βίδας

καυσίμου
I

Προ-φίλτρο

κατά την αντικατάσταση φίλτρου)

1.20

E

Προς το ρεζερβουάρ

F

Από το ρεζερβουάρ
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Εξαρτήματα στο κύκλωμα χαμηλής πίεσης
Εξαρτήματα:

– Ρεζερβουάρ καυσίμου
– Αντλία προ-παροχής με γρανάζια
– Φίλτρο καυσίμου και σωλήνες χαμηλής πίεσης

Η αντλία προ-παροχής με γρανάζια αναρροφά το καύσιμο από το ρεζερβουάρ και το
προωθεί μέσω του KSC στην αντλία υψηλής πίεσης.
Όλοι οι σωλήνες καυσίμου που είναι σταθερά στερεωμένοι στον κινητήρα είναι
αγωγοί PA με εύκολες κουμπωτές συνδέσεις (Raymond).
Χαμηλή πίεση αντλίας παροχής καυσίμου
•

1

Η βαλβίδα βραχυκυκλώματος ανοίγει στα περ. 10 – 11 bar

•

2

Βαλβίδα αντεπιστροφής για την εξαέρωση του συστήματος

•

3

Αντλία προ-παροχής με γρανάζια

•

4/5

Παροχή καυσίμου από το ρεζερβουάρ προς το KSC

Θέση μεταβίβασης σωλήνα καυσίμου
Στον σωλήνα επιστροφής τοποθετείται στην κουμπωτή σύνδεση ανάμεσα στον
κινητήρα και στο πλαίσιο μια βαλβίδα διακοπής εξαγωγής.
Επίσης, στην κουμπωτή σύνδεση μεταξύ κινητήρα και πλαισίου, στον σωλήνα
παροχής, είναι τοποθετημένη μια αντεπίστροφη βαλβίδα (Ducks Bill). Με την
εισαγωγή αυτής της διακοπής της επιστροφής (πράσινος ταχυσύνδεσμος) ήταν
δυνατή η σημαντική βελτίωση της συμπεριφοράς εκκίνησης του κινητήρα.

Σωλήνας παροχής/σωλήνας επιστροφής (ταχυσύνδεσμος Raymond)
J

Κατεύθυνση ροής

I

Τα Duck Bill (ράμφος πάπιας) είναι ελάσματα τα οποία ανοίγουν και κλείνουν
ξανά αυτόματα μέσω της πίεσης αναρρόφησης.

K
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Διακοπή επιστροφής υπό φόρτιση ελατηρίου
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Χαμηλή πίεση αντλίας παροχής καυσίμου

Θέση μεταβίβασης σωλήνα καυσίμου (ταχυσύνδεσμος Raymond)
Στην παραγωγή από 10/2004 "Επισήμανση: πράσινος "ταχυσύνδεσμος""

Σωλήνας παροχής
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Σωλήνας επιστροφής
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Αντλία υψηλής πίεσης
Η περιοχή υψηλής πίεσης έχει την αποστολή να παράγει την απαραίτητη υψηλή
πίεση για τον ψεκασμό και να παρέχει σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας μια
επαρκή ποσότητα καυσίμου. Η αντλία υψηλής πίεσης κινείται από τον κινητήρα και
λιπαίνεται με καύσιμο ή με λάδι. Το καύσιμο πιέζεται από μια αντλία προ-παροχής
μέσω σωλήνων καυσίμου προς το φίλτρο καυσίμου (KSC) και, στη συνέχεια, από το
ΖΜΕ στον "χώρο αναρρόφησης" της αντλίας υψηλής πίεσης. Η αντλία προ-παροχής
(3) είναι συνδεδεμένη στην αντλία υψηλής πίεσης.
Επειδή η αντλία υψηλής πίεσης παρέχει μόνο την αναγκαία ποσότητα καυσίμου και,
συνεπώς, αναπτύσσει την σωστή πίεση Rail, μειώνονται οι ενεργειακές της
απαιτήσεις.
Στους κινητήρες των κατηγοριών εκπομπών EURO 3 και EURO 4 χωρίς OBD (αρχή
EURO 4) χρησιμοποιείται ο τύπος αντλίας CP3.4 με λίπανση λαδιού κινητήρα (D08..
και D20.. αριστερόστροφης κίνησης/D2866 και D2876 δεξιόστροφης κίνησης).
Στις αντλίες υψηλής πίεσης με λίπανση λαδιού δεν εκτελείται η επιστροφή της
ρυθμισμένης ποσότητας καυσίμου προς το ρεζερβουάρ, αλλά παρέχεται μπροστά
από το προ-φίλτρο στον σωλήνα αναρρόφησης (κύκλωμα μερικής θέρμανσης).
Οι κινητήρες πάνω από την κατηγορία εκπομπών EURO 4 με OBD εξοπλίζονται με
ίδιου τύπου αντλία υψηλής πίεσης με λίπανση καυσίμου (CP 3.4+).
Οι αντλίες υψηλής πίεσης με λίπανση καυσίμου διαθέτουν ένα εσωτερικό κύκλωμα
μερικής θέρμανσης.
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Αντλία υψηλής πίεσης CP3.4

Σχέση μετάδοσης
Στροφαλοφόρος – Αντλία υψηλής πίεσης
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D20 και D28

1:1,67

D08

1:1,33
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Εικόνα 1/2: Αντλία υψηλής πίεσης CP 3.4
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1

Παροχή καυσίμου από το φίλτρο καυσίμου

2

Προς το Rail

3

Από το προ-φίλτρο

4

Προς το φίλτρο

5

Επιστροφή προς το ρεζερβουάρ

6

Μονάδα μετρήσεων ZME (MProp.)
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Εικόνα 1

Εικόνα 2

A

Περιοχή υψηλής πίεσης

B

Περιοχή χαμηλής πίεσης

C

Πλήρωση λαδιού κινητήρα
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Εσωτερική διαδρομή καυσίμου D20/D26
A

Παροχή

B

Επιστροφή

C

Αντλίες εσωτερικής διαδρομής καυσίμου (κατά την εξαέρωση ή με πολύ υψηλή
πίεση)
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1

Ρεζερβουάρ καυσίμου

2

Προ-φίλτρο (300 µm)

3

Χειραντλία παροχής

4

Αντλία με γρανάζια

5

Βαλβίδα υπερπίεσης (10 – 11 bar)

6

Βαλβίδα εξαέρωσης (βαλβίδα παράκαμψης 0,15 bar)

7

Κέντρο Σέρβις Καυσίμων (KSC)

8

Αισθητήρας πίεσης καυσίμου

9

Μόνιμη εξαέρωση (KSC, 0,3 mm, μέγ. 10 l/h p5bar)

10

Βαλβίδα υπερχείλισης 5 bar

11

Μονάδα μετρήσεων/δοσομετρική βαλβίδα ποσοτήτων (MProp.)

12

Αντλία υψηλής πίεσης CP 3.4+

13

Βαλβίδα υπερχείλισης με ψεκασμό ~2,5 bar

14

Πεταλούδα μηδενικής παροχής

15

Πεταλούδα θερμοεκκινητή 0,5 mm

16

Βαλβίδα περιορισμού πίεσης 0,7 bar (θερμοεκκινητής)

17

Αισθητήρας πίεσης Rail

18

Μπεκ

19

Rail με ενσωματωμένες πεταλούδες 0,9 mm

20

Ενσωματωμένη βαλβίδα περιορισμού πίεσης δύο βαθμίδων

21

Μαγνητική βαλβίδα θερμοεκκινητή

22

Προθερμαντήρας

23

Χοντρό φίλτρο
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Εσωτερική διαδρομή καυσίμου D20/D26
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Εξαγωγή αντλίας υψηλής πίεσης
Ανατρέξτε στο βιβλίο επισκευών A20, A30, A40
Αποσυναρμολογήστε τους σωλήνες καυσίμου και σφραγίστε με πλαστικές τάπες όλες
τις συνδέσεις συμπεριλαμβανομένης της αντλίας υψηλής πίεσης. Συναρμολογήστε το
ειδικό εργαλείο 80.99601-6021 στην αντλία υψηλής πίεσης. Ξεβιδώστε τις βίδες
στερέωσης και χτυπήστε την αντλία με βάρος κρούσης για να βγει.
Αποσυναρμολογήστε τον σύνδεσμο προσαρμογέα με το εργαλείο 80.99602-0174.

Τοποθέτηση αντλίας υψηλής πίεσης
Η τοποθέτηση της αντλίας υψηλής πίεσης δεν χρειάζεται ρυθμίσεις, σε αντίθεση με τον
συμβατικό πετρελαιοκινητήρα. Η οδόντωση του κινητήριου άξονα στο D20 CR πρέπει
να γρασάρεται κατά την συναρμολόγηση. Στους κινητήρες D28 CR, το κινητήριο
γρανάζι είναι συναρμολογημένο επάνω σε έναν κώνο. Κατά τη συναρμολόγηση του
κινητήριου γραναζιού πρέπει να απομακρύνεται το γράσο από τον κώνο του γραναζιού
και από τον κινητήριο άξονα της αντλίας με καθαρή βενζίνη ή οινόπνευμα.
Κατά την αντικατάσταση της αντλίας ή κατά την νέα τοποθέτηση της αντλίας υψηλής
πίεσης δεν πληρώνεται πλέον καθόλου λάδι κινητήρα στις αντλίες υψηλής πίεσης
με λίπανση λαδιού (Euro 3).
Στις αντλίες υψηλής πίεσης με λίπανση καυσίμου αρκεί μετά την τοποθέτηση η
εξαέρωση του συστήματος καυσίμου.
Φορά περιστροφής δεξιά: (δεξιόστροφα ως προς τον μηχανισμό κίνησης αντλίας)
Σφίξτε τις βίδες HD M10 με 45 Nm.
Επαλείψτε την επιφάνεια στεγανοποίησης με Loctite 5900. Τοποθετήστε το
κινητήριο γρανάζι της αντλίας υψηλής πίεσης και βιδώστε τις βίδες στερέωσης
(σφίξιμο με 115 Nm).
Προσοχή: D2840 (V10)
Θέστε τον κινητήρα στο "ΑΝΣ" (οι βαλβίδες του 1ου κυλίνδρου δεν επιτρέπεται να
διασταυρώνονται). Η εγκοπή σφήνας στο γρανάζι της αντλίας HD πρέπει να δείχνει
προς τα επάνω, ενώ τα σημάδια στο γρανάζι πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση.
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Τοποθέτηση ακτινικής τσιμούχας αξόνων
Πρεσάρετε με μήτρα πίεσης την ακτινική τσιμούχα αξόνων στον μηχανισμό κίνησης
αντλίας υψηλής πίεσης.
A

Δακτύλιος Ο για στεγανοποίηση κελύφους

B

Δακτύλιος Ο για στεγανοποίηση της τροφοδοσίας λαδιού

C

Αντλία υψηλής πίεσης

D

Κόμπλερ εισόδου για γρανάζι αντλίας υψηλής πίεσης

E

Πλήρωση λαδιού κινητήρα

F

Δοσομετρική βαλβίδα

G

Δακτύλιος φορέα 51.11310-0007, νέο μήκος 71,0 mm
51.11310-0005, παλιό μήκος 72,5 mm

H

Αντλία καυσίμου (χαμηλή πίεση)
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Μονάδα μετρήσεων ZME Y332

Η μονάδα μετρήσεων (MProp., δοσομετρική βαλβίδα ποσοτήτων καυσίμου) είναι
ένας ρυθμιστής για τη ρύθμιση της πίεσης καυσίμου στον συσσωρευτή υψηλής
πίεσης (Rail) και είναι βιδωμένη στο κέλυφος της πλευράς αναρρόφησης της αντλίας
υψηλής πίεσης.

Η μονάδα MProp ελέγχεται από ένα σήμα με ρύθμιση πλάτους παλμού (PWM).

1.32

Συντελεστής παλμών 100 %

Μηδενική ποσότητα παροχής

Συντελεστής παλμών 0 %

Μέγιστη παροχή
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Μονάδα μετρήσεων ZME Y332

A

Ρεύμα (πολύ ρεύμα, καθόλου ή μικρή ποσότητα)

Q Ποσότητα (καθόλου ρεύμα, πλήρης ποσότητα καυσίμου)
C

Μέγ. ποσότητα καυσίμου

D

Ελάχ. ποσότητα καυσίμου

E

Τραπεζοειδής εγκοπή
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Μονάδα μετρήσεων ZME Y332

Σήμα χωρίς επιβάρυνση 600 σ.α.λ.
Συντελεστής παλμών
Η μονάδα MProp ελέγχεται από ένα σήμα με ρύθμιση πλάτους παλμού (PWM).
Συντελεστής παλμών 100 %
Συντελεστής παλμών 0 %

Μηδενική ποσότητα
παροχής

Πολύ ρεύμα

Μέγιστη παροχή

Λίγο/καθόλου ρεύμα

Η αντίσταση πηνίου είναι 2,5 – 4,5 Ohm και τροφοδοτείται με 24 Volt από τον
εγκέφαλο.
Διάταξη φις:

1.34

•

Pin 1 (Καλ. 60373) –ΕΓΚ Pin A 08, σήμα εισόδου (PWM)

•

Pin 2 (Καλ. 60374) –ΕΓΚ Pin A 10, γείωση
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Συσσωρευτής υψηλής πίεσης (Rail)
Ο συσσωρευτής υψηλής πίεσης έχει την αποστολή να αποθηκεύει το καύσιμο με
υψηλή πίεση. Ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω του όγκου του
συσσωρευτή οι διακυμάνσεις πίεσης, οι οποίες προκύπτουν από την παροχή της
αντλίας και τους ψεκασμούς.
Η πίεση στο Rail διατηρείται σε μια σχεδόν σταθερή τιμή κατά τη λήψη μεγάλων
ποσοτήτων καυσίμου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι παραμένει σταθερή η
πίεση ψεκασμού κατά το άνοιγμα των μπεκ.
Ο συσσωρευτής υψηλής πίεσης είναι ένας αγωγός, ο οποίος κατασκευάζεται από
σφυρήλατο χάλυβα (Euro 3) ή από χυτοχάλυβα στο Euro 4/5. Ανάλογα με τον
κινητήρα υπάρχουν διάφορες διάμετροι και μήκη.
Rail
Στο Rail είναι διαθέσιμη μια ποσότητα καυσίμου περ. 30 cm3.

A

Βαλβίδα περιορισμού πίεσης με δύο βαθμίδες (DBV)

B

Αισθητήρας πίεσης Rail B 487

C

Σύνδεση καυσίμου της αντλίας υψηλής πίεσης

D

Πεταλούδα 0,9 mm πρεσαρισμένη (6x), με εισαγωγή CRIN II
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Βαλβίδα περιορισμού πίεσης με δύο βαθμίδες (DBV)
Η βαλβίδα περιορισμού της πίεσης με δύο βαθμίδες συναρμολογείται στο Rail και
έχει την αποστολή μιας βαλβίδας υπερπίεσης με περιορισμό πίεσης.
Με πολύ υψηλή πίεση ανοίγει ένα άνοιγμα εκροής.
Με κανονική κατάσταση λειτουργίας, ένα ελατήριο πιέζει ένα έμβολο στην έδρα
βαλβίδας, ώστε να παραμένει κλειστό το σύστημα Rail. Κατά την υπέρβαση της
μέγιστης πίεσης συστήματος πιέζεται ένα έμβολο επάνω σε ένα ελατήριο εξαιτίας της
πίεσης στο σύστημα Rail.
Σε περίπτωση πολύ υψηλής πίεσης Rail >1800 bar ανοίγει το πρώτο έμβολο του
DBV (βαθμίδα 1), η πίεση επενεργεί σε μια μεγάλη επιφάνεια του πρώτου εμβόλου
και, έτσι, μένει συνεχώς ανοιχτό. Στη συνέχεια, η πίεση επενεργεί στο δεύτερο
έμβολο (βαθμίδα 2), το οποίο ανοίγει μέσω της μεγαλύτερης επιφάνειας επενέργειας
στα 700 – 800 bar. Η πίεση στο Rail διατηρείται κατόπιν σταθερά στα περ. 700 –
800 bar. Συνεπώς, ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί σε κατάσταση ανάγκης.
Η βαλβίδα περιορισμού πίεσης κλείνει ξανά όταν σβήσει ο κινητήρας και η πίεση Rail
πέσει κάτω από τα 50 bar.
Εάν η βαλβίδα περιορισμού πίεσης δεν ανοίγει αρκετά γρήγορα με μεγάλη πίεση
Rail, τότε "κολλάει".
Για να ανοίξει η βαλβίδα περιορισμού πίεσης ανοίγει η μονάδα μετρήσεων καυσίμου
(M-Prop) και μπλοκάρεται η λήψη καυσίμου προς ψεκασμό.
Η πίεση στο σύστημα Rail αυξάνεται μέχρι να επιτευχθεί η πίεση ανοίγματος της
βαλβίδας περιορισμού της πίεσης. Εάν η άσκηση πίεσης δεν έχει αποτέλεσμα, π.χ.
εξαιτίας βαλβίδας περιορισμού πίεσης που είναι μπλοκαρισμένη με μηχανικό τρόπο,
τότε σβήνει ο κινητήρας.

1.36

AE-04a-EDC7-01-Allgemein-07.02.HR.doc

Βαλβίδα περιορισμού πίεσης 2 βαθμίδων (DBV)

< 1800 bar

> 1800 bar

περ. 900 bar

(Ενσωματωμένη βαλβίδα DBV στα Euro 4/5)
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Αισθητήρας πίεσης Rail B487
Ο αισθητήρας πίεσης Rail επιτηρεί την πίεση στον
συσσωρευτή υψηλής πίεσης (Rail).
Η περιοχή μέτρησης του αισθητήρα είναι 0 έως
1800 bar.

•

Pin 1 (Καλ. 60160) –ΕΓΚ Pin A 61, γείωση αισθητήρα

•

Pin 2 (Καλ. 60162) –ΕΓΚ Pin A 80, σήμα εξόδου (1,01 – 1,60 Volt)

•

Pin 3 (Καλ. 60161) –ΕΓΚ Pin A 43, τροφοδοσία τάσης (4,75 – 5,25 Volt)

Χαρακτηριστική καμπύλη αισθητήρα
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Μπεκ Y341 έως Y346
Οι δυνάμεις που απαιτούνται για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βελόνων έγχυσης
δεν είναι δυνατό να αναπτυχθούν με μία μόνο μαγνητική βαλβίδα. Γι' αυτόν το λόγο
διεγείρεται έμμεσα η δοσομετρική βελόνα μέσω ενός υδραυλικού συστήματος
ενίσχυσης.
Τα μπεκ που είναι σε κατακόρυφη θέση στον χώρο κυλίνδρων πιάνονται με διχαλωτό
άγκιστρο από επάνω με βίδες υψηλής ελαστικότητας. Τοποθετούνται μπεκ τυφλής
οπής πολλαπλής δέσμης με πίεση ανοίγματος ~200 bar. Η στεγανοποίηση μεταξύ
του μπεκ και του χώρου καύσης υλοποιείται με τσιμούχα Cu στην κυλινδροκεφαλή.
Ο εγκέφαλος καθορίζει τη διάρκεια ψεκασμού (διέγερση των πηνίων των μπεκ για
προ-ψεκασμό, κύριο ψεκασμό και, ενδεχομένως, μετα-ψεκασμό), την πίεση
ψεκασμού και ενεργοποιεί μια ταχύτατη μαγνητική βαλβίδα στο μπεκ.
Από τον πυρήνα της μαγνητικής βαλβίδας ανοίγει ή κλείνει η πεταλούδα εκροής (6)
του χώρου ελέγχου.
•

Με ανοιγμένη πεταλούδα εκροής μειώνεται η πίεση στον χώρο ελέγχου και
ανοίγει η βελόνα έγχυσης.

•

Με κλειστή την πεταλούδα εκροής αυξάνεται η πίεση στον χώρο ελέγχου και
κλείνει η βελόνα έγχυσης.

Η συμπεριφορά ανοίγματος της βελόνας έγχυσης (ταχύτητα ανοίγματος και
κλεισίματος) καθορίζεται από την πεταλούδα εκροής (5) στον χώρο ελέγχου του
μπεκ.
Μέσω της οπής επιστροφής οδηγείται η διαρροή μέσω της πεταλούδας εκροής και
της βελόνας έγχυσης προς το ρεζερβουάρ καυσίμου.
Η ακριβής ποσότητα ψεκασμού καθορίζεται από τη διατομή ροής του ακροφυσίου, τη
διάρκεια ανοίγματος της μαγνητικής βαλβίδας και την πίεση Rail.
Η διέγερση μπεκ υλοποιείται μετά από πραγματική πίεση Rail περ. 110 – 115 bar.
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Εξαρτήματα ενός μπεκ

1.40

A

Μικρή επιφάνεια δακτυλίου

4

Μπίλια βαλβίδας

B

Μεγάλη επιφάνεια

5

Ηλεκτρική σύνδεση

6

Επιστροφή καυσίμου

1

Βελόνα έγχυσης

7

Πεταλούδα παροχής

2

Σύνδεση υψηλής πίεσης

8

Πεταλούδα εκροής

3

Πηνίο

9

Μπίλια βαλβίδας εκροής
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Μπεκ πυρήνα ενός τμήματος

Μπεκ πυρήνα δύο τμημάτων Euro 4/5

7

Πεταλούδα παροχής

8

Πεταλούδα εκροής

9

Μπίλια βαλβίδας εκροής
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Χρονική εξέλιξη ενός ψεκασμού

1.42

1

Ρεύμα

2

Διαδρομή πυρήνα

3

Πίεση στον όγκο θαλάμου

4

Ψεκασμός

5

Πίεση στον όγκο ελέγχου

AE-04a-EDC7-01-Allgemein-07.02.HR.doc

Προ-ψεκασμός/κύριος ψεκασμός/μετα-ψεκασμός
Με τη βοήθεια του προ-ψεκασμού υλοποιείται μια ομοιόμορφη αύξηση της πίεσης, ο
θάλαμος καύσης προθερμαίνεται, μειώνεται κατά συνέπεια ο θόρυβος καύσης και η
κύρια καύση εκτελείται πιο ήσυχα και με μεγαλύτερο επίπεδο πίεσης.
Με κινητήρα χωρίς φορτίο είναι μεγαλύτερη η ποσότητα προ-ψεκασμού, επειδή ο
θάλαμος καύσης ψύχεται έντονα κατά την αναρρόφηση και μετά πρέπει να θερμανθεί
πιο ισχυρά μέσω του προ-ψεκασμού.
Ο προ-ψεκασμός εκτελείται μόνο στο ρελαντί και στη λειτουργία μερικού φορτίου.
Η ποσότητα του κύριου ψεκασμού μειώνεται κατά την ποσότητα του προ-ψεκασμού,
ώστε με ελάχιστα καλύτερη απόδοση ισχύος να παραμένουν ίδιες οι απαιτήσεις σε
καύσιμο.
Με τον μετα-ψεκασμό μπορεί να βελτιωθεί η σύνθεση των καυσαερίων και κυρίως
μειώνονται τα σωματίδια.

Υπόδειξη
Ο ΠΡΟ-ΨΕΚΑΣΜΟΣ, ΚΥΡΙΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ, ΜΕΤΑ-ΨΕΚΑΣΜΟΣ δεν εκτελούνται σε
ολόκληρο το χαρτογραφημένο πεδίο.
Η παραγωγή σωματιδίων εξαρτάται έντονα από το μείγμα καυσίμου-αέρα.
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Εξέλιξη πίεσης καύσης με και χωρίς προ-ψεκασμό
A

Προ-ψεκασμός

B

Κύριος ψεκασμός

C

Εξέλιξη πίεσης καύσης χωρίς προ-ψεκασμό

D

Εξέλιξη πίεσης καύσης με προ-ψεκασμό

F

Μετα-ψεκασμός

Εξέλιξη πίεσης καύσης με και χωρίς προ-ψεκασμό, κινητήρες D20 και D28

Εξέλιξη πίεσης καύσης με και χωρίς προ-ψεκασμό, κινητήρες D08
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Διέγερση ενός μπεκ
Για να ανοίγει γρήγορα το μπεκ, πρέπει να ρέει μεγαλύτερο ρεύμα. Γι' αυτό απαιτείται
μεγαλύτερη αρχική τάση. Στον εγκέφαλο αποθηκεύεται γι' αυτόν τον λόγο ενέργεια σε
πυκνωτές. Εάν πρέπει να διεγερθεί μόνο ένα μπεκ, ο εγκέφαλος συνδέει το μπεκ
εναλλάξ με τον πυκνωτή (υψηλή τάση για σύντομο χρονικό διάστημα) και με την
μπαταρία (υψηλό διαρκές ρεύμα).
Εάν απενεργοποιηθεί το μπεκ, τότε συνδέεται ξανά στον πυκνωτή, ώστε να μπορεί
να αποθηκεύσει ξανά ενέργεια.
Σήμα τάσης ενός μπεκ (κινητήρας χωρίς φορτίο)
Κινητήρας D20

στις 600 σ.α.λ.

Κινητήρας D0836

στις 850 σ.α.λ.

Σήμα τάσης ενός μπεκ κινητήρα D20 (κινητήρας υπό φορτίο)

στις 700 σ.α.λ.
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στις 1500 σ.α.λ.
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Ζημιές στο μπεκ
Η άψογη λειτουργία του μπεκ διακινδυνεύεται, εάν έχει μετατοπιστεί η πεταλούδα
παροχής ή αν έχει ζημιά η έδρα στεγανοποίησης της πεταλούδας εκροής.
Στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν μπορεί να αναπτυχθεί αντίθετη πίεση στον χώρο
βαλβίδας.
Επίσης, τα σωματίδια στην έδρα του ακροφυσίου κρατάνε ανοιχτό το ακροφύσιο,
ώστε να ψεκάζεται συνεχώς καύσιμο στον θάλαμο καύσης με πολύ υψηλή πίεση.
Το αποτέλεσμα είναι η έντονη αραίωση λαδιού και οι ζημιές στο έμβολο και στον
δακτύλιο κύλισης.
Ζημιές στην πεταλούδα εκροής:

1.46

AE-04a-EDC7-01-Allgemein-07.02.HR.doc

Αποσυναρμολόγηση ενός μπεκ
Ανατρέξτε στο βιβλίο επισκευών A20, A30, A40
Πρέπει να προσέχετε την διεξοδική καθαριότητα στη διάρκεια όλης της
διαδικασίας
αποσυναρμολόγησης! Όλα τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα πρέπει να
σφραγίζονται στεγανά αμέσως!
1.

Βγάλτε τους σωλήνες ψεκασμού

2.

Λύστε το παξιμάδι πίεσης (8) από το στόμιο του αγωγού πίεσης (4)

3.

Βγάλτε το στόμιο του αγωγού πίεσης (4)

4.

Απομακρύνετε τη βίδα του συνδέσμου πίεσης (6) και το μπρακέτο (5)

5.

Εξολκεύστε το μπεκ με ειδικό εργαλείο και φυλάξτε το κατάλληλα.

Υπόδειξη
Το στόμιο αγωγού πίεσης (4) δεν επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιείται, ενώ επίσης
πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται καινούργιος δακτύλιος Ο (3) και καινούργια
στεγανοποιητική ροδέλα Cu (2).
Ειδικό εργαλείο:
Η αρπάγη (1) σφίγγεται μέσω μιας ρυθμιστικής βίδας (2) στο μπεκ και εξάγεται με μια
άλλη ρυθμιστική βίδα μέσω υποστήριξης από τη γέφυρα (3).
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Συναρμολόγηση ενός μπεκ
Ανατρέξτε στο βιβλίο επισκευών A20, A30, A40
• Πρέπει να προσέχετε την διεξοδική καθαριότητα στη διάρκεια όλης της
διαδικασίας συναρμολόγησης!
• Απομακρύνετε τα προστατευτικά καπάκια από το μπεκ, (γρασάρετε τον
δακτύλιο Ο για το μπεκ) και τοποθετήστε τα, ενώ στη συνέχεια προσέξτε την
αρχική σύσφιγξη της βίδας συνδέσμου πίεσης (6)
• Συναρμολογήστε το λεπτότερο άκρο του στομίου αγωγού πίεσης (4) προς το
μπεκ
• Σφίξτε αρχικά το παξιμάδι πίεσης (8)
• Τελική σύσφιγξη της βίδας συνδέσμου πίεσης (6)
• Τελική σύσφιγξη του στομίου αγωγού πίεσης (4)
• Σφίξτε αρχικά μόνο με το χέρι τη σύνδεση των σωλήνων υψηλής πίεσης από
και προς το Rail.
• Σύσφιγξη των ηλεκτρικών συνδέσεων M 4, 1,5 Nm (150 Ncm)

Σφίξτε αρχικά όλους τους σωλήνες ψεκασμού στα δύο άκρα αγωγών με 10 Nm.
Εκτελέστε την τελική σύσφιγξη των βιδών στερέωσης προς το Rail με 35 ± 5 Nm.
Τελική σύσφιγξη όλων των σωλήνων υψηλής πίεσης 10 Nm + 60°
(Κατά την επαναχρησιμοποίηση των σωλήνων υψηλής πίεσης 10 Nm + 30°)

Υπόδειξη
Οι σωλήνες υψηλής πίεσης πρέπει να συναρμολογούνται σε θέση χωρίς τάσεις
και τριβές!
Συναρμολογήστε τα ρακόρ των σωλήνων ψεκασμού, πλευρά στομίου αγωγού
πίεσης που επισημαίνεται με αριθμό MAN, στο στόμιο του αγωγού πίεσης.
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Ροπές σύσφιγξης κινητήρων D20, D08 και D28
Σειρά

Αρ.

σύσφιγξης

Περιγραφή

εικόνας:

1

6

2

4

3

8

4

6

5

4

Βίδα συνδέσμου πίεσης
Συναρμολόγηση στομίου αγωγού
πίεσης
Παξιμάδι πίεσης
Τελική σύσφιγξη βίδας συνδέσμου
πίεσης
Τελική σύσφιγξη στομίου αγωγού
πίεσης

Nm D20

Nm D08

Nm D28

1–2

1–2

1.5 ±0,5

-----

-----

-----

10

10

10

25 + 90°

26 – 30

25 + 90°

20 + 60°

50 – 55

20 + 90°

D26

1

Δακτύλιος Ο για μπεκ (γρασάρισμα κατά τη συναρμολόγηση)

2

Χάλκινη φλάντζα

3

Δακτύλιος Ο για στόμιο αγωγού πίεσης

4

Στόμιο αγωγού πίεσης

5

Μπρακέτο

6

Βίδα συνδέσμου πίεσης

7

Σφαιρική ροδέλα

8

Βίδα πίεσης
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Δοκιμή απώλειας πίεσης (μπεκ)
Η δοκιμή απώλειας πίεσης πρέπει να εκτελείται πάντα, όταν αντικαθίσταται
ένα ή περισσότερα μπεκ!
Παράδειγμα D20:
•
Η δοκιμή απώλειας πίεσης εκτελείται στη σύνδεση του σωλήνα επιστροφής
προς το Rail.
•

Συναρμολογήστε την αντίστοιχη κοίλη βίδα και το μανόμετρο με βάνα φραγής
στη σύνδεση λαδιού διαρροής.

•

Πίεση ελέγχου:

Μέγ. 4,0+0,5 bar πεπιεσμένου αέρα

•

Χρόνος ελέγχου:

3 λεπτά

•

Πτώση πίεσης:

Μέγ. 0,2 bar εντός του χρόνου ελέγχου των 3 λεπτών

•

Να χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε προ-φίλτρο πεπιεσμένου αέρα (καθαριότητα)

Εάν διαπιστωθεί μεγαλύτερη απώλεια πίεσης, πρέπει να αναζητείται η αιτία στην
στεγανοποίηση ενός ή περισσότερων μπεκ (χάλκινη ροδέλα, δακτύλιος Ο ή
πεταλούδα εκροής στο μπεκ).
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Αισθητήρες αριθμού στροφών στροφαλοφόρου
Αισθητήρας αριθμού στροφών στροφαλοφόρου B488
(αισθητήρας αύξησης αριθμού στροφών)

Μέσω αυτού του αισθητήρα (3) υπολογίζεται η γωνία του στροφαλοφόρου και είναι
αρμόδιος για το σωστό χρονικό σημείο διέγερσης των μπεκ των μεμονωμένων
κυλίνδρων.
Ο τροχός δότης στον σφόνδυλο έχει 60 μείον 2 δόντια που είναι τοποθετημένα σε
απόσταση 6°. Αυτό το κενό (18°) χρησιμεύει στον καθορισμό της θέσης γωνίας εντός
των 360° του κινητήρα και βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη θέση στροφαλοφόρου ως
προς τον 1ο κύλινδρο. Ο αισθητήρας αριθμού στροφών στροφαλοφόρου πρέπει
να τοποθετείται στο κέλυφος σφονδύλου στη θέση 1! (Η θέση 2 σφραγίζεται με μια
λαστιχένια τάπα.)
Σφόνδυλος
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Αισθητήρας αριθμού στροφών εκκεντροφόρου B499
(Δότης επιμερισμού αριθμού στροφών)

1

Αισθητήρας αριθμού στροφών εκκεντροφόρου B499

2

Σημάδι συγχρονισμού

3

Σημάδι θέσης εκκεντροφόρου

Ο αισθητήρας εδράζεται στον εκκεντροφόρο ο οποίος περιστρέφεται με τη μισή
ταχύτητα σε σχέση με τον στροφαλοφόρο. Η θέση του εκκεντροφόρου καθορίζει αν
ένα έμβολο βρίσκεται σε φάση συμπίεσης ή εκτόνωσης.
Το τμηματικό γρανάζι του εκκεντροφόρου ονομάζεται γρανάζι φάσεων.
Διαθέτει ένα σημάδι φάσης ανά κύλινδρο. (6 σημάδια φάσης και 1 σημάδι
συγχρονισμού σε 6-κύλ. κινητήρες).
Τα σημάδια φάσης είναι κατανεμημένα σε ομοιόμορφες αποστάσεις στο τμηματικό
γρανάζι και χρησιμεύουν στον καθορισμό της ρύθμισης ομαλής λειτουργίας.
Το σημάδι συγχρονισμού (2) είναι ένα πρόσθετο σημάδι και είναι διατεταγμένο πολύ
κοντά πίσω από ένα σημάδι φάσης. Χρησιμεύει στον καθορισμό της γωνίας του
κινητήρα εντός 720°.
Η εσωτερική αντίσταση του δότη αριθμού στροφών είναι 750 Ω – 1100 Ω.

1.52

AE-04a-EDC7-01-Allgemein-07.02.HR.doc

Κινητήρας D20

Παρουσίαση θεωρητικής αρχής
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Κινητήρας D28
1

Δότης αριθμού στροφών στροφαλοφόρου

2

Δότης αριθμού στροφών εκκεντροφόρου

Κινητήρας D08

1.54
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Ακολουθία σήματος δότη αριθμού στροφών
Εάν περάσει ένα μαγνητικά αγώγιμο υλικό, τότε εμφανίζεται το θετικό ημικύμα. Εάν
αντιστραφεί η πόλωση του αισθητήρα εμφανίζεται μια καταχώρηση σφάλματος (SPN
3753). Εξαιτίας αυτού καθυστερούν όλοι οι ψεκασμοί περ. 3°. Αποτέλεσμα: Υψηλές
τιμές καυσαερίων και μεγάλη μηχανική φθορά.
Προσοχή:
Η κατάληψη Pin μεταξύ του δότη αριθμού στροφών στροφαλοφόρου και του δότη
αριθμού στροφών εκκεντροφόρου διαφέρει, επειδή στον στροφαλοφόρο υπάρχουν
οπές και στον εκκεντροφόρο εξογκώματα!

Διαδικασία εκκίνησης με χαλασμένο δότη
Εάν διακοπεί ένα σήμα αισθητήρα, η λειτουργία του κινητήρα συνεχίζει να είναι δυνατή.
Κατά τη λειτουργία μόνο με τον αισθητήρα στροφαλοφόρου, στη διαδικασία
εκκίνησης εκτελούνται δοκιμαστικοί ψεκασμοί στο ΑΝΣ αλλαγής γκαζιού και στο
ΑΝΣ ανάφλεξης, επειδή ο εγκέφαλος EDC πρέπει να αναζητήσει πρώτα το σωστό
ΑΝΣ ανάφλεξης χωρίς τον αισθητήρα εκκεντροφόρου.
Εάν ο εγκέφαλος αναγνωρίσει αύξηση αριθμού στροφών (ανάφλεξη), τότε έχει
εντοπίσει το σωστό ΑΝΣ, ο κινητήρας εκκινείται και λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε
με τους δύο αισθητήρες.
Κατά τη λειτουργία μόνο με τον αισθητήρα εκκεντροφόρου αποθηκεύονται
διορθώσεις γωνίας στον εγκέφαλο, ώστε το χρονικό σημείο ψεκασμού να μπορεί να
προσδιοριστεί σωστά ακόμα και χωρίς ακριβή υπολογισμό της γωνίας στροφαλοφόρου.
Αξιολόγηση αριθμού στροφών
Μέσω του αισθητήρα αριθμού στροφών στροφαλοφόρου μπορεί να καθορίσει ο
εγκέφαλος με ακρίβεια τη θέση εμβόλου και να καθορίσει με τη βοήθεια του
αισθητήρα εκκεντροφόρου τους κυλίνδρους που λειτουργούν.
Αυτές οι πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται μόνο στον υπολογισμό της έναρξης και
της διάρκειας ψεκασμού, αλλά και στον καθορισμό της λειτουργίας κινητήρα και της
απόδοσης ισχύος των μεμονωμένων κυλίνδρων.
Σε αυτήν τη διαδικασία μοιράζεται η περιστροφή του κινητήρα σε τρία μεμονωμένα
τμήματα.
Τζόγος λειτουργίας σε 4-χρονους: 2 περιστροφές ή 720°.
Κατά συνέπεια, στους 6-κύλινδρους διαρκεί η απόδοση ισχύος ενός κυλίνδρου 120°.
Σε αυτό το ποσοστό αριθμού στροφών λειτουργεί μόνο ένας κύλινδρος.
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Σήμα δότη εκκεντροφόρου
(μετρημένο στις 600 σ.α.λ. μεταξύ PIN A72 και A54)

Σήμα δότη στροφαλοφόρου
(μετρημένο στις 600 σ.α.λ. μεταξύ PIN A73 και A55)
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Σήμα δότη εκκεντροφόρου και δότη στροφαλοφόρου (D28/D20/D26)

(μέτρηση στις 600 σ.α.λ. μεταξύ PIN A73 και A55, δότης στροφαλοφόρου)
μεταξύ PIN A72 και A54, δότης εκκεντροφόρου)
1

Δότης εκκεντροφόρου

2

Συγχρονισμός

3

Δότης στροφαλοφόρου

Υπόδειξη:
Πρέπει να προσέχετε τον συγχρονισμό μεταξύ του δότη εκκεντροφόρου και του δότη
στροφαλοφόρου. Η λάθος ρύθμιση του τροχού δότη του εκκεντροφόρου προς τον
στροφαλοφόρο μπορεί να αναγνωριστεί μέσω αυτού του συγχρονισμού.
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Σήμα δότη εκκεντροφόρου και δότη στροφαλοφόρου D08 4-κύλ.

(μέτρηση στις 600 σ.α.λ. μεταξύ PIN A73 και A55, δότης στροφαλοφόρου)
μεταξύ PIN A72 και A54, δότης εκκεντροφόρου)
1

Δότης εκκεντροφόρου

2

Συγχρονισμός

3

Δότης στροφαλοφόρου

Υπόδειξη:
Πρέπει να προσέχετε τον συγχρονισμό μεταξύ του δότη εκκεντροφόρου και του δότη
στροφαλοφόρου. Η λάθος ρύθμιση του τροχού δότη του εκκεντροφόρου προς τον
στροφαλοφόρο μπορεί να αναγνωριστεί μέσω αυτού του συγχρονισμού.
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Σήμα δότη εκκεντροφόρου και δότη στροφαλοφόρου D08 6-κύλ.

(μέτρηση στις 600 σ.α.λ. μεταξύ PIN A73 και A55, δότης στροφαλοφόρου)
μεταξύ PIN A72 και A54, δότης εκκεντροφόρου)
1

Δότης εκκεντροφόρου

2

Συγχρονισμός

3

Δότης στροφαλοφόρου

Υπόδειξη:
Πρέπει να προσέχετε τον συγχρονισμό μεταξύ του δότη εκκεντροφόρου και του δότη
στροφαλοφόρου. Η λάθος ρύθμιση του τροχού δότη του εκκεντροφόρου προς τον
στροφαλοφόρο μπορεί να αναγνωριστεί μέσω αυτού του συγχρονισμού.
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Αισθητήρας πίεσης υπερπλήρωσης B125
Euro 3

Ο αισθητήρας πίεσης υπερπλήρωσης χρησιμεύει στην αξιολόγηση της απόλυτης
πίεσης υπερπλήρωσης. Ο αισθητήρας και το ηλεκτρονικό σύστημα για την ενίσχυση
των σημάτων, καθώς και η αντιστάθμιση θερμοκρασίας είναι ενσωματωμένα σε τσιπ
πυριτίου. Η ενεργή επιφάνεια του τσιπ πυριτίου εκτίθεται σε κενό αναφοράς. Η πίεση
αυλού εισαγωγής οδηγείται μέσω ενός στομίου πίεσης στην πίσω πλευρά του
διαφράγματος, το οποίο είναι ανθεκτικό στο μέσο μέτρησης.
Κατά την κατηγοριοποίηση βλάβης (SPN 102) του δότη πίεσης υπερπλήρωσης
χρησιμοποιείται μια εναλλακτική τιμή. Με αυτόν τον τρόπο δεν προκύπτουν
περιορισμοί λειτουργίας.
Χαρακτηριστική καμπύλη αισθητήρα Euro 3/4/5
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Κατάληψη φις Euro 3

•

Pin 1

•

Pin 2

•

Pin 3

(Καλ. 60159) –ΕΓΚ Pin A 25, τροφοδοσία τάσης (~5 Volt)

•

Pin 4

(Καλ. 60102) –ΕΓΚ Pin A 81, σήμα εξόδου

(Καλ. 60141) –ΕΓΚ Pin A 62, γείωση αισθητήρα
Μη κατειλημμένο

B623: Κατάληψη φις (LDF 6T) Euro 4/Euro 5
Αυτός ο αισθητήρας πίεσης υπερπλήρωσης εξοπλίζεται επιπλέον με έναν αισθητήρα
θερμοκρασίας, ο οποίος χρησιμεύει μαζί με τον αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα
υπερπλήρωσης (B123) στην επιτήρηση του AGR (Επανακυκλοφορία καυσαερίων).
Θερμοκρασία

σε °C
Αντίσταση
σε Ohm

120

100

80

60

40

20

0
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2492
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-20

-40

15410 45162

•

Pin 1

(Καλ. 60141) –ΕΓΚ Pin A 62, γείωση αισθητήρα

•

Pin 2

(Καλ. 90121) –ΕΓΚ Pin A 70, σήμα εξόδου θερμοκρασίας

•

Pin 3

(Καλ. 60159) –ΕΓΚ Pin A 25, τροφοδοσία τάσης (~5 Volt)

•

Pin 4

(Καλ. 60102) –ΕΓΚ Pin A 81, σήμα εξόδου

-48
478
1,2

Το κύκλωμα αξιολόγησης των δύο αισθητήρων πίεσης υπερπλήρωσης (Euro III, IV)
τροφοδοτείται από τον εγκέφαλο EDC με τάση 5 V.
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Αισθητήρας πίεσης λαδιού B104
Επιτηρεί την πίεση λαδιού, η περιοχή μέτρησης είναι από 0 bar (0,5 V) έως 6 bar
(4,5 V).
Η πίεση λαδιού αξιολογείται μόνο από τον εγκέφαλο EDC και μέσω του διαύλου CAN
μεταβιβάζεται σε άλλους εγκεφάλους, αλλά δεν επενεργεί με κανένα τρόπο στη
ρύθμιση του κινητήρα.

Χαρακτηριστική καμπύλη αισθητήρα

Διάταξη φις

1.62

•

Pin 1

(Καλ. 60156) –ΕΓΚ Pin A 24, τροφοδοσία τάσης (~5 Volt)

•

Pin 2

(Καλ. 60135) –ΕΓΚ Pin A 38, γείωση αισθητήρα

•

Pin 3

(Καλ. 60134) –ΕΓΚ Pin A 21, σήμα εξόδου

•

Pin 4

Μη κατειλημμένο
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Αισθητήρας πίεσης καυσίμου B377

Ο αισθητήρας πίεσης καυσίμου επιτηρεί την πίεση καυσίμου κατά τη λειτουργία
τροφοδοσίας της αντλίας (πλευρά χαμηλής πίεσης). Η μέτρηση γίνεται στην είσοδο
του φίλτρου (ακάθαρτη πλευρά). Εξαιτίας της πτώσης της πίεσης στο φίλτρο είναι
μεγαλύτερη η πίεση στην έξοδο του φίλτρου (καθαρή πλευρά προς την αντλία
υψηλής πίεσης περ. 5 bar).
Η περιοχή μέτρησης της πίεσης είναι από 0 bar (0,5 V) έως 15 bar (4,5 V).
Χαρακτηριστική καμπύλη αισθητήρα

Διάταξη φις
•

Pin 1

(Καλ. 60155) –ΕΓΚ Pin A 40, τροφοδοσία τάσης (~5 Volt)

•

Pin 2

(Καλ. 60158) –ΕΓΚ Pin A 37, γείωση αισθητήρα

•

Pin 3

(Καλ. 60137) –ΕΓΚ Pin A 20, σήμα εξόδου

•

Pin 4
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Μη κατειλημμένο

1.63

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου B124
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου είναι μια αντίσταση NTC. Βρίσκεται στο
κύκλωμα ψυκτικού μέσου και μεταβιβάζει στον εγκέφαλο πληροφορίες για τη
θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου. Σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του ψυκτικού
μέσου εφαρμόζονται από τον εγκέφαλο διάφορες χαρτογραφήσεις για τη λειτουργία
του κινητήρα.

Θερμοκρασία

σε °C
Αντίσταση
σε Ohm
Τάση σε
Volt

1.64
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70900

0,643 0,982 1,480 2,170 2,980 3,740 4,300

4,613

4,754

4,781

•

Pin 1

(Καλ. 60131) –ΕΓΚ Pin A 77, σήμα εξόδου

•

Pin 2

(Καλ. ?????) –ΕΓΚ Pin A ??, μη κατειλημμένο

•

Pin 3

(Καλ. 60101) –ΕΓΚ Pin A 58, γείωση αισθητήρα

•

Pin 4

Μη κατειλημμένο
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Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα υπερπλήρωσης B123
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα υπερπλήρωσης είναι μια αντίσταση NTC. Επιτηρεί
την επανακυκλοφορία καυσαερίων. Η επανακυκλοφορία καυσαερίων διακόπτεται
υπό συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, αφενός για να αποφευχθεί η
συμπύκνωση θειούχων οξέων με ψυχρές θερμοκρασίες αέρα υπερπλήρωσης και
αφετέρου για να προστατευθεί ο κινητήρας από ζημιές στην επανακυκλοφορία
καυσαερίων εξαιτίας ισχυρής θέρμανσης του αέρα αναρρόφησης.
Εάν ο αέρας υπερπλήρωσης είναι πολύ ψυχρός (<10 °C) ή πολύ θερμός (>70 °C),
απενεργοποιείται η επανακυκλοφορία καυσαερίων.
Εάν εμφανιστεί πολύ υψηλή θερμοκρασία αέρα υπερπλήρωσης, εκτός από έναν
χαλασμένο δότη η αιτία μπορεί να είναι ένα κλαπέτο επανακυκλοφορίας καυσαερίων
που δεν κλείνει καλά ή ένα ακάθαρτο ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης.

Θερμοκρασία

σε °C
Αντίσταση
σε Ohm
Τάση σε
Volt

120

100
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1171

2492

5876

15410 45162

0,645

0,982

1,477

2,167

2,976

3,737

4,297

4,612

•

Pin 1

(Καλ. 60151) –ΕΓΚ Pin A 76, σήμα εξόδου

•

Pin 2

(Καλ. ?????) –ΕΓΚ Pin A ??, μη κατειλημμένο

•

Pin 3

(Καλ. 60100) –ΕΓΚ Pin A 58, γείωση αισθητήρα

•

Pin 4
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-20

-40

4,754

Μη κατειλημμένο
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Δοσομετρική βαλβίδα υπερπλήρωσης 2 βαθμίδων Y340
(Μόνο στον κινητήρα D0834 LFL42, 207 PS)

Κατά την υπερπλήρωση με 2 βαθμίδες διέρχονται τα καυσαέρια πρώτα από έναν
μικρό υπερσυμπιεστή (βαθμίδα υψηλής πίεσης) και μετά από έναν μεγαλύτερο
(βαθμίδα χαμηλής πίεσης). Επειδή διατίθενται 2 υπερσυμπιεστές σε όλη την περιοχή
φορτίου των στροφών, η τουρμπίνα υψηλής πίεσης μπορεί να είναι πολύ μικρή. Με
αυτόν τον τρόπο, ο συμπιεστής υψηλής πίεσης μπορεί να διαθέσει τον απαιτούμενο
όγκο αέρα πιο γρήγορα κατά τη φάση της επιτάχυνσης. Με υψηλή ροή μάζας
καυσαερίων απενεργοποιείται εν μέρει η τουρμπίνα υψηλής πίεσης μέσω Bypass. Με
αυτόν τον τρόπο διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα τα καυσαέρια επιτάχυνσης και
αποφεύγεται η υπερβολική επιβάρυνση της τουρμπίνας υψηλής πίεσης. Με δυναμική
λειτουργία του οχήματος γίνονται εμφανώς αντιληπτά τα πλεονεκτήματα της
υπερπλήρωσης 2 βαθμίδων. Με την αυξημένη παροχή αέρα τονίζεται κυρίως η
καλύτερη συμπεριφορά απόκρισης.
Η υπερπλήρωση 2 βαθμίδων ελέγχεται από τη δοσομετρική βαλβίδα του
υπερσυμπιεστή. Η δοσομετρική βαλβίδα του υπερσυμπιεστή ελέγχεται με μια έξοδο
PWM από τον εγκέφαλο EDC. Αντίστοιχα με αυτό το σήμα μεταβάλλει η ρυθμιστική
βαλβίδα πίεσης υπερπλήρωσης την πίεση υπερπλήρωσης που ασκείται στο κλαπέτο
Wastegate. Οι οριακές τιμές του σήματος PWM βρίσκονται ανάμεσα στο 0 % με
μέγιστο άνοιγμα του Wastegate (ελάχιστη πίεση υπερπλήρωσης) και στο 100 % με
κλειστό το Wastegate (μέγιστη πίεση υπερπλήρωσης). Σε περίπτωση ελαττωματικών
λειτουργιών, ο εγκέφαλος EDC αναγνωρίζει απόκλιση της ρύθμισης και μειώνει την
ποσότητα ψεκασμού, όπως και τον αριθμό στροφών του κινητήρα.
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Κατάληψη φις δοσομετρικής βαλβίδας υπερπλήρωσης 2 βαθμίδων

Αντίσταση πηνίου: ~86 Ohm

•

Pin 1

(Καλ. 60384) –ΕΓΚ Pin A 02 διέγερση +

•

Pin 2

(Καλ. 60367) –ΕΓΚ Pin A 04 διέγερση –

Δοσομετρική βαλβίδα υπερπλήρωσης 2 βαθμίδων

1

Είσοδος

2

Προς την ατμόσφαιρα

3

Παράκαμψη Wastegate
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Δοσομετρική βαλβίδα υπερπλήρωσης 2 βαθμίδων
A

Συντελεστής παλμών %

B

Πίεση σύνδεσης 3 (πίεση υπερπλήρωσης) προς το Wastegate pe (kPa)
B

A

A

Παράδειγμα:
Εάν επιτευχθεί πίεση 50 kPa, διεγείρεται η δοσομετρική βαλβίδα υπερπλήρωσης 2
βαθμίδων με 43 %.

Κινητήρας D08:

1.68

1

Δοσομετρική βαλβίδα υπερπλήρωσης 2 βαθμίδων

2

Δότης αριθμού στροφών στροφαλοφόρου
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Σχήμα λειτουργίας υπερπλήρωσης 2 βαθμίδων

1

Είσοδος

11

Βαλβίδες κορύφωσης πίεσης

1a

Είσοδος από τον υπερσυμπιεστή

12

Ψυγείο AGR

2

Προς την ατμόσφαιρα

13

Προς το Wastegate

3

Παράκαμψη Wastegate

Καταλύτης PM (κινητήρας

4

Ηλεκτροπνευματικά ελεγχόμενο

Euro 4)

κλαπέτο φραγής
5

Ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης

6

Κινητήρας

7

Κλαπέτο εξάτμισης

8

Βαλβίδα χρονισμού PM

9

Βαθμίδα χαμηλής πίεσης

10

Βαθμίδα υψηλής πίεσης
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14

Βαλβίδα Wastegate

1.69

Εγκέφαλος

Η κύρια λειτουργία του εγκεφάλου EDC είναι ο έλεγχος του σωστού ψεκασμού
καυσίμου και η προσαρμογή αυτού του ελέγχου σε ποικίλες συνθήκες λειτουργίας
και, επομένως, ο έλεγχος της απόδοσης και των εκπομπών του κινητήρα. Επιπλέον,
ελευθερώνονται οι έξοδοι προς τη μίζα κατά την σωστή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ
του Immobilizer, του FFR και του εγκεφάλου EDC και ο έλεγχος των κριτηρίων
ασφαλείας για την εκκίνηση. Ο εγκέφαλος μπορεί να χρησιμοποιείται για το πολύ έως
6 κυλίνδρους και, κατά συνέπεια, στους κινητήρες που έχουν περισσότερους από 6
κυλίνδρους τοποθετούνται δύο εγκέφαλοι (Master/Slave).
Στον εγκέφαλο βρίσκονται 6 τελικές βαθμίδες Highside για τη διέγερση των μπεκ,
ενώ η έβδομη τελική βαθμίδα Highside χρησιμοποιείται για την διέγερση της μονάδας
μετρήσεων (MProp). Το κύριο ρελέ (τροφοδοσία τάσης, ακροδέκτης 30) είναι
ενσωματωμένο στον εγκέφαλο.
Οι τιμές του κινητήρα μετριούνται μέσω δώδεκα αναλογικών εισόδων, δύο εισόδων
συχνότητας και μίας ψηφιακής εισόδου.
Για τη διέγερση μίζας υπάρχει μια έξοδος θετικής ενεργοποίησης και μια έξοδος
αρνητικής ενεργοποίησης.
Για την επιτήρηση του αισθητήρα πίεσης υπερπλήρωσης χρησιμεύει ένας
αισθητήρας ατμοσφαιρικής πίεσης, του οποίου η τιμή μέτρησης πρέπει να αντιστοιχεί
στην πίεση υπερπλήρωσης στο ρελαντί του κινητήρα.
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Το λογισμικό του εγκεφάλου περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες
•

Σχηματισμός μέτρησης προδιαγραφής ποσοτήτων, περιορισμός ποσοτήτων

•

Διόρθωση ύψους (προστασία υπερσυμπιεστή) – Με χαμηλή ατμοσφαιρική
πίεση σε μεγάλο ύψος μπορεί να επιτευχθεί ένας κρίσιμος αριθμός στροφών
υπερσυμπιεστή εξαιτίας της χαμηλής διέλευσης αέρα. Για την προστασία του
υπερσυμπιεστή σε ενδεχόμενο υπερβολικό αριθμό στροφών περιορίζεται η
ποσότητα.

•

Μέτρηση καυσίμου

•

Ποσότητα έναρξης – Η ποσότητα έναρξης είναι μια λειτουργία του αριθμού
στροφών έναρξης, της θερμοκρασίας νερού ψύξης, της θερμοκρασίας καυσίμου,
της θερμοκρασίας πίεσης υπερπλήρωσης, όπως και του χρόνου (αύξηση
ποσότητας ψεκασμού βάσει χρόνου). Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία του
κινητήρα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα έναρξης. Για να αποφεύγονται οι
εκπομπές λευκού καπνού με κρύο κινητήρα, η έγκριση της ποσότητας έναρξης
καθυστερεί βάσει μιας καθορισμένης χαρακτηριστικής καμπύλης θερμοκρασίας
και αριθμού στροφών.

•

Ρύθμιση πίεσης καυσίμου με την αντλία υψηλής πίεσης

•

Απενεργοποίηση πίεσης καυσίμου

•

Ρύθμιση ρελαντί – Ο αριθμός στροφών πρέπει να διατηρείται σταθερός,
ανεξάρτητα από τις καταστάσεις λειτουργίας του κινητήρα (θερμοκρασία,
επιβάρυνση της γεννήτριας, κ.λπ.).

•

Τελική ρύθμιση, περιορισμός καπνού και ροπής

•

Προσαρμοζόμενη ρύθμιση αντιστάθμισης κυλίνδρων (ρύθμιση ομαλής
λειτουργίας)
Υπόδειξη: Οι κινητήρες D08 δεν διαθέτουν αυτήν τη λειτουργία.

•

Απενεργοποίηση κυλίνδρων

•

Επανακυκλοφορία καυσαερίων

•

Σύστημα αέρα/επεξεργασία καυσαερίων

•

Θερμοκρασία καυσαερίων και διαχείριση καυσαερίων

•

Ρύθμιση πίεσης υπερπλήρωσης (Wastegate Control)

•

Αναγνώριση σήματος και υπολογισμός μεγεθών λειτουργίας

•

Διάγνωση και λειτουργία επιτήρησης

•

Διάγνωση On-Board (EOBD), λειτουργικότητα μετά από EURO 4

•

Εσωτερική αποθήκευση θερμοκρασίας EDC – Αποθηκεύεται η διαρκέστερη
χαμηλότερη και υψηλότερη θερμοκρασία στον εγκέφαλο.
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Παράδειγμα: Έλεγχος μίζας κινητήρα D20
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Διαφορές από Euro 3 σε Euro 4 και Euro 5:
Αρχή Euro IV, από Οκτ.2005
Ενσωματωμένη βαλβίδα περιορισμού πίεσης
Μπεκ με διπλό πυρήνα και ακροφύσια με 8 οπές
Καμία βαλβίδα υπερχείλισης στο λάδι διαρροής
Συντελεστής AGR 20% (αλλά ρύθμιση μαύρου/λευκού καπνού)
Έμβολα με θάλαμο καύσης Y
Καταλύτης PM
Λάδι κινητήρα Euro 4 σύμφωνα με το πρότυπο M-3477 (ασυμβατότητα
με προηγούμενα μοντέλα)
Αύξηση της πίεσης συστήματος (προσαρμογή πίεσης Rail)
Συνδετικό σύστημα καυσίμου με αντεπιστροφή
Συμπίεση από 19 σε 20,5 bar
Ψυγείο AGR βελτιωμένης απόδοσης ψύξης
Υπερσυμπιεστής (μικρό κέλυφος τουρμπίνας)
Σχήμα καυσίμου χωρίς κύκλωμα μερικής θέρμανσης
Euro IV, συμπληρωματικά με:
OBD (σύμβολο OBD στον πίνακα οργάνων)
Αντλία υψηλής πίεσης με λίπανση καυσίμου
Αισθητήρας σχετικής πίεσης καυσαερίων
Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων
Αισθητήρας πίεσης υπερπλήρωσης με ενσωματωμένο αισθητήρα
θερμοκρασίας
Ρυθμιζόμενο AGR
Euro V χωρίς OBD (έναρξη παραγωγής 01.2006)
Ενσωματωμένη βαλβίδα DBV
Κατάργηση του AGR
Στη θέση του ψυγείου AGR ένας αγωγός ψυκτικού μέσου
Σύστημα ουρίας SCR
Euro V με OBD χωρίς έλεγχο NOX (έναρξη παραγωγής 07.2006)
Euro V με OBD με έλεγχο NOX (έναρξη παραγωγής 05.2007)
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Επανακυκλοφορία καυσαερίων

2

Μη ρυθμιζόμενο AGR (Euro 3)

4

Ρυθμιζόμενο AGR (Euro 4)

7

EVB-EC

10

HD-OBD

14

Εργασίες/Στόχοι

14

Οριακές τιμές εκπομπών HD-OBD

15

Χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής OBD

16

Συνθήκες ενεργοποίησης του συστήματος OBD

16

Μνήμη βλαβών OBD

18

Επισκόπηση των αντιδράσεων στο όχημα

Διαγραφή της μνήμης βλαβών OBD
Διασάφηση P-Codes (κωδικοί βλάβης OBD)

EOBD Scanntool (MAN-Cats 2)
Service 7: Πληροφορίες οχήματος

Τροποποιήσεις σε σχέση με το EURO 3

20

24
26

27
32

33

Καινοτομίες, οι οποίες εισάγονται με το OBD

34

Διαστήματα αλλαγής λαδιού

35

Παραλλαγές κινητήρα EURO 4/5

35

Επισκόπηση κινητήρων φορτηγών

36

Καταλύτης PM

37

Λεπτή σκόνη

37

Οδηγία της Ε.Ε.

38
®

Λειτουργία του MAN PM KAT

40

Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων (B561)

42

Αισθητήρας σχετικής πίεσης καυσαερίων (B683)

43

Σύστημα MAN AdBlue®

44

Λειτουργίες επιτήρησης

46
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2.1

Επανακυκλοφορία καυσαερίων
EURO III

Μη ρυθμιζόμενο AGR

EURO IV

Ρυθμιζόμενο AGR + καταλύτης PM

EURO V

Σύστημα MAN AdBlue® χωρίς AGR

Η επανακυκλοφορία καυσαερίων μειώνει το ποσοστό νιτρικών οξέων (NOX) στα
καυσαέρια, μέσω του μειωμένου πλεονάσματος οξυγόνου και των χαμηλών ακραίων
τιμών θερμοκρασίας και πίεσης.
Στο AGR τροφοδοτείται ένα μέρος των καυσαερίων ξανά στην πλήρωση των
κυλίνδρων (περ. 10 % στο Euro 3 περ. 20 % στο Euro 4).
Για την οικονομική αξιοποίηση, την υψηλή ενεργειακή εκμετάλλευση και την χαμηλή
κατανάλωση καυσίμου στους κινητήρες Euro 3/4, οι κινητήρες D28, D2066
εξοπλίζονται με εξωτερικά ρυθμιζόμενη επανακυκλοφορία καυσαερίων.
Οι κινητήρες D08 μπορούν να διαθέτουν εξωτερική ή εσωτερική επανακυκλοφορία
καυσαερίων.
Η διέγερση του ρυθμιστή AGR υλοποιείται από τον εγκέφαλο EDC. Οι πληροφορίες
για τη θερμοκρασία του αέρα υπερπλήρωσης μεταβιβάζονται μέσω του αισθητήρα
θερμοκρασίας αέρα υπερπλήρωσης. Το AGR απενεργοποιείται σε συγκεκριμένες
θερμοκρασίες, ώστε να αποτρέπεται η ισχυρή θέρμανση του αέρα υπερπλήρωσης
από τα καυσαέρια επαναπλήρωσης.
Για να είναι δυνατή η αναγνώριση ενός ανοιχτού ή κλειστού κλαπέτου AGR,
επιτηρείται η θέση του κλαπέτου.
Στο AGR συγκεντρώνονται τα καυσαέρια από 3 κυλίνδρους και τροφοδοτούνται
ψυχρά στον αυλό εισαγωγής.
Υπόδειξη:
Στους κινητήρες Euro 3 διεγείρεται το κλαπέτο AGR (ναι, όχι) (μη ρυθμιζόμενο AGR).
Οι κινητήρες Euro 4 εξοπλίζονται με ρυθμιζόμενο AGR (E-AGR). Μέσω ενός σήματος
με ρύθμιση πλάτους παλμού (PWM) διεγείρεται μια δοσομετρική βαλβίδα, η οποία
ρυθμίζει με έναν κύλινδρο πεπιεσμένου αέρα το κλαπέτο AGR, ενώ ένας αισθητήρας
επιτηρεί την τρέχουσα θέση του κλαπέτου AGR.

2.2
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Σχήμα λειτουργίας

A

Φίλτρο αέρα

B

Ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης

C

Πολλαπλή αναρρόφησης κινητήρα

D

Ψυγείο AGR

E

Βαλβίδες κορύφωσης πίεσης

F

Ηλεκτροπνευματικά ελεγχόμενο κλαπέτο φραγής (κλαπέτο AGR)

G

Κλαπέτο εξάτμισης

PM Καταλύτης PM (κινητήρας Euro 4)
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2.3

Μη ρυθμιζόμενο AGR (Euro 3)
Ο ρυθμιστής επανακυκλοφορίας καυσαερίων του μη ρυθμιζόμενου AGR
αποτελείται από τα παρακάτω εξαρτήματα:
Πνευματικός κύλινδρος Για την ενεργοποίηση του κλαπέτου επανακυκλοφορίας
καυσαερίων
Μαγνητική βαλβίδα

Για την ενεργοποίηση του κυλίνδρου

Επαφή Reed

Για την ανάδραση της θέσης του εμβόλου

Προσοχή
Σε κατάσταση ηρεμίας (έμβολο συμπιεσμένο) η επαφή Reed είναι κλειστή.
Προσέξτε την απόκλιση των απεικονίσεων (λάθος) στα σχεδιαγράμματα συνδέσεων.

2.4

•

Pin 1 γκρι

(Καλ. 60340) –ΕΓΚ Pin A 11 διέγερση -

•

Pin 2 μαύρο

(Καλ. 60367) –ΕΓΚ Pin A 17 διέγερση +

•

Pin 3 λευκό

(Καλ. 60031) –ΕΓΚ Pin A 23 ανάδραση +

•

Pin 4 κίτρινο

(Καλ. 60153) –ΕΓΚ Pin A 22 ανάδραση
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Λειτουργία
Τα καυσαέρια ψύχονται στο ψυγείο AGR από τους περ. 700 °C στους κάτω από
200 °C μέσω του νερού ψύξης, ενώ στο Euro IV επιτυγχάνονται ακόμα χαμηλότερες
θερμοκρασίες.
Υπόδειξη (μόνο στους κινητήρες D20)
Επιτρέπεται η αντικατάσταση της μονάδας του κλαπέτου φραγής μόνο μαζί ή με τον
ρυθμιστικό κύλινδρο και την φλάντζα μεταξύ του κελύφους κλαπέτου φραγής και της
βάσης αγωγού.
Επίσης, επιτρέπεται να αντικαθίσταται μόνο η αρθρωτή βαλβίδα ή τα αντίστοιχα
τμήματα κελύφους με φλάντζα.
Κατά την αντικατάσταση παραμένει η σωλήνωση στο κέλυφος, ενώ εκτελείται
κόλληση της βάσης αγωγού μέσω μιας επιστρωμένης φλάντζας στο κέλυφος του
ψυγείου. Εάν λυθεί η κόλληση πρέπει να αντικαθίσταται ολόκληρο το ψυγείο AGR.
Εάν λυθεί ξανά η σωλήνωση, τότε πρέπει να αντικαθίσταται ολόκληρη η μονάδα.
Ρύθμιση των κυλίνδρων πεπιεσμένου αέρα AGR
Κινητήρας D20:
Ρυθμίστε την σφαιρική κεφαλή F του κυλίνδρου πεπιεσμένου αέρα του AGR με
τέτοιον τρόπο, ώστε με κλειστό κλαπέτο φραγής να ανοίγει με προφόρτιση 1 –
1,5 mm.
Κινητήρας D08:
Εσωτερικό AGR: Λειτουργεί μέσω του χρονισμού βαλβίδων, όπου με το νωρίτερο
κλείσιμο της βαλβίδας εξαγωγής παραμένει μια υπολειπόμενη ποσότητα στα
καυσαέρια (περ. 10 %).
Εξωτερικό AGR: Ρυθμίστε την σφαιρική κεφαλή F του κυλίνδρου πεπιεσμένου αέρα
του AGR με τέτοιον τρόπο, ώστε με κλειστό κλαπέτο φραγής να ανοίγει με
προφόρτιση 4 mm.
Κινητήρας D28:
Ρυθμίστε την σφαιρική κεφαλή F του κυλίνδρου πεπιεσμένου αέρα του AGR με τέτοιον
τρόπο, ώστε με κλειστό κλαπέτο φραγής να ανοίγει με προφόρτιση περ. 4 mm.
Υπόδειξη: Στα Euro IV το κλαπέτο φραγής διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα
διαδρομής. Επίσης υπάρχει μια δοσομετρική βαλβίδα για την διέγερση της
αδιαβάθμιτης ρύθμισης. Ρυθμίστε την σφαιρική κεφαλή F του κυλίνδρου πεπιεσμένου
αέρα του AGR με τέτοιον τρόπο, ώστε με κλειστό κλαπέτο φραγής να ανοίγει με
προφόρτιση περ. 1,25 mm.
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2.5

Ροπή σύσφιγξης των βιδών κελύφους κορύφωσης πίεσης (D)

Όλες οι βίδες σφίγγονται από μέσα προς τα έξω.

2.6

A

Είσοδος κυλίνδρων 1 έως 3

B

Είσοδος κυλίνδρων 4 έως 6

C

Κλαπέτο AGR

D

Βαλβίδες κορύφωσης πίεσης

E

Βίδα άλλεν (5 Nm)

F

Βίδες κελύφους κορύφωσης πίεσης (35 Nm)

G

Βίδες AGR (30 Nm)
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Ρυθμιζόμενο AGR (Euro 4)
Ο

ρυθμιστής

επανακυκλοφορίας

καυσαερίων

του

ρυθμιζόμενου

AGR

αποτελείται από τα παρακάτω εξαρτήματα:
Πνευματικός κύλινδρος Για την ενεργοποίηση του κλαπέτου επανακυκλοφορίας
καυσαερίων (διαδρομή: 32,0 + 1,5 mm)
Αισθητήρας απόστασης Για την επιτήρηση της ρύθμισης

Χαρακτηριστική καμπύλη αισθητήρα απόστασης ρυθμιστικού κυλίνδρου ("V"
για "mm")

Διάταξη φις:
•

Pin 1

(Καλ. 60182) –ΕΓΚ Pin A 39, γείωση

•

Pin 2

(Καλ. 60181) –ΕΓΚ Pin A 87, σήμα εξόδου

•

Pin 3

(Καλ. 60180) –ΕΓΚ Pin A 32, τάση τροφοδοσίας

•

Pin 4

Μη κατειλημμένο
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2.7

Αρχή λειτουργίας: D20/D26

Δοσομετρική βαλβίδα Y458

Αντίσταση πηνίου:

30 Ohm

Διάταξη φις:

2.8

•

Pin 1

(Καλ. 60392) –ΕΓΚ A435 Pin A 17, γείωση

•

Pin 2

(Καλ. 60393) –ΕΓΚ A435 Pin A 11, διέγερση δοσομετρικής βαλβίδας
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Βαλβίδα διακοπής πίεσης (Y460)

A

Απόθεμα αέρα

B

Έξοδος αέρα

C

Ατμόσφαιρα

Η βαλβίδα διακοπής πίεσης (Y460) είναι μια βαλβίδα 3/2 δρόμων, η οποία είναι κλειστή
όταν δεν έχει ρεύμα. Τροφοδοτεί την δοσομετρική βαλβίδα (Y458) με πεπιεσμένο αέρα,
όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η απώλεια πεπιεσμένου
αέρα από την δοσομετρική βαλβίδα Y458 όταν είναι σβηστός ο κινητήρας.
Στους κινητήρες D08 Euro 4 (OBD, On-Board-Diagnose – Διάγνωση On Board)
υλοποιείται η διέγερση μέσω ενός ξεχωριστού ρελέ (K1127), το οποίο
διεγείρεται με το σήμα "Κινητήρας σε λειτουργία" (από ZBR) όταν λειτουργεί ο
κινητήρας και ενεργοποιεί τον "ακροδέκτη 15" προς τη βαλβίδα διακοπής
πίεσης (Y460).
Στους κινητήρες D20 και D26 Euro 4 (OBD) διεγείρεται η βαλβίδα διακοπής πίεσης
απευθείας από τον εγκέφαλο EDC.
Αντίσταση πηνίου:

~60 Ohm

Διάταξη φις:
•

Pin 1

(Καλ. 60395) –ΕΓΚ A435 Pin B 06, διέγερση βαλβίδας διακοπής πίεσης

•

Pin 2

(Καλ. 60394) –ΕΓΚ A435 Pin B 02, γείωση
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EVB-EC

Για τον περιορισμό της μεγάλης διασποράς της απόδοσης πέδησης και για την
δυνατότητα ενσωμάτωσης στη διαχείριση πέδησης αναπτύχθηκε το EVB-EC με
ρύθμιση πίεσης (3 βαθμίδων). Ο στόχος ήταν η έμμεση ρύθμιση της απόδοσης
φρένου κινητήρα μέσω της ρύθμισης της πίεσης επιστροφής των καυσαερίων. Μέσω
της δυνατότητας ρύθμισης της πίεσης στον σωλήνα εξάτμισης μπορεί να επηρεαστεί
η απόδοση της πέδησης και με αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται επίσης οι
διακυμάνσεις απόδοσης πέδησης που προκαλούνται εξαιτίας ανοχών.

Για την επίτευξη της αναγκαίας πίεσης επιστροφής καυσαερίων, στο EVB με ρύθμιση
πίεσης τροποποιείται στοχευμένα η πίεση ρύθμισης του ρυθμιστικού κυλίνδρου του
κλαπέτου φρένου κινητήρα. Σε αυτό το κλαπέτο δεν υπάρχει ελατήριο στρέψης. Η
διαχείριση της πίεσης ρύθμισης εκτελείται μέσω μιας δοσομετρικής βαλβίδας, η
οποία διεγείρεται από τον υπολογιστή οδήγησης οχήματος (FFR) με ένα σήμα τάσης
με διαμόρφωση πλάτους παλμού (PWM). Για τη ρύθμιση της πίεσης επιστροφής
καυσαερίων μετριέται αυτή η πίεση από έναν αισθητήρα πίεσης και μεταβιβάζεται η
πληροφορία στο FFR.
Η μονάδα ρύθμισης που είναι ενσωματωμένη στο FFR υπολογίζει από τα διαθέσιμα
μεγέθη εισόδου (πίεση επιστροφής καυσαερίων, αριθμός στροφών κινητήρα,
επιθυμία απόδοσης πέδησης, τάση δικτύου οχήματος, τροφοδοσία πεπιεσμένου
αέρα κ.λπ.) το πλάτος παλμού του σήματος τάσης που εκδίδεται.
Για τη μείωση της θερμικής επιβάρυνσης των εξαρτημάτων στον θάλαμο καύσης στη
διάρκεια μακρόχρονων διαδικασιών πέδησης χρησιμοποιείται μια στρατηγική που
βασίζεται στον αριθμό στροφών και στο χρονικό διάστημα για την ελαφρά μείωση της
μέγιστης ροπής πέδησης.

2.10
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Κατά την ενεργοποίηση χρησιμοποιείται πρώτα η στιγμιαία μέγιστη επιτρεπόμενη
πίεση επιστροφής καυσαερίων (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ).
Μετά από περ. 30 δευτ. εκκινείται η ρύθμιση στην πίεση επιστροφής καυσαερίων για
τη λειτουργία σταθερής πέδησης.
Μετά από περίπου 1 λεπτό ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία και έτσι
επιτυγχάνεται

η

επιτρεπόμενη

πίεση

επιστροφής

καυσαερίων

για

τη

λειτουργία σταθερής πέδησης.

Μονάδα Y355 EVB

AE-04a-EDC7-02-Abgasnachbehandlung-07.02.HR.doc
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Πλεονεκτήματα σε σχέση με το συμβατικό EVB

•

Η ροπή πέδησης του κινητήρα μπορεί να ρυθμιστεί σε τρεις βαθμίδες.

•

Με το ρυθμιζόμενο φρένο κινητήρα μπορεί να ρυθμιστεί σε όλη την περιοχή
αριθμού στροφών κινητήρα η μέγιστη δυνατή ή η μέγιστη επιτρεπόμενη ροπή
πέδησης κινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η διαθεσιμότητα
εμφανώς μεγαλύτερης απόδοσης πέδησης στην περιοχή του χαμηλού
αριθμού στροφών.

•

Το EVB με ρύθμιση πίεσης εφαρμόζεται στην μείωση της θερμοκρασιακής
επιβάρυνσης κρίσιμων εξαρτημάτων, το οποίο συμβαίνει μετά από χρονικά
περιορισμένη πέδηση με πλήρη πίεση επιστροφής καυσαερίων μέχρι να γίνει
επαναφορά στην καθορισμένη απόδοση σταθερής πέδησης που βασίζεται
στον αριθμό στροφών.

•

Με το EVB με ρύθμιση πίεσης μειώνεται σημαντικά η υστέρηση του κλαπέτου
με ελατήριο στρέψης (διαφορετική απόδοση πέδησης με αυξανόμενο ή
μειωνόμενο αριθμό στροφών).

•

Το ελατήριο στρέψης στο κλαπέτο φρένου καταργείται και το κλαπέτο φρένου
επηρεάζεται λιγότερο από εξωτερικές επιδράσεις.

•

Μέσω των δυνατοτήτων διάγνωσης απλοποιείται σημαντικά ο έλεγχος
λειτουργίας του φρένου κινητήρα.

Μείωση της θερμοκρασίας βαλβίδων εξαγωγής έως τους 150 °C και της
θερμοκρασίας ακροφυσίων έως τους 50 °C.
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Μονάδα EVB Y355

A

Δοσομετρική βαλβίδα

B

Ρυθμιστικός κύλινδρος κλαπέτου εξάτμισης

C

Αισθητήρας πίεσης επιστροφής καυσαερίων

E

Κλαπέτο φρένου

F

Καυσαέρια

Έλεγχος αισθητήρα πίεσης
Y355, σήμα τάσης αισθητήρα πίεσης

FFR X3/5 προς FFR X1/5

0,5 – 4,5Volt

Τύπος υπολογισμού: bar x 0,8 Volt
(πίεση εξόδου ελάχ./μέγ. 0 – 5 bar, π.χ. 4 bar x 0,8 V = 3,2 Volt)

Έλεγχος δοσομετρικής βαλβίδας
Δοσομετρική βαλβίδα Y355
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FFR X4/14 προς FFR X1/3

30 Ohm

2.13

HD-OBD
Μετά την ημερομηνία 01.10.2005 προδιαγράφεται από τη νομοθεσία για όλα τα
οχήματα με κινητήρες Euro 4 να περιλαμβάνεται μια ενιαία διαγνωστική διεπαφή,
σύμφωνα με ISO 15031-3.
Η τυποποίηση OBD (On Board Diagnose – Διάγνωση On Board) επιτρέπει σε
παγκόσμιο επίπεδο και σε σχεδόν όλα τα οχήματα ένα ενιαίο σύστημα διάγνωσης για
εξαρτήματα που σχετίζονται με τα καυσαέρια.
Το HD-OBD είναι η συντομογραφία για Heavy Duty-On Board Diagnose. Το Heavy
Duty εκλαμβάνεται ως συνώνυμο για βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Αποτελεί ένα
ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης για την επιτήρηση εκπομπών καυσαερίων.
Εργασίες/Στόχοι

2.14

•

Μόνιμη επιτήρηση των λειτουργιών και εξαρτημάτων ενός οχήματος που
σχετίζονται με τις εκπομπές καυσαερίων, συμπεριλαμβανομένου του
συστήματος ψεκασμού, της επανακυκλοφορίας καυσαερίων και της
επεξεργασίας καυσαερίων.

•

Αναγνώριση και εμφάνιση σημαντικών αυξήσεων εκπομπών καυσαερίων στη
διάρκεια του συνολικού χρόνου λειτουργίας του οχήματος. Μια βλάβη
αποθηκεύεται μετά από 3 κύκλους πορείας (3 φορές εκκίνηση του οχήματος
με την ίδια βλάβη) στην μνήμη του ηλεκτρονικού συστήματος του οχήματος.
Το μήνυμα/τα μηνύματα βλάβης δεν είναι δυνατό να διαγραφούν για 400
ημέρες ή 9600 ώρες λειτουργίας.

•

Οι βλάβες εμφανίζονται με μια κίτρινη προειδοποιητική λυχνία στον πίνακα
οργάνων, τη λυχνία Malfunction Indicator Lamp (MIL). Η λυχνία MIL
ανάβει/αναβοσβήνει, όταν αναγνωριστεί μια βλάβη που αφορά την
συμπεριφορά καυσαερίων του οχήματος.

•

Αποθήκευση των δεδομένων μετά την εμφάνιση βλαβών, P-Codes
(Powertrain-Codes), ξεχωριστή μνήμη OBD στον εγκέφαλο EDC7 C32 σε
Euro 4, ενώ στο Euro 5 υπάρχει μια πρόσθετη μνήμη βλαβών OBD στο κουτί
Denoxtronic-Box (DCU15).

•

Μέσω της τυποποιημένης διεπαφής X200 (πρίζα OBD) διαβάζονται οι βλάβες
μέσω του MAN-Cats.

•

Από περ. 2010: Αξιοποίηση των πληροφοριών OBD κατά την επιθεώρηση
καυσαερίων από το ΚΤΕΟ.
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Οριακές τιμές εκπομπών HD-OBD

Οριακές τιμές σωματιδίων βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών
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Χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής OBD

10/2005
10/2006

10/2007

10/2008

10/2009

Εφαρμογή EURO 4 σε νέους τύπους συμπ. του OBD1, δηλ. της επιτήρησης του κινητήρα ως
προς τις οριακές τιμές OBD (NOx 7 g/kWh, PM 0,1 g/kWh). Επιτήρηση της επεξεργασίας
καυσαερίων ως προς "Major Functional Failure", π.χ. αν υπάρχει καταλύτης.
Εφαρμογή EURO 4 σε νέες άδειες κυκλοφορίας συμπ. του OBD1, δηλ. της επιτήρησης του
κινητήρα ως προς τις οριακές τιμές OBD (NOx 7 g/kWh, PM 0,1 g/kWh).
Επιτήρηση της επεξεργασίας καυσαερίων ως προς την εφαρμογή "Major Functional Failure".
Εφαρμογή Euro 4 σε νέους τύπους συμπ. του OBD1 και της μέτρησης ελέγχου NOx, δηλ.
για κινητήρες με SCR: Αισθητήρας NOx ή επιτήρηση της ποιότητας AdBlue και εγκυρότητα της
κατανάλωσης Adblue. Για κινητήρες με AGR: Αισθητήρας Nox ή εναλλακτική μέθοδος για τον
προσδιορισμό του επιπέδου NOx (αισθητήρας Λάμδα)
Εφαρμογή Euro 4 σε νέες άδειες κυκλοφορίας συμπ. του OBD1 και της μέτρησης ελέγχου
NOx, δηλ. για κινητήρες με SCR: Αισθητήρας NOx ή επιτήρηση της ποιότητας AdBlue και
εγκυρότητα της κατανάλωσης Adblue. Για κινητήρες με AGR: Αισθητήρας Nox ή εναλλακτική
μέθοδος για τον προσδιορισμό του επιπέδου NOx (αισθητήρας Λάμδα)
Εφαρμογή EURO 5 σε νέους τύπους συμπ. του OBD2, δηλ. επιτήρηση του κινητήρα και της
επεξεργασίας καυσαερίων ως προς τις οριακές τιμές OBD, δηλ. επιτήρηση βαθμού επίδρασης
καταλύτη (αισθητήρας NOx ή NH3). Επιτήρηση του OBD και πληροφοριών που σχετίζονται με
τις εκπομπές από τη διεπαφή προς εγκεφάλους οχήματος.
Εφαρμογή EURO 5 σε νέες άδειες κυκλοφορίας συμπ. του OBD2, δηλ. επιτήρηση του
κινητήρα και της επεξεργασίας καυσαερίων ως προς τις οριακές τιμές OBD, δηλ. επιτήρηση
βαθμού επίδρασης καταλύτη (αισθητήρας NOx ή NH3). Επιτήρηση του OBD και πληροφοριών
που σχετίζονται με τις εκπομπές από τη διεπαφή προς εγκεφάλους οχήματος.

Συνθήκες ενεργοποίησης του συστήματος OBD
Το σύστημα OBD πρέπει να είναι ενεργό στη διάρκεια των "κανονικών συνθηκών
εργασίας" του οχήματος:
•
•
•

Έως υψόμετρο 1600 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας
Με θερμοκρασία περιβάλλοντος από -7 °C έως +35 °C
Με θερμοκρασία ψυκτικού μέσου κινητήρα πάνω από 70 °C

Το σύστημα OBD επιτρέπεται να απενεργοποιείται παροδικά
•
•
•
•
•
•

Με όγκο ρεζερβουάρ Ad-Blue® κάτω από 20 %, σε περίπτωση επίδρασης στην
επιτήρηση.
Σε συνθήκες πορείας ανάγκης ή σε συνθήκες ασφαλείας.
Με ενεργό δυναμολήπτη.
Με περιοδική αναγέννηση της επεξεργασίας καυσαερίων (προστασία
συστήματος).
Με ψυχρή εκκίνηση
Λειτουργία ζεστάματος κινητήρα (θερμοκρασία ψυκτικού μέσου κινητήρα κάτω
από 70 °C)

Εξαιρέσεις
Τα οχήματα υπηρεσιών (Πυροσβεστική, Στρατός,….) εξαιρούνται από τη ρύθμιση
OBD.
2.16
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Για τη διάγνωση On Board διατίθενται οι παρακάτω λειτουργίες
•

Διαχείριση μνήμης βλαβών OBD
Αποθήκευση δεδομένων OBD στο EEPROM

•

Προσδιορισμός βλάβης OBD

•

Αξιολόγηση των συνθηκών απενεργοποίησης
- Λειτουργίες πορείας ανάγκης ενεργές
- Δυναμολήπτης ενεργός
- Αναγέννηση φίλτρου σωματιδίων
(βάσει συστήματος)
- Επιτήρηση περιοχής (αισθητήρας πίεσης)
- Επιτήρηση περιοχής (αισθητήρας θερμοκρασίας)

•

Επικοινωνία δεδομένων μνήμης βλαβών

•

Επικοινωνία δεδομένων κινητήρα

•

MIL (Malfunction Indikator) διαχείρισης αιτήματος

Πρόσθετες πληροφορίες αναγνώρισης
•

Ταχύτητα κίνησης

•

Αριθμός στροφών κινητήρα

•

Θερμοκρασία νερού/θερμοκρασία αναρρόφησης

•

Πίεση υπερπλήρωσης

•

Κατάσταση φορτίου κινητήρα

•

Τάση τροφοδοσίας

•

Χιλιομετρική ένδειξη, μετρητής ωρών λειτουργίας
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Μνήμη βλαβών OBD
Η μνήμη βλαβών OBD αποθηκεύει μόνο πληροφορίες βλαβών που σχετίζονται με τα
καυσαέρια.
Ο εγκέφαλος του κινητήρα (EDC) διευρύνεται στο μπλοκ λειτουργιών της διάγνωσης
OBD για την κάλυψη των κανονισμών OBD. Οι βλάβες που παρουσιάζονται
αποθηκεύονται σε ξεχωριστή μνήμη OBD στον εγκέφαλο EDC7 C32 στο Euro 4.
Στο Euro 5 υπάρχει μια πρόσθετη μνήμη βλαβών OBD στο κουτί DenoxtronicBox (DCU15). Σε αυτούς τους υπολογιστές διάγνωσης δημιουργείται επίσης ο
κωδικός Readiness (έλεγχος ετοιμότητας δοκιμής). Οι βλάβες που παρουσιάζονται
στα συστήματα συνεχούς και σποραδικής επιτήρησης αποθηκεύονται ως υποθετικές
(όχι παλινδρομικές) βλάβες. Κατά την αποθήκευση μιας βλάβης αναγνωρίζονται τα
δεδομένα περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη βλάβη και παγώνουν (Freeze
Frame).
Κωδικός Readiness (έλεγχος ετοιμότητας δοκιμής)
Για να αναγνωρίζεται στα πλαίσια του AU κατά τον έλεγχο του συστήματος OBD αν
μια κλήση της μνήμης βλαβών εμφανίζει την πραγματική κατάσταση των
εξαρτημάτων που σχετίζονται με τα καυσαέρια, το σύστημα δημιουργεί έναν κωδικό
βλάβης που εμφανίζει την ετοιμότητα δοκιμής και το αν ο ίδιος ο εγκέφαλος ήταν σε
κατάσταση να ελέγξει το σύστημα.
(Κωδικός Readiness, κατάσταση 0, κατάσταση 1, κατάσταση 2, κατάσταση 3).
Η αποθήκευση των βλαβών κατηγοριοποιείται με τις παρακάτω καταστάσεις
Κατάσταση 0

Δεν έχει καταχωρηθεί καμία βλάβη.

Κατάσταση 1

Έχει καταχωρηθεί μια βλάβη στη μνήμη βλαβών ως παροδική, η
καταστολή MI (πολλαπλή εμφάνιση) δεν έχει λήξει ακόμη.

Κατάσταση 2

Έχει καταχωρηθεί μια βλάβη στη μνήμη βλαβών ως υφιστάμενη,
δηλ. αν η βλάβη σχετίζεται με τη λυχνία MI, τότε εκτελείται το
ανάλογο αίτημα.

Κατάσταση 3

Δεν υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή η βλάβη, αλλά δεν έχει
διαγραφεί

ακόμη

από

τη

μνήμη

βλαβών.

Το

αίτημα

MI

(Malfunction Indicator) έχει ανακληθεί
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Η μνήμη βλαβών είναι ενεργή μετά την έναρξη του κύκλου πορείας και όταν δεν έχει
οριστεί αίτημα απενεργοποίησης του συστήματος OBD. Υπάρχει η δυνατότητα
καταχωρήσεων από μεμονωμένες βλάβες, εάν αυτές οι βλάβες έχουν ελεγχθεί και
κατηγοριοποιηθεί ως υφιστάμενες βλάβες. Μια υλοποιημένη καταχώρηση στην
κατάσταση 1 (βλέπε πίνακα) δεν οδηγεί σε αίτημα MI (Malfunction Indicator). Μόνο
μετά από έναν αριθμό διαδοχικών κύκλων πορείας μεταβαίνει η καταχώρηση στην
κατάσταση 2. Εδώ μπορεί να εκδοθεί αίτημα MI. Εάν κατηγοριοποιηθεί ξανά μια
βλάβη ως ανύπαρκτη κατά τη μετάβαση στην κατάσταση 2, τότε εκτελείται μια
διαδικασία αυτοεπιδιόρθωσης. Μετά από έναν καθορισμένο αριθμό διαδοχικών
κύκλων πορείας μεταβαίνει η καταχώρηση στην κατάσταση 3 και αναστέλλεται το
αίτημα MI (εάν υπάρχει). Εάν η κατάσταση βλάβης παραμένει στο ΟΚ, μεταβαίνει η
καταχώρηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην κατάσταση 0 και
διαγράφεται αυτόματα από τη μνήμη βλαβών. Αυτό σημαίνει: Μετά από 40
"κύκλους ζεστάματος" ή 100 ώρες λειτουργίας)
Κύκλος ζεστάματος: Ο κινητήρας λειτουργεί ώσπου η θερμοκρασία ψυκτικού μέσου
να αυξηθεί ως προς την θερμοκρασία κατά την εκκίνηση του κινητήρα κατά
τουλάχιστον 22 Kelvin και να επιτευχθούν τουλάχιστον 343 Kelvin (70 °C).
Όλοι οι αισθητήρες εκπομπών του συστήματος ελέγχου εκπομπών επιτηρούνται ως
προς κύκλωμα ρεύματος χωρίς ζημιές. Οι αισθητήρες που αν παρουσιάσουν
διακοπή λειτουργίας ή αν υποστούν επέμβαση μπορεί να προκληθεί υπέρβαση των
οριακών τιμών OBD, ελέγχονται ως προς την εγκυρότητα σήματος σε καθορισμένες
καταστάσεις λειτουργίας, καθώς και ως προς την εγκυρότητα σήματος με άλλους
αισθητήρες. Οι ενεργοποιητές που αν παρουσιάσουν διακοπή λειτουργίας,
δυσκινησία ή αν υποστούν επέμβαση μπορεί να προκληθεί υπέρβαση των οριακών
τιμών OBD, επιτηρούνται από ψηφιακούς διακόπτες τερματικής θέσης (AGR) ή μέσω
παραμένουσας απόκλισης ρύθμισης του κυκλώματος ρύθμισης.
Η επεξεργασία καυσαερίων για τη μείωση σωματιδίων επιτηρείται επιπρόσθετα για
διαφορά πίεσης (Euro 4) και για την θερμοκρασιακή συμπεριφορά (Euro 5).
Τα συστήματα για τη μείωση NOx επιτηρούνται από έναν αισθητήρα NOx (Euro 5)
και έναν αισθητήρα Λάμδα (Euro 4 με AGR).
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Μόνο όταν παρουσιαστεί μια βλάβη σε πολλαπλούς διαδοχικούς κύκλους πορείας
και η επίδρασή της οδηγεί στην υπολογιστική υπέρβαση των οριακών τιμών
ενεργοποιείται η λυχνία βλάβης (MIL) και καταχωρείται ο αντίστοιχος κωδικός βλάβης
στη μνήμη βλαβών OBD.
Εάν δεν αναγνωρίζεται πλέον η ίδια βλάβη σε πολλαπλούς διαδοχικούς κύκλους
πορείας με τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες απενεργοποιείται η λυχνία MIL.
Ωστόσο, ο κωδικός βλάβης στην μνήμη OBD διαγράφεται μόνο μετά από 40 κύκλους
πορείας χωρίς βλάβη (Κύκλος ζεστάματος).
Επισκόπηση των αντιδράσεων στο όχημα
Εάν η τιμή μέτρησης NOx είναι περ. 1,5 g/kWh μεγαλύτερη από την οριακή τιμή, ο
οδηγός ενημερώνεται από μια λυχνία MIL που αναβοσβήνει, ταυτόχρονα παραμένει
καταχωρημένη στη μνήμη βλαβών μια καταχώρηση βλάβης για ~ 1 έτος (400 ημέρες
ή 9600 ώρες λειτουργίας) και δεν είναι δυνατό να διαγραφεί!
Κατά την υπέρβαση των οριακών τιμών NOx OBD ή με άδειο ρεζερβουάρ Ad-blue®
μειώνεται επιπρόσθετα με τη λυχνία MIL που αναβοσβήνει η ροπή στρέψης μετά την
πρώτη ακινητοποίηση του οχήματος.
Σε περίπτωση ηλεκτρικών βλαβών, απενεργοποίησης ή απομάκρυνσης του
αισθητήρα NOx, του αισθητήρα Λάμδα (σε κινητήρες AGR) ή του αισθητήρα στάθμης
πλήρωσης ουρίας ενημερώνεται επίσης ο οδηγός από τη λυχνία MIL που
αναβοσβήνει σχετικά με την ελαττωματική λειτουργία.
Ταυτόχρονα υλοποιείται μια καταχώρηση στη μνήμη βλαβών, η οποία δεν είναι
δυνατό να διαγραφεί για 400 ημέρες ή 9600 ώρες λειτουργίας!
Έλεγχος OBD1 + NOx:
Εάν η ελαττωματική λειτουργία δεν αντιμετωπιστεί μέσα σε 50 ώρες λειτουργίας του
κινητήρα, η ροπή του κινητήρα μειώνεται μετά την επόμενη εκκίνηση του κινητήρα.
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OBD 1: Αποθήκευση μηνύματος βλάβης ή ενεργοποίηση της λυχνίας MIL στις
παρακάτω περιπτώσεις:
•

Βλάβες στο κύκλωμα ρεύματος προς τα μπεκ του Common Rail

•

Βλάβες σε εξαρτήματα του κινητήρα και της επεξεργασίας καυσαερίων που
σχετίζονται με τις εκπομπές καυσαερίων και τα οποία είναι συνδεδεμένα στο
EDC και στον εγκέφαλο Denoxtronic (αισθητήρες, ενεργοποιητές κ.λπ.)

•

Εάν δεν υπάρχει ο καταλύτης ή είναι σπασμένος ή μπλοκαρισμένος
στα Euro 5 αναγνωρίζεται από τα εξής: Επιτήρηση θερμοκρασίας (αισθητήρας
θερμοκρασίας καυσαερίων πριν και μετά τον καταλύτη)
στα Euro 4 αναγνωρίζεται από τα εξής: αισθητήρας σχετικής πίεσης και
αισθητήρας θερμοκρασίας πριν τον καταλύτη

•

Με άδειο ρεζερβουάρ ουρίας (κανένα μήνυμα βλάβης όταν περιέχεται άλλο
υγρό π.χ. νερό στο AdBlue®)

Έλεγχος OBD 1 + NOx: Αποθήκευση μηνύματος βλάβης ή ενεργοποίηση της
λυχνίας MIL στις παρακάτω περιπτώσεις:
(Επιτήρηση με αισθητήρα NOx σε Euro 5, σε Euro 4/AGR με αισθητήρα Λάμδα)
Βλάβες όπως στο OBD1 και επιπλέον,
•

με πολύ υψηλές εκπομπές NOx (>3,5 g/kWh) (προσδιορισμός μέσω
αισθητήρα NOx)

•

με διακοπή της δοσομέτρησης ουρίας για περισσότερα από 30 λεπτά

•

με ηλεκτρική βλάβη του αισθητήρα NOx ή του αισθητήρα στάθμης πλήρωσης
ουρίας

•

όταν δεν είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας NOx.

Έλεγχος OBD 1 + NOx: Αντίδραση όταν το NOx είναι μεγαλύτερο από
7,0 g/kWh:
•

Μείωση της ροπής στρέψης κινητήρα στο,
60 % της ονομαστικής ροπής στρέψης στα οχήματα > 7,5 t
75 % της ονομαστικής ροπής στρέψης στα οχήματα ≤ 7,5 t

OBD 2:
(Επιτήρηση με αισθητήρα NOx σε Euro 5, σε Euro 4/AGR με αισθητήρα Λάμδα)
Βλάβες όπως στον έλεγχο OBD1 + NOx.
Οι οριακές τιμές είναι προς το παρόν υπό έρευνα και δεν έχουν καθοριστεί ακόμη.
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Λυχνία MIL (Malfunction Indicator Lamp, Motor Informations Lampe – Λυχνία
ένδειξης δυσλειτουργίας, λυχνία πληροφοριών κινητήρα)

Λυχνία MIL

1

Ένδειξη αποθέματος AdBlue (Euro 5)

TGA/TGL/TGM

2

Ένδειξη αποθέματος καυσίμου

Επιπρόσθετα με τη λυχνία MIL μπορεί ενδεχομένως να ανάψει η κεντρική
λυχνία βλαβών

Αντίδραση του πίνακα οργάνων

Σημασία

Η κεντρική λυχνία βλαβών αναβοσβήνει

Η ικανότητα κίνησης και/ή η ασφάλεια

με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια της

είναι σε κίνδυνο.

πορείας και εν στάσει, ένδειξη Stop στην

Άμεση ακινητοποίηση

οθόνη
Η κεντρική λυχνία βλαβών ανάβει

Αναζητήστε αμέσως συνεργείο

διαρκώς με κόκκινο χρώμα κατά τη
διάρκεια της πορείας και εν στάσει
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Η κεντρική λυχνία βλαβών ανάβει

Απαιτείται η λήψη μέτρων πριν από την

διαρκώς με κίτρινο χρώμα εν στάσει

έναρξη πορείας του οχήματος

Η κεντρική λυχνία βλαβών ανάβει

Δεν απαιτείται άμεση αποκατάσταση της

διαρκώς με κίτρινο χρώμα κατά τη

βλάβης. Αποκαταστήστε τη βλάβη κατά

διάρκεια της πορείας και εν στάσει

το επόμενο καθορισμένο σέρβις.
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Λυχνία MIL διαρκώς αναμμένη
Euro 4/καταλύτης PM
>Μετά από "ανάφλεξη ενεργή" έως το πολύ
10 δευτ. μετά από "εκκίνηση κινητήρα"
>Σε περίπτωση βλάβης σε εξαρτήματα
του κινητήρα και της επεξεργασίας
καυσαερίων που σχετίζονται με τις
εκπομπές καυσαερίων και είναι

Euro 5/σύστημα MAN AdBlue®
>Μετά από "ανάφλεξη ενεργή" έως το
πολύ 10 δευτ. μετά από "εκκίνηση
κινητήρα"
>Σε περίπτωση βλάβης στο κύκλωμα
ρεύματος προς τα μπεκ Common Rail
>Σε περίπτωση βλάβης σε εξαρτήματα

συνδεδεμένα στον εγκέφαλο EDC.

του κινητήρα και της επεξεργασίας

(AGR, ρύθμιση πίεσης υπερπλήρωσης,

καυσαερίων που σχετίζονται με τις

αισθητήρες, ενεργοποιητές κ.λπ.)

εκπομπές καυσαερίων και είναι

>Εάν δεν υπάρχει ο καταλύτης PM, εάν

συνδεδεμένα στον εγκέφαλο του EDC

είναι κατεστραμμένος ή μπλοκαρισμένος

και του Denoxtronic (Αισθητήρες,

(Major Functional Failure)

ενεργοποιητές κ.λπ.)
>Εάν δεν υπάρχει ο καταλύτης

Η λυχνία MIL αναβοσβήνει
Euro 4/καταλύτης PM

Euro 5/σύστημα MAN AdBlue®

OBD 1

OBD 1

Ποτέ

Έλεγχος OBD 1 + NOx
>Με πολύ υψηλές εκπομπές
NOx (>5,0 g/kWh)

>Με
άδειο

Έλεγχος OBD 1 + NOx
>Με πολύ υψηλές εκπομπές
NOx (>3,5 g/kWh)

>Με πολύ χαμηλό ποσοστό AGR

ρεζερβουάρ >Με διακοπή της

>Με απενεργοποίηση του AGR

AdBlue®

(ηλεκτρ. βλάβη)
>Με ηλεκτρική ζημιά του
αισθητήρα Λάμδα
>Εάν δεν είναι τοποθετημένος
ο αισθητήρας Λάμδα

δοσομέτρησης AdBlue για
περισσότερα από 30 λεπτά.
>Με ηλεκτρική βλάβη του
αισθητήρα NOx ή του
αισθητήρα στάθμης
Πλήρωσης AdBlue
>Με άδειο ρεζερβουάρ
AdBlue®
>Εάν δεν είναι τοποθετημένος
ο αισθητήρας NOx
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Διαγραφή της μνήμης βλαβών OBD
Στον εγκέφαλο του κινητήρα πρέπει να διαγράφεται ξεχωριστά η μνήμη
βλαβών MAN και η μνήμη βλαβών OBD μετά την επισκευή.
Η ανάγνωση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με το OBD μπορεί να γίνει με
ένα τυποποιημένο διαγνωστικό OBD ή με το MAN-cats από το σημείο μενού
"ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ", "ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΤ ΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ (HDOBD)".
Από αυτό το σημείο μενού μπορεί να διαγραφεί και η μνήμη βλαβών OBD.
Στο σύστημα MAN AdBlue® διαγράφεται αυτόματα η μνήμη βλαβών OBD στον
εγκέφαλο Denoxtronikbox (DCU15), όταν γίνεται διαγραφή της μνήμης βλαβών MAN.

Υπόδειξη
Για τη διάγνωση του συστήματος AdBlue® δεν χρησιμοποιείται το καλώδιο Κ
(διαγνωστικό καλώδιο του MAN-Cats), αλλά το CAN διάγνωσης OBD.
Εάν δεν είναι δυνατή η διάγνωση, αυτό μπορεί να οφείλεται μεταξύ άλλων σε
διακοπή της σύνδεσης μεταξύ της διαγνωστικής πρίζας και της διεπαφής.
Βλέπε σχετικά το SM 2108
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Διαγνωστική πρίζα HD-OBD (X200)

Με τη φόρμα παραγγελίας "MAN-Cats 2 – Ανταλλακτικά" μπορεί να παραγγελθεί το
καλώδιο προσαρμογέα για OBD2 με αριθμό υλικού MAN 07.98901.0002.

Πίνακας διάταξης φις OBD 2
Pin

Αριθμός καλωδίου

1

59101

Λειτουργία
Σήμα αριθμού στροφών γεννήτριας,
ακροδέκτης W
Μη κατειλημμένο

3

16202

K-Line

4

31000

Γείωση ακροδέκτης 31

2

Μη κατειλημμένο

5
6

186

Μη κατειλημμένο

7
8

HD-OBD-CAN High

16000

Τροφοδοσία τάσης, ακροδέκτης 15

9

Μη κατειλημμένο

10

Μη κατειλημμένο

11

Μη κατειλημμένο

12

Μη κατειλημμένο

13

Μη κατειλημμένο

14

185

Μη κατειλημμένο

15
16

HD-OBD-CAN Low

30009
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Τροφοδοσία τάσης, ακροδέκτης 30
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Διασάφηση P-Codes (κωδικοί βλάβης OBD)
Υπάρχει μια τυποποιημένη μνήμη βλαβών με αριθμούς βλάβης του κατασκευαστή,
P-Codes (Powertrain-Codes).
Αυτοί οι κωδικοί P-Codes εμφανίζονται με το MAN-Cats με την συνηθισμένη ένδειξη
κωδικών βλάβης, (αποκωδικοποίηση SPN σύμφωνα με το πρότυπο της MAN).
Οι κωδικοί βλάβης αποτελούνται από 5 θέσεις, π.χ. P 0 1 1 5
1. θέση, δηλώνεται: 2. θέση, δηλώνεται:

θέση, δηλώνεται:

B

Body

0

Βλάβη κατά SAE

1/2

C

Chassis

1

Κωδικός κατασκευαστή 3

Ανάφλεξη

P

Powertrain

2

SAE

Σύστημα ρύθμισης

4

Καύσιμο/μέτρηση αέρα

καυσαερίων
U

Undefined

3

Z.T.SAE

5

Ρύθμιση ταχύτητας
κίνησης/Ρύθμιση
ρελαντί

6

Computer/Σήματα εξόδου

7

Κιβώτιο ταχυτήτων

4./5. θέση, δηλώνεται: Το εντοπισμένο εξάρτημα, καθώς και ο τύπος της
εμφανιζόμενης
βλάβης.
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EOBD Scanntool (MAN-Cats 2)
EOBD = Europäische On Board Diagnose (Ευρωπαϊκή διάγνωση On Board)
Εισαγωγή
Το Scan Tool είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους τεχνικούς του οχήματος κατά τη
διάγνωση του συστήματος εξάτμισης. Το εργαλείο προσφέρει υποδείξεις για
ζημιές και σημεία αναφοράς για επισκευές.

Για το "EOBD Scan-Tool" στο MAN-Cats (μενού "Διαδικασίες συνεργείου") δεν
υπάρχουν ακόμα λεπτομερείς πληροφορίες από τη MAN.
Αυτή η τεκμηρίωση παρέχει ωστόσο μια σύντομη επισκόπηση σχετικά με την
εφαρμογή "EOBD Scann-Tool".
Για περαιτέρω πληροφορίες χρησιμοποιήστε τις αντίστοιχες σελίδες βοήθειας του
MAN-Cats.
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Έναρξη της εφαρμογής
Για την έναρξη του Scanntool, επιλέξτε στο κύριο μενού του MAN-Cats το μενού
"Διαδικασίες συνεργείου".

Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε την εφαρμογή "Διάγνωση σχετική με τα
καυσαέρια (HD-OBD)".
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Δημιουργία σύνδεσης
Αφού κάνετε κλικ στην εφαρμογή "Διάγνωση σχετική με τα καυσαέρια (HDOBD)", το εργαλείο Scanntool ξεκινά αυτόματα την δημιουργία σύνδεσης.

Κατάσταση της σύνδεσης
Το Scantool προσπαθεί να δημιουργήσει σύνδεση με τη διεπαφή OBD του οχήματος.
Το εικονίδιο προόδου παρουσιάζει την πρόοδο της δημιουργίας σύνδεσης.
Επιτήρηση της ετοιμότητας συστήματος
Στα οχήματα που υποστηρίζουν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του OBD II μπορούν να
ενσωματωθούν έως έντεκα συστήματα επιτήρησης. Αυτά κατανέμονται σε δύο
ομάδες:

•

Συστήματα διαρκούς επιτήρησης: Ανάφλεξη, σύστημα καυσίμου και γενικά
εξαρτήματα.

•

Συστήματα μη διαρκούς επιτήρησης: Επιτήρηση καταλύτη, θερμαινόμενος
καταλύτης, ψύξη, σύστημα κλιματισμού, αισθητήρας οξυγόνου, στοιχείο
θέρμανσης αισθητήρα οξυγόνου, σύστημα επανακυκλοφορίας καυσαερίων
(AGR).
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Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μόνο μεταξύ 6 διαφορετικών εφαρμογών
Service:

•

Service 1:

Πραγματικές τιμές καυσαερίων

•

Service 2:

Τιμές καυσαερίων βάσει περιβαλλοντικών συνθηκών

•

Service 3:

Κωδικοί βλάβης που εξαρτώνται από τα καυσαέρια

•

Service 4:

Διαγραφή/επαναφορά πληροφοριών διάγνωσης σχετικής με τα
καυσαέρια

•

Service 5:

Προς το παρόν μη ενεργοποιημένο

•

Service 6:

Κωδικοί βλάβης καυσαερίων για έναν κύκλο πορείας

•

Service 7:

Πληροφορίες οχήματος

Service 1: Πραγματικές τιμές καυσαερίων
Αυτό το Service παραθέτει όλα τα διαθέσιμα σήματα που σχετίζονται με τις εκπομπές
καυσαερίων,

συμπεριλαμβανομένων

των

αναλογικών/ψηφιακών

εισόδων

και

εξόδων.
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Δημιουργείται μια λίστα όλων των δεδομένων που υποστηρίζονται από το σύστημα,
σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων.
Κάνοντας κλικ στο αριστερό τετράγωνο της ανάλογης γραμμής τοποθετείται ένα
άγκιστρο. Πατώντας το πεδίο "Ενδείξεις" προβάλλονται αυτές οι επιλεγμένες τιμές σε
μια επόμενη εικόνα οθόνης.
Υπόδειξη

•
•

Επιλογή όλων των σημάτων – Η επιλογή όλων των σημάτων οδηγεί σε πιο αργή
ενημέρωση των δεδομένων.
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ τύπων μονάδων μέτρησης βάσει του
αγγλικού ή του μετρικού συστήματος, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τη μετατροπή των τιμών μέτρησης.

Service 2: Τιμές καυσαερίων βάσει περιβαλλοντικών συνθηκών
Σε έναν καθορισμένο κωδικό P (κωδικός βλάβης
OBD) εμφανίζονται τα ανάλογα περιβαλλοντικά
δεδομένα.

Υπόδειξη

•

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ τύπων μονάδων μέτρησης βάσει του
αγγλικού ή του μετρικού συστήματος, επιλέγοντας το πεδίο "Αγγλικό σύστημα" ή
"Μετρικό σύστημα".

Service 3: Κωδικοί βλάβης που εξαρτώνται από τα καυσαέρια
Στον επάνω πίνακα παρουσιάζεται μια σύνοψη
των κωδικών βλάβης για κάθε εγκέφαλο. Με το
όνομα

εγκεφάλου,

την

αναγνώριση

ελέγχου/συσκευής και το πλήθος των κωδικών
βλάβης μπορεί να γίνει μια πρώτη επισκόπηση.
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Εάν ανάψει η λυχνία MIL εξαιτίας μιας βλάβης, αυτό παρουσιάζεται από την
κόκκινη λυχνία MIL στη γραμμή προς τον ανάλογο εγκέφαλο.
Επιλέγοντας τον ανάλογο εγκέφαλο παρουσιάζονται στον κάτω πίνακα οι
τρέχοντες κωδικοί βλάβης.
Μέσω του κωδικού βλάβης, του ονόματος εγκεφάλου και της περιγραφής
μπορεί να επιτευχθεί μια λεπτομερής αναγνώριση της βλάβης.
Service 4: Διαγραφή/επαναφορά πληροφοριών διάγνωσης σχετικής με τα
καυσαέρια
Υπόδειξη
Πριν

από

πληροφοριών

τη

διαγραφή/επαναφορά

διάγνωσης

σχετικής

με

τα

καυσαέρια πρέπει να έχει απενεργοποιηθεί η
ανάφλεξη και να είναι σβηστός ο κινητήρας.
Προσοχή
Με αυτό το Service διαγράφονται οι παρακάτω πληροφορίες:

•
•
•
•

Πλήθος των κωδικών βλάβης
Κωδικοί βλάβης
Κωδικοί βλάβης με περιβαλλοντικές συνθήκες
Επιτήρηση συστήματος

Service 6: Κωδικοί βλάβης καυσαερίων για έναν κύκλο πορείας
Αυτό το Service προσφέρει τη δυνατότητα
προβολής κωδικών βλάβης για τον τρέχοντα ή
τον τελευταίο κύκλο πορείας.

Service 7: Πληροφορίες οχήματος
Εδώ

παρουσιάζεται

ο

αριθμός

πλαισίου

οχήματος (FIN) και ο προσδιορισμός της
βαθμονόμησης OBD II.
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Τροποποιήσεις σε σχέση με το EURO 3
Μεταγωγή σε OBD 1
- Σωλήνωση καυσαερίων με ενσωματωμένους αισθητήρες (πίεση και
θερμοκρασία)
- Νέο λογισμικό EDC για την επιτήρηση των κύριων λειτουργιών του συστήματος
επεξεργασίας καυσαερίων
- Σε Euro 4 το AGR με ρύθμιση διαδρομής
- Σε Euro 5 ένας μίκτης AdBlue®

Μεταγωγή σε έλεγχο OBD 1 + NOx
Μια μέτρηση ελέγχου προδιαγράφεται από τον Οκτώβριο 2007 από τον νομοθέτη.
Σε αυτήν την διαδικασία απαιτούνται οι παρακάτω αισθητήρες:
- Πρόσθετος αισθητήρας NOx για Euro 5 (σύστημα Ad Blue®)
- Πρόσθετος αισθητήρας Λάμδα για Euro 4 με AGR
- Πρόσθετος αισθητήρας υγρασίας στην περιοχή της αναρρόφησης αέρα
(Η υγρασία του αέρα επηρεάζει το μίγμα καυσίμου-αέρα και, συνεπώς, τις
τιμές καυσαερίων. Το μίγμα AdBlue® προσαρμόζεται στην υγρασία αέρα.
Μετράει την θερμοκρασία και την υγρασία αέρα: Γραμμάρια νερού ανά κιλό
αέρα.
(Η θερμοκρασία απαιτείται για να αναγνωρίζει ο εγκέφαλος το σημείο στο οποίο
υπάρχει κορεσμός.)
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Πίνακας χρόνων μετάβασης από Euro 4 χωρίς/με OBD

OBD1a = Έλεγχος OBD1 + NOx
Πίνακας χρόνων μετάβασης από Euro 5 χωρίς/με OBD

Καινοτομίες, οι οποίες εισάγονται με το OBD
Ταυτόχρονα με το D2066 Euro 4 με OBD 1a (320 – 440 PS) εισάγονται οι παρακάτω
καινοτομίες:
Βελτιστοποίηση κατανάλωσης και εκπομπών μέσω των εξής:
- AGR με ρύθμιση διαδρομής και δοσομετρική βαλβίδα
- Σωλήνας ψεκασμού με μεγάλη εσωτερική διάμετρο
- Βελτιωμένο χαρτογραφημένο πεδίο κατανάλωσης, κυρίως στην κύρια
περιοχή πορείας
Επέκταση των διαστημάτων αλλαγής λαδιού στα 120.000 km:
- Αντλία υψηλής πίεσης με λίπανση καυσίμου (HDP)
- Προρύθμιση της έναρξης ψεκασμού κατά 2° στροφαλοφόρου
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Διαστήματα αλλαγής λαδιού
Σε όλους τους κινητήρες (αρχή EURO 4) ισχύει το παλιό χρονικό διάστημα αλλαγής
λαδιού.
Στους κινητήρες (EURO 4/5) ισχύει το διευρυμένο χρονικό διάστημα αλλαγής λαδιού.
Με ενεργοποιημένο υπολογιστή συντήρησης σε μακρινές διαδρομές είναι
120.000 km ή 12 μήνες.
(Αυτή η τροποποίηση λαμβάνεται υπόψη στον υπολογιστή συντήρησης του εκάστοτε
οχήματος.)
Συνοπτική παρουσίαση Euro 4/5
Κινητήρας
Πρότυπο εκπομπών
ρύπων

D2866/

D2066

76
Euro 3

D2676 νέος

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 4

Euro 5

Σύστημα SCR
MAN AdBlue®
Μίκτης AdBlue®

Ρυθμιζόμενο
AGR
+ Καταλύτης
PM-KAT®

Σύστημα SCR
MAN AdBlue®
Μίκτης AdBlue®

15

–

Τεχνολογία

AGR

AGR

Ρυθμιζόμενο
AGR
+ Καταλύτης
PM-KAT®

Συντελεστής
επιστροφής AGR
(σε %)

12

12

15

–

Πρόσθετα
εξαρτήματα
ρυθμιζόμενου
AGR
+ Καταλύτης
PM-KAT®

Ρεζερβουάρ
AdBlue®
+ Καταλύτης
υδρόλυσης
+ Καταλύτης
αναγωγής

Σύστημα εξαγωγής
καυσαερίων
Πρόσθετα Πρόσθετα
Πρόσθετα εξαρτήματα εξαρτήματα εξαρτήματα
AGR
AGR
Μηχανικά
συγκροτήματα
Τελικές διαστάσεις
Κύριο σιλανσιέ
Β x Π x Υ (mm)

Πρόσθετα
εξαρτήματα Ρεζερβουάρ AdBlue®
+ Καταλύτης
ρυθμιζόμενου
AGR
υδρόλυσης
+ Καταλύτης + Καταλύτης αναγωγής
PM-KAT®

620 x 372
Καμία
Καμία
Καμία
Καμία τροποποίηση
x 675
τροποποίηση τροποποίηση
τροποποίηση

Καμία τροποποίηση

Κατανάλωση
AdBlue®
Ανά 100 km

–

–

–

Περ. 6-8 % της
κατανάλωσης
καυσίμου

–

Περ. 6-8 % της
κατανάλωσης
καυσίμου

Δυνατή εξοικονόμηση
καυσίμου (σε %)

–

Έως 5

Έως 2

Έως 5

Έως 2

Έως 5

Παραλλαγές κινητήρα EURO 4/5
Οι κινητήρες EURO 4/5 είναι διαθέσιμοι σε διάφορες τεχνολογικές παραλλαγές
εξοπλισμού.
Η αρχή Euro 4 σημαίνει:
Όλοι οι κινητήρες EURO 4 που κατασκευάστηκαν πριν από τη νομικά υποχρεωτική
ημερομηνία (10.2006).
Η αρχή Euro 5 σημαίνει:
Πρόκειται για όλους τους σημερινούς κινητήρες SCR (νομικά υποχρεωτική
ημερομηνία 10.2009)
Ωστόσο υπάρχουν κινητήρες EURO 5 χωρίς OBD, επειδή το OBD έγινε υποχρεωτικό
από 10.2006.
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Επισκόπηση κινητήρων φορτηγών
D2066 αρχή Euro 4 (καταργήθηκαν εργοστασιακά από τις 01.12.2006)
D2066 LF11:

430 PS

2100 Nm

D2066 LF12:

390 PS

1900 Nm

D2066 LF13:

350 PS

1750 Nm

D2066 LF14:

310 PS

1550 Nm

D2066 αρχή Euro 5 (χωρίς OBD)
D2066 LF21:

437 PS

2100 Nm

D2066 LF22:

400 PS

1900 Nm

D2066/D2676 Euro 4/5 με OBD 1
EURO 4

EURO 5

D2066 LF31:

440 PS

2100 Nm

D2066 LF23: 440 PS 2100 Nm

D2066 LF32:

400 PS

1900 Nm

D2066 LF24: 400 PS 1900 Nm

D2066 LF33:

360 PS

1800 Nm

D2066 LF29: 360 PS 1800 Nm

D2066 LF35:

320 PS

1600 Nm

D2066 LF30: 320 PS 1600 Nm

D2676 LF01:

480 PS

2300 Nm

D2676 LF11: 540 PS 2500 Nm
D2676 LF12: 480 PS 2300 Nm

Στρατιωτικές εκδόσεις EURO 4
D2066 LF34:

440 PS

2100 Nm (HX58/HX77 χωρίς OBD)

D2066 LFG01: 440 PS

2100 Nm (SX44/SX45 χωρίς OBD)

D2066/D2676 Euro 4/5 με έλεγχο OBD 1 + NOx
EURO 4
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EURO 5

D2066 LF36:

320 PS

1600 Nm

D2066 LF25: 440 PS 2100 Nm

D2066 LF37:

400 PS

1900 Nm

D2066 LF27: 360 PS 1800 Nm

D2066 LF38:

360 PS

1800 Nm

D2066 LF28: 320 PS 1600 Nm

D2066 LF39:

320 PS

1600 Nm

D2676 LF13: 540 PS 2500 Nm

D2676 LF05:

480 PS

2300 Nm

D2676 LF14: 480 PS 2300 Nm
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Καταλύτης PM
Λεπτή σκόνη
Όλα τα στερεά υλικά που βρίσκονται στον αέρα συνοψίζονται στον όρο "σκόνη" ή
"σωματίδια".
Για την ανθρώπινη υγεία έχει κυρίως σημασία η λεπτή σκόνη.
Η λεπτή σκόνη κατηγοριοποιείται σε τρεις κατηγορίες:
- Εισπνεόμενη λεπτή σκόνη PM*10

<10 µm** (μια τρίχα μαλλιών είναι 100 µm)

- Λεπτή σκόνη που εισέρχεται
στους πνεύμονες PM2,5

<2,5 µm

- Πάρα πολύ μικρά σωματίδια UP

<0,1 µm/100 nm***)

*PM:

Particulate Matter (= Λεπτή σκόνη)

**µm:

μικρόν
(1 μικρόν είναι 1 εκατομμυριοστό του μέτρου,
100 μικρά αντιστοιχούν στο πάχος μιας τρίχας)

***nm:

νανόμετρο = 1 δισεκατομμυριοστό του μέτρου

Οριακές τιμές Euro 4/5
Έναρξη *
Βαθμίδα

ελέγχου τύπου/
παραγωγής

CO

HC

Nox

PM

Καπνός

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

m-1

Euro 0

1988

12,3

2,6

15,8

-

-

Euro 1

1992

4,5/4,9

1,1/1,23

8,0/9,0

0,36/0,4

-

Euro 2

1996

4,0

1,1

7,0

0,15

-

Euro 3

2001

2,1

0,7

5,0

0,10

0,8

Euro 4

2006

1,5

0,5

3,5

0,02

0,5

Euro 5

2009

1,5

0.5

2,0

0,02

0,5

EEV

2000

1,5

0,3

2,0

0,02

0,15
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Ως προς το Euro 0 έχουν μειωθεί οι εκπομπές σωματιδίων στο Euro 4 κατά
97 %!

Οδηγία της Ε.Ε.

Η οδηγία της Ε.Ε. 1999/30/ΕΚ καθορίζει τις διάφορες οριακές τιμές σωματιδίων
PM10 για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Ωστόσο δεν έχει ληφθεί
υπόψη ο κίνδυνος καρκινογένεσης.
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Πρόκληση λεπτής σκόνης
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Λειτουργία του MAN PM KAT®
PM = Particulate Matter
Με την εισαγωγή του Euro 4 δεν είναι δυνατή η τήρηση των οριακών τιμών
εκπομπών, ειδικά των εκπομπών σωματιδίων, με μέτρα που λαμβάνονται εντός του
κινητήρα. Γι' αυτό ήταν αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επεξεργασία των
καυσαερίων.
Ο καταλύτης PM-Kat® απομακρύνει με την ανοιχτή δομή του κυρίως τα πιο μικρά
σωματίδια και δεν είναι δυνατό να φράξει κατά τον διαχωρισμό της αιθάλης εξαιτίας
της στάχτης λαδιού κινητήρα.
Ο καταλύτης PM-Kat® είναι ενσωματωμένος στο κέλυφος της εξάτμισης και δεν
χρειάζεται συντήρηση!
Συνολικός διαχωρισμός σωματιδίων 50 – 60 %
Από τον Οκτώβριο 2006 είναι δυνατή η εκ των υστέρων προσθήκη του
καταλύτη PM σε οχήματα Euro 3.
Λειτουργία:
Τα καυσαέρια που εισέρχονται από τον κινητήρα οδηγούνται πρώτα στον καταλύτη
οξείδωσης PLATINKAT (1). Αυτός απομακρύνει τους υδρογονάνθρακες (HC) και το
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) μέσω οξείδωσης. Ταυτόχρονα όμως εκτελείται
οξείδωση του μονοξειδίου του αζώτου (NO), το οποίο είναι σημαντικό για την
αποδόμηση των σωματιδίων στο φίλτρο, σε διοξείδιο του άνθρακα NO2.
Στη συνέχεια φτάνουν τα προ-καθαρισμένα καυσαέρια στο φίλτρο PM (2) για τον
διαχωρισμό των σωματιδίων αιθάλης. Εδώ αναμιγνύονται μέσω κυματοειδών
στρώσεων (3) με ογκώδεις διελεύσεις μέσω στοχευμένης δημιουργίας στροβιλισμού
(4) και, στη συνέχεια, διέρχονται από στρώσεις από συντετηγμένο μεταλλικό φλις (5).
Αυτές οι στρώσεις φλις αποθηκεύουν τα σωματίδια, τα οποία στη συνέχεια
διαχωρίζονται σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες περ. 250 °C αλλά με υψηλή πίεση
υπό την παροχή του διοξειδίου του αζώτου που προέρχεται από τον καταλύτη
οξείδωσης (NO2).
Υπόδειξη
Τα σωματίδια αιθάλης αντιδρούν με το διοξείδιο του αζώτου (NO2), ώστε από το
διοξείδιο του αζώτου να παράγεται οξυγόνο (O2) και να γίνεται ξανά μονοξείδιο του
αζώτου (NO).
Το θείο προκαλεί την απενεργοποίηση του καταλύτη οξείδωσης (σχηματίζεται
θειικό οξύ).
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Λειτουργία
1. Βαθμίδα καταλύτη οξείδωσης
(PLATINKAT)
Μετατροπή NO (μονοξείδιο
αζώτου) σε NO2 (διοξείδιο αζώτου)

2.

Βαθμίδα

φίλτρου

σωματιδίων

αιθάλης
Μεταλλικό φλις/στρώσεις φλις

Μείωση σωματιδίων
Είναι ένα μονίμως λειτουργικό σύστημα
με ανοιχτά κανάλια.
Τα σωματίδια αιθάλης συγκρατούνται
αρχικά με στοχευμένη δημιουργία
στροβιλισμού στις συντετηγμένες θήκες
μεταλλικού φλις.

Τα
σωματίδια
αιθάλης
που
συγκρατούνται αντιδρούν μέσω υψηλής
πίεσης και θερμοκρασίας καυσαερίων
(τουλάχ. 250 °C).
Η ανάλυση των σωματιδίων αιθάλης
υλοποιείται μέσω του διοξειδίου του
αζώτου (NO2) σε μόνιμη χημική
αντίδραση, και κατόπιν εκτελείται
διαχωρισμός.
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Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων (B561)

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας B561, (αντίσταση PTC) τοποθετείται σε κινητήρες Euro
IV και επιτηρεί την θερμοκρασία καυσαερίων μπροστά από το φίλτρο.

Τιμές αισθητήρα:

Θερμοκρασία
σε °C
Αντίσταση σε
Ohm

2.42

0

25

200

400

600

800

200

220

352

494

627

751

•

Pin 1

(Καλ. 90122, 90124) –ΕΓΚ Pin B33, B34 σήμα εξόδου

•

Pin 2

(Καλ. 90119, 90123) –ΕΓΚ Pin B26, B27 γείωση αισθητήρα
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Αισθητήρας σχετικής πίεσης καυσαερίων (B683)

Ο αισθητήρας σχετικής πίεσης καυσαερίων (KAVLIKO σε TGL/TGM) τοποθετείται σε
κινητήρες Euro 4 και επιτηρεί την πίεση διαφοράς μέσω του φίλτρου σωματιδίων
(PM-KAT).

TGL/TGM

TGA

•

Pin 1

(Καλ. 90126) –ΕΓΚ Pin A 41, τάση τροφοδοσίας 5 Volt

•

Pin 2

(Καλ. 90127) –ΕΓΚ Pin A 59, γείωση αισθητήρα

•

Pin 3

(Καλ. 90128) –ΕΓΚ Pin A 78, σήμα εξόδου
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Σύστημα MAN AdBlue®
Σύστημα SCR (Selective Catalytic Reduction)
Στο σύστημα SCR MAN AdBlue® εκτελείται ο
καθαρισμός των καυσαερίων με τη βοήθεια ψεκασμού
διαλύματος νερού-ουρίας το οποίο ονομάζεται
AdBlue®, σε ένα ελεγχόμενο καταλύτη πετρελαίου που
έπεται στην εν σειρά σύνδεση (Geregelter Diesel
Katalysator – GD-Kat).
Σε αυτό το σύστημα εκτελείται ο καθαρισμός και η αναγωγή NOx σε 3 ή 4 βαθμίδες.
Βαθμίδα 0: D26: Μόνο σε μεγαλύτερους και ισχυρότερους κινητήρες απαιτείται μια
προ-οξείδωση

για

την

αύξηση

της

αποτελεσματικότητας

του

καθαρισμού καυσαερίων.
Βαθμίδα 1: Μίκτης AdBlue® για τον σχηματισμό αμμωνίας (NH3) από το
ψεκαζόμενο διάλυμα νερού-ουρίας.
Βαθμίδα 2: Καταλύτης SCR για την αναγωγή NOX (καταλύτης αναγωγής)
Βαθμίδα 3: Καταλύτης οξείδωσης αμμωνίας για την οξείδωση της περιττής
αμμωνίας.
Το AdBlue® ψεκάζεται σε μια ροή καυσαερίων πριν από τον μίκτη AdBlue®,
μετατρέπεται σε αμμωνία, αναμιγνύεται με τα υπολειπόμενα καυσαέρια και
οδηγείται κατόπιν μαζί στον καταλύτη SCR (καταλύτης αναγωγής), όπου η
αμμωνία και το NOX μετατρέπονται σε οξυγόνο και υδρατμούς για να μπορούν
να απομακρυνθούν.
Επιτυγχάνονται συντελεστές αναγωγής NOX έως 90 %. Αυτό σημαίνει ότι με το
σύστημα MAN-AdBlue®–GD-Kat αντιστοιχούν οι τιμές καυσαερίων πλήρως στις
προδιαγραφές Euro 5.
Υπόδειξη
Οι κινητήρες MAN Euro 5 με τεχνολογία SCR δεν διαθέτουν επανακυκλοφορία
καυσαερίων.
Περιγραφή συστήματος MAN AdBlue®:
2.44
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Διάταξη των εξαρτημάτων στο όχημα
-{}-

Σύνθεση του AdBlue®
Το AdBlue® είναι ένα συνθετικό διάλυμα ουρίας και νερού (32,5 % ουρία, 67,5 %
νερό, DIN V 70070).
Σημείωση:
Η ουρία παράγεται από το άζωτο. Το άζωτο χρησιμοποιείται για λίπασμα (φυτά,
χωράφια,…).
Επίσης η ουρία χρησιμοποιείται το χειμώνα για την απόψυξη των δρόμων ή
διαδρόμων προσγείωσης σε αεροδρόμια, επειδή δεν έχει τόσο επιθετική διαβρωτική
επίδραση όπως το αλάτι.
Ιδιότητες
- Ακίνδυνη ουσία βάσει του γερμανικού κανονισμού περί επικίνδυνων ουσιών
- Μη τοξικό, μη εκρηκτικό. Σε μικρές ποσότητες μπορεί να εκπλυθεί με πολύ νερό στο
σύστημα αποχέτευσης, εξαιτίας των ιδιοτήτων αποδόμησης που διαθέτει.
- Σημείο παγώματος κάτω από -11,0 °C (γι' αυτό, δοχείο με θέρμανση)
Απόσταση κάλυψης: Με 100 l AdBlue® μπορούν να διανυθούν 5000 km, δηλαδή
περ. 5 % κατανάλωση AdBlue®.
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Λειτουργίες επιτήρησης
Αυτοέλεγχος κατά την εκκίνηση του συστήματος
•

Έλεγχος του πεπιεσμένου αέρα στο σύστημα

•

Εγκυρότητα των αισθητήρων πεπιεσμένου αέρα

•

Εγκυρότητα του αισθητήρα πίεσης AdBlue®

•

Έλεγχος της βαλβίδας εξαέρωσης

•

Έλεγχος της δημιουργίας πίεσης AdBlue®

•

Επιτήρηση διαρροών του AdBlue®

Έλεγχος συμπληρωματικής λειτουργίας
•

Έλεγχος της βαλβίδας εξαέρωσης

•

Έλεγχος της δημιουργίας πίεσης AdBlue®

•

Έλεγχος του αισθητήρα πίεσης αέρα πριν από την πεταλούδα

•

Έλεγχος του κύριου ρελέ (ενσωματωμένο στην μονάδα παροχής A808)

Επιτήρηση του συστήματος στην κανονική λειτουργία
•

Αναγνώριση μιας βαλβίδας δοσομέτρησης που έχει μπλοκάρει κλειστή ή
ανοιχτή

•

Αναγνώριση μιας βαλβίδας που μπλοκάρει ή "κολλάει"

•

Διαρροή αέρα στον σωλήνα ανάμεσα στη μονάδα αντλίας και στη δοσομετρική
μονάδα

•

Αναγνώριση ενός μπλοκαρισμένου αγωγού ψεκασμού

•

Εκτελείται διαρκής έλεγχος όλων των σημάτων τάσης και CAN (Signal Range
Check).
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Εξαρτήματα/επισκόπηση λειτουργίας
-{}-

1

Ρυθμιστικός κύλινδρος κλαπέτου

11 Σωλήνας επιστροφής

εξάτμισης (EVB)

12 Φίλτρο 10 µm

2

Δοσομετρική βαλβίδα Y436

13 Παροχή AdBlue®

3

Ακροφύσιο AdBlue + μίκτης

14 Πεπιεσμένος αέρας (~ 3,6 bar)

®

AdBlue
4

Ρεζερβουάρ AdBlue®

5

A808 μονάδα παροχής/Denoxtronic

6

Απόθεμα αέρα (~10 bar,
κύκλωμα 4)

15 B628, αισθητήρας θερμοκρασίας
στάθμης πλήρωσης AdBlue®
16 Στρώμα φραγής (καταλύτης φραγής
αμμωνίας)

17 B634, αισθητήρας θερμοκρασίας

7

Αισθητήρας NOX

8

B633, αισθητήρας θερμοκρασίας

18 Φίλτρο σωλήνα 300 µm

καυσαερίων 1

19 Προ-φίλτρο 100 µm

9

καυσαερίων 2

Σιλανσιέ

10 Σωλήνας αναρρόφησης
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Ρεζερβουάρ πετρελαίου/AdBlue®

1

Αλουμινένιο ρεζερβουάρ

8

Σωλήνες παροχής και επιστροφής

(πετρέλαιο)

9

Διαχωριστικό τοίχωμα

2

Κονσόλες στερέωσης

10 Σωλήνωση προς τη

3

Πλαστικό ρεζερβουάρ για AdBlue®

4

Καπάκι σφράγισης πριτσινωμένο

5

Στόμιο πλήρωσης AdBlue®

(Denoxtronic), 2 συνδέσεις προς τη

6

Σωλήνες θέρμανσης (νερό ψύξης)

βαλβίδα θέρμανσης νερού ψύξης

7

Αισθητήρας θερμοκρασίας

μονάδα παροχής
11 2 συνδέσεις προς το A808

στάθμης πλήρωσης AdBlue®
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A808 μονάδα παροχής Denoxtronik (Bosch DCU 15)
Η μονάδα παροχής χρησιμεύει στην ετοιμασία του AdBlue® και του αέρα. Ο
εγκέφαλος του A808 είναι ενσωματωμένος στη μονάδα παροχής. Η βασική εργασία
του εγκεφάλου είναι ο έλεγχος της ποσότητας δοσομέτρησης AdBlue® και η ρύθμιση
του χρονικού σημείου της δοσομέτρησης. Ο εγκέφαλος αξιολογεί τα σήματα των
αισθητήρων και υπολογίζει τα σήματα ενεργοποίησης για τη δοσομέτρηση AdBlue®
(ψεκασμός).
Η μονάδα παροχής είναι συναρμολογημένη στην αριστερή πίσω πλευρά της
καμπίνας.

1

Μονάδα αντιστάθμισης πίεσης

2

Φίλτρο 10 µm

3

Παροχή AdBlue® με προφίλτρο Bosch 100 µm

4

Βίδα εκκένωσης

5

Φις πλεξούδας καλωδίων

6

Έξοδος αέρα

7

Σύνδεση σωλήνα παροχής AdBlue®

8

Επιστροφή AdBlue®

9

Είσοδος αέρα
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A808 μονάδα παροχής Denoxtronic

1

Απόθεμα πεπιεσμένου αέρα,
κύκλωμα 4

11 Αισθητήρας θερμοκρασίας
AdBlue®

2

Ρεζερβουάρ AdBlue®

12 Φίλτρο 10 µm

3

Αισθητήρας πίεσης αέρα 2

13 Αισθητήρας πίεσης AdBlue®

4

Κεντρική προ-πεταλούδα

14 Εγκέφαλος

5

Αισθητήρας πίεσης αέρα 1

15 Δοσομετρική μονάδα

6

Ρυθμιστική βαλβίδα αέρα

16 Ακροφύσιο AdBlue®

7

Προ-φίλτρο 100 µm

17 Αισθητήρας θερμοκρασίας

8

Βαλβίδα εξαέρωσης

9

Στάθμη πλήρωσης AdBlue®

18 Καταλύτης SCR

Αισθητήρας θερμοκρασίας

19 Αισθητήρας θερμοκρασίας

10 Αντλία μεμβράνης

καυσαερίων 1

καυσαερίων 2
20 Αισθητήρας NOX
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A808 μονάδα παροχής Denoxtronic
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A808 μονάδα παροχής Denoxtronic

2.52
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Προσοχή
Τροφοδοσία AdBlue®: Αυτήν τη στιγμή δεν παρέχεται AdBlue® στα συνεργεία.
Διευθύνσεις προμήθειας μπορείτε να βρείτε στο Internet στη διεύθυνση:
www:findadblue.com
Επιστροφή χαλασμένων εξαρτημάτων: Σύμφωνα με SI 342SMa
Το AdBlue® αν και δεν είναι τοξικό είναι πολύ διαβρωτικό σε μη ανοξείδωτους
χάλυβες και βαρέα μέταλλα (χάλκινες στεγανοποιήσεις και ηλεκτρικές επαφές).
Επίσης είναι ευπαθή τα πλαστικά που δεν είναι ανθεκτικά στο AdBlue® (ηλεκτρικά
καλώδια, ελαστικοί σωλήνες, χρώμα, κ.λπ.). Γι' αυτό, το εξερχόμενο AdBlue® πρέπει
να συλλέγεται αμέσως και να καθαρίζεται το αντίστοιχο σημείο με ζεστό νερό βρύσης.
Μετά από κάθε επέμβαση στο σύστημα AdBlue® πρέπει να ελέγχονται οι αντίστοιχες
συνδέσεις ως προς την στεγανότητα! Το AdBlue® είναι πολύ διεισδυτικό, με συνέπεια
ακόμη και τα ελάχιστα κατάλοιπα υγρού να προκαλούν το σχηματισμό λευκών
κρυστάλλων.
Για τη συναρμολόγηση βγαλμένων σωλήνων AdBlue® πρέπει να τοποθετείται στη
σύζευξη πάντα ένας νέος δακτύλιος Ο και να ελέγχεται η στεγανότητα του
συστήματος.
Κατά τις εργασίες στους σωλήνες αέρα και AdBlue® πρέπει να προσέχετε την
καθαριότητα, διαφορετικά τα στενά σημεία της μονάδας παροχής μπορούν να
οδηγήσουν σε εμφράξεις.
Πριν από μέτρα συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκκενώνεται το σύστημα MAN
AdBlue® με το MAN-Cats με τη διαδικασία εκκένωσης. Στο σύστημα παραμένει μια
υπολειπόμενη ποσότητα AdBlue® (κύριο φίλτρο, σωλήνας αναρρόφησης).
Για την επανέναρξη λειτουργίας μετά από εργασίες στους σωλήνες αέρα ή
AdBlue® πρέπει να εκτελούνται με το MAN-Cats τα παρακάτω βήματα:
•

Σύστημα AdBlue®, διαγραφή μνήμης βλαβών

•

Εκτέλεση της διαδικασίας πρώτης έναρξης λειτουργίας

•

Έλεγχος πίεσης AdBlue® (προδιαγραφή > 1,5 bar)

•

Έλεγχος περιφερειακών εξαρτημάτων, άνοιγμα βαλβίδας εξαέρωσης
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Προ-φίλτρο Bosch (παροχή AdBlue® 100 µm)

Υπόδειξη:
Κατά τη χρήση του AdBlue® μπορεί να εκλυθεί αμμωνία. Η αλλαγή φίλτρου πρέπει να
εκτελείται μόνο με γάντια και προστατευτικά γυαλιά σε ένα καλά αεριζόμενο
περιβάλλον.
•

Λύστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στο A808 AdBlue® IN (προσέξτε να
μην εξέρχεται υγρό από τον συνδετικό σωλήνα)

•

Εκπλύνετε το απελευθερωμένο άνοιγμα με νερό

•

Ξεβιδώστε αριστερόστροφα το παλιό προ-φίλτρο με κατσαβίδι

•

Τοποθετήστε καινούργιο προ-φίλτρο και σφίξτε το με κατσαβίδι και 0,4
±0,1 Nm.

•

Τοποθετήστε ξανά τον συνδετικό σωλήνα AdBlue®.

Το προ-φίλτρο αντικαθίσταται μόνο σε περίπτωση ανάγκης (πρόβλημα
έμφραξης).
(Πρόβλημα με την ανάπτυξη πίεσης: SPN 5031)
Κύριο φίλτρο AdBlue® (10 µm)
Υπόδειξη:
Κατά τη χρήση του AdBlue® μπορεί να εκλυθεί αμμωνία. Η αλλαγή φίλτρου πρέπει να
εκτελείται μόνο με γάντια και προστατευτικά γυαλιά σε ένα καλά αεριζόμενο
περιβάλλον.
Εάν ανοιχτεί το φίλτρο πρέπει να αντικαθίστανται πάντα όλες οι φλάντζες. Μην
αποσυνδέετε το φις πλεξούδας καλωδίων κατά την αλλαγή φίλτρου.
Σε κάθε αλλαγή λαδιού κινητήρα πρέπει να αντικαθίστανται τα στελέχη
φίλτρων του συστήματος MAN AdBlue, βλέπε SI 180400.
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Αλλαγή φίλτρου:
•

Λύστε τη βίδα εκκένωσης της θέσης 1 και αφήστε να αδειάσει το φίλτρο.
(Απορρίψτε κατάλληλα το υγρό)

•

Ξεβιδώστε το καπάκι κελύφους της θέσης 2 και αντικαταστήστε το στοιχείο
φίλτρου της θέσης 3, το επάνω και το κάτω στοιχείο αντιστάθμισης της θέσης
4 και της θέσης 5, την ημικυκλική φλάντζα της θέσης 6 και την στεγανοποίηση
δακτυλίου Ο της βίδας εκκένωσης της θέσης 7.

•

Καθαρίστε

τα

εξαρτήματα

(προσέξτε

ιδιαιτέρως τις θέσεις με

μπλε

επισήμανση) από τα κατάλοιπα AdBlue®, ώστε μετά το στέγνωμα να μην
υπάρχουν κρυσταλλοποιημένες επικαθίσεις.
Υπόδειξη: Τοποθετήστε με τέτοιον τρόπο την ημικυκλική στεγανοποίηση,
ώστε να φαίνεται το έλασμα αποσυναρμολόγησης της θέσης 8. Η φλάντζα
πρέπει να είναι πλήρως τοποθετημένη στην εγκοπή του καπακιού.
•

Σφίξτε το καπάκι κελύφους (25 + 5 Nm)

•

Σφίξτε τη βίδα εκκένωσης (4 + 1 Nm)

•

Ελέγξτε τη στεγανότητα του συστήματος
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Προ-φίλτρο AdBlue® (VOSS)

•

Στην εικόνα παρουσιάζεται το προφίλτρο στην κάτω πλευρά της μονάδας
παροχής AdBlue.

•

Για την εξαγωγή του φίλτρου πιέστε το λευκό πλήκτρο απασφάλισης και
αφαιρέστε το τεμάχιο σύζευξης.

•

Βγάλτε το >προφίλτρο και αντικαταστήστε το.

•

Πριν από την σύνδεση τοποθετήστε έναν καινούργιο δακτύλιο Ο στο τεμάχιο
σύζευξης.
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Δοσομετρική μονάδα (Y436)

1

Δοσομετρική βαλβίδα

2

Σύνδεση δοσομετρικού σωλήνα

3

Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα

4

Σύνδεση AdBlue

Στη δοσομετρική μονάδα αναμιγνύεται το AdBlue® και ο αέρας και το μίγμα ψεκάζεται
μέσω ενός αγωγού ψεκασμού με λεπτομερή κατανομή στη ροή καυσαερίων. Η
δοσομέτρηση AdBlue® προδιαγράφεται από τον εγκέφαλο EDC. Η ποσότητα
δοσομέτρησης υπολογίζεται από τον αριθμό στροφών κινητήρα, τη ροπή του
κινητήρα και τη θερμοκρασία του καταλύτη.
Η δοσομετρική βαλβίδα είναι τοποθετημένη στον κινητήρα.

Τιμή αντίστασης:

14,5 Ohm

•

Pin 1 (Καλ. 90133) –ΕΓΚ A808 Pin 26 γείωση

•

Pin 2 (Καλ. 90134) –ΕΓΚ A808 Pin 27 διέγερση
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Κινητήρας D20, δοσομετρική μονάδα (Y436)

1

Ακροφύσιο ψεκασμού AdBlue®

2

Δοσομετρική μονάδα (Y436)

3

Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων 1 (B633)

Ακροφύσιο ψεκασμού AdBlue® (D20/D26)

Ακροφύσιο ψεκασμού AdBlue® (V8)
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Αισθητήρας θερμοκρασίας 1 (B633)

Επιτηρεί την θερμοκρασία των καυσαερίων πριν από τον καταλύτη και
είναι τοποθετημένος στον μίκτη AdBlue®.
•

Pin 1 (Καλ. 90115) –ΕΓΚ EDC Pin B 33 σήμα εξόδου

•

Pin 2 (Καλ. 90116) –ΕΓΚ EDC Pin B 26 γείωση αισθητήρα
Θερμοκρασία
σε °C
Αντίσταση σε
Ohm
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Αισθητήρας θερμοκρασίας (B634)

Επιτηρεί τη θερμοκρασία μετά από τον καταλύτη. Είναι τοποθετημένος στον τελικό
σωλήνα του σιλανσιέ εξάτμισης μετά τον καταλύτη.
•

Pin 1 (Καλ. 90117) –ΕΓΚ A808 Pin 22 γείωση αισθητήρα

•

Pin 2 (Καλ. 90118) –ΕΓΚ A808 Pin 23 σήμα εξόδου
Θερμοκρασία
σε °C
Αντίσταση σε
Ohm

2.60
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Μαγνητική βαλβίδα νερού ψύξης (Y437, κύκλωμα θέρμανσης AdBlue®)

Επειδή το AdBlue® έχει μεγάλη περιεκτικότητα νερού παγώνει σε θερμοκρασίες κάτω
από -11 °C. Γι' αυτόν το λόγο πρέπει να θερμαίνεται το σύστημα. Όλοι οι σωλήνες
που βρίσκονται εσωτερικά στην μονάδα παροχής, καθώς και η αντλία και το φίλτρο
(στο εσωτερικό της μονάδας παροχής) θερμαίνονται με ηλεκτρικό τρόπο. Για τη
θέρμανση του ρεζερβουάρ AdBlue® και των εξωτερικών σωλήνων υπάρχουν
σωληνώσεις στις οποίες κυκλοφορεί θερμό νερό ψύξης ανάλογα με την διέγερση της
μαγνητικής βαλβίδας.
Μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου ελέγχεται μέσω μετρήσεων πίεσης, αν
έχουν αποψυχθεί οι σωλήνες.
Η μαγνητική βαλβίδα νερού ψύξης είναι, ανάλογα με το όχημα, είτε βιδωμένη στο
πλαίσιο με τη βάση ελατηρίων είτε στη λαμαρίνα συγκράτησης της μονάδας
παροχής.
Τιμή αντίστασης: 25 – 60 Ohm
•

Pin 1 (Καλ. 90321) –ΕΓΚ A808 Pin 6 γείωση

•

Pin 2 (Καλ. 90311) –ΕΓΚ A808 Pin 31 διέγερση μαγνητικής βαλβίδας
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Αισθητήρας θερμοκρασίας στάθμης πλήρωσης AdBlue® (B628)

Ο αισθητήρας επιτηρεί την θερμοκρασία και τη στάθμη πλήρωσης στο ρεζερβουάρ
AdBlue®. Οι τιμές μεταβιβάζονται μέσω ενός διαύλου CAN στο ηλεκτρονικό σύστημα
A808 (Denoxtronik).
Η θέση τοποθέτησης είναι στο ρεζερβουάρ AdBlue®.
Μέτρηση στάθμης πλήρωσης:
Η στάθμη πλήρωσης μετριέται μέσω υπερήχων (περιοχή μέτρησης 32 – 700 mm)
Μέτρηση θερμοκρασίας:
Τιμή αντίστασης (NTC): 5 kOhm στους 25 °C.
Διάταξη φις:

2.62

•

Pin 1 (Καλ. 187/15038) –Ακροδέκτης 15 (ασφάλεια F737)

•

Pin 2 (Καλ. 188/31000) –Γείωση (X1644)

•

Pin 3 (Καλ. 185) –HD-OBD-CAN High ΕΓΚ EDC Pin B 25

•

Pin 4 (Καλ. 186) – HD-OBD-CAN Low ΕΓΚ EDC Pin B 32

•

Pin 5 (Καλ. 185) –CAN-High A808 Pin 8

•

Pin 6 (Καλ. 186) – CAN-Low A808 Pin 7
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Κινητήρας D20

Κινητήρας D26
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Όλοι οι ηλεκτρικοί έλεγχοι σε καλώδια και εξαρτήματα εκτελούνται μέσω κουτιών
υποδοχών

(προσαρμογείς

πλεξούδων

καλωδίων)

και

μιας

πολυ-συσκευής

μετρήσεων του εμπορίου. Για τον έλεγχο των δύο δοτών αριθμού στροφών και της
δοσομετρικής βαλβίδας ποσοτήτων (M-Prop) απαιτείται ένας παλμογράφος (π.χ.
Fluke AUTO-SKOPEMETER ή FLUKE 123).

Κουτί υποδοχών
Για την επίτευξη αξιολογήσιμων αποτελεσμάτων μέτρησης και για να μην υφίστανται
ζημιές τα ευαίσθητα φις εγκεφάλων επιτρέπεται να εκτελούνται μετρήσεις στο φις
εγκεφάλου μόνο με το κουτί υποδοχών. Σε αυτήν την διαδικασία απαιτείται εκτός από
το κουτί υποδοχών και το σετ καλωδίων προσαρμογέα CARTOOL 970 140 (καλώδιο
προσαρμογέα Cartool 970 121 και 970 122, παλιά έκδοση: Δυνατότητα χρήσης
μόνο έως Euro 3).
Νέα πρότυπα και βραχίονες καλωδίων για Euro 3/4/5
Πλήρες σετ: CARTOOL 970140

Μεμονωμένα:
Πρότυπο A/B

970147

Προσαρμογέας

970147

Βραχίονας καλωδίων

970141

Πρότυπο C

970148

Βραχίονας καλωδίων

970142

Βραχίονας καλωδίων

970143

Βραχίονας καλωδίων

970144

AE04a_EDC7_03_Fehlerbehebung-07.02.LW.doc

3.3

Υπόδειξη
Με τον κινητήρα σε λειτουργία δεν πρέπει να αγγίζετε τμήματα της καλωδίωσης μπεκ
στην ηλεκτρική σύνδεση των μπεκ και στο κουτί υποδοχών, τα οποία φέρουν τάση.
Στις μετρήσεις στα υπόλοιπα φις και στα εξαρτήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται
κατάλληλοι προσαρμογείς ελέγχου με κατάλληλα φις, θηλυκά βύσματα και
περιβλήματα θηλυκών βυσμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται ακατάλληλα μέσα, όπως άκρα συρμάτων, κατσαβίδια, συνδετήρες
γραφείου ή παρόμοια. Εκτός από τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος υφίστανται ζημιές οι
συνδέσεις φις και είναι η αιτία για μετέπειτα προβλήματα επαφών.
Ειδικές οδηγίες για άτομα με καρδιακό βηματοδότη
Όλες οι τροποποιήσεις της αρχικής πλεξούδας καλωδίων του κινητήρα μπορούν να
οδηγήσουν σε υπέρβαση της οριακής τιμής της προδιαγραφής βηματοδοτών. Μια
τέτοια επέμβαση στην αρχική καλωδίωση είναι και η εισαγωγή ενός κουτιού
υποδοχών.
Το σετ προσαρμογέων καλωδίων 97 0 140 που κατασκευάζεται από την CARTOOL
έχει περιστρεμμένους αγωγούς και είναι θωρακισμένο. Ακόμα και όταν το
χρησιμοποιούμενο κουτί υποδοχών (προσαρμογέας διαχωρισμού) έχει μια ερμητικά
στεγανή θωράκιση, στα άτομα με βηματοδότη συνεχίζει να υπάρχει κίνδυνος.
Η αιτία: Με το κουτί υποδοχών υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης και άλλων συσκευών
μέτρησης στις διαδρομές ρεύματος. Αυτοί οι μη θωρακισμένοι αγωγοί μέτρησης
αποτελούν στην χειρότερη περίπτωση την περιγραφόμενη τροποποίηση της αρχικής
καλωδίωσης και συνεπώς είναι ο παράγοντας κινδύνου.
Επειδή λοιπόν κατά τις εργασίες με το κουτί υποδοχών δεν μπορεί να αποκλειστεί ο
κίνδυνος για άτομα με καρδιακό βηματοδότη, όλα τα κουτιά υποδοχών πρέπει να
επισημαίνονται εμφανώς με ένα εικονόγραμμα "Απαγόρευση βηματοδοτών". Οι
υπάρχουσες συσκευές πρέπει να εξοπλίζονται με αυτό το αυτοκόλλητο: Αριθμός
υλικού 51.97801-0329.

3.4
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Περιγραφή συστήματος/βιβλίο επισκευών T18
Λίστα γρήγορου ελέγχου/Λίστα βημάτων ελέγχου
Η λίστα βημάτων ελέγχου στην περιγραφή συστήματος/οδηγίες διάγνωσης T18
επιτρέπει τον συνολικό έλεγχο συστήματος όλων των εξαρτημάτων με τη βοήθεια του
κουτιού υποδοχών. Τα αποτελέσματα μέτρησης πρέπει να συγκρατούνται σε ένα
αντίγραφο της λίστας ελέγχου, ώστε σε περίπτωση επικοινωνίας, ειδικά κατά την
αντικατάσταση εγκεφάλου, να μπορεί να τεκμηριωθεί η κατάσταση του οχήματος.
Μετρήσεις αντίστασης:

Εγκέφαλος πάντα αποσυνδεδεμένος

Μετρήσεις τάσεις:

Εγκέφαλος πάντα συνδεδεμένος

Σχέδιο αναζήτησης βλαβών
Στο σχέδιο ανίχνευσης βλαβών του T18 αντιστοιχούνται σε ένα σύμπτωμα βλάβης
πιθανές αιτίες και ενδείξεις οθόνης.
Εδώ μπορεί να αναγνωρίσει ο μηχανικός τα εξαρτήματα που πρέπει να ελεγχθούν
κατά προτεραιότητα ή τα εξαρτήματα που δεν χρειάζεται να ελεγχθούν.
Το σχέδιο ανίχνευσης βλαβών με πρόσθετες υποδείξεις MAN-cats® II υπάρχει στο
τέλος αυτού του εγγράφου εκπαιδευτικής διαδικασίας σε μορφή A3.
Πρόγραμμα ανίχνευσης βλαβών
Με αυτά τα στοιχεία μπορεί να τεκμηριωθεί στο T18 η πιθανή αιτία βλάβης μαζί με
θέσεις μέτρησης και τιμές προδιαγραφής.
Επιπλέον υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση βλαβών, συχνά με
τιμές μέτρησης και παραδειγματικές εικόνες παλμογράφου.

Επειδή οι προσθήκες στην περιγραφή συστήματος/οδηγίες διάγνωσης T18
εμφανίζονται σε αραιά χρονικά διαστήματα εξαιτίας της σύνταξης, στο σχέδιο
ανίχνευσης βλαβών έχουμε εισαγάγει τον κωδικό ανίχνευσης βλαβών (SPN) και μια
υπόδειξη για το πρόγραμμα ανίχνευσης βλαβών SPN 3752 στην τρέχουσα ισχύουσα
έκδοση.
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Υπόδειξη για το πρόγραμμα ανίχνευσης βλαβών SPN 3752
SPN 3752: Δότης επιμερισμού (εκκεντροφόρος) – Προτεραιότητα 2
Ένδειξη βλάβης:

- Κόκκινη προειδοποιητική λυχνία

Επίδραση βλάβης:

- Κακή εκκίνηση του κινητήρα

Αιτία βλάβης:

- Κανένα σήμα ή λάθος ακολουθία παλμών (ενδεχ. εξαιτίας
βαλβών), αντιστροφή πόλωσης αισθητήρα

Αποκατάσταση βλάβης: - Έλεγχος αναγνώρισης αριθμού στροφών με το
MAN-cats Monitoring
- Έλεγχος καλωδίων/φις (λίστα βημάτων ελέγχου)
- Έλεγχος ανεπεξέργαστου σήματος με παλμογράφο
- Έλεγχος της απόστασης του δότη αριθμού στροφών προς τα
δόντια του δακτυλίου συστολής στο γρανάζι εκκεντροφόρου
(0,5 – 1,5 mm)
- Έλεγχος αντιστοιχίας διπλού δοντιού προς το ΑΝΣ της
ανάφλεξης (σχέδιο!)
- Αντικατάσταση αισθητήρα!
- Αντικατάσταση εγκεφάλου EDC
- Εικόνα παλμογράφου
- Έλεγχος της ύπαρξης των ακίδων στον δότη επιμερισμού
(σε D28)

3.6

•

SPN 3752-08 σε D2876LF12
Ακίδες του δότη επιμερισμού στο γρανάζι εκκεντροφόρου χαλαρές
Αυτή η βλάβη εμφανιζόταν μόνο σποραδικά και πολλές φορές δεν
παρουσιαζόταν μήνυμα βλάβης στο όχημα για πολλές ημέρες πορείας. Επειδή
δεν είχαν αποτέλεσμα όλοι οι έλεγχοι που εκτελέστηκαν προηγουμένως,
μετρήθηκαν όλες οι ακίδες του δότη επιμερισμού. Σε αυτήν την διαδικασία
διαπιστώθηκε ότι μια ακίδα προεξέχει επιπλέον κατά 1,5 mm. Δεν ήταν δυνατό
να εισαχθεί ξανά εύκολα η ακίδα. Αυτό εξηγεί γιατί η βλάβη εμφανιζόταν μόνο
σποραδικά. Το συνεργείο προσπάθησε να πακτώσει την ακίδα, ώστε να μην
πρέπει να αντικατασταθεί ο εκκεντροφόρος.

•

Λάθος κατασκευασμένο γρανάζι εκκεντροφόρου
Σε ένα SN έγινε διαμαρτυρία για ένα 530 (D2876LF13) με προβλήματα
εκκίνησης. Ο χρόνος εκκίνησης κάτω από διάφορες περιφερικές συνθήκες
ήταν πάντα περ. 5 δευτερόλεπτα. Καμία καταχώρηση βλάβης στην
διαγνωστική μνήμη. Το μόνο που εμφανιζόταν ήταν στον έλεγχο συμπίεσης
ότι σε 2 κυλίνδρους όλες οι τιμές ήταν 0.
Στο Monitoring "Αριθμοί στροφών" υπήρχε επίσης "Σήμα εκκεντροφόρου
ελαττωματικό" και "Μη έγκυρη λειτουργία μόνο με στροφαλοφόρο".
Η αιτία για αυτήν την κατάσταση είναι ένα λάθος κατασκευασμένο γρανάζι
εκκεντροφόρου, στο οποίο είναι μετατοπισμένες οι ακίδες αναγνώρισης
αριθμού στροφών. Εξαιτίας αυτού, το ΑΝΣ του σήματος εκκεντροφόρου δεν
συμφωνεί με το σήμα ΑΝΣ του δότη στροφαλοφόρου.
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Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί μόνο μέσω μέτρησης με τον παλμογράφο.
Στη συνέχεια υπάρχουν εικόνες σχετικά με το πώς είναι σωστά και, επίσης, εικόνες
από το προβληματικό όχημα.
Στο βιβλίο επισκευών T18 παρουσιάζονται σήματα από τους δότες αριθμού
στροφών, αλλά όχι το ένα πάνω στο άλλο, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση της
σωστής μετατόπισης φάσης. Επίσης, με σωστή λειτουργία δεν επικαλύπτεται η
αναγνώριση ΑΝΣ! Ανατρέξτε στις παρακάτω μετρήσεις.
Ιδανική αναγνώριση αριθμού στροφών

A=

18° "κενό" σήματος του σήματος στροφαλοφόρου για την αναγνώριση ΑΝΣ
Τα σήματα εκκεντροφόρου και στροφαλοφόρου σχεδόν επικαλύπτονται

B=

Πρώτο σήμα του διπλού σήματος του εκκεντροφόρου για την αναγνώριση του
πρώτου κυλίνδρου

C = Σήμα δότη αριθμού στροφών στροφαλοφόρου
D = Σήμα δότη αριθμού στροφών εκκεντροφόρου
Είναι σημαντικό μετά το "κενό" σήματος 18° του δότη στροφαλοφόρου να
ακολουθεί το διπλό σήμα του δότη εκκεντροφόρου.
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Εκκεντροφόρος D28 CR εντάξει

Εκκεντροφόρος D28 CR προβληματικός

Εκκεντροφόρος D28 CR προβληματικός

3.8
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Εκκεντροφόρος D28 CR εντάξει

Εκκεντροφόρος τετρακύλινδρου D08 CR
εντάξει
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Μνήμη βλαβών, κωδικός βλάβης (SPN)
Το σύστημα αυτοελέγχεται συνεχώς. Για το σκοπό αυτό εκτελεί έλεγχο Signal-RangeCheck (έλεγχος εύρους σήματος). Κατά τη διαδικασία αυτή ελέγχονται όλα τα σήματα
σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για τη διαθεσιμότητα και την εγκυρότητά τους.
Επίσης εκτελείται έλεγχος και στον ίδιο τον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της συνολικής
χρονικής περιόδου του προγράμματος.
Ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιείται πάντα μετά την ενεργοποίηση της ανάφλεξης
(έλεγχος αθροίσματος επαλήθευσης). Σε περίπτωση που προκύψουν βλάβες κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας, αυτές οι βλάβες αποθηκεύονται στη μνήμη βλαβών και
εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.
Κατά την αποθήκευση βλαβών εκτελείται:
•

Αναγνώριση του κωδικού βλάβης (SPN)

•

Αναγνώριση του τύπου βλάβης (FMI)

•

Αντιστοίχιση της προτεραιότητας της βλάβης

•

Αναγνώριση της συχνότητας της βλάβης

•

Αναγνώριση των περιφερικών συνθηκών (δύο περιβαλλοντικές συνθήκες)
κατά τη χρονική στιγμή ταξινόμησης της βλάβης.

Οι σποραδικές βλάβες, μετά την πρώτη εξαφάνισή τους, καταγράφονται από έναν
μετρητή

αυτόματης

επιδιόρθωσης.

Αυτό

σημαίνει

ότι

έχει

ρυθμιστεί

ένας

συγκεκριμένος αριθμός συχνότητας, ο οποίος σε κάθε διαδικασία εκκίνησης του
οχήματος ρυθμίζεται εκ νέου στον αριθμό ένα. Σε περίπτωση που η βλάβη δεν
εμφανιστεί ξανά και η βλάβη επιτύχει την τιμή μηδέν, τότε διαγράφεται το αντίστοιχο
μπλοκ βλάβης και γίνεται μετάβαση σε τυχόν άλλα υπάρχοντα μπλοκ βλαβών.
Ανάλογα με την αξιολόγηση μιας βλάβης που έχει προκύψει, εκτελούνται
αυτόματα οι εξής λειτουργίες:
- Μεταγωγή σε κατάλληλες εναλλακτικές λειτουργίες για την περαιτέρω
λειτουργία, αλλά με περιορισμούς.
- Άμεσο σβήσιμο του κινητήρα, εφόσον απαιτείται για λόγους ασφαλείας.

3.10
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Λίστα κωδικών βλάβης SPN
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SPN

Κείμενο διασάφησης SPN
Περιγραφή

81

Πίεση διαφοράς καυσαερίων ή σχετική πίεση καυσαερίων
Επιτήρηση για χαλαρές επαφές και εγκυρότητα της ταχύτητας μεταβολής της πίεσης διαφοράς
καυσαερίων
Αντίδραση συστήματος/παρατήρηση: Όχι για κινητήρες τοποθέτησης

94

Πίεση τροφοδοσίας καυσίμου
Επιτήρηση αν η πίεση τροφοδοσίας καυσίμου είναι στην κανονική περιοχή (μπλοκαρισμένα
φίλτρα, πολύ υψηλή υποπίεση στον αγωγό αναρρόφησης, χαλασμένη αντλία προ-παροχής,
αέρας στο σύστημα)
Αντίδραση συστήματος: Προβλήματα στην παροχή καυσίμου, ο κινητήρας μπορεί να σβήσει

100

Πίεση λαδιού
Επιτήρηση για πολύ χαμηλή πίεση λαδιού, χαλαρές επαφές και εγκυρότητα της ταχύτητας
μεταβολής PÖL
Αντίδραση συστήματος: Καμία

102

Πίεση υπερπλήρωσης
Επιτήρηση για χαλαρές επαφές και εγκυρότητα της ταχύτητας μεταβολής του PL. Μεταβολή σε
σύγκριση με την προσομοιωμένη πίεση υπερπλήρωσης με θερμοκρασία < όριο. Σύγκριση με
το σήμα ατμοσφαιρικής πίεσης.
Αντίδραση συστήματος: Καμία

105

Θερμοκρασία αέρα υπερπλήρωσης στην εισαγωγή κυλίνδρου
Επιτήρηση για χαλαρές επαφές και εγκυρότητα της ταχύτητας μεταβολής TLL, πολύ υψηλή,
πολύ χαμηλή θερμοκρασία.
Αντίδραση συστήματος: Καμία

108

Ατμοσφαιρική πίεση
Επιτήρηση για χαλαρές επαφές ή για εγκυρότητα του ρυθμού μεταβολής του Patmos
Αντίδραση συστήματος: Καμία

109

Πίεση ψυκτικού μέσου

110

Θεμοκρασία νερού ψύξης
Επιτήρηση για χαλαρές επαφές ή για εγκυρότητα της ταχύτητας μεταβολής Twasser. Πολύ υψηλή
ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία.
Αντίδραση συστήματος: Μείωση της ροπής στρέψης με πολύ υψηλή θερμοκρασία νερού
ψύξης

168

Μέτρηση τάσης μπαταρίας
Επιτήρηση των ορίων τάσης.
Αντίδραση συστήματος: Καμία

171

Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος
Επιτήρηση για χαλαρές επαφές και εγκυρότητα της ταχύτητας μεταβολής Umg, πολύ υψηλή,
πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

173

Θερμοκρασία καυσαερίων μπροστά από το φίλτρο σωματιδίων
Επιτήρηση για χαλαρές επαφές και εγκυρότητα της ταχύτητας μεταβολής της θερμοκρασίας
καυσαερίων, πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία.
Αντίδραση συστήματος/παρατήρηση: Όχι για κινητήρες τοποθέτησης
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SPN

Κείμενο διασάφησης SPN
Περιγραφή

174

Θερμοκρασία καυσίμου
Ο αισθητήρας δεν τοποθετείται προς το παρόν σε φορτηγά.
Αντίδραση συστήματος: Καμία, σε κινητήρες τοποθέτησης μόνο Monitoring

175

Θερμοκρασία λαδιού

190

Αριθμός στροφών κινητήρα
Βλάβη στην διαδρομή αριθμού στροφών εκκεντροφόρου ή στροφαλοφόρου
Αντίδραση συστήματος:
Αποκατάσταση: Στη μνήμη βλαβών προσέξτε τις περιβαλλοντικές συνθήκες, με καταχώριση
βλάβης αριθμού στροφών < 200 σ.α.λ. η αιτία είναι η ταλάντωση του κινητήρα κατά το
σβήσιμο.
Δεν είναι βλάβη του αισθητήρα αριθμού στροφών! Δεν αποτελεί λύση η αντικατάσταση
των αισθητήρων!

518

FFR2: Σφάλμα Bit περιορισμού ροπής
Το FFR2 παρέχει μη έγκυρη τιμή ροπής στρέψης
Αντίδραση συστήματος: Κανένας περιορισμός της ροπής στρέψης μέσω του FFR

609

Μονάδα CAN 1
Απενεργοποιημένος δίαυλος της μονάδας CAN 1
Αντίδραση συστήματος: Λειτουργία Stand-Alone (=ρελαντί)

3.12

AE04a_EDC7_03_Fehlerbehebung-07.02.LW.doc

SPN

Κείμενο διασάφησης SPN
Περιγραφή

651

ΠΛΕΥΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 1 ΜΠΕΚ 1 (4-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 1, 6-κύλινδρος
κινητήρας: κύλινδρος 1, 8-κύλινδρος κινητήρας Master: κύλινδρος 1, Slave: κύλινδρος 5,
10-κύλινδρος κινητήρας Master: κύλινδρος 1, Slave: κύλινδρος 6, 12-κύλινδρος
κινητήρας Master: κύλινδρος 1, Slave: κύλινδρος 12)
Στρατηγική Monitoring: Έλεγχος της διαδρομής ρεύματος εγκέφαλος-πλεξούδα καλωδίωνμπεκ για διακοπή καλωδίων, βραχυκύκλωμα ή άλλες ηλεκτρικές βλάβες
Κριτήριο βλάβης: Βραχυκύκλωμα, κανένα σήμα, εγκυρότητα
– Δεν υπάρχει κανένα σήμα (FMI 4) = διακοπή καλωδίου
– Πολύ υψηλό (FMI1) = βραχυκύκλωμα ή άλλη ηλεκτρική βλάβη
Υπόδειξη: Ανάλογα με την έκδοση του εγκεφάλου EDC προκύπτουν διάφορες αντιδράσεις
συστήματος:
Αντίδραση συστήματος EDC7 C3:
Όλα τα εμφανιζόμενα FMI αξιολογούνται εδώ ως "γενική ηλεκτρική βλάβη". Η βλάβη
"δεν υπάρχει κανένα σήμα" αντιστοιχείται κατά κανόνα στην κατάλληλη διαδρομή ρεύματος
μέσω SPN.
Όλες οι άλλες βλάβες εμφανίζονται μόνο "βάσει πλευράς κυλίνδρων", δηλ. εμφανίζεται μια
συγκεκριμένη διαδρομή ρεύματος για ένα SPN (π.χ. 651), αλλά μπορεί να πλήττεται και μια
άλλη διαδρομή ρεύματος αυτής της πλευράς κυλίνδρων (π.χ. 653 ή 655)
– Με διακοπή καλωδίων μιας διαδρομής ρεύματος απενεργοποιείται μόνο το χαλασμένο μπεκ,
δηλ. κανένας ψεκασμός στον συγκεκριμένο κύλινδρο
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) μπορεί να εκτελεστεί και δείχνει την
πληττόμενη διαδρομή ρεύματος.
– Με βραχυκύκλωμα μιας διαδρομής ρεύματος προς ένα μπεκ απενεργοποιούνται όλα τα άλλα
μπεκ της πληττόμενης πλευράς κυλίνδρων, δηλ. κανένας ψεκασμός σε όλους τους κυλίνδρους
της πλευράς κυλίνδρων 1
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) διακόπτεται στους εν σειρά κινητήρες
με μήνυμα βλάβης (π.χ. ένας 6-κύλινδρος εν σειρά κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τρεις
κυλίνδρους, αλλά με TRUP μόνο με δύο κυλίνδρους).
Αντίδραση συστήματος EDC7 C32:
Η βλάβη "δεν υπάρχει κανένα σήμα" αντιστοιχείται κατά κανόνα στην κατάλληλη διαδρομή
ρεύματος μέσω SPN. Όλες οι άλλες βλάβες εμφανίζονται μόνο "βάσει πλευράς κυλίνδρων",
δηλ. εμφανίζονται όλα τα SPN (651, 653 και 655) αυτής της πλευράς κυλίνδρων, αν και
πιθανώς να πλήττεται μόνο μία διαδρομή ρεύματος.
– Με διακοπή καλωδίων μιας διαδρομής ρεύματος απενεργοποιείται μόνο το χαλασμένο μπεκ,
δηλ. κανένας ψεκασμός στον συγκεκριμένο κύλινδρο
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) μπορεί να εκτελεστεί και δείχνει την
πληττόμενη διαδρομή ρεύματος.
– Με βραχυκύκλωμα μιας διαδρομής ρεύματος προς ένα μπεκ απενεργοποιούνται όλα τα άλλα
μπεκ της πληττόμενης πλευράς κυλίνδρων, δηλ. κανένας ψεκασμός σε όλους τους κυλίνδρους
της πλευράς κυλίνδρων 1
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) διακόπτεται στους εν σειρά κινητήρες
με μήνυμα βλάβης (π.χ. ένας
6-κύλινδρος εν σειρά κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τρεις κυλίνδρους, αλλά με TRUP
μόνο με δύο κυλίνδρους).
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SPN

Κείμενο διασάφησης SPN
Περιγραφή

652

3.14

ΠΛΕΥΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 2 ΜΠΕΚ 1 (4-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 3, 6-κύλινδρος
κινητήρας: κύλινδρος 5, 8-κύλινδρος κινητήρας Master: κύλινδρος 2, Slave: κύλινδρος 7,
10-κύλινδρος κινητήρας Master: κύλινδρος 5, Slave: κύλινδρος 10, 12-κύλινδρος
κινητήρας Master: κύλινδρος 5, Slave: κύλινδρος 8)
Στρατηγική Monitoring: Έλεγχος της διαδρομής ρεύματος εγκέφαλος-πλεξούδα καλωδίωνμπεκ για διακοπή καλωδίων, βραχυκύκλωμα ή άλλες ηλεκτρικές βλάβες
Κριτήριο βλάβης: Βραχυκύκλωμα, κανένα σήμα, εγκυρότητα
– Δεν υπάρχει κανένα σήμα (FMI 4) = διακοπή καλωδίου
– Πολύ υψηλό (FMI1) = βραχυκύκλωμα ή άλλη ηλεκτρική βλάβη
Υπόδειξη: Ανάλογα με την έκδοση του εγκεφάλου EDC προκύπτουν διάφορες αντιδράσεις
συστήματος:
Αντίδραση συστήματος EDC7 C3:
Όλα τα εμφανιζόμενα FMI αξιολογούνται εδώ ως "γενική ηλεκτρική βλάβη". Η βλάβη "δεν
υπάρχει κανένα σήμα" αντιστοιχείται κατά κανόνα στην κατάλληλη διαδρομή ρεύματος μέσω
SPN.
Όλες οι άλλες βλάβες εμφανίζονται μόνο "βάσει πλευράς κυλίνδρων", δηλ. εμφανίζεται μια
συγκεκριμένη διαδρομή ρεύματος για ένα SPN (π.χ. 652), αλλά μπορεί να πλήττεται και μια
άλλη διαδρομή ρεύματος αυτής της πλευράς κυλίνδρων (π.χ. 654 ή 656)
– Με διακοπή καλωδίων μιας διαδρομής ρεύματος απενεργοποιείται μόνο το χαλασμένο μπεκ,
δηλ. κανένας ψεκασμός στον συγκεκριμένο κύλινδρο
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) μπορεί να εκτελεστεί και δείχνει την
πληττόμενη διαδρομή ρεύματος.
– Με βραχυκύκλωμα μιας διαδρομής ρεύματος προς ένα μπεκ απενεργοποιούνται όλα τα άλλα
μπεκ της πληττόμενης πλευράς κυλίνδρων, δηλ. κανένας ψεκασμός σε όλους τους κυλίνδρους
της πλευράς κυλίνδρων 2
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) διακόπτεται στους εν σειρά κινητήρες
με μήνυμα βλάβης (π.χ. ένας 6-κύλινδρος εν σειρά κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τρεις
κυλίνδρους, αλλά με TRUP μόνο με δύο κυλίνδρους).
Αντίδραση συστήματος EDC7 C32:
Η βλάβη "δεν υπάρχει κανένα σήμα" αντιστοιχείται κατά κανόνα στην κατάλληλη διαδρομή
ρεύματος μέσω SPN. Όλες οι άλλες βλάβες εμφανίζονται μόνο "βάσει πλευράς κυλίνδρων",
δηλ. εμφανίζονται όλα τα SPN (652, 654 και 656) αυτής της πλευράς κυλίνδρων, αν και
πιθανώς να πλήττεται μόνο μία διαδρομή ρεύματος.
– Με διακοπή καλωδίων μιας διαδρομής ρεύματος απενεργοποιείται μόνο το χαλασμένο μπεκ,
δηλ. κανένας ψεκασμός στον συγκεκριμένο κύλινδρο
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) μπορεί να εκτελεστεί και δείχνει την
πληττόμενη διαδρομή ρεύματος.
– Με βραχυκύκλωμα μιας διαδρομής ρεύματος προς ένα μπεκ απενεργοποιούνται όλα τα άλλα
μπεκ της πληττόμενης πλευράς κυλίνδρων, δηλ. κανένας ψεκασμός σε όλους τους κυλίνδρους
της πλευράς κυλίνδρων 2
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) διακόπτεται στους εν σειρά κινητήρες
με μήνυμα βλάβης (π.χ. ένας 6-κύλινδρος εν σειρά κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τρεις
κυλίνδρους, αλλά με TRUP μόνο με δύο κυλίνδρους).
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SPN

Κείμενο διασάφησης SPN
Περιγραφή

653

ΠΛΕΥΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 1 ΜΠΕΚ 2 (4-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 4, 6-κύλινδρος
κινητήρας: κύλινδρος 3, 8-κύλινδρος κινητήρας Master: κύλινδρος 3, Slave: κύλινδρος 6,
10-κύλινδρος κινητήρας Master: κύλινδρος 2, Slave: κύλινδρος 7, 12-κύλινδρος
κινητήρας Master: κύλινδρος 3, Slave: κύλινδρος 10)
Στρατηγική Monitoring: Έλεγχος της διαδρομής ρεύματος εγκέφαλος-πλεξούδα καλωδίωνμπεκ για διακοπή καλωδίων, βραχυκύκλωμα ή άλλες ηλεκτρικές βλάβες
Κριτήριο βλάβης: Βραχυκύκλωμα, κανένα σήμα, εγκυρότητα
– Δεν υπάρχει κανένα σήμα (FMI 4) = διακοπή καλωδίου
– Πολύ υψηλό (FMI1) = βραχυκύκλωμα ή άλλη ηλεκτρική βλάβη
Υπόδειξη: Ανάλογα με την έκδοση του εγκεφάλου EDC προκύπτουν διάφορες αντιδράσεις
συστήματος:
Αντίδραση συστήματος EDC7 C3:
Όλα τα εμφανιζόμενα FMI αξιολογούνται εδώ ως "γενική ηλεκτρική βλάβη". Η βλάβη "δεν
υπάρχει κανένα σήμα" αντιστοιχείται κατά κανόνα στην κατάλληλη διαδρομή ρεύματος μέσω
SPN.
Όλες οι άλλες βλάβες εμφανίζονται μόνο "βάσει πλευράς κυλίνδρων", δηλ. εμφανίζεται μια
συγκεκριμένη διαδρομή ρεύματος για ένα SPN (π.χ. 653), αλλά μπορεί να πλήττεται και μια
άλλη διαδρομή ρεύματος αυτής της πλευράς κυλίνδρων (π.χ. 651 ή 655)
– Με διακοπή καλωδίων μιας διαδρομής ρεύματος απενεργοποιείται μόνο το χαλασμένο μπεκ,
δηλ. κανένας ψεκασμός στον συγκεκριμένο κύλινδρο
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) μπορεί να εκτελεστεί και δείχνει την
πληττόμενη διαδρομή ρεύματος.
– Με βραχυκύκλωμα μιας διαδρομής ρεύματος προς ένα μπεκ απενεργοποιούνται όλα τα άλλα
μπεκ της πληττόμενης πλευράς κυλίνδρων, δηλ. κανένας ψεκασμός σε όλους τους κυλίνδρους
της πλευράς κυλίνδρων 1
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) διακόπτεται στους εν σειρά κινητήρες
με μήνυμα βλάβης (π.χ. ένας 6-κύλινδρος εν σειρά κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τρεις
κυλίνδρους, αλλά με TRUP μόνο με δύο κυλίνδρους).
Αντίδραση συστήματος EDC7 C32:
Η βλάβη "δεν υπάρχει κανένα σήμα" αντιστοιχείται κατά κανόνα στην κατάλληλη διαδρομή
ρεύματος μέσω SPN. Όλες οι άλλες βλάβες εμφανίζονται μόνο "βάσει πλευράς κυλίνδρων",
δηλ. εμφανίζονται όλα τα SPN (651, 653 και 655) αυτής της πλευράς κυλίνδρων, αν και
πιθανώς να πλήττεται μόνο μία διαδρομή ρεύματος.
– Με διακοπή καλωδίων μιας διαδρομής ρεύματος απενεργοποιείται μόνο το χαλασμένο μπεκ,
δηλ. κανένας ψεκασμός στον συγκεκριμένο κύλινδρο
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) μπορεί να εκτελεστεί και δείχνει την
πληττόμενη διαδρομή ρεύματος.
– Με βραχυκύκλωμα μιας διαδρομής ρεύματος προς ένα μπεκ απενεργοποιούνται όλα τα άλλα
μπεκ της πληττόμενης πλευράς κυλίνδρων, δηλ. κανένας ψεκασμός σε όλους τους κυλίνδρους
της πλευράς κυλίνδρων 1
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) διακόπτεται στους εν σειρά κινητήρες
με μήνυμα βλάβης (π.χ. ένας 6-κύλινδρος εν σειρά κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τρεις
κυλίνδρους, αλλά με TRUP μόνο με δύο κυλίνδρους).
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ΠΛΕΥΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 2 ΜΠΕΚ 2 (4-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 2, 6-κύλινδρος
κινητήρας: κύλινδρος 6, 8-κύλινδρος κινητήρας Master: κύλινδρος 4, Slave: κύλινδρος 8,
10-κύλινδρος κινητήρας Master: κύλινδρος 3, Slave: κύλινδρος 8, 12-κύλινδρος
κινητήρας Master: κύλινδρος 6, Slave: κύλινδρος 7)
Στρατηγική Monitoring: Έλεγχος της διαδρομής ρεύματος εγκέφαλος-πλεξούδα καλωδίωνμπεκ για διακοπή καλωδίων, βραχυκύκλωμα ή άλλες ηλεκτρικές βλάβες
Κριτήριο βλάβης: Βραχυκύκλωμα, κανένα σήμα, εγκυρότητα
– Δεν υπάρχει κανένα σήμα (FMI 4) = διακοπή καλωδίου
– Πολύ υψηλό (FMI1) = βραχυκύκλωμα ή άλλη ηλεκτρική βλάβη
Υπόδειξη: Ανάλογα με την έκδοση του εγκεφάλου EDC προκύπτουν διάφορες αντιδράσεις
συστήματος:
Αντίδραση συστήματος EDC7 C3:
Όλα τα εμφανιζόμενα FMI αξιολογούνται εδώ ως "γενική ηλεκτρική βλάβη". Η βλάβη "δεν
υπάρχει κανένα σήμα" αντιστοιχείται κατά κανόνα στην κατάλληλη διαδρομή ρεύματος μέσω
SPN.
Όλες οι άλλες βλάβες εμφανίζονται μόνο "βάσει πλευράς κυλίνδρων", δηλ. εμφανίζεται μια
συγκεκριμένη διαδρομή ρεύματος για ένα SPN (π.χ. 654), αλλά μπορεί να πλήττεται και μια
άλλη διαδρομή ρεύματος αυτής της πλευράς κυλίνδρων (π.χ. 652 ή 656)
– Με διακοπή καλωδίων μιας διαδρομής ρεύματος απενεργοποιείται μόνο το χαλασμένο μπεκ,
δηλ. κανένας ψεκασμός στον συγκεκριμένο κύλινδρο
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) μπορεί να εκτελεστεί και δείχνει την
πληττόμενη διαδρομή ρεύματος.
– Με βραχυκύκλωμα μιας διαδρομής ρεύματος προς ένα μπεκ απενεργοποιούνται όλα τα άλλα
μπεκ της πληττόμενης πλευράς κυλίνδρων, δηλ. κανένας ψεκασμός σε όλους τους κυλίνδρους
της πλευράς κυλίνδρων 2
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) διακόπτεται στους εν σειρά κινητήρες
με μήνυμα βλάβης (π.χ. ένας 6-κύλινδρος εν σειρά κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τρεις
κυλίνδρους, αλλά με TRUP μόνο με δύο κυλίνδρους).
Αντίδραση συστήματος EDC7 C32:
Η βλάβη "δεν υπάρχει κανένα σήμα" αντιστοιχείται κατά κανόνα στην κατάλληλη διαδρομή
ρεύματος μέσω SPN. Όλες οι άλλες βλάβες εμφανίζονται μόνο "βάσει πλευράς κυλίνδρων",
δηλ. εμφανίζονται όλα τα SPN (652, 654 και 656) αυτής της πλευράς κυλίνδρων, αν και
πιθανώς να πλήττεται μόνο μία διαδρομή ρεύματος.
– Με διακοπή καλωδίων μιας διαδρομής ρεύματος απενεργοποιείται μόνο το χαλασμένο μπεκ,
δηλ. κανένας ψεκασμός στον συγκεκριμένο κύλινδρο
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) μπορεί να εκτελεστεί και δείχνει την
πληττόμενη διαδρομή ρεύματος.
– Με βραχυκύκλωμα μιας διαδρομής ρεύματος προς ένα μπεκ απενεργοποιούνται όλα τα άλλα
μπεκ της πληττόμενης πλευράς κυλίνδρων, δηλ. κανένας ψεκασμός σε όλους τους κυλίνδρους
της πλευράς κυλίνδρων 2
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) διακόπτεται στους εν σειρά κινητήρες
με μήνυμα βλάβης (π.χ. ένας 6-κύλινδρος εν σειρά κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τρεις
κυλίνδρους, αλλά με TRUP μόνο με δύο κυλίνδρους).
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ΠΛΕΥΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 1 ΜΠΕΚ 3 (6-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 2, 10-κύλινδρος
κινητήρας Master: κύλινδρος 4, Slave: κύλινδρος 9, 12-κύλινδρος κινητήρας Master:
κύλινδρος 2, Slave: κύλινδρος 11)
Στρατηγική Monitoring: Έλεγχος της διαδρομής ρεύματος εγκέφαλος-πλεξούδα καλωδίωνμπεκ για διακοπή καλωδίων, βραχυκύκλωμα ή άλλες ηλεκτρικές βλάβες
Κριτήριο βλάβης: Βραχυκύκλωμα, κανένα σήμα, εγκυρότητα
– Δεν υπάρχει κανένα σήμα (FMI 4) = διακοπή καλωδίου
– Πολύ υψηλό (FMI1) = βραχυκύκλωμα ή άλλη ηλεκτρική βλάβη
Υπόδειξη: Ανάλογα με την έκδοση του εγκεφάλου EDC προκύπτουν διάφορες αντιδράσεις
συστήματος:
Αντίδραση συστήματος EDC7 C3:
Όλα τα εμφανιζόμενα FMI αξιολογούνται εδώ ως "γενική ηλεκτρική βλάβη". Η βλάβη "δεν
υπάρχει κανένα σήμα" αντιστοιχείται κατά κανόνα στην κατάλληλη διαδρομή ρεύματος μέσω
SPN.
Όλες οι άλλες βλάβες εμφανίζονται μόνο "βάσει πλευράς κυλίνδρων", δηλ. εμφανίζεται μια
συγκεκριμένη διαδρομή ρεύματος για ένα SPN (π.χ. 655), αλλά μπορεί να πλήττεται και μια
άλλη διαδρομή ρεύματος αυτής της πλευράς κυλίνδρων (π.χ. 651 ή 653)
– Με διακοπή καλωδίων μιας διαδρομής ρεύματος απενεργοποιείται μόνο το χαλασμένο μπεκ,
δηλ. κανένας ψεκασμός στον συγκεκριμένο κύλινδρο
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) μπορεί να εκτελεστεί και δείχνει την
πληττόμενη διαδρομή ρεύματος.
– Με βραχυκύκλωμα μιας διαδρομής ρεύματος προς ένα μπεκ απενεργοποιούνται όλα τα άλλα
μπεκ της πληττόμενης πλευράς κυλίνδρων, δηλ. κανένας ψεκασμός σε όλους τους κυλίνδρους
της πλευράς κυλίνδρων 1
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) διακόπτεται στους εν σειρά κινητήρες
με μήνυμα βλάβης (π.χ. ένας 6-κύλινδρος εν σειρά κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τρεις
κυλίνδρους, αλλά με TRUP μόνο με δύο κυλίνδρους).
Αντίδραση συστήματος EDC7 C32:
Η βλάβη "δεν υπάρχει κανένα σήμα" αντιστοιχείται κατά κανόνα στην κατάλληλη διαδρομή
ρεύματος μέσω SPN. Όλες οι άλλες βλάβες εμφανίζονται μόνο "βάσει πλευράς κυλίνδρων",
δηλ. εμφανίζονται όλα τα SPN (651, 653 και 655) αυτής της πλευράς κυλίνδρων, αν και
πιθανώς να πλήττεται μόνο μία διαδρομή ρεύματος.
– Με διακοπή καλωδίων μιας διαδρομής ρεύματος απενεργοποιείται μόνο το χαλασμένο μπεκ,
δηλ. κανένας ψεκασμός στον συγκεκριμένο κύλινδρο
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) μπορεί να εκτελεστεί και δείχνει την
πληττόμενη διαδρομή ρεύματος.
– Με βραχυκύκλωμα μιας διαδρομής ρεύματος προς ένα μπεκ απενεργοποιούνται όλα τα άλλα
μπεκ της πληττόμενης πλευράς κυλίνδρων, δηλ. κανένας ψεκασμός σε όλους τους κυλίνδρους
της πλευράς κυλίνδρων 1
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) διακόπτεται στους εν σειρά κινητήρες
με μήνυμα βλάβης (π.χ. ένας 6-κύλινδρος εν σειρά κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τρεις
κυλίνδρους, αλλά με TRUP μόνο με δύο κυλίνδρους).
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ΠΛΕΥΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 2 ΜΠΕΚ 3 (6-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 4, 12-κύλινδρος
κινητήρας Master: κύλινδρος 4, Slave: κύλινδρος 9)
Στρατηγική Monitoring: Έλεγχος της διαδρομής ρεύματος εγκέφαλος-πλεξούδα καλωδίωνμπεκ για διακοπή καλωδίων, βραχυκύκλωμα ή άλλες ηλεκτρικές βλάβες
Κριτήριο βλάβης: Βραχυκύκλωμα, κανένα σήμα, εγκυρότητα
– Δεν υπάρχει κανένα σήμα (FMI 4) = διακοπή καλωδίου
– Πολύ υψηλό (FMI1) = βραχυκύκλωμα ή άλλη ηλεκτρική βλάβη
Υπόδειξη: Ανάλογα με την έκδοση του εγκεφάλου EDC προκύπτουν διάφορες αντιδράσεις
συστήματος:
Αντίδραση συστήματος EDC7 C3:
Όλα τα εμφανιζόμενα FMI αξιολογούνται εδώ ως "γενική ηλεκτρική βλάβη". Η βλάβη "δεν υπάρχει
κανένα σήμα" αντιστοιχείται κατά κανόνα στην κατάλληλη διαδρομή ρεύματος μέσω SPN.
Όλες οι άλλες βλάβες εμφανίζονται μόνο "βάσει πλευράς κυλίνδρων", δηλ. εμφανίζεται μια
συγκεκριμένη διαδρομή ρεύματος για ένα SPN (π.χ. 656), αλλά μπορεί να πλήττεται και μια
άλλη διαδρομή ρεύματος αυτής της πλευράς κυλίνδρων (π.χ. 652 ή 656).
– Με διακοπή καλωδίων μιας διαδρομής ρεύματος απενεργοποιείται μόνο το χαλασμένο μπεκ,
δηλ. κανένας ψεκασμός στον συγκεκριμένο κύλινδρο
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) μπορεί να εκτελεστεί και δείχνει την
πληττόμενη διαδρομή ρεύματος.
– Με βραχυκύκλωμα μιας διαδρομής ρεύματος προς ένα μπεκ απενεργοποιούνται όλα τα άλλα
μπεκ της πληττόμενης πλευράς κυλίνδρων, δηλ. κανένας ψεκασμός σε όλους τους κυλίνδρους
της πλευράς κυλίνδρων 2
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) διακόπτεται στους εν σειρά κινητήρες
με μήνυμα βλάβης (π.χ. ένας 6-κύλινδρος εν σειρά κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τρεις
κυλίνδρους, αλλά με TRUP μόνο με δύο κυλίνδρους).
Αντίδραση συστήματος EDC7 C32:
Η βλάβη "δεν υπάρχει κανένα σήμα" αντιστοιχείται κατά κανόνα στην κατάλληλη διαδρομή
ρεύματος μέσω SPN. Όλες οι άλλες βλάβες εμφανίζονται μόνο "βάσει πλευράς κυλίνδρων",
δηλ. εμφανίζονται όλα τα SPN (652, 654 και 656) αυτής της πλευράς κυλίνδρων, αν και
πιθανώς να πλήττεται μόνο μία διαδρομή ρεύματος.
– Με διακοπή καλωδίων μιας διαδρομής ρεύματος απενεργοποιείται μόνο το χαλασμένο μπεκ,
δηλ. κανένας ψεκασμός στον συγκεκριμένο κύλινδρο
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) μπορεί να εκτελεστεί και δείχνει την
πληττόμενη διαδρομή ρεύματος.
– Με βραχυκύκλωμα μιας διαδρομής ρεύματος προς ένα μπεκ απενεργοποιούνται όλα τα άλλα
μπεκ της πληττόμενης πλευράς κυλίνδρων, δηλ. κανένας ψεκασμός σε όλους τους κυλίνδρους
της πλευράς κυλίνδρων 2
Αποτέλεσμα: Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών (TRUP) διακόπτεται στους εν σειρά κινητήρες
με μήνυμα βλάβης (π.χ. ένας 6-κύλινδρος εν σειρά κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τρεις
κυλίνδρους, αλλά με TRUP μόνο με δύο κυλίνδρους).

959

Time/Date: Δευτερόλεπτα μη έγκυρα
Το FFR στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Μη διαθέσιμος χρόνος σε δευτερόλεπτα

960

Time/Date: Λεπτά μη έγκυρα
Το FFR στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Μη διαθέσιμος χρόνος σε λεπτά

961

Time/Date: Ώρες μη έγκυρες
Το FFR στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Μη διαθέσιμος χρόνος σε ώρες

962

Time/Date: Ημέρες μη έγκυρες
Το FFR στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Μη διαθέσιμος χρόνος σε ημέρες
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964

Time/Date: Έτη μη έγκυρα
Το FFR στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Μη διαθέσιμος χρόνος σε έτη

1079

Τροφοδοσία αισθητήρα πίεσης Rail
Έλεγχος για βραχυκύκλωμα με γείωση ή με +Ubat και διακοπή καλωδίου.
Αντίδραση συστήματος: Ο αισθητήρας πιθανώς δεν μεταβιβάζει τιμές ή μεταβιβάζει
εσφαλμένες τιμές. Η βαλβίδα DBV ανοίγει και ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με 800 bar
πίεση Rail. Μείωση ροπή στρέψης. D08: 2000 σ.α.λ., 100 mg/διαδρομή, D28:180 mg/διαδρομή

1080

Τροφοδοσία για αισθητήρα χαμηλής πίεσης καυσίμου, αισθητήρα πίεσης
υπερπλήρωσης και αισθητήρα πίεσης λαδιού
Έλεγχος για βραχυκύκλωμα με γείωση ή με +Ubat και διακοπή καλωδίου.
Αντίδραση συστήματος: Ο αισθητήρας πιθανώς δεν μεταβιβάζει τιμές ή μεταβιβάζει
εσφαλμένες τιμές.

1131

Θερμοκρασία αέρα υπερπλήρωσης μπροστά από τον κινητήρα

2039

Επιτήρηση για χαλαρές επαφές και εγκυρότητα της ταχύτητας μεταβολής της θερμοκρασίας
καυσαερίων αέρα υπερπλήρωσης, πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία
Αντίδραση συστήματος/παρατήρηση:
FFR1: Timeout
Αποτυχία λήψης μηνύματος FFR1
Αντίδραση συστήματος: Λειτουργία Stand-Alone (=ρελαντί)

3004

AGR: παραμένουσα απόκλιση ρύθμισης
Η θέση προδιαγραφής του κλαπέτου μετά τη συμπεριφορά ενεργοποίησης δεν συμφωνεί με
την πραγματική θέση σύμφωνα με την επαφή Reed
Αντίδραση συστήματος: Μείωση ροπής στρέψης. D08: 2200 σ.α.λ., 100 mg/διαδρομή

3005

Timeout θέσης μηνύματος 13
Λήξη χρόνου κατά την αποστολή του μηνύματος DM4 (μνήμη βλαβών) στο FFR
Αντίδραση συστήματος: Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της μνήμης βλαβών

3007

DM4-Request μη έγκυρο
Μη έγκυρο αίτημα από FFR για αποστολή μηνύματος DM4 (μνήμη βλαβών)
Αντίδραση συστήματος: Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της μνήμης βλαβών

3009

Υπερβολικός αριθμός στροφών κινητήρα
Έλεγχος για υπέρβαση του ορίου αριθμού στροφών
Αντίδραση συστήματος: Διακοπή ψεκασμού, έως το κατώτερο όριο αριθμού στροφών, D08:
3100 σ.α.λ. D20 και D28: 2800 σ.α.λ.

3014

Βλάβη κύριου ρελέ (εγκέφαλος εσωτερικά)
Βλάβη, όταν μετά την απενεργοποίηση του ακρ. 15, ο εγκέφαλος εξακολουθεί να τροφοδοτείται
με ρεύμα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Αντίδραση συστήματος: Καμία. Με το κύριο ρελέ σε θέση ενεργοποίησης, μακροπρόθεσμα
μπορεί να αδειάσει η μπαταρία

3016

FFR1: Σφάλμα Bit ποσότητας 0 εξαιτίας φρένου κινητήρα
Το FFR1 στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Φρένο κινητήρα εκτός λειτουργίας

3017

FFR1: Σφάλμα Bit, ροπή προδιαγραφής
Το FFR στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας μεταβαίνει στο ρελαντί
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3018

FFR1: Σφάλμα Bit, ρυθμιστής διακοπής για ID παραμέτρου
Το FFR1 στέλνει εσφαλμένη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Ενεργοποίηση του σετ παραμέτρων ρύθμισης "0"

3019

FFR1: EDR, κάτω από ελάχιστη τιμή προδιαγραφής
Το FFR1 δεν παρέχει τελικό αριθμό στροφών (EDR)
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας μεταβαίνει στο μικρότερο επιτρεπόμενο EDR

3020

FFR1: Σφάλμα Bit για τιμή προδιαγραφής EDR
Το FFR1 στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Ανάκληση μείωσης EDR

3022

FFR1: Τιμή προδιαγραφής ZDR
Το FFR1 στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Η τιμή προδιαγραφής ZDR ορίζεται σε 0 σ.α.λ., δηλ. ο κινητήρας δεν
μεταβαίνει σε λειτουργία ZDR

3023

FFR1: Σφάλμα Bit με αίτημα "MEOS" (Momentary Engine Overspeed)
Το FFR1 στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Ανάκληση του αιτήματος "MEOS"

3024

FFR1: Σφάλμα Bit με αίτημα απενεργοποίησης γεφυρώσεων
Το FFR1 στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Επανενεργοποίηση εσωτερικών γεφυρώσεων του EDC

3025

FFR1: Έλεγχος των bit ελέγχου (Reserved Bits and Bytes)
Το FFR1 δεν στέλνει στις παρακρατημένες θέσεις μηνυμάτων καμία τιμή "1"
Αντίδραση συστήματος: Καμία

3028

FFR2: Τιμή προδιαγραφής ροπής πολύ χαμηλή
Το FFR2 παρέχει πολύ μικρές ποσότητες ψεκασμού
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας μεταβαίνει στο ρελαντί

3029

FFR2: Σφάλμα Bit για τιμή προδιαγραφής ρελαντί
Το FFR2 στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας μεταβαίνει στον εσωτερικό αριθμό στροφών ρελαντί του
EDC

3030

FFR2:Βλάβη Bit για παραμέτρους ελέγχου ρελαντί-ID
Το FFR2 στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Ενεργοποίηση του σετ παραμέτρων "0" LLR

3031

FFR2: Πολύ υψηλή τιμή προδιαγραφής LLR
Το FFR2 απαιτεί υψηλότερο ρελαντί από 800 σ.α.λ.
Αντίδραση συστήματος: Μετάβαση στον μέγιστο δυνατό αριθμό στροφών ρελαντί (800
σ.α.λ.)

3032

FFR2: Σφάλμα Bit με αίτημα Stand Alone
Το FFR2 στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Το EDC μεταβαίνει στη λειτουργία Stand-Alone (ρελαντί)
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3033

FFR2: Σφάλμα Bit με αίτημα εκκίνησης
Το FFR2 στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Καμία ενεργοποίηση της μίζας

3034

FFR2: Σφάλμα Bit με αίτημα διακοπής λειτουργίας κινητήρα
Το FFR2 στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας δεν απενεργοποιείται μέσω του FFR

3035

FFR2: Έλεγχος των bit ελέγχου (Reserved Bits and Bytes)
Το FFR2 δεν στέλνει στις παρακρατημένες θέσεις μηνυμάτων καμία τιμή "1"
Αντίδραση συστήματος: Καμία

3036

FFR2: Timeout
Αποτυχία λήψης μηνύματος FFR2
Αντίδραση συστήματος: Οι προδιαγραφές FFR2 δεν εφαρμόζονται σωστά

3037

FFR3: Βλάβη Bit θέσης δότη τιμών πεντάλ
Το FFR3 στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Λειτουργία κινητήρα χωρίς περιορισμούς, αναφερόμενη θέση πεντάλ
γκαζιού 0 %

3038

FFR3: Σφάλμα Bit, πληροφορίες ακινητοποίησης
Το FFR3 στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Παρά την ακινητοποιημένη κατάσταση του οχήματος εμφανίζεται η
ένδειξη "Όχημα εν κινήσει", ο προγραμματισμός του εγκεφάλου είναι δυνατός μόνο μετά τη
διακοπή του CAN

3039

FFR3: Έλεγχος των bit ελέγχου (Reserved Bits and Bytes)

3040

Το FFR3 δεν στέλνει στις παρακρατημένες θέσεις μηνυμάτων καμία τιμή "1"
Αντίδραση συστήματος: Καμία
FFR3: Timeout
Αποτυχία λήψης μηνύματος FFR3
Αντίδραση συστήματος: Αδύνατη η εκκίνηση (Immobilizer)

3045

Βλάβη στην ενεργοποίηση της μίζας
Πολύ μικρή πτώση τάσης στη μπαταρία κατά την εκκίνηση
Αντίδραση συστήματος: Βλάβη στην διαδρομή της μίζας. Αδυναμία εκκίνησης του κινητήρα
(ενδεχομένως χαλασμένη μίζα, χαλασμένο ρελέ IMR, χαλασμένη καλωδίωση)

3046

Αισθητήρας ατμοσφαιρικής πίεσης
Επιτήρηση των ορίων τάσης και του μπλοκαρίσματος AD
Αντίδραση συστήματος: Εάν είναι χαλασμένος ο αισθητήρας πίεσης υπερπλήρωσης: Τιμή
προδιαγραφής 1000 mbar, διαφορετικά όμοια με την πίεση υπερπλήρωσης στο ρελαντί

3052

Timeout θέσης μηνύματος 5
Βλάβη αποστολής μηνύματος EDC1 (ενδεχομένως εξαιτίας φόρτου διαύλου του CAN)
Αντίδραση συστήματος: Πληροφορίες μηνύματος EDC1 στο FFR μη διαθέσιμες, δηλ. τύπος
λειτουργίας EDC, κατάσταση EDC, λειτουργία EDC, ακρ. 15, AGR, αίτημα εκκίνησης

3053

Timeout θέσης μηνύματος 6
Βλάβη αποστολής μηνύματος EDC2 (ενδεχομένως εξαιτίας φόρτου διαύλου του CAN)
Αντίδραση συστήματος: Πληροφορίες μηνύματος EDC2 μη διαθέσιμες στο FFR, δηλ.
ποσότητες ψεκασμού, αριθμός στροφών ZDR
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3054

Timeout θέσης μηνύματος 7
Βλάβη αποστολής μηνύματος EDC3 (ενδεχομένως εξαιτίας φόρτου διαύλου του CAN)
Αντίδραση συστήματος: Πληροφορίες μηνύματος EDC3 μη διαθέσιμες στο FFR, δηλ. σετ
παραμέτρων LLR, EDR, ZDR, ροπές κινητήρα

3063

Δεν τερματίστηκε η συμπληρωματική λειτουργία
Οι δύο τελευταίες συμπληρωματικές λειτουργίες δεν τερματίστηκαν σωστά
Αντίδραση συστήματος:

3064

Λειτουργία Stand-Alone EDC
Εσφαλμένο αίτημα για λειτουργία Stand-Alone
Αντίδραση συστήματος: Λειτουργία Stand-Alone (=ρελαντί)

3069

Πλεονάζουσα επιτήρηση του αριθμού στροφών
Ο ξεχωριστός υπολογισμός του αριθμού στροφών αποκλίνει πολύ από το eess.
Αντίδραση συστήματος: Εκτελείται Recovery (Reset εγκεφάλου).

3076

Immobilizer (WSP): Καμία ποσότητα εξαιτίας εσφαλμένου FR
Εσφαλμένο ID από FFR
Αντίδραση συστήματος: Εμπλοκή μίζας, το EDC δεν απελευθερώνει καμία ποσότητα, ο
κινητήρας δεν εκκινείται.

3077

Immobilizer (WSP): Καμία ποσότητα εξαιτίας μεγάλου μήκους του FR-ID

3081

Εσφαλμένο ID από FFR
Αντίδραση συστήματος: Εμπλοκή μίζας, το EDC δεν απελευθερώνει καμία ποσότητα, ο
κινητήρας δεν εκκινείται.
Διακοπή ρυθμιστή πίεσης υπερπλήρωσης
Η τιμή προδιαγραφής της πίεσης υπερπλήρωσης δεν μπορεί να ρυθμιστεί
Αντίδραση συστήματος: Μείωση αριθμού στροφών σε 1800 σ.α.λ. και μείωση ροπής στους
κινητήρες D08 σε100 mg/διαδρομή

3082

Εγκυρότητα αισθητήρα πίεσης λαδιού
Ο αισθητήρας δηλώνει στην κατάσταση πίεσης λαδιού > 500 mbar ή σε ενεργοποιημένο
κινητήρα όμοια πίεση λαδιού με διαφορετικό αριθμό στροφών

3083

Εγκυρότητα σήματος του αισθητήρα πίεσης για το σύστημα Rail
Επιτήρηση, αν η πίεση Rail με απενεργοποιημένο κινητήρα πέφτει στο επίπεδο της
ατμοσφαιρικής πίεσης

3085

Vehicle distance μη έγκυρη
Καμία περιβαλλοντική συνθήκη διαθέσιμη στη μνήμη βλαβών
Αντίδραση συστήματος: Ο ταχογράφος ή το FFR δεν αποστέλλουν κανένα μήνυμα Vehicle
Distance.

3086

Τερματική θέση ρυθμιστή AGR
Επιτήρηση των ορίων τάσης (τάση τροφοδοσίας και τάση αισθητήρων) και του
μπλοκαρίσματος AD
Αντίδραση συστήματος/παρατήρηση: Το ενεργό AGR προδιαγράφεται ως εναλλακτική τιμή.
Όχι για κινητήρες τοποθέτησης

3087

Αισθητήρας πίεσης λαδιού
Επιτήρηση των ορίων τάσης (τάση τροφοδοσίας και τάση αισθητήρα) και του μπλοκαρίσματος
AD.
Αντίδραση συστήματος: Έκδοση εναλλακτικής τιμής: 1 bar
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3088

3089

Αισθητήρας πίεσης υπερπλήρωσης μετά το ψυγείο (στον αγωγό αέρα υπερπλήρωσης)
Επιτήρηση των ορίων τάσης (τάση τροφοδοσίας και τάση αισθητήρα) και του μπλοκαρίσματος
AD
Αντίδραση συστήματος: Έκδοση πίεσης υπερπλήρωσης που έχει προσομοιωθεί ως
εναλλακτική τιμή
Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα υπερπλήρωσης στην εισαγωγή κυλίνδρου (μετά το
AGR)
Επιτήρηση των ορίων τάσης (τάση τροφοδοσίας και τάση αισθητήρα) και του μπλοκαρίσματος
AD

3091

Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού
ψύξης
Επιτήρηση των ορίων τάσης (τάση αισθητήρων) και του μπλοκαρίσματος AD
Αντίδραση συστήματος: Έκδοση εναλλακτικής τιμής: D08 και D28: 100,4 °C,
μείωση ροπής στρέψης 10 %

3092

TIME/DATE: Timeout
Επιτήρηση λήξης χρόνου της πληροφορίας για την ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος κ.λπ.)
Αντίδραση συστήματος: Τα μεγέθη "παγώνουν" στις τιμές πριν από τη λήξη χρόνου

3093

TIME/DATE: Reserved Bits and Bytes
Το μήνυμα TIME/DATE δεν στέλνει στις διαθέσιμες θέσεις μηνυμάτων καμία τιμή "1".
Αντίδραση συστήματος: Καμία

3094

Timeout θέσης μηνύματος 8
Βλάβη από αποστολή του μηνύματος No-Acknowledge (στάλθηκε εξαιτίας αιτήματος
μηνύματος από το FFR, το οποίο θεωρήθηκε από το EDC ως μη έγκυρο)
Αντίδραση συστήματος: Καμία

3097

Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσίμων
Ο αισθητήρας δεν τοποθετείται προς το παρόν σε φορτηγά.

3099

Αισθητήρας πίεσης Rail
Επιτήρηση των ορίων τάσης (τάση τροφοδοσίας και τάση αισθητήρα) και του μπλοκαρίσματος
AD
Αντίδραση συστήματος: Έκδοση εναλλακτικής τιμής: 800 bar, το DBV ανοίγει, ο κινητήρας
συνεχίζει να λειτουργεί με 800 bar πίεση Rail.
Μείωση σε D08 στις 2000 σ.α.λ. και 100 mg/διαδρομή λιγότερα, D28: 180 mg/διαδρομή
λιγότερα, D20: 130-150 mg/διαδρομή λιγότερα, D26: 180 mg/διαδρομή λιγότερα

3100

Αισθητήρας χαμηλής πίεσης καυσίμου (πίεση τροφοδοσίας)
Επιτήρηση των ορίων τάσης (τάση αισθητήρων) και του μπλοκαρίσματος AD
Αντίδραση συστήματος: Καμία

3671

3673

Βλάβη κατά την ανάγνωση του EEPROM
Ελαττωματικός έλεγχος αθροίσματος επαλήθευσης του EEPROM, επειδή το EEPROM έχει
βλάβη ή επειδή διακόπηκε η αποθήκευση κατά την τελευταία συμπληρωματική λειτουργία
Μονάδα CAN 2 (Pin 1.27 – 1.45 Από 51.25803.1015 για κινητήρες εν σειρά: Pin 2.25 –
2.32)
Απενεργοποιημένος δίαυλος της μονάδας CAN 2
Αντίδραση συστήματος: Ο εγκέφαλος Slave διακόπτει την ποσότητα ψεκασμού, ο κινητήρας
συνεχίζει να λειτουργεί μόνο με μία πλευρά κυλίνδρων (μισή απόδοση). Από 51.25803.1015
για κινητήρες εν σειρά: Καμία επικοινωνία για πρίζα OBD.
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3674

FFR1: Απενεργοποίηση πλευράς κυλίνδρων Byte 8/Bit 5-8
Το FFR στέλνει μη έγκυρη τιμή
Αντίδραση συστήματος: Καμία διακοπή πλευράς κυλίνδρων σε Master/Slave για κινητήρες V

3676

Ελαττωματική πλεονάζουσα διαμόρφωση διακοπής Τεστ Afterrun
Έλεγχος της διακοπής τελικής βαθμίδας προς τα μπεκ στη συμπληρωματική λειτουργία

3678

Τάση Booster πλευράς συμπυκνωτή 1
Επιτήρηση της τάσης Booster:
Όρια τάσης, βραχυκύκλωμα και εγκυρότητα

3679

Τάση Booster πλευράς συμπυκνωτή 1
Επιτήρηση της τάσης Booster:
Όρια τάσης, βραχυκύκλωμα και εγκυρότητα

3687

Η βαλβίδα αποδόμησης πίεσης δεν ανοίγει
Επιτήρηση αν ανοίγει η βαλβίδα περιορισμού πίεσης
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας σβήνει

3693

Τάση Booster
Τάση για διέγερση μπεκ πολύ μικρή
Αντίδραση συστήματος: Προβλήματα με προ-ψεκασμό, κύριο ψεκασμό και μετα-ψεκασμό

3694

Timeout θέσης μηνύματος 4
Βλάβη αποστολής μηνύματος EDC5 (ενδεχομένως εξαιτίας φόρτου του διαύλου CAN)
Αντίδραση συστήματος: Πληροφορίες μηνύματος EDC5 μη διαθέσιμες, δηλ. θερμοκρασίες,
ατμοσφαιρική πίεση

3732

Κατηγοριοποίηση βλαβών για προετοιμασία εκκίνησης (τεστ υπερβολικής τάσης)
Σύστημα ελέγχου για τεστ υπερβολικής τάσης όχι εντάξει

3735

Θερμοκρασία στον εγκέφαλο EDC
Επιτήρηση των ορίων τάσης και του μπλοκαρίσματος AD
Αντίδραση συστήματος: Έκδοση εναλλακτικής τιμής: 60 °C

3736

Διακοπή τελικής βαθμίδας μέσω EDC-Hardware
Βλάβη στην επικοινωνία Watchdog ή υπερβολική τάση
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας σβήνει

3737

Προετοιμασία εκκίνησης με λειτουργία Master/Slave
Επιτήρηση Master/Slave με ανάφλεξη ON
Αντίδραση συστήματος: Καμία, ο κινητήρας λειτουργεί κανονικά

3.24

3738

Τιμή διόρθωσης ποσοτήτων πολύ μεγάλη: 4-κύλινδρος κινητήρας: κύλ. 1, 6-κύλινδρος
κινητήρας: κύλ. 1, 8-κύλινδρος κινητήρας: Master κύλ. 1, Slave κύλ. 5, 10-κύλινδρος
κινητήρας: Master κύλ. 1, Slave κύλ. 6, 12-κύλινδρος κινητήρας: Master κύλ. 1, Slave
κύλ. 12
Απόκλιση ποσοτήτων ψεκασμού στον ανάλογο κύλινδρο

3739

Τιμή διόρθωσης ποσοτήτων πολύ μεγάλη: 4-κύλινδρος κινητήρας: κύλ. 3, 6-κύλινδρος
κινητήρας: κύλ. 5, 8-κύλινδρος κινητήρας: Master κύλ. 2, Slave κύλ. 7, 10-κύλινδρος
κινητήρας: Master κύλ. 5, Slave κύλ. 10, 12-κύλινδρος κινητήρας: Master κύλ. 5, Slave
κύλ. 8
Απόκλιση ποσοτήτων ψεκασμού στον ανάλογο κύλινδρο
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3740

Τιμή διόρθωσης ποσοτήτων πολύ μεγάλη: 4-κύλινδρος κινητήρας: κύλ. 4, 6-κύλινδρος
κινητήρας: κύλ. 3, 8-κύλινδρος κινητήρας: Master κύλ. 3, Slave κύλ. 6, 10-κύλινδρος
κινητήρας: Master κύλ. 2, Slave κύλ. 7, 12-κύλινδρος κινητήρας: Master κύλ. 3, Slave κύλ. 10
Απόκλιση ποσοτήτων ψεκασμού στον ανάλογο κύλινδρο

3741

Τιμή διόρθωσης ποσοτήτων πολύ μεγάλη: 4-κύλινδρος κινητήρας: κύλ. 2, 6-κύλινδρος
κινητήρας: κύλ. 6, 8-κύλινδρος κινητήρας: Master κύλ. 4, Slave κύλ. 8, 10-κύλινδρος
κινητήρας: Master κύλ. 3, Slave κύλ. 8, 12-κύλινδρος κινητήρας: Master κύλ. 6, Slave κύλ. 7
Απόκλιση ποσοτήτων ψεκασμού στον ανάλογο κύλινδρο

3742

Τιμή διόρθωσης ποσοτήτων πολύ μεγάλη: 6-κύλινδρος κινητήρας: κύλ. 2, 10-κύλινδρος
κινητήρας: Master κύλ. 4, Slave κύλ. 9, 12-κύλινδρος κινητήρας: Master κύλ. 2, Slave κύλ. 11
Απόκλιση ποσοτήτων ψεκασμού στον ανάλογο κύλινδρο

3743

Τιμή διόρθωσης ποσοτήτων πολύ μεγάλη: 6-κύλινδρος κινητήρας: κύλ. 4, 12-κύλινδρος
κινητήρας: Master κύλ. 4, Slave κύλ. 9
Απόκλιση ποσοτήτων ψεκασμού στον ανάλογο κύλινδρο

3744

Τελική βαθμίδα Highside κλαπέτου επανακυκλοφορίας καυσαερίων
Επιτήρηση της τελικής βαθμίδας για βραχυκύκλωμα με τη γείωση ή με +Ubat, διακοπή καλωδίου

3745

Τελική βαθμίδα Highside της ρύθμισης πίεσης υπερπλήρωσης
Επιτήρηση της τελικής βαθμίδας για βραχυκύκλωμα με τη γείωση ή με +Ubat, διακοπή καλωδίου

3746

Τελική βαθμίδα Highside επανακυκλοφορίας καυσαερίων
Επιτήρηση της τελικής βαθμίδας για βραχυκύκλωμα με τη γείωση ή με +Ubat, διακοπή καλωδίου

3747

Τελική βαθμίδα Highside της βαλβίδας ρύθμισης πίεσης

3748

Τελική βαθμίδα Highside της μονάδας μετρήσεων αντλίας υψηλής πίεσης
Επιτήρηση της τελικής βαθμίδας για βραχυκύκλωμα με τη γείωση ή με +Ubat, διακοπή καλωδίου
Αντίδραση συστήματος: Περιορισμός: D20: 150 mg/διαδρομή, D26: 180 mg/διαδρομή

3749

Τελική βαθμίδα Highside κλαπέτου πίεσης κινητήρα
Επιτήρηση της τελικής βαθμίδας για βραχυκύκλωμα με τη γείωση ή με +Ubat, διακοπή καλωδίου

3751

Τελική βαθμίδα Highside ρελέ μίζας
Επιτήρηση της τελικής βαθμίδας για βραχυκύκλωμα με τη γείωση ή με +Ubat, διακοπή καλωδίου
Αντίδραση συστήματος: Διακοπή της τελικής βαθμίδας (αναστρέψιμη)

3752

Αισθητήρας αριθμού στροφών εκκεντροφόρου (αισθητήρας επιμερισμού)
Κανένα σήμα ή εσφαλμένη ακολουθία παλμών, αντίστροφη πόλωση αισθητήρα
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τον αισθητήρα αύξησης.
Απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα εκκίνησης μέχρι να προσδιοριστεί το ΑΝΣ ανάφλεξης από
τον εγκέφαλο

3753

Αισθητήρας αριθμού στροφών στροφαλοφόρου (αισθητήρας αύξησης)
Κανένα σήμα ή εσφαλμένη ακολουθία παλμών, αντίστροφη πόλωση αισθητήρα
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τον αισθητήρα επιμερισμού

3754

Βλάβη Watchdog εκκίνησης συστήματος
Το τεστ Watchdog απέτυχε
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας σβήνει
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3755

Εγκυρότητα πίεσης καυσίμων
Επιτήρηση για "κολλημένο" αισθητήρα
Αντίδραση συστήματος: Καμία

3756

Τάση τροφοδοσίας ανάδρασης AGR, πίεση διαφοράς καυσαερίων
Έλεγχος για βραχυκύκλωμα με γείωση ή με +Ubat και διακοπή καλωδίου
Αντίδραση συστήματος/παρατήρηση: Ο αισθητήρας δεν μεταβιβάζει τιμές ή μεταβιβάζει εσφαλμένες
τιμές

3758

Βλάβη αποστολής θέσης μηνύματος 2 προς συνεργαζόμενο εγκέφαλο
Διαταραχή στην επικοινωνία Master-Slave (κινητήρας V). Πιθανώς εξαιτίας μεγάλου φόρτου διαύλου
Αντίδραση συστήματος: Ο εγκέφαλος Slave διακόπτει την ποσότητα ψεκασμού, ώσπου να
αποκατασταθεί η επικοινωνία, ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τον εγκέφαλο Master, δηλ. με μία
πλευρά κυλίνδρων (μισή απόδοση)

3759

Βλάβη αποστολής θέσης μηνύματος 3 προς συνεργαζόμενο εγκέφαλο
Διαταραχή στην επικοινωνία Master-Slave (κινητήρας V). Πιθανώς εξαιτίας μεγάλου φόρτου διαύλου
Αντίδραση συστήματος: Ο εγκέφαλος Slave διακόπτει την ποσότητα ψεκασμού, ώσπου να
αποκατασταθεί η επικοινωνία, ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τον εγκέφαλο Master, δηλ. με μία
πλευρά κυλίνδρων (μισή απόδοση)

3760

Βλάβη αποστολής θέσης μηνύματος 4 προς συνεργαζόμενο εγκέφαλο
Διαταραχή στην επικοινωνία Master-Slave (κινητήρας V). Πιθανώς εξαιτίας μεγάλου φόρτου διαύλου
Αντίδραση συστήματος: Ο εγκέφαλος Slave διακόπτει την ποσότητα ψεκασμού, ώσπου να
αποκατασταθεί η επικοινωνία, ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τον εγκέφαλο Master, δηλ. με μία
πλευρά κυλίνδρων (μισή απόδοση)

3761

Βλάβη αποστολής θέσης μηνύματος 5 προς συνεργαζόμενο εγκέφαλο
Διαταραχή στην επικοινωνία Master-Slave (κινητήρας V). Πιθανώς εξαιτίας μεγάλου φόρτου διαύλου
Αντίδραση συστήματος: Ο εγκέφαλος Slave διακόπτει την ποσότητα ψεκασμού, ώσπου να
αποκατασταθεί η επικοινωνία, ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τον εγκέφαλο Master, δηλ. με μία
πλευρά κυλίνδρων (μισή απόδοση)

3762

Θέση μηνύματος CAMD-ANA Timeout
Διαταραχή στην επικοινωνία Master-Slave (κινητήρας V). Βλάβη λήψης CAN Master/Slave-Decoder
Αντίδραση συστήματος: Ο εγκέφαλος Slave διακόπτει την ποσότητα ψεκασμού, ώσπου να
αποκατασταθεί η επικοινωνία, ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τον εγκέφαλο Master, δηλ. με μία
πλευρά κυλίνδρων (μισή απόδοση)

3763

Θέση μηνύματος CAMD-CMOL Timeout
Διαταραχή στην επικοινωνία Master-Slave (κινητήρας V). Βλάβη λήψης CAN Master/Slave-Decoder
Αντίδραση συστήματος: Ο εγκέφαλος Slave διακόπτει την ποσότητα ψεκασμού, ώσπου να
αποκατασταθεί η επικοινωνία, ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τον εγκέφαλο Master, δηλ. με μία
πλευρά κυλίνδρων (μισή απόδοση)

3764

Θέση μηνύματος CAMD-CÖNTROL Timeout
Διαταραχή στην επικοινωνία Master-Slave (κινητήρας V). Βλάβη λήψης CAN Master/Slave-Decoder
Αντίδραση συστήματος: Ο εγκέφαλος Slave διακόπτει την ποσότητα ψεκασμού, ώσπου να
αποκατασταθεί η επικοινωνία, ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τον εγκέφαλο Master, δηλ. με μία
πλευρά κυλίνδρων (μισή απόδοση)

3765

CAMD-FFR1 Timeout
Διαταραχή στην επικοινωνία Master-Slave (κινητήρας V). Βλάβη λήψης CAN Master/Slave-Decoder
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, καμία αντίδραση

3766

CAMD-FFR2 Timeout
Διαταραχή στην επικοινωνία Master-Slave (κινητήρας V). Βλάβη λήψης CAN Master/Slave-Decoder
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, καμία αντίδραση

3767

CAMD-FFR3 Timeout
Διαταραχή στην επικοινωνία Master-Slave (κινητήρας V). Βλάβη λήψης CAN Master/Slave-Decoder
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, καμία αντίδραση
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3768

Προετοιμασία εκκίνησης CAMD
Διαταραχή στην επικοινωνία Master-Slave (κινητήρας V). Βλάβη λήψης CAN Master/Slave-Decoder
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, καμία αντίδραση

3769

Timeout θέσης μηνύματος CAMD-LIMIT
Διαταραχή στην επικοινωνία Master-Slave (κινητήρας V). Βλάβη λήψης CAN Master/Slave-Decoder
Αντίδραση συστήματος: Ο εγκέφαλος Slave διακόπτει την ποσότητα ψεκασμού, ώσπου να
αποκατασταθεί η επικοινωνία, ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τον εγκέφαλο Master, δηλ. με μία
πλευρά κυλίνδρων (μισή απόδοση)

3771

Βλάβη CAN Master/Slave στον συνεργαζόμενο εγκέφαλο
Βλάβη Master ή Slave κατά τη λήψη από FFR-CAN
Αντίδραση συστήματος: Ο συνεργαζόμενος εγκέφαλος στέλνει μηνύματα από το CAN Master/Slave

3772

Επιτήρηση ακρ. 15 Master/Slave
Επιτήρηση, αν το Master και το Slave αναγνωρίζουν ανάφλεξη ON
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά

3773

Βλάβη εναλλαγής τύπων λειτουργίας Master/Slave
Επιτήρηση του τύπου λειτουργίας μεταξύ Master και Slave
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά

3775

Επιτήρηση πίεσης Rail
Επιτήρηση για πολύ υψηλή (1) ή πολύ χαμηλή (2) πίεση Rail
Αντίδραση συστήματος: (1) Η βαλβίδα περιορισμού πίεσης αναγκάζεται να ανοίξει. (2) Ο κινητήρας
μπορεί να σβήσει εξαιτίας έλλειψης πίεσης Rail.
Περιορισμός: D08: 2000 σ.α.λ., 100 mg/διαδρομή, D20: 130-150 mg/διαδρομή, D26 180 mg/διαδρομή

3776

Θετική διαφορά ρύθμισης
Πολύ χαμηλή πίεση Rail και δεν μπορεί να ρυθμιστεί
Αντίδραση συστήματος: Προβλήματα στην τροφοδοσία καυσίμου, ο κινητήρας μπορεί να σβήσει.
Περιορισμός: 80 MPa, D08: 100 mg/διαδρομή, D20: 150 mg/διαδρομή, D26: 180 mg/διαδρομή

3777

Αρνητική διαφορά ρύθμισης
Πολύ υψηλή πίεση Rail και δεν μπορεί να ρυθμιστεί
Αντίδραση συστήματος: Προβλήματα στην επιστροφή καυσίμου, η βαλβίδα περιορισμού πίεσης μπορεί
να ανοίξει

3778

Πίεση Rail: Διαρροή υπό συνθήκες ώσης
Επιτήρηση για στεγανότητα των υδραυλικών υψηλής πίεσης κατά την ώση
Αντίδραση συστήματος:
Προβλήματα στην επιστροφή καυσίμου, η βαλβίδα περιορισμού πίεσης μπορεί να ανοίξει (Bosch).
Περιορισμός: 80 MPa, D08: 100 mg/διαδρομή, D20: 130-150 mg/διαδρομή, D26: 180 mg/διαδρομή

3779

Πίεση Rail: Διαρροές εξαιτίας αντιστάθμισης ποσοτήτων
Επιτήρηση για στεγανότητα των υδραυλικών υψηλής πίεσης
Αντίδραση συστήματος:
Πλευρά υψηλής πίεσης μη στεγανή, ο κινητήρας σβήνει, κακή απόδοση, κίνδυνος πυρκαγιάς (Bosch).
Περιορισμός: 80 MPa, D08: 100 mg/διαδρομή, D20: 130-150 mg/διαδρομή, D26: 180 mg/διαδρομή

3780

Πίεση Rail: Υψηλή έξοδος ρυθμιστή στο ρελαντί
Επιτήρηση ρυθμιστή πίεσης Rail στο ρελαντί
Αντίδραση συστήματος: Ο κινητήρας μπορεί να σβήσει εξαιτίας πολύ χαμηλής πίεσης Rail

3781

Βαλβίδα αποδόμησης πίεσης ανοιχτή (πολύ υψηλή πίεση)
Επιτήρηση για ανοιχτή βαλβίδα περιορισμού πίεσης
Αντίδραση συστήματος: Πίεση Rail 700 -800 bar, μείωση ροπής στρέψης κατά τη μείωση αριθμού
στροφών σε D08 στις 1500 σ.α.λ., 70 mg/διαδρομή, D28 180 mg/διαδρομή.
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3782

Πίεση τροφοδοσίας καυσίμου Dynamik
Επιτήρηση διακυμάνσεων στην πίεση τροφοδοσίας
Αντίδραση συστήματος: Πιθανώς αέρας στο σύστημα

3783

FFR2: Βλάβη Bit Nord-επιτάχυνση προδιαγραφής
Αντίδραση συστήματος:

3784

Σφάλμα Bit Smoke-ID

3785

Πίεση διαφοράς καυσαερίων πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή
Πίεση διαφοράς καυσαερίων πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή
Αντίδραση συστήματος: Πολύ υψηλή τιμή: Καθαρισμός του φίλτρου,
Πολύ χαμηλή τιμή: Δεν υπάρχει ή καμένο φίλτρο σωματιδίων/καταλύτης PM.

3786

Όρια θερμοκρασίας φίλτρου σωματιδίων
Θερμοκρασία φίλτρου κατά την αναγκαστική αναζωογόνηση πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή
Αντίδραση συστήματος: Πολύ υψηλή: Μείωση απόδοσης. Πολύ χαμηλή: Καμία

3787

Καμία αναζωογόνηση φίλτρου σωματιδίων
Αποτυχία αναγκαστικής αναζωογόνησης
Αντίδραση συστήματος: Π.χ. ακαθαρσίες του φίλτρου με μη αναζωογονήσιμο λάδι

3789

Αισθητήρας πίεσης διαφοράς καυσαερίων
Επιτήρηση των ορίων τάσης και του μπλοκαρίσματος AD
Αντίδραση συστήματος: Προδιαγραφή μιας εναλλακτικής τιμής

3790

Εγκυρότητα πίεσης διαφοράς καυσαερίων
Ο αισθητήρας έχει βλάβη, όταν με αριθμό στροφών = 0, η πίεση καυσαερίων βρίσκεται πάνω
από το καθορισμένο όριο ή η διαφορά πίεσης σε δύο αριθμούς στροφών είναι κάτω από το
καθορισμένο όριο.

3792

Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων μπροστά από το φίλτρο σωματιδίων
Επιτήρηση των ορίων τάσης και του μπλοκαρίσματος AD
Αντίδραση συστήματος: Προδιαγραφή μιας εναλλακτικής τιμής

3793

Θερμοκρασία καυσαερίων μετά το φίλτρο σωματιδίων
Επιτήρηση για χαλαρές επαφές και εγκυρότητα της ταχύτητας μεταβολής της θερμοκρασίας
καυσαερίων, πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία
Αντίδραση συστήματος/παρατήρηση:

3794

Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων μετά το φίλτρο σωματιδίων
Επιτήρηση των ορίων τάσης και του μπλοκαρίσματος AD

3795

Πεταλούδα AGR
Η θέση προδιαγραφής και η πραγματική θέση του κλαπέτου δεν συμφωνούν (δεν τοποθετείται
στο D08)

3796

Τελική φάση Highside επανακυκλοφορίας καυσαερίων 2
Επιτήρηση της τελικής βαθμίδας για βραχυκύκλωμα με τη γείωση ή με +Ubat, διακοπή καλωδίου

3797

Τελική φάση Highside αισθητήρα Λάμδα
Επιτήρηση της τελικής βαθμίδας για βραχυκύκλωμα με τη γείωση ή με +Ubat, διακοπή καλωδίου

3798

Τελική βαθμίδα λυχνίας OBD (MIL)
Δεν είναι δυνατή καμία διάγνωση
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3799

Τελική φάση Highside Reserve 01

3800

Τελική φάση Highside Reserve 02

3801

Τελική φάση Highside Reserve 03

3802

Τελική βαθμίδα Highside βαλβίδας φραγής πεπιεσμένου αέρα
Επιτήρηση της τελικής βαθμίδας για βραχυκύκλωμα με τη γείωση ή με +Ubat, διακοπή καλωδίου

3803

Βλάβη αποστολής CAN1 (FFR/EDC-CAN)
Βλάβη αποστολής CAN κινητήρα (ενδεχομένως εξαιτίας φόρτου του διαύλου)
Αντίδραση συστήματος: Μη διαθέσιμες πληροφορίες μηνύματος EDC1 ή EDC2 ή EDC3 στο FFR

3804

Βλάβη Timeout CAN1 (FFR/EDC-CAN)
Δεν είναι δυνατή η λήψη των μηνυμάτων FFR1, FFR2, FFR3 ή Time/Date από το FFR
Αντίδραση συστήματος: Οι προδιαγραφές FFR δεν εφαρμόζονται σωστά

3805

Βλάβη αποστολής CAN2 (Master/Slave-CAN)
Διαταραχή στην επικοινωνία Master-Slave (κινητήρας V). Βλάβη λήψης, αποκωδικοποιητής CAN
Master/Slave. Από 51.25803.1015 για κινητήρες εν σειρά: Διαταραχή επικοινωνίας για πρίζα OBD.
Αντίδραση συστήματος: Ο εγκέφαλος Slave διακόπτει την ποσότητα ψεκασμού, ώσπου να
αποκατασταθεί η επικοινωνία, ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τον εγκέφαλο Master, δηλ. με μία
πλευρά κυλίνδρων (μισή απόδοση)

3806

Βλάβη Timeout CAN2 (Master/Slave-CAN)
Διαταραχή στην επικοινωνία Master-Slave (κινητήρας V). Βλάβη λήψης, αποκωδικοποιητής CAN
Master/Slave. Από 51.25803-1015 για κινητήρες εν σειρά: Διαταραχή επικοινωνίας για πρίζα OBD.
Αντίδραση συστήματος: Ο εγκέφαλος Slave διακόπτει την ποσότητα ψεκασμού, ώσπου να
αποκατασταθεί η επικοινωνία, ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί με τον εγκέφαλο Master, δηλ. με μία
πλευρά κυλίνδρων (P/2)

3807

Βλάβη FFR1 (FFR/EDC-CAN)
Το FFR στέλνει στο FFR1 μη έγκυρη τιμή

3808

Βλάβη FFR2 (FFR/EDC-CAN)
Το FFR στέλνει στο FFR2 μη έγκυρη τιμή

3809

Βλάβη FFR3 (FFR/EDC-CAN)
Το FFR στέλνει στο FFR3 μη έγκυρη τιμή

3810

Βλάβη Time/Date
Το FFR στέλνει μη έγκυρη αριθμητική τιμή
Αντίδραση συστήματος: Χρόνος μη διαθέσιμος

3811

Εγκυρότητα θερμοκρασίας καυσαερίων
Επιτήρηση με "Ανάφλεξη ενεργή" για μετατόπιση αισθητήρα, αν η θερμοκρασία καυσαερίων με
ακινητοποιημένο κινητήρα έχει πέσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος (1,2). Επιτήρηση στη λειτουργία,
αν είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας στην εξάτμιση. (Βλάβη, αν με χαμηλό φορτίο υπάρχει πολύ μεγάλη
θερμοκρασία (3) ή με πολύ υψηλό φορτίο πολύ χαμηλή θερμοκρασία (8)

3812

Εγκυρότητα θερμοκρασίας καυσαερίων μετά από επεξεργασία καυσαερίων
Επιτήρηση με "Ανάφλεξη ενεργή" για μετατόπιση αισθητήρα, αν ο αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων
με ακινητοποιημένο κινητήρα έχει πέσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος (1,2). Επιτήρηση στη λειτουργία,
αν είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας στην εξάτμιση. Βλάβη, αν με χαμηλό φορτίο υπάρχει πολύ υψηλή
θερμοκρασία (8)

3813

Παρακολούθηση μίζας
Διάρκεια εκκίνησης πολύ μεγάλη, διαγραφή μνήμης βλαβών, ενώ αν αυτό δεν αρκεί: αποσύνδεση και
επανασύνδεση μπαταρίας.
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3814

Αναγνώριση της διάρκειας απενεργοποίησης εγκεφάλων

3815

Πίεση επιστροφής καυσαερίων

3816

Αισθητήρας πίεσης επιστροφής καυσαερίων

3817

Παραμένουσα απόκλιση ρύθμισης πίεσης επιστροφής καυσαερίων

3818

Εγκυρότητα πίεσης επιστροφής καυσαερίων

3819

Μονάδα CAN 3 (Pin 2.25 – 2.32. Από 51.25803.1015 για κινητήρες εν σειρά: Pin 1.27 – 1.45)
Απενεργοποιημένος δίαυλος της μονάδας CAN 3

3820

Επιτήρηση Byte CAN 1 (θερμοκρασία λαδιού, περιβάλλοντος και αέρα)

3821

Επιτήρηση Byte CAN 3
(Θερμοκρασία καυσαερίων, στάθμη AdBlue και θερμοκρασία AdBlue) (Pin 2.25 - 2.32.
Από 51.25803.1015 για κινητήρες εν σειρά: Pin 1.27 – 1.45)

3822

Βλάβη Timeout CAN 3 (CAN καυσαερίων)
(Pin 2.25 – 2.32. Από 51.25803.1015 για κινητήρες εν σειρά: Pin 1.27 – 1.45)

3823

Ελαττωματική ανάφλεξη σε πολλούς κυλίνδρους

3824

Κατάσταση ελαττωματικής ανάφλεξης Master
Στους 8, 10 και 12-κύλινδρους κινητήρες = Κύλινδρος 1

3825

Κατάσταση ελαττωματικής ανάφλεξης Master
8-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 2, 10-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 5, 12-κύλινδρος κινητήρας:
κύλινδρος 5

3826

Κατάσταση ελαττωματικής ανάφλεξης Master
8-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 3, 10-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 2, 12-κύλινδρος κινητήρας:
κύλινδρος 3

3827

Κατάσταση ελαττωματικής ανάφλεξης Master
8-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 4, 10-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 3, 12-κύλινδρος κινητήρας:
κύλινδρος 6

3828

Κατάσταση ελαττωματικής ανάφλεξης Master
10-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 4, 12-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 2

3829

Κατάσταση ελαττωματικής ανάφλεξης Master
12-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 4

3830

Κατάσταση ελαττωματικής ανάφλεξης Stand alone/Slave

3831

4-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 1, 6-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 1, 8-κύλινδρος κινητήρας:
κύλινδρος 5,
10-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 6, 12-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 12
Κατάσταση ελαττωματικής ανάφλεξης Stand alone/Slave
4-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 3, 6-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 5, Slave 8-κύλινδρος κινητήρας:
κύλινδρος 7, 10-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 10, 12-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 8

3833

Κατάσταση ελαττωματικής ανάφλεξης Stand alone/Slave
4-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 2, 6-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 6, 8-κύλινδρος κινητήρας:
κύλινδρος 8, 10-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 8, 12-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 7
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3834

Κατάσταση ελαττωματικής ανάφλεξης Stand alone/Slave
6-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 2, Slave 10-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 9,
12-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 11

3835

Κατάσταση ελαττωματικής ανάφλεξης Stand alone/Slave

3836

6-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 4, Slave 12-κύλινδρος κινητήρας: κύλινδρος 9
Καταγραφή αισθητήρα Λάμδα

3837

Καταγραφή αισθητήρα Λάμδα

3838

Φυσική εσωτερική αντίσταση αισθητήρα Λάμδα

3839

Εσωτερική αντίσταση αισθητήρα Λάμδα

3840

Αισθητήρας θερμοκρασίας λαδιού

3841

Αισθητήρας πίεσης ψυκτικού μέσου

3842

Εγκυρότητα πίεσης ψυκτικού μέσου

3843

Εγκυρότητα θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου
Επιτήρηση με "Ανάφλεξη ενεργή" για μετατόπιση αισθητήρα, αν ο αισθητήρας με
ακινητοποιημένο κινητήρα έχει πέσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος (1,2). Επιτήρηση στη
λειτουργία, αν είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας. Βλάβη, αν με χαμηλό φορτίο υπάρχει πολύ
υψηλή θερμοκρασία (3) ή με πολύ υψηλό φορτίο πολύ χαμηλή θερμοκρασία (8)

3844

Εγκυρότητα θερμοκρασίας μπροστά από την εισαγωγή κυλίνδρου (μετά από AGR)
Επιτήρηση με "Ανάφλεξη ενεργή" για μετατόπιση αισθητήρα, αν η θερμοκρασία μπροστά από
την εισαγωγή κυλίνδρου με ακινητοποιημένο κινητήρα έχει πέσει στη θερμοκρασία
περιβάλλοντος (1,2). Επιτήρηση στη λειτουργία, αν είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας. Η
θερμοκρασία δεν επιτρέπεται να αποκλίνει πολύ από την θερμοκρασία αέρα υπερπλήρωσης
μπροστά από τον κινητήρα (3)

3845

Εγκυρότητα θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος
Επιτήρηση με "Ανάφλεξη ενεργή" για μετατόπιση αισθητήρα, αν ο αισθητήρας θερμοκρασίας
αέρα περιβάλλοντος με ακινητοποιημένο κινητήρα έχει πέσει στη θερμοκρασία ψυκτικού μέσου
(1,2). Επιτήρηση στη λειτουργία, αν είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας. Η θερμοκρασία δεν
επιτρέπεται να αποκλίνει πολύ από την θερμοκρασία αέρα υπερπλήρωσης μπροστά από τον
κινητήρα (3)

3846

Διαμόρφωση παραμέτρων εγκεφάλων

3847

Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα υπερπλήρωσης μπροστά από τον κινητήρα
Επιτήρηση των ορίων τάσης και του μπλοκαρίσματος AD

3848

Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα περιβάλλοντος

3849

Καταλύτης SCR μη τοποθετημένος
Επιτήρηση στη λειτουργία, αν ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος στην εξάτμιση (δεν είναι
τοποθετημένος, αν με υψηλό φορτίο
μετριέται πολύ χαμηλή θερμοκρασία).
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3850

Απόκλιση θέσης με κλειστό AGR

3851

Αισθητήρας θέσης κλαπέτου επανακυκλοφορίας καυσαερίων
Επιτήρηση των ορίων τάσης και του μπλοκαρίσματος AD

3852

Εγκυρότητα του AGR μέσω θερμοκρασίας

3853

Παραμένουσα απόκλιση ρύθμισης του AGR με ρύθμιση θέσης

3854

Εσωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας 2 στο EDC

3855

Σύστημα αισθητήρα Λάμδα

3856

Καλιμπράρισμα αισθητήρα Λάμδα

3857

Επικοινωνία SPI του αισθητήρα Λάμδα

3858

Θερμοκρασία αισθητήρα Λάμδα

3859

Βαθμονόμηση θερμοκρασίας αισθητήρα Λάμδα

3860

Ταχύτητα τροχού τουρμπίνας ATL

3861

Αισθητήρας ταχύτητας τροχού τουρμπίνας ATL

3863

Επιτήρηση παροχής ισχύος

3864

Επιτήρηση του ψεκασμού P1

Επιτήρηση των ορίων τάσης και του μπλοκαρίσματος AD

Η τάση μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για την εκτέλεση προ-ψεκασμού
Αντίδραση συστήματος: Ο πρώτος προ-ψεκασμός P1 δεν εκτελείται
3865

Επιτήρηση του ψεκασμού P2
Η τάση μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για την εκτέλεση του δεύτερου προ-ψεκασμού
Αντίδραση συστήματος: Ο δεύτερος προ-ψεκασμός P2 δεν εκτελείται

3866

Επιτήρηση του ψεκασμού M2
Η τάση μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για την εκτέλεση του δεύτερου κύριου ψεκασμού
Αντίδραση συστήματος: Ο δεύτερος κύριος ψεκασμός M2 δεν εκτελείται

3867

Επιτήρηση του ψεκασμού PO
Η τάση μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για την εκτέλεση μετα-ψεκασμού
Αντίδραση συστήματος: Ο μετα-ψεκασμός P0 δεν εκτελείται

3868

Εγκυρότητα θερμοκρασίας αέρα υπερπλήρωσης μετά από ψυγείο
Επιτήρηση με "Ανάφλεξη ενεργή" για μετατόπιση αισθητήρα, αν η θερμοκρασία αέρα
υπερπλήρωσης με ακινητοποιημένο κινητήρα έχει πέσει στη θερμοκρασία ψυκτικού μέσου
(1,2). Επιτήρηση στη λειτουργία, αν είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας. (2 διαφορετικές πιέσεις
υπερπλήρωσης πρέπει να αποδίδουν 2 διαφορετικές θερμοκρασίες (3))
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3869

Εγκυρότητα θερμοκρασίας λαδιού
Επιτήρηση με "Ανάφλεξη ενεργή" για μετατόπιση αισθητήρα, αν η θερμοκρασία λαδιού με
ακινητοποιημένο κινητήρα έχει πέσει στη θερμοκρασία ψυκτικού μέσου

3870

Εγκυρότητα θερμοκρασίας καυσίμου
Επιτήρηση με "Ανάφλεξη ενεργή" για μετατόπιση αισθητήρα, αν η θερμοκρασία καυσίμου με
ακινητοποιημένο κινητήρα έχει πέσει στη θερμοκρασία ψυκτικού μέσου

3871

Εγκυρότητα εσωτερικής θερμοκρασίας EDC
Επιτήρηση με "Ανάφλεξη ενεργή" για μετατόπιση αισθητήρα, αν η "Εσωτερική θερμοκρασία
EDC" με ακινητοποιημένο κινητήρα έχει πέσει στη θερμοκρασία ψυκτικού μέσου

3872

Εγκυρότητα θερμοκρασίας γωνίας ψύξης
Επιτήρηση με "Ανάφλεξη ενεργή" για μετατόπιση αισθητήρα, αν η θερμοκρασία γωνίας ψύξης
με ακινητοποιημένο κινητήρα έχει πέσει στη θερμοκρασία ψυκτικού μέσου

3873

Επιτήρηση Recovery
Ο εγκέφαλος EDC ήταν σε αδιευκρίνιστη κατάσταση. Πραγματοποιήθηκε Reset.

3874

Τιμή διόρθωσης ποσοτήτων πολύ μεγάλη: Τμήμα 0
Το μπεκ είναι ακάθαρτο ή έχει διαρροή.

3875

Τιμή διόρθωσης ποσοτήτων πολύ μεγάλη: Τμήμα 1
Το μπεκ είναι ακάθαρτο ή έχει διαρροή.

3876

Τιμή διόρθωσης ποσοτήτων πολύ μεγάλη: Τμήμα 2
Το μπεκ είναι ακάθαρτο ή έχει διαρροή.

3877

Τιμή διόρθωσης ποσοτήτων πολύ μεγάλη: Τμήμα 3
Το μπεκ είναι ακάθαρτο ή έχει διαρροή.

3878

Τιμή διόρθωσης ποσοτήτων πολύ μεγάλη: Τμήμα 4
Το μπεκ είναι ακάθαρτο ή έχει διαρροή.

3879

Τιμή διόρθωσης ποσοτήτων πολύ μεγάλη: Τμήμα 5
Το μπεκ είναι ακάθαρτο ή έχει διαρροή.

3880

Τελική βαθμίδα 12V για LIN, BSS

3919

Κατάσταση βλάβης της θέρμανσης του αισθητήρα NOx

3920

Κατάσταση βλάβης της συγκέντρωσης NOx

3921

Κατάσταση βλάβης της συγκέντρωσης O2

3923

Θερμοκρασία ψυκτικού μέσου 2

3925

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου 2

3926

Επιτήρηση καμπύλης RDS

3927

Αναγνώριση μη τοποθετημένου αισθητήρα Λάμδα
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3.34

3929

Επιτήρηση του AGR με Λάμδα (βλάβη MIL)

3930

Επιτήρηση του AGR με Λάμδα (βλάβη PR)

3931

Τελική βαθμίδα PWM19

3932

Τελική βαθμίδα PWM30
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MAN-CATS® II
Μενού επιλογής του MAN-cats® II

Monitoring θερμοκρασιών

Εάν κατηγοριοποιηθεί ένας αισθητήρας ως χαλασμένος, το πρόγραμμα συνεχίζει να
λειτουργεί με μια εναλλακτική τιμή. Αυτή η εναλλακτική τιμή δηλώνεται από το MANcats. Η ράβδος γίνεται κόκκινη.
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3.35

Monitoring πιέσεων

1. Εδώ εμφανίζεται ο κωδικός βλάβης, ο οποίος οδηγεί στον περιορισμό της
πίεσης Rail.
2. Εσωτερική τιμή του εγκεφάλου, η οποία δεν μπορεί να μετρηθεί σε κάποια
έξοδο. Όμως, αυτή η τιμή είναι πολύ χρήσιμο όταν πρόκειται για την
αξιολόγηση της ρύθμισης πίεσης Rail και της στεγανότητας συστήματος.
Κανονική τιμή με αριθμό στροφών ρελαντί: < 6 %

3.36
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Monitoring αριθμού στροφών κινητήρα

3. Προσοχή! Με χαλασμένο δότη αριθμού στροφών στροφαλοφόρου
εμφανίζεται η εναλλακτική τιμή από τον αριθμό στροφών εκκεντροφόρου.
4. Για την ανίχνευση βλαβών εδώ εμφανίζεται η ακριβής ένδειξη για τον δότη
αριθμού στροφών που είναι χαλασμένος.
5. Το SPN 3753 σημαίνει "Αισθητήρας αριθμού στροφών στροφαλοφόρου
(αισθητήρας αύξησης)".
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3.37

Monitoring τιμών κινητήρα

Η ποσότητα ψεκασμού υπολογίζεται από την διάρκεια ψεκασμού και την πίεση Rail.

6. Για την ανίχνευση βλαβών εδώ εμφανίζεται η ένδειξη του κωδικού ζημιάς, ο
οποίος είναι υπεύθυνος για τον περιορισμό της ποσότητας.

3.38
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Monitoring κυλίνδρων, ρύθμιση ομαλής λειτουργίας
Υπόδειξη: Η ρύθμιση ομαλής λειτουργίας (TRUP) δεν είναι ενεργή στο D08.
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ο σβηστός κινητήρας.

Βασικά στοιχεία της ρύθμισης ομαλής λειτουργίας
Με τη βοήθεια της ρύθμισης ομαλής λειτουργίας επιτυγχάνεται ομοιόμορφη
λειτουργία του κινητήρα και άνεση κίνησης.
Στους εξακύλινδρους κινητήρες, κάθε κύλινδρος επιταχύνει τον κινητήρα στον κύκλο
λειτουργίας του για 120°. Ο εγκέφαλος αξιολογεί τη λειτουργία του κινητήρα κάθε
120° και ενεργοποιεί τα μπεκ των "αργών" κυλίνδρων για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα και τα μπεκ των "γρήγορων" κυλίνδρων για μικρότερο χρονικό διάστημα.
Αυτές οι διαφορές διέγερσης παρουσιάζονται με γραφικά από το MAN-cats II με
διαφορετικά μήκη ράβδων.
Η διορθωμένη ποσότητα καυσίμου παρουσιάζει την απόκλιση από την ποσότητα
προδιαγραφής. Αυτές οι αποκλίσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την
ανίχνευση βλαβών.
Κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να προσεχθεί η σειρά ανάφλεξης:
1⇒5⇒3⇒6⇒2⇒4.
Η ποσότητα ψεκασμού υπολογίζεται από την διάρκεια ψεκασμού και την πίεση Rail.
Αν δεν ανοίγει ένα μπεκ, η υπολογισμένη και εμφανιζόμενη ποσότητα είναι
μεγαλύτερη από την πραγματική ποσότητα.
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Παρουσίαση οθόνης ενός κινητήρα D28 σε λειτουργία και κανονικών
αποκλίσεων μέσω της ρύθμισης ομαλής λειτουργίας στο ρελαντί:

Παρουσίαση οθόνης σε περίπτωση βλάβης

3.40
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Προσοχή:
Στους κωδικούς SPN 651 έως 656 και σε περίπτωση βραχυκυκλώματος στη
διαδρομή ρεύματος εγκεφάλου-μπεκ απενεργοποιούνται τα CRIN μιας πλευράς
κυλίνδρων και στη ρύθμιση ομαλής λειτουργίας μεταβαίνουν οι ράβδοι των
αντίστοιχων CRIN σε όμοιες αρνητικές τιμές.
Παράδειγμα μιας αξιολόγησης:
o Εάν ο κύλινδρος 2 έχει κακή απόδοση, αυξάνεται η ποσότητα διόρθωσης στο
μπεκ 2.
o Εάν ο κινητήρας συνεχίσει να λειτουργεί ακανόνιστα, αυξάνεται επίσης η
ποσότητα για το μπεκ 4.
o Ωστόσο, κατόπιν μειώνεται η ποσότητα για τους κυλίνδρους 1 και 5, ώστε να
μην περιστρέφεται πολύ γρήγορα ο κινητήρας.
Έτσι μπορεί να αναγνωριστεί μια ομάδα, στην οποία δύο μπεκ εμφανίζουν μεγάλη
ποσότητα (+) και ένα μπεκ, ενδεχομένως και δύο, να εμφανίζει μικρή ποσότητα (-).
Σε αυτήν την ομάδα + + - -, ο πρώτος κύλινδρος είναι αυτός με την κακή απόδοση.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι χαλασμένο το μπεκ του 2ου κυλίνδρου!
Αυτό σημαίνει μόνο, ότι σε αυτό το παράδειγμα είναι ο δεύτερος κύλινδρος αυτός
που έχει τη χειρότερη απόδοση ισχύος. Για να μπορεί να διαπιστωθεί η βλάβη που
υπάρχει, απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι, επειδή για την κακή απόδοση μπορεί η
αιτία να είναι η έλλειψη καυσίμου ή η κακή συμπίεση. Γι' αυτό πρέπει να
εκτελεστούν έλεγχοι συμπίεσης και αύξησης αριθμού στροφών!
Η ποσότητα ψεκασμού υπολογίζεται από την διάρκεια ψεκασμού και την πίεση
Rail.
Αν δεν ανοίγει ένα μπεκ, η υπολογισμένη και εμφανιζόμενη ποσότητα είναι
μεγαλύτερη από την πραγματική ποσότητα.
Σημαντική οδηγία για την αντικατάσταση μπεκ:
Κατά την αντικατάσταση πρέπει να προσέχετε να τοποθετούνται οπωσδήποτε μπεκ
με τον ίδιο αριθμό Bosch. Προς το παρόν υπάρχουν δύο τύποι μπεκ. Δεν είναι
δυνατή η αντικατάσταση "παλιών" μπεκ με "καινούργια"! Να μην
συνδυάζονται!
Εάν είναι απαραίτητο να γίνει μετατροπή του εξοπλισμού σε μπεκ νέου
κατασκευαστικού τύπου, τότε πρέπει να αντικατασταθεί το σύστημα Rail και να
προγραμματιστεί ο εγκέφαλος.
Βλέπε SI 132400 από 18.11.2003
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Σύνοψη των επιδράσεων σε περίπτωση βλάβης:
Ένδειξη

Πιθανή αιτία

Πιθανή αποκατάσταση

Η ποσότητα ψεκασμού

Ο προηγούμενος

Έλεγχος του μπεκ του προηγούμενου

μειώνεται,

κύλινδρος έχει

κυλίνδρου, εκτέλεση τεστ αύξησης

-5 mg/διαδρομή

μεγαλύτερη απόδοση

αριθμού στροφών με το MAN-cats II

Μεγάλη διάρκεια

Εκτέλεση τεστ αύξησης αριθμού

ψεκασμού από μπεκ που

στροφών με το MAN-cats II,

δεν κλείνει καλά

αντικατάσταση μπεκ μετά την
διαπίστωση της βλάβης

Το μπεκ δεν κλείνει ή δεν

Αποσυνδέστε ηλεκτρικά το μπεκ,

κλείνει καλά ανάμεσα

προσέξετε για αλλαγή του ήχου και

στον προ-ψεκασμό και

αντικαταστήστε το μετά τη διαπίστωση

στον κύριο ψεκασμό, ο

της ζημιάς

κινητήρας κάνει
κρουστική
καύση/σκορτσάρει

Ένδειξη

Πιθανή αιτία

Πιθανή αποκατάσταση

Η ποσότητα ψεκασμού

Ο προηγούμενος

Ελέγξτε το μπεκ του προηγούμενου

αυξάνεται

κύλινδρος έχει μικρή

κυλίνδρου, κάντε ένα τεστ αύξησης

+ 5 mg/διαδρομή

απόδοση

αριθμού στροφών με το MAN-cats II,
εκτελέστε ηλεκτρική ενεργοποίηση και
αντικαταστήστε το μπεκ μετά τη
διαπίστωση της βλάβης

Το μπεκ δεν ανοίγει

Ελέγξτε το μπεκ, κάντε ένα τεστ
αύξησης αριθμού στροφών με το
MAN-cats II, εκτελέστε ηλεκτρική
διέγερση και αντικαταστήστε το μπεκ
μετά τη διαπίστωση της βλάβης

Το μπεκ δεν διεγείρεται,

Ελέγξτε την καλωδίωση για διακοπή

ενδεχομένως διακοπή

και κακή σύνδεση και εκτελέστε τεστ

καλωδίου

αύξησης αριθμού στροφών με το
MAN-cats II
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Ο κύλινδρος έχει κακή

Ελέγξτε τη συμπίεση,

απόδοση εξαιτίας κακής

εκτελέστε έλεγχο συμπίεσης με το

συμπίεσης

MAN-cats II
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Monitoring κατάστασης των μπεκ
Εάν με "Monitoring κυλίνδρων" διαπιστωθεί μεγάλη απόκλιση, πρέπει να ελέγχεται
στην "κατάσταση των μπεκ", αν υπάρχει ηλεκτρική βλάβη. Σε περίπτωση βλάβης
δηλώνεται στην αντίστοιχη σειρά ο εκάστοτε κύλινδρος.

7. Εδώ εμφανίζεται ο κύλινδρος με την ηλεκτρική βλάβη.
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Monitoring πληροφοριών κατάστασης

8. Ένδειξη των ωρών λειτουργίας του εγκεφάλου EDC7, συμπεριλαμβανομένων
των χρόνων λειτουργίας κινητήρα και της διάρκειας "Ανάφλεξη ενεργή".
9. Ένδειξη των ωρών λειτουργίας κινητήρα.
10. Πλήθος των κανονικών διαδικασιών εκκίνησης.
11. Πλήθος των διαδικασιών εκκίνησης ανάγκης.
Διαδικασία εκκίνησης ανάγκης:
Διαδικασία εκκίνησης με επιλεγμένη ταχύτητα και μη πατημένο συμπλέκτη.
Δυνατότητα και με το TipMatic.
Διαδικασία:
•

Ανάφλεξη ενεργή

•

Πατήστε τον διακόπτη εκκίνησης και κρατήστε τον πατημένο για 10
δευτερόλεπτα.

•

Πατήστε το γκάζι μέχρι τέρμα

Προσοχή! Κίνδυνος ατυχήματος!
Ο κινητήρας εκκινείται παρά την επιλεγμένη ταχύτητα!
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Monitoring προδιαγραφών και μηνυμάτων του FFR

Ελεύθερα καθοριζόμενο Monitoring
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Έλεγχος συμπίεσης
Διαδικασία:
•

Μπαταρία 100 % φορτισμένη

•

Κινητήρας σε θερμοκρασία λειτουργίας > 75 °C

•

Ζεστάνετε το όχημα με πορεία και όχι εν στάσει

•

Ακολουθήστε γρήγορα την οδηγία του MAN-cats II (διαφορετικά καμία
αξιολόγηση)

Στον έλεγχο συμπίεσης περιστρέφεται ο κινητήρας από τη μίζα.
Ο εγκέφαλος δεν επιτρέπει τον ψεκασμό (ο κινητήρας δεν εκκινείται) και μετράει σε
κάθε κύλινδρο την δύναμη μπλοκαρίσματος της μίζας κατά τη φάση συμπίεσης.
Σε αυτήν τη διαδικασία, η μίζα πρέπει να ενεργοποιείται μέσω της κλειδαριάς
ανάφλεξης για τόσο χρονικό διάστημα, ώσπου ο εγκέφαλος να μετρήσει τους
αριθμούς στροφών στο ΚΝΣ και λίγο πριν από το ΑΝΣ για όλους τους κυλίνδρους.
Μια δυνατή πέδηση, δηλ. ένας μικρός αριθμός στροφών πριν από το ΑΝΣ,
υποδεικνύει μια σχετικά καλή συμπίεση.
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A

Κάτω αριθμός στροφών (σ.α.λ.), μέτρηση στη φάση συμπίεσης περ. 8°
μπροστά έως 8° μετά το ΑΝΣ (μέγιστη διαφορά ± 2 σ.α.λ. μεταξύ των
μεμονωμένων κυλίνδρων)

B

Επάνω αριθμός στροφών (σ.α.λ.), μέτρηση στις περ. 70° μπροστά από το
ΑΝΣ (μέγιστη διαφορά ± 2 σ.α.λ. μεταξύ των κυλίνδρων)

C

Διαφορά (σ.α.λ.), μέγιστη διαφορά 5 σ.α.λ. μεταξύ των μεμονωμένων κυλίνδρων

Εκτίμηση της αξιολόγησης:
Ασαφές έως +- 5 (π.χ. ρύθμιση βαλβίδων),
Ελαττωματικό: Διαφορά μεγαλύτερη από 5 (ζημιές βαλβίδων, ζημιές
ελατηρίων εμβόλων κ.λπ.). Σε περίπτωση ζημιάς κυλίνδρου είναι δυνατό οι
τιμές των άλλων κυλίνδρων να έχουν μεγαλύτερη διασπορά
Υπόδειξη:
Ένα όχημα με προβλήματα εκκίνησης. Ο χρόνος εκκίνησης κάτω από διάφορες
περιφερικές συνθήκες ήταν πάντα περ. 5 δευτερόλεπτα. Καμία καταχώρηση βλάβης
στην διαγνωστική μνήμη. Το μόνο που εμφανιζόταν ήταν στον έλεγχο συμπίεσης ότι
σε 2 κυλίνδρους όλες οι τιμές ήταν 0.
Για την αποκατάσταση ανατρέξτε στο πρόγραμμα ανίχνευσης βλαβών SPN 3752.
Μετά το τέλος του ελέγχου συμπίεσης απενεργοποιήστε οπωσδήποτε την
ανάφλεξη!
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Παράδειγμα αξιολόγησης ελέγχου συμπίεσης
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Τεστ αύξησης αριθμού στροφών
Για να διαπιστώσετε αν όλοι οι κύλινδροι έχουν την ίδια απόδοση, μετριέται σε
ένα τεστ αύξησης αριθμού στροφών ο αριθμός στροφών που μπορεί να επιτύχει ο
κινητήρας με μια καθορισμένη ποσότητα ψεκασμού εντός καθορισμένου χρονικού
διαστήματος.
Στο πρώτο τεστ αύξησης αριθμού στροφών ενεργοποιούνται όλα τα μπεκ και
προσδιορίζεται ο αριθμός στροφών που επιτεύχθηκε. Μετά τη δεύτερη αύξηση
αριθμού στροφών επιταχύνεται ξανά ο κινητήρας, αλλά απενεργοποιείται διαδοχικά
από ένα μπεκ βάσει της σειράς ανάφλεξης.
Εάν παρά το απενεργοποιημένο μπεκ επιτύχει ο κινητήρας σχεδόν τον ίδιο αριθμό
στροφών με την πρώτη αύξηση αριθμού στροφών, τότε αυτός ο κύλινδρος δεν
λειτουργεί καλά κατά την λειτουργία του κινητήρα και έχει κακή απόδοση.
Διαδικασία και προϋποθέσεις:
• Κινητήρας σε θερμοκρασία λειτουργίας > 75 °C, ζέσταμα του οχήματος
με πορεία και όχι εν στάσει
• Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών πρέπει να εκτελείται πάντα
τουλάχιστον δύο φορές. Είναι σημαντικό να μην είναι ενεργοποιημένοι
πρόσθετοι καταναλωτές, όπως συμπιεστές ή βεντιλατέρ, οι οποίοι κατά
το δεύτερο τεστ είναι ενδεχομένως απενεργοποιημένοι και αλλοιώνουν
το αποτέλεσμα.
• Μετά την ολοκλήρωση του τεστ αύξησης αριθμού στροφών
απενεργοποιήστε οπωσδήποτε την ανάφλεξη, επειδή διαφορετικά δεν
ενεργοποιείται η ρύθμιση ομαλής λειτουργίας.
Παρουσίαση οθόνης μετά το τεστ αύξησης αριθμού στροφών, κινητήρας εντάξει.
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Παρουσίαση οθόνης μετά το τεστ αύξησης αριθμού στροφών, βλάβη στον 3ο
κύλινδρο

Εάν παρά το απενεργοποιημένο μπεκ 3 επιτύχει ο κινητήρας σχεδόν τον ίδιο αριθμό
στροφών με την πρώτη αύξηση αριθμού στροφών, τότε αυτός ο κύλινδρος δεν
λειτουργεί καλά κατά την λειτουργία του κινητήρα.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι χαλασμένο το μπεκ σε αυτόν τον κύλινδρο!
Διαπιστώνεται απλώς ότι ο αντίστοιχος κύλινδρος έχει μικρή απόδοση. Συνεπώς
πρέπει να ελεγχθεί επίσης το μηχανικό σύστημα του κινητήρα: Τζόγος βαλβίδων,
συμπίεση κ.λπ.
Συνεπώς, το τεστ αύξησης αριθμού στροφών μπορεί να αξιολογηθεί μόνο σε
συνδυασμό με τον έλεγχο συμπίεσης. Το τεστ αύξησης αριθμού στροφών συγκρίνει
μόνο τους κυλίνδρους μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα πρέπει να προσαρμόζεται επίσης
στις ποσότητες διόρθωσης.
Υπόδειξη:
Είναι σημαντικό να μην είναι ενεργοποιημένοι πρόσθετοι καταναλωτές, όπως
συμπιεστές ή βεντιλατέρ, οι οποίοι κατά το δεύτερο τεστ είναι ενδεχομένως
απενεργοποιημένοι και αλλοιώνουν το αποτέλεσμα.
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Αξιολόγηση τεστ αύξησης αριθμού στροφών
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ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ EDC7 COMMON-RAIL
Βασικά θέματα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
ΠΡΙΝ ! από εργασίες στο σύστημα CR να ασφαλίζετε πάντα την μνήμη
βλαβών, ακόμα και όταν πιστεύετε ότι δεν είναι αναγκαίο, επειδή μπορούν να
προκύψουν αρνήσεις παροχής εγγύησης αν λείπει η μνήμη βλαβών!
Ο αισθητήρας πίεσης Rail (RDS), η βαλβίδα περιορισμού πίεσης (DBV), η
δοσομετρική βαλβίδα ποσοτήτων (ονομάζεται και M-Prop ή μονάδα μετρήσεων) της
αντλίας υψηλής πίεσης και η αντλία με γρανάζια (αντλία παροχής) είναι διαθέσιμα ως
μεμονωμένα εξαρτήματα και επιτρέπεται επίσης να αντικαθίστανται μεμονωμένα.
Ανατρέξτε στο MANTIS.
Κατά την ανίχνευση βλαβών σε συστήματα EDC7 πρέπει να γίνεται κατά κανόνα
διαχωρισμός μεταξύ δύο τύπων βλαβών:
•

Βλάβες στο σύστημα καυσίμου στην πλευρά χαμηλής πίεσης ή στην πλευρά
υψηλής πίεσης.

•

Βλάβες στο ηλεκτρικό σύστημα.

Παράδειγμα:
Εάν δεν εκκινείται ένας κινητήρας EDC7, αν και ο κινητήρας περιστρέφεται από τη
μίζα, τότε δεν έχει νόημα η έλξη του οχήματος για την εκκίνηση του κινητήρα. Είναι
καλύτερο να συνδέσετε το MAN-cats II, να διαβάσετε τη μνήμη βλαβών και να
ελέγξετε με το "Monitoring", αν από τον εγκέφαλο του EDC αναγνωρίζονται σήματα
αριθμού στροφών και αν δημιουργείται πίεση Rail.
Ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:
•

Εάν λείπουν τα δύο σήματα αριθμού στροφών (στροφαλοφόρος/
εκκεντροφόρος), κανένας ψεκασμός καυσίμου

•

Με χαμηλή πίεση < 3 bar, καμία πίεση Rail

•

Με πίεση Rail <200 bar, καμία διέγερση των μπεκ

Επίσης ισχύει:
•

Χωρίς καύσιμο ("αναρρόφηση αέρα", ρεζερβουάρ άδειο) δεν υλοποιείται
ψεκασμός
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Κατάλογος ερωτήσεων σε περιπτώσεις προβλήματος
Ερωτήσεις και διαδικασίες που συνεισφέρουν τον περιορισμό της βλάβης:
Διαδικασίες:
•

Ασφάλιση της συνολικής μνήμης βλαβών όλων των εγκεφάλων του οχήματος

•

Εκτέλεση ακριβούς προσδιορισμού βλάβης με τη βοήθεια της λίστας SPN από το
Τ18

•

Διασφαλίζεται η τροφοδοσία καυσίμου? Πίεση στο κύκλωμα χαμηλής πίεσης
αντίστοιχη με τις προδιαγραφές? Βλέπε σχετικά Λίστα βημάτων ελέγχου
υδραυλικών συστημάτων

•

Εκτέλεση ενός ηλεκτρικού ελέγχου συστήματος: Ανατρέξτε στη Λίστα βημάτων
ελέγχου ηλεκτρικών συστημάτων T18.

•

Ελέγχθηκαν τα αποτελέσματα βάσει του Σχεδίου ανίχνευσης βλαβών
Common-Rail για συμπτώματα?

Κατάλογος πρόσθετων ερωτήσεων: Πότε παρουσιάζεται η βλάβη?
Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων στο Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών/Κεντρικό
υποκατάστημα πρέπει να μπορούν να απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις!
•

Τροφοδοτείται ο εγκέφαλος με τάση μπαταρίας?

•

Είναι δυνατή η διάγνωση MANCats?

Πότε παρουσιάζεται η βλάβη?
•

Κατά την εκκίνηση/σβήσιμο ή την κανονική λειτουργία του κινητήρα

•

Σε ποια περιοχή αριθμού στροφών

•

Σε ποια ταχύτητα ή διαδικασία αλλαγής ταχύτητας

•

Κατά το γκάζωμα ή την απότομη απομάκρυνση από το γκάζι

•

Το πρόβλημα παρουσιάζεται συνεχώς ή μόνο σποραδικά

•

Διάρκεια (περ. χιλιοστά του δευτερολέπτου, δευτερόλεπτα, λεπτά...)

•

Μόνο σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως κρύο/ζέστη/υγρασία

•

Σε ανηφόρες ή/και σε κατηφόρες

•

Κατάσταση φόρτωσης του οχήματος

•

Καύσιμο που χρησιμοποιείται (Diesel EN590, FAME, κηροζίνη κ.λπ.)

•

Στοιχεία σχετικά με: Θερμοκρασία λαδιού/θερμοκρασία νερού ψύξης/θερμοκρασία
αέρα υπερπλήρωσης

•

Σημειώθηκε αύξηση ή υπερβολική μείωση της στάθμης λαδιού

•

Συμπεριφορά του κινητήρα: Ρετάρισμα/ακανόνιστη
λειτουργία/σκορτσάρισμα/διακοπές, μαύρος καπνός, μπλε καπνός, λευκός καπνός
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•

Μηνύματα βλάβης στον πίνακα οργάνων

•

Υπάρχουν και άλλες βλάβες, οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με το πρόβλημα
(Astronik/TipMatic, KSM, EBS)

•

Σε περίπτωση μη εκκίνησης του κινητήρα, αν και περιστρέφεται η μίζα: Εκκινείται
ο κινητήρας όταν αποσυνδεθεί ηλεκτρικά το ZME από την αντλία υψηλής πίεσης?
Υπόδειξη: Το πολλαπλό άνοιγμα του DBV για ελέγχους οδηγεί αναγκαστικά στην
μείωση της πίεσης ανοίγματος. Το DBV πρέπει ενδεχομένως να αντικαθίσταται.

•

Έχει ζεσταθεί ο εγκέφαλος EDC7 >100 °C? Διαβάστε με το MANcats II την
μέγιστη θερμοκρασία.

•

Λάδι στο φις εγκεφάλου της πλεξούδας καλωδίων μπεκ? Ενδεχομένως ένδειξη
SPN 651 έως 656, βραχυκυκλώματα από λάδι κινητήρα.

•

Ελέγχθηκαν τα φις στον εγκέφαλο (βγαλμένα Pin, διευρυμένα κ.λπ.)

•

Διασφαλίζεται ότι ο αισθητήρας αριθμού στροφών εκκεντροφόρου και ο
αισθητήρας αριθμού στροφών στροφαλοφόρου μεταβιβάζουν σωστά
σήματα/υπάρχει σωστή πόλωση? Κατάσταση των μετωπικών επιφανειών
αισθητήρα, απόσταση τοποθέτησης 0,5 έως 1,5 mm.

•

Έλεγχος σημάτων αριθμού στροφών στο Monitoring. Υπόδειξη: Εάν λείπει το
σήμα αριθμού στροφών στροφαλοφόρου καμία αλλαγή της ένδειξης ράβδου στο
MAN-cats II. Προσέξτε τη μνήμη βλαβών.

•

Μηνύματα κατάστασης στο Monitoring αριθμού στροφών.
Κανονική κατάσταση: "Συγχρονισμός εκτελείται", "Καμία βλάβη", "Κανονική
κατάσταση".
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υψηλή αρχική τιμή
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αντικαταστήστε το DBV,

περίπτωση διαρροών
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πίεσης
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αντικαταστήστε
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5ο βήμα

αρχική τιμή του τε τον

διαπιστωθεί

ελέγχου 2

Εάν στο βήμα

4ο βήμα

Διαδικασία σε συγκεκριμένες καταχωρήσεις βλάβης EDC7

Κατά την έναρξη της ανίχνευσης βλαβών πρέπει να ασφαλίζετε πάντα τη μνήμη

βλαβών, όπως αναφέρθηκε ήδη, και να διαβάζετε την αντίστοιχη περιγραφή βλαβών

στο βιβλίο επισκευών EDC7 (T18, τρέχουσα έκδοση).
Συχνές βλάβες και οδηγίες αποκατάστασης
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*) Υπόδειξη: Η αντλία υψηλής πίεσης και το ZME ρυθμίζονται μεταξύ τους κατά την
κατασκευή. Γι' αυτό, σε αυτόν τον έλεγχο πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα ένα
ανταλλακτικό ZME. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το ZME μιας άλλης αντλίας υψηλής
πίεσης (για παράδειγμα, από άλλο όχημα).
Για να μπορεί να εκτελεστεί αυτός ο έλεγχος, είναι αναγκαίο να προμηθευτεί κάθε
συνεργείο ένα ανταλλακτικό ZME 51.12505-0024 και ….0027 ως εξάρτημα δοκιμών.
Περισσότερες εμπειρικές τιμές σχετικά με τη φθορά του ZME, οι οποίες όμως δεν
είναι ενδεικτικές από μόνες τους:
Σε οχήματα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν από 05/2004 τοποθετούνταν μια
μονάδα ZME με στρώμα ολίσθησης ανεπαρκούς αντοχής στη φθορά. Αυτές οι
μονάδες ZME ενδέχεται να πάψουν να λειτουργούν μετά από χιλιομετρική κάλυψη
που δεν υπερβαίνει τα 250.000 km.
Καταχώρηση βλάβης SPN190
Στους παλιούς κινητήρες CR EDC7 εκτελείται ανά περίπτωση η καταχώρηση του
κωδικού SPN190. Η βλάβη καταχωρείται κατά το σβήσιμο του κινητήρα με χαμηλό
αριθμό στροφών (κάτω από 200 σ.α.λ.), βλέπε περιβαλλοντικές συνθήκες στη μνήμη
βλαβών.
Η αιτία αυτής της καταχώρησης βλάβης είναι μια αναγνώριση οπίσθιας κίνησης κατά
την ταλάντωση του κινητήρα.
Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει ζημιά των δοτών αριθμού στροφών.
Δεν αποτελεί λύση η αντικατάσταση των αισθητήρων αριθμού στροφών!
Αυτό το πρόβλημα αποκαθίσταται με το λογισμικό C32P362V26 (Euro 4/5).

Διαδικασία με "Κακή εκκίνηση του κινητήρα"
Κατά κανόνα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι τα συστήματα CR απαιτούν,
κατασκευαστικά, μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα εκκίνησης σε σχέση με τα
συστήματα EDC με αντλία ψεκασμού. Το σύστημα CR χρειάζεται χρόνο προλειτουργίας για την ανάπτυξη πίεσης συστήματος (καύσιμο), η οποία επιτρέπει τον
ψεκασμό. Συνεπώς, οι χρόνοι εκκίνησης έως 3 δευτ. είναι κανονικοί.
Αν ένας κινητήρας CR χρειάζεται σημαντικά περισσότερο χρόνο για την εκκίνηση, η
αιτία μπορεί να οφείλεται σε πολλές βλάβες.
3.56
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Διαρροή στο σύστημα καυσίμου:
Στα συστήματα CR δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ παροχής και επιστροφής με
ακινητοποιημένο κινητήρα και μια διαρροή σε οποιοδήποτε σημείο του συστήματος
καυσίμου προκαλεί το άδειασμα του καυσίμου από το σύστημα. Αποτέλεσμα: μεγάλοι
χρόνοι εκκίνησης (έως 30 δευτ.).
Με την τοποθέτηση ενός στοπ επιστροφής ("πράσινος" ταχυσύνδεσμος στον αγωγό
παροχής στη θέση μεταβίβασης κινητήρα/πλαισίου) θα μπορούσε να βελτιωθεί
σημαντικά η συμπεριφορά εκκίνησης: Χρόνος εκκίνησης μόνο περ. 2 δευτερόλεπτα.
Κινητήρες με εξωτερικό κύκλωμα μερικής θέρμανσης (D20/D28 EURO 3):
Ακόμη και σε περιπτώσεις διαρροών (π.χ. στην επιστροφή) το καύσιμο δεν
επιστρέφει στο ρεζερβουάρ.
Εξαίρεση: διαρροή ανάμεσα στο στοπ επιστροφής και στη μονάδα τροφοδοσίας στο
ρεζερβουάρ.
Κινητήρες με εσωτερικό κύκλωμα μερικής θέρμανσης (D08 και D20 από EURO 4):
Αυτοί οι κινητήρες εξοπλίζονται με αντλία υψηλής πίεσης με λίπανση καυσίμου.
Σε περίπτωση διαρροής σε οποιαδήποτε θέση του συστήματος καυσίμου (ακόμα και
στην επιστροφή), το KSC μπορεί να αδειάσει από την επιστροφή της αντλίας υψηλής
πίεσης.
Βαλβίδα υπερχείλισης στην αντλία υψηλής πίεσης: Χαλασμένη, μη στεγανή,
ξένα σώματα στην έδρα στεγανοποίησης
Οπή εξαέρωσης στο KSC ακάθαρτη ή δεν υπάρχει:
Μήνυμα βλάβης: 94 – 02, πίεση τροφοδοσίας καυσίμου πολύ χαμηλή
Συμπτώματα:
Τα προβλήματα εκκίνησης εμφανίζονται κυρίως μετά την αντικατάσταση του
στελέχους φίλτρου. Εάν τροφοδοτηθεί το κύκλωμα χαμηλής πίεσης με την χειραντλία
παροχής, τότε ο κινητήρας εκκινείται σχετικά κανονικά. Μερικά λεπτά μετά το
σβήσιμο του κινητήρα εμφανίζονται ξανά προβλήματα εκκίνησης.
Αιτία:
Εξαιτίας της έλλειψης ή της ακάθαρτης οπής εξαέρωσης παραμένει ένα στρώμα αέρα
στο KSC. Μετά το σβήσιμο του κινητήρα διαστέλλεται ξανά και πιέζει ξανά το καύσιμο
έξω από το KSC. Γι' αυτόν το λόγο διαρκεί πολύ κατά τη διαδικασία εκκίνησης μέχρι
να αναπτυχθεί ξανά προ-πίεση καυσίμου στην πλευρά χαμηλής πίεσης.
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KSC D28

KSC D20

Υπόδειξη:
Ένα όχημα με προβλήματα εκκίνησης. Ο χρόνος εκκίνησης κάτω από διάφορες
περιφερικές συνθήκες ήταν πάντα περ. 5 δευτερόλεπτα. Καμία καταχώρηση βλάβης
στην διαγνωστική μνήμη. Το μόνο που εμφανιζόταν ήταν στον έλεγχο συμπίεσης ότι
σε 2 κυλίνδρους όλες οι τιμές ήταν 0.
Για την αποκατάσταση ανατρέξτε στις υποδείξεις για SPN 3752.
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Διαδικασία όταν "Ο κινητήρας δεν εκκινείται"
•

Σε περίπτωση διακοπής του CAN κινητήρα, προβλήματος καλωδίωσης προς
το IMR (χαλασμένο IMR) ή προβλημάτων προς τον ακροδέκτη 50 του FFR δεν
ενεργοποιείται η μίζα.

•

Σε περίπτωση λάθους ID του Immobilizer στο FFR δεν περιστρέφεται ο
κινητήρας από τη μίζα. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο "Ενεργό
Immobilizer".

•

Σε περίπτωση εσφαλμένης δημιουργίας ζεύγους EDC/FFR περιστρέφεται ο
κινητήρας από τη μίζα, αλλά ο ψεκασμός δεν απελευθερώνεται από το EDC (ο
κινητήρας δεν εκκινείται).

•

Χωρίς σήμα αριθμού στροφών από τους δότες εκκεντροφόρου και
στροφαλοφόρου, ο κινητήρας περιστρέφεται με τη μίζα για 900 ms και κατόπιν
γίνεται διακοπή με "Αναγνώριση ανυπαρξίας ζεύξης".

•

Σε περίπτωση βλαβών στην αναγνώριση αριθμού στροφών του συστήματος
εκκεντροφόρου, το EDC7 προσπαθεί μέσω "δοκιμαστικών ψεκασμών" στην
αλλαγή ΑΝΣ ανάφλεξης και γκαζιού να προσδιορίσει εκ νέου το ΑΝΣ
ανάφλεξης (μεγάλη περιστροφική επιτάχυνση του σφονδύλου, όταν
υλοποιείται ανάφλεξη) και συνεπώς να εκκινηθεί ο κινητήρας μόνο με το
σύστημα αριθμού στροφών στροφαλοφόρου. Γι' αυτό προκύπτει μεγάλη
διάρκεια εκκίνησης.
Εάν δεν εκκινείται ένας κινητήρας CR, αν και ο κινητήρας περιστρέφεται από τη μίζα,
τότε δεν έχει νόημα η έλξη του οχήματος για την εκκίνηση του κινητήρα. Είναι
καλύτερο να συνδέσετε το MAN-cats II, να διαβάσετε τη μνήμη βλαβών και να
ελέγξετε με το "Monitoring", αν από τον εγκέφαλο του EDC αναγνωρίζονται σήματα
αριθμού στροφών και αν δημιουργείται πίεση Rail.
Ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:
•

Χωρίς σήματα αριθμού στροφών δεν υπάρχει ψεκασμός καυσίμου.

•

Με χαμηλή πίεση κάτω από 3 bar, καμία πίεση Rail.

• Με πίεση Rail κάτω από 200 bar, καμία διέγερση των μπεκ.
Επίσης ισχύει:
•

Χωρίς καύσιμο ("αναρρόφηση αέρα", ρεζερβουάρ άδειο) δεν εκκινείται ο
κινητήρας.

Παρατηρήσεις:
Η διέγερση των μπεκ υλοποιείται μετά από πραγματική πίεση Rail >200 bar, δηλ.
όταν είναι χαμηλή η πραγματική πίεση Rail δεν ξεκινά ο κινητήρας.
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Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η πραγματική πίεση Rail, ενδέχεται να υπάρχουν οι
παρακάτω αιτίες:
⇒ Αέρας στο σύστημα χαμηλής πίεσης/φίλτρο καυσίμου, εκτέλεση δοκιμής
στεγανότητας.
⇒ Δεν έγινε σωστή εξαέρωση μετά από αντικατάσταση φίλτρου καυσίμου.
⇒ Αντλία προ-παροχής χαλασμένη και δεν δημιουργεί προ-πίεση, έλεγχος χαμηλής
πίεσης.
⇒ Βαλβίδα υπερχείλισης στην αντλία υψηλής πίεσης χαλασμένη, μη στεγανή.
Έλεγχος χαμηλής πίεσης, έλεγχος βαλβίδας υπερχείλισης.
⇒ Συνολική ποσότητα διαρροής μπεκ και DBV στις υπάρχουσες συνθήκες εκκίνησης
πολύ μεγάλη.
⇒ Έλεγχος για διαρροές μεταξύ Rail και μπεκ, δοκιμή στεγανότητας μέσω
επιστροφής λαδιού των μπεκ, ανατρέξτε στη λίστα "Συχνές βλάβες", βήμα 1.
Σε περίπτωση διαρροών: Αντικατάσταση στομίου αγωγού πίεσης.
⇒ Έλεγχος για ζημιές μπεκ (δεν κλείνει), δοκιμή στεγανότητας μέσω επιστροφής
λαδιού των μπεκ.
⇒ Ζημιές αντλίας υψηλής πίεσης, (έλεγχος της απόδοσης παροχής της αντλίας
υψηλής πίεσης).
Διαδικασία
1ο βήμα

Εάν υπάρχει η βλάβη
94-1
ή 94-2
τότε υπάρχει βλάβη
στο σύστημα
χαμηλής πίεσης.
Έλεγχος συστήματος
χαμηλής πίεσης.
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2ο βήμα
Έλεγχος με το MANCats II της
δημιουργίας πίεσης
στο Rail κατά τη
διαδικασία εκκίνησης
του κινητήρα.
Εάν δεν σημειώνεται
ανάπτυξη πίεσης
>350 bar, συνέχεια
με το βήμα 3.
Εάν είναι εντάξει η
πίεση Rail τότε
υπάρχει ηλεκτρική
βλάβη,
,νήμη βλαβών, T18,
λίστα βημάτων
ελέγχου ή έλεγχος
συμπίεσης με το
MAN-Cats II.

3ο βήμα
Μετρήστε την
συνολική ποσότητα
διαρροής των μπεκ
και της βαλβίδας
DBV.
Εάν είναι πολύ υψηλή
η ποσότητα, ελέγξτε
τη βαλβίδα DBV για
στεγανότητα.
(Η βαλβίδα DBV
πρέπει να είναι
στεγανή,
επιτρέπονται λίγες
σταγόνες) Σε
περίπτωση
διαρροών,
αντικαταστήστε τη
βαλβίδα DBV και
επαναλάβετε τη
μέτρηση της
συνολικής ποσότητας
διαρροής.
Εάν η συνολική
ποσότητα διαρροής
είναι εντάξει, συνέχεια
με το βήμα 5.

4ο βήμα

Μέτρηση
μεμονωμένων
ποσοτήτων διαρροής
στα μπεκ.
Σε περίπτωση
ελαττωματικού
κυλίνδρου, λύστε και
σφίξτε ξανά το
στόμιο του αγωγού
πίεσης. Εάν η
μεμονωμένη
ποσότητα διαρροής
είναι ακόμη υψηλή,
αντικαταστήστε το
μπεκ και τον αγωγό
πίεσης.

5ο βήμα

Δοκιμαστική
τοποθέτηση
ανταλλακτικής
μονάδας μετρήσεων.
Εάν δεν υπάρξει
αποτέλεσμα, ελέγξτε
την αντλία υψηλής
πίεσης και
ενδεχομένως
αντικαταστήστε την.

AE04a_EDC7_03_Fehlerbehebung-07.02.LW.doc

Υπόδειξη:
Για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου συμπίεσης, μέτρησης συνολικής και
μεμονωμένης ποσότητας διαρροής
και ελέγχου αντλίας υψηλής πίεσης, ανατρέξτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο αυτού του
εγγράφου εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Διαδικασία με "Υπερπίεση στο ρεζερβουάρ καυσίμου"
Εάν υπάρχει διαμαρτυρία από τον οδηγό, ότι κατά το άνοιγμα της τάπας ρεζερβουάρ
υπάρχει ισχυρή υπερπίεση που "πετάει" την τάπα και ότι διαφεύγουν καυσαέρια από
το στόμιο, τότε αυτό οφείλεται πιθανώς στην παρακάτω αιτία:
Ένα από τα μπεκ στην κυλινδροκεφαλή έχει χαλαρώσει και προκαλείται εισχώρηση
αερίων καύσης στο σύστημα διαρροής λαδιού και μέσω του σωλήνα λαδιού διαρροής
στο ρεζερβουάρ.
Αποκατάσταση:
Αποσυναρμολόγηση καπακιού βαλβίδας και έλεγχος των μπεκ για σπασμένο
σύνδεσμο πίεσης.
•

Εξαγωγή του ανάλογου μπεκ.

•

Αντικατάσταση τσιμουχών, συνδέσμου πίεσης και στομίου αγωγού πίεσης.

•

Προσεκτική επανασυναρμολόγηση μπεκ.

Σημαντική υπόδειξη:
Σε περίπτωση μη στεγανής κάτω στεγανοποίησης μπεκ εισέρχεται μαζί με τα
καυσαέρια και αιθάλη καύσης στο ρεζερβουάρ καυσίμου. Ανάλογα με το χρονικό
διάστημα κίνησης του οχήματος με τη βλάβη, εισέρχεται περισσότερη ή λιγότερη
αιθάλη στο καύσιμο, η οποία κατόπιν επικάθεται στο φίλτρο καυσίμου στο KSC. Με
αυτόν τον τρόπο ακινητοποιείται το όχημα.
Συνιστάται η παρακάτω διαδικασία:
Τον πρώτο καιρό μετά την επισκευή εκτελέστε εβδομαδιαία αλλαγή φίλτρου
καυσίμου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απαιτείται να απαντληθεί όλο το καύσιμο από
το ρεζερβουάρ και να αντικατασταθεί. Μερικές φορές απαιτείται και καθαρισμός του
ρεζερβουάρ.
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Διαδικασία κατά τη διαμαρτυρία "Λευκός καπνός από τον κινητήρα"
Κατά τη διαμαρτυρία "Λευκός καπνός από τον κινητήρα" μέχρι τώρα εμφανιζόταν
μόνο σπάνια κάποια βλάβη στο σύστημα Common-Rail.
Κατά συνέπεια, σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ελέγχεται πρώτα ο
θερμοεκκινητής για στεγανότητα:
•

Ηλεκτρική αποσύνδεση μαγνητικής βαλβίδας συστήματος θερμοεκκινητή

•

Εξαγωγή αγωγού καυσίμου μεταξύ μαγνητικής βαλβίδας και προθερμαντήρα

Εάν κατόπιν συνεχίζει να βγάζει λευκό καπνό ο κινητήρας, τότε ακολουθήστε τη
διαδικασία της διαμαρτυρίας "Ακανόνιστη λειτουργία κινητήρα".

Διαδικασία κατά τη διαμαρτυρία "Μαύρος καπνός από τον
κινητήρα"
Έως τώρα έχουν διαπιστωθεί οι παρακάτω πιθανές αιτίες:
•

Σφάλμα συναρμολόγησης, μπεκ υπό τάσεις

•

Διαρροές μεταξύ του θαλάμου καύσης και του λαδιού διαρροής, κάτω
στεγανοποίηση του μπεκ (τσιμούχα CU) μη στεγανή.

Εάν σε μια δοκιμαστική διαδρομή διαπιστωθεί πραγματικά μαύρος καπνός,
συνιστούμε την παρακάτω διαδικασία:
•

Ανάγνωση της μνήμης βλαβών EDC7

•

Σε περίπτωση καταχωρήσεων βλαβών, αποκατάσταση βάσει των οδηγιών
αναζήτησης βλαβών και επανάληψη της δοκιμαστικής διαδρομής. Εάν συνεχίζει
να υπάρχει μαύρος καπνός και καμία καταχώρηση βλάβης στη μνήμη βλαβών:

•

Εκτέλεση τεστ αύξησης αριθμού στροφών τουλάχιστον δύο φορές

•

Εάν το τεστ αύξησης αριθμού στροφών δεν δείξει τίποτα:

•

Εξαγωγή όλων των μπεκ και

•

Έλεγχος της στεγανοποίησης στην
περιοχή των ακροφυσίων
(τσιμούχα CU) για σημάδια κάπνας
(βλέπε φωτογραφίες)

A = Οπτικός έλεγχος:
Μονόπλευρες επικαθίσεις καύσης στην
τσιμούχα CU και στο ακροφύσιο
3.62
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B = Οπτικός έλεγχος:
Εμφανείς επικαθίσεις καύσης έως την σύνδεση υψηλής πίεσης
•

Έλεγχος της διαμέτρου των τσιμουχών CU

Παραδείγματα
C = Όχι εντάξει. Εξωτερική διάμετρος σε πρεσαρισμένη κατάσταση 17 mm,
πάχος 1 mm.
D = Εντάξει. Εξωτερική διάμετρος σε πρεσαρισμένη κατάσταση 15,5 mm,
πάχος 1,3 mm.
E = Εξωτερική διάμετρος σε μη πρεσαρισμένη κατάσταση το πολύ 15,2 mm,
πάχος 1,5 ±0,05 mm
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Εάν διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα μπεκ δεν είναι στεγανά ή/και μία ή
περισσότερες τσιμούχες CU έχουν πολύ μεγάλη διάμετρο:
•

Αντικατάσταση τσιμουχών και στομίων αγωγών πίεσης και
επανασυναρμολόγηση των μπεκ βάσει προδιαγραφών.

•

Εκτέλεση δοκιμαστικής διαδρομής

Εάν συνεχίζει να εμφανίζεται μαύρος καπνός ή αν δεν διαπιστωθεί διαρροή στην
κάτω στεγανοποίηση του μπεκ:
•

Αντικαταστήστε όλα τα μπεκ και τους αγωγούς πίεσης και εκτελέστε τη
συναρμολόγηση με νέες τσιμούχες βάσει των προδιαγραφών.

Σημαντική υπόδειξη:
Σε περίπτωση μη στεγανής κάτω στεγανοποίησης μπεκ εισέρχεται μαζί με τα
καυσαέρια και αιθάλη καύσης στο ρεζερβουάρ καυσίμου. Ανάλογα με το χρονικό
διάστημα κίνησης του οχήματος με τη βλάβη, εισέρχεται περισσότερη ή λιγότερη
αιθάλη στο καύσιμο, η οποία κατόπιν επικάθεται στο φίλτρο καυσίμου στο KSC. Με
αυτόν τον τρόπο ακινητοποιείται το όχημα.
Συνιστάται η παρακάτω διαδικασία:
Τον πρώτο καιρό μετά την επισκευή εκτελέστε εβδομαδιαία αλλαγή φίλτρου
καυσίμου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απαιτείται να απαντληθεί όλο το καύσιμο από
το ρεζερβουάρ και να αντικατασταθεί. Μερικές φορές απαιτείται και καθαρισμός του
ρεζερβουάρ.

Διαδικασία κατά τη διαμαρτυρία "Ρετάρισμα του κινητήρα"
Στη διαμαρτυρία "Ρετάρισμα του κινητήρα" συνήθως πρόκειται για βλάβη των μπεκ.
Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να εκτελείτε τους ελέγχους συμπίεσης και αύξησης
αριθμού στροφών.

Διαδικασία κατά τη διαμαρτυρία "Κρουστική καύση του κινητήρα"
Στη διαμαρτυρία "Κρουστική καύση του κινητήρα" συνήθως πρόκειται για μηχανικές
βλάβες (ζημιές βαλβίδων, φαγώματα κ.λπ.).
Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να εκτελείται ο έλεγχος συμπίεσης.
3.64
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Διαδικασία κατά τη διαμαρτυρία "Ακανόνιστη λειτουργία του
κινητήρα"
Στις διαμαρτυρίες
o Ακανόνιστη λειτουργία κινητήρα
o Ασυνήθιστοι θόρυβοι λειτουργίας
o Κακή απόδοση κινητήρα
πρέπει να εκτελείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Έλεγχος συμπίεσης
Υπόδειξη για μηχανική ζημιά, π.χ. ζημιές βαλβίδων ή φαγώματα
2. Τεστ αύξησης αριθμού στροφών
Υπόδειξη για βλάβη στα μπεκ, αν μετά τον έλεγχο συμπίεσης
κατηγοριοποιήθηκε ο κινητήρας ως ΟΚ
3. Ποσότητες διόρθωσης
Στο "Monitoring κυλίνδρων" σε συνδυασμό με τους ελέγχους συμπίεσης και
αύξησης αριθμού στροφών, για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων από τους
ελέγχους συμπίεσης και αύξησης αριθμού στροφών
4. Αν δεν μπορεί να βρεθεί κάποια αιτία από τους ελέγχους συμπίεσης και
αύξησης αριθμού στροφών, εισάγετε το κουτί υποδοχών, αποσυνδέστε
ηλεκτρικά κάθε μπεκ και ερευνήστε με αυτόν τον τρόπο στους κυλίνδρους, από
ποιον προέρχεται ο ασυνήθιστος θόρυβος.
Προϋποθέσεις ελέγχου
Θερμοκρασία νερού ψύξης ελάχ. 75 °C, να εκτελείτε πάντα πρώτα έλεγχο
συμπίεσης, μετά το τεστ αύξησης αριθμού στροφών "Ανάφλεξη ανενεργή" και, στη
συνέχεια, να ελέγχετε τις ποσότητες διόρθωσης.
Είναι σημαντικό επίσης να μην ενεργοποιηθεί στη διάρκεια του τεστ ο συμπιεστής
αέρα ή το βεντιλατέρ.
Πρόσθετες σημαντικές υποδείξεις
Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις στο MAN Servicedesk, γνωσιακή βάση δεδομένων
Πολύ υψηλή πίεση στην επιστροφή
Με πολύ υψηλή πίεση στην επιστροφή (> 4,0 bar) αλλάζει η χαρακτηριστική
καμπύλη των μπεκ. Από αυτό προκύπτει κακή λειτουργία του κινητήρα. Ο κινητήρας
αντιδρά και με την αύξηση ποσότητας, με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης.
Δεν είναι δυνατή κάποια διάγνωση με το MAN-cats II.
Η διάγνωση είναι δυνατή μέσω ενός νέου ειδικού εργαλείου στη σύνδεση ενός
μανομέτρου (τεμάχιο Τ) και ταιριάζει σε όλους τους κινητήρες CR (D08, D20, D28)
Αριθμός υλικού: 80.99605-6030. Δυνατότητα προμήθειας μέσω VZ.
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Common Rail – Ζημιές πεταλούδων Rail
Ανατρέξτε επίσης στο MAN Servicedesk, επίλυση γνωσιακής βάσης δεδομένων αρ.
0C6766D6E4
Στα οχήματα με κινητήρα CR μπορεί να χαλαρώσουν, να γλιστρήσουν ή να σπάσουν
μία ή περισσότερες πεταλούδες (οπή μείωσης σε κάθε έξοδο προς τα μπεκ στο Rail).
Κατά συνέπεια προκύπτει ένα χαλασμένο μπεκ. Εάν δεν αναγνωριστεί ή δεν
αντιμετωπιστεί η ζημιά πεταλούδας Rail, καταστρέφεται και το νέο μπεκ!
Επιδράσεις:
Μπεκ χαλασμένο, κατανεμητής σπασμένος, ακανόνιστη λειτουργία κινητήρα, μαύρος
καπνός, κατανάλωση καυσίμου πολύ υψηλή, επαναλαμβανόμενη ζημιά στο μπεκ.
Αναγνώριση:
Σε περίπτωση ζημιάς μπεκ με τα παραπάνω συμπτώματα ελέγξτε με βγαλμένους
σωλήνες ψεκασμού επίσης τα στελέχη πεταλούδων στο Rail με οπτική σύγκριση.
Ανατρέξτε επίσης στις εικόνες του συνημμένου, ο έλεγχος μέσω "τρυπανιού"
απαγορεύεται, επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις Rail με διαφορετικές διαμέτρους
οπής και υπάρχει ο κίνδυνος επικάθισης ρύπων ή ζημιάς.
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A

Ζημιά – Λείπει η πεταλούδα Rail

B

Εντάξει – Υπάρχει η πεταλούδα Rail
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Αποκατάσταση:
Αντικαταστήστε κομπλέ το Rail και, επιπρόσθετα, αντικαταστήστε από τους
πληττόμενους κυλίνδρους (με χαλασμένη πεταλούδα) όλα τα επόμενα εξαρτήματα
(σωλήνας ψεκασμού, στόμιο αγωγού πίεσης, μπεκ). Η εμπειρία δείχνει ότι δεν είναι
αναγκαίο να αντικαθίστανται και τα εξαρτήματα των άλλων κυλίνδρων.
Ένα παράδειγμα περίπτωσης:
Αριθμός οχήματος: H05 03H1, τύπος κινητήρα D2876LF12, χιλιομετρική κάλυψη
396.923 km.
Διαμαρτυρία: Ο κινητήρας σκορτσάρει στην ώση.
Ανίχνευση βλάβης:
Δεν ήταν αποθηκευμένη καμία βλάβη στη μνήμη βλαβών. Ο κινητήρας δεν έβγαζε
καπνό, λειτουργούσε εντελώς κανονικά στο ρελαντί και σκορτσάριζε μόνο κατά την
επιτάχυνση υπό φορτίο.
Αρχικά διαπιστώθηκε μια λαδωμένη πλεξούδα καλωδίων μπεκ. Ωστόσο με την
αντικατάσταση της πλεξούδας καλωδίων δεν επιτεύχθηκε το αναμενόμενο
αποτέλεσμα.
Κατόπιν έγιναν τα εξής: Έλεγχος συμπίεσης
Τεστ αύξησης αριθμού στροφών
Ποσότητες διόρθωσης στο "Monitoring κυλίνδρων"
Αποτέλεσμα ελέγχου συμπίεσης:
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Αποτέλεσμα αύξησης αριθμού στροφών:

Αποτέλεσμα ποσοτήτων διόρθωσης στο "Monitoring κυλίνδρων"

3.68
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Διαπιστωμένη αιτία βλάβης: Βλάβη της πεταλούδας Rail για τον 5ο κύλινδρο.
Μετά την αντικατάσταση του Rail και του σωλήνα υψηλής πίεσης, του στομίου
αγωγού υψηλής πίεσης και του μπεκ στον 5ο κύλινδρο, ο κινητήρας λειτουργούσε και
πάλι απροβλημάτιστα.
Λάδι στην πλεξούδα καλωδίων μπεκ
Ανατρέξτε επίσης στο MAN Servicedesk, επίλυση γνωσιακής βάσης δεδομένων αρ.
0DA7341413
Περιγραφή:
Εξαιτίας της κακής σύνδεσης στην πλεξούδα καλωδίων μπεκ (πλευρά μπεκ)
εκτελείται αναρρόφηση λαδιού κινητήρα στην πλεξούδα καλωδίων μέσω των πολύ
λεπτών κοίλων χώρων και συγκεντρώνεται στο φις εγκεφάλου EDC, το οποίο μπορεί
να οδηγήσει στα παρακάτω συμπτώματα:
Μηνύματα βλάβης SPN 651, 652, 653, 654, 655, 656, EDC,
ακανόνιστη λειτουργία κινητήρα, διακοπή μπεκ, ατέλειες καύσης, βραχυκύκλωμα
Αποκατάσταση: Αντικατάσταση πλεξούδας καλωδίων μπεκ.
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Υδραυλικοί έλεγχοι EDC7 Common Rail
Προσοχή:
Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση μετρητικών οργάνων στο σύστημα CR
επιτρέπεται να εκτελείται μόνο με σβηστό τον κινητήρα και αποφορτισμένο Rail.
Γενικό σχήμα καυσίμου με αντλία υψηλής πίεσης με λίπανση λαδιού κινητήρα

Λεζάντες
1

Βαλβίδα υπερπίεσης αντλίας με γρανάζια
(∆p = 10,4 – 13 bar)

11

2
3
4

Πλάκα ψύξης (προαιρετικός εξοπλισμός)
Μόνιμη εξαέρωση στο KSC
Φίλτρο με διαχωρισμό νερού (πίεση
εκρήξεως > 15 bar)
Σύνδεση συστήματος θερμοεκκινητή
Οπή συστήματος θερμοεκκινητή
Μονάδα μετρήσεων ZME (δοσομετρική
βαλβίδα καυσίμου M-Prop)
Επιστροφή μπεκ (σωλήνας λαδιού
διαρροής)
Συσσωρευτής υψηλής πίεσης (Rail) με
σύνδεση μπεκ
Βαλβίδα περιορισμού πίεσης δύο βαθμίδων

12
13
14

5
6
7
8
9
10
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15
16
17

Βαλβίδα ανάσχεσης πίεσης επιστροφής μπεκ
(∆p =1,2 … 1,4 bar) Υπόδειξη: Μόνο σε
κινητήρες EURO 3
Πεταλούδα μηδενικής παροχής
Βαλβίδα υπερχείλισης (∆p = 5,5 bar)
Βαλβίδα ανάσχεσης πίεσης συστήματος
θερμοεκκινητή
Βαλβίδα Bypass (∆p = 0,15 bar)
Προ-φίλτρο
Χειραντλία

18

Σωλήνας υψηλής πίεσης

19

Σωλήνας χαμηλής πίεσης
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Αντλία υψηλής πίεσης με λίπανση λαδιού κινητήρα

Σωλήνες καυσίμου στην περιοχή KSC (παράδειγμα D20)

Χαρακτηριστικό αναγνώρισης:
Το καύσιμο τροφοδοτείται από τη σύνδεση "OUT" ξανά στη χειραντλία παροχής
(κύκλωμα μερικής θέρμανσης).
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Γενικό σχήμα καυσίμου με αντλία υψηλής πίεσης με λίπανση καυσίμου

Λεζάντες
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.72

Βαλβίδα υπερπίεσης αντλίας με
γρανάζια
(∆p = 10,5 – 13 bar)
Μόνιμη εξαέρωση στο KSC
Φίλτρο με διαχωρισμό νερού (πίεση
εκρήξεως > 15 bar)
Μονάδα μετρήσεων ZME (δοσομετρική
βαλβίδα καυσίμου M-Prop)
Οπή συστήματος θερμοεκκινητή
Σύνδεση συστήματος θερμοεκκινητή
Βαλβίδα ανάσχεσης πίεσης συστήματος
θερμοεκκινητή
Συσσωρευτής υψηλής πίεσης (Rail)
με σύνδεση μπεκ
Επιστροφή μπεκ (σωλήνας λαδιού
διαρροής)

10 Βαλβίδα περιορισμού πίεσης δύο
βαθμίδων (DBV)
11 Πεταλούδα μηδενικής παροχής
12 Αντεπίστροφη βαλβίδα 2,8 bar
Λίπανση αντλίας υψηλής πίεσης
13 Βαλβίδα υπερχείλισης (∆p = 5,5 bar)
14 Βαλβίδα Bypass (∆p = 0,15 bar)
15 Πλάκα ψύξης (προαιρετικός εξοπλισμός)
16 Χειραντλία
17 Προ-φίλτρο
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Αντλία υψηλής πίεσης με λίπανση καυσίμου

Σωλήνες καυσίμου στην περιοχή KSC (παράδειγμα D20)

Βέλος:

Διαφορά προς την αντλία υψηλής πίεσης με λίπανση λαδιού
Βαλβίδα υπερχείλισης 5 bar + βαλβίδα υπερχείλισης με ροή 2,5 bar
Τομή στο αλουμίνιο (το κανάλι λιπαντικού λαδιού δεν υπάρχει)

Χαρακτηριστικό αναγνώρισης:
Το καύσιμο τροφοδοτείται από τη σύνδεση "OUT" με την ποσότητα διαρροής από το
KSC και την κυλινδροκεφαλή προς το ρεζερβουάρ καυσίμου. (Ενσωματωμένο
κύκλωμα μερικής θέρμανσης στην αντλία υψηλής πίεσης).
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Έλεγχος κυκλώματος χαμηλής πίεσης
Σε περίπτωση προβλημάτων εκκίνησης, διαμαρτυριών απόδοσης ή/και πολύ
χαμηλής πίεσης Rail, πρώτα πρέπει να γίνεται μέτρηση της πίεσης στο κύκλωμα
χαμηλής πίεσης.
Έλεγχος προπίεσης μπροστά
από το φίλτρο (MANc-ats II

Όχι

Έλεγχος στεγανότητας

Monitoring)

< 5 bar

μονάδας λήψης στο
ρεζερβουάρ καυσίμου

Στο ρελαντί τουλ. 5,5 bar

και σωλήνα προς την
αντλία προ-παροχής

Ναι
> 8,5 bar

ΟΚ

Αντικατάσταση
Μόνο σε D28:

φίλτρου
καυσίμου και
μέτρηση εκ νέου.

Μπορεί να είναι τοποθετημένη μια
λάθος κοίλη βίδα στη σύνδεση προς
τον θερμοεκκινητή (μόνο μεγάλη οπή,

Ναι
ΟΚ

όχι οπή 0,5 mm) ή μια μη στεγανή
τσιμούχα BS (τοποθετημένες τσιμούχες
CU?)
Υπόδειξη: επενεργεί μόνο στις

Εκτελέστε δοκιμή στεγανότητας

< 900 σ.α.λ.

της βαλβίδας περιορισμού
πίεσης (DBV).
Στεγανότητα με τον κινητήρα σε

Ναι
ΟΚ

Εκτελέστε έλεγχο
λειτουργίας της βαλβίδας
υπερχείλισης της αντλίας

λειτουργία?

υψηλής πίεσης.

(επιτρέπονται λίγες σταγόνες)

Τιμή προδιαγραφής:

Υπόδειξη:

> 4 bar

Σε πολλά οχήματα είναι τοποθετημένο ένα προ-φίλτρο καυσίμου SEPAR. Με πολύ
χαμηλή προ-πίεση καυσίμου, αντικαταστήστε το στέλεχος του φίλτρου.
Προσοχή: Διαφορετικά στελέχη φίλτρου σε φίλτρα SEPAR με και χωρίς θέρμανση.
3.74
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Έλεγχος βαλβίδας υπερχείλισης
Αυτή η βαλβίδα υπερχείλισης (13 στο σχήμα χαμηλής πίεσης) περιορίζει και ρυθμίζει
την προ-πίεση στο κύκλωμα χαμηλής πίεσης.
Πίεση ανοίγματος σε αριθμό στροφών ρελαντί του κινητήρα
(δυναμικά):
5,5 έως 6,0 bar
Τιμή προδιαγραφής με σβηστό κινητήρα (στατικά):
Περ. 4 bar.
Αυτά τα χαρακτηριστικά λειτουργίας επιδρούν σημαντικά στην συμπεριφορά
εκκίνησης.
Στις αντλίες με λίπανση λαδιού (κινητήρες EURO 3/πριν από Euro 4) είναι σχετικά
εύκολη η εκτέλεση του ελέγχου.
Μετά το Euro 4 τοποθετούνται αντλίες με λίπανση καυσίμου και εσωτερικό κύκλωμα
μερικής θέρμανσης. Γι' αυτόν το λόγο, η βαλβίδα υπερχείλισης μπορεί να ελεγχθεί
μόνο μετά την εξαγωγή της αντλίας παροχής.
Διαδικασία με αντλία υψηλής πίεσης με ελαιολίπανση
Διάταξη ελέγχου, παράδειγμα D20
•

Σφραγίστε τον συνδετικό σωλήνα του
KSC προς την αντλία υψηλής πίεσης
απευθείας στην αντλία υψηλής πίεσης
(βλέπε βέλος) και τοποθετήστε το
μανόμετρο (περιοχή μέτρησης 0 έως
10 bar) με τη βοήθεια των αντίστοιχων
τμημάτων σύνδεσης από το βαλιτσάκι
ελέγχου CR.
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•

Στη σύνδεση "OUT" της αντλίας υψηλής πίεσης αφαιρέστε τον σωλήνα
επιστροφής του κυκλώματος μερικής θέρμανσης και σφραγίστε τον με τάπα.

•

Με την χειραντλία (17) αυξήστε την πίεση στο κύκλωμα χαμηλής πίεσης,
ώσπου να ανοίξει η βαλβίδα υπερχείλισης (13) και να εκρεύσει καύσιμο από
τη σύνδεση "OUT".

•

Στη διάρκεια της διαδικασίας άντλησης διαβάστε την πίεση ανοίγματος στο
μανόμετρο. Στατική τιμή προδιαγραφής περ. 4 bar.

Διαδικασία ελέγχου D28

3.76
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Διαδικασία με αντλία υψηλής πίεσης με λίπανση καυσίμου
Όπως ήδη αναφέρθηκε, από το EURO 4 τοποθετείται μια αντλία υψηλής πίεσης με
λίπανση καυσίμου. Αυτές οι αντλίες έχουν ένα εσωτερικό κύκλωμα μερικής
θέρμανσης. Γι' αυτόν το λόγο, ο έλεγχος της βαλβίδας υπερχείλισης στη σύνδεση
"OUT" δεν είναι δυνατός με τον τρόπο που περιγράφηκε προηγουμένως.
Διάταξη ελέγχου και διαδικασία στο D20
•

Σφραγίστε τον συνδετικό σωλήνα του
KSC προς την αντλία υψηλής πίεσης
απευθείας στην αντλία υψηλής πίεσης
(βλέπε βέλος) και τοποθετήστε το
μανόμετρο (περιοχή μέτρησης 0 έως
10 bar) με τη βοήθεια των αντίστοιχων
τμημάτων σύνδεσης από το βαλιτσάκι
ελέγχου CR.

•

Με την χειραντλία (17) αυξήστε την πίεση στο κύκλωμα χαμηλής πίεσης,
ώσπου να ανοίξει η βαλβίδα υπερχείλισης (13).

•

Στη διάρκεια της διαδικασίας άντλησης διαβάστε την πίεση ανοίγματος στο
μανόμετρο. Στατική τιμή προδιαγραφής περ. 4 bar.

•

Σε περίπτωση υποψίας διαρροών, αντικαταστήστε τη βαλβίδα υπερχείλισης
(13) και επαναλάβετε τον έλεγχο.
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Έλεγχος βαλβίδας ανάσχεσης πίεσης
Αυτή η βαλβίδα (11) διασφαλίζει μια πίεση συσσώρευσης από περ. 1,2 έως 1,4 bar
σχετικής πίεσης στην επιστροφή λαδιού διαρροής των μπεκ.
Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της δεν επιδρούν στην εκκίνηση του κινητήρα, καθώς
απαιτείται μόνο για την κανονική λειτουργία των μπεκ με μονοκόμματο πυρήνα.
• Η βαλβίδα ανάσχεσης πίεσης τοποθετείται μόνο σε CRIN2 με μονοκόμματο
πυρήνα.
• Από την έναρξη της παραγωγής D20 EURO 4 (10/2004) τοποθετείται το μπεκ
6064. Αυτό το μπεκ τοποθετείται και σε EURO 4 με OBD (LF31...) και στα αρχικά
EURO 5 (LF21...). Κατά συνέπεια, η βαλβίδα ανάσχεσης πίεσης δεν υπάρχει
σε αυτούς τους κινητήρες.
• Στους κινητήρες EURO 3 δεν τοποθετούνται μπεκ με πυρήνες 2 τμημάτων. Η
βαλβίδα ανάσχεσης πίεσης διατηρείται συνεπώς στους κινητήρες EURO 3.
Είναι σημαντικό να ανοίγει η βαλβίδα και να μην είναι μπλοκαρισμένη.

Βαλβίδα ανάσχεσης πίεσης D28

Βαλβίδα ανάσχεσης πίεσης D20

Η βαλβίδα ανάσχεσης πίεσης μπορεί να ελεγχθεί μόνο σε βγαλμένη κατάσταση.
Είναι σημαντικό να ανοίγει η βαλβίδα και να μην είναι μπλοκαρισμένη.
3.78
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Βασική προϋπόθεση για να ένα λειτουργικό σύστημα υψηλής πίεσης είναι ένα
σύστημα χαμηλής πίεσης χωρίς βλάβες. Σε περίπτωση υποψίας μιας βλάβης στο
σύστημα υψηλής πίεσης πρέπει πρώτα να εκτελείται έλεγχος στεγανότητας στην
περιοχή υψηλής πίεσης μέσω της ποσότητας διαρροής.

Έλεγχος της ποσότητας διαρροής
Το λάδι διαρροής που επιστρέφει αποτελεί χαρακτηριστικό του συστήματος και είναι
μια κανονική κατάσταση. Μέσω της ποσότητας ανά χρονική μονάδα μπορούν να
εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για την ανίχνευση βλαβών.
Κατά κανόνα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ λαδιού διαρροής με τον κινητήρα
σε λειτουργία και λαδιού διαρροής στη φάση εκκίνησης του κινητήρα. Επίσης, πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη αν ο κινητήρας διαθέτει σύστημα θερμοεκκινητή ή όχι.
Στους κινητήρες MAN-Common Rail, το λάδι διαρροής που επιτρέφει στο
ρεζερβουάρ αποτελείται από τις παρακάτω ποσότητες:
o Ποσότητα μόνιμης εξαέρωσης του KSC
o Λάδι διαρροής από την περιοχή των μπεκ
o Λάδι διαρροής από τη βαλβίδα περιορισμού πίεσης στο Rail, η οποία είναι
μη στεγανή (χαλασμένη).
Υπόδειξη: Επιτρέπεται η εκροή μερικών σταγόνων καυσίμου με τον
κινητήρα σε λειτουργία.
o Ποσότητα ρύθμισης από τη βαλβίδα περιορισμού πίεσης για το σύστημα
θερμοεκκινητή
Στην ανίχνευση βλαβών είναι σημαντικό να γίνεται προσδιορισμός της προέλευσης
της ενδεχ. αυξημένης ποσότητας λαδιού διαρροής.
Για να είναι δυνατή μια γρήγορη εκτίμηση χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις εξαιτίας
τεχνικών ρυθμίσεων, περιγράφονται στη συνέχεια μερικές σχετικά εύκολες μέθοδοι
ελέγχου και ως τιμές αναφοράς αναφέρονται οι ποσότητες λαδιού διαρροής από
λειτουργικούς κινητήρες.
Επειδή όλα τα συστήματα Common Rail έχουν μεγάλη ευαισθησία στους ρύπους,
έγινε επεξεργασία μεθόδων ελέγχου στις οποίες δεν χρειάζεται το άνοιγμα της
περιοχής χαμηλής πίεσης και του συστήματος υψηλής πίεσης. Μόνο σε μια
μεμονωμένη μέτρηση απαιτείται η αποσυναρμολόγηση μεμονωμένων σωλήνων
υψηλής πίεσης.
Σημαντική υπόδειξη!
Μετά τις εργασίες ελέγχου πρέπει πάντα να διαγράφεται η μνήμη βλαβών!
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Μέτρηση της συνολικής ποσότητας διαρροής
Σε αυτήν τη μέθοδο μέτρησης ελέγχεται η ποσότητα διαρροής του DBV και των μπεκ
στο ρελαντί του κινητήρα.
Αν το σύστημα δεν έχει ζημιές στη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης, δεν
διαπιστώνεται καμία αξιόλογη ποσότητα διαρροής. Σε περίπτωση προβλήματος του
κινητήρα που δεν εκκινείται, απαιτείται μόνο ένας οπτικός έλεγχος της ποσότητας
διαρροής (καμία μέτρηση ποσότητας).
Όπως αναφέρθηκε ήδη, η ποσότητα καυσίμου που επιστρέφει στο ρεζερβουάρ
αποτελείται από πολλές ξεχωριστές ποσότητες. Γι' αυτό, σε αυτόν τον έλεγχο είναι
σημαντικό να αποτρέπεται το επιστρεφόμενο καύσιμο να αλλοιώνει το αποτέλεσμα
της μέτρησης από την
•

μόνιμη εξαέρωση του KSC και την

•

ποσότητα ρύθμισης από τη βαλβίδα περιορισμού πίεσης για το σύστημα
θερμοεκκινητή

Κατά συνέπεια απαιτείται να σφραγίζονται αυτές οι δύο επιστροφές πριν από τον
έλεγχο.
Δομή ελέγχου D28 CR

•

3.80

Σφραγίστε τη σύνδεση της μόνιμης εξαέρωσης KSC (A)
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•

Σφραγίστε στεγανά το δακτυλιωτό
τεμάχιο του σωλήνα σύνδεσης προς
τον συλλέκτη λαδιού διαρροής με
κοίλη βίδα 51.98150-0175 και ρακόρ
06.12034-8207.

•

Σφραγίστε τη σύνδεση μόνιμης
εξαέρωσης KSC με βίδα σφράγισης
M14x1,5 06.08092-0144.

•

Βγάλτε τη βαλβίδα υπερχείλισης (B) για ρύθμιση πίεσης και την κοίλη βίδα
σύνδεσης (C) 51.98150-0148 του θερμοεκκινητή.

Υπόδειξη
Αυτές οι εργασίες δεν εκτελούνται όταν δεν είναι τοποθετημένος ο θερμοεκκινητής.

AE04a_EDC7_03_Fehlerbehebung-07.02.LW.doc

3.81

•

Συνδέστε ξανά τον σωλήνα τροφοδοσίας της αντλίας υψηλής πίεσης με κοίλη
βίδα M14x1,5 κοντή 51.98150-0175.

•

Σφραγίστε στεγανά τον απομένοντα συνδετικό σωλήνα του στομίου σύνδεσης
του θερμοεκκινητή προς τον συλλέκτη λαδιού διαρροής με κοίλη βίδα
51.98150-0175 και ρακόρ 06.12034-8207.

3.82
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Δομή ελέγχου D20 CR

•

Συνδέστε την σύνδεση επιστροφής του KSC

•

και σφραγίστε στεγανά με το αντίστοιχο εξάρτημα από το βαλιτσάκι ελέγχου
του CR. Το στεγανοποιητικό τμήμα του σωλήνα επιστροφής πρέπει να είναι
ιδιοκατασκευή:
Σφραγίστε το βιδωτό στόμιο 81.98130-0458 δεξιόστροφα με σκληρή κόλληση.
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Σημαντική υπόδειξη
Στις αντλίες υψηλής πίεσης με λίπανση καυσίμου (από EURO 4) υπάρχει ο κίνδυνος
εσφαλμένης μέτρησης!
Στον έλεγχο της συνολικής ποσότητας διαρροής είναι σημαντικό να αποσυνδεθεί η
επιστροφή (σύνδεση "OUT") από την αντλία υψηλής πίεσης προς το ρεζερβουάρ
καυσίμου και το εξερχόμενο καύσιμο να οδηγηθεί με ξεχωριστό σωλήνα σε ένα
δοχείο και να συλλεχθεί εκεί. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε δεν είναι σωστό το αποτέλεσμα
της μέτρησης.

Διαδικασία
Σφραγίστε τον σωλήνα επιστροφής (1)
από την σύνδεση "OUT" της αντλίας
υψηλής πίεσης. Σφραγίστε στεγανά τον
σωλήνα. Το στεγανοποιητικό τμήμα (2)
του σωλήνα επιστροφής πρέπει να
είναι ιδιοκατασκευή: Σφραγίστε το
βιδωτό στόμιο 51.98130-0458
δεξιόστροφα με σκληρή κόλληση.
Στη σύνδεση "OUT" συνδέστε έναν
αγωγό PA (3) με μήκος περ. 1000 mm
και οδηγήστε το άκρο σε ένα δοχείο συλλογής (4) με περιεχόμενο τουλάχιστον 1,5
λίτρο.
Προσοχή
Η σύνδεση OUT στην αντλία δεν επιτρέπεται να σφραγίζεται, επειδή διαφορετικά δεν
λιπαίνεται πλέον η αντλία.
3.84

AE04a_EDC7_03_Fehlerbehebung-07.02.LW.doc

Διαδικασία μέτρησης σε D20 και D28

•

A

Σύνδεση παροχής από το ρεζερβουάρ καυσίμου προς τον κινητήρα

•

B

Σύνδεση επιστροφής από τον κινητήρα προς το δοχείο μέτρησης

•

C

Αγωγός PA προς το ρεζερβουάρ καυσίμου

Αποσυνδέστε τον σωλήνα επιστροφής (C) προς το ρεζερβουάρ καυσίμου στη
διεπαφή κινητήρα/πλαισίου οχήματος, συνδέστε τη σύνδεση πλευράς κινητήρα (B)
με τον ελαστικό σωλήνα προσαρμογέα (βαλιτσάκι ελέγχου) και οδηγήστε τον προς το
μετρητικό δοχείο.
Υπόδειξη
Προσέξτε τη σωστή σύνδεση της σύζευξης Raimond και του ελαστικού σωλήνα
προσαρμογέα, (μπορεί να υποστούν ζημιές οι μαγνητικές βαλβίδες των μπεκ), ώστε
το καύσιμο να μπορεί να ρεύσει ανεμπόδιστα στο μετρητικό δοχείο.

D

Δοχείο μέτρησης
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Εναλλακτική δυνατότητα:
Αποσυνδέστε τον σωλήνα επιστροφής προς το ρεζερβουάρ καυσίμου από την
μονάδα λήψης, επιμηκύνετέ τον προσωρινά με το στόμιο GE 51.98130-0485 και τον
ελαστικό σωλήνα και οδηγήστε τον στο δοχείο μέτρησης.

3.86
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Δομή ελέγχου D08 CR
Στους κινητήρες CR D0836 και D0834 δεν είναι δυνατή η μέτρηση της συνολικής
ποσότητας διαρροής όπως στους κινητήρες D20 και D28, εξαιτίας του τύπου
διάταξης. Γι' αυτό περιγράφεται στη συνέχεια μια εναλλακτική λύση (συνδυασμός της
μέτρησης της συνολικής ποσότητας διαρροής των μπεκ και μιας δοκιμής
στεγανότητας του DBV).

A

Αγωγός επιστροφής λαδιού διαρροής PA από την κυλινδροκεφαλή (μπεκ)

B

Επιστροφή λαδιού διαρροής προς το ρεζερβουάρ καυσίμου
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•

Αποσυνδέστε τον αγωγό PA (A), επιμηκύνετέ τον όπως παρουσιάζεται στην
εικόνα και οδηγήστε το άλλο άκρο του αγωγού PA 04.35160-9714 στο
μετρητικό δοχείο.

•

Συνδέστε ξανά τον αγωγό PA (B) με κοίλη βίδα 51.98150-0175 στην αντλία
υψηλής πίεσης.

Εξακύλινδρος κινητήρας D08

C

Κέντρο Σέρβις Καυσίμων (KSC)

D

Σωλήνας λαδιού διαρροής από τη βαλβίδα περιορισμού πίεσης (DBV) προς τη
σύνδεση συλλογής λαδιού διαρροής στο KSC.

E
3.88

Σωλήνας επιστροφής προς το ρεζερβουάρ καυσίμου
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•

Βγάλτε το στρογγυλό στόμιο (F) και συνδέστε ξανά τον σωλήνα επιστροφής
προς το ρεζερβουάρ καυσίμου με κοντή κοίλη βίδα 51.98150-0175 στο KSC.

•

Εκκινήστε τον κινητήρα και ελέγξτε με αριθμό στροφών ρελαντί, αν από τον
σωλήνα (D) εξέρχεται καύσιμο. Με τον κινητήρα σε λειτουργία επιτρέπεται
μόνο η εκροή λίγων σταγόνων καυσίμου. Εάν εξέρχεται πολύ καύσιμο,
αντικαταστήστε τη βαλβίδα DBV και, στη συνέχεια, επαναλάβετε αυτόν τον
έλεγχο.
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Τετρακύλινδρος κινητήρας D08

C
D

Κέντρο Σέρβις Καυσίμων (KSC)
Σωλήνας λαδιού διαρροής από τη βαλβίδα περιορισμού πίεσης (DBV) προς τη
σύνδεση λαδιού διαρροής στο KSC.
Σωλήνας επιστροφής προς το ρεζερβουάρ καυσίμου

E

3.90

•

Αποσυναρμολογήστε το στρογγυλό στόμιο (D) και σφραγίστε την σύνδεση στο
KSC με βίδα σφράγισης 06.08092-0144.

•

Εκκινήστε τον κινητήρα και ελέγξτε με αριθμό στροφών ρελαντί, αν από τον
σωλήνα (D) εξέρχεται καύσιμο. Με τον κινητήρα σε λειτουργία επιτρέπεται
μόνο η εκροή λίγων σταγόνων καυσίμου. Εάν εξέρχεται πολύ καύσιμο,
αντικαταστήστε τη βαλβίδα DBV και, στη συνέχεια, επαναλάβετε αυτόν τον
έλεγχο.
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Μέτρηση και αξιολόγηση για όλους τους τύπους κινητήρα
Διαδικασία:
•
•

Το φις σύνδεσης του M-Prop στην αντλία υψηλής πίεσης παραμένει
συνδεδεμένο
Εκκινήστε τον κινητήρα

•

Ο κινητήρας λειτουργεί με αριθμό στροφών ρελαντί

•

Μετρήστε την συνολική ποσότητα διαρροής

Ποσότητα επιστροφής με αριθμό στροφών ρελαντί, κινητήρας σε θερμοκρασία
λειτουργίας:
Σε D0836 και D20/D28.............................. περ. 70 ml ανά λεπτό
Σε D0834 ................................................... περ. 50 ml ανά λεπτό
Σημείωση
Το ¼ του λίτρου είναι 250 ml
Υποδείξεις
Σε αυτήν τη μέθοδο μέτρησης, όπως αναφέρθηκε ήδη, ελέγχεται η ποσότητα
διαρροής του DBV και των μπεκ στο ρελαντί του κινητήρα. Μια πολύ υψηλή
ποσότητα επιστροφής υποδεικνύει κατά συνέπεια βλάβη στην περιοχή μπεκ ή
μη στεγανή βαλβίδα περιορισμού πίεσης.
Γι' αυτό απαιτείται στις μεμονωμένες μετρήσεις να ελέγχεται ξεχωριστά το DBV και τα
μπεκ.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι στους κινητήρες με μικρή χιλιομετρική κάλυψη είναι δυνατό
να αποκαθίσταται σχετικά εύκολα η αυξημένη ποσότητα διαρροής σε ποσοστό 90 %:
Χαλαρώστε όλες τις στερεώσεις αγωγών πίεσης και μπεκ και, στη συνέχεια, σφίξτε
τις ξανά βάσει προδιαγραφών.
Εάν δεν έχει αποτέλεσμα αυτή η εργασία, εκτελέστε μεμονωμένη μέτρηση της
ποσότητας διαρροής και αντικαταστήστε το ανάλογο στόμιο αγωγού πίεσης.
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Έλεγχος της στεγανότητας της βαλβίδας περιορισμού πίεσης
Ανεξάρτητα από το αν λειτουργεί ο κινητήρας ή αν περιστρέφεται μόνο από τη μίζα:
Η βαλβίδα DBV πρέπει να είναι στεγανή και με τον κινητήρα σε λειτουργία
επιτρέπεται μόνο η εκροή λίγων σταγόνων καυσίμου.
Επιτρέπεται ποσότητα επιστροφής μόνο με ανοιχτή τη βαλβίδα DBV (850 bar) σε
περίπτωση βλάβης (π.χ. βλάβη στη ρύθμιση πίεσης Rail), διαφορετικά είναι
χαλασμένη η βαλβίδα DBV.

Προετοιμασίες σε κινητήρα D28 CR, πρώτη έκδοση

•

Βγάλτε τον αγωγό (A) ανάμεσα στη βαλβίδα DBV και στον συλλέκτη λαδιού
διαρροής

•

3.92

Συνδέστε στεγανά την σύνδεση (B) στον συλλέκτη λαδιού διαρροής
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Προετοιμασίες σε κινητήρα D28 CR, νεότερη έκδοση

•

Βγάλτε τον αγωγό (A) ανάμεσα στη βαλβίδα DBV και στον συλλέκτη λαδιού
διαρροής

•

Συνδέστε στεγανά την σύνδεση (B) στον συλλέκτη λαδιού διαρροής
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Διαδικασία ελέγχου D28
Εκκινήστε τον κινητήρα και ελέγξτε αν στην ανοιχτή σύνδεση (C) της βαλβίδας DBV
(10) εξέρχεται καύσιμο. Με τον κινητήρα σε λειτουργία επιτρέπεται μόνο η εκροή
λίγων σταγόνων καυσίμου. Εάν εξέρχεται πολύ καύσιμο, αντικαταστήστε τη βαλβίδα
DBV και, στη συνέχεια, επαναλάβετε αυτόν τον έλεγχο.

3.94
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Προετοιμασίες διαδικασίας ελέγχου με κινητήρα D20 CR

1)

Βγάλτε τη βαλβίδα ανάσχεσης πίεσης (1) και στο EURO 4 την κοίλη βίδα
(1a) στην περιοχή του 6ου κυλίνδρου

2)

Στη θέση της βαλβίδας ανάσχεσης πίεσης ή της κοίλης βίδας συνδέστε με
τον αντίστοιχο μαστό (2) έναν σωλήνα (2a), και τα δύο από βαλιτσάκι
ελέγχου Common Rail, και βάλτε το άλλο άκρο σε ένα δοχείο συλλογής.
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3)

Λύστε το κολιέ αγωγών (3)

4)

Ανοίξτε τη σύνδεση αγωγών (4)

5)

Σφραγίστε τη σύνδεση στον
αγωγό πολυαμιδίου (5)

6)

Εκκινήστε τον κινητήρα

7)

Ελέγξτε αν στο ανοιχτό άκρο
του αγωγού εξέρχεται καύσιμο.
Με τον κινητήρα σε λειτουργία
επιτρέπεται μόνο η εκροή λίγων
σταγόνων καυσίμου.

Στην εικόνα
παρουσιάζεται
εξερχόμενο καύσιμο,
(7) δηλαδή χαλασμένη
βαλβίδα DBV.
Εάν εξέρχεται πολύ καύσιμο, αντικαταστήστε τη βαλβίδα DBV (10) και, στη
συνέχεια, επαναλάβετε αυτόν τον έλεγχο ή την μέτρηση συνολικής ποσότητας
διαρροής.
Λεπτομερής εικόνα τυφλών ασφαλίσεων

3.96
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Προετοιμασίες με εξακύλινδρο κινητήρα D08 CR
Άποψη του κινητήρα στην περιοχή του KSC

C
D
E

Φίλτρο καυσίμου (KSC)
Σωλήνας λαδιού διαρροής από τη βαλβίδα περιορισμού πίεσης (DBV) προς τη
σύνδεση συλλογής λαδιού διαρροής στο KSC.
Σωλήνας επιστροφής προς το ρεζερβουάρ καυσίμου
•

Βγάλτε το στρογγυλό στόμιο (F) και συνδέστε ξανά τον σωλήνα επιστροφής
προς το ρεζερβουάρ καυσίμου με κοντή κοίλη βίδα 51.98150-0175 στο KSC.

•

Εκκινήστε τον κινητήρα και ελέγξτε με αριθμό στροφών ρελαντί, αν από τον
σωλήνα (D) εξέρχεται καύσιμο. Με τον κινητήρα σε λειτουργία επιτρέπεται μόνο η
εκροή λίγων σταγόνων καυσίμου. Εάν εξέρχεται πολύ καύσιμο, αντικαταστήστε
τη βαλβίδα DBV και, στη συνέχεια, επαναλάβετε αυτόν τον έλεγχο.
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Προετοιμασίες με τετρακύλινδρο κινητήρα D08 CR
Άποψη του κινητήρα στην περιοχή του KSC

C
D

Κέντρο Σέρβις Καυσίμων (KSC)
Σωλήνας λαδιού διαρροής από τη βαλβίδα περιορισμού πίεσης (DBV) προς τη
σύνδεση λαδιού διαρροής στο KSC.
Σωλήνας επιστροφής προς το ρεζερβουάρ καυσίμου

E
•
•

3.98

Αποσυναρμολογήστε το στρογγυλό στόμιο (D) και σφραγίστε την σύνδεση στο
KSC με βίδα σφράγισης 06.08092-0144.
Εκκινήστε τον κινητήρα και ελέγξτε με αριθμό στροφών ρελαντί, αν από τον
σωλήνα (D) εξέρχεται καύσιμο. Με τον κινητήρα σε λειτουργία επιτρέπεται
μόνο η εκροή λίγων σταγόνων καυσίμου. Εάν εξέρχεται πολύ καύσιμο,
αντικαταστήστε τη βαλβίδα DBV και, στη συνέχεια, επαναλάβετε αυτόν τον
έλεγχο.
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Μεμονωμένη μέτρηση της ποσότητας διαρροής μπεκ D20/D08
Εάν κατά την μέτρηση της συνολικής ποσότητας διαρροής διαπιστωθεί αυξημένη
ποσότητα διαρροής και η βαλβίδα DBV είναι στεγανή (επιτρέπονται λίγες σταγόνες
καυσίμου), τότε είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται η βλάβη μόνο στην περιοχή ενός ή
και δύο μπεκ. Από την αποσύνδεση μεμονωμένων μπεκ είναι δυνατό να εντοπιστεί
σε ποιον κύλινδρο της περιοχής του μπεκ υπάρχει διαρροή.
Διαδικασία:
•

Η πλεξούδα καλωδίων μπεκ στον εγκέφαλο EDC7 παραμένει συνδεδεμένη

•

Το φις σύνδεσης του M-Prop στην αντλία υψηλής πίεσης παραμένει
συνδεδεμένο

•

Βγάλτε τον σωλήνα υψηλής πίεσης ενός κυλίνδρου

•

Σφραγίστε τη σύνδεση στο Rail (A)
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•

Σφραγίστε την σύνδεση του αγωγού πίεσης εξαιτίας κινδύνου ακαθαρσιών με
προστατευτικό δακτύλιο 81.96002-0512 (B)

•

Εκκινήστε τον κινητήρα

•

Ο κινητήρας λειτουργεί με αριθμό στροφών ρελαντί

•

Μετρήστε την ποσότητα λαδιού διαρροής

Επαναλάβετε τη διαδικασία για τόσο χρονικό διάστημα σε κάθε μεμονωμένο
κύλινδρο, ώσπου η ποσότητα λαδιού διαρροής να μειωθεί σημαντικά ή να
κανονικοποιηθεί, δηλαδή ώσπου η ποσότητα επιστροφής να είναι στις 600 σ.α.λ.
περ. 60 ml ανά λεπτό.
Ο κύλινδρος στον οποίο κανονικοποιήθηκε η ποσότητα λαδιού διαρροής, είναι αυτός
με τη διαρροή. Εάν μειωθεί η ποσότητα σε πολλούς κυλίνδρους, τότε είναι
συνυπεύθυνοι για τη διαρροή.
Τα αντίστοιχα εξαρτήματα σφράγισης για τις συνδέσεις των σωλήνων υψηλής πίεσης
στο Rail περιλαμβάνονται στο βαλιτσάκι ελέγχου CR.
Τα εξαρτήματα σφράγισης για τις συνδέσεις των σωλήνων υψηλής πίεσης στο Rail,
εφόσον δεν είναι διαθέσιμο το βαλιτσάκι ελέγχου, μπορούν να κατασκευαστούν από
μεταχειρισμένους

σωλήνες

υψηλής

πίεσης

(κόψτε

τα

συνδετικά

άκρα

και

συγκολλήστε τα αυτογενώς).
Προσοχή
Καθαρίστε προσεκτικά τους μαστούς σφράγισης!
Μην χρησιμοποιείτε άλλα τεμάχια σφράγισης, όπως σφαιρίδια με ρακόρ ή
παρόμοια!!
Υπόδειξη
Οι φωτογραφίες δείχνουν την διαδικασία προετοιμασίας για τον δεύτερο κύλινδρο
ενός κινητήρα D20.
Στους κινητήρες D08 CR είναι παρόμοια η διαδικασία. Κατά την εξαγωγή σωλήνων
υψηλής πίεσης σε κινητήρες D08, αυτοί πρέπει να αντικαθίστανται μαζί με τα κολιέ
αγωγών.
Προσοχή
Το Common-Rail είναι πολύ ευαίσθητο στους ρύπους! Γι' αυτό πρέπει να προσέχετε
την καθαριότητα κατά την εργασία.
3.100
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Μεμονωμένη μέτρηση της ποσότητας διαρροής των μπεκ D28
Εάν κατά την μέτρηση της συνολικής ποσότητας διαρροής διαπιστωθεί αυξημένη
ποσότητα διαρροής και η βαλβίδα DBV είναι στεγανή, τότε είναι πολύ πιθανό να
βρίσκεται η βλάβη μόνο στην περιοχή ενός ή και δύο μπεκ. Επειδή στους κινητήρες
D28 υπάρχει δυνατότητα λαδιού διαρροής μεμονωμένα για κάθε κύλινδρο, μπορεί να
εκτελεστεί ξεχωριστά ο έλεγχος της στεγανότητας του αγωγού πίεσης και του μπεκ
κάθε μεμονωμένου κυλίνδρου.
Σε αυτήν τη διαδικασία απαιτείται να εξαχθεί ο αγωγός συλλογής λαδιού διαρροής και
να συναρμολογηθεί ένας ελαστικός σωλήνας στη σύνδεση λαδιού διαρροής κάθε
κυλινδροκεφαλής.
Μια δεύτερη δυνατότητα είναι να αντικατασταθεί η κοίλη βίδα λαδιού διαρροής ενός
μεμονωμένου κυλίνδρου από μια σύνδεση ελαστικού σωλήνα και να οδηγηθεί η
ποσότητα διαρροής σε ένα δοχείο συλλογής. Πλεονέκτημα: Δεν απαιτείται η σχετικά
δύσκολη αποσυναρμολόγηση του αγωγού συλλογής λαδιού διαρροής.

•

Βγάλτε την κοίλη βίδα του σωλήνα λαδιού διαρροής ενός κυλίνδρου (βέλος).
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•

Βιδώστε μαστό ελέγχου (βέλος), τοποθετήστε ελαστικό σωλήνα και οδηγήστε
τον σε ένα δοχείο συλλογής.

Με τον κινητήρα σε λειτουργία είναι δυνατό να εντοπιστεί σε ποιον κύλινδρο της
περιοχής του μπεκ υπάρχει διαρροή.
Ο κύλινδρος στον οποίο κανονικοποιήθηκε ή έπεσε κάτω από τα 60ml η συνολική
ποσότητα διαρροής, είναι αυτός με τη διαρροή. Εάν μειωθεί η ποσότητα σε πολλούς
κυλίνδρους, τότε είναι συνυπεύθυνοι για τη διαρροή.
Επαναλάβετε τη διαδικασία για τόσο χρονικό διάστημα σε κάθε μεμονωμένο
κύλινδρο, ώσπου η ποσότητα λαδιού διαρροής να μειωθεί σημαντικά ή να
κανονικοποιηθεί, δηλαδή ώσπου η ποσότητα επιστροφής να είναι στις 600 σ.α.λ.
κάτω από 60 ml ανά λεπτό.
Υπόδειξη
Η εμπειρία έχει δείξει ότι στους κινητήρες με μικρή χιλιομετρική κάλυψη είναι δυνατό
να αποκαθίσταται σχετικά εύκολα η αυξημένη ποσότητα διαρροής σε ποσοστό 90 %:
Χαλαρώστε όλες τις στερεώσεις αγωγών πίεσης και μπεκ και, στη συνέχεια, σφίξτε
τις ξανά βάσει προδιαγραφών.
Εάν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα με αυτήν την εργασία, αντικαταστήστε το πληττόμενο
στόμιο αγωγού πίεσης. Εάν και με αυτήν την ενέργεια δεν υπάρχει αποτέλεσμα,
αντικαταστήστε το μπεκ.
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Μέτρηση ποσότητας παροχής αντλίας υψηλής πίεσης
Σε αυτήν τη μέθοδο μέτρησης ελέγχεται η απόδοση παροχής της αντλίας υψηλής
πίεσης με πίεση Rail από 800 έως 900 bar.
Μετρητική αρχή
Με αποσυνδεδεμένο το M-Prop μεταβαίνει η αντλία υψηλής πίεσης στη μέγιστη
απόδοση παροχής. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται γρήγορα η πίεση Rail στα
1800 bar και ανοίγει το DBV. Ο κινητήρας λειτουργεί κατόπιν με μια πίεση Rail
ρυθμιζόμενη από το DBV της τάξης των 800 έως 900 bar. Η πλεονάζουσα ποσότητα
που παρέχεται από την αντλία υψηλής πίεσης ρέει μέσω του DBV στο δοχείο
μέτρησης. Επίσης παρέχεται καύσιμο περ. 60 ml/min από τα μπεκ.
Παρουσίαση θεωρητικής αρχής δομής μέτρησης

1= Επιστροφή καυσίμου από τη βαλβίδα DBV
2= Επιστροφή καυσίμου από την κυλινδροκεφαλή (=μπεκ)
3= Μετρητικό δοχείο για μέτρηση ποσότητας
Προετοιμασία
Δομή μέτρησης σε D20 και D28 όπως στη "Μέτρηση της συνολικής ποσότητας
διαρροής". Η μόνη διαφορά είναι ότι αποσυνδέεται η μονάδα μετρήσεων.
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Κινητήρας D08 CR
Στον κινητήρα D08 πρέπει να επιμηκυνθούν για τον έλεγχο οι σωλήνες της
επιστροφής μπεκ και της βαλβίδας DBV και να οδηγηθούν στο κρύσταλλο μέτρησης.
Επιμήκυνση του σωλήνα επιστροφής μπεκ

Εξακύλινδρος κινητήρας D08
•

Επιμηκύνετε τον σωλήνα λαδιού διαρροής (D) της βαλβίδας DBV με αγωγό
PA (βέλος) και οδηγήστε τον στο κρύσταλλο μέτρησης.

3.104
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Τετρακύλινδρος κινητήρας D08

C

Κέντρο Σέρβις Καυσίμων (KSC)

D

Σωλήνας λαδιού διαρροής από τη βαλβίδα περιορισμού πίεσης (DBV) προς τη
σύνδεση λαδιού διαρροής στο KSC.

E

Σωλήνας επιστροφής προς το ρεζερβουάρ καυσίμου
•

Αποσυναρμολογήστε το στρογγυλό στόμιο (D) και σφραγίστε την σύνδεση στο
KSC με βίδα σφράγισης 06.08092-0144.

•

Επιμηκύνετε τον σωλήνα λαδιού διαρροής (D) (βέλος) και οδηγήστε τον στο
κρύσταλλο μέτρησης.
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Προετοιμασία στο παράδειγμα D08

3.106

G

Σωλήνας λαδιού διαρροής από τα μπεκ

H

Σωλήνας λαδιού διαρροής από τη βαλβίδα DBV

J

Κρύσταλλο μέτρησης
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Διαδικασία μέτρησης
Ξεκινήστε την μέτρηση μόνο όταν εκρέουν συνεχώς ποσότητες διαρροής από τον
σωλήνα μέτρησης και στους κινητήρες D08 από τους δύο σωλήνες μέτρησης. Για να
μην αλλοιωθεί το αποτέλεσμα της μέτρησης, πρέπει να προσέχετε να μην βυθιστούν
οι αγωγοί μέτρησης στο καύσιμο.
Προσοχή:
Προετοιμάστε ένα κρύσταλλο μέτρησης αρκετά μεγάλο (ελάχ. 1.000 ml,
διαβάθμιση 10ml). Προσοχή: Ο σωλήνας καυσίμου και το κρύσταλλο μέτρησης
θερμαίνονται.
Διαδικασία:
•

Αποσυνδέστε το φις σύνδεσης του M-Prop από την αντλία υψηλής πίεσης

•

Εκκινήστε τον κινητήρα

•

Μετρήστε την συνολική ποσότητα λαδιού διαρροής της βαλβίδας DBV και των
μπεκ στον αριθμό στροφών ρελαντί

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μέτρησης
Τύπος κινητήρα
CR
D20 και D28

Ελάχιστη ποσότητα παροχής της αντλίας
υψηλής πίεσης στο ρελαντί
540 ml/min

D0836

435 ml/min*

D0834

535 ml/min*

*

Στο D0834 υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου, επειδή ο αριθμός στροφών

ρελαντί είναι 800 σ.α.λ.
Οι αντλίες υψηλής πίεσης που παρέχουν περισσότερη από την αναφερόμενη
ελάχιστη ποσότητα παροχής, κατηγοριοποιούνται ως εντάξει.
Εάν η μετρημένη ποσότητα είναι σημαντικά μικρότερη, τότε αντικαταστήστε το MProp και επαναλάβετε τη μέτρηση. Εάν με αυτήν την ενέργεια δεν υπάρχει
αποτέλεσμα, τότε μόνο αντικαταστήστε την αντλία υψηλής πίεσης.
Οι αντλίες που εξήχθησαν βάσει της προηγούμενης μέτρησης της ελάχιστης
ποσότητας παροχής, πρέπει να στέλνονται μαζί με τα αποτελέσματα των μετρήσεων
σε περίπτωση παροχής εγγύησης.
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ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
Βασικά θέματα
Η υψηλή κατανάλωση καυσίμου και η ελλιπής απόδοση έχουν σχεδόν πάντα την ίδια
αιτία στις τεκμηριωμένες περιπτώσεις διαμαρτυρίας.
Ωστόσο είναι γεγονός ότι τα τεχνολογικά σφάλματα του κινητήρα αποτελούν σπάνια
την αιτία για διαμαρτυρίες κατανάλωσης καυσίμου.
Στη συνέχεια παραθέτονται μερικά συνήθη λάθη που γίνονται κατά την αξιολόγηση
των διαμαρτυριών κατανάλωσης καυσίμου.
Ένα

από

τα

κύρια

λάθη

είναι

συνήθως

ότι

στα

καινούργια

οχήματα

συμπεριλαμβάνεται ο πρώτος ανεφοδιασμός.
Παράδειγμα:
Με κατανάλωση 35 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα καταναλώνει ένα φορτηγό έως τα
20.000 χιλιόμετρα 7000 λίτρα πετρελαίου.
Εάν κατά τον πρώτο ανεφοδιασμό συμπεριληφθούν 700 λίτρα, προκύπτει μια μέση
κατανάλωση 38,5 l/100 km, η οποία είναι λάθος.
Αυτό το λάθος συνεχίζει μετά από 100.000 km να κάνει μια διαφορά 0,7 l/100 km.
Τα καινούργια οχήματα έχουν εξαιτίας των αυξημένων αντιστάσεων κύλισης μια
φυσιολογικά μεγαλύτερη κατανάλωση. Η διαφορά μεταξύ 0 km και 50.000 km είναι
5 % ή περίπου 1,5 l/100 km.
Να λαμβάνετε υπόψη, ότι οι διαφορετικοί συνδυασμοί οχημάτων έχουν επίσης
διαφορετικές καταναλώσεις καυσίμου.
Τιμές αναφοράς:
Ευνοούνται κυρίως οι ελκυστήρες με επικαθήμενα.
Τα διαξονικά οχήματα με τριαξονικές ρυμούλκες έχουν πρόσθετη κατανάλωση
περίπου 1,2 l/100 km.
Οχήματα WAB: 1x ανατροπή, κατανάλωση περ. 1,5 l
Τα τριαξονικά οχήματα με διαξονικές ρυμούλκες έχουν πρόσθετη κατανάλωση
περίπου 2,0 l/100 km.
Τα διαξονικά οχήματα με ρυμούλκες Jumbo και διπλά ελαστικά έχουν πρόσθετη
κατανάλωση περίπου 2,2 l/100 km.
Εκτίμηση κατανάλωσης όχι σε μεμονωμένες διαδρομές, αλλά μετά από
μεγάλες χιλιομετρικές καλύψεις και χωρίς πρώτο ανεφοδιασμό.
3.108
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Διαδικασία σε περίπτωση διαμαρτυρίας
¾ Σε περίπτωση διαμαρτυρίας μην ξεκινάτε αμέσως με "εργαλεία", επειδή οι
απόπειρες επισκευής αποτελούν πάντα την επιβεβαίωση ενοχής στα μάτια
του πελάτη.
¾ Η πραγματική κατανάλωση καυσίμου μπορεί να αξιολογηθεί δύσκολα με
ελάχιστη χιλιομετρική κάλυψη κάτω από 50 έως 60.000 km. Σφάλμα
περίπου 5 %.
¾ Σκεφθείτε ότι πολλές φορές ενδέχεται να υπάρχει υπερβολή:
> Οδηγός προς το αφεντικό = 34 λίτρα/100 km
> Αφεντικό προς τον πωλητή μας = 36 λίτρα/100 km, επειδή θέλει να
ασκήσει πίεση
> Πωλητής προς τα συνεργεία και την εξυπηρέτηση πελατών = 38
λίτρα/100km, επειδή και αυτός θέλει να ασκήσει πίεση. (να ζητάτε όσο
γίνεται πιο ακριβείς πληροφορίες και να απαιτείτε σχέδια).
¾ Να διαβάζετε την μνήμη βλαβών.
¾ Στο MMI διαβάστε στην διαδρομή "Δεδομ. Λειτουργίας", "Κινητήρας",
"Συνολ. Κατανάλωση" την ολική κατανάλωση και με τη βοήθεια της
χιλιομετρικής ένδειξης υπολογίστε την πραγματική μέση κατανάλωση. Η
ανακρίβεια αυτής της ένδειξης είναι περ. 5 % και δεν είναι δυνατή η
μεγαλύτερη ακρίβεια με την έγγραφη υποβολή των ανεφοδιασμών ή με
τοποθετημένες συσκευές μέτρησης.
¾ Μιλήστε με τον οδηγό και καταγράψτε αυτά που λέει. Με αυτόν τον τρόπο
φαίνεται ότι λαμβάνετε υπόψη την γνώμη του.
¾ Δώστε στον οδηγό το φύλλο μέτρησης κατανάλωσης καυσίμου (F2000
και παλιότερα TGA χωρίς ένδειξη ολικής κατανάλωσης), φύλλο μέτρησης
κατανάλωσης SD402-02.96, 81.99596-4120, διαθέσιμο μέσω SE ή
Intranet.
¾ Η εμπειρία έχει δείξει ότι το 80 % των διαμαρτυριών κατανάλωσης
αντιμετωπίζονται με λίστες, την διασάφηση των συνθηκών χρήσης και της
εκπαίδευσης οδηγών.
¾ Εκτελέστε εκπαίδευση του οδηγού σε καθορισμένη στρογγυλή διαδρομή.
Δεν επιτρέπεται η συνοδήγηση με τον οδηγό στο κανονικό του δρομολόγιο.
Η αιτία: Ο οδηγός γνωρίζει καλύτερα τη διαδρομή και γι' αυτό είναι μεγάλος
ο κίνδυνος αποτυχίας. Επίσης απαιτείται πολύς χρόνος και αυξάνεται το
κόστος.
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¾ Δεν επιτρέπεται η ανίχνευση βλαβών και η εργασία στο όχημα όταν είναι
διαθέσιμη μόνο μισή ή μία ώρα, επειδή σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα
είναι δυνατή η επιτυχής εύρεση του προβλήματος. Είναι καλύτερο να
ζητήσετε από τον οδηγό να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του την
επόμενη φορά και, κυρίως, να έχει φορτωμένο το όχημα ώστε να είναι
δυνατή η σωστή αξιολόγηση.
¾ Εκτελέστε δοκιμή κύλισης, δηλ. να αποσυμπλέκετε τον συμπλέκτη πάντα
στην ίδια διαδρομή με 30 km/h σε ένα συγκεκριμένο σημείο και να αφήνετε
να κυλήσει ο συνδυασμός οχήματος. Καταγράψτε την απόσταση κύλισης.
Από την σύγκριση μπορεί να διαπιστωθεί αν κολλάει κάποιο φρένο και αν
υπάρχει στραβός άξονας. Με στραβό άξονα επικαθήμενου μειώνεται η
απόσταση κύλισης έως και 10 μέτρα.
¾ Ελέγξτε την επικλινή θέση άξονα στο επικαθήμενο με συγκριτική
μέτρηση χρησιμοποιώντας μετροταινία. Όταν είναι σωστή η ρύθμιση είναι
περίπου ίδια η απόσταση αριστερά και δεξιά (επιτρέπεται απόκλιση
περίπου 3 mm).
¾ Μόνο όταν δεν υπάρξει αποτέλεσμα με όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να
εκτελείται ανίχνευση βλαβών στο συνεργείο.
¾ Προσέξτε τον περιορισμό ροπής κινητήρα μέσω της εξωτερικής
θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας νερού ψύξης.
Παράδειγμα κινητήρων MAN-Common Rail:
> πάνω από 30 °C εξωτερική θερμοκρασία περιορίζεται η ροπή κατά 0,5 %
ανά βαθμό.
> εάν είναι χαλασμένος ο αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα τότε
10 % λιγότερη ροπή.
> πάνω από θερμοκρασία νερού ψύξης 102 °C μειώνεται η ροπή, ενώ
στους 112 °C μειώνεται κατά 50 % η ροπή.
Ένα ακάθαρτο ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης και/ή νερού έχει μεγάλη
επίδραση στην απόδοση και στην κατανάλωση καυσίμου.
¾ Στα TGA με TipMatic να ελέγχετε το Kick-Down και να τοποθετείτε
σκληρότερα ελατήρια μετάβασης. Με πολύ χαλαρές ρυθμίσεις μετάβασης
χρησιμοποιείται συχνά αθέλητα το Kick-Down και, κατά συνέπεια,
μεταβάλλονται τα σημεία αλλαγής ταχυτήτων σε βάρος της οικονομίας.
¾ Σε MAN-PriTarder:
Έλεγχος ποσότητας ψεκασμού ρελαντί με το MAN-cats: Κανονική
ποσότητα 12 – 15 mg/διαδρομή, με χαλασμένο PriTarder έως
25 mg/διαδρομή (SI 185300).
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4.1

Συντμήσεις/όροι
Σύντμηση/όρος

Σημασία

Πεταλούδα Α

Πεταλούδα εκροής (μπεκ Common Rail)

AGR

Επανακυκλοφορία καυσαερίων

AU

Επιθεώρηση καυσαερίων (Γερμανία)

CO

Μονοξείδιο του άνθρακα, τοξικό (0,3 % όγκου θανατηφόρο σε περ. 30 λεπτά)

CO2

Διοξείδιο του άνθρακα, μη τοξικό (συμβάλλει όμως στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου)

CRIN

Μπεκ Common Rail (όρος της Bosch)

CZ

Αριθμός κετανίων, αναφλεξιμότητα του πετρελαίου κατά DIN (ελάχ. 45)

DBV

Βαλβίδα περιορισμού πίεσης (Common Rail)

DK

Καύσιμο ντίζελ

ECU

Electronic Control Unit (εγκέφαλος)

EOBD

Ευρωπαϊκή διάγνωση On Board (τυποποιημένο OBD για την αναγνώριση
βλαβών κινητήρα που σχετίζονται με τα καυσαέρια)

ELR

FB

European Load Response Test, EURO 3. Ο έλεγχος αποτελείται από μια
σειρά με 3 κύκλους φορτίου και κατόπιν εκτελείται ο 4ος κύκλος με επίσης
διαφορετικά σημεία φορτίου και αριθμού στροφών.
European Stationary (Stady State) Cycle, είναι ο κύκλος εκπομπών με 13
βαθμίδες (13 διαφορετικά σημεία φορτίου και αριθμού στροφών μετά τα
οποία προσδιορίζονται οι στατικές εκπομπές των κινητήρων).
Eurpean Transient Cycle, ο δυναμικός κύκλος εκπομπών που μπορεί να
κατανεμηθεί σε μια πόλη, σε επαρχιακούς δρόμους και σε
αυτοκινητόδρομους.
Έναρξη παροχής

FMI

Failure Mode Identification (Τύπος βλάβης)

FZM
g/kWh

Κινητήρας εξωτερικής ανάφλεξης
Κατανάλωση σε g για 1 kW σε μία ώρα

Διαδικασία G

Άμεσος ψεκασμός MAN (1937) με σφαιρικό θάλαμο καύσης σε έκκεντρη
τοποθέτηση χωρίς στροβιλισμό αέρα.

g/PSh

Κατανάλωση σε g για 1 PS σε μία ώρα

H
H2S

Υδρατμοί

ESC

ETC

4.2

HC

Υδρόθειο
Υδρογονάνθρακας (εν μέρει καρκινογενής)

HDP

Αντλία υψηλής πίεσης (Common Rail)
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Σύντμηση/όρος

Σημασία

Αντλία HD

Αντλία υψηλής πίεσης (Common Rail)

Σύστημα HM

Ατμοσφαιρικός κινητήρας με πολλαπλή εισαγωγής όπως στο σύστημα K
για την αποτόνωση αέρα (1963)
Κέντρο Σέρβις Καυσίμων

KSC
Σύστημα K
Τιμή K

Συνδυασμένη υπερπλήρωση (ψύξη αέρα υπερπλήρωσης με δοχείο
συντονισμού και αγωγούς συντονισμού) 1979
Αριθμός θολερότητας καπνού/συντελεστής απορρόφησης (m-1)

Προπαρασκευή

Ετοιμασία του οχήματος (θερμοκρασία κινητήρα, φίλτρο αιθάλης, τιμές
κ.λπ.) σε κατάσταση μετρήσεων για τον έλεγχο AU.

KSB

Επιταχυντής ψυχρής εκκίνησης (αντλία κατανεμητή D08)

KZM
Τιμή K

Κινητήρας ανάφλεξης με συμπίεση

Εύρος παλμού
τιμής K

Διαφορά μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης τιμής K (σε όλους
τους κινητήρες MAN 0,5 m-1)

Λάμδα λ

Σχέση τροφοδοτημένης ποσότητας αέρα προς τη θεωρητικά απαιτούμενη
ποσότητα αέρα

LDA

Τερματική θέση πλήρους φορτίου που εξαρτάται από την πίεση
υπερπλήρωσης

LLK
LDA

Ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης
Τερματική θέση πλήρους φορτίου που εξαρτάται από την πίεση
υπερπλήρωσης

LDF

Αισθητήρας πίεσης υπερπλήρωσης

LL

Ρελαντί

Καλ.

Καλώδιο

Διαδικασία M

Άμεσος ψεκασμός MAN (1953) με κεντρικά σφαιρικό θάλαμο καύσης και
στροβιλισμό αέρα αναρρόφησης/συμπίεσης.

Διαδικασία
πολλαπλών
δεσμών

Ακροφύσια με 7 ή 8 οπές

Αριθμός θολερότητας καυσαερίων/συντελεστής απορρόφησης (m-1)

Λεκάνη μέτρησης Θάλαμος μέτρησης
"Malfunction Indicator Lamp" ή Motor Informations Lamp
Λυχνία MIL
M-Prop

Δοσομετρική μαγνητική βαλβίδα (ZME, αντλία υψηλής πίεσης Common
Rail)

n
N

Αριθμός στροφών (ανά λεπτό)
Άζωτο N2

nAR

Αριθμός στροφών μείωσης

nLL

Αριθμός στροφών ρελαντί
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4.3

Σύντμηση/όρος

Σημασία

NH3

Αμμωνία

n
NO

Αριθμός στροφών (ανά λεπτό)
Μονοξείδιο του αζώτου, στον αέρα μετατρέπεται αργά σε NO2

NO2

Διοξείδιο του αζώτου

NOX

Το οξείδιο του αζώτου είναι μια σύνθεση από NO και NO2 (τοξικό). Υψηλή
θερμοκρασία καύσης, υψηλές εκπομπές NOx

O2

Οξυγόνο

O2

Οξυγόνο

Opazimeter
OBD

Συσκευή μέτρησης θολερότητας καυσαερίων
Διάγνωση On-Board

Πιεζοηλεκτρικός
αισθητήρας

Στοιχείο δότη για μέτρηση αριθμού στροφών στον σωλήνα ψεκασμού

Σωματίδια (αιθάλη, στάχτη κ.ά.)
PM
Κωδικός P-Code Κωδικός βλάβης που σχετίζεται με τα καυσαέρια (τυποποιημένος για
EOBD)
PM

Σωματίδια (αιθάλη, στάχτη κ.ά.)

RDS

Αισθητήρας πίεσης Rail (Common Rail)

S

Θείο

ΕΓΚ

Εγκέφαλος

SO2

Διοξείδιο του θείου

SPN

Suspect Parameter Number (Κωδικός βλάβης)

ΕΓΚ

Εγκέφαλος

t

Χρόνος (σε δευτερόλεπτα)

tB

Χρόνος επιτάχυνσης

tH

Χρόνος συγκράτησης πεντάλ γκαζιού στη θέση πλήρους φορτίου

tL

Χρόνος αναμονής στο ρελαντί μεταξύ των μετρήσεων
(τουλάχ. 15 δευτερόλεπτα)

tM

Χρόνος μέτρησης = tb + tx

tx

Ποσοστό χρόνου μέτρησης με αριθμό στροφών μείωσης (MAN 1,5 s)

Διαδικασία
τετραπλής
δέσμης
Πεταλούδα Z

Άμεσος ψεκασμός MAN (1983) με ακροφύσιο 4 οπών, στροβιλισμό αέρα
αναρρόφησης/συμπίεσης και θάλαμο καύσης κοίλης διαμόρφωσης

ZME

Μονάδα μετρήσεων (M-Prop, αντλία υψηλής πίεσης Common Rail)

B

4.4

Πεταλούδα παροχής (μπεκ Common Rail)
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Εργασίες ομάδας

Για την απάντηση των ερωτήσεων
χρησιμοποιήστε τα έγγραφα της
εκπαίδευσης!
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4.5

Θεωρητικές ερωτήσεις
1. Εξηγήστε τη διαφορά από Euro 3 σε Euro 4 και Euro 5.

2. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της αρχής Euro 4 και του πραγματικού Euro 4?

3. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των αντλιών υψηλής πίεσης λίπανσης με καύσιμο και
των αντλιών υψηλής πίεσης λίπανσης με λάδι?

4. Ποια εργασία εκτελεί το Rail?

5. Ποια εργασία εκτελεί ο αισθητήρας πίεσης Rail?

6. Μπορεί να εκκινηθεί ο κινητήρας με αποσυνδεδεμένο αισθητήρα πίεσης Rail?

7. Ποια πίεση Rail πρέπει να αναπτύσσεται ώστε να διεγείρονται τα μπεκ από τον
Εγκέφαλο?
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8. Σε τι πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την αντικατάσταση της μονάδας μετρήσεων
(M-Prop.)?

9. Ποια εργασία εκτελεί η μονάδα μετρήσεων (M-Prop.)?

10. Στους κινητήρες D08 και D20/D26 Euro 4 διαθέτει ο αισθητήρας πίεσης
υπερπλήρωσης B623 έναν ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Ποια
λειτουργία έχει μαζί με τον αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα υπερπλήρωσης B123?

11. Ποια είναι η λειτουργία της βαλβίδας περιορισμού πίεσης με δύο βαθμίδες?

12. Περιγράψτε την διαδικασία αποσυναρμολόγησης/συναρμολόγησης ενός μπεκ σε
κινητήρα D20.

13. Ποια τιμή αντίστασης έχει ο δότης αριθμού στροφών στον εκκεντροφόρο?

14. Που είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας αριθμού στροφών του εκκεντροφόρου σε
έναν κινητήρα V?
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4.7

15. Τι πρέπει να προσέχετε κατά την εξαέρωση του κινητήρα D28?

16. Τι συμβαίνει όταν η προ-πίεση καυσίμου είναι πολύ "ΥΨΗΛΗ" ή πολύ "ΧΑΜΗΛΗ"?

17. Περιγράψτε τη διαφορά του ρυθμιστή AGR στο Euro3, στο Euro4 και στην
αρχή Euro 4.

18. Ποιες διαστάσεις ρύθμισης πρέπει να προσέχετε κατά την τοποθέτηση του
ρυθμιστή AGR στους κινητήρες D08, D20 και D28?

19. Που είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας ατμοσφαιρικής πίεσης και ποια εργασία
εκτελεί?

20. Σε ποιον κινητήρα τοποθετείται η δοσομετρική βαλβίδα Y340?

21. Ποια επίδραση έχει ένα μη συνδεδεμένο φις στη δοσομετρική βαλβίδα Y340?
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22. Που βρίσκεται στον κινητήρα D20 το κύριο ρελέ (ακρ. 30) για τον εγκέφαλο EDC?

23. Ποια εργασία εκτελούν οι δύο βαλβίδες πίεσης στην αντλία χαμηλής πίεσης
καυσίμου?

24. Τι πρέπει να αντικαθίσταται πάντα κατά την αντικατάσταση μπεκ?

25. Που βρίσκεται το τελευταίο φίλτρο σωλήνα στην περιοχή υψηλής πίεσης?
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26. Συμπληρώστε το έγχρωμο σχήμα καυσίμου, σύστημα Euro ……?

Χρώμα
Κύκλωμα αναρρόφησης
Κύκλωμα λαδιού διαρροής
Κύκλωμα υψηλής πίεσης
Σημειώσεις:
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27. Συμπληρώστε το έγχρωμο σχήμα καυσίμου, σύστημα Euro ……?

Χρώμα
Κύκλωμα αναρρόφησης
Κύκλωμα λαδιού διαρροής
Κύκλωμα υψηλής πίεσης
Σημειώσεις:
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28. Συμπληρώστε το έγχρωμο σχήμα καυσίμου, σύστημα Euro ……?

Χρώμα
Κύκλωμα αναρρόφησης
Κύκλωμα λαδιού διαρροής
Κύκλωμα υψηλής πίεσης
Σημειώσεις:
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MAN-Cats:
1. Διαβάζετε την μέγιστη εσωτερική θερμοκρασία του εγκεφάλου?

2. Τι μπορεί να συμβεί όταν η εσωτερική θερμοκρασία του EDC (EDC7, C3 , κινητήρας
D28) είναι πάνω από τους 50 – 55 °C?

3. Τι συμβαίνει όταν είναι χαλασμένος ο δότης αριθμού στροφών στροφαλοφόρου,
ποια βλάβη εγγράφεται στον εγκέφαλο και πώς εμφανίζεται αυτή η βλάβη στο
MAN-Cats?

4. Ποια τιμή πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα κατά τον έλεγχο του MProp?

5. Εκτελέστε έναν έλεγχο συμπίεσης, ένα τεστ αύξησης αριθμού στροφών και έλεγχο
αντιστάθμισης κυλίνδρων. Τι πρέπει να προσέχετε? Αξιολογείτε τα αποτελέσματα?

6. Είναι δυνατό να εκτελεστεί ένας έλεγχος αντιστάθμισης κυλίνδρων στους κινητήρες
D08? (εάν όχι, γιατί;)
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7. Περιγράψτε την ποσότητα διόρθωσης καυσίμου σε έναν "ΑΔΥΝΑΤΟ" και σε έναν
"ΠΟΛΥ ΑΔΥΝΑΤΟ" κύλινδρο.

8. Ποια πίεση συστήματος ρυθμίζεται με ανοιγμένη βαλβίδα περιορισμού πίεσης?

9. Πώς κλείνει μια ανοιγμένη βαλβίδα περιορισμού πίεσης?

10. Τι μπορείτε να διεγείρετε στον έλεγχο περιφερειακών εξαρτημάτων?

11. Εκτελέστε μια αντικατάσταση εγκεφάλου EDC και περιγράψτε την διαδικασία?

12. Αποθηκεύετε την καταχώρηση βλάβης σε δισκέτα?
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Πρακτικές εργασίες:
1. Κατά την εκκίνηση του οχήματος με αποσυνδεδεμένο αισθητήρα πίεσης Rail, ποια
βλάβη αποθηκεύεται?

2. Τι συμβαίνει όταν είναι χαλασμένος ο αισθητήρας του εκκεντροφόρου, πώς
συμπεριφέρεται το όχημα κατά την εκκίνηση, ποιος κωδικός βλάβης εγγράφεται στον
εγκέφαλο?

3. Τι συμβαίνει όταν είναι χαλασμένος ο δότης αριθμού στροφών του στροφαλοφόρου,
πώς συμπεριφέρεται το όχημα κατά την εκκίνηση, ποιος κωδικός βλάβης εγγράφεται
στον εγκέφαλο?

4. Πώς αναγνωρίζετε έναν δότη αριθμού στροφών με αντίστροφη πόλωση, ποια
επίδραση έχει στη διαδικασία εκκίνησης?

5. Σχεδιάστε με τη βοήθεια του παλμογράφου το σήμα του δότη εκκεντροφόρου και
του δότη στροφαλοφόρου και εκτυπώστε την εικόνα με τη βοήθεια του MAN-Cats.

6. Σχεδιάστε τους παλμούς ψεκασμού ενός μπεκ με τη βοήθεια του παλμογράφου και
εκτυπώστε την εικόνα με τη βοήθεια του MAN-Cats.
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7. Εκτελέστε μια "ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ" και περιγράψτε την διαδικασία.

8. Μετρήστε την ποσότητα διαρροής λαδιού στο ρελαντί του κινητήρα στη διάρκεια
ενός λεπτού.

9. Μετρήστε την ελάχιστη ποσότητα παροχής της αντλίας υψηλής πίεσης στο ρελαντί
του κινητήρα στη διάρκεια ½ λεπτού και περιγράψτε την διαδικασία μέτρησης.
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Σχέδιο ανίχνευσης βλαβών EDC7 βάσει συμπτωμάτων

5.2

Συνοπτική παρουσίαση TG1 EDC7 Common Rail Euro 3

5.3

Συνοπτική παρουσίαση TG1 EDC7 Common Rail Euro 4
D0836 LFL50 (OBD+E-AGR)

5.4

Συνοπτική παρουσίαση TGA EDC7 Common Rail Euro 3

5.5

Συνοπτική παρουσίαση TGA EDC7 Common Rail Euro 4
D2066 (OBD+E-AGR)

5.6

Συνοπτική παρουσίαση TGA EDC7 Common Rail Euro 5
D2066LF
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6.1

Ισχύοντα βιβλία επισκευών
Για τους κινητήρες MAN Common Rail ισχύουν τα παρακάτω βιβλία
επισκευών:
Σύστημα EDC 7:
MAN AdBlue®
Περιγραφή συστήματος HD-OBD

T18 4. έκδοση
T110
T100

81.99598-6820
81.99198-9180
81.99598-6790

Κινητήρες εν σειρά CR D0834 LF40/41/42 A23 1. έκδοση
81.99598-6280
Κινητήρες εν σειρά CR D0836 LF41/44
A20 2. έκδοση
81.99598-6250
Κινητήρες εν σειρά CR D28
A30 3. έκδοση
81.99598-6670
Κινητήρες εν σειρά CR D20 Euro 2
A46 2. έκδοση
81.99598-6730
Κινητήρες εν σειρά CR D20 Euro 3/4
A40 2. έκδοση
81.99598-6580
Κινητήρες εν σειρά CR D20 Euro 5
A47 2. έκδοση
81.99198-9480
Βιβλία επισκευών σε ξένες γλώσσες:
Ανατρέξτε στο Internet/
Intranet-Τεκμηρίωση Service
Καπάκια σφράγισης
Τύπος παράδοσης: Ανά 10 τεμάχια/συσκευασμένα με στεγανοποίηση σκόνης
Παράθεση προστατευτικών δακτυλίων για τις συνδέσεις καυσίμου κατά την
αντικατάσταση της αντλίας υψηλής πίεσης
2 τμχ. 81.96002-0512

Προστατευτικός δακτύλιος 200 Z 14 x 15

2 τμχ. 81.96002-0521

Σφράγιση με λαβή 330 L 14

6 τμχ. 81.96002-0514

Προστατευτικός δακτύλιος 200 Z 28 x 20

6 τμχ. 81.96002-0117

Προστατευτικός δακτύλιος 200 Z 12 x 16

Παράθεση προστατευτικών δακτυλίων κατά την αντικατάσταση ενός μπεκ
1 τμχ. 09.81020-1000

Προστατευτικός σωλήνας για μπεκ

1 τμχ. 09.81020-1001

Προστατευτικός σωλήνας για αγωγό πίεσης

1 τμχ. 81.96002-0523

Κωνικές τάπες 500 B 43

Για τη φύλαξη να ασφαλίζονται με μονωτική ταινία στο μπεκ

6.2

2 τμχ. 81.96002-0512

Προστατευτικός δακτύλιος 200 Z 14 x 15

2 τμχ. 81.96002-0521

Σφράγιση με λαβή 330 L 14

1 τμχ. 81.96002-0520

Σφράγιση με λαβή 330 L 28

1 τμχ. 81.96002-0541

Σφράγιση με λαβή GPN 330 L 27
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Παράθεση προστατευτικών δακτυλίων για τις συνδέσεις καυσίμου κατά την
αντικατάσταση του Rail
13 τμχ.

81.96002-0512

Προστατευτικός δακτύλιος 200 Z 14 x 15

13 τμχ.

81.96002-0521

Σφράγιση με λαβή 330 L 14

Περαιτέρω προστατευτικοί δακτύλιοι για το σύστημα καυσίμου
Θερμοεκκινητής (σωλήνας καυσίμου, στόμιο):
81.96002-0511

Προστατευτικός δακτύλιος 200 Z 10 x 10 (5x)

81.96002-0516

Σφράγιση 900 A 9 (6x)

Σωλήνας λαδιού διαρροής:
81.96002-0511

Προστατευτικός δακτύλιος 200 Z 10 x 10

81.96002-0516

Σφράγιση 900 A 9 (2x)

81.96002-0517

Προστατευτικό κάλυμμα 695 BE 4/5 (1x)

81.96002-0518

Προστατευτικό κάλυμμα 695 BE 10

Μπεκ:
81.96002-0522

Προστατευτικός δακτύλιος (Bosch) για ακροφύσιο μπεκ

Σωλήνες καυσίμου (αντλία υψηλής πίεσης, τεμάχιο συλλογής, φίλτρο καυσίμου):
81.96002-0515

Προστατευτικός δακτύλιος 200 Z 30 x 22

81.96002-0117

Προστατευτικός δακτύλιος 200 Z 12 x 16

81.96002-0513

Προστατευτικός δακτύλιος 200 Z 16 x 8 (2x)

81.96002-0514

Προστατευτικός δακτύλιος 200 Z 28 x 20 (10x)

81.96002-0515

Προστατευτικός δακτύλιος 200 Z 30 x 22 (2x)

81.96002-0519

Σφράγιση με λαβή 330 L 16 (2x)

81.96002-0518

Προστατευτικό κάλυμμα 695 BE 10 (3x)
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6.3

Βαλιτσάκι ελέγχου κινητήρων CR
Για κινητήρες D08, D20, D26 και D28
Προμηθευτής:

Εταιρεία Friedrich Lehnert
Hofgartenstraße 18
D-74196 Neuenstadt
Τηλ.: +0049/7139/453220-31
Φαξ: +0049/7139/453220-22

6.4

E-mail:

friedrich@lehnert-werkzeuge.de

Homepage:

www.lehnert-werkzeuge.de

AE04a_EDC7_06_Sachnummern_PrΒfvorrichtungen-07.02.HR.doc

Ανταλλακτικά Common Rail
Οι σημαντικότεροι αριθμοί υλικού της μονάδας μετρήσεων Service (MProp):
D2876:

51.12505-0024

D2066 LF 01 έως 04 και LF11 έως LF14:

51.12505-0027

D08 EURO3:

51.12505-0027
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6.5

